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هم نوایی در جهت هم افزایی 
توانایی ها

بی تردید هماهنگی و همراستایی برنامه های تربیتی و آموزشی و 
همكاری نهادها و واحدهای دست اندرکار یكی از مهمترین وجوه 
توفیق و اثر بخشــی برنامه هاســت. هم نوایی بخش های مختلف 
وزارت آموزش و پرورش و تنظیم فعالیت ها بر مبنای سیاست های 
کالن کشــور در قالب سند تحول بنیادین و همچنین سند ملی 
برنامه درســی از رویكردهایی اســت که در سال های اخیر مورد 
تاکیــد برنامه ریزان و مجریان حوزه های گوناگون تعلیم و تربیت 
اســت. دعوت و تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش از معلمان و 
دانش آموزان و خانواده ها برای ترغیب آن ها به خواندن کتاب های 
داســتانی مفید و حذف پیك های نوروزی از جمله مصداق هایی 
درباره لزوم اتخاد رویه های هماهنگ در زمینه ایجاد گسترش و 

تقویت عادت مطالعه در دانش آموزان و نسل آینده است.
خوشــبختانه تصمیم اخیــر و بدیع وزیر محتــرم و همراهی و 
برنامه ریزی مناســب معاونت آموزش ابتدایی برای اســتفاده از 
فرصت های مناســب مانند تعطیالت نــوروزی به منظور تعمیق 
فرهنــگ خواندن قرابت بســیاری بــا سیاســت ها، فعالیت ها و 
برنامه های دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی به ویژه در حوزه 
استاندارد ســازی کتاب ها داردکه حدود بیست سال در این راستا 
گام برداشــته است؛ به طوری که هم اکنون تمامی منابع آموزشی 
و تربیتی اعم از مكتوب )کتاب های آموزشــی،  ادبیات داستانی، 
تربیتــی( و منابع غیر مكتوب )وســایل، نرم افزارهــا، فیلم ها و 
سامانه های آموزشــی( را تحت پوشش استاندارد سازی متناسب 

با اهداف برنامه درسی قرار داده است.
یكی از اهداف ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی به ویژه 
دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی معرفی منابع آموزشی و 
تربیتی مناسب برای گروه های مختلف سنی و دوره های تحصیلی 
و همچنین در رشته ها و موضوعات مختلف از جمله حوزه داستان 

است.
خوشــبختانه در سال های اخیر منابع آموزشی و تربیتی متنوع و 
قابل توجهی درحوزه ادبیات داســتانی برای دانش آموزان تولید 
شــده اند که این دفتر سعی کرده اســت در حد بضاعت آن ها را 
شناســایی کند و به روش های مختلف به مخاطبان معرفی نماید 

و تولیدکننــدگان آن ها را بــه نحو مقتضی مورد تشــویق قرار 
دهــد. در نظر گرفتن گروه های داوری ویژه کتاب های داســتان 
در جشــنواره کتاب هــای آموزشــی و تربیتی رشــد و تقدیر از 
نویسندگان، مترجمان و ناشران با استقبال قابل توجهی روبه رو 
بوده است. نكته قابل توجه و تاکید در این زمینه و برای استفاده 
مناســب تر از فرصت پیش آمده در این است که معلمان محترم 
و اولیای گرامی دانش آموزان عزیز باید عنایت داشــته باشند که 
قالب جذاب داستان و فروش بازار اقتصادی قابل توجه این حوزه، 
زمینه را برای برخی سوء استفاده کنندگان اقتصادی و فرهنگی 
فراهم می آورد و در بســیاری از مواقع شــاهد تولید کتاب های 
داســتانی هستیم که با ارزش ها و هنجارهای نظام تربیتی کشور 
فاصله بســیاری دارند و بعضاً مغایر با اهداف کالن و جزیی تعلیم 

و تربیت هستند.
این مهم ایجاب می کند که بخش های دســت اندرکار به بررسی 
مجــدد رویه ها و تالش دوباره بــرای هم افزایی توانایی ها و دقت 

بیشتر در راستای تولید کتاب های داستانی مناسب بپردازند.
برگزاری جلســات مشــترک کارشناســان ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با همكاران دست اندرکار معاونت آموزشی، 
که ارتباط مستقیمی با معلمان داشته و مدیریت اجرایی این امر 
را در استان ها، شهرستان ها و مدارس و کالس های درس به عهده 
دارند، همچنین برپایی میزگردی کارشناســی با معلمان آزموده 
و خبره، برگزاری نشســت های توجیهــی و هماهنگی با مؤلفان، 
پدیدآورندگان و تولید کنندگان کتاب های داســتانی در ســی و 
یكمین  نمایشگاه بین المللی کتاب،  بهره گیری از قلم متخصصان 
و صاحب نظران این عرصه و تخصیص پرونده ویژه ای به این امر 
در این شــماره از جوانه تالشی اســت برای هم افزایی فعالیت ها 
در جهت ارتقای اهداف ســاماندهی و همچنین شناسایی نقاط 
ضعف احتمالــی، و جلوگیری از اقدامات مــوازی وبهره گیری از 
تجربیات اندوخته . امید اســت این مهم فرصتی در جهت اجرای 
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و گسترش فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی و به ویژه ایجاد عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان 

و آینده سازان کشور باشد.
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