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گزارشی درباره نخستین جشنواره
«اندیشه و هنر معلم»

آموزگار هنرمند

چهره دلنشین
خبرنامه آموزش امروز است
این صفحه
در هر شماره
یکی از اتفاقات
فرهنگی اجتماعی
را برای شما
گزارش میکند. . .

آموزگاریاش را تقویت کند.
«محمدصادق شریعتی» معلمی است اهل بهبهان .او
این معلم ساکن بهبهان معتقد است کار معلم آموزش و انتقال دانش و
مرد  60سالهای است که عالوه بر گرفتاریهای روزمره و
دستاوردهای بشری به فرزندان سرزمین خویش است اما باید ابزار کافی
مشغلههای معیشتی ،دغدغههای زیستمحیطی نیز دارد.
برای این انتقال فراهم شود.
او بههمراه  40نفر از معلمان سراسر کشور با ارسال آثار ادبی و هنر
او در صحبتهایش با اشاره به چالش فرهنگی در کنار چالش معیشتی
خود در نخستین جشنواره «اندیشه و هنر معلم»که در هفته اول خرداد
گزارش
بهعنوان دو حوزه اصلی فعالیتهای تشکلهای صنفی معلمان میگوید:
گذشته به کوشش کانون صنفی معلمان برگزار شده بود ،شرکت کرد.
آزاده اتحاد
« رابطه معلم و دانشآموز در وجه کلی تابع نظام آموزشی کشور است.
این جشنواره که بهنظر میرسد بیش از هر چیز با هدف تقویت حس
همبستگی صنفی این قشر و ارتقای توانمندیهای معلمان در تعلیم و تربیت سازمان اگر نظام آموزشی پویایی داشته باشیم ،بیگمان مواد درسی چه علوم گوناگون و چه
یافته بود ،در نخستین دوره میزبان 40نفر از معلمان فرهیخته و هنرمند بود که به هنرها و مهارتهای گوناگون در فضای زنده و شادابی ارایه میشوند و هم کیفیت
شکل داوطلبانه آثار خود را از چهارگوشه ایران زمین جهت حضور در این رخداد و مقدار رشد دانشآموز و معلم باال میرود و اعتبار نظام آموزشی ارج گذاشته
میشود».
فرهنگی و هنری ارسال کرده بودند.
شریعتی هم عالوه بر اشتغال به کار دبیری زبان و ادبیات انگلیسی در یکی از مدارس این چند جمله انگار چکیدهای است از مفاهیم مشترکی که در ذهن هر کدام از
شهر محل سکونت خویش میکوشد تا با هنر نقاشی وجه دیگری از شخصیت شرکتکنندگان و برگزارکنندگان این جشنواره نوپا موج میزند.

وقتی آقای شریعتی با لحن دلسوزانهاش میگوید:
«بیشترین ابزار دانشآموزان مناطق پیرامونی کتاب درسی و
معلم دلسوز و محروم است» و در ادامه جملهاش را اینطور
بهپایان میرساند که «امکانات برای پرورش شایستگیها
فراهم نیست و در نتیجه محروم ،محروم میماند و در
کالنشهر هم تنها برگزيدگان فرصت مییابند» بار دیگر به
نقش کلیدی معلم در آموزش دانش و منش به دانشآموزان

تاکید میورزد.
سخنان این دبیر آموزش و پرورش و انتقادات او از شیوههای
رایج سیستم آموزش و پرورش کشور در کنار همت و عالقه
وافرش به فعالیتهای هنری و بهرهگیری از روشهای
آموزش مشارکتی که بهقول خودش منجر به پویایی شده
و بیگمان مواد درسی چه در علوم کالسیک و چه در زمینه
هنر و مهارتهای زندگی با این روش رشد توأم دانشآموز و

معلم را در پی خواهد داشت ،چهرهای متفاوت از نقشهای
تکراری کسلکننده معلمان مدارس آموزشی ساخته است.
آموزگارنی که هر روز راهی مدرسه میشوند تا با رفتاریهای
کلیشهای و ارایه دروش همیشگی به ناطق مطلق کالسهای
تبدیل شوند و بچهها نیز از پشت نیمکتهای چوبی مدرسه
خواب آزادی تمرین کنند .محصول این محیط شاید بهتر از
هر تصویری در تعبیر آلاحمد جلوهگر شده است.

