
در فصل زمستان شاهد 
رويدادهاي فرهنگي و  
هنري فراواني هستيم 
و حضور معلماِن هنر 
در اين رويدادها، 
نشان از حضور بارز 
آموزش وپرورش 
در جامعه و فرهنگ 
عمومي دارد

همان طور كه در ســرمقالة پاييز مطرح شد، نيمه دوم هر سال، 
در نيمة دوم ســال، شاهد به ثمرنشســتن برنامه  هاي فرهنگي و 
هنــري و برگزاري رويدادها و نمايشــگاه هاي مهم در كشــور 
هســتيم. نگاهي به تقويم فرهنگي كشــور و تقويم برنامه ريزي 
آموزش وپرورش، نشــان مي دهد فصل زمســتان، زماِن مناسبي 
براي برگزاري جشنواره هاي هنري و اجراي گفتمان هاي اثرگذار 
مانند برنامه هاي فرهنگي و هنري در آموزش وپرورش و اجراي 
جشــنوارة فجر انقالب اسالمي و برنامه هاي متنوع ديگر است.
همچنين شاهديم كه بسياري از هنرمندان مطرح كشور كه خود 
از جامعة معلمان عزيز و دانش آموزان عالقه مند هستند، در اين 
رويدادها شــركت دارند. بســياري از همكاران فرهنگي در اين 
رويدادها مي درخشند و نتيجة اين دستاوردها به درون كالس ها 
و مــدارس بازتاب مي يابد و صد البته مي توانيم اين تالش ها و 
نتايج آن را باعث نشــاط و پويايي ثمربخش در ســطح جامعه 
بدانيــم و از دل تجربه هاي تازه و نتايج خوب آن، به نفع تربيت 

و پرورش برداشت و استفاده نماييم.
زمستان امسال دو جشــنواره تصويرگري روي جلد كتاب هاي 
درسي و جشنوارة بين المللي فيلم رشد و همچنين جشنواره هاي  
فيلم فجر، هنرهاي تجســمي فجر، تئاتر فجر، شــعر فجر برگزار 
شــد. اكنون مي توان گفت كه اين رويدادها در شأن نظام پربركت 
جمهوري اســالمي ايران بوده و از ابتداي شــكل گيري و ايجاد 
شــوراهاي سياست گذاري تا دعوت از هنرمندان و هنردوستان و 
اجراي برنامه هايشــان، بازتاب خالقيتها و درخششهاي هنري و 

استعدادهاي فرهنگي جامعه به حساب مي آيند.
كار جشــنواره هاي فجر در چند ســال اخير در بخش فيلم و 
همچنين هنرهاي تجسمي شــامل تصويرسازی، خوشنويسی، 
رســانه های هنری جديد مثــل نمايش اجرامحــور، چيدمان و 
هنر ويدئويي و همچنين رشــته هاي سراميک، طراحی گرافيک، 
عکاسی، نقاشي فكاهي و کاريکاتور، مجسمه، نقاشی، نگارگری 
به ســمتي ســوق پيدا كرده كه در تمامي اســتان ها و شهرهاي 
كوچك و بزرگ شــاهد برپايي جشــن هاي فرهنگــي و هنري 
انقالب اســالمي هســتيم و در بسياري از شهرســتان ها، شاهد 
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نمايش همزمان فيلم هاي جشنواره فجرهستيم و به طور كلي بايد 
گفت در تمامي اســتان ها و شهرســتان ها برپايي نمايشگاه هاي 
حرفه اي هنرهاي تجسمي از هنرمندان بومي نهادينه شده است.

كافي اســت كمي اخبــار را جدي بگيريم و پيگير باشــيم تا 
دانش آموزانمان را به سمت اين رويدادها هدايت نماييم.

اين افتخار ناشــي از ســال ها تالش و سياست گذاري در اين 
حوزه اســت و باعث «هم گرايي فعاالنه» در بخش هنر گرديده 
است. در نتيجه، امروز شاهد حضور بسياري از معلميني هستيم 
كــه هــم در كالس درس و هم در جامعه به نشــر هويت اصيل 

ايراني و اسالمي مي پردازند. 
فصلنامه «رشد آموزش هنر» تالش فراواني دارد تا مهم ترين 
رويدادهــاي فرهنگــي و هنري را بازتاب دهــد و ارتباط آن ها 
بــا آموزش وپــرورش را تشــريح و تبيين نمايــد. به ويژه روي 
اتفاقات ارزشمند آموزشي (مخصوصًا فعاليت هاي مهم در بدنه 
آموزش وپرورش) تمركز نموده اســت تــا اين رويدادها ديده و 
پرداخته شــود و ما شــاهد يك گفتمان هنري باشــيم. همچنين 
اميدواريــم محدوديــت صفحات باعث كم شــدن اســتقبال و 
انگيزه هاي همكاران و مخاطبان گرامي نشود. با اين حال، ما اين 
تعهد را به مخاطبين خوبمان مي دهيم كه مطالب شــما عزيزان 
را به مرور منتشــر خواهيم كرد و مجله آيينة تمام قد ســاحات 
آموزشــي و پرورشي است. نشــريه رشــد آموزش هنر طالِب 
آشنايي با فعاليت هاي مجدانه همكاران گرامي در كالس درس 
و همچنين عالقه مند به ارتباط بيشــتر شما با دفتر نشريه است. 
در اين راه شاهد حضور همكاران بيشتري در شماره هاي اخير 
بوده ايم. دانشجوـ  معلمان گرامي، اساتيد باتجربة ايشان، معلمان 
و هنرآموزان فهيم و دانشمند و همچنين تمامي همكاران اداري 
و ســرگروه هاي آموزشــي در اين مدت كوتاه با ارتباط مجازي 
و حضــوري خود ما را به كار بيشــتر عالقه مند نمودند. از همة 
مخاطبيني كه به تازگي به جمع ما اضافه شده اند دعوت مي كنيم 
تا در اجتماع بزرگ فرهنگ و هنر در كنار ما بايستند و به برگ و 

ريشه ما، رنگي از تازگي ببخشند.

پيشنهاد سردبير
ايـن صفحـات تنهـا پيشـنهاد هسـتند! نـه 
اينکه صفحات ديگر خوب نيسـتند بلکه 
عالی هسـتند و هر کدامشـان نشـانه ای از 
دغدغه های ارزشـمند شـما معلمان. ولی 
سليقه و پيشنهاد سردبير اين است که اين 
صفحـات را خاص تر بخوانيـد. با دقت و 
عميق تـر بخوانيـد. صفحاتی که پيشـنهاد 
می کنيـم اشـاره بـه ايـده و خالقيتی اسـت 
کـه شـايد کمتر کسـی سـراغش بـرود. و يا 
صفحاتی هسـتند که روی يک نقطة سـاده 
ولـی بسـيار حياتـی دسـت گذاشـته اند. 
بنابرايـن لطفـا ايـن صفحـات را ويژه تـر 

بخوانيد!
۱. درخت من، از آن دست تجربه های 
زيسـته اسـت كـه وقتی می خوانيـد به اين 
فكـر خواهيـد كـرد كـه چقـدر يـك معلـم 
می توانـد پيگيـر يـك ايـدة خاص باشـد. 
تـا آنجـا كـه ما می دانيم نويسـنده بـرای به 
نتيجـه رسـيدن ايدة كالسـی اش به سـراغ 
اوليا و مدير مدرسه و وكيل و ناظم و دكتر 
و مهنـدس رفتـه و كارش را به صـورت 

كامـل پيـش برده اسـت.
۲.گاه نامـه نظـری آنقدر با دقت نوشـته 
شـده و آنقـدر بـا دقت صفحه آرايی شـده 
کـه بايـد بگويـم آرايـش صفحـات در کل 
مجلـه در يـک کفـه تـرازو و آرايـش ايـن 
صفحـه در کفـة ديگـر آن. کاری بسـيار 
وقت گيـر و نتيجـه ای قابـل توجـه. در 
ايـن گاه نامـه و خـط زمـان تالش داشـتيم 
و  برجسـته  را  خودمـان  دانشـمندان 
مشـخص نماييم و اميدواريم خوانندگان 
فهيـم نشـريه ايـن مسـئله مهـم و معلمـان 
عزيزمـان را بـه دانش آمـوزان عالقمنـد 

معرفـی نماينـد.
۳. سـاختن پاپيـه ماشـه از آن دسـت 
مطالـب اسـت که الحـق و االنصـاف دارد 
جـای خـودش را در مجلـه بـاز می کنـد. 
نويسـنده ايـن صفحـه و تصويرگـر صبور 
ايـن بخـش تـالش دارند رموز سـاختن و 
درسـت کـردن را بياموزنـد و نتيجه کار در 
ايـن دو شـماره بازتـاب خوبـی را داشـته 

اسـت.
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