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یكي از ســختي هاي كار تربیتي و آموزشــي، در جایي است 
كه مربي و معلم مي خواهند حرف خود را تكرار یا بر آن تأكید 
كنند اما مخاطب بــه اصطالح »دل نمي دهد« و حوصلة تكرار 
و اصرار مــا را ندارد. كودكي و نوجواني اقتضائات خود را دارند. 
گاهي مخاطبان ما دیگر نمي توانند صبر كنند و تالش ما بي ثمر 

مي شود.
راه برون رفت از این مشكل، دستیابي به فرمول هاي »آموزش 
پنهان« اســت. به آموزش پنهان مقولة »تربیت پنهان« را نیز 

اضافه كنید.
آمــوزش و تربیت پنهان مفهومي كالن و عمیق اســت و در 
عین حال كه مي تواند خیلي مؤثر باشــد، ممكن اســت بسیار 
خطرناك عمل كند. شــما مي توانید بــا ابزارهاي زیاد آموزش 
پنهان در ساعات مختلف شبانه روز و به دست همكاران رسمي 
و غیررســمي به طرق مختلف حرف خود را تكرار و پیام مورد 
نظر را ارســال كنید. اگر ابزار خوبي انتخاب كرده باشید، دیگر 
آن معلم تكراري خسته كننده نخواهید بود و مقصود مورد نظر 

به خوبي تحصیل مي شود.

فیلم و به خصوص فیلم هاي داستاني و ویژه تر از آن پویانمایي 
از ابزارهاي بســیار مفید و مؤثر تعلیم و تربیت پنهان است. اگر 
سناریوي استفاده از این ابزارها خوب نوشته شده باشد، مي توان 
با كمترین هزینه بیشــترین بهره برداري ها را انجام داد. شرط 
موفقیت در بهر ه برداري از تماشاي فیلم هاي داستاني، پویانمایي 

و فیلم مستند دو نكتة ظریف است:
1. انتخاب درست و به جاي فیلم مورد نظر؛

2. طراحي برنامة تكمیلي جهت افزایش بهره وري و كم كردن 
آسیب ها و عوارض جانبي

جشنوارة دیرپاي فیلم رشد گنجینة عظیمي است كه مي تواند 
در عرصه هاي مختلف آموزشــي و تربیتي یــاور فعاالن عرصة 
آموزش وپرورش باشــد. مجموعه فیلم هــا و پویانمایي هاي این 
جشــنواره مي تواند به خصوص در حوزة  تعلیم و تربیت پنهان 
به طور جدي به كمك معلمان كشورمان بیاید. جا دارد متولیان 
میداني مدرسه داري و برنامه ریزان این اتفاق فرهنگي و هنري با 
هم فكري بیشتر، جا را براي نمایش فیلم هاي مناسب در مدارس 

بیش از پیش باز كنند.

ابزار كارآمد
آموزش پنهان و آشكار
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