آموزش ابتدایی را جدی بگیریم /وظیفه مجالت رشد ،ترویج پیام غدیر است
دکتر محمدیان درهفدهمین نشست هم اندیشی معاونان آموزش ابتدایی و نمایندگان مجالت
رشد استان ها ،با تاکید بر اهمیت دوره ابتدایی ،احیاء مجالت «رشد مرزداران» و پویایی
«باشگاه معلمان مولف» را خواستار شد.

چهارشنبه  15شهريور 96
هدف مجالت رشد ،نهادینه سازی فرهنگ مطالعه است
مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش درهفدهمین جلسه هم
اندیشی معاونان ابتدایی و نمایندگان مجالت رشد استان ها ،هماهنگی بین تولیدکنندگان
مجالت و نهادینه سازی فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان را از اهم اهداف این نشست
دانست.
چهارشنبه  15شهريور 96

جشنواره فیلم رشد ،انحصار آموزش کتب درسی را می شکند
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اتخاذ رویکرد چند
رسانه ای در آموزش ،افزود :جشنواره فیلم رشد قصد دارد انحصار آموزش به وسیله کتب
درسی را بشکند.
چهارشنبه  15شهريور 96

رونمایی از پوستر 47مین جشنواره بین المللی فیلم رشد در مشهد مقدس
با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تمبر یادبود و
پوستر 47مین جشنواره بین المللی فیلم رشد در مشهد مقدس رونمایی شد.
سه شنبه  14شهريور 96

معاون وزیر آموزش و پرورش :نام مبارک حضرت رضا(ع) بر غنای جشنواره فیلم
رشد می افزاید
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در جلسه آغاز به کار دبیرخانه
چهل وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد اظهار کرد 1100 :فیلم از  37کشور جهان در
این جشنواره شرکت نموده اند.
سه شنبه  14شهريور 96

با سخنرانی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی و تقدیر از استانهای برتر ،هفدهمین همایش معاونان و
نمایندگان نشریات رشد استانها به کار خود پایان داد

دومین روز از هفدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استانهای
هماندیشی نقش
کشور ،در روز دوشنبه 14 ،شهریور  1396با برپایی جلسه 
محبتاله

مجالترشددرتوسعهخواندن آغاز به کار کرد .این جلسه با حضور
همتی ،ناظر محتوایی مجالت عمومی رشد ،مجیدراستی ،دبیر مجله رشد کودک،
افسانه موسوی گرمارودی ،دبیر رشد نوآموز ،بابک نیکطلب ،دبیر رشد
علیاصغر جعفریان ،دبیر مجله رشد نوجوان و سیدامیر

دانشآموز،
ساداتموسوی ،دبیر مجله رشد جوان برگزار شد.

علیمحمدبخشوده ،مدیر داخلی مجله رشد آموزش فنیحرفهای و کار و

سپس
دانش و محمدرضاحشمتی ،سردبیر مجله رشد معلم نکاتی را درخصوص موضوع
جلسه بیان کردند.

سپس محمدناصری ،مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و مدیرمسئول
نشریات رشد نیز با بیان این مطلب که این همایش برای هماندیشی در خصوص
ارتقاء خواندن و هماهنگی بیشتر بین تولیدکنندگان نشریات رشد و نمایندگان
نشریات رشد در استانها برگزار میشود گفت« :باید این فرصتها را مغتنم بشماریم
و انشااهلل همایشهای بعدی و اینگونه نشستها را در دیگر استانهای کشور برگزار
کنیم».
مدیرمسئول نشریات رشد در ادامه با ارائه گزارشی از این همایش و جمعبندی
مطالب طرح شده اظهار امیدواری کرد که این اقدامات بتواند منجر به استفاده بیشتر
از مجالت رشد و ارتقای سواد خواندن و ترویج نوشتن شود.

حجتاالسالم و المسلمین دکتر محیالدین بهرام محمدیان ،رئیس سازمان

پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز در این همایش گفت« :یکی از وظایف مستمر ما
در قالبهای جذاب و زیبا ،انتقال پیام غدیر است که غفلت از آن میتواند پیامدها و
آسیبهای غیرقابل جبرانی داشته باشد».

دکتر محمدیان با اشاره به حضور معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل آموزش و
پرورش استانهای کشور در این همایش تأکید کرد« :متأسفانه ما تاکنون در آموزش
و پرورش در خصوص آموزش ابتدایی وارونه عمل کردهایم و فکر ما در آموزش
ابتدایی اقدام صحیحی نبوده است .الزم است که آموزش ابتدایی را بسیار جدی
بگیریم زیرا آموزش ابتدایی ،آموزش جامعهساز و تربیت تمدن ساز است .به دلیل
همین اهمیت ما در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش دوره شش ساله ابتدایی را
دو دوره سه ساله دیدهایم که در دوره سه سال اول ابتدایی ،معلم باید مانند پدر و
مادر با کودک همراه و همدل باشند».
معاون وزیر آموزش و پرورش با طرح موضوع احیاء مجله «رشد مرزداران» از
استانهای مرزی خواست نظرات خود را درخصوص بازنشر این مجله با مشارکت
استانهای مرزی با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی اعالم کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت راهاندازی باشگاه
معلمان مؤلف ،افزود« :این کار نباید منتظر تشکیالت و بودجه بماند و اگر با توجه به
ظرافتهای موجود معلمان کار را آغاز کنیم این کار به زودی سامان پیدا خواهد
کرد».
=======================================

هفدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استانها با قرائت بیانیه پایانی
توسط سیدکمالشهابلو ،معاون انتشارات دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و
معرفی و تقدیر از استانهای برتر در زمینه همکاری و توزیع مجالت رشد این
همایش به کار خود پایان داد.
=================================================
تهیه کننده دشتی

