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ــامان دهی منابع آموزشی و  ــال که از تشکیل دبیرخانه س هر س
تربیتی می گذرد تجربه ای گرانقدر بر داشته های پیشین ما افزوده 
می شود. حضور فعال تر و مبتکرانه در بیست وهشتمین نمايشگاه 
ــال جاری در  ــت ماه س ــی کتاب تهران، که در ارديبهش بین الملل
تهران برگزار شد، فرصتی بود تا با درايت و همراهی قدمی بلندتر 
ــرای همدلی و همکاری متقابل ملت و دولت و بخش غیردولتی  ب
ــته شود. حضور مؤثر و پررنگ تر  با وزارت آموزش وپرورش برداش
ــی و آسیب شناسی و  ــان در نشست های علمی، آموزش کارشناس
ــد و نشست ها در حوزه های گوناگون علمی،  نقد کتابنامه های رش
پیش بینی برنامه هايی برای آگاه سازی معلمان و تعامل با ناشران 
ــتقل در بین  و مؤلفان از جمله اين ابتکارات بود. ايجاد غرفه مس
غرفه های کتاب های آموزشی و تربیتی برای ايجاد فضای مناسب تر 
و همدلی، امکان سنجی، بسترسازی و آگاهی بخشی برای برگزاری 
ــنوارة ويژه کتاب های قرآنی در سالن هاي ناشران  اولین دورة جش
ــای تولیدی در  ــال کتاب ه ــران برای ارس عمومی و دعوت از ناش
زمینه علوم قرآنی به سازمان، از ديگر برنامه های جدی اين حوزه 

بود.
ــران و  ــات و ابتکارات بتواند نگاه ناش ــد اين اقدام به نظر می رس
ــی  ــی و پرورش ــئوالن آموزش وپرورش به تولید منابع آموزش مس
تلطیف کند و به تقريب ديدگاه ها و نظرات آن ها بینجامد. بی شک 
ــتاوردها به رفع بخش مهمی از موانع  ــتمرار و تقريب اين دس اس
ــرد. نگاه ويژه  ــی بین اين دو کمک خواهد ک ــاختاری و نگرش س
ــی  ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش و تأيید رئیس محترم س
ــگاه، مايه  ــرای اقدامات و ابتکارات همکاران اين حوزه در نمايش ب
دلگرمی و انگیزه مضاعف آن ها شده است. نکاتی که ايشان بر آن 
ــران و جامعه نشر  ــعة ارتباط با ناش تأکید فرمودند از جمله »توس
کشور و اطالع رسانی از مالک ها و نیازهای دستگاه تعلیم وتربیت و 

همچنین تقويت رابطة تعاملی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
جريان سازی اهداف سازمان و همچنین نوآوری و توسعة مشارکت 
ــکاران فرهنگی به ويژه معلمان در اين  برای دريافت ايده های هم
ــت که همه بخش ها و  ــترکی اس مهم« از جمله رويکردهای مش

دست اندرکاران حوزه سامان دهی در پی آنند.
ــگاه امسال فرصت ذی قیمتی از  به هر حال خوش بختانه نمايش
ــنايی دقیق تر و بی واسطه مخاطبان کتاب های  تجارب را برای آش
ــی و رفتار آن ها به سازمان منتقل کرد، دستاوردهايی که  آموزش
ــال های آتی و  ــت مايه بهتری برای س ــتمرار و بهبود آن ها دس اس
ــاون محترم وزير  ــود؛ نکته ای که مع ــای بعدی خواهد ب برنامه ه
فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه اين نشست ها به آن 
ــاره و از تعامل آموزش وپرورش با ناشران آموزشی ابراز رضايت  اش

و امیدواری کرد.
فرهنگ سازی و بهره گیری از منابع آموزشی و تربیتی استاندارد 
ــال جاری آن را  ــامان دهی در س ــت که س يکی از محورهايی اس
ــگاه و نیز با  ــت و آن را در اين نمايش ــت قرار داده اس ــة هم وجه
پیش بینی برنامه هايی، برای معلمان و اولیای دانش آموزان به اجرا 
ــتادی  ــه هنوز ظرفیت های زيادی در بخش های س درآورده، البت
ــت. لذا دبیرخانه کتابنامه  ــتانی در اين زمینه باقی مانده اس و اس
رشد امیدوار است با انعکاس بخشی از اين تجربیات و دستاوردها 
ــال جاری حاصل شد، بتواند  ــگاه کتاب س که با حضور در نمايش
ــد و از همه تولیدکنندگان و  ــه اين تعامل و همفکری کمک کن ب
ــی و تربیتی انتظار دارد که بیش از  دست اندرکاران منابع آموزش
ــاعدت و حضور فعال تر، بسترهای مناسب را برای  ــته با مس گذش
تولید منابع مناسب تر، آگاه سازی افکار عمومی و مخاطبان، ايجاد 
ــازی منابع و رفع موانع موجود  ــکان برای نظارت و استانداردس ام

فراهم سازند.

تعامل بی واسطه با مخاطب
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