
درباره ضرورت و اهمیت س��امان دهي منابع آموزش��ي و تربیتي 
و زمینه س��ازي براي معرفي كتاب هاي اس��تاندارد كمك آموزشي 
 و كمك درس��ي، س��خن ف��راوان رفت��ه و خوش��بختانه به همت

فرهنگ دوس��تان و پیش��گامان ای��ن طریق، قوانی��ن و مصوبات 
مس��اعدي نیز براي ایجاد، گس��ترش و تعمیق این حركت فراهم 
آمده  است. مصوبه 828 یكي از مهم ترین آن هاست كه در شوراي 
عالي آموزش وپرورش در س��ال 1389 به تصویب رسیده و مطابق 
آن چشم اندازها و مأموریت هاي قابل توجهي براي سازمان پژوهش 
و سایر واحدها و اجزاي نظام آموزشي در همه سطوح فراهم كرده 

است.
اجراي دوازدهمین دوره كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رش��د با 
موضوعات قرآني در س��ال جاري نش��ان داد كه ما در بسیاري از 
زمینه هاي علمي و آموزش��ي و موضوعات اساس��ي تعلیم وتربیت 
كماكان با نارس��ایي هاي اساس��ي و فقر منابع آموزشي استاندارد 
روبه رو هس��تیم. دوازدهمین جشنواره نشان داد كه میزان تولید 
منابع اس��تاندارد، حت��ي در موضوعات راهبردي نظام آموزش��ي 
مانن��د آموزش هاي قرآني، با آرمان ه��ا، نیازها و انتظارات موجود 
هماهنگ��ي و كفای��ت الزم را ندارد و كم��اكان باید بر تالش هاي 
دس��ت اندركاران و تش��ویق تولیدكنندگان براي تولید كتاب هاي 

مرتبط با این حوزه كوشید.
همچنین جش��نواره دوازدهم توجه ما را به این نكتة مهم جلب 
كرد كه تولید كتاب هاي استاندارد قرآني در حال حاضر در حداقل 
میزان ظرفیت و نیاز اس��ت. از طرف دیگ��ر حتی کتاب هایی که 
توسط مرجع کارشناسی استاندارد و مناسب تشخیص داده شود، 
اغلب به دلیل فقدان و یا فقر آگاهی مخاطبان از انتشار و قابلیت  
آن ه��ا، از ش��مارگان اندكي برخوردارند. با توج��ه به جامعه چند 
میلیون��ي دانش آموزان و چند ده میلیوني خانواده ها، ش��مارگان 
بعضي از منابع كمتر از 1000 نس��خه اس��ت كه حاكي از ضعف 

اطالع رساني مراجع مسئول و اطالع ناكافي كاربران است.
واضح است كه این نقیصه را باید در پایین بودن سطح تماس با 

مخاطبان و نیز ضعیف تعامل بین معلم و دانش آموز جس��ت وجو 
كرد. بي ش��ك اتكاي صرف و قوانین و مصوبات و اقدامات ستادي 
كفای��ت این مهم را نمي كند و الجرم وزارت آموزش وپرورش باید 
از هم��ه ظرفیت هاي خود به ویژه معلمان در این زمینه اس��تفاده 
كن��د؛ معلمان فهیم، فرهیخته و دلس��وزي ك��ه مي توانند بازوان 
پرتوان و اش��اعه دهنده این فرهنگ و این ضرورت باش��ند. وزارت 
آموزش وپ��رورش داراي بی��ش از یك میلیون معل��م و كارمند و 
مدیر در س��طوح مختلف اس��ت كه اغلب آن ها ارتباطي مستقیم 
و چهره به چهره با دانش آموزان و خانواده هاي آن ها دارند. آموزش 
و درك صحیح معلم��ان مي تواند زمینه اصلي و اجرایي این مهم 
باش��د و آن ها اش��اعه دهنده و فرهنگ ساز اس��تفاده از كتاب ها و 

منابع آموزشي و تربیتي استاندارد باشند.
بر این اساس الزم است سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
با كمك نهادهاي پژوهشي موجود در درون و بیرون نظام آموزشي 
نس��بت به بررس��ي و ارزیابي وضع موجود اق��دام كند و دانش ها، 
دیدگاه ها و مهارت هاي معلمان را در زمینه  كاربرد كتاب ها ومنابع 
آموزش��ي و تربیتي ارزیابي كند و پس از آن با طراحي برنامه هاي 
آگاهي بخ��ش و مه��ارت افزا، نس��بت به ارتقاي نق��ش معلمان و 

دبیران براي ایفاي این رسالت مهم اقدام نماید.
همچنین كارب��ران واقعي و اس��تفاده كنندگان منابع آموزش و 
تربیتي اغلب دانش آموزان هستند كه خانواده هاي آن ها نیز نقش 
بارزي در ایجاد ع��ادات مطالعه در آن ها و معرفي و هدایت آن ها 
به بهره گیري از منابع آموزشي و تربیتي درست و استاندارد دارند. 
بدیهي است كه توجه به خانواده ها مي تواند به استفادة مطلوب تر 
از فرصت ها و منابع منجر ش��ود. در این راس��تا نیز الزم اس��ت با 
طراحي برنامه هاي آموزشی و استفاده از ظرفیت هاي پژوهشي و 
رسانه اي درون و برون س��ازمان، مانند مجالت رشد و كتاب هاي 
درس��ي و همچنین ش��بكه هاي مختلف در جهت افزایش عالقة 
خانواده ه��ا و ارتق��اي آگاهي آن ها در زمین��ه فعالیت هاي دفتر و 

كتاب هاي استاندارد اقدام كرد.

فريبا كيا

معلم و خانواده،
بستر رشد منابع آموزشي استاندارد
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