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زندگینامه

توران میرهادی

تـوران میرهـادی سـال  1306در خانـوادهای فرهیخته در شـمیران
زاده شـد .وی پـس از اتمـام دبیرسـتان بـرای ادامـه تحصیـل بـه
فرانسـه رفـت« .روانشناسـی تربیتـی» را در دانشـگاه سـوربنو و
«آمـوزش پیشدبسـتانی» را در کالج سـوونیه آموخت و با شـرکت
در کالسهـای هنـری والـون و ژان پیـاژه در حوزه معرفتشناسـی
کـودک ،بـا نظریههای رشـد.
میرهـادی سـال 1330بـه ایـران بازگشـت و ضمـن کاربسـت
نظریههـای رشـد در کودکسـتان بهـار و دبیرسـتان نوربخـش،
فعالیـت متمرکـز خـود را در عرصـه آمـوزش و پـرورش از سـال
 ۱۳۳۴بـا پایهگـذاری کودکسـتان ،دبسـتان و مدرسـه راهنمایـی
فرهـاد آغـاز کـرد .در ایـن مجتمـع ،بـر اسـاس الگوهـای علمی،
نظـام پیوسـتهای از رشـد بهعنـوان الگویـی بـرای توسـعه نظـام
آمـوزش و پـرورش ایـران تجربـه و اجـرا میشـد.
وی بـا همراهـی تعـدادی از زنـان دانشآموخته و فرهنگی کشـور،
نظـام نهـاد کودکـی را پایهریـزی کـرد و طـرح راهانـدازی کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان را بـه تصویب رسـاند .فراگیر
شـدن آمـوزش ابتدایـی و راهانـدازی نشـریههای پیـک و پیونـد
محتـوای آموزشـی بـا فعالیتهـای خلاق و فرهنگـی ،در ایـن
طـرح مـورد توجـه قـرار گرفتـه بود.
میرهـادی بیـش از شـصت سـال در گسـتره آمـوزش و پـرورش
و فرهنـگ و ادبیـات کـودکان کوشـید و از ایـن جهـت یکـی از
چهرههـای تأثیرگـذار سـده کنونـی ایـران بهشـمار مـیرود .وی را
«مـادر آمـوزش و پرورش مدرن ایـران» و همچنین «مـادر ادبیات
کـودک و نوجـوان ایـران» نیـز خواندهانـد .تألیـف «دو گفتـار
دربـاره كتابخانههـای آموزشـگاهی و نقـش آن در ایجـاد عـادت
بـه مطالعـه»« ،كتـاب كار مربـی كـودك»« ،جسـتجو در راههـا
و روشهـای تربیـت»« ،تعلیمـات اجتماعـی سـوم دبسـتان»،
«راهنمـای تدریـس کتـاب تعلیمـات اجتماعـی سـوم دبسـتان»،
«تعلیمـات اجتماعـی ،تاریـخ ،جغرافـی و تعلیمات دینـی چهارم
دبسـتان» و ،...ترجمـه چندیـن کتـاب در حـوزه ادبیات و انتشـار
مقالـه در مجلـه «سـپیده فـردا»« ،ماهنامـه آمـوزش و پـرورش»،
نشـریهها و گزارشهـای شـورای كتـاب كـودك از آثـار علمی وی
میباشـد .تدویـن «فرهنگنامـه کـودکان و نوجوانـان» نیـز زیـر
نظـر ایشـان انجـام گرفته اسـت.
میرهادی در سال  ۱۳۹۵درگذشت.

