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نخستین همایش آموزگاران مولف 
مازندران برگزار شد

نخســتین همایش آموزگاران مولف اســتان مازندران با حضور مدیرعامل انتشــارات مدرسه، 
مدیرکل آمــوزش و پرورش مازندران، معاونان آموزش و پرورش اســتان، مدیران و روســای 
آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق و آموزگاران مولف استان، در سالن همایش های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان ...

 اکران فیلم های 
جشنواره رشد در مدارس 
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آغاز داوری آثار مرحله شهرستانی جشنواره »نوجوان سالم«

والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن را تبریک می گوییم
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مدیرکل آمــوزش و پرورش مازندران با 
اشاره به برگزاری جشــنواره قلم ویژه مدارس 
آمــوزش از راه دور گفــت: مازندران در جایگاه 
نخست آثار ارسالی به این جشنواره قرار گرفت.

بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ عسکری 
نیکزاد افزود: دومین دوره جشــنواره سراسری 
قلــم ویژه مــدارس آمــوزش از راه دور از آبان 
امسال آغاز شــد که تاکنون بیش از 500 اثر از 
مازندران به دبیرخانه کشوری جشنواره ارسال 
شد و 580 نفر در 4 بخش این جشنواره شرکت 

کردند.
وی با اشــاره به بخش هــای مختلف این 
جشــنواره گفت: این جشنواره در 4 بخش ویژه 
معلمان )تولید محتوا و تألیف کتاب(، دانش آموزان 
)کارآفرینی، ایده های جدید، حمایت از کاالی 
ایرانی، تقویت و توســعه کارآفرینی و کسب و 
کار(، طرح نگار )نگاره نویسی و تجربه نگاری( و 

بخش خبرنگاران برگزار می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان 

اینکه مهلت ارســال آثار به دبیرخانه جشنواره 
در 3 بخش نخســت پایان یافتــه و در بخش 
خبرنگاران تا پایان ســال جاری است، تصریح 
کرد: آثار ارســالی در حال داوری است و نتایج 
بخش های مختلف تا پایان اردیبهشــت سال 

آینده اعالم می شود.  
نیکزاد خاطرنشــان کرد: استان مازندران با 
580 شرکت کننده در جشنواره و 500 اثر ارسالی 
از حیث آثار ارســالی در جایگاه نخست کشور و 
برحسب نســبت آثار به تعداد شرکت کنندگان 
پس از اســتان هرمزگان در جایگاه دوم کشور 

قرار دارد.

این مقام مســئول آموزش و پرورش استان 
مازندران با اشــاره به تعداد شرکت کنندگان در 
بخش های مختلف، عنوان کــرد: 177 نفر در 
بخش دانش آموزی، 148 نفر در بخش معلمان 

و 172 نفر در بخش طرح نگار شرکت کردند.
وی بــا بیان اینکه جشــنواره قلــم یکی از 
موثرترین راه ها برای مشــارکت دانش آموزان 
مدارس آموزش از راه دور در ایده های خالقانه 
است، یادآور شــد: این جشنواره با ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان و معلمان ســبب شد تا مدیران 
و موسســان مدارس آموزش از راه دور با دقت 
بیشتری به بررســی قابلیت ها، توانمندی ها و 

استعدادهای دانش آموزان بپردازند.   
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: 
جشنواره قلم موجب تعامل میان دانش آموزان و 
دست اندرکاران مدارس آموزش از راه دور شده 
و سهم مشــارکت همه عوامل را ارتقا بخشیده 
اســت. از ســوی دیگر ثبت تجارب و ایده های 
افراد می تواند بخش بسیار زیبا و قابل توجهی از 

تحصیل و تدریس در چنین مدارسی باشد. 

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه سند تحول بنیادین نقشه راه تعلیم و 
تربیت اســت، گفت: ســند تحول بنیادین 
آمــوزش و پرورش به عنوان نقشــه راه و 
برنامه عملیاتــی تعلیم و تربیت، ذهن ها را 
با هــم مشــترک کــرده و و تعریف های 
چندگانه از مدرســه، تربیت و دیگر مفاهیم 

را وحدت می بخشد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومــی آموزش و پرورش مازندران؛ رضا 
مددی در گردهمایی آموزشی و تبیینی سند 
تحول بنیادین ویژه مدیران مدارس استان 
مازندران که در کانون خواهران شهرستان 
قائم شــهر برگزار شــد، اظهار کرد: تمام 
فرایند تعلیم و تربیت باید بر محور مدرســه 
بوده و مدرســه را کانون تعلیــم و تربیت 

بدانیم.
مســئول دبیرخانه اجرایی سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر نقش 
محوری مدرســه در فرایند تعلیم و تربیت، 
تصریح کرد: مدرســه کانون همه فعالیت 
هاســت و باید همه فعالیت ها را در مدرسه 
جستجو کنیم. تأکید ســند تحول بنیادین 
نیز بر مدرســه اســت و هر موفقیتی را در 

مدرسه می بیند.  
وی با بیان اینکه ســند تحول بنیادین 
نقشــه راه تعلیم و تربیت است، خاطرنشان 
کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
به عنوان نقشــه راه و برنامه عملیاتی تعلیم 
و تربیت، ذهن ها را با هم مشــترک کرده و 
و تعریف های چندگانه از مدرســه، تربیت و 

دیگر مفاهیم را وحدت می بخشد.
مددی ســند تحول بنیادیــن را هدف 
بزرگی دانســت که می تواند از چندگانگی 

برداشت ها جلوگیری کرده و مانع از تفاسیر 
شــخصی شود و در این زمینه تصریح کرد: 
بایــد تالش کنیم تمام برنامه های آموزش 
و پرورش براســاس ســاحت های 6گانه 
تنظیم شود که اگر این آرمان بزرگ محقق 
شود تمامی ذهنیت ها درباره اهداف تعلیم 

و تربیت یکسو می شوند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش به ساحت 
های 6 گانه ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش اشــاره کرده و گفت: این ساحت ها 
شــامل 1(تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی 
و اخالقی 2(اجتماعی و سیاسی 3(زیستی 
و بدنــی 4(زیبایی شــناختی و هنــری 5(

اقتصــادی و حرفه ای و 6(ســاحت علمی 
و فناورانه اســت که تمامــی راهکارها و 
زیرنظام ها از این 6 ساحت نشأت می گیرد.

مســئول دبیرخانه اجرایی سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد: سند 
تحول بنیادین نسخه تربیتی اسالمی است 
که ما بعد از انقالب اســالمی به دنبال آن 

بودیــم و اکنون با تهیه آن باید خود را مقید 
به تحقق آن بدانیم. 

درواقع ســند تحول آن چیزی است که 
نظام جمهوری اســالمی در تعلیم و تربیت 
به دنبال آن اســت و به عنوان نقشه کالن 
تعلیــم و تربیــت هدفگذاری های نظام را 
نشــان می دهد.مددی با بیان اینکه تأکید 
بر وطن پرســتی و حفظ هویت دینی و ملی 
در ســند تحول به طور برجســته ای آمده 
اســت، ابراز کرد: برای توسعه و پیشرفت 
کشــورمان راهی جز ارتقــای آموزش و 
پرورش و بــرای ارتقای آموزش و پرورش 
راهی جز توجه به ســند تحول نداریم. پس 
اگر می خواهیم کشور به پیشرفت و توسعه 
دست یابد باید به ســند تحول پایبند بوده 
و مراتــب مهم آن را اجرایــی کنیم.وی با 
اشاره به برخی آسیب های مترتب بر تعلیم 
و تربیت که دامن جامعه را فراگرفته گفت: 
مهم ترین آسیب در این زمینه این است که 
مردم از دولت ها توجه به آموزش و پرورش 

را نمی خواهنــد و از این رو دولت ها نیز که 
هر 4 ســال یا 8 سال از مردم رأی می گیرند 
بیشتر به نیازها و مطالبات کوتاه مدت توجه 
می کنند و به نیازهای بلند مدت جامعه یعنی 
تعلیم و تربیت کمتر توجه می کنند.مسئول 
دبیرخانه اجرایی ســند تحــول بنیادین با 
بیان اینکه متأســفانه هنوز جایگاه آموزش 
و پرورش در توسعه کشور برای آحاد مردم 
و دولت ها نهادینه نشــده، تصریح کرد: اگر 
مردم تعلیم و تربیت را در صدر نیازهای خود 
قرار دهند، دولت ها، نهادها، دســتگاه های 
اجرایــی و حتی نهادهای محلی به این نیاز 
توجــه کــرده و برای مثال شــهرداری ها 
می توانند به مدارس در بخش های مختلف 
کمک کنند.مددی سند تحول را شامل 23 
هدف عملیاتی و 131 راهکار دانست و ابراز 
کرد: وقتی می گوییــم آموزش و پرورش 
باید ســند تحول بنیادیــن را اجرایی کند 
یعنی ایــن راهکارهــا را عملیاتی کند که 
تمامــی این راهکارها مربــوط به 6 حوزه 
آموزش و پرورش شــامل حوزه های منابع 
انســانی، فضا، منابع مالی، محتوا، پژوهش 

و راهبری و مدیریت است.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن به 
»چرخش هــای تحول آفرین« در ســند 
تحول بنیادین اشــاره کــرده و گفت: این 
مفهــوم می گوید بایــد از وضعیت فعلی به 

وضعیت آرمانی و مطلوب برسیم. 
برای مثــال تعریف معلــم در وضعیت 
فعلی به عنوان انتقال دهنده دانش اســت 
که باید به این برســیم کــه معلم به عنوان 
مربــی و اســوه تربیتی و ســازمان دهنده 
فرصت های تربیتــی و متنوع برای ارتقاء 

مراتب حیات طیبه باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد؛
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

نخســتین همایش آموزگاران 
مولــف اســتان مازندران بــا حضور 
مدیرعامل انتشارات مدرسه، مدیرکل 
آموزش و پــرورش مازندران، معاونان 
آموزش و پرورش اســتان، مدیران و 
روســای آموزش و پرورش شهرستان 
ها و مناطق و آموزگاران مولف استان، 
در سالن همایش های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به گــزارش اداره اطالع رســانی 
و روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
موسســه  مدیرعامــل  مازنــدران؛ 
فرهنگی برهان )انتشارات مدرسه( در 
این همایش گفت: وقتی سرفصل های 
آموزشــی از باال برای معلمان ارسال 
می شــود آنها خود را موظف دانسته تا 
براســاس آنچه در کتب است تدریس 
کرده و خود را مأمور و معذور می دانند.

افــزود:  حمیدرضــا شــاه آبادی 
وقتی خود معلمــان در جریان تدوین 
ســرفصل های آموزشــی و تولیــد 
محتــوای کتب قرار گرفتــه یا اینکه 
خودشان مولف کتاب باشند، آن وقت 
معلم تبدیل به فردی خالق و مسئول 
می شــود که تصمیمات آموزشــی را 
می ســازد و در قبــال تمامــی فرایند 
یادگیری و یاددهی مشارکت می کند.

وی این تالش معلمان شهرستان ها 
را قابل ســتایش ذکــر نمود و تصریح 
کرد: همکاران اســتان ها بویژه استان 
مازندران دست روی دست نگذاشتند 
تا ببینند از مرکز چه چیزی برایشــان 
می آید. بلکه خود دســت به کار شــده 
و بــه تألیف کتب همــت گماردند که 
این نشان دهنده تکثر و تنوع فرهنگی 
و قومــی و موجب افتخــار آموزش و 

پرورش است.
مدیرعامل انتشارات مدرسه با بیان 
اینکه کتاب راهنمای معلمان چندپایه 
که توســط استان مازندران تدوین شد 
خالء ملی را پوشــش داد، خاطرنشان 
کــرد: 20 عنوان کتاب در ســال 97 
توســط معاونت ابتدایــی آموزش و 
پرورش مازندران تهیه و تدوین شــد 
کــه در اســتان های تهــران، البرز، و 

چهارمحال بختیاری در حال تدریس 
است و دیگر اســتان ها نیز درخواست 

این کتاب را داده اند.
شــاه آبادی با بیان اینکــه تألیف 
کتــاب از ســوی اســتان مازندران 
شکســتن جریان ســختی است که 
امکان بــروز توانمندی هــای خارج 
از مرکــز را نمــی داد، عنــوان کرد: 
بزرگترین حمایــت از افراد توانمند در 
ســازمان این اســت که به آنها اجازه 
دهیم قابلیت های خود را نشــان داده 
و در اوج شــکوفایی شخصیت شغلی 

خود قرار گیرند.
* مقطــع ابتدایــی؛ نیروی 

محرکه تعلیم و تربیت 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
مازنــدران نیز در ایــن همایش گفت: 
دانــِش اینکه آمــوزش و پرورش چه 
جایگاهی دارد را همه  مسئوالن و مردم 
می داننــد اما اینکــه در این زمینه چه 
حمایتی می توانند از آموزش و پرورش 
به عمل آورند به نگرش آنها بســتگی 
دارد که امیدواریــم دانش و نگرش با 
هم یکی شــود تا آموزش و پرورش به 

حقوق واقعی خود دست یابد.
عســکری نیکزاد با بیان اینکه باید 
تــالش کنیم دانش و نگــرش افراد و 
آحاد جامعه نسبت به آموزش و پرورش 
را یکــی کنیم، افزود: مهم ترین کار در 
این زمینه، تالش برای رساندن مقطع 
ابتدایی به جایگاه واقعی خود اســت. 
جایگاه ابتدایی بســیار ویژه اســت و 
مقطــع ابتدایی نیروی محرکه تعلیم و 

تربیت محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه سخت ترین مقطع 
تحصیلی بــرای تعلیم و تربیت دانش 
آموزان ابتدایی است، خاطرنشان کرد: 
اهمیت ابتدایی به اندازه ای اســت که 
اگر دانــش آموز در ابتدایی درســت 
تربیت شــود در تمامی مراحل بعدی با 
مشکل کمتری فرایندها را طی کرده و 
سال های تحصیلی را سپری می کند. 
چون پایه و اســاس تربیت در ابتدایی 
شکل می گیرد و به مراحل دیگر انتقال 

می یابد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
مازنــدران تصریح کرد: اگر شــرایط 
اســتفاده از دانــش آشــکار و پنهاِن 
دانش آمــوزان را مهیا نکنیم اطالعات 
ناقــص در آنها شــکل گرفته و این به 
جامعه منتقل شــده و شرایط جامعه را 
مخدوش می سازد. اگر قرار است مسیر 
توســعه را هموار کنیم جرقه آن باید در 
ابتدایی زده شده و به تمامی بخش های 

دیگر سرایت کند.
نیکزاد به عملکرد مثبت و درخشان 
معاونــت ابتدایی آمــوزش و پرورش 
مازندران اشــاره کرده و ضمن تقدیر 
از دســت اندرکاران ایــن حوزه گفت: 
زحمــات تمامی معلمان، دلســوزان، 
همــکاران و مولفان حــوزه ابتدایی 
را ارج می نهیــم چون ایــن زحمات و 
تالش هاســت که خــود را در مقاطع 
باالتر و در تمام کشــور نشــان داده و 
موجب ســرافرازی آموزش و پرورش 

مازندران می شود.

* تجلیل از 80 آموزگار مولف 
استان مازندران

در این همایش از 80 آموزگار مولف 
اســتان مازندران تجلیل شد که در این 
زمینه معاون ابتدایی آموزش و پرورش 
مازندران اظهار کرد: اســتان مازندران 
250 آمــوزگار مولف دارد که همه آنها 
آماده همــکاری با معاونــت ابتدایی 
هســتند. اما امروز از 80 آموزگار مولف 
تجلیل شــد که در بخش های مختلف 
اعم از پیش دبســتانی، چند پایه، پایه 
اول و دوم زحمــت کشــیده و کتــب 

درخشانی را تألیف کردند.
سید عیســی میرشــفیعی با بیان 
اینکه برخی از محتواهای ما در ســطح 
ملی اســتفاده می شــود، افزود: کارها 
و آموزش هــای ابتدایــی در زندگی و 
سرنوشــت انســان تأثیرگذار است و 
معلمانی که توانایی تولید، کنشــگری 
و خالقیت دارند باید حمایت و معرفی 
شــوند. از این رو تولید محتوای پیش 
دبســتانی برای هماهنگی بیشــتر در 
اســتان آغاز شــده و امروز این محتوا 
در دیگر مناطق کشــور نیز در دســت 

تدریس است.
وی بر لزوم تولیــد محتوای بومی 
تأکید کرد و گفت: نظام تعلیم و تربیت 
باید متناســب با بوم و فرهنگ منطقه، 
محتوا تولید کند. در برنامه ویژه مدرسه، 
معلمان باید برنامه ریزی داشته باشند 
و براساس ســند تحول بنیادین، باید 
20 درصد محتوای آموزشــی توسط 

استان ها تدوین و تألیف شود.
معاون ابتدایــی آموزش و پرورش 
مازندران تکالیف مهــارت محور را از 
دیگر الزمه های نظام تربیتی بیان کرد 
و افزود: امانت، صداقت، پاکی و نجابت 
چهار ویژگی معلمان ابتدایی است که 

سبب توفیق و موفقیت آنان می شود.
شایان ذکر اســت در این همایش 
سید عیسی میرشفیعی، معاون ابتدایی 
آموزش و پرورش مازنــدران به طور 
ویژه توسط نیکزاد مدیرکل آموزش و 
پــرورش مازندران مــورد تقدیر قرار 

گرفت.

با حضور مدیرعامل انتشارات مدرسه؛

نخستین همایش آموزگاران مولف مازندران برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری از آغاز داوری آثار 
مرحله شهرستانی جشنواره نوجوان سالم خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی آمــوزش و پرورش ناحیه یک 
ســاری، حامد دیانی گفت: »جشــنواره نوجوان سالم« ویژه 
دانش آموزان، همکاران و والدین با موضوعات: شیوه زندگی 

ســالم، پیشــگیری از رفتارهای پر خطــر، تعمیق و تقویت 
باورهــای دینی، پیشــگیری از گرایش به دخانیات، ســوء 

مصرف مواد و خشونت، در حال اجراست.
وی همچنین تصریح کرد: جشنواره مورد نظر در دو بخش 
خالقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرســه ای اجرا شد 

که دانش آموزان مقطع ابتدایی در محور های انشاء نویسی و 
نقاشی و دانش آموزان متوسطه اول و دوم در محورهای ایده 
پردازی، مقاله، نقاشــی، روزنامه دیواری، عکس، فیلم کوتاه، 
نرم افزار چندرســانه ای، تئاتر و نمایش، گرافیک و نقاشــی 

ایرانی با یکدیگر به رقابت می پردازند.
دیانی افزود: در مرحله شهرستانی این جشنواره، 1256 اثر 
به دبیرخانه ارسال شده است که داوری این آثار از یکم لغایت 

هشــتم اسفند 1397 در حال انجام است و پس از بررسی آثار 
توسط داوران مجرب، از هر مقطع تحصیلی به تفکیک دختر 
و پســر، 3 نفر )در مجموع 120نفر( به مرحله استانی راه پیدا 
می کنند.الزم به ذکر است با برنامه ریزی های به عمل آمده، 
مدیــر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون پرورشــی و 
تربیت بدنی، مســئولین حراست و ارزیابی عملکرد از فضای 

داوری بازدید کردند.

آغاز داوری آثار مرحله شهرستانی جشنواره »نوجوان سالم«

مازندران، رتبه نخست آثار ارسالی به »جشنواره قلم« 

معــاون پژوهــش آمــوزش و پرورش 
مازندران از اکران فیلم های برگزیده جشنواره 
رشــد در مدارس 25 شهرستان و منطقه استان 

خبر داد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومی آموزش و پــرورش مازندران؛ محمد 
علــی جوادی با اعالم این خبر افزود: فیلم های 
چهل و هشــتمین جشنواره فیلم رشد از 11 الی 
16 اســفند طی 6 روز در مدارس 25 شهرستان 
و منطقه اســتان مازندران برای دانش آموزان 

اکران و پخش خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه افتتاحیــه اکران فیلم ها 
در شهرستان قائم شــهر برگزار می شود، ابراز 

کرد: در مجموع طی این مدت 43 فیلم برای 3 
گروه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها اکران 
می شود که کانون های هر شهرستان و منطقه 

و مدارس مجری این برنامه خواهند بود.
وی بــا بیان اینکــه موضوعــات فیلم ها 
در زمینه داســتانی، داســتان کوتاه، مستند و 
پویانمایی اســت، تصریح کرد: از این تعداد 10 
فیلم متناسب با دانش آموزان دوره اول ابتدایی، 
10 فیلم متناســب با دانش آمــوزان دوره دوم 
ابتدایی، 10 فیلم متناسب با دانش آموزان دوره 
اول متوســطه ، 3 فیلم متناسب با دانش آموزان 
دوره  دوم متوســطه ، 7 فیلم مربوط به مربیان 

و معلمان و 3 فیلم مربوط به خانواده هاست.

جوادی با اشــاره به اهــداف این برنامه که 
می تواند تأثیرات تربیتی فراوانی داشــته باشد، 
خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه، تحقق 
مفهوم اکــران آموزشــی و پیامدهــای آن، 
برخورداری دانش آموزان و معلمان از پیام های 
علمی، فلسفی و آیینی فیلم ها و نیز ارتقاء سواد 
رسانه ای دانش آموزان است.معاون پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش و پــرورش مازندران در 
پایان یادآور شد: برای این منظور گروه بررسی 
محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش 
و پرورش با طرح پرســش هایی متناســب با 
هرنوع فیلم، زمینه  تفکر و گفتگوی موثر بعد از 

اکران را فراهم کرده است. 

اکران فیلم های جشنواره رشد در مدارس 



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان مازندران: محسن گرجی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان مازندران:  

011-33341553

سه شنبه 7 اسفند 1397   شماره 5333
ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
حافظآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد


