
 

  المللی آموزش رياضیکميسيون بينک از طرف يم تبرياپ

  نوو برنارد آر هادسک يشل آرتيم

 افتخار آنبرگزار شود، ما  ۲۰۰۹مارس  ۴ران که قرار است يات اياضير يس خانه هاين سالگرد تأسيبه مناسبت دهم

دانان و  ياضير هجامعخود را به  نهمايکات صميتبر ياضيآموزش ر ين الملليب هتياز طرف کمم که يرا دار

  .ميم کنين شبکه تقدير ايت چشمگيل موفقيبه دل يرانيا ياضيآموزشگران ر

 .ميدن کنيات اصفهان دياضير هم از خانيافتيفرصت  يمتفاوت يهامناسبت در، نيش از ايپچند سال  ،ما هر دو

ع و پربار بودن مطالب و ن تنويو همچن ياضيپرورش و توسعه آموزش ر ين مؤسسه برايت و ابتکار عمل ايفيک

د عع متقايسر يليما خ. ر قرار داديشدت تحت تأثهشد ما را ب يدانش آموزان و معلمان ارائه م يکه برا ييتهايفعال

از  يترير بهتر و قويبه ساختن تصوران، ين مردم ايدر ب يطور اصولهب تواند يات مياضير يهاخانه هم که شبکيشد

عالوه ما از تالش هب .کمک کند ،اتياضير يساز يبر عموم يمبن هماهنگ يتهايالژه توسط فعيوهب ،اتياضير

، شگفت خود ۀژي، معلمان، هر گروه با تخصص وياضيدانان، آموزشگران رياضير ، مانندتفاوتم يهامشترک گروه

يکه برا يائلها و مسات به ارزشياضير يهاقت که خانهين حقيبه ا ،ل دهندهين عناصر تشکيتمام ا .ميزده شد

   .کنندياشاره مدارد،  يت باالئياهمکميسيون 

کنند که موجب پربار شدن مهارتها و دانش يق و آموزش فراهم ميتحق يبرا ياستثنائ يطيشراات ياضير يهاخانه

 يژه ايت ويرند از اهميقرار گ يمتعالتوانند در خدمت اهداف  ين بافتها ميت که اين واقعيدرک ا .شود يم ياضير

-هآگاه نمودن مردم ب ،هيت روحيو تقو حيو تفر يسرگرم يبرا ييهافرصت ۀن ارائيدر ح ن خانه ها،يا .برخوردار است

آموزان يي و پرورش دانششناسا يبرا ييها، مکانياضيت علوم ريآموزان نسبت به اهمي دانشهاخانواده خصوص

به  يشتريآموزان بب دانشيغتواند تريها متين فعالياز ا ياحتمال يجهک نتي .ز هستندين درخشان يبا استعدادها

در آموزش  يتوسعه و رشد اساس ،ياصوالً هدف کل ي، ولات در سطوح باالتر باشدياضير هرشت ل دريادامه تحص

-يکه ارائه م ييهاتيانواع فعال يعالوه، گوناگونهب. ات در درون جامعه استياضير ريتصوبهبود ن يوهمچن ياضير

در سطح خود  يپژوهش يدهد که در پروژه ها ين اجازه را ميا -ن به معلمانيو همچن -نش آموزان جوانشود به دا

و  يهمکار ،داده شده هفيک وظي ين رويج مطالعات خود را ارائه دهند و همچنيها و نتاافتهيو مشارکت داشته 

 يريادگيدر  يک عنصر اساسيدون شک ب ،با گروه يهمکار رفتناد گي. دنينماک گروه تجربه يرا در درون  ياريهم

  .وجود آوردهب يرات اساسييتوان در آموزش تغکه به وسيله آن می دآييبه شمار م

دانش  يات اصفهان براياضير ۀبود که خان ييم، در ارتباط با کارهايداشتما هر دو که  مؤثرک تجربه خاص و ي

 يتين افراد مسئوليا ياز برايمورد ن يآموزش لوازم فراهم نمودن يابرانجام اقدامات الزم  .نا انجام داده بوديآموزان ناب

 ين چالشيها چنکه خانهنيعاً از اقما وا. پردازند يا کمتر به آن ميدر سراسر دن يآموزش ياز نظامها يارياست که بس

  .مي، خوشحال شدرا جزء رسالت خود قرار داده بودند



-هب تينهادر ات در حال حاضر و ياضيو آموزش ر يرياد گي يروران يات در اياضير يهاه خانهکه شبک ياثربخش 

از که  ييهايت و همراهيبا حما ياثربخش نيا از يخشب .دکرف يتوص يگوناگون يهاتوان به روشيرا م اردوجود د

ط به آماده ل مربوي، مسايدر آموزش، استفاده از فنآور ينوآور همرتبط است، مثالً در بار ،ديآيوجود مهب قين طريا

اما اساساً . گريد يعلم ينه هايبا زم اتياضير ا ارتباطيات در مناطق مختلف و ياضير يساز يمعلمان، عموم يساز

عموم که يطورهات کمک کنند، بياضياز ر يعموم راصالح تصو يبرا يتوانند به عنوان ابزاريمات ياضير يخانه ها

که در و اين آن همفهوم گسترد بهآموزش  فرد دراسی و منحصر بهمهم، اسدانش يک ات به عنوان ياضيربه مردم 

 ين نقطه نظر، خانه هاياز ا. است، بنگرندشرفت جامعه يو پ يترق در خدمتجه ي، و در نتکردهکمک خدمت ترقی 

  .هستند ين الملليدر سطح ب يش و معرفير وستايسزاوار تقد ،نمونه و سر مشقران به عنوان يات اياضير

در داخل و خارج از کالس  ياضير يچالش هاکه به موضوع ه کميسيون ن مطالعيدر مفاد شانزدهم که نياز اما 

ار خرسند يبس شدند يبرتر معرف ۀک برناميران به عنوان يات اياضير يخانه ها ۀشبک اختصاص داده شده بود، درس

ن يما از ا. ران مشارکت داشته انديدر ا ياضيدر بهبود آموزش ر يار ملموس و واقعيبس يانيچرا که به ب م،يشد

که ات ياضير ين الملليب هيمانند اتحاد يگريد ين الملليب يسازمان هاICMIکه عالوه برم يز آگاه هستينموضوع 

 ي، و دانشمندان برجسته ابه عمل آورده اند يمعنو هم و يعلم يبانياست، از خانه ها هم پشت ICMIسازمان مادر

عمق و  ن عمليت شناختن ايبه رسم م کهيدواريما ام .ق کرده انديتشو يمتفاوتاشکال به را خانه ها نه ين زميدر ا

ن خانه يرا ن بهتر شناخته شود و ايا يبتواند در خارج از مرزها،  ICMIمطالعات  ژه توسط انتشاري، بوآن يبرنامه ها

ارتباط با برنامه و  ش تبادل ويافزا يرا برا ييو فرصتها .گر باشديد يکشورها يبرا يالهام بخش ۀها سرچشم

   .فراهم آورد کنند يرا دنبال م يمشابه يآرمانها که اهداف و در حارج از کشور ييسازمان ها

ل يدله وضوح، به ب يستيداشته اند را با يجد يران همکاريات اياضير يخانه ها يکه در برنامه ها يتمام افراد

گونه که  همان .ش قرار دادير و ستايند،  مورد تقديت ده سال کسب نمان مديکه توانسته اند در ا يريج چشمگينتا

م يدواريامو. ديگو يک ميتبر را ن شبکهيشرفت ايپ مانهيصم ICMIروشن است  ميکرد اشاره که در باال ياز نکات

در جهت تها ين فعالينکه ايا يباشد برا ينباشد بلکه فرصت يو قدر دان شياست يبرا يرصتف صرفاًن مراسم يکه ا

  .رديو مورد توجه قرار گ دهران و خارج، بهتر شناخته شيدر ا ياضيبهبود آموزش ر

  !سالگرد بر شما مبارک باد
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