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پيام مشترك نماينده 
ولى فقيه در استان 
و استاندار همدان 
به مناسبت 
هفته بزرگداشت مقام معلم

گزارش 
تصويرى

تدريس معلمان استان در شبكه هاى سيما

جلوه هاى ايثار معلمان استان

تدريس مجازى معلم ايثارگر در بيمارستان 

رونمايى از درس نامه  آموزشى
توليد محتواى درسى در استوديوى 

آموزش و پرورش استان
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اهداى گوشى به دانش آموزان كم برخوردار توسط معلمان

تدريس معلمان استان در شاد

گفتگوى مديركل با رسانه ها در شبكه شاد

ضبط تدريس معلمان 
در استوديوى آموزش و پرورش استان

در پى رستاخيز طبيعت، تازش زمستان پايان يافته و نازش بهار آغاز 
شــده  است و دگربار در آسمان جان و جهان و در ميانه ى بهشتى ترين ماه 

سال، ياد روز معلّم زاده مى شود.
و اينگونه «دوازدهم ارديبهشــت»، اين فرخنده روز به يادگار مانده از نام و 
نشان «عّالمه  شــهيد، مرتضى مطهرى(ره)»، شادمان حلقه بر در مى زند و 

سراى معلم و معلمى را سرشار از درود مى كند.
چه نيكوست در طليعه  اين مناســبت ملى و گراميداشت آن و در راستاى 
ارتقاى ســاحت ارزشــمند تعليم و تربيت و اعتالى جايگاه ارجمند معلم 
و مربى، عزمى ملى شــكل گيرد كه همگان، به ويــژه نهادهاى فرهنگى و 
فرهنگ ســاز گام هاى اســتوارترى در اين مســير بردارند تا مقوله  خطير 
آموزش وپرورش و تعميق همه جانبه  آن به «گفتمان ملى» و توسعه  كّمى و 

كيفى نهاد آن به «مطالبه  ملى» تبديل شود.
اكنون، «هفته  معلم» در پيش است كه خجستگى آن در تالقى تعالى بخش 

با «ماه رمضان»، فزونى يافته است.
اين جانب، ضمن گراميداشــت ماه مبارك رمضان، فرارســيدن هفته  معلّم 
را بــه يكايك آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان، مشــاوران، معاونان و 
مديران، در پهنه  پاك ايران اسالمى، تبريك مى گويم. با اين اميد كه با دقتى 
فزون تر، مبانى و مبادى شخصيتى آن فقيه فهيم و آن استاد وارسته را درك 
كنيم و از خردورزى، دين پژوهى، آزاد انديشى، آزادى خواهى، عدالت جويى، 

اميدآفرينى و اخالق گرايى او به عنوان يك «معلِّم ُمصلح»، بياموزيم.
نيز تقارن غرورآفرين «روز فروزان معلّم» با «شــب روشــن قدر» را «قدر» 
بدانيم و آموزگارانه با آگاهى از چرايى و چگونگى ســيره  ســعادت آفرين و 
شــهادت شرافت بخش ابرمرد تاريخ، «حضرت على(ع)»، بهره  ببريم و نيك 
بدانيم، همان خدايى كه به ما مشتاق و ما به او محتاجيم، در غايت سخاوت 
ربوبى خود، آغوش بخشايشگرى خويش را در اين شب ها، بيشتر از هميشه 
به سوى بندگانش مى گشايد و به رستگارى برخاسته از توكل، توسل و تدبر 

در شب هاى شايسته  قدر بشارت مى دهد.
جستارى مجمل در اوضاع اجتماعى و آسيب هاى معطوف به آن ما را به اين 
نكته ى بسيار مهم معطوف مى دارد كه جامعه ى كنونى ما بيش از هر زمان 
ديگر نيازمند «ارتقاى ِخرد» و «اعتالى اخالق» در آحاد خود اســت. همان 
نياز حيات بخشــى كه مهم ترين عنصر تحقق آن «معلّم» اســت. همو كه 
زيستن خويش را فداى دانستن انسان ها مى كند و همچو فانوسى رخشان، 
كشــتى آدمى را در درياى پرتالطم كژانديشــى ها و كج روى ها، به ساحل 

سعادت رهنمون مى شود.
اين جانــب همان گونه كه در طليعه  كار و در زمان ارايه  برنامه  تقديمى خود 
به مجلس شوراى اسالمى اعالم داشــته ام، بر اين اعتقاد راسخم كه تعالى 
امر آموزش وپرورش و بالندگى نهاد آن جز در ســايه  «عزم ملّى» و تعامل و 
تعاون همه  سويه مردم و حاكميت و نقش آفرينى ملّى حاصل از آن محقق 
نخواهد شــد و نيز تعميق منزلت اجتماعــى و تزايد انگيزه مندى و رضايت 
شغلى معلّمان كه دولت تدبير و اميد هماره در پى تحّقق آن بوده و هست، 

از اركان پيشروى و پيشرانى آموزش و پروش است.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان ســترگ ترين دستگاه فرهنگ ساز كشور 
با رويكردى آسيب شناسانه و با تأّسى به رهنمودهاى داهيانه  رهبر فرزانه ى 
انقالب، تجلّى يافته در بيانيه ى گام دوم انقالب و نيز با «درك دقيق معايب 
وضع موجود» و «ادراك عميق محاســن وضعيت مطلوب»، و با بهره مندى 
از تمام ظرفيت هاى موجــود، مجّدانه با طراحى، تدوين و اجراى طرح هاى 
نوينى مانند شبكه  آموزشى دانش آموز(شــاد)، در شرايط سخت حاصل از 
شــيوع كرونا بسترى مناسب براى پيوند جامعه بزرگ فرهنگيان كشور اعم 
از مديران، معلمان، دانش آموزان و ارائه خدمات آموزشــى و پرورشــى با 

بهره گيرى از نظرات ارزنده  صاحب نظران، انديشــمندان و خبرگان حيطه  
تعليم و تربيت و زمينه  تحقق بهينه  مطالبه  مردم را فراهم آورد.

و بدين ســان بار ديگر معلّمان، اين جامعه  ســاعى و صبور به مانند دوران 
دفاع مقدس كه با ســعى و صبر نستوه خود دوشادوش رزمندگان، مانع از 
ايستايى چرخ تعليم و تربيت در جبهه هاى جنگ گشتند، از آغازين روز بروز 
و فراگيرى ويروس مهلك كرونا، مجاهدانه به ميدان آمدند و جلوه هاى كم 
نظيرى از مسئوليت پذيرى، سخت كوشى، خالقيت و مهربانى را رقم زدند 

و اجازه ندادند كه آموزش فرزندان اين سرزمين تعطيل شود .

به عنوان خادم كوچك ملّت فهيم و فرهنگ مدار ايران در نهاد عظيم تعليم 
و تربيت، ضمن ســپاس از مساعى آسمانى همكاران ساعى و صبور خود در 
گســتره  ايران اسالمى، بويژه مجاهدت هاى جاودانه  جاهدان عرصه  آموزش 
و مجاهــدان وادى پرورش در دوران پرمخاطره  كرونا كه اعجازگونه فرآيند 
تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم را اســتمرار بخشــيد و نيز يادآورى 
رخدادهاى خطير ســال ج ديد، به ويژه سيزدهمين دوره  انتخابات رياست 
جمهورى، به عنوان نمايان ترين نماد حاكميت ملت بر سرنوشت خويش كه 
بى گمان با حضور زنده و عبارات و اشارات ارزنده  شما فرهيختگان به عنوان 
قشر مرجع  بر شكوهش افزوده مى شود، از درگاه خداوند عليم براى يكايك 
ايرانيان، به ويــژه جامعه  ارجمند فرهنگيان، دانش آمــوزان عزيز و اولياى 

گرامى، آرزوى سالمت و سعادت دارم.

* محسن حاجى ميرزايى 
وزير آموزش و پرورش

پيام وزير آموزش وپرورش 
به مناسبت هفته معلم  

به نام آموزگار 
بزرگ هستى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آموزش و پرورش محور توسعه پايدار و همه جانبه هر كشورى است و معلمان به عنوان ركن اصلى تعليم و تربيت، نقش مهم و سازنده اى در ساختن آينده اى درخشان و پيشرفته براى جامعه دارند.

  جايگاه ارزشمند تزكيه و تعليم كه در قرآن كريم و روايات اسالمى بر آن تأكيد فراوان شده است، ضرورت و اهميت گراميداشت و پاسداشت شأن و جايگاه ارزشمند معلمان را دوچندان مى كند.
در شــرايط كنونى همه ما شــاهديم كه چگونه معلمان عزيز مجاهدانه و ايثارگرانه وارد عرصه شــده و اجازه ندادند روند تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم دچار مشكل شود و از اين جهت عنوان جهادگران 

تعليبم و تربيت زيبنده معلمان عزيز و فرهيخته جامعه است.
ضمن تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم و گراميداشت ياد و خاطره امام راحل(ره)، شهداى واالمقام به ويژه استاد شهيد مرتضى مطهرى، سالمتى مستدام براى رهبر فرزانه انقالب اسالمى(مدظله العالى) و توفيق 
روزافزون براى همه خدمتگزاران پرتالش نظام در ســايه توجهات حضرت ولى عصر(عج) از درگاه خداوند متعال مســألت داريم و اميدواريم در سال �توليد؛ پشتيبانى ها، مانع زدايى ها� همواره شاهد موفقيت 

معلمان فرهيخته و پيشرفت دستگاه تعليم و تربيت باشيم. 

استاندار همدان - سيدسعيد شاهرخى                                                                                                                  نماينده  ولى فقيه  در استان  و امام جمعه  همدان - حبيب اهللا شعبانى
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
«َويََرى الَِّذيَن ُأوُتوا الِْعْلَم الَِّذي ُأنِْزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدي ِإلَى ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميِد»

و كسانى كه معرفت و دانش به آنان عطا شده، مى دانند كه آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداى تواناى شكست ناپذير و ستوده 
هدايت مى كند. (سبا/ 6)

همكاران عزيز و فرهيخته ام              
سالم و فراوان درود

  دوباره رايحه دل انگيز ارديبهشــت همراه با اقاقى هاى دانش و نام زيباى معلم بر تارك زمان حادث شــد و رنگ و بوى اين ماه رنگ معنا، صفا و ايثار، بوى 
مهربانى، بوى صداقت و كار به خود گرفت و اين ها به تنهايى ذره اى از اقيانوس بى كران صفات معلمان است كه جان روشن ما با نور باران وجود علوى مكان 

او منور و مشعشع مى شود.
هركدام از ما دانش آموزان ديروز از معلمان خويش يادمانه اى سترگ در ذهن داريم كه الفباى عشق و دانايى با آن تفسير مى شود.

معلم اوج شــكوه فكرت و انديشه است، او منشأ تمام خوبى هاســت و از آن روى كه جهل مى زدايد و زايش دانايى هديه مى دهد كدامين روز است كه روز 
معلم نيست؟

مقام بلند معلم برگرفته از اولين معلم هستى خداوند عليم است و به درستى او جانشين صالح خداوند بر روى زمين است، معلم الگوى اخالقى و علمى است، 
بر صدر است و كالم و رفتارش راهگشاى نهج صحيح است. 

اكنون كه با زيســت بومى جديد مواجه شــده ايم جلوه هاى نابى از دانش، خالقيت، ايثار و فداكارى معلمان عزيز، اين باغبانان بوستان تعليم و تربيت را در 
پرورش و آموزش فرزندان و آينده ســازان اين مرز و بوم به شــيوه مجازى و غير حضورى شاهد هستيم و همت واال و تالش هاى ستودنى همكاران فرهيخته 
ما باعث شــد تا به رغم تعطيلى آموزش هاى حضورى، جريان آموزش و پرورش همچنان استمرار داشته باشد و دستگاه تعليم و تربيت در مسير شكوفايى و 

تعالى حركت كند . 
   اين جانب با كمال ادب و احترام ضمن گراميداشــت ياد امام راحل عظيم الشــأن(ره) و شهداى گرانقدر به ويژه نام و ياد معلم اخالق، استاد شهيد مطهرى، 
ســعى بليغ و جهد جهيد معلمان دلسوز و توانمند را در پيشبرد اهداف عالى نظام تعليم و تربيت و ارتقاى كمى و كيفى فعاليت هاى آموزشى و پرورشى ارج 

نهاده، تبريك قلبى خود را به مناسبت اين ايام مبارك، محضر معلمان عزيز پيشقراوالن عرصه علم و دانش تقديم مى نمايم.
    اميدوارم در ســالى كه مزين به نام «توليد؛ پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها» است،  در سايه منويات و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) همراه با 

دولت تدبير و اميد رشد و تعالى آموزش و پرورش را شاهد باشيم.

اول از استاد، ياد آموختيم                                       پس سويداى سواد آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيم                                              از معلم جان روشن يافتيم 

  محمد پورداود
مديركل آموزش و پرورش استان همدان

پيام مدير كل آموزش و پيام مدير كل آموزش و 
پرورش استان همدان به پرورش استان همدان به 
مناسبت هفته معلممناسبت هفته معلم

12 ارديبهشت، روزى براى مدافعان تعليم و تربيت
كرد صميمى تر  را  دانش آموز  و  معلم  بين  ارتباط  كرونا  بهار:  شهرســتان  معلم  كردفريدونى،  صميمى تر  را  آموز  دانش  و  معلم  بين  ارتباط  كرونا  بهار:  شهرســتان  معلم  فريدونى، 
سبزوارى، معلم شهرستان تويسركان: وحدت رويه راز دقيق تر شدن آموزش استسبزوارى، معلم شهرستان تويسركان: وحدت رويه راز دقيق تر شدن آموزش است

12 ارديبهشــت ماه آمد، روزى كه همواره يادآور تعهد و عشــق 
معلمى است، معلمانى كه در دوران شيوع ويروس كرونا از دسته 
افرادى بودند كه متعدانه و عاشقانه پاى آموزش بچه ها ايستادند و 
آموزش دانش آموزان را از دريچه فضاى مجازى به خانه ها بردند تا 

بچه هاى اين سرزمين تعليم و تربيت شوند.
معلمانى كه از استراحت و سالمتى خود مايه گذاشتند تا اضطراب 

حاصل از كرونا براى دانش آموزان به شوق يادگيرى تبديل شود.
ويــروس كرونا تغييرات زيــادى در تمام بخش هــا ايجاد كرد و 

زمينه ساز شناخت نيازمندى هاى پنهان در حوزه آموزش بود.
در اين بين معلمان زمانى كالس هاى مجازى را تحويل گرفتند كه 
عمال كالس حضورى تعطيل شد و مجبور شدند شرايط يك كالس 
واقعى را در فضايى كه كمتر شــناخته شده بود پياده سازى كنند. 
همين سبب شــد تا بيشترين مسئوليت بر عهده معلمان باشد و 
آنها را از درس و كالس و گچ و تابلوى گچى به ســمت گوشى و 

لب تاپ و فضاى مجازى ببرد.
تمامى مدافعان تعليم و تربيت به حق انرژى خود را صرف آموزش 
كردند اما برخى از آنها تمام قد در اين راه ايستادند و تالش كردند 
تا سطح تعليم و تربيت را در استان بهبود بخشند و همين موضوع 
سبب شد تا به سراغ 2 تن از آنها رفته و گفت وگويى كوتاه با آنها 

ترتيب دهيم.
زهرا فريدونــى معلم فيزيك يكى از مدارس شهرســتان بهار 
در گفت وگو با همدان پيــام از روزهاى كرونايى و آموزش در 
فضــاى مجازى اينگونــه مى گويد: تهيه محتواى آموزشــى با 
اســتانداردهاى الزم كار ســاده اى نبود، چون بايد محتوايى 
آماده مى كرديم كه در كنار جذابيت محتوايى جذابيت بصرى 

باشد. داشته  نيز 
زهرا فريدونى ادامه مى دهد: تهيه كليپ هاى آموزشى تقريبا مشابه 
به كارگردانــى يك فيلم بود چون بايد تمامــى جوانب را در نظر 

مى گرفتيم تا براى دانش آموز خسته كننده و كسالت بار نباشد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آموزش حضورى را ترجيح مى دهد 
يا مجازى بيان مى كند: انعطافى كه در كالس حضورى وجود دارد 
در فضاى مجازى نيســت، در كالس حضورى با دانش آموز ارتباط 

دوسويه وجود دارد و از آموزشى كه انجام مى شود بازخورد دريافت 
مى كنى اما چنيــن فضايى در آموزش مجازى ديده نمى شــود، 
نمى توان منكر افزايش صميمت بين دانش آموز و معلم  در فضاى 
مجازى شــد به هرحال تقريبا شبانه روزى در ارتباط هستيم ولى 

لطفى كه كالس حضورى دارد در فضاى مجازى نيست.
فريدونى درباره تفاوت سطح تحصيلى دانش آموزان در اين روزها 
نيز اينگونه توضيح مى دهد: سطح تحصيلى اكثر دانش آموزان در 
شــرايط مطلوبى است اما برخى نيازمند نيروى محركه هستند تا 
به سمت آموزش بروند و كسانى كه اين نيروى محركه را نداشتند 
نتوانســتند خود را همگام كنند، برخــى دانش آموزان باانگيزه اى 
داشــتيم كه منه معلــم را مجبور به مطالعه و يادگيرى بيشــتر 
مى كردند و نهايت اســتفاده را از معلــم و فضاى مجازى در تمام 

ساعات شبانه روز بردند.
وى درباره مزاياى كالس هاى مجازى نيز اظهار مى كند: مهمترين 
حســن كالس هاى مجازى دسترسى بيشتر معلم و دانش آموز به 
يكديگر بود و بيشــتر از كالس هاى حضورى درخدمت دانش آموز 
بوديــم و برخــالف تصور عمــوم ارتباط صميمانه تــرى نيز بين 

دانش آموز و معلم برقرار شد.
فريدونى با بيان اينكه كالس هاى مجازى براى دوره هاى تحصيلى 
باالتر مى تواند مفيد تر واقع شــود نيز اظهار مى كند: وظيفه معلم 
عالوه بر تعليم، تربيت هم هست و مهارت هاى اجتماعى مطلوب با 

حضور در كالس براى دانش آموز به دست مى آيد.
وى درباره عملكرد آموزش و پرورش نيز اظهار مى كند: باتوجه به 
اينكه تجربه اول مدارس در آموزش مجازى بود ولى كار به خوبى 
انجام شد، نواقصى وجود داشت اما با تالش و پيگيرى بيشتر  قطعا 

نواقص برطرف شده و نتايج بهترى مشاهده خواهد شد.
فريدونى صحبت هاى خود را اينگونه پايان داد: كرونا باعث شــد 
تا معلمان براى تهيه محتواى آموزشــى وقت بگذارند و خودشان 
را به روز رســانى كنند در واقع فرصتى براى ارتقا ســطح معلمان 
شــد، معلم ها از سالمت خود گذشتند تا بچه ها در تعليم و تربيت 
قرار گيرند تا كســى از تحصيل دور نماند، همه ى اينها گوشه اى 
كوچــك از تالش تمامى همكاران من براى آموزش نســل آينده 

اين كشور بود.
يكى از معلم هاى زبان انگليســى شهرستان تويسركان هم درباره 
تدريس در شــرايط كرونا مى گويد: روزهاى شروع كار در سامانه 
شاد روزهاى پرچالشى بود، اينكه قوانين را براى دانش آموزان جا 
بيندازيم هم مشــكالت خاص خود را داشــت ولى خب با تمامى 
اين موارد به يك ثبات رسيديم و آموزش بچه ها در مسير صحيح 

قرار گرفت.
محمدرضا سبزوارى گريزى به خاطرات و مشكالت خاص فضاى 
مجــازى براى آموزش مى زند و مى گويد: بعضى روزها نبودن برق 
چالشى براى آموزش بود و بايد بدون برق و بدون اينترنت تدريس 
مى كــردم كه به اين شــكل آموزش دادن بــه بچه ها در روزهاى 
كرونايى و عكس آن چند روزى در فضاى مجازى دست به دست 

شد و خاطره  جالبى براى من بود.
وى كه تجربه ى 13 ســال تدريس براى دانش آموزان دارد درباره 
بهتر بودن كالس حضورى يــا مجازى اين گونه توضيح مى دهد: 
در كالس هــاى مجازى تقريبا به صورت كامل وقت من در اختيار 
دانش آموزان هست و همين باعث شده تا ارتباط عاطفى قوى ترى 
با دانش آموزانم داشته باشم و از سوى ديگر نظم و ترتيب خاصى 
بــه كارها و تكاليف دانش آموزان حاكم شــد ولى به صورت كلى 
كالس حضورى و ارتباط چشم در چشم معلم و دانش آموز تاثيرات 

خاص خود را دارد.
وى اظهار مى كند: در آينده هم در كنار كالس هاى حضورى وجود 
كالس هاى مجازى مى تواند كمك كننده براى ارتقا سطح تحصيل 

دانش آموزان باشد.
ســبزوارى همچنين درباره عملكرد آموزش و پرورش در اين يك 
ســال بيان مى كند: به نظر من آموزش و پرورش در اين يكســال 
خيلى ســريع خود را با شــرايط وفق داد و تمامى پرســنل آن 
ســعى كردند تا بهتر كردن سامانه شاد شــرايط را براى آموزش 

دانش آموزان بهبود بخشند.
وى در پايــان صحبت هــاى خود گفت:  وحــدت رويه و اتحاد 
بين تمامى همكاران ســبب بهتر شدن و دقيق تر شدن آموزش 

مى شود.
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 دبيــر ســتاد بزرگداشــت مقــام معلم اســتان همــدان در 
ادامــه برنامــه هــاى هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم در 

اســتان را ايــن گونــه تشــريح كــرد:
ــه  ــرى ب ــم رهب ــام معظ ــى مق ــام تلويزيون - پخــش پي

ــم  ــه معل ــبتت روز و هفت مناس
- ديــدار ويدئوكنفرانســى مســووالن و معلمــان اســتان 

بــا رييــس  جمهــور
ــرورش  ــوزش و پ ــووالن آم ــوى مس ــاط و گفتگ - ارتب
اســتان و نماينــدگان معلمــان بــا وزيــر آمــوزش  و 

ــس ــو كنفران ــورت ويدئ ــه  ص ــرورش ب پ
ــه  ــم در مدرس ــپاس معل ــن س ــه نمادي ــراى برنام - اج
ــوزش  ــبكه آم ــده از ش ــران و پخــش زن ــى اي تلويزيون

-تجليل از جانبازان و رزمندگان فرهنگى  
-تقدير از  47 معلم منتخب استانى 

-تمــاس تلفنــى مديــر كل آمــوزش و پــرورش اســتان با 
تعــدادى از خانــواده هــاى شــهداى فرهنگــى، جانبــازان 

فرهنگــى و معلمــان دوره ابتدايــى خــود 
-ارســال پيامــك تبريــك همزمــان بــا آغــاز هفتــه معلم 
بــراى تمامــى معلمــان و  پيشكســوتان فرهنگى اســتان 
-فعاليــت ســتادهاى تكريــم معلــم در تمامى شهرســتان 

هــا، نواحــى و مناطــق و اجــراى برنامــه هــاى متنوع
- تبليغــات محيطــى و چــاپ و نصــب پــالكارد و 

بنرهــاى ويــژه هفتــه  بزرگداشــت مقــام معلــم 
-همــكارى ســاير ارگان هــا و ادارات كل در ســطح 

اســتان در تكريــم و بزرگداشــت مقــام معلــم 
- تنظيــم دســتورالعمل انتخــاب معلــم نمونــه اســتانى 
ــز  ــل تمرك ــاس اص ــر اس ــى و ب ــال بوم ــكل كام ــه ش ب
زدايــى و واگــذارى مســووليت هــا بــه ســتاد شهرســتان 

هــا، نواحــى و مناطــق
ــه در  ــى فقي ــده ول ــترك نماين ــام مش ــكاس پي - انع

اســتان و اســتاندار همــدان 
ــوزش و  ــركل آم ــط مدي ــك توس ــام تبري ــدور پي - ص

ــا، نواحــى و  ــتان ه ــتان  و روســاى شهرس ــرورش اس پ
مناطــق 

ــع  ــهداى مداف ــم ش ــاى معظ ــواده ه ــل از خان - تجلي
ــه  ــران ب ــازان و ايثارگ ــى، جانب ــهداى فرهنگ ــرم، ش ح

ــازى  ــورت مج ص
- برگــزارى جلســه ويدئــو كنفرانــس بــا حضــور 
مســوولين آمــوزش و پــرورش و معلمــان نمونــه اســتان 

ــق  ــى و مناط ــا، نواح ــتان ه و شهرس
-اســتفاده بهينــه از ظرفيــت فضــاى مجــازى بــه ويــژه 
ــه  ــت هفت ــم و بزرگداش ــت تكري ــاد در جه ــبكه ش ش

مقــام معلــم 
ــران  ــا مدي ــرورش ب ــوزش و پ ــركل آم ــوى مدي - گفتگ

ــق شــبكه شــاد  ــدارس از طري م
- برنامــه ريــزى بــراى اســتفاده حداكثــرى از ظرفيــت 
ــاى  ــه ه ــكاس برنام ــش و انع ــت پوش ــا جه ــانه ه رس

هفتــه معلــم  

معاون پژوهش،برنامه ريزى و توسعه منابع  آموزش و پرورش استان تشريح كرد؛

همدان استان  در  معلم  مقام  بزرگداشــت  هفته  هاى  برنامه 
 معاون پژوهش،برنامه ريزى و توسعه منابع گفت: برنامه هاى متنوع و مختلفى ويژه هفته بزرگداشت مقام معلم تدارك ديده شده است. 

ياسر نانكلى با گراميداشت ياد استاد شهيد مرتضى مطهرى و تبريك هفته معلم، اظهار كرد: با توجه به شرايط كرونايى و ضرورت توجه به پروتكل هاى بهداشتى، 
برنامه هاى بزرگداشت هفته معلم امسال عمدتا به صورت مجازى و غير حضورى اجرا مى شود.

مسئول دبيرخانه استاد بزرگداشت مقام معلم استان خبر داد
اجراى برنامه هاى هفته معلم با عنوان

 "طرح شناسايى جلوه هاى ويژه معلمى در زيست بوم جديد" 
مسئول دبيرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم استان همدان گفت: امسال برنامه هاى هفته معلم با عنوان "طرح شناسايى جلوه هاى ويژه معلمى در زيست بوم جديد" اجرا مى شوند. .

محمد معمى وند گفت: پس از دريافت دستورالعمل وزارتى و در راستاى اجرايى كردن اين دستورالعمل  ستاد تكريم استان و به تبع آن تشكيل ستادهاى شهرستان ها، نواحى  و مناطق در زمان هاى مختلف تشكيل 
جلسه دادند 

معمى وند اظهار كرد: با عنايت به وضعيت كنونى كشور در خصوص شيوع بيمارى كرونا و لزوم رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و همچنين عدم حضور فيزيكى همكاران در مدارس  اجراى برنامه شناسايى معلمان برتر 
با عنوان "طرح شناسايى جلوه هاى ويژه معلمى در زيست بوم جديد" نام گذارى و در سامانه  ltms  طراحى و اجرا شده است. 

وى با بيان اين كه اســتان همدان با 12هزار و 87  نفر شــركت كننده در اين طرح به عنوان اولين اســتان شركت كننده با فاصله بسيار زياد با استان دوم از سوى وزارت متبوع شناسايى و اعالم شد، افزود: از اين تعداد 
شركت كننده كه در سطح مدرسه اجرا شد، 950 نفر  مدرك خود را بارگذارى و داورى شدند كه در نهايت 47 نفر به عنوان معلمان منتخب استانى شناسايى و معرفى شدند. 

يكشنبه 12 ارديبهشت: «معلم»، شهيد مطهرى معلم ماندگار 
دوشنبه 13 ارديبهشت: «معلم»، قدر و منزلت معلمى 

سه شنبه 14 ارديبهشت: «معلم»، افسران سپاه پيشرفت 
چهارشنبه 15 ارديبهشت: «معلم»، مرجعيت تربيت اجتماعى

پنج شنبه 16 ارديبهشت: «معلم»، زيست بوم جديد چالش ها و فرصت ها 
جمعه 17 ارديبهشت: «معلم»، خانواده و مشاركت اجتماعى 

شنبه 18 ارديبهشت: «معلم»، پيشكسوتان و تكريم چهره هاى معلمى

روز شمار و عناوين روزهاى هفته معلمروز شمار و عناوين روزهاى هفته معلم
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