
بهار تعلیم وتربیت را به همکاران ارجمند هنر تبریک می گویم. 
امیدوارم با انرژی فراوان و سرشار از شوق تدریس، سال تحصیلی 
را آغاز کنید. ضمن تقدیر از خدمات سخت كوشانة حجت االسالم 
محمدیان، در سال ۹۷ با حضور دکتر حیدر تورانی در سازمان 
پژوهش، شوق نگاه تازه در حال و هوای فعالیت ها قوت گرفته 
است. تأکید دکتر تورانی داشتن دیدگاه های نوین و تصویر کالن 
از تعلیم وتربیت و رفتن به سوی آن محور اساسی و درون مایة 
اندیشة ایشان است. این تصویر کالن چیزی جز تحول، در نظام 
برنامة درسی، نیست. بر این اساس است که باید تمام نیروها 
برای این هدف مهم و این چشم انداز آینده بخش بسیج شوند. 
نقطة کانونی این چشم انداز متوجه آینده است و شوق بهتر شدن 
است1.  انگیزه آفرینی  و  امیدبخشی  برای  محرک  موتور  همان 
اینکه در کجا هستیم امری بایسته است و اینکه باید به کجا 
برویم امری حیاتی است لذا همیشه باید با در نظر داشتن آن 
تصویر کالن، برنامه ریزی الزم را داشته باشیم. خوشبختانه در 
سال جاری چرخة تألیفات هنری تکمیل و کتاب های فرهنگ و 
هنر هفتم، هشتم و نهم و درس اختیاری هنر در سال های دهم 
و یازدهم نهایی شد و به این ترتیب تکلیف دبیران هنر برای این 

مهم مشخص گردید.
هنر،  آموزشی  گروه های  نشست های  برپایی  سان  همین  به 
جشنوارة الگوهای برتر تدریس، جشنوارة درس پژوهی در هنر و 
جشنوارة تجارب برتر تدریس هنر، نشان می دهد که درس هنر 
مقوله ای پراهمیت و تثبیت شده است که می تواند با اهتمام ویژة 
معلمان در تدریس، کارکرد و وظیفة شایستة خود را در جهت 
شکوفایی حّس زیبایی شناختی در دانش آموزان به خوبي انجام 
دهد. تجربه های میدانی ما در دیدار از کالس ها و گفت وشنود 
با دبیران هنر نشان می دهد که بنا بر اقتضای درس هنر، روش 
یاددهی  جریان  در  مناسب  درسی  فعالیت  و  فعال  تدریس 
یافته است. تدریس  یادگیری رونق دل چسب و جاذبه داری  و 
فعال تدریسی است که در آن، بر فعالیت شاگرد و دانش آموز 
تأکید می شود و در این فرآیند آن ها نقش پویا و جستجوگرانه ای 
به  معلم  محوریت  و  راهنمایی  با  آن ها  هستند.  عهده دار  را 
و رشد  بالندگی  به  تعامل دوسویه  و  تجربه می پردازند  کسب 
آن ها منجر می شود. به همین سان آرام آرام و با شیبی مالیم 
دبیران تخصصی هنر جای دبیران غیرتخصصی را می گیرند و 
کار به دست کاردان در کالس هنر می افتد. یافته های یکی از 
تحقیقات که در خراسان رضوی انجام شده نشان می دهد که 
۷۰ درصد از حجم نمونه شامل دبیران هنر اذعان داشته اند که 
داشتن تخصص و تحصیالت مرتبط در رشتة هنر علت اصلی 

   یادداشت سردبیر
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۱. برگرفته از سخنان دکتر تورانی 
مورخ 97/7/5

۲. محمدهادی سلطانی دبیر هنر 
سروستان، مورخ 97/2/6

نیز گفته اند که عالقه مندی و  تدریس آن هاست و ۲۰ درصد 
و هنر  فرهنگ  آن ها در رشتة  تدریس  مهارت موجب  داشتن 
است و باالخره و خوشبختانه فقط ۱۰ درصد اظهار کرده اند که 
هنر  تدریس  به  ناچاری  روی  از  و  تکمیل ساعات درس  برای 
بیانگر آن است که درس هنر دیگر در  نکته  این  پرداخته اند. 
آموزش وپرورش ما درسی تزئینی و برنامه پرکن نیست؛ و اینکه 
جایگاه مقولة فرادرسی هنر در نظام تعلیم وتربیت تثبیت شده 
هنر  دبیران  تمام  که  است  تصویر کالنی  همان  این  و  است 

می توانند به آن اهتمام کنند.
خوشبختانه دبیران توانمند هنر، از صاحبان تجربه های هنری 
واال گرفته تا معلمان جوان باذوق و انگیزه، هیچ گاه کالس را از 
ایده یابی و ایده سازی خالی نگذاشته اند. هر بار که به شوق دیدار 
دبیران هنر به استان های کشور می روم تجربه ها و موضوعات 
ناشنیده و نادیده ای می بینم که شور و شوق مضاعفی را در من 
زنده می کند و با خود می گویم ای کاش دانش آموز بودم و افتخار 
شاگردی چنین معلمانی را پیدا می کردم؛ زیرا احساس می کنم 
که چقدر این درس لذت بخش و لذت آفرین شده است. یقین 
دارم که ایجاد توانمندی در هنر خالق و زایش هنری در بین 
دانش آموزان مستلزم همین توانایی و شایستگی در دبیران هنر 
است. درس هنر و درون مایه های متنوع و متعدد آن بیانگر این 
واقعیت است که »یادگیری فقط از کتاب درسی نیست« و 
طبیعت بهترین زمینه ساز و بزرگ ترین آموزگار برای درس هنر 
است. بی دلیل نیست که آن دبیر هنر خوش ذوق سروستانی2 
برای درس عکاسی مراحل مختلف از کاشت بذر گیاهان مراحل 
تکوین و رشد آن ها را سوژة کالس عکاسی خود قرار داده است. 
همان روشی که تمام وجود دانش آموزان را با عجایب طبیعت و 
فرازوفرودش تسخیر کرده است و درنهایت به برپایی نمایشگاه 
عکس از مراحل رشد گیاه انجامیده است. نمایشگاهی که حّس 

زیبایی شناختی را به خوبی تلطیف می کند.
بیاییم با استفاده از ظرفیت گروه های آموزشی تصویر کالن 
تعلیم وتربیت هنری را استفاده از دبیران مجرب و متخصص هنر 
قرار دهیم و با برپایی دوره های آموزشی و کارگاه ها و نشست های 
هنری دبیران غیرمتخصص را در تجربیات و داشته های خود 
سهیم کنیم. این کار گرچه امري زمان بر و طاقت فرسا خواهد 
بود اما می تواند رایحة تغییر را در کادرسازی هنری به مشام 
ما برساند. زیرا تغییر حرکتی است که به آینده نظر دارد. به طور 
حتم هم فکری گروه های آموزشی در سطح ملی و اهتمام پایگاه 
کشوری درس هنر به این مهم راهگشا خواهد بود. براي همة 
همکاران ارجمند در سال تحصیلی جدید آرزوی توفیق مي كنم. 
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