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تربيت فرزنِد 
َبَرندة زمانه

باشگاه معلمان
فيلم ســـاز

دانش آموزان
فيلم ســـاز

8 وظيفة مدير
اميرحسين صبوريبهراد رحمانيسيديزدان ملك آباديروح ا... مالمير

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش
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فيلم سازى دانش آموزان
رمز و راز

محورهاي برگزاري
* توليد محتواي الكترونيكي براي كليه دروس كتاب هاي درسي دوره ها و پايه هاي 

تحصيلي (ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم: شاخه نظري، فني وحرفه اي و كاردانش)
* فيلم  * انيميشن  * موشن

* اينفوگرافي  * بازي هاي تعاملي  * تصوير سه بعدي
* پادكست  * صوت  * گرافيك

بدين وسيله از كليه معلمان، (هنرآموزان، مدرسان)، كارشناسان و كاركنان آموزشي، 
دانش آموزان، شركت ها و مؤسسات علمي آموزشي دعوت مي شود جهت ثبت نام و 

كسب اطالعات بيشتر به آدرس    roshd.ir   (جشنواره توليد محتوا)
 مراجعه نمايند. 

به آثار منتخب، ضمن حمايت جوايز نفيس تعلق خواهد گرفت.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:برگزار مي كند

شروع ثبت نام : 25 ارديبهشت  تا 15 مرداد ماه 1400 هجري شمسي

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�دد���ن ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

از ارسال فيلم هاي تدريس معلم خودداري نموده و صرفا محتواهاي چند رسانه اي 
قابل پذيرش مي باشد.

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�ی �عاو�� آ�وزش ا�تدا

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�عاو�� آ�وزش ��و��ه

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

���� اطالع رسا�ی و روا�ط ��و�ی

با همكاري:

 سال �و�ید،
��ی � و ما�ع زدا�ی �

۱۴۰۰



تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده 
است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، 
جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي 

نقش آفريده اند، امكان پذير نبوده است.
به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی 
اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. 
اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با 

بهره گيری از اسناد متقن که می تواند ارائه دهنده تصويری از گذشته جشنواره تلقی شود.
با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود 

و ياری جستن از مطالب دست اندکاران پيشين قرار گرفته است.

«نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي 
فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش 
پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين 
خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و 
ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده 
بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش 

فيلم نامه نويسی بگذرانم و صرفًا می خواهم آنچه را می دانم، انتقال دهم.»
«نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، 

مناسب عالقه مندانی است که قصد نوشتن فيلم نامه های بلند داستانی را دارند.

  نيم قرن فيلم رشد
  سال نشر: ۱۳۹۹

 ناشر: دفتر انتشارات و فناوري آموزشي 

 درک فيلم 
نويسنده: آلن کيسبی ير

انتشارات: چشمه
موضوع: سينما

مترجم: بهمن طاهری
تعداد صفحات: ۲۸۸

 نجات گربه
نويسنده: بليک اسنايدر

انتشارات: ناهيد
موضوع: آموزش فيلم نامه نويسی

مترجم: بهزاد افشار
تعداد صفحات: ۲۴۰

و ياری جستن از مطالب دست اندکاران پيشين قرار گرفته است.

 درک فيلم 
نويسنده: آلن کيسبی يرنويسنده: آلن کيسبی يرنويسنده: آلن کيسبی ير

انتشارات: چشمه
موضوع: سينما

مترجم: بهمن طاهری
۲۸۸تعداد صفحات: ۲۸۸تعداد صفحات: تعداد صفحات: ۲۸۸

تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده 
است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، 
جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي 

به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی 
اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. 
اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با 

با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود 

«نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي «نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي 
فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش 
پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين 
خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و 
ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده 
بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش 

«نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، «نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، 

آلن کيســبی ير در «درک فيلم»، در جست وجوی همين «ســينمايی بودن» است. او سعی کرده در ده 
فصل به تمام جنبه های عملی و نظری سينما بپردازد و امکانات اساسی الزم برای ساخت يا فهم يک اثر 

سينمايی را معرفی کند.
در کنار زبان ساده و فراگير مبحثِی «درک فيلم»، يکی از اصلی ترين نقاط قوت اين کتاب، دايرة فيلمی 
وسيعی است که در اختيار خواننده قرار می دهد. کيسبی ير در همة فصول اين کتاب، با آوردن مثال هايی 

از مهم ترين فيلم های تاريخ سينما، مباحث خود را عينی تر و ملموس تر کرده است.
«درک فيلم» کتاب مناســبی است برای کســانی که می خواهند مطالعه و شناخت سينما را به شکلی 
حرفه ای آغاز کنند. نگارندة اين کتاب، به صورت فشرده اما دقيق، اصلی ترين مباحث حول سينما به مثابة 

يک هنر را بررسي كرده است و کليتی جامع از آنچه سينما ناميده می شود، به خواننده عرضه می کند.

برندگان
 پنجاهمين جشنواره بين المللی فيلم رشد

در بخش دانش آموزی

فيلم داستانی «خاطره می سازيم»  
کارگردان : مليکا آقايی / تهران

فيلم مستند «ازدواج های مرده» 
کارگردان : نگين نجاری/ اصفهان

فيلم پويانمايی «ترس»
کارگردان : محمد سهيل انصاری / کرمان

 فيلم پويانمايی «انتخاب»
کارگردان : زهرا  حمزه/ تهران

فيلم مستند «عبای زرين»
کارگردان : پريا حسين زاده/ استان خوزستان

فيلم پويانمايی «نبض»
کارگردان : مريم کريمی/ استان زنجان

رتبه ۱

رتبه ۲

رتبه ۳

تقدير



نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عاقه مندان به این حوزه در تجارب شما 

شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خاصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

فیلم ساز بساز / فرید الدین حداد عادل 2

۸ روش یك مدیر / سید یزدان ملک آبادی ۳

دانش آموزان فیلم ساز / بهراد رحمانی ۴

دنیا از پشت دوربین زیباتر است / بیتا صمدی ۸

چلیک، چلیک، چالش ها! / فرید رزاقی 9

تربیت فرزنِد َبَرندة زمانه / امیرحسین صبوری 10

نیم قرن رشد / افسانه هنرور 1۸

از آغاز تاکنون / شهریار ابراهیمی 22

گزارشی از هجدهمین جشنوارة دانش آموزان فیلم ساز / روح اهللا مالمیر 27

از نردبان باال می روم! / رضا خزاعی 6

زمان کالس را وسعت ببخشیم! / بهناز پورمحمد 1۴

باشگاه معلمان فیلم ساز رهاورد پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد / ناصر جعفری 2۴

روی انتخاب خود پافشاری کنید / علیرضازارعی 1۳

فیلم رشد در خدمت برنامه درسی ملی / محمد دشتي ۳0

مدیر مسئول: محمدابراهیم محمدی
سردبیر: فریدالدین حداد عادل

مدیر داخلی: مریم موسوي
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد

دبیر عکس: پرویز قراگوزلی
ویراستار: کبری محمودی

طراح گرافیک: عبدالحمید سیامک نژاد

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پاك266 

صندوق پستی 15875/6585
تلفن: 9 -88831161-021 داخلی420
تلفن های امور مشترکین:
021 -88867308 
 صندوق پستی امور مشترکین:
15875/3331
وبگاه:
www.roshdmag.ir
رایانامه:
 E mail:farda@roshdmag.ir

چاپ و توزیع : شركت افست

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش
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دبیر این شماره با 
موضوع:

«فیلم دانش آموزی» 

 سید یزدان 
ملک آبادی 



فرید الدین حداد عادل

یک سؤال مهم.
اگر قرار باشد فقط و فقط یک هنر یا توانمندی به دانش آموزمان 

یاد بدهیم، آن توانایی چه باید باشد؟!
در این سال ها، به نظر نگارنده، مهم ترین قابلیت هر دانش آموز 
خــاق و اثرگذار، توانمنــدی او در تبدیل دانش و بینش خود 
به محصول رســانه ای است. اگر شاگردان ما بتوانند به ابزارهای 
رســانه ای، به خصوص تولید انواع محصوالت رسانه ای و به ویژه 
ســاخت فیلم، از هر نوع، دســت پیدا کنند، خواهند توانست 
با رســاترین وســیله، آنچه را آموخته اند، به دیگران و جامعه 
منتقــل کنند. به عبارت دیگر، قدرت نفوذ محصول کار تربیتی 
آموزشکاران به مراتب بیشتر می شــود و دانش آموزان ما افراد 
مؤثرتری خواهند بود. برای شــروع حرکت به سمت این اتفاق 
خجسته، چند پیشنهاد »ســادة« مدرسه ای، خدمت تیم های 

پرتاش مدرسه های خوب تقدیم می شود:
1. آموزش درست و نقادانة فیلم دیدن. دانش آموز الزم است 

عاوه بر تکنیک های فیلم سازی، انواع شیوه های انتقال پیام را 
نیز بشناسد. بهترین روش برای این اقدام، مشاهدة دسته جمعی 

فیلم در کنار مربیان و منتقدان کارآزموده است.

2. آموزش ساخت فیلم ها و نماهنگ های کوتاه با نرم افزارهای 
گوشــی همراه. در اولین اقــدام، دانش آمــوزان می توانند در 
تجربه های ابتدایی خلق اثر رسانه ای، لذت تولید یک محصول 
را بچشــند و صدالبته می توانند در ادامة مسیر، با صرف کمی 

هزینه، وارد عرصة تولید محصول شوند.

3. ایجاد امکان ارائة تکالیف و پروژه های دانش آموزی به صورت 
فیلم برای کاس های درس.

4. برگزاری مســابقات ســاخت فیلم و نماهنگ در ســطح 
دانش آموزان مدرسه ها.

فيلم ساز بسازفيلم ساز بساز
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8 روش يك مدير
سید یزدان ملک آبادی

روش هــاي مدیر مدرســه برای كمك به فیلم ســاز  شــدن 
دانش آموزان:

 1. با دانش آموزان فیلم ببینیم
یک روز هفته در مدرســه روز فیلم دیدن باشد. فیلم دیدن با 
بچه ها، انگیزة فیلم خوب دیدن را در بچه ها رشــد می دهد. در 
بلندمدت می توان خوراک ذهنی ایشان را به درستی تربیت کرد 

و ذوق بصری ایشان را ارتقا داد.

2. فیلم ها را نقد کنیم
منفعانه فیلم نبینیم. به بچه ها بیاموزیم هر فیلمي، عاوه بر 
داســتان ظاهری، باطنی نیز دارد که الزم است موشکافانه آن 
را بررســی كرد و به کنه آن پــی برد. پس نقد فیلم الزمة فهم 

فیلم است.

۳. فرصت اندیشه و نظر دادن به دانش آموزان بدهیم
با صبر و حوصله و بلندنظری حرف بچه ها را بشنویم و هنر شنیدن 
نظر دیگران را به ایشان بیاموزیم. در گام بعد باید خوب فکرکردن را 

یاد بگیرند. هر فیلمی از فکر و اندیشه ای برخوردار است.

۴. تکالیف مدرسه را رسانه ای کنیم
 بخشــی از تکالیف مدرســه می  تواند به صورت ویدئو باشد. 
دانش آموزان امروزی موبایل دوربیــن دار دارند، پس می توانند 
خیلی از تکالیف را هنرمندانه و با خاقیت به صورت تصویري در 

بیاورند و به مدرسه ارائه دهند.

5. به درس فرهنگ و هنر بها بدهیم
متأسفانه برخی مدرســه ها این درس را آن طور که شایسته 
است ارائه نمی دهند و حتمًا دانش آموزان متضرر می شوند. به 
این درس، مثل مهم ترین درس ها، اهمیت بدهیم. این ذوق و 
هنر است که می ماند. اگر مدیر محترم و زمان شناس، دغدغة 
هنر و رسانه داشته باشد، می تواند این در را به سمت هنرهایی 

مرتبط با سینما سوق دهد.

6. در مدرسه بانک فیلم داشته باشیم
در هر خانه ای تعدادی ســی دی فیلم و سریال موجود است. 
می توان با فراخوان، فیلم های دیده شدة خانواده ها را جمع  کرد 
و با فراهم آوری یک آرشــیو مفصل در مدرســه و امانت دادن 
فیلم ها به بچه ها، یک جریان فیلم خوب دیدن در مدرســه راه 
انداخت. باید بدانیم، دانش آموزان با تماشاکردن فیلم خوب، در 

فیلم سازی توانمند می شوند.

7. هر کالس مسئول یا گروه رسانه داشته باشد
می تــوان بخــش مستندســازی فعالیت های مدرســه را به 
دانش آموزان سپرد تا ایشان با هماهنگی معلمان، دوربین همراه 
بیاورند و از فعالیت های مدرســه مستند بسازند. به این ترتیب، 
هم بخشی از هزینه های آرشیو و مستندسازي از دوش مدرسه 
برداشته می شــود و هم دانش آموزان فرصت تجربة واقعی پیدا 

مي كنند.

۸.  هدایت تحصیلی را به درستي انجام دهیم
شاید مهم ترین اقدام مدیر برای تربیت نسل آینده، شناخت 
توانمندی هــای بالقوة دانش آموزان و هدایت تحصیلی صحیح 

ایشان است.
امروزه مدرسه هاي فنی و حرفه ای می توانند با ارائة رشته هاي 
هنری، محیطی خــوب برای پرورش و رشــد دانش آموزانی 

باشند که می خواهند در فضای هنر و رسانه مؤثر باشند.
جامعــة امــروز در هر ســطحی نیازمند هنرمند اســت و 
برای ماندگاری گفتمان انقاب اســامی نیازمند ســینما و 
تلویزیون قدرتمند هســتیم. به این هدف نمی رســیم مگر با 
داشــتن هنرمندانی که از نوجوانی به دقــت در این عرصه پا 
گذاشــته اند و هنرمندانه تربیت شــده اند. همچنین، با تجربة 
واقعی در رشــته هایی مثل برنامه ســازی تلویزیونی یا سینما 

آمادة تأثیرگذاری هستند.
از اینکه دانش آموازن توانمند را به ســمت رشته های هنری 

راهنمایی کنیم، نترسیم. آینده را هنرمندان می سازند.

۳ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 6 |  1399 |



بهراد رحمانی
سید میثم موسوی

تصویرگر

شاید امروز کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که رفت وآمد، دخل 
و خرج، کسب علم و به معنای واقعی کلمه زندگی اش با رسانه 
و فناوری عجین نشده باشد. همین موضوع خود گواه آن است 
که دنیای آینده، دنیای رســانه ها خواهد بود و از خیس شــدن 
در این بحر عمیق و طویــل، الُیمِکُن الِفرار. از طرف دیگر نیز، 
سهم بسزایی از مخاطب رسانه ها در هر جامعه و کوی و برزنی، 
کودکان و نوجوانــان خواهند بود؛ مخاطبی که شــاید امروزه 
با کوچک ترین تاشــی از سمت رســانه ها مرعوب آنان شود و 

مشتری پر و پا قرصشان.
همة این ها به کنار، با پیدا شــدن ســر و کلة ویروس کرونا، 
بســتر انجام هر فعالیت حضوری و واقعي از همگان سلب شده 

و بیش از پیش بر تعداد قشِر خانه نشیِن پای انواع رسانه افزوده 
شده است.

با گوشه نگاهی به موارد فوق، می توانیم اهمیت هم ریل شدن 
زندگی نوجوانانمان و رسانه را خوب درک كنیم و در پی تحلیل 
آن باشیم؛ تحلیلی که فارغ از حسن به  دست  آوردن یک دیدگاه، 

می تواند برایمان رهنمود نیز باشد.
ســامان دهی برنامة روزانه و هفتگی و ماهانة نسل نوجوان، به 
دست مدرسه ها و مربیان آنان رقم می خورد. به راستی که آموزش 
از پرورش جدا نیست و پرورش نیز از آموزش! اما همیشه در کنار 
کاس های علمی و روزانة موجود در برنامة هفتگی دانش آموزان 
نوجــوان، حضور کاس های هنری و مهارتی پناهی بوده اســت 

سید میثم موسوی

دانش آموزان
فيلم ساز
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اگر پذیرفتیم 
که آینده دنیای 

رسانه هاست، 
پس میدان داران 

دنیای آینده، 
فیلم سازان 

نوجوانی خواهند 
بود که بر محتوای 

درست و به حق 
مسلط هستند 
و دستشان پر 
است از انواع 

فرم و خروجی 
هنری برای 

رساندن حرفشان 
به گوش تمامی 

مخاطبانشان

بــرای ایجاد روحیه و تقویت مهارت های آنان. در واقع همیشــه 
این کاس ها حکم ساالِد کنار غذا را داشته اند! ساالدی که 
ســال های سال به چشم یک غذای فرعی دیده می شد، 
اما امروزه توانســته با عرض اندامــی فراگیر، خود را در 
زمرة غذای اصلی آدمیان قــرار دهد. ماجرای 
هنر و رســانه نیز از همین دســت 
است. سال های ســال نامش گره 
خورده بود با بی مهری و برچسِب 
امروز  دنیــای  ولی  بی کاربردی! 
شأنش را اجل از این تعریف قرار 
داد و به عبارتی در دســتور کار هر 
روزة هر خانواده قرار گرفت. وجود هنرستان های 
هنری متعدد در کشور و افزایش اقبال عمومی نسبت به 

رشته های تحصیلی هنری، خود دال بر این ماجراست.
باور قدیمیان ما بر این بوده اســت که »خشت اول چون نهد 
معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!« و حال ســؤال این اســت 
که خشــت اوِل آموزش وپرورش و آیندة نوجوانانمان کجا رقم 
می خورد؟ بزرگی می گفت در منابع دیني و اسامي از این هم 
فراتر رفتند و شرایط قبل از تولد را هم در تربیت مؤثر مي دانند.
پس چه خوب اســت اگــر ما پــدران، مــادران، معلمان و 
بزرگ ترهای جامعه، با نگاهــی عمیق و دقیق، در پي توجه به 
عاقه ها و سلیقه هاي نوجوانانمان باشیم تا خشت اول آینده شان 

زودتر بر زمین گذارده شود. 
پیش تر حرف از کاس های فرهنگی هنری مدرسه ها به میان 
آمد. شرکت خودجوش و موفقیت در این کاس ها خود می تواند 
نشــانی دهد از یک »فیلم ســاز دانش آموز!« فیلم سازی که اگر 
جهت دهی نشــود و سر و ســامان نگیرد، معلوم نیست این بذر 
نهفته در نهاد وی با دســتان نازنین خدای هنر، درست شکوفا 

شود یا خیر.
خشــت اول همیشه یک خشت نیســت! گاهی چند خشت 
است. گاهی چندین خشــِت ممزوج در گل و الی و سیمان و 
ماسه. حواسمان به خشــت اولی به نام ریل گذارِی درست که 
باید باشد به کنار، حواسمان به خشت اول دیگری نیز باید باشد 
به نام »محتوا«. اگر در خانه یا مدرســه مان شــاهد کشِف یک 
فیلم ساز دانش آموز هستیم، نعم المطلوب این است جای اینکه 
ســریع دست به گوشی شویم و با اندک جست و جویی نامش را 
برای شــرکت در یک دورة آموزش نرم افزار بنویسیم، ذهن او را 
در ابتدا پر کنیم از فکر و فکر و فکر برای دســتیابی به محتوای 

خوب، درست، عقانی و قابل دفاع.
این روزها زندگی مان پر شده از فرم های هنری رنگارنگی که در 
آن ها از حرف خوب هیچ خبری نیســت! پس بدون شک، تکرار 
این اتفاق، نه تنها برای جامعه جذاب نخواهد بود، که برای نوجوان 
قصة ما نیز به شدت مالت خواهد  آورد. اما اگر بتوان به او فهماند 
که در این دنیای پر زرق و برق رسانه، این حرِف درست و خوب 

است که مخاطب به دنبال دارد و صد البته 
ماندگاری کام، قطعًا ذهن و دلش ســوق داده 

خواهد شد به سمت ایجاد محتوای درست. سپس به 
دنبال فرم هنری ارائه اش خواهد رفت.

حرف از جامعه نیز به میان آمد. جامعه ای که پر شده است 
از دکتران و مهندسان و وکای خوب و درجه یک. اما در عین 
حال، مــوج روی موج فارغ التحصیانی کــه به صاح ظاهری 
زمانه، تن به این رشــته ها سپرده اند و حال بی رغبت نسبت به 
انجام کارهای مرتبط با مدرکشان. مدرک گرفتگاِن بدون شغل 
و در جســت  وجوی کار که جای خود دارد. پس شاید کمترین 
وظیفه مان این باشد که در مواجهه با نسل جدید، حکم حامی 
را داشته باشیم برایشــان، تا برسند به عاقه هایشان. موفقیت 
چیزی نیســت جز دویدن برای رسیدن به هدفی که عاقه اش 

را داریم و چه خوب است اگر در این راه همراه داشته باشیم!
اما وظیفة بزرگ ترمان چیســت؟ وظیفة بزرگ ترمان آگاهی و 
درک درســت از جامعه و نیازمندی های آن است. اگر پذیرفتیم 

که آینده دنیای رسانه هاست، پس میدان داران 
دنیای آینده، فیلم سازان نوجوانی خواهند بود 
که بر محتوای درست و به حق مسلط هستند 
و دستشــان پر اســت از انواع فرم و خروجی 
هنری برای رساندن حرفشان به گوش تمامی 
مخاطبانشان. مخاطب ساخت وساز یک مهندس 
عمران، ساکنان آن خانه هستند. مخاطب یک 
پزشک جراح، بیمار و خانوادة اوست. به راستی 
کــه مخاطب یک هنرمند از جنس فیلم ســاز 
دانش آموز که روزی فیلم ســازی بزرگ خواهد 
بود، تمام جامعه است؛ جامعه ای که به پارسال 
و امســال و ســال بعد محدود نیست و تا هنر 
هست و آثار هنری وی قابل مشاهده، همگان 
مخاطبــش خواهند بود و متأثر از ذهن و فیلم 
ساخته شدة او. و حاوت این اتفاق خوش، بیش 

از هرکس، برای خودش خواهد بود.
امروز این رســانه اســت که حــد و مرزها 
را مشــخص می کنــد. بــه مثابة ســرداران 
و فرماندهــان جنــگ، فیلم ســازان نوجوان 
جامعه مان نیز می توانند به صیانت از عقاید و 

هویتمان بپردازند و مقتدرانه به این میدان وارد شوند و با ارائة 
تولیدات خود، هم حرفشان در جامعه ماندگار شود و هم جایگاه 
شــامخ هنر پاک و درســت را بر همگان روشن سازند. به امید 
موفقیت برای فیلم سازان دانش آموز امروز و مدیران بزرگ آیندة 

رسانه و هنر.

بــرای ایجاد روحیه و تقویت مهارت های آنان. در واقع همیشــه 
این کاس ها حکم ساالِد کنار غذا را داشته اند! ساالدی که 
ســال های سال به چشم یک غذای فرعی دیده می شد، 
اما امروزه توانســته با عرض اندامــی فراگیر، خود را در 
زمرة غذای اصلی آدمیان قــرار دهد. ماجرای 
هنر و رســانه نیز از همین دســت 
است. سال های ســال نامش گره 
خورده بود با بی مهری و برچسِب 
امروز  دنیــای  ولی  بی کاربردی! 
شأنش را اجل از این تعریف قرار 
داد و به عبارتی در دســتور کار هر 
روزة هر خانواده قرار گرفت. وجود هنرستان های 
هنری متعدد در کشور و افزایش اقبال عمومی نسبت به 

رشته های تحصیلی هنری، خود دال بر این ماجراست.
باور قدیمیان ما بر این بوده اســت که »خشت اول چون نهد 
معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!« و حال ســؤال این اســت 
که خشــت اوِل آموزش وپرورش و آیندة نوجوانانمان کجا رقم 
می خورد؟ بزرگی می گفت در منابع دیني و اسامي از این هم 
فراتر رفتند و شرایط قبل از تولد را هم در تربیت مؤثر مي دانند.

پس چه خوب اســت اگــر ما پــدران، مــادران، معلمان و 
بزرگ ترهای جامعه، با نگاهــی عمیق و دقیق، در پي توجه به 
عاقه ها و سلیقه هاي نوجوانانمان باشیم تا خشت اول آینده شان 

زودتر بر زمین گذارده شود. 
پیش تر حرف از کاس های فرهنگی هنری مدرسه ها به میان 
آمد. شرکت خودجوش و موفقیت در این کاس ها خود می تواند 
نشــانی دهد از یک »فیلم ســاز دانش آموز!« فیلم سازی که اگر 
جهت دهی نشــود و سر و ســامان نگیرد، معلوم نیست این بذر 
نهفته در نهاد وی با دســتان نازنین خدای هنر، درست شکوفا 

خشــت اول همیشه یک خشت نیســت! گاهی چند خشت 
است. گاهی چندین خشــِت ممزوج در گل و الی و سیمان و 
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رضا خزاعی

گفت وگو با مبین نسرین فر، یک فیلم ساز دهة هشتادی

رسانه آمیخته است با علم و زبان، هنر و بیان، فناوری و آرمان، 
و خاصه اصلی ترین عنصر این عصر و زمان! فرد موفق، با رسانه 
آشناست. با هنر تصویر بیگانه نیست. می تواند بلندترین حرف ها 

را در بیان لطیف هنری به جان مخاطبانش بنشاند.
امــروزه و با گســترش امکانات آموزشــی در فضای مجازی، 
یادگیری ابزار و فوت و فن نیز ســهل شــده است. به خصوص 
در دوران کرونا، نوجوانانــی که تا دیروز عمده زمان خود را در 
مدرســه می گذراندند، وقت آن را دارند با کمی جســت وجو و 
تجربه، قدم های اول را در مسیر فیلم سازی بردارند. تصمیم گیران 
فرهنگی و آموزشــی، مربیان و خانواده ها، در تشویق، هدایت و 

حمایت نوجوانان و دانش آموزان نقش بسزایی دارند.
مبین نســرین فر، به عنوان یک نوجــوان هنرمنِد کاس 

یازدهمی، تولیدات زیادی دارد. آثار او از چشــم داوران 
جشــنواره های گوناگون هم مخفی نمانده و تاکنون دو 
بار رتبه کسب کرده است؛ یکی جشنوارة هنری نردبان 
و دیگری جشــنوارة فیلم مدرسه. او ضمن داشتن ذوق 

و سلیقة هنری خوب، بســیار متواضع و با اخاق است. 
دغدغه های دیني و انقابی زیادی دارد و امیدوار 
اســت بتواند در آینده تأثیرگذار باشد. جایزة 
اخیر او در جشــنوارة مدرسه بهانه ای شد تا 

کمی با او گفت وگو کنیم.

 سالم. از چه زمانی متوجه شدی به 
کار هنری و فیلم سازی عالقه داری؟
 بــه نام خــدا و ســام. خیلی 
ممنونم که مرا به این مصاحبه 
دعوت کردید. من از بچگی 

به کاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می رفتم 
و به شــعر گفتن و نوشتن داستان بیشــتر عاقه مند شدم. تا 
اینکه در دورة متوســطة اول، با توجه بــه فعالیت هایی که در 
مدرسه داشــتیم و عاقه مندی هایی که خودم دنبال می کردم، 
مثل دیدن فیلم و خواندن کتاب، به ساخت و تولید فیلم عاقة 

بیشتری پیدا کردم.

 این عالقه در انتخاب رشتة شما چه تأثیری داشت؟
 با توجه به استعداد و عاقه ام، هنرستان و رشتة تولید برنامة 
تلویزیونی را انتخاب کردم. در قالب ساخت برنامة تلویزیونی یا 
فیلم اجتماعی یا طنز می توان دیگران را سرگرم کرد و محتوای 
مناسب برای آن ها تدارک دید. من دوست دارم با تولید 
محتوا از جایی مثل تلویزیون شروع کنم و در نهایت 
بســتر ســریال و فیلم را برای بیان عقایدم در نظر 

دارم.

 می دانم که بعضی از کارهای شما دیده 
شــده و جایزه گرفته است. کمی از 

آن ها بگو.
 من تــا االن در دو جشــنوارة 
دانش آموزی معتبر شرکت کرده ام 
و به لطف خدا توانسته ام در آن ها 
مقام بیاورم؛ یکی جشنوارة نردبان 
بود که پارسال در بخش پوستر 
آن شرکت کردم. موضوع پوستر 
عید غدیر بود و خدا را شــکر 
دیده و حائز رتبه شــد. امسال 

مبین نســرین فر، به عنوان یک نوجــوان هنرمنِد کاس 
یازدهمی، تولیدات زیادی دارد. آثار او از چشــم داوران 
جشــنواره های گوناگون هم مخفی نمانده و تاکنون دو 
بار رتبه کسب کرده است؛ یکی جشنوارة هنری نردبان 
و دیگری جشــنوارة فیلم مدرسه. او ضمن داشتن ذوق 

و سلیقة هنری خوب، بســیار متواضع و با اخاق است. 
دغدغه های دیني و انقابی زیادی دارد و امیدوار 
اســت بتواند در آینده تأثیرگذار باشد. جایزة 
اخیر او در جشــنوارة مدرسه بهانه ای شد تا 

 سالم. از چه زمانی متوجه شدی به 
کار هنری و فیلم سازی عالقه داری؟

 بــه نام خــدا و ســام. خیلی 
ممنونم که مرا به این مصاحبه 
دعوت کردید. من از بچگی 

مناسب برای آن ها تدارک دید. من دوست دارم با تولید 
محتوا از جایی مثل تلویزیون شروع کنم و در نهایت 
بســتر ســریال و فیلم را برای بیان عقایدم در نظر 

دارم.

 می دانم که بعضی از کارهای شما دیده 
شــده و جایزه گرفته است. کمی از 

آن ها بگو.
 من تــا االن در دو جشــنوارة 
دانش آموزی معتبر شرکت کرده ام 
و به لطف خدا توانسته ام در آن ها 
مقام بیاورم؛ یکی جشنوارة نردبان 
بود که پارسال در بخش پوستر 
آن شرکت کردم. موضوع پوستر 
عید غدیر بود و خدا را شــکر 
دیده و حائز رتبه شــد. امسال 

از نردبان
 باال مى روم!
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فیلم سازان از 
جوانان برای 

پشت صحنه کمتر 
استفاده می کنند. 

بعضی از آن ها 
سال های سال با 
افراد به خصوصی 
کار می کنند. اگر 

کمی به جوان ترها 
اعتماد کنند 

خیلی بهتر خواهد 
شد

هم در جشنوارة فیلم کوتاه مدرسه و در بخش مستند اول شدم. 
یکی از داســتان های کتاب »ســام بر ابراهیم 2« را به همراه 
هم کاسی هایم بازسازی کردیم که بنده کارگردان آن اثر بودم.

 آیا خانوادة شما از جایگاه فعلی شما راضی هستند؟ 
اصاًل زمینة تحصیلی و کاری پدر و مادر شما چیست؟

 پدر بنده رادیولوژیست اســت و مادرم خانه دار. البته ایشان 
در رشتة جامعه شناســی تحصیل کرده است. مادرم خیلی روی 
من کار کرد تا تفکر خاقی داشــته باشــم. برای همین از شش 
سالگی مرا به کاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
می برد. رشد خاقیت من از همان جا شروع شد. از همین جا باید 
بگویم که دست بوسشان هستم. خدا را شکر هم توانسته ام تا اینجا 

رضایتشان را جلب کنم. آن ها همیشه مشوق من بوده اند.

 در عرصة فعالیت شما، چه کمبودهایی وجود دارد؟
 یکی از کمبودهای خیلی مشــخص این است که متأسفانه 
فیلم های ما به لحاظ اعتقادی با عقاید ما متناسب نیستند. آنچه 
در هالیوود ساخته می شود، با فرهنگ و عقاید آن جامعه سازگار 
اســت. اما اینجا برخی شــخصیت های فیلم ها، عقاید صحیح 

دینــی و اجتماعی ندارنــد. این ضعف بزرگی 
اســت که ما وحدتی در بیان عقاید دینی در 
فیلم هاي به نمایــش درآمدة خودمان نداریم. 
اگر این را درســت کنیم، قطعًا پیش خواهیم 
رفت. خدا را شکر آدم های حرفه ای کم نداریم. 
اگر این افراد همگی متدّین و انقابی باشــند، 
قطعًا مؤثرتر خواهند بود و کشــور پیشــرفت 
خواهد کرد. یکی دیگر از کمبودها این اســت 
کــه عوامل تولیدی فیلم ها تکراری هســتند. 
فیلم سازان از جوانان برای پشت صحنه کمتر 
استفاده می کنند. بعضی از آن ها سال های سال 
با افراد به خصوصی کار می کنند. اگر کمی به 
جوان ترها اعتماد کنند خیلی بهتر خواهد شد.

 بعضی از هم سن وســاالن شــما از ورود به عرصة 
فیلم سازی می ترسند. برای آن ها حرفی داری؟

 بسیاری از عاقه مندان هنر می گویند هنر یک ذوق است و 
برای پرداختن به آن زمان کافی داریم. اما هر چه زودتر به تولید 
اثر بپردازند و این فضا را تجربه کنند، بهتر است. کمک استادان 
خوبی که در آموزشگاه های آزاد یا هنرستان ها هستند، موفقیت 
را آسان می کند. به این ترتیب، قبل از پریدن به آب، تن خود را 

خیس کرده اند. پس راحت تر می توانند دل به دریا بزنند.

عكس ها آرشیوي هستند
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بیتا صمدی
کارشناس عکاسی، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 

آنچــه در راســتای زندگی امــروزی ما به عنــوان دغدغه و 
چالشــی مهم مطرح شده و فکر بسیاری از دختران، به ویژه در 
هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای، به سمت آن معطوف 
شــده، کاریابی و انتخاب پیشــینه و حرفة مناسب دختران با 
حاشیه ای امن و مطمئن در کسب و کار است که ضمن ورود به 
آن حرفه، نه تنها منبع درآمد داشته باشند، بلکه عاقه و عشق 

درونی خود را از دریچة دوربین به نحوی بروز دهند.
لذا آگاهی و شــناخت دختران جامعة کنونی ما، حتی گاهی 
به دلیل اطاع ناکافی خانواده ها، به ویژه پدران و مادران، نسبت 
به این رشته، بسیار کم و محدود است. همیشه در حرفة زیبای 
عکاســی، برای این دسته دلهره و دلواپسی هایی وجود داشته و 
به عنوان چالش و معضلی در اجتماع مطرح  بوده اســت که آیا 
دختران هم توان رفتن به میدان عکاســی در اجتماع و حوادث 
را دارند؟! آیا می توانند به همان کیفیت و شــرایط پسران قدم 
بردارند و در دل رخدادهای جامعة سیاسی، فرهنگی، ورزشی، 

صنعتی و تبلیغاتی حضور داشته باشند؟!
در پاسخ به این پرسش ها قطعًا جوابمان مثبت است. همان طور 
که هنرجویان پسر در عرصة عکاسی و تصویربرداری موفق هستند 
و شــهامت و جســارت حضور دارند، دختران نیز به مدد و یاری 
هنرآموزانی کارکشــته و خبره که خود تجربه هایی ارزشمند در 
این زمینه داشته اند، می توانند ضمن ورود به عرصه های اجتماعی 
و فرهنگی، به خصوص عکاســی ژورنالیستی )روزنامه و مجات( 
تجربه های دست اولی کسب کنند و در کنار آن در مهارت هایی 
فنی و تخصصی در زمینه هایی همچون عکاسی مناسب مجات 
و الگوهای خیاطی و پوشــاک، عکاسی پشت 
صحنة فیلم های سینمایی و تئاتر، حتی 
تبلیغات در عرصة گرافیک  عکاســی 
)پوستر و بســته بندی( گام های بلند 

بردارند.
نیازمند کســب  این مســیر خود 

اطاعــات و تجربه اندوزی ، چه در هنرســتان های کاردانش و 
فنی حرفه ای و چه در دور ه های دانشگاهی کاردانی، کارشناسی 
و ارشد است و مسلمًا حضور مثبت بانوان و دختران هنرمند به 
عرصة عکاســی در جامعة امروزی ما به اثبات رسیده است. اما 
این باور که شــغل و حرفه شان مناسب باشد یا خیر، هنوز یک 

چالش  است!

 ویژگی های بانوان هنرآموز در حوزة عکاسی
صفــات و خصوصیات آقایــان و خانم ها در عرصة عکاســی 
کمابیش یکسان است. بانوان عکاس، چه از نظر فیزیکی و چه از 
نظر حضور و شهامت و جسارت در عکاسی در جامعة امروزی، 
نباید کمتر از آقایان دیده شــوند. این شــرایط خوشبختانه در 
چند سال گذشته، با برگزاری نمایشگاه ها و مناسبات فرهنگی و 
اجتماعی اثبات شده است. بانوان حتی در عکاسی مستند جنگ 
نیز تا حدودی، به دلیل شــرایط فیزیکی، کمتر حضور داشتند، 
ولی در سایر موارد، همچون عکاســی ورزشی، سینما و تئاتر، 
حضور فعال و چشمگیر آنان کامًا محسوس است. چه بسا گاهی 
احساسات و غرایض ذاتی مادرانه باعث شود عکسی زیبا توسط 

بانویی عکاس، به مراتب تأثیرگذارتر از یک عکاس مرد باشد!

 منابع و کتاب های آموزشــی در عرصة عکاسی: 
(مناسب هنرآموزان عکاسی)

1. فرهنگ عکاسی اثر اسماعیل عباسی
2. نقد عکس اثر تری برت

3. ترکیب بندی در عکاسی اثر هارولد مانته
4. نورپردازی حرفه ای 1 و 2 اثر رامین کاکاوند

5. نورپردازی تک چهره اثر نورنبرگ
6. عکاسی مقدماتی اثر اسماعیل عباسی

7. عکاسان بزرگ جهان اثر برایان کو
8. رنگ در عکاسی اثر هارولد مانته

دنيا از پشت دوربين

زيباتر است
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فرید رزاقی
کارشناس ارشد ارتباط تصویری

چليك، چليك، 
چالش ها!

جهان امروز که هر لحظة آن به ثبت خاطرات تلخ و 
شیرین نیاز دارد، قطعًا هنرمندانی کارآموخته را می طلبد 
که در این مهم و در نقش آفرینی خاطره ها گامی مثبت 

بردارند. این هنرمندان به هنرآموزانی چیره دست و توانمند 
نیازمندند تا در این مسیر به کمال و توانایی مطلوب برسند. 

الزمة این شــرایط، شایســتگی و توانمندی باالی معلم خوب 
عکاسی و فیلم برداری است. در این راستا می توان شاخصه های 
مهم و ویژگی های برجســتة هنرآموز عکاســی را در قابی کلی 

چنین مطرح کرد:
1. تسلط به علوم و فنون دوربین و ساختار فیزیکی آن )آنالوگ 

و دیجیتال(؛
2. بــه روز بودن در زمینة فنون و علوم عکاســی، به خصوص 

عکاسی دیجیتال؛ 
۳. دارابودن مطالعات جامع و پژوهشــی در تاریخ عکاسی و 
تصویربرداری، چه ایران و چه جهان، به منظور اطاع رســانی به 

مخاطبان عام یا حتی دانش  آموزان.
۴. صبــوری و تحمل، آرامش و حتی ســرعت عمل در مواقع 

ضروری؛
5. داشــتن روحیة باال و توانایی جسمی خوب. هر حادثه ای 
عکاس مناســب خود را می طلبد که با شــهامت و جسارت، با 

حوادث اجتماعی، سیاسی، ورزشی و طبیعی برخورد کند؛
6. نگاه خوب و جست وجوگر. شاید از اولین خصوصیات بارز 
عکاس و تصویربردار همین اســت. دیدن امری است عادی، اما 
نگاه کردن مقوله ای کنجکاوانه و هنرمندانه است که هر عکاس 
خوب یا بهتر بگویم معلم خوب، باید به طور ذاتی یا اکتســابی 
آن را داشته باشــد و همان روحیه و نگاه را به هنرجویان خود 

منتقل کند؛
7. برقراری ارتبــاط خوب و صمیمی با هنرجویان، در ضمن 
داشــتن روحیة گردشــگری. هنرآموز با ایــن جنبة مثبت، با 

هنرجویان خود به دل طبیعت می رود و رخدادهای اجتماعی را 
با مشارکت صمیمانة معلم شاگردی ثبت می کند؛

۸. نقد و تفســیر آگاهانة هر عکس و تصویر توسط معلم در 
آموزش عکاســی می تواند تصــورات و ذهنیات هنرجویان این 

رشته را ارتقا دهد.
 ایــن نقد هنری قطعًا در گرو پیشــینة علمی و تجربی معلم 

است؛ 
9. تسلط کافی به نرم افزارهای ویرایش عکس همچون فتوشاپ.
در پایان الزم به ذکر است، هنرجویان و مشتاقان هنر عکاسی 
و تصویربرداری با ورود به عرصــة این هنر می توانند وارد بازار 
شوند و کسب و کار مناسب خود را داشته باشند. چه بسا معلم 
خوب و شایســته می تواند راهی را به هنرجوی خود نشان دهد 
که مســیر زندگی وی را دگرگون و نگاهــش را کامًا متحول 
کند؛ طوری که ناخواســته در کار و زندگی اجتماعی، شغل و 
پیشــینة هنری او، عامل پویایی و نشاط وی شود. مثًا ورود به 
عرصة عکاسی تبلیغاتی، صنعتی، اجتماعی و مستند، ورزشی، 

ژورنالیستی، جنایی و پلیسی. 

چالش ها!
جهان امروز که هر لحظة آن به ثبت خاطرات تلخ و 
شیرین نیاز دارد، قطعًا هنرمندانی کارآموخته را می طلبد 
که در این مهم و در نقش آفرینی خاطره ها گامی مثبت 

بردارند. این هنرمندان به هنرآموزانی چیره دست و توانمند 
نیازمندند تا در این مسیر به کمال و توانایی مطلوب برسند. 

الزمة این شــرایط، شایســتگی و توانمندی باالی معلم خوب 
عکاسی و فیلم برداری است. در این راستا می توان شاخصه های عکاسی و فیلم برداری است. در این راستا می توان شاخصه های 
مهم و ویژگی های برجســتة هنرآموز عکاســی را در قابی کلی مهم و ویژگی های برجســتة هنرآموز عکاســی را در قابی کلی 

 تسلط به علوم و فنون دوربین و ساختار فیزیکی آن )آنالوگ  تسلط به علوم و فنون دوربین و ساختار فیزیکی آن )آنالوگ 

 بــه روز بودن در زمینة فنون و علوم عکاســی، به خصوص  بــه روز بودن در زمینة فنون و علوم عکاســی، به خصوص 
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امیرحسین صبوری

تربيت 
فرزنِد َبَرندة زمانه 

اولین باری که عبارت »عصر حجر« را شــنیدم، 
خیلی کودک بــودم. بزرگ ترهــا از کارتون های 
کودکی خودشــان می گفتند. عصر حجر کارتونی 
بود کــه آن هــا از آن خاطره داشــتند. از مادرم 
پرســیدم عصر حجر یعنی چه؟ و او گفت: »یعنی 
زمانه ای که انسان برای زندگي روزمره، مثل شکار 

و ساختن پناهگاه، از سنگ استفاده می کرد.«
ســال های بعد، با دوره هــا و زمانه های متفاوت 
زندگی بشــر آشنا شــدم. عصر برنز، عصر آهن، 
آغاز کشــاورزی و دامداری، پیدایش شــهرها و 
شــکل گیری تمدن تا انقاب صنعتی و ســپس 

مدرنیته و اکنون هم عصر رسانه!
تغییر و تحوالت بشری، تا قبل از قرن هاي اخیر، 

بیشتر در راستای پاسخ گویی به نیازهای جسمی 
و مادی انســان به وجود می آمد. مثًا براي تولید 
غذای بیشتر و ســالم تر، تحوالتي در کشاورزی و 
دامداری، نقاط عطف زندگی انسان بر کرة خاکی 
را رقم زدند. دیگر می شــد بدون ترس از کمبود 
غــذا، افزایش جمعیت را متصــور بود. حتی پس 
از انقاب صنعتی، ســایر نیازهای مادی مثل نیاز 
به حمل ونقل ســریع و آسان، و نیاز به تجهیزات 

زندگی براي رفاه بیشتر پاسخ داده شد.
در طول این ســال ها و قرن ها، نیاز انسان به دیده 
و شنیده شدن، به سختی به جواب می رسید. تمامی 
ارتباط ها چهره به چهره بودند. بعد از اختراع کاغذ و 
خط، ارتباطات اندکی توسعه یافتند. با اختراع دستگاه 

چگونه معلم می تواند دانش آموز خود را به 
فیلم سازی تشویق کند؟
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امروز بلندترین 
صداها، شیواترین 

سخن ها و 
برانگیزاننده ترین 

آثار در سینما 
جلوه می کنند. 

ملتی که با 
الفبای ساخت 
فیلم سینمایی 

آشنا نباشد، در 
بهترین حالت 

یک مصرف کننده 
است که مزاج و 

سلیقة خود را به 
دیگران سپرده 

است

چاپ، انسان بینش و دانش خود را به افق های دور از 
دسترس صادر کرد. اما همچنان عطش سیری ناپذیر 
دیده شدن و شنیده شدن در انسان باقی ماند. همه 
سواد خواندن نداشتند. دسترسی به متون سخت و 
پرهزینه بود. دنیای بی کران تخیل انسان نیازمند به 

تصویر کشیده شدن بود.
اختراع ســینماتوگراف توســط برادران لومیر، 
شــاید یکی از بزرگ ترین تحوالت در این زمینه 
بود. فناوری با هنر ممزوج شد و فرزند هزار رنگ و 

روی آن شد هنر صنعت سینما!
امروز و در عصر رســانه، سینما یکی از مهم ترین 
ابزار انتقال پیام اســت. هر فیلم، انعکاسی از نگاه 
ســازنده اش به دنیاست. با تماشای فیلم، خود را از 
دریچة ذهن و نگاه خالــق اثر به پرواز درمی آوریم 
و کران تا کران دنیای ساخته شدة او را می کاویم و 
جالب تر اینکه از این کار لذت می بریم. کشف کردن، 

لذت هم دارد. پس، سرگرم کننده هم هست.
انســاِن دنیای مدرن اوقات فراغت زیادی دارد. 
برای رفع تشــنگی الزم نیســت کوزه به دست تا 
چشمه پیاده برود. کافی است شیر آب را باز کند. 
شاید مردم عادی در بیشترین حالت ممکن هشت 
ساعت در شبانه روز کار کنند. این موجب می شود 
به طور دیوانه کننده و بی سابقه ای در تاریِخ وجود 
حیات بشــری بر زمین، انسان به دنبال سرگرمی 
باشــد. بنابراین، برنده کســی اســت که ضمن 
پرداختن به این نیاِز تقریبًا جدید و شــدید بشر، 

بتواند خوراک روحی ویژه ای برایش فراهم کند.
دوهزار ســال پیش، کســی برنده بــود که در 
کشــاورزی و دامداری تحول می آفرید. ســیصد 
سال پیش، برندة واقعی کسی بود که میکروب یا 
واکســن را کشف و اختراع می کرد. و امروز کسی 
بازی را ُبرده اســت که بتواند اندیشه ها را هدایت 
کند، ســبک زندگی ها را شــبیه به خواستة خود 
کند، وقت روزانة مردم را به دیدن و شنیدن پیام 
خود اختصاص دهد و در نهایت کسی بازی را برده 
است که رسانه داشته باشد یا خودش رسانه باشد!
این جملة معــروف را همگان شــنیده اید كه: 
»فرزنــد زمانة خود بــاش«. در این بــاره، برخي 
مي گویند باید رنگ و بوی هر عصر و زمانه ای را به 
خود بگیریم و آن را بپذیریم، اما واقعیت این است 
که باید اقتضائات هر زمانه ای را بشناسیم و با زبان 

مردم عصر خود سخن بگوییم.
معلم امروز هم حرفی جز این ندارد. معلِم امروز 
به دانش آموز خود مقتضیات زمان و زبان این عصر 

را می آموزد:
که  همان طــور  بچه ها!  »ســام 

می دانید، در عصر رسانه به سر می بریم. 
یکــی از مؤثرترین رســانه ها کــه محصول 

درهم آمیختگی صنعت و هنر اســت، سینماست. 
امروز درآمد ناخالص داخلی پیشرفته ترین کشورها 
از طریق امور فرهنگی است که شاخص ترین آن ها 
هنر صنعت سینماســت. امروز بلندترین صداها، 
شــیواترین ســخن ها و برانگیزاننده ترین آثار در 
سینما جلوه می کنند. ملتی که با الفبای ساخت 
فیلم سینمایی آشنا نباشد، در بهترین حالت یک 
مصرف کننده اســت که مزاج و سلیقة خود را به 

دیگران سپرده است.«
آشــنایی با الفبای ســینما به معنای دیدن هر 
فیلمی که به دســتمان برسد نیست. که اگر این 
بود، باز می شــویم همــان مصرف کنندة منفعل! 
پس چه کنیم؟ برای آشــنایی با سینما و شروع 

فیلم سازی چند کار را انجام دهید:
1. از انجام کار غیرحرفه ای اصًا نترســید. الزم 
نیست برای ســاخت فیلم، دوربین گران قیمت و 
رایانه اي بسیار قدرتمند برای تدوین داشته باشید. 
می توانید بــا دوربین تلفن همــراه و برنامه های 
کاربردی مخصوص سیستم عامل گوشی خودتان 
تصویربــرداری و تدوین کنید. فقــط نیاز به ایده 

دارید؛ همین. از ساده ترین ایده ها نگذرید. 
ساده ترین ایده ها می تواند داستان یک تخم مرغ 
باشد که از ســرمای یخچال تا گرمای ماهی تابه 
را برای نیمرو شــدن روایــت می کند. یا می تواند 

مستندی ساده از یک روز کاری پدرتان باشد.
2. همة ما کارتون پت و مت را دیده ایم. استاپ موشن 
یک کار پرزحمت ولی در دســترس و جذاب است. 
می توانید از اسباب بازی های دوران کودکی به عنوان 
شخصیت های فیلمتان استفاده کنید. کافی است 
چند فیلم آموزش ساخت استاپ موشن را در اینترنت 
ببینید. جسارت و همت خود را افزایش دهید و حتمًا 

ساخت استاپ موشن را تجربه کنید.
3. مطالعة رمان و خواندن نمایش نامه و فیلم نامه 
بسیار ضروری است. کتاب فروشی ها باید مهم ترین 

و جذاب ترین فضای تفریحی شما باشند.
4. برای یادگیری تدوین فیلم، غیر از کاس های 
رسمی و غیررســمی، فضای اینترنت پر است از 
فیلم های آموزشی مناسب و رایگان. پس می توانید 
به جــای اتاف وقــت در شــبکه های اجتماعی، 
اینترنت خود را صرف دیدن این آموزش ها کنید.
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5. حال وقت فیلم دیدن است. اما نه هر فیلمی! 
چرا که این قدر عمــر نمی کنید که بتوانید همة 
فیلم ها را ببینیــد. یادتان نرود به دنبال یادگیری 
الفبای ســینما هســتید. پس دیــدن فیلم های 
کاسیک فیلم سازان مشــهور ضروری است. کم 
نیستند فیلم سازان کاسیکی که مفاهیم انسانی 
را به دور از رنگ و لعاب مسحورکنندة هالیوودی 
به تصویر کشــیده اند. در داخل هم، کارگردانان 
کهنــه کار و جوان زیــادی وجود دارنــد که در 
گونه های مختلف مشغول ساخت اثر هستند. باید 

با نگاه تیز و نقادانه آثار مهم و خوب را ببینید.

 معلمان چه کنند؟
معلمــان در درس هاي گوناگــون می توانند با 
خاقیت این ظرفیت را در دانش آموز خود فراهم 
کنند. مثًا دبیر انشایی را می شناسم که بخشی 
از کاسش به ارائة دانش آموزی می گذرد. بچه ها 
به طور گروهی هر هفته یک موضوع یا داستان را 
به شکل نمایش یا فیلم کوتاه یا برنامة تلویزیونی 
آماده می کننــد و در کاس ارائه می دهند. نمرة 
ارائه با نظر ســایر دانش آموزان داده می شــود. 

رقابت بسیار خوبی بین بچه ها شکل می گیرد.
معلم دیگــری در کاس کتاب خوانی به بچه ها 
می گوید تا پس از پایــان مطالعة هر کتاب باید 
خاصه ای از آن را به طور گروهی ارائه دهند. یادم 
می آید یکی از گروه ها در ارائة کتاب »قتل راجر 
اکروید« اثر آگاتا کریستی، صحنة بازجویی 
آخر هرکــول پوآرو را مانند یک فیلم 
بازســازی کرده بودنــد و به عنوان 
ارائه دادند.  این کتــاب  پروژة 

الزم به ذکر اســت، تاکنون چندین فیلم از روی 
این رمان ساخته شده اســت. معاونان و مربیان 
پرورشی مدرسه ها براي برگزاری مراسم های ملی 
و مذهبی می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. 
نمونــة دیگری که در این زمینه به خاطر دارم، 
در مراسم دهة فجر، دانش آموزان کاس هشتمی 
که مسئول اجرای برنامه بودند، هر روز با کمک 
یکــی از مربیان یــک برنامة تلویزیونــِی طنز با 
موضوعات انقابی می ساختند و برای سایرین در 
جشــن های روزانه نمایش می دادند. چهار نفر از 
دانش آموزان فعال در آن برنامه، عاقه و استعداد 
خود را شــکوفا کردند. همین اتفاق مشوقی شد 
تا در دورة دوم متوسطه به هنرستان بروند و در 

رشتة تولید برنامة تلویزیونی تحصیل کنند.
طوالنی ترین ســفرها با قدم اول آغاز می شوند. 
بســیاری از سینماگران بزرگ، از همین کارهای 
کوچــک در مدرســه و محله شــروع کرده اند. 
جرقه های کوچک دوران کودکی و نوجوانی، در 
جوانی و میان سالی، آتشی شعله ور از استعداد و 
هنر را مشــتعل می کند که گرمای آن جامعه را 
در برمی گیرد. شاید شعلة این آتش، نوری داشته 

باشد براي هدایت و راهنمایی جامعه.
برای اینکه نه تنها فرزند زمانه بلکه رهبر زمانه 
باشیم، باید بر ذهن ها حکومت کنیم. اگر صنعت 
ســینمایی هالیوود را از ایــاالت متحدة آمریکا 
حذف کنیم، در واقع قدرت نرم این کشــور را از 

بین برده ایم.
برخــی گمان می کنند ســینماگر را مثل یک 
تکنسین می توان وارد کرد. در حالی که سینماگر 
جلوه گــر جهان بینی خودش اســت. باید به این 
عزیــزان گفت، کمبــود پزشــک و مهندس را 
می تــوان با واردات آن ها جبران کرد. اما هنرمند 
و فعال رسانه ای و سینماگر، یعنی کنترل کنندة 
نبض جامعه، باید از درون جوشــش کند و بلکه 

صادر شود.
هنــر، گوهــری در وجود و ذات آدمی اســت. 
وظیفة اصلی هر معلم، بالفعل کردن استعدادهای 
بالقوة دانش آموز خود اســت. چه بســیار آلفرد 
هیچکاک ها و ابراهیــم حاتمی کیاها که به 
علت نبود زمینه برای کشف و بروز استعداد خود، 
راهی غیــر از آنچه درون خود بــه امانت دارند، 

پیش گرفتند و نشدند آنچه باید بشوند.

هنر، گوهری 
در وجود و 
ذات آدمی 
است. وظیفة 
اصلی هر معلم، 
بالفعل کردن 
استعدادهای 
بالقوة دانش آموز 
خود است
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علیرضا زارعی

دل نوشته ای از
یک معلم اصفهانی

 روزی قرار شــد تدریس خود را شــروع کنم. با دوستی که 
سابقه ای در این کار داشت صحبت کردم. نکاتی را به من گفت. 
یکی از آن ها این بود که سعی کن روز اول تدریس نکنی و بیشتر 
با دانش آموزان آشــنا شــوی. همین کار را کردم. دانش آموزان 
خود را معرفی می کردند. یکی یکی از رشــته ای که می خواندند 
می گفتند و به رشــته هایی که برای دانشــگاه مدنظر داشتند، 
می رسیدند. اکثر بچه ها هنر را دوست داشتند و عاقه مند رشتة 

سینما و فیلم سازی بودند. 
صحبت ها مرا به عقب بردند؛ روزهای کنکور خودم و موانع آن 
تا امروز را به یادآوردم. زمانی تصمیم گرفتم تغییر رشــته دهم 
و هنر بخوانم، اما نبود رشتة سینما و حتی رشته ای مثل تولید 
برنامه در شــهر من، اصفهان، مانعم شد. به ناچار رشتة ریاضی 
را ادامــه دادم. برای کنکور هنر که درس می خواندم، در همان 
ابتدا ترسی در من به وجود آمد و آن عقب بودن نسبت به سایر 

دانش آموزان هنرستانی بود که رشتة سینما خوانده بودند. 
پس تصمیم گرفتم در دورة فیلم سازی انجمن سینمای جوان 
شــرکت کنم. نکته ای برایم جالب بود. افــرادی بودند که اکثراً 
مشــکل مرا داشتند و نبودن هنرستان ســینمایی در اصفهان 
برای آن ها هم مشــکل شــده بودند. حتی دوستی داشتم که 
مجبور شــده بود در هنرستان رشــتة تئاتر بخواند و به خاطر 
نداشــتن عاقه به رشته، از همان هنرســتان تصمیم به ترک 
تحصیل گرفته بود. زمانی که وارد دانشگاه شدم، متوجه فایدة 
ســختی هایی شــدم که به خودم داده بودم. دیگر چیزی از آن 
ترس عقب افتادگی نداشــتم، اما این ترس حدس درستی بود. 
تفاوت بین دانشجویان هنرستانی و دبیرستانی بسیار زیاد بود. 

عمومًا دانشــجویانی که در هنرستان به رشتة مربوطه پرداخته 
بودند، از لحاظ فهم و درک هنری، تفاوت زیادی با دانشجویان 
تغییر رشــته ای و دبیرستانی داشتند که خب این طبیعی بود. 
چون حداقل دو تا چهار سال بیشتر با رشتة فعلی درگیر بودند. 
حال خودم قرار است در کاسی تدریس کنم که از آن محروم 
بوده ام. ناخــودآگاه این فکر مرا فرا می گیرد که اگر دانش آموزان 
عاقه   مند اصفهان و خیلی دیگر از نقاط کشور همین شرایطی را 
داشتند که برای دانش آموزان تهرانی مهیا بود، شاید شرایط فعلی 
حرفه های علمی و هنری ما بهتر بود! و حتمًا یکی از بزرگ ترین 
علت های تک قطبی شدن شهر تهران برای رشته ای مانند سینما، 
همین نبودن زیربناها و امکانات تربیتی آموزشی برای دانش آموزان 
شهرهایی مانند اصفهان است و پیامدهایی دارد مانند تربیت  شدن 
نیروهای مفید و کاربلد جوان در این جور شــهرها و حتی نبودن 
شرایط شغلی برای مدرســان این حرفه و طبعًا به وجود نیامدن 

بستر مناسب برای فعالیت و بازار کار این نوع رشته ها.
 شــاید بتوان با حل کردن این مشــکل که چندان هم سخت 
نیســت، به خیلی از ارزش ها و دارایی های جوان ها بهتر پاسخ 
داد؛ آن هم در شهری مانند اصفهان که نیروهای ارزشمندی، با 
همین شرایط، به جامعة هنری و سینمایی معرفی کرده و آثار 
ارزشمندی را به خود دیده است. حتی همین جشنوارة کودکی 
که هر ســاله به مرکزیت شهر اصفهان در حال برگزاری است، 
ولی از طرف دیگر نمی تواند پاســخگوی عاقة همان کودکانی 
باشــد که با همیــن رویدادها حس خوش ســینما و فیلم در 
آن ها زنده شده است. امید است شرایط جوان ها و نوجوان های 

کشورمان بهبود یابد و استعدادهایشان تلف نشود.

روى انتخاب خود

پافشارى كنيد
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بهناز پورمحمد

گفت وگو با زهره سفیدی دبیر پایه هشتم شهر قم

زمان كالس را 
وسعت ببخشيم!

زهره سفیدی با ده ســال سابقة تدریس در مدارس ابتدایی و 
متوسطة اول و دوم و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی فیزیک 
و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی، در 

شهر قم مشغول به خدمت است.
مطلع شدیم که ایشــان با تهیه و تدوین فیلم های آموزشی و 
با روش یادگیری معکوس در حال تدریس علوم پایة هشــتم در 
مدرسة فرهنگ شهر قم هستند. برای آشنایي با تجربه هاي خانم 

سفیدی با ایشان به گفت وگو نشسته ایم.

 از چه سالی با پروژة یادگیری معکوس آشنا 
شدید؟

 در ســال 1394 در مطالعاتــی مرتبط با 
رشــتة تحصیلی ام، تکنولوژی آموزشــی، 

به صورت کامًا  تصادفی با دیدن کلیپ 
سلمان خان با روش یادگیری معکوس 
)FLIPPED LEARNING( آشنا 
شدم. پس از آن تا امروز، با عضویت 
در گروه هایی کــه در این زمینه 
فعالیت می کنند، پیگیر هر مقاله  
و مطلبی که در  این زمینه باشد، 

هستم و سرکاس از آن ها استفاده 
می کنم.

 لطفًا دربارة روش یادگیری معکوس 
توضیح  دهید.

 در یادگیری معکوس  بخشی از یادگیری )یادگیری 
ســطح ابتدایی و اولیه( در منزل اتفــاق می افتد و 
جاهایی از تدریس که به نظارت بیشتر معلم نیاز 

دارد، در کاس صورت می گیرد. در شیوة یادگیری معمول، این 
معلم در کاس درس تدریس می کند و دانش آموز با انجام دادن 
تکالیف پیچیده در منزل درگیر می شود ولی در روش یادگیری 
معکوس این روند برعکس صورت می گیرد؛ یادگیری در منزل 

انجام می شود و سطوح باالتر آن در کاس اتفاق می افتد. 
این روش نیازمند لوازمی است؛ ازجمله اینکه معلم باید از قبل 
ویدئوها و رسانه های آموزشی الزم را برای دانش آموزان تدارک 
ببیند. این رسانه ها شامل متن، فیلم، روش های برخط )آناین( 
و ... هســتند. همة این ها وابســته به این است که شما چقدر 
امکانات آموزشی دارید و البته همه با توجه به مخاطب 
قابل تغییرند. در امکانات خیلی عالی دانش آموزان 
به سبب  دسترســی به اینترنت می توانند به 
بهترین اهداف خود برسند ولی در سطوح 
پایین تر، فیلم را به صورت سی دی در 
اختیار دانش آمــوز قرار می دهیم و 
اولیــه در منزل )دیدن  یادگیری 

فیلم( انجام می گیرد.

 چه شد که برای تدریس 
روش یادگیــری معکوس را 

انتخاب کردید؟
 مشــکلی که اکثر معلمــان با آن 
روبــه رو هســتند، حجم زیــاد مطالب و 
زمان کم بــرای تدریس و گرفتــن بازخورد از 
دانش آموزان اســت. با توجه به حجم زیاد مطالب، سطوح 
مختلف یادگیری و رسیدن به اهداف آموزشی کتاب همیشه به 
دنبال راهی بوده ام که زمان کاس را به شیوه ای وسعت دهم و 

از چه سالی با پروژة یادگیری معکوس آشنا 

 در مطالعاتــی مرتبط با 

و ... هســتند. همة این ها وابســته به این است که شما چقدر 
امکانات آموزشی دارید و البته همه با توجه به مخاطب 
قابل تغییرند. در امکانات خیلی عالی دانش آموزان 
به سبب  دسترســی به اینترنت می توانند به 
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از این زمان بیشتر استفاده کنم. برای همین، از این روش برای 
تدریس بهره می برم و در زمان کاسم صرفه جویی می کنم.

 محتوای آموزشی خود را چگونه تهیه می کنید و 
در اختیار دانش آموزان قرار می دهید؟

 اولین بــار به کمک یکی از همکاران فیلم آموزشــی تهیه 
کردیم که بســیار ابتدایی بود؛ به این صــورت که یکی درس 

می داد و دیگری با تلفن  همراه فیلم برداری می کرد.
گاهی در منزل زمانی که خانواده همه خواب بودند، به تدریس 
و ضبط فیلــم می پرداختم. وقتــی کارم با اســتقبال والدین و 
دانش آموزان مواجه شد، تشویق شدم و انگیزه پیدا کردم که به کارم 
کیفیت بدهم. حاال از نرم افزارهایی مثل کمازیا استفاده می کنم تا 
فیلم ها را به صورت ســی دی یا ِفلش با کیفیت بهتری در اختیار 
دانش آموزان قرار دهم. البته به نکتة خیلی مهمی در تهیة فیلم ها 
باید اشاره کنم و آن این است که مدت  زمان فیلم ها نباید طوالنی 
باشد. به قولی فیلم ها باید به صورت لقمه های کوچک و کم حجم و 

مفید طراحی شوند تا دانش آموزان از آن ها  استقبال کنند.

 آیا از فیلم های آموزشــی مرتبط با درس مورد 
نظرتان استفاده می کنید؟

 ایــن روش را هــم امتحان کرده ام ولــی فیلمی که خودم 
ســاخته باشم، اثر بهتری دارد تا فیلمی که از اینترنت بارگیری 
می شود. روزهایی که نمی رســم فیلم ضبط کنم، از فیلم هایی 

استفاده می کنم که قبًا بارگیری و ویرایش کرده ام.
یکی از مشــکات بارگیری از اینترنت این اســت  که ممکن 
است تصاویر برای دانش آموزان مناسب نباشد یا نیاز به توضیح و 
ترجمه داشته باشد. بر این اساس، فیلم را حتمًا  از قبل باید دید 
و از هر لحاظ ویرایش کرد تا مناســب استفادة دانش آموز شود. 
از فیلم های ســه بعدی هم برای فهم بهتر دانش آموزان می توان 

استفاده کرد.
در کل، بــا توجه به تجربة شــخصی که از 
دوره های ابتدایی و متوسطه دارم،  معتقدم که 
اثر بخشی فیلمی که خود معلم با لحن و مدل 
آموزشــی مورد نظرش تهیه و تدوین می کند، 

بیشتر است.

 از مزایای روش یادگیری معکوس، 
بیشتر بگویید.

 برخی از مباحث به تکرار و تمرین نیاز دارند. 
با این روش، دانش آموزانی که نیاز بیشتری به 

تکــرار و تمرین دارند، می توانند هر چقدر که دوســت دارند در 
منزل فیلم را به  صورت تکراری ماحظه کنند تا مطلب برایشان 
جا بیفتد. ولی این در کاس به دو دلیل شاید دو یا سه بار بیشتر 
امکان نداشــته باشــد: یکی زمان کم و دیگر اینکه دانش  آموزان 
قوی تر حوصله شــان ســر می رود و در نتیجه نظم کاس به هم 
می خورد و ممکن اســت دانش آموز قوی ترمز کاس محسوب 
شــود. ولي با این روش دیگر در کاس مجبور نیستم دانش آموز 
قوی را نگه دارم تا دانش آموز ضعیف به او  برسد. برای دانش آموزان 
قوی پــس از دیدن فیلم ها تکالیفی را به صورت A,B,C از قبل 
طراحی کرده ام. براساس توانمندی، یکی از این تکالیف را به عهدة 
دانش آموز می گذارم تا ســطح یادگیری دانش آموزان را هم باال 

ببرم.
   دانش آمــوزان با توجه به اینکه از قبل از طریق دیدن فیلم 
با موضوع درس آشــنا می شوند، اضطرابشــان به میزان زیادی 

کاهش پیدا می کند.

اثر بخشی فیلمی 
که خود معلم 
با لحن و مدل 
آموزشی مورد 
نظرش تهیه و 

تدوین می کند، 
بیشتر است

تصاویر
 آرشیوي 

هستند
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 مزیت بعدی روش فیلم دیدن این اســت که بعضی از والدین  
کــه عاقه مندند به فرزندانشــان کمک کنند، بــا دیدن فیلم 
تدریــس همراه با آن ها در منزل، با روش تدریس معلم آشــنا 
می شوند.پس به  بی راهه نمی روند و می توانند کمک مؤثری در 

امر آموزش برای فرزندانشان باشند.

 پس از مشاهدة فیلم آموزشی در منزل، چه فعالیتی 
برای دانش آموزان در کالس درس تعریف کرده اید؟

 در کاس تمرین هایــی در ســطوح باالتر 
صــورت می گیرد. برای ایــن كار  از یادگیری 
معکــوس اســتفاده می کنــم کــه یکــی از 
شاخصه هایش مشــارکت کاسی  است. وقتی 
بچه هــا به ســرکاس می آیند، ممکن اســت 
برخی مشــکاتی داشته باشــند. من از قبل 
 بچه ها را گروه بندی کرده ام. گروه بندی می تواند 
مدل های  مختلفی داشــته باشد. ممکن است 
هِمگن یا ناهمگن باشــد؛یعنی همة بچه های  
گروه در یک حد و یا خوب و ضعیف و متوسط 
باشند. گروه بندی ناهمگن که در گروه هر سه 
سطح دیده شود، ضعیف، قوی و متوسط است. 
ایــن گروه بندی بنا به تشــخیص معلم کاس 

انجام می گیرد.
در گروه هــا بچه هــا مباحثی را که متوجه نشــده اند، مطرح 
می کنند. با توضیح هر کدام از اعضا ، گروه رفع اشکال می کند و 

بچه ها از یکدیگر خیلی بیشتر یاد می  گیرند.
معلم ناظر بر بحث و گفت وگو گروه هاســت و وقتش را صرف 
دانش آموزانی می کند که به کمک بیشــتری نیــاز دارند و در 
نهایت، توضیحات تکمیلی و جمع بندی با معلم است. یادگیری 
معکوس باعث می شــود که تدریس فعال باشد. در عین حال، 
مشارکت دانش آموزان را در یادگیری باال می برد و به یادگیری 
عمق می بخشــد. در این روش به خوبی مشــاهده می شود که 
دانش آموزان به خود تنظیمی می رسند.پس هر وقت به آموزش 

جدید نیاز داشته باشند، به خودشان این اجازه را می دهند که 
با توجه به نیازشان فیلم ببیند و جلو بروند.

 با دانش آموزانی که امکان دسترســی به رایانه را 
ندارند، چه برخوردی می کنید؟

 در هر کاســی همة دانش آموزان یکدســت نیستند. ما با 
خانواده هایی روبه رو هســتیم که بعضی از آن ها اجازة استفاده از 
رایانه را به بچه هایشــان نمی دهند. بر این اساس، محتوای فیلم 
آموزشی را در فلش قرار می دهیم و بچه ها می توانند فیلم آموزشی 

را با تلویزیونی که در منزل دارند ببینند.

 خانواده ها چگونه با روش جدید شما یعنی یادگیری 
معکوس آشنا شدند و از آن استفاده کردند؟

 قبًا با خانواده ها در جلسه ای دربارة روش تدریسم صحبت 
کــردم و مطرح کردم که به همکاری آن ها نیــاز دارم. از مزایا و 
محاســن این روش حرف زدم و در این بــاره گفت وگو کردیم. 
همیشه در ابتدای هر فعالیتی مقاومتی هست که برای مواجهه با 
آن باید صبور بود و پشتیبانی اولیای مدرسه را داشت تا خانواده ها 
بپذیرند. متأســفانه در برخی مواقع به دلیل توجیه نشدن اولیا 
کار به شــکایت آن ها رسیده، که اگر مدیریت مدرسه پشتیبانی 

نمی کرد، طرح متوقف می شد و اجازة ادامه یافتن پیدا نمی کرد.

 بــه نظر شــما ایــن روش برای تمــام دروس 
پاسخگوست؟

 ما همیشه به بچه ها می گوییم که پیش مطالعه داشته باشند. 
متأسفانه مشکلی که این روزها با آن مواجهیم، این است که بچه ها 
حوصلة خواندن ندارند و در یک کاس مثاً 20 نفری، ممکن است 
فقط ده نفر پیش مطالعه داشــته باشند. برای رفع این مشکل، از 
فیلم هایی با جذابیت بصری مناسب مثًا تصویر خوب و یا صدای 
خوب استفاده می کنیم. برای مثال، درس ادبیات فارسی این جذابیت 
خود را خیلی بیشتر نشان می دهد و راحت تر از ساختن فیلم آموزشی 
است. دانش آموز با چند بار شنیدن صوت و لحن درست خوانش شعر 

یا متن، به ادبیات عاقه مند و به مطالعه ترغیب می شود.

ما همیشه به 
بچه ها مي گوییم 
كه پیش مطالعه 
داشته باشند. 
متأسفانه مشكلي 
كه این روزها با 
آن مواجهیم، این 
است كه بچه ها 
حوصلة خواندن 
ندارند
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مزایای یادگیری معکوس

- بهبود یادگیری
ـ یادگیــری مســتقل و داشــتن 
یادگیــری مشــخص )توجــه بــه 

تفاوت های فردی(
رسیدن به سطوح باالی یادگیری

ـ ارائة یادگیری مشارکتی و تعامل 
گروهی

ـ افزایش احساس تعلق به مدرسه
ـ تقویــت خودتنظیمی تحصیلی، 

وجود راهبری یادگیری
ـ افزایش انگیزة تحصیلی
ـ بهبود نگرش تحصیلی

ـ تقویت تفکر تأملی 
ـ بهبود مهارت های  فراشناختی

معایب یادگیری معکوس

- ممکــن اســت در مناطق کمتر 
برخوردار امکان اجرا نداشته باشد.

ـ تهیه و تدوین و تولید این فیلم ها 
زمان بر اســت و بــه اختصاص زمان 

کافی نیاز دارد.
ـ به دلیل آشنا نبودن با این روش، 
مقاومت هایــی از ســوی دانش آموز 
و اولیــا و گاهی کارکنان مدرســه 

مشاهده می شود. 
اگر دانش آمــوز همکاری الزم را از 
خود نشان ندهد و زمان مناسبی برای 
مشاهدة فیلم ها و انجام دادن وظایف 
صرف نکند، رسیدن به اهداف درنظر 
گرفته شده مشکل می شود. لذا قبل 
از اجرا می بایســت دانش آموز کاماً  
همراه شــود و مزیت های این روش 

برایش آشکار گردد.

 مشــکالتی که در این روش ممکن است پیش بیاید 
چیست؟

 فیلم هایی را که از قبل آماده شده، به تعداد دانش آموزان تکثیر 
می کنــم اما ممکن اســت و حتمًا  این اتفاق می افتــد که تعدادی 
از ســی دی ها در منزل بچه ها باز نمی شــوند. در نتیجه فیلم دیده 
نمی شود و این یعنی آماده نبودن آن تعداد دانش آموزی که فیلم را 
ندیده اند و اختال در امر آموزش و تأخیر در یادگیری و از دســت 

دادن زمان.
مشــکل بعدی این اســت که به دلیل کمبود زمــان ضبط فیلم، 
فیلم بــرداری همة فصل ها مقدور نیســت. در اینجا مجبورم برخی 

فصل ها را که تصویری تر و دشوارترند، انتخاب و فیلم برداری  کنم.

 تغییر محسوسی که با اســتفاده از روش یادگیری 
معکوس در دانش آموزان دیده اید، چه بوده است؟

 در ضمن بحث هایی که بچه ها درگروه در ارتباط با درس با هم 
دارند، متوجه شده ام که اضطرابشان به دلیل تسلط از قبل به عنوان 

درس، به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است.

 در درس ریاضی بچه ها االن راحت تر از قبل برای حل 
مسئله پای تخته می آیند.

 چون از قبــل، چندین بار تدریس معلمشــان را مرور کرده اند، 
مسئله شان حل شده و اضطرابشان برای آمدن پای تخته کمتر شده 

است.
انگیزه در بچه ها برای من خیلی مشــهود اســت و می بینم که با 
اعتمادبه نفس داوطلب یادآوری درس هستند؛ چون از قبل با درس 
جدید آشنا شده اند. با زمان اضافه ای که با این روش به دست می آید، 

نقشة مفهومی هر درس را با دانش آموزان قوی ترسیم کنیم.

 لطفًا دربارة نقشة مفهومی بیشتر توضیح  دهید.
 با نقشــه مفهومی که ممکن است خود دانش آموز ترسیم کند یا 
گروهی نقشه مفهومی ترســیم کنند یا با کمک من نقشه مفهومی 
پایان هر درس به صورت سازمان دهی یادگیری آن جلسه از آموزش را 
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افسانه هنرور

نيم قرن رشد

 ضرورت برگزاری جشنوارة بین المللی فیلم رشد
آیا در اســناد تحولی آموزش وپــرورش مأموریت های تازه ای 
برای رســانه های آموزشــی، از جمله فیلم، تعریف شده است؟ 
آیا با گســترش روزافزون فضاهای مجــازی، مخاطبان اصلی 
آموزش وپرورش، یعنی دانش آموزان، معلمان و اولیا، با رسانه های 
دیداری و شــنیداری تعاملی دارند؟ اگر دارند، ســهم آموزش 
در این بین چقدر اســت؟ آیا محتــوای فضاهای مجازی که از 
کودکان چندســاله تا ســالخوردگان را پوشش می دهد، نیازی 
به غنی ســازی آموزشــی، علمی و تربیتی دارد؟ آیا بسته های 
آموزشی تولیدشده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
که قلب تپندة آموزش وپرورش به شمار می روند، برای تکامل و 
تسهیل در دسترسی، نیازی به رسانه ای فراگیر به نام فیلم دارد؟ 
آیا فرایند یاددهی-یادگیری در کاس های درس، به خصوص در 
پیش دبستانی ها و پایه های نخست دورة ابتدایی، با وساطت هنر 
هشتم، یعنی پویانمایی )انیمیشن( کامل تر، جذاب تر و شیرین تر 

می شود؟
اگر پاســخ به این ســؤال ها و ده ها ســؤال دیگر از این قبیل 
مثبت است، پس بدون شک مدیریت و برنامه ریزی های جدید 
و کارآمدتر بــا پیگیری هایی جدی تر برای اســتمرار و احیای 
جشــنواره ای کهن و جهانی به نام »جشــنوارة فیلم رشد« از 

اهم امور اســت. از این رو ضرورت اســتمرار برگزاری جشنوارة 
بین المللی فیلم رشد را شاید بتوان در گزاره های زیر به اختصار 

بیان کرد:
é آموزش،  حفظ و انتقال دانش از طریق فیلم؛

é شناســایی، جــذب و معرفی جدیدتریــن تولیدات علمی، 
آموزشی و تربیتی در قالب فیلم؛

é تســهیل فرایند یاددهیـ  یادگیری در کاس درس و سایر 
فضاهای آموزشی.

 هدف های برگزاری جشنوارة بین المللی فیلم رشد
1. شناســایي، انتخاب و معرفي فیلم هاي علمي، آموزشي و 

تربیتي از سراسر جهان؛
2. توسعة فرهنگ به كارگیري فیلم آموزشي در فرایند برنامة 

 درسي براي تکمیل بستة آموزشي؛
3. کاهش بخشــی از دغدغه های نظام تعلیم وتربیت کشور از 

طریق ارائة آموزش غیرمستقیم؛
4. کمک به فرایند یاددهیـ  یادگیری و افزودن به جذابیت های 

آن در کاس درس، از پیش دبستانی تا دانشگاه؛
5. ترغیــب هنرمندان عرصة فیلم ســازی بــرای فعالیت در 

زمینه های تعلیم وتربیت؛
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6. هموارســازی راه های تبــادل فرهنگی و هنری با ســایر 
کشورهای جهان؛

7. مدیریت و هدفمندسازی اوقات فراغت و ساعت های آموزش 
غیررســمی دانش آموزان، مربیان و حتی والدین، با محتواهای 

علمی، آموزشی و تربیتی در درون و بیرون از مدرسه.

 شرکت کنندگان در جشنوارة بین المللی فیلم رشد
پنجاهمیــن جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد در دو بخش 
بین المللی و ملی برگزار شــد. در بخش بین المللی، فیلم سازان 
حرفــه ای و نیمه حرفــه ای از داخل و خارج از ایران شــرکت 
داشتند. در بخش ملی هم فیلمسازان غیرحرفه ای )تجربی(، اعم 
از معلمان، دانشجو ـ معلمان و دانش آموزان دورة دوم متوسطه 
حضور داشتند. از این رو، شرکت کنندگان در جشنوارة پنجاهم 

در سه گروه قرار می گیرند:
1. فیلم سازان حرفه ای

2. فیلم سازان نیمه حرفه ای
3. فیلم سازان غیرحرفه ای )تجربی(:

الف( فرهنگیان 
ب( دانشجو ـ معلمان 

ج( دانش آموزان دورة دوم متوسطه

 قالب های پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد
1 . فیلم های داستانی کوتاه

2. فیلم های داستانی بلند
3. فیلم های مستند کوتاه
4. فیلم های مستند بلند

5. فیلم های پویانمایی
در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشــد، بــرای نخســتین بار 
فیلم هــای مســتند در دو گــروه 
»مستند کوتاه« و »مستند بلند« با 
محتواهای علمی، آموزشی و تربیتی 
دسته بندی شدند و مورد ارزیابی و 

داوری قرار گرفتند.

 بخش ارزیابی آثار پنجاهمین 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد

آثار واصله به دبیرخانة پنجاهمین 
جشنوارة فیلم رشد توسط گروهی 24 نفره در »هیئت انتخاب« 
و یک گروه 21 نفره در »هیئت  داوران« ارزیابی و داوری شدند.

 روند جذب آثار در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد

دبیرخانة جشنوارة بین المللی فیلم رشد اول مهرماه 1399، 
پــس از دریافت مجوز برگزاری پنجاهمین دوره از »ســازمان 
امور ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی«، بافاصله 

حوزه ها و موضوع های جشنوارة بین المللی فیلم رشد

موضوع های مرتبطحوزه های تربیت و یادگیریردیف

رفتار و گفتار حکیمانه ـ دین گرایی ـ اخاق انسانی ـ دعا و نیایشتفكر و حكمت1

ایمان ـ مهدویت ـ تربیت اسامی ـ حیات طیبهقرآن و معارف اسامي2

مشاهیر و بزرگان ادب ـ توجه به فرهنگ ایرانی و اسامی ـ فرهنگ مطالعهزبان و ادبیات فارسي3

هویت ایرانی اسامی ـ مدرسه ها و رسانه ها ـ مدرسه ها و سینما ـ مدرسه ها و شبکه های اجتماعی ـ فرهنگ و هنر4
آداب حضور در فضای مجازی

ورزش ـ شادی و نشاط ـ بهداشت فردی و اجتماعی ـ تفریحات سالمسامت و تربیت بدنی5

اشتغال ـ تاش و خاقیت ـ فناوری های جدید آموزشی ـ نوآوری های شغلی ـ استفاده از فناوری های كار و فناوری6
جدید آموزشی

انضباط فردی و اجتماعی ـ قوانین اجتماعی ـ تعامل مسئوالنه با جامعهعلوم انساني و مطالعات اجتماعي7

مهارت های فردی در محاسبات و عمل چهارگانه ـ کاربرد ریاضیات در زندگیعلوم ریاضی8

محیط زیست ـ آسمان آبی ـ زمین پاک ـ سیل ـ زلزله ـ دریاها و بندرهاعلوم تجربی9

ارتباط سازنده و مؤثر/ تعامل در سطح روابط میان فردی و جمعی ـ ارتباط با سایر جوامع و زبان های خارجی10
دستاوردهای بشری

انتخاب و تصمیم گیری ـ آداب معاشرت ـ تفریح سالم ـ دوست یابی ـ تفریحات سالم ـ معاشرت آداب و مهارت های زندگي و بنیان خانواده11
اجتماعی ـ مدیریت بحران ـ انتقادپذیری ـ کنجکاوی ـ مهارت حل مسئله ـ مدیریت بحران

در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشــد، بــرای نخســتین بار 
فیلم هــای مســتند در دو گــروه 
»مستند کوتاه« و »مستند بلند« با 
محتواهای علمی، آموزشی و تربیتی 
دسته بندی شدند و مورد ارزیابی و 

 بخش ارزیابی آثار پنجاهمین 

آثار واصله به دبیرخانة پنجاهمین 
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فعالیت جذب آثار را با انتشــار فراخوان به زبان های فارســی 
و انگلیســی در داخل و خارج از کشــور آغاز کرد. در فراخوان 
نخســت، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا بیستم مهرماه اعام 
شــد. اما به دلیل محدودیت ها و شرایط سخت شیوع بیماری 
کووید 19 و درخواســت هایی که فیلم سازان ایرانی و خارجی 
برای تمدید مهلت داشتند، این مهلت تا 18 آبان 1399 تمدید 
شــد. پس از پایان فرصت تمدیدشده، 2110 فیلم خارجی از 
کشــورهای گوناگون و 1140 فیلم ایرانــی از داخل ایران به 

دبیرخانه رسیدند.
کشورهای شرکت کننده در جشــنواره عبارت بودند از: هند، 
ایتالیا، آمریکا، برزیل، اسپانیا، ترکیه، فرانسه، انگلستان، پرتغال، 
روسیه، مکزیک، آرژانتین، آلمان، چین، مصر، بنگادش، کانادا، 
اوکراین، لهستان، تایوان، قزاقســتان، اندونزی، پاکستان، کره 
جنوبی، یونان، شیلی، صربستان، سوئد، هلند، فیلیپین، استرالیا، 
امارات متحدة عربی، بلژیک، کلمبیا، کرواسی، آفریقای جنوبی، 
اسلواکی، پرو، مجارستان، مالزی، اوگاندا، بلغارستان، دانمارک، 
مقدونیه، مراکش، ســوئیس، لبنان، رومانی، آذربایجان، عراق، 
ســنگاپور، ایرلند، تونس، افغانســتان، ژاپن، اتریش، جمهوری 

هیئت انتخاب

نام و نام خانوادگیگروهردیف

جواد طوسی/ یداله کریمی/ حمیدرضا کاظمی پورهیئت انتخاب آثار دانش آموزی1

جواد طوسی/ یداله کریمی/ مهدی مختاریهیئت انتخاب آثار معلمان و دانشجوـ  معلمان2

افسانه هنرور/ فاطمه کتیرازن/ افشین رازیهیئت انتخاب اول آثار خارجی3

سید سعید بدیعی/ ناصر جعفری/ احسان صباغیهیئت انتخاب آثار داستانی بلند بین الملل4

مهدی اسدی/ کاوه سجادی حسینی/ حمید قاسم زادگانهیئت انتخاب آثار داستانی کوتاه بین الملل5

هوشنگ میرزایی/ محمد احسانی/ آزاده سلیمیانهیئت انتخاب آثار مستند کوتاه بین الملل6

آرش اسحاقی/ حسن نقاشی/ مسعود سفاییهیئت انتخاب آثار مستند بلند بین الملل7

دکتر کیارش زندی/ بابک نکویی/ سعادت رحیم زادههیئت انتخاب آثار پویانمایی بین الملل8

هیئت داوران

نام و نام خانوادگیگروهردیف

سعید پوراسماعیلی/ سید محمدرضا خردمندان/ علیرضا دهقانهیئت  داوران آثار دانش آموزی1

دکتر محمود امانی تهرانی/ مهندس علی زرافشان/ سید امیر هاشمیهیئت  داوران آثار معلمان و دانشجو ـ معلمان2

ابراهیم فروزش/ فرهاد توحیدی/ علی اکبر قاضی نظامهیئت  داوران آثار داستانی بلند بین الملل3

محمدرضا وطن دوست/ مهدی بوستانی / پویان شعله ورهیئت  داوران آثار داستانی کوتاه بین الملل4

محمود رحمانی/ مهدی پریزاد / آزاده بی زار گیتیهیئت  داوران آثار مستند کوتاه بین الملل5

دکتر محمد عارف/ رامتین شهبازی / ناهید رضاییهیئت  داوران آثار مستند بلند بین الملل6

دکتر علیرضا گلپایگانی/ علیرضا کاویان راد / کریم سربخشهیئت  داوران آثار پویانمایی بین الملل7

محمدابراهیم  
محمدی 
مدیركل دفتر 
انتشارات و 
فناوري آموزشي 
در افتتاحیه 
پنجاهمین 
جشنواره فیلم 
رشد
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گزارش آماری پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد در یک نگاه

راه یافته به بخش مسابقهجمعخارجیایرانیبخش های جشنواره

17 ایرانی + 14 خارجی= 322954127631فیلم های کوتاه داستانی

4 ایرانی + 4 خارجی = 32881208فیلم های بلند داستانی

11 ایرانی + 19 خارجی = 15243058230فیلم های پویانمایی

26 ایرانی + 14 خارجی = 22363886140فیلم های مستند

16628ـ166فیلم های معلمان و دانشجوـ  معلمان

24531ـ245فیلم های دانش آموزی

114021103250168جمع

چک، ونزوئا، کنیا، لیتوانی، اردن، الجزایر، مولداوی، بوســنی و 
هرزگوین، کوبا، قبرس، اکوادور، گرجستان، پاناما، نپال، سودان، 
آنگوال، ارمنستان، میانمار، نیجریه، غنا، آندورا، بولیوی، استونی، 
فناند، تانزانیا، هنگ کنگ، التویا، مالت، مونته نگرو، ســنگال، 
اســلوونی، سریانکا، ســوریه، بورکینافاســو، آلبانی، باروس، 
گواتماال، کامرون، کیپ ورده، کنگو، کاستاریکا، ایسلند، کوزوو، 
لیبی، مالی، مغولســتان، نیوزلند، نروژ، فلســطین، پورتوریکو، 

عربستان سعودی، سومالی، اروگوئه و جمهوری دومینیکن.

 در نتیجه
تعداد فیلم های ایرانی دریافت شده: 1140

تعداد فیلم های خارجی دریافت شده: 2110
تعداد فیلم های راه یافته به مسابقه در بخش ملی: 59

تعداد فیلم های راه یافته به مسابقه در بخش بین الملل: 109
تعداد فیلم های راه یافته به بخش مسابقة ملی و بین الملل: 168

تعداد کشورهای شرکت کننده: 110 کشور
بیشترین فیلم از کشور هندوستان: 387 فیلم

کمترین فیلم از کشور دومینیکن: 1 فیلم
در بخش بین الملل 59 فیلم از کشــور ایــران و 50 فیلم از 
25 کشــور خارجی به بخش مســابقه راه  یافتند. این کشورها 
عبارت اند از: روســیه )7 فیلم(، ایتالیا )7 فیلم(، هندوستان )6 
فیلم(، آمریکا )3 فیلم(، آرژانتین )2 فیلم(، اســپانیا )2 فیلم(، 
انگلیس )2 فیلم(، مجارستان )2 فیلم(، فرانسه )2 فیلم(، هلند 
)2 فیلم(، ترکیه )2 فیلم(، یونان، شیلی، تایوان، چین، سنگاپور، 
نپال، بلغارســتان، عراق، پرتغال، کــره جنوبی، کانادا، آفریقای 

جنوبی و ونزوئا.

داوران مستند 
کوتاه پنجاهمین 

جشنواره فیلم 
رشد

داوران بخش 
دانش آموزی 
پنجاهمین 

جشنواره فیلم 
رشد
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شهریار ابراهیمی

از آغاز تاكنون

جشنوارة بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی رشد با نام »فستیوال« فیلم های آموزنده، 
در سال 1342 کار خود را آغاز نمود. این جشنواره 
نخستین جشنوارة بین المللی فیلم در ایران است 
که مســئوالن ادارة کل ســمعی و بصری وزارت 
آموزش وپرورش وقت، به لحاظ تبادل رویدادهای 
تصویری آموزشــی در ســطح جهانی، نسبت به 
برنامه ریــزی و اجرای آن اقــدام نمودند. همواره 
از نخســتین دوره جشــنوارة فیلم های آموزنده، 
هماهنگی و تهیه و ارائة آخرین تولیدات آموزشی 
در داخل و خارج از کشور و تاش جهت شناسایی 
روش های نوین تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان 
از جملــه اهداف مدنظر بوده اســت. هر چند که 
با توجه به شــرایط زمانی به صاح دید مسئوالن 
برگزاری جشــنواره ها، محتــوای فیلم های مورد 
پذیــرش تابعی از تحوالت آن زمان بوده اســت، 
اما در بررســی آماری، غالبًا فیلم های با محوریت 
موضوعات »علمی، آموزشی و تربیتی« مورد توجه 

و مدنظر بوده است.

در بررسی ســوابق برگزاری هشتمین جشنواره 
)1350(، عنوان جشــنوارة بین المللی فیلم های 
آموزنــده بــه جشــنوارة بین المللــی فیلم های 
آموزشی تغییر و در جشــنوارة بیستم )1369(، 
برگزارکنندگان، به اتفاق آرا، افزودن نام »رشــد« 
را به نام قبلی مصوب نموده و عنوان جشــنواره از 
آن زمان به »جشنوارة بین المللی فیلم های علمی، 

آموزشی و تربیتی رشد« تغییر پیدا نمود.
در دهه اول برگزاری جشنواره تمام فیلم های به 
نمایش درآمده در جشنواره به زبان اصلی پخش 
می شــدند و در موارد خاص کــه متن فیلم مورد 
توجه مخاطبان قرار می گرفت، خاصه ای به زبان 
فارسی ترجمه می شد و متن آن به شکل خاص در 

اختیار تماشاگران قرار می گرفت.
از دوره جشــنوارة دهــم )1352( بــه بعــد، 
بــا هماهنگی هــای انجام شــده بــا وزیــر وقت 
آموزش وپرورش، اَمر دوبلــه فیلم های منتخب با 
پیام های علمی ـ تربیتی شــروع شد و از آن زمان 
تاکنون فیلم های ویژه جشنواره با صدای فارسی 

نگاهی اجمالی به روند جشنواره بین المللی 
فیلم های آموزشی - تربیتی رشد
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بهره گیری از 
سواد رسانه ای 

یکی از الزامات 
تدوین برنامه در 

مدرسه است

در دسترس مخاطبان گذاشته می شوند.
بدیهی است جشــنواره در سال های آغازین به 
تناســب زمان، با پذیرش و نمایش فیلم های 16 
میلی متــری و 35 میلی متری برگزار می شــد. با 
ورود ویدیو به دنیای تولید رسانه های تصویری، به 
گواه اسناد، و سوابق موجود از سومین دورة بعد از 
پیروزی انقاب اسامی، هر سال، همگام با آخرین 
پدیده هــای فناورانة روز، تغییراتــی ضروری در 
سازوکار فنی و اجرایی نمایش فیلم های جشنواره 

صورت می پذیرد.
جشنوارة بین المللی فیلم رشد در ادامة مسیر با 
بهره گیری از »شعار دانش در آینة تصویر«، حیطه 
تحقق عدالت آموزشــی را برای خود برگزید که 

تاکنون همچنان به این شعار پایبند بوده است.
بخــش انجمن اولیــا و مربیــان بــا رایزنی و 
هماهنگی های انجام  شده در جشنوارة بیست وسوم 
به همراهی با این رویــداد همت گمارد و »اولین 
جشــنوارة فیلم خانــواده« به بیست وســومین 

جشنوارة بین المللی فیلم رشد پیوست.

 اجرای جشنواره در استان ها
بخش اصلی جشــنوارة بین المللــی فیلم های 
عملی، آموزشی و تربیتی رشد، از دورة سی وسوم 
تا دوره سی وپنجم، به تربیت در شهرهای کرمان، 
یزد و خراسان رضوی برگزار شد، در سی وسومین 
دوره، آثار »دانش آموزان فیلم ساز« نیز با همکاری 

معاونت پرورشــی وزارت متبوع در بخش مسابقه 
حضور یافتند. همچنین، در سی وششمین دوره، 
آثار »معلمان فیلم ساز« نیز در جشنواره پذیرفته 

و داوری شدند.
از دوره چهلم، با توجه به تصویب ســند تحول 
بنیادین و اســتقرار نظام آموزشــی 3-3-6، آثار 
مرتبط با تحوالت آموزش وپرورش، فضای مجازی 
و دغدغه های خانواده ها در تربیت فرزندان، رشــد 

روزافزونی را طی کردند.
بهره گیری از مشارکت اهالی سینما و برگزاری 
جشنوارة بین المللی در سطح تمامی استان ها، از 

جمله ویژگی های دهة چهارم جشنواره بودند.
در ادامه ســیر تعامل و همکاری با سازمان ها و 
مؤسسات دولتی و غیردولتی به منظور هم افزایی 
و بهره گیری از قابلیت ها، رونــد مطلوبی را برای 
ترســیم افق تولیدات علمی، آموزشــی و تربیتی 
تا دورة چهل و نهم طی کرد و شــاهد مبادالت در 

سطوح مناسب تری بودیم.
در دوره پنجاهم، با توجه به همه گیری بیماری 
کوویــد 19، برنامه ریزی به منظــور بهره گیری از 
قابلیت های دنیای مجازی و ارائة جلســات نقد و 
بررسی آثار به شــکل وبینار و همکاری جدی تر 
با رســانة ملی، بــرای پخش آثــار دانش آموزان 
و فرهنگیــان فیلم ســاز، از جمله شــاخص ترین 

طراحی های به عمل آمده به شمار می روند.

معاونت پرورشــی وزارت متبوع در بخش مسابقه 
حضور یافتند. همچنین، در سی وششمین دوره، 
آثار »معلمان فیلم ساز« نیز در جشنواره پذیرفته 

از دوره چهلم، با توجه به تصویب ســند تحول 
، آثار 
مرتبط با تحوالت آموزش وپرورش، فضای مجازی 
و دغدغه های خانواده ها در تربیت فرزندان، رشــد 

بهره گیری از مشارکت اهالی سینما و برگزاری 
جشنوارة بین المللی در سطح تمامی استان ها، از 

معاونت پرورشــی وزارت متبوع در بخش مسابقه 
حضور یافتند. همچنین، در سی وششمین دوره، 
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ناصر جعفری
 گفت وگو کننده 

باشگاه معلمان فيلم ساز
 رهاورد   پنجاهمين جشنوارة بين المللى فيلم  رشد

 از پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد چه 
خبر؟

 با لطف و عنایت خداوند متعال و نیز حمایت مســئوالن 
محترم ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی، با وجود 
همة محدودیت های کرونایی، نیروی انســانی، مسائل مالی و 
همکاری نکردن بعضی از حامیان ســال های قبل، پنجاهمین 
دورة این جشــنوارة کهن اول مهرماه 1399 کلید خورد و 29 

بهمن ماه به پایان رسید.

 چرا دریافت آثار این قدر دیر آغاز شد؟ سال های 
قبل مراسم اختتامیه در آبان ماه برگزار می شد. درست 

است؟
 بله. ســال قبل مراســم افتتاحیه و اختتامیه از 24 آبان 
تا 1 آذرماه برگزار شــد، اما از آنجا که ویروس کرونا در ســال 
99 گســترش بیشــتری پیدا کرد و همه جا در اجرایی کردن 
برنامه های ســال جاری تغییــرات عمده ای بــه وجود آورد، 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد نیز از این تغییرات مستثنا نبود. 
در نتیجه، به ناچار تصمیم گیری های الزم در خصوص برگزاری 
پنجاهمین جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد بــا تأخیرات 

چندماهه روبه رو شد.

 بنابراین چه ضرورتــی در برگزاری 

دورة پنجاهم بود؟
 یکی از دالیل تأخیر چندماهة اعام فراخوان جشــنوارة 
پنجاهــم هم همین نکته بــود. تصمیم گیــری در این مورد 
که امســال دورة پنجاهم برگزار شــود یا خیر، برای شورای 
سیاست گذاری جشــنواره کمی سخت بود. به راحتی نمی شد 
از کنار این موضوع گذشت. از طرف دیگر، رویدادی فرهنگی 
و هنری با 49 ســال سابقه را نمی شــد متوقف کرد؛ هرچند 
شــیوع ویروس کرونا محدودیت های زیادی را برای برگزاری 

این جشنواره ایجاد کرده بود.
 با  این حال، پس از چند جلسه نشست و گفت  وگو با اصحاب 
اندیشــه و دست اندرکاران گذشتة این جشــنوارة کهن،  شورای 
سیاست گذاری جشــنواره در اواخر تیر ماه تصمیم به برگزاری 

جشــنوارة پنجاهم گرفت و  بافاصله با تعیین دبیر 
جشنوارة پنجاهم، فعالیت های مقدماتی جشنواره 

آغــاز شــد. در خصوص ضــرورت برگزاری 
جشــنواره هم باید به این نکتة مهم اشاره 
کنم که هدف نهایی و غایی جشنوارة فیلم 
رشد شناساندن و معرفی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی به جامعة تعلیم وتربیت 
اســت. یعنی هدف این جشنواره با سایر 
جشنواره های ملی و بین المللی به وضوح 
مغایــرت دارد و ما در برگزاری آن اهداف 

 یکی از دالیل تأخیر چندماهة اعام فراخوان جشــنوارة 
پنجاهــم هم همین نکته بــود. تصمیم گیــری در این مورد 
که امســال دورة پنجاهم برگزار شــود یا خیر، برای شورای 
سیاست گذاری جشــنواره کمی سخت بود. به راحتی نمی شد 
از کنار این موضوع گذشت. از طرف دیگر، رویدادی فرهنگی 
 ســال سابقه را نمی شــد متوقف کرد؛ هرچند 
شــیوع ویروس کرونا محدودیت های زیادی را برای برگزاری 

 با  این حال، پس از چند جلسه نشست و گفت  وگو با اصحاب 
اندیشــه و دست اندرکاران گذشتة این جشــنوارة کهن،  شورای 
سیاست گذاری جشــنواره در اواخر تیر ماه تصمیم به برگزاری 

جشــنوارة پنجاهم گرفت و  بافاصله با تعیین دبیر 
جشنوارة پنجاهم، فعالیت های مقدماتی جشنواره 

آغــاز شــد. در خصوص ضــرورت برگزاری 
جشــنواره هم باید به این نکتة مهم اشاره 
کنم که هدف نهایی و غایی جشنوارة فیلم 
رشد شناساندن و معرفی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی به جامعة تعلیم وتربیت 
اســت. یعنی هدف این جشنواره با سایر 
جشنواره های ملی و بین المللی به وضوح 
مغایــرت دارد و ما در برگزاری آن اهداف 

گفت وگو با روح اهللا مالمیر، دبیر باشگاه معلمان فیلم ساز

|  رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 6 |  1399 2۴



ورود دانش آموزان 
فیلم ساز به 

بخش مسابقه و 
حضورشان در 
ایام برگزاری 

جشنواره، برای 
بهره برداری از 

کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و 

خارجی، غنیمت 
است

فرهنگی ـ آموزشــی وزارت آموزش وپرورش را دنبال می کنیم، نه 
اهداف تجاری و اقتصادی را.

در نتیجه، درست است که امسال تغییراتی در اجرای جشنواره 
داشــتیم و مثًا برخاف ســال های گذشــته، فیلم ها در سینما 
فلسطین و سایر مراکز آموزشی اکران نشدند، اما تاش خواهیم کرد 
از طریق شبکة ملی رشد تعدادی از آثار برتر و فاخر امسال را برای 
بهره برداری علمی، آموزشــی و تربیتی در دسترس دانش آموزان، 
معلمــان و اولیا قرار دهیــم و از این طریق گام مؤثری در تکمیل 

بسته های آموزشی مدرسه ها برداریم.

 با توجه به این وضعیت کرونایی، استقبال فیلم سازان از 
جشنوارة فیلم رشد امسال چگونه بود؟

 مسلم است با توجه به شرایط بسیار سختی که از اسفندماه 98 
در کل دنیا، از جمله ایران، به وجود آمد، امسال پیش بینی ما هم 
این بود که ممکن است تعداد آثار دریافتی دبیرخانة امسال کمتر 
از سال های قبل باشد. اما این موضوع در بخش های دانش آموزی 
و معلمان چندان تفاوتی با ســال های قبل نداشت. همانطور که 
می دانید، جشنوارة فیلم رشد هر سال در دو بخش ملی و بین المللی 
برگزار می شود. بخش ملی شامل دانش آموزی، معلمان و دانشجو 
معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای 
و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. 
با توجه به اینکــه دانش آموزان و 
معلمان فیلم ساز از مهرماه 98 
فعالیت های تولید فیلم را 
شــروع کرده بودند، در 
نتیجه در این دو بخش 
کاهش چندانی در آثار 
دریافتی نداشــتیم. در 
بخــش بین الملل هم، 
عاوه بر داخل کشــور،  
کمیتة جذب آثار خارجی 
از همان روزهای نخستیِن 
دریافــت مجــوز برگزاری 
جشــنواره،فعالیت 
خود را آغاز کرد 
و خدا را شکر 

مشکلی در بحث جذب آثار نداشتیم.

 یعنی در خصوص جــذب آثار از نظر کمی 
کاهش داشتید یا افزایش؟

 بــا وجود تصوری که می رفت، ما نه تنهــا کاهش تعداد اثر 
نداشــتیم، بلکه افزایش هم داشتیم. اگر به آمار جشنوارة پنجاهم 
مراجعه کنید، امسال در بخش ملی 166 فیلم در بخش معلمان 
و دانشجو معلمان و 245 فیلم دانش آموزی داشتیم که نسبت به 
دورة چهل و نهم بیشتر است. همچنین، در بخش بین الملل هم 
3250 فیلم ایرانی و خارجی جذب شد که 2110 فیلم آن متعلق 

به کشورهای خارجی بوده است.

 هیئت انتخاب جشــنوارة پنجاهم نسبت به هیئت 
انتخاب دوره های گذشته تفاوت خاصی داشت؟

 تا اندازه ای بله. حداقــل می توانم بگویم، در دوره های 47،48 
و 49 نقش کارشناســان آموزشی و محتوایی نسبت به دوره های 
قبل کمی کمرنگ تر شــده بود که ما امسال سعی کردیم نقش 
کارشناسان دفترهای تألیف کتاب های درسی را در هیئت انتخاب 

آثار پررنگ تر کنیم. یعنــی ما از دو گروه هفت نفره از 
دفترهای نظری و فنی حرفه ای در بخش ملی دعوت به 
همکاری کردیم و 14 نفر از آن ها در انتخاب فیلم ها در 
کنار اعضای هیئت انتخاب جشنوارة پنجاهم بودند. از 
این طریق تاش کردیم فیلم هایی را که با محتواهای 
کتاب های درســی و اسناد باالدستی آموزش وپرورش 
ارتباط نزدیک تری دارند، شناسایی کنیم تا جنبه های 
کاربردی آثار راه یافته به بخش مسابقه، بهرة بیشتری 
داشته باشند. البته این بدان معنا نبود که به جنبه های 
هنری و تکنیکی آثار توجهی نداشته باشیم، بلکه هر 
دو جنبه، یعنی هم محتوا و هم تکنیک، را در آثار مد 

نظر قرار دادیم.

جشنوارة بین المللی فیلم رشد در طول   
سال های گذشــته تمهیدات خاصی هم برای تقویت 
بخش های دانش آموزی یا معلمان فیلم ساز داشته است 

یا خیر؟
 ورود دانش آموزان فیلم ساز به بخش مسابقه و حضورشان 
در ایام برگزاری جشنواره، برای بهره برداری از کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و خارجی، غنیمت است و خود دانش آموزان از 
این نظر اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کنند و این نقطة آغازی 
می شود برای نگاه جدی تر به عرصة فیلم سازی و آن ها را آماده 
می کند برای ادامة تحصیل در رشــته های هنری دانشگاه ها، از 

جمله رشته های فیلم سازی.
در بخــش معلمان فیلم ســاز هم هر ســاله دغدغه های ارائة 
خدمات بیشــتر و بهتر وجود داشته است، اما امسال، همزمان 

معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای 
و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. 
با توجه به اینکــه دانش آموزان و با توجه به اینکــه دانش آموزان و 
98معلمان فیلم ساز از مهرماه 98معلمان فیلم ساز از مهرماه 98

فعالیت های تولید فیلم را فعالیت های تولید فیلم را 
شــروع کرده بودند، در شــروع کرده بودند، در 
نتیجه در این دو بخش نتیجه در این دو بخش 
کاهش چندانی در آثار کاهش چندانی در آثار 
دریافتی نداشــتیم. در دریافتی نداشــتیم. در 
بخــش بین الملل هم، بخــش بین الملل هم، 
عاوه بر داخل کشــور،  عاوه بر داخل کشــور،  
کمیتة جذب آثار خارجی کمیتة جذب آثار خارجی 
از همان روزهای نخستیِن از همان روزهای نخستیِن 
دریافــت مجــوز برگزاری دریافــت مجــوز برگزاری 
جشــنواره،فعالیت جشــنواره،فعالیت 
خود را آغاز کرد خود را آغاز کرد 
و خدا را شکر و خدا را شکر 

دفترهای نظری و فنی حرفه ای در بخش ملی دعوت به 
همکاری کردیم و 

کنار اعضای هیئت انتخاب جشنوارة پنجاهم بودند. از 
این طریق تاش کردیم فیلم هایی را که با محتواهای 
کتاب های درســی و اسناد باالدستی آموزش وپرورش 
ارتباط نزدیک تری دارند، شناسایی کنیم تا جنبه های 
کاربردی آثار راه یافته به بخش مسابقه، بهرة بیشتری 
داشته باشند. البته این بدان معنا نبود که به جنبه های 
هنری و تکنیکی آثار توجهی نداشته باشیم، بلکه هر 
دو جنبه، یعنی هم محتوا و هم تکنیک، را در آثار مد 

نظر قرار دادیم.

جشنوارة بین المللی فیلم رشد در طول 
سال های گذشــته تمهیدات خاصی هم برای تقویت 
بخش های دانش آموزی یا معلمان فیلم ساز داشته است 

یا خیر؟
 ورود دانش آموزان فیلم ساز به بخش مسابقه و حضورشان 
در ایام برگزاری جشنواره، برای بهره برداری از کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و خارجی، غنیمت است و خود دانش آموزان از 
این نظر اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کنند و این نقطة آغازی 
می شود برای نگاه جدی تر به عرصة فیلم سازی و آن ها را آماده 
می کند برای ادامة تحصیل در رشــته های هنری دانشگاه ها، از 

جمله رشته های فیلم سازی.
در بخــش معلمان فیلم ســاز هم هر ســاله دغدغه های ارائة 
خدمات بیشــتر و بهتر وجود داشته است، اما امسال، همزمان 
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با آغاز فعالیت های پنجاهمین جشنوارة فیلم رشد، اتفاق خاص 
و بهتری افتاده اســت که مختص به این دوره از جشنواره است 
و در دوره هاي پیشــین وجود نداشته است. آن 
هم تأسیس باشگاه معلمان فیلم ساز کشور است 
که طرح آن از اواخر مردادماه سال 1399 کلید 
خورد و به طور همزمان با جشــنوارة فیلم رشد 

در حال فعالیت و ریل گذاری است.

 لطفًا بیشــتر توضیح بدهید چه شد 
که به فکر راه اندازی چنین باشــگاهی 

افتادید؟
 خب، همانطــور که می دانید، جشــنوارة 
بین المللی فیلم رشــد سال هاست میزبان آثار 
معلمان فیلم ســاز سراسر کشور است و امسال 
نیــز در پنجاهمین دورة این جشــنوارة کهن، 
هجدهمین دورة معلمان فیلم ســاز نیز برگزار 

شد.
این حضور چشــمگیِر هر ســالة معلمان در 
جشنوارة فیلم رشد، ما را بر آن داشت که طرح 
باشگاه معلمان فیلم ســاز را کلید بزنیم و نسبت به ساماندهی 
و شناســایی معلمان هنرمند که از جمله ســرمایه های بزرگ 
وزارت آموزش وپرورش هســتند، کمر همت ببندیم. از این رو، 
با راه اندازی این باشگاه درصدد هســتیم ضمن بهره برداری از 
ظرفیت هنری معلمان توانمند در رشــته های گوناگون هنری، 
از جمله فیلم سازی، عکاسی، گرافیک و نویسندگی، با تولید 
آثار فاخر و تأثیرگذار، در تکمیل بســته های آموزشی 
گام های بلندتــری برداریم. معتقدیــم با کمک و 
همراهی همین معلمان هنرمند می توانیم به 

موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.
از این رو، به عنوان اولین مرحله از اجرای طرح باشگاه معلمان 
فیلم ساز، شناسایی و ساماندهی فرهنگیان محترم فیلم ساز در 
دســتور کار قرار گرفته است تا همزمان با برگزاری پنجاهمین 
جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد از حضور حداکثری معلمان 

فیلم ساز در جشنوارة امسال بهره مند شویم.

 و حاال در باشــگاه معلمان فیلم ساز قرار است چه 
کارهایی انجام شود و چه اهدافی را دنبال کنید؟

 اولین قدم در این باشــگاه، شناسایی و ساماندهی معلمان 
فیلم ساز بود که آغاز شده و به زودی مشخصات معلمان فیلم ساز 
سراسر کشور در ســامانه ای با همین نام بارگذاری خواهد شد. 
معلمان هنرمند فیلم ســاز در این سامانه ورود پیدا می کنند و 
مشخصات، رزومة هنری و نمونه آثار خود را به اشتراک خواهند 

گذاشت.
از دیگر اقدامات این باشــگاه، درجه بندی آثار هنری معلمان 
و اعطــای گواهی نامــه به آنــان خواهد بود که براســاس این 
گواهی نامه ها، در استان های محل خدمت خود، فعالیت هایی را 
انجام خواهند داد. حمایت هــای معنوی و در حد امکان مادی 
از تولید آثار جدید معلمان در دســتور کار این باشــگاه است. 
اختصــاص کد تخصصی ضمن خدمت به آثــار هنری معلمان، 
حمایــت از آثار مکتوب و قابل چاپ معلمان، و واگذاری برخی 
از پروژه هــا به معلمان هنرمند، از جمله تولید فیلم های علمی، 
آموزشــی و تربیتــی، از دیگر اهداف باشــگاه معلمان هنرمند 
کشور است که ان شاءا... در طول یک سال آینده سعی خواهیم 
كرد بیشــتر این اهداف را در صورت اختصاص بودجه های الزم 

عملیاتی كنیم.

 در خصوص اطالع رسانی به معلمان فیلم ساز، برای 
عضویت در این باشگاه اقداماتی هم انجام داده اید؟

 بله. انجام شــده اســت. ما هم اکنون در هر استان یک نفر 
همكار تحت عنوان رابط معلمان فیلم ســاز آن استان داریم که 
اباغ یک ســاله در این خصوص دریافت كرده اســت. 32 نفر 
همکار عاقه مند و آشــنا با معلمان فیلم ســاز، از چند ماه قبل 
فعالیت شناســایی معلمان فیلم ساز را آغاز كرده اند و تا به حال 
حدود 700 نفر معلم عاقه مند و آشنا به هنر فیلم سازی، توسط 
رابطان محترم اســتان ها شناسایی شده اند که تعدادی از آن ها 
امســال برای نخستین بار در جشــنوارة فیلم رشد نیز شرکت 
كرده و به بخش مســابقه نیز راه یافته اند. به امید خدا، به زودی 
مشــخصات و نمونه آثار همة این 700 نفر در سامانة معلمان 
فیلم ساز ثبت خواهد شــد و با برگزاری کارگاه های آموزشی و 
اقداماتی از این قبیل، زمینه های ارتباط و تعامات بیشــتر این 
گروه از معلمان فیلم ساز با یکدیگر و نیز با حوزة ستادی و ادارة 

کل استان ها فراهم خواهد شد.

با راه اندازی 
باشگاه معلمان 
فیلم ساز درصدد 
هستیم ضمن 
بهره برداری از 
ظرفیت هنری 
معلمان توانمند 
در رشته های 
گوناگون هنری، 
با تولید آثار فاخر 
و تأثیرگذار، در 
تکمیل بسته های 
آموزشی گام های 
بلندتری برداریم
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روح اهللا مالمیر
 رئیس گروه برنامه ریزی جشنوارة بین المللی فیلم رشد 

 اشاره
دانش آمــوزان عصر حاضر با دانش آموزان دهه های شــصت، 
هفتاد، هشــتاد و حتی پنج سال قبل بسیار فرق دارند. آن ها با 
توجه به امکانات، فناوری های علمی، ابزار و وسایل پیشرفته ای 
که در همة زمینه ها در اختیار دارند، گوی سبقت را از بسیاری 
از ما بزرگان ربوده اند و خیلی زودتر از آنکه زمانش فرا برســد، 
پا به دوران بزرگ ســالی نهاده اند. دسترســی آســان و سریع 
دانش آمــوزان به منابع علمی و آموزشــی در همة زمینه ها، از 
جمله فرهنگ و هنر، باعث شــده اســت دانش آموزان در کنار 
تحصیل علم و دانش در مدرســه، نیم نگاهی هم به عاقه ها و 
آرزوهای قلبی خود داشته باشند و در البه الی برنامه های رسمی 
کاس درس، به سراغ رشــته های هنری، از جمله فیلم سازی، 

بروند و آثاری از خود خلق کنند. 
نزدیک به دو دهه اســت که دانش آموزان دوره های اول و دوم 
متوســطه، با میل و رغبت براساس اســتعدادها و توانایی های 
هنری خود در جشــنواره های گوناگون فیلم ســازی، از جمله 
جشنوارة فیلم رشد، شرکت می کنند و ما هر ساله شاهد آثاری 
هستیم که توجه اعضای هیئت انتخاب و هیئت داوران را جلب 
می کند. مسّلم است نخستین جشــنوارة سینمایی کشورمان، 
یعنی جشــنوارة فیلم رشــد، به داشــتن چنین دانش آموزان 
هنرمند و خاقی بر خود می بالد و وجود آنان افق روشن تری را 

برای فردای سینمای ایران رقم خواهد زد؛ ان شاءا... . 

آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة 
دانش آموزان فیلم ســاز در پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم 

رشد است.

 تعداد فیلم های دانش آموزی ثبت شده در دبیرخانه
فیلم هــای دانش آموزی معمــواًل از دو طریق بــه دبیرخانة 
جشنوارة فیلم رشــد می رسند: نخســت از طریق »دبیرخانة 
مســابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی« معاونت پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش  و پرورش که هرساله مسابقات فیلم سازی 
را از ســطح مدرسه تا مرحلة کشــوری برگزار می کند، و دوم 
از طریق خود دانش آموزان فیلم ســاز. در تابستان 1399 تعداد 
185  اثر از طریق معاونت مذکور به دبیرخانة فیلم رشد ارسال 
و اســامی آن ها در سایت جشنواره ثبت شد. عاوه بر این آثار، 
خود دانش آموزان تعداد 60 اثر دیگر را نیز در ســایت جشنواره 
به ثبت رساندند که در مجموع 245 فیلم دانش آموزی از ایران 

در دبیرخانة جشنوارة فیلم رشد در دست بررسی قرار گرفت.

 اعضای هیئت انتخاب فیلم های دانش آموزی
- جواد طوسی
- یداله کریمی

- حمیدرضا کاظمی پور
- روح اهللا مالمیر

در پنجاهمین سکانس جشنوارة بین المللی فیلم رشد

گزارشى از هجدهمين جشنوارة 
دانش آموزان فيلم ساز

آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة 

در پنجاهمین سکانس جشنوارة بین المللی فیلم رشد

گزارشى از هجدهمين جشنوارة 
دانش آموزان فيلم سازدانش آموزان فيلم ساز
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 تعداد فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقه
بنا بــر آرای هیئت انتخاب، از بین فیلم های ارسال شــده به 
دبیرخانة فیلم رشــد، تعداد 31 فیلم در قالب های داســتانی، 
مســتند، پویانمایی و نماهنگ برای رقابت در بخش مســابقة 

دانش آموزی از بین 245 اثر دانش آموزی انتخاب شدند. 

 اعضای هیئت داوران فیلم های دانش آموزی
1. سعید پوراسماعیلی

2. سید محمدرضا خردمندان
3. علیرضا دهقان

فیلم  برندگان هجدهمین جشــنوارة   اســامی 
دانش آموزی در جشنوارة پنجاهم 

مراســم اختتامیة پنجاهمین جشــنوارة فیلم رشد عصر روز 
سه شنبه 28 بهمن ماه 1399  در سینما فلسطین برگزار شد و 

بر اساس رأی هیئت داوران، برندگان فیلم دانش آموزی به شرح 
زیر اعام شدند:

دیپلم افتخار و جایزة نقدی رتبة اول اهدا شد به: فیلم داستانی 
»خاطره می سازیم«، به کارگردانی ملیکا آقایی

دیپلم افتخار و جایزة نقدی رتبة دوم اهدا شد به: فیلم مستند 
»ازدواج های مرده«، به کارگردانی نگین نجاری

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی رتبة ســوم اهدا شــد به: فیلم 
پویانمایی »ترس«، به کارگردانی محمدسهیل انصاری

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی رتبة ســوم اهدا شــد به: فیلم 
پویانمایی »انتخاب«، به کارگردانی زهرا )مبینا( حمزه

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شــد به: فیلم مســتند »عبای 
زرین«، به کارگردانی پریا حسین زاده

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شد به: فیلم پویانمایی »نبض«، 
به کارگردانی مریم کریمی

استان كارگردان نام فيلم رديف

اصفهان تينا اسحاقى پدر 1

اصفهان نگين نجارى ازدواج هاى مرده 2

اصفهان بهار رادمهر با هم، بى هم 3

اصفهان فاطمه حسن زاده ره، رها، ُرهام 4

بوشهر ايليا رمضانى فضاى زندگى 5

بوشهر هليا توانايى ماهى ها رفتند 6

خراسان رضوى محمددانيال غالمى مقدم شكار 7

خوزستان هانيه آقايى خداحافظ شيما 8

خوزستان درسا درنشان الاليى 9

خوزستان نگار طهماسبى
حيات در رگ هاى 

سرد
10

خوزستان پريا حسين زاده عباى زرين 11

زنجان مريم كريمى نبض 12

زنجان فائزه وزيرى تبار مِن درون 13

زنجان آناهيتا سفالى اميد 14

زنجان فاطمه بابايى آخرين سالح 15

شهر تهران مبينا حمزه انتخاب 16

شهر تهران ياسمين اعتماديان اتاق رنگى 17

شهر تهران مليكا آقايى خاطره مى سازيم 18

شهر تهران پرنيان سعادتى سياه و سفيد 19

شهر تهران پريسا محسنى سفر بارانى 20

فارس سحر منفرد قهقهة سكوت 21

قزوين حنانه رجبى
تجربى، زير 
ميكروسكوپ 

22

قم رعنا الماسى دو مسير 23

كردستان سارا ترقى شام آخر 24

كرمان محمدسهيل انصارى ترس 25

گيالن مهشيد جمالى سيل در گلستان 26

مازندران شكوفه رمضانپور
نن جان

(مادربزرگ)
27

مازندران مائده شابازاده انتظار 28

مركزى امين يونسى فصل سكوت 29

مركزى نگين حسين خانى هزاوه آموزش سفال 30

يزد مريم زارعين كندوى كالمندى 31

استان كارگردان نام فيلم رديف

جدول1. فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقۀ هجدهمین دورۀ بخش ملی پنجاهمین جشنوارۀ بین المللی فیلم رشد 
(اسامی بر اساس ترتیب الفبایی استان های دانش آموزان مرتب شده اند.)

دانش آموزی از بین 

 اعضای هیئت داوران فیلم های دانش آموزی
1. سعید پوراسماعیلی

2. سید محمدرضا خردمندان
3. علیرضا دهقان

فیلم  برندگان هجدهمین جشــنوارة   اســامی 
دانش آموزی در جشنوارة پنجاهم 

مراســم اختتامیة پنجاهمین جشــنوارة فیلم رشد عصر روز 
سه شنبه 

رديف

جدول
(اسامی بر اساس ترتیب الفبایی استان های دانش آموزان مرتب شده اند.)
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جدول 3. چهاردهمین تا هجدهمین جشنوارۀ دانش آموزان فیلم ساز جشنوارۀ رشد در یک نگاه

جشنوارۀ عنوان
چهل و ششم

جشنوارۀ 
چهل و هفتم

جشنوارۀ 
چهل و هشتم

جشنوارۀ 
چهل و نهم

جشنوارۀ 
پنجاهم

1561361220162245تعداد فیلم های ثبت شده در دبیرخانه

29 ایرانی+6 403514تعداد فیلم های راه یافته به بخش مسابقه
31 ایرانیخارجی

182081315تعداد استان های راه یافته به جشنواره

-5---تعداد کشورهای راه یافته به جشنواره

174 نفر ایرانی24171تعداد دانش آموزان پسر راه یافته به مسابقه

1227 نفر ایرانی16177تعداد دانش آموزان دختر راه یافته به مسابقه

-2311تعداد تندیس زرین اعطاشده

-1311تعداد تندیس سیمین اعطاشده

75154تعداد دیپلم افتخار اعطاشده

2-231تعداد لوح تقدیر

--5--تعداد جایزة حمایتی از طرف سینمای جوانان ایران

سه دیپلم افتخار و ---تعداد جایزة حمایتی از طرف کمیسیون ملی یونسکو
-یک جایزة نقدی

                                                 

جدول 2. استان هایی که فیلم های دانش آموزی آن ها در بخش مسابقۀ فیلم رشد پذیرفته شده اند
تعداد جایزه های کسب  شدهتعداد اثر راه یافته  به بخش مسابقهاستانردیف

یك دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی4اصفهان1

-2بوشهر2

-1خراسان رضوی3

یك لوح تقدیر و جایزۀ نقدی4خوزستان4

یك لوح تقدیر و جایزۀ نقدی4زنجان5

دو دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی5شهر تهران6

-1فارس7

-1قزوین8

-1قم9

-1کردستان10

یك دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی1کرمان11

-1گیان12

-2مازندران13

-2مرکزی14

-1یزد15

چهار دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی –31جمع آثار
  دو لوح تقدیر و جایزۀ نقدی
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محمد دشتي

بنا بر هدف های پیش بینی شــده در »شورای سیاست گذاری 
پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد«، دو جنبة مهمی که 
باید در هیئت انتخاب مد نظر قرار گیرد، »محتوا« و »تکنیک« 
اســت. فیلم هایی که در جشنوارة فیلم رشد انتخاب و برگزیده 
می شــوند، باید در خدمت هدف های نظام تعلیم و تربیت کشور، 
ســند ملی تحول بنیادین و برنامة درســی ملی باشند. از این 
رو، جنبة محتوایی نسبت به جنبة تکنیکی و هنری از اهمیت 
بیشتری برخوردار اســت. در عین اینکه جنبه های تکنیکی و 

هنری اثر نیز مورد تأکید هستند. 
بر این اســاس، دبیرخانة پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم 
رشد در بخش ملی جشنواره برای نخستین بار به تشکیل »هیئت 
تطبیق آثار با محتوای کتاب های درســی« دست زده است. این 
هیئت از همکاری دو گروه هفت نفره از »دفتر برنامه ریزي درسي 
و تولید بسته هاي تربیت و یادگیري آموزش عمومي و متوسطة 
نظري« و »دفتر برنامه ریزي درســي و تولید بسته هاي تربیت و 
یادگیري آموزش فني و حرفه اي و كاردانش«  بهره گرفت تا گامی 

مطمئن تر در راه دستیابی به هدف های خود بردارد. 
در این بخش از فرایند جشــنواره تاش شد فیلم ها بر اساس 
محتوای درس نامة ملی که به طور مســتقیم و یا غیرمســتقیم 
با محتوای کتاب های دانش آموزان در ارتباط اســت، شناسایی 
و ثبت شــوند. به دنبال آن تمهیدات الزم برای کسب مجوز از 
خالقــان آثار به عمل آمد تا در فرصت معین، از آثار راه یافته به 

بخش مسابقه برای دانش آموزان و معلمان بهره برداری شود.

 نظرات بعضی از اعضای هیئت تطبیق 
مجتبی انصاری پور

کارشناس مسئول کاردانش
● هیئت تطبیق به دلیل اشراف به 
برنامة درسی رشــته ها و استلزامات 
مواد و رسانه های آموزشی مورد نیاز، 
فیلم های  به گزینــی  برای  می تواند 

رشد در داوری آن ها، گزینة مناسبی باشد. 
● فیلم های منتخب به شرط ارتباط معنی دار با محتوای کتاب 
درسی می توانند به غنابخشــی و عمق یادگیری دانش آموزان 
کمک کننــد. چنانچه فیلم نامة این فیلم ها بــا زندگی روزمرة 
دانش آمــوز و خانواده ها گره خورده باشــند، عــاوه بر کارایی 
به عنوان مکمل در کنار کتاب های درسی، می تواند مهارت های 
زندگــی را به دانش آموزان یاد دهــد. دانش آموزان از طریق به 
اشــتراک گذاری این تجربه هــا، مفاهیم بیشــتری را خواهند 
آموخت. از طرف دیگر، به دلیل تنوع اقلیم و آمایش ســرزمینی 
در کشــورمان ایران، تهیة این فیلم ها روند آشــنایی آن ها را با 

چند فرهنگی تسریع خواهد کرد.
● کارشناســان دفترهــاي تألیــف می توانند با پیشــنهاد 
عنوان هــاي مرتبــط با کتاب هاي درســی بــه برنامه ریزان 
جشــنواره، از این ظرفیت در راســتای کمک به برنامه های 
درســی بهره بگیرنــد. همچنین می توان پیشــنهاد داد این 
جشنواره عاوه بر حوزة آموزش نظری، یک شاخه جشنوارة 
فیلم رشــد مهارت آموزی نیز تشــکیل دهد و از این ظرفیت 
در راستای تقویت مهارت آموزی برای همة دانش آموزان بهره 

بگیرد.
● رسانة فیلم به دلیل بهره گیری از حرکت و پویایی می تواند 
تعــداد حواس پنج گانة بیشــتری از دانش آموز را برای فرایند 
یاددهــیـ  یادگیــری درگیر کنــد. این قابلیــت در آموزش 
مهارت های فراینــدی و مرحله به مرحله خیلی اثرگذار خواهد 
بود. برخورداری رســانة فیلــم از موســیقی می تواند هر دو 
نیم کــرة مغز دانش آموز را هم زمان درگیــر موضوع کند. این 
قابلیت ممتاز در تشکیل طرح واره های ذهنی و درک انتزاعی 
دانش آمــوز، ایده هایی را در ذهن او خلق خواهد کرد. ضرورت 
تولید بســته های تربیت و یادگیری در سازمان و قرار گرفتن 
کتاب درســی به عنوان یکی از اجزای این بســته، ضرورت و 
اهمیت رسانه های دیداری و شنیداری را بیشتر از پیش نشان 

می دهد.

فيلم رشد
در خدمت برنامه درسى ملى
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جدول 1. اعضای هیئت تطبیق

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس گروه جشنوارة بین المللی فیلم رشد/ روح اله مالمیر1
رئیس هیئت تطبیق

سرپرست حوزة تربیت و یادگیري زبان هاي دکتر رضا خیرآبادی2
خارجي

دکتر ماحت نجفی3
سرپرست گروه پژوهش، برنامه ریزی درسي 
و تولید بسته هاي یادگیري زبان و ادبیات 

فارسي

رئیس گروه برنامه ریزی و ارزشیابيدکتر معصومه فرهوش4

رئیس گروه علوم پایهروح اله  خلیلی5

كارشناس مسئول گروه مطالعات اجتماعيسید غامرضا فلسفی6

كارشناس گروه قرآن و معارفیاسین  شکرانی7

كارشناس گروه قرآن و معارفسید سجاد طباطبائی نژاد8

رئیس گروه هنربشری گلبخش9

رئیس گروه عمراندکتر پرستو آریانژاد10

رئیس گروه کشاورزیآریان عابدین پور11

رئیس گروه کاردانشمحمد  لطفی نیا12

رئیس گروه موادطیبه  کنشلو13

کارشناس مسئول کاردانشمجتبی  انصاری پور14

کارشناس  برقمحسن   کیاالشکی15

بشری گلبخش / رئیس گروه هنر
● تشکیل هیئت تطبیق در جشنوارة 
فیلم رشد فکر خوبی بود و این تطبیق 
با برنامه های درســی که با مشــارکت 
کارشناســان از رشــته های گوناگون 
راستای جهت دهی  در  صورت گرفت، 

به موضوعات تولیدات، کمک شایانی می کند.
● چنانچــه فیلم های منتخــب از کیفیت باالیــی برخوردار و 
با برنامة درسی مرتبط باشــند، با دربرگیری هوش های مختلف 
مخاطبان )هنرجویــان( به نوعی به هنرآمــوزان در ارتقای روند 
یاددهی - یادگیری کمک بسیاری می کنند. همچنین، بخش های 
پیچیدة محتوا، به ویژه در شــرایط شــیوع بیماری کووید 19، با 
کمک این تولیدات از طریق آموزش از راه دور و به صورت مجازی 

تأثیر فراوانی دارد.
● به نظرم کارشناســان و مؤلفان دفترهــاي تألیف کتاب های 
درسی، در خصوص بهره برداری بیشــتر و بهتر سازمان پژوهش 
از این جشــنوارة کهن و بین المللی از چند طریق می توانند نقش 
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پررنگ تری داشــته باشــند. اول اینکه هر کارشــناس موضوعات 
ویــژة مورد نیاز در رابطه بــا برنامة درســی را به ترتیب اولویت به 
دبیرخانه های کشوری و جشــنواره، پیش تر اعام کند. دوم اینکه 
هنــگام تطبیق دقت الزم را به خرج دهد و کیفیت کار و اثرگذاری 
آن را نیز بررسی كند. سوم، کارهای برگزیدة مرتبط با برنامة درسی 
خود را از طریق سایت، سازمان، دبیرخانة کشوری و در اجزای بسته 

تربیت و یادگیری، معرفی كند.
● در حــال حاضــر و با توجــه به نبود امکان حضور در ســالن 
سینما، پیشنهاد می کنم برگزیده های جشنوارة رشد در ساعت های 
برنامه ریزی شــده در طول هفته، از طریق وبینار برای کارشناسان 
بــه نمایش درآیــد و فرصتی نیز برای نقد و نظر کارشناســی ) از 

گروه های گوناگون( در آن در نظر گرفته شود.

محمد لطفی نیا
رئیس گروه کاردانش

● تشکیل هیئت تطبیق بسیار مثبت 
و خوب بــود. به خاطر اینکه هم فکری و 
دخالــت ایده های متفاوت در بررســی 
فیلم های جشنواره به اقناع آن ها کمک 
مي كند و رقابت مناســب و کیفی فیلمهای تولیدشــده را ســبب 

می شود، ادامه و استمرار فعالیت گروه قطعًا مثبت خواهد بود.
● بــا اینکه برای اولین بار بود فیلم هــای دانش آموزان و معلمان را 
می دیدم، اما سطح کیفی آثار فیلمهای ارائه شده به جشنواره، به نظرم 
خوب و قابل قبول بود. شکی نیست این آثار برای بهبود فرایند آموزش، 
به خصوص مهارت های اجتماعــی و زندگی، مفید و مؤثرند. حتی در 
بعضــی از فیلم ها مهارت آموزی را تســهیل می کنند. مثًا در یکی از 
فیلم ها مادربزرگ میز را می چیند و منتظر نوه هایش می ماند، اما چون 
هیچ کس به فکر او نبود و چشــم انتظارِی او برایشان مهم نبود، پایان 

غم انگیزی رقم خورد که نتیجة آن تلنگرزدن به آدم های امروزی بود.
● کارشناسان ســازمان می توانند با تعامل و همکاری با کسانی 
کــه در حال ســاخت و تهیة فیلم کوتاه یا بلند هســتند و تجربة 
خوبــی دارند، اطاعات مربوط به پودمــان مهارت های عملی و یا 
شایستگی های غیرفنی مانند رعایت اخاق حرفه ای یا صرفه جویی 
در مسیر زندگی و یا رعایت آداب و مهارت های زندگی و اجتماعی 
را در اختیار آن ها بگذارند تا فیلم ها متناسب با محتوای کتاب های 
درسی ساخته و تولید شوند؛ چرا که اثر چند دقیقه فیلم آموزشی 

از چند جلد کتاب با محتوای مکتوب بیشتر است.
● اگر دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی پس از پایان جشنواره، 
فیلم هــای برگزیــده را در اختیار کارشناســان دفترهاي نظری و 
فنی و حرفــه ای یا حوزه های تربیت و یادگیری قرار دهد تا در روند 
بهبود آموزش در اختیار هنرآموزان و هنرجویان و معلمان و دبیران 
و دانش آموزان قرار گیرد، بدون شــک رشد و بهبود روند یاددهی و 
یادگیری را در پي دارد و این شیوه در روند ماندگاری آموزش های 

کاس درس مؤثرتر خواهد بود. 
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تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده 
است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، 
جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي 

نقش آفريده اند، امكان پذير نبوده است.
به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی 
اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. 
اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با 

بهره گيری از اسناد متقن که می تواند ارائه دهنده تصويری از گذشته جشنواره تلقی شود.
با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود 

و ياری جستن از مطالب دست اندکاران پيشين قرار گرفته است.

«نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي 
فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش 
پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين 
خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و 
ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده 
بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش 

فيلم نامه نويسی بگذرانم و صرفًا می خواهم آنچه را می دانم، انتقال دهم.»
«نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، 

مناسب عالقه مندانی است که قصد نوشتن فيلم نامه های بلند داستانی را دارند.

  نيم قرن فيلم رشد
  سال نشر: ۱۳۹۹

 ناشر: دفتر انتشارات و فناوري آموزشي 

 درک فيلم 
نويسنده: آلن کيسبی ير

انتشارات: چشمه
موضوع: سينما

مترجم: بهمن طاهری
تعداد صفحات: ۲۸۸

 نجات گربه
نويسنده: بليک اسنايدر

انتشارات: ناهيد
موضوع: آموزش فيلم نامه نويسی

مترجم: بهزاد افشار
تعداد صفحات: ۲۴۰

و ياری جستن از مطالب دست اندکاران پيشين قرار گرفته است.

 درک فيلم 
نويسنده: آلن کيسبی يرنويسنده: آلن کيسبی يرنويسنده: آلن کيسبی ير

انتشارات: چشمه
موضوع: سينما

مترجم: بهمن طاهری
۲۸۸تعداد صفحات: ۲۸۸تعداد صفحات: تعداد صفحات: ۲۸۸

تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده تالش برای به خدمت درآوردن هنر سينما در فرايند ياددهي و يادگيري، اكنون به گام پنجاهم رسيده 
است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، است. نيم قرن جذابيت و خوشايندسازی مقولة يادگيری و رقم خوردن تحوالت محتوايي و ساختاري، 
جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي جز با عنايت حق تعالی و لطف و همراهي همة كساني كه در توسعه و تعميق اين فعاليت هنري و علمي 

به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی به بهانة پنجاهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم رشد، کتاب نيم قرن فيلم رشد با اقتباس از برخی 
اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. اطالعات کتاب چهل دوره جشنواره و ده دوره اخير از منابع و اسناد متعدد تهيه و تنظيم شده است. 
اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با اين کتاب نگاهی دارد به گزارش مجملی از تعداد آثار و ميزان مشــارکت کشــورها و روند برگزاری با 

با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود با عنايت به در دسترس نبودن برخی اطالعات دوره های خاص، مبنای کار جمع آوری اطالعات موجود 

«نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي «نجــات گربه» لحنی جذاب، صريح و مبتکرانــه دارد. ابتکار در نگارش اين کتاب، از عنوان هاي 
فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش فصل ها مشــخص اســت. نويســندة «نجات گربه» در مقدمه اين گونه به چرايی تأليف کتابش 
پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين پرداخته اســت: «چرا کتاب ديگری به خيل کتاب های فيلم نامه نويســی اضافه می کنم؟ به اين 
خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و خاطر که باقی کتاب هايی که خوانده ام، مســائل را آن طوری که واقعًا هستند، بيان نمی کنند و 
ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده ابزار الزم برای موفقيت را در اختيار خواننده قرار نمی دهند و بدتر، بيش از آنکه به درد خواننده 
بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش بخورند، کار نويسنده را راه می اندازند. به شخصه دنبال اين نيستم که زندگی ام را از طريق آموزش 

«نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، «نجات گربه» که نسبت به حجم کمش نکات اساسی و ارزشمندی در زمينة فيلم نامه نويسی دارد، 

آلن کيســبی ير در «درک فيلم»، در جست وجوی همين «ســينمايی بودن» است. او سعی کرده در ده 
فصل به تمام جنبه های عملی و نظری سينما بپردازد و امکانات اساسی الزم برای ساخت يا فهم يک اثر 

سينمايی را معرفی کند.
در کنار زبان ساده و فراگير مبحثِی «درک فيلم»، يکی از اصلی ترين نقاط قوت اين کتاب، دايرة فيلمی 
وسيعی است که در اختيار خواننده قرار می دهد. کيسبی ير در همة فصول اين کتاب، با آوردن مثال هايی 

از مهم ترين فيلم های تاريخ سينما، مباحث خود را عينی تر و ملموس تر کرده است.
«درک فيلم» کتاب مناســبی است برای کســانی که می خواهند مطالعه و شناخت سينما را به شکلی 
حرفه ای آغاز کنند. نگارندة اين کتاب، به صورت فشرده اما دقيق، اصلی ترين مباحث حول سينما به مثابة 

يک هنر را بررسي كرده است و کليتی جامع از آنچه سينما ناميده می شود، به خواننده عرضه می کند.

برندگان
 پنجاهمين جشنواره بين المللی فيلم رشد

در بخش دانش آموزی

فيلم داستانی «خاطره می سازيم»  
کارگردان : مليکا آقايی / تهران

فيلم مستند «ازدواج های مرده» 
کارگردان : نگين نجاری/ اصفهان

فيلم پويانمايی «ترس»
کارگردان : محمد سهيل انصاری / کرمان

 فيلم پويانمايی «انتخاب»
کارگردان : زهرا  حمزه/ تهران

فيلم مستند «عبای زرين»
کارگردان : پريا حسين زاده/ استان خوزستان

فيلم پويانمايی «نبض»
کارگردان : مريم کريمی/ استان زنجان

رتبه ۱

رتبه ۲

رتبه ۳

تقدير



IS
SN

:1
73

5-
49

19

تربيت فرزنِد 
َبَرندة زمانه

باشگاه معلمان
فيلم ســـاز

دانش آموزان
فيلم ســـاز

8 وظيفة مدير
اميرحسين صبوريبهراد رحمانيسيديزدان ملك آباديروح ا... مالمير

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهـــــــم ، 1399
1 3 2 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال

6
w w w . r o s h d m a g . i r

فيلم سازى دانش آموزان
رمز و راز

محورهاي برگزاري
* توليد محتواي الكترونيكي براي كليه دروس كتاب هاي درسي دوره ها و پايه هاي 

تحصيلي (ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم: شاخه نظري، فني وحرفه اي و كاردانش)
* فيلم  * انيميشن  * موشن

* اينفوگرافي  * بازي هاي تعاملي  * تصوير سه بعدي
* پادكست  * صوت  * گرافيك

بدين وسيله از كليه معلمان، (هنرآموزان، مدرسان)، كارشناسان و كاركنان آموزشي، 
دانش آموزان، شركت ها و مؤسسات علمي آموزشي دعوت مي شود جهت ثبت نام و 

كسب اطالعات بيشتر به آدرس    roshd.ir   (جشنواره توليد محتوا)
 مراجعه نمايند. 

به آثار منتخب، ضمن حمايت جوايز نفيس تعلق خواهد گرفت.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:برگزار مي كند

شروع ثبت نام : 25 ارديبهشت  تا 15 مرداد ماه 1400 هجري شمسي

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�دد���ن ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

از ارسال فيلم هاي تدريس معلم خودداري نموده و صرفا محتواهاي چند رسانه اي 
قابل پذيرش مي باشد.

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�ی �عاو�� آ�وزش ا�تدا

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�عاو�� آ�وزش ��و��ه

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

���� اطالع رسا�ی و روا�ط ��و�ی

با همكاري:

 سال �و�ید،
��ی � و ما�ع زدا�ی �

۱۴۰۰


