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 آقای مهندس باتوجه به قدمت 
طوالنی جشنواره فیلم رشد، شما 
از چه زمانی جشنواره فیلم رشد 

را به یاد دارید؟
یعنی  دبستان.  سوم  سال  از 
جشنواره  این  که  سالی  همان 
برای  اولین بار پای ما را به سینما 
فیلم  که  هست  خاطرم  کرد.  باز 
»رابینسون کروزو« را که داستان 
جزیره ای  در  تنها  مردی  زندگی 
دورافتاده بود را به نمایش گذاشته 
بودند. برای من خیلی جالب بود 
که این فرد مانند انسان های اولیه 
محیطی  و  طبیعی  امکانات  با 
این چنین، سالیان سال در خلوت 
و تنهایی ادامه حیات می داد، امید 
و تالش در بدترین شرایط، درسی 
بود که من از دیدن این فیلم به 
آنچه  به هر حال  خاطرم می آید. 

»رابینسون کروزو«  را در 
جشنواره فیلم رشد دیدم!

ابتدایی  آموزش  معاون  دیمه ور  محمد  مهندس 
مراسم  در  که  او  است.  پرورش  و  آموزش  وزارت 
افتتاحیه چهل و چهارمین  جشنواره بین المللی فیلم 
است  باور  این  بر  بود،  کرده  پیدا  حضور  نیز  رشد، 
برند  و  نام  با  دنیا  امروز جشنواره فیلم رشد در  که 
ایرانی شناخته شده است و راز ماندگاری این رویداد 
فرهنگی را تاکید بر جامعه دانش آموزی می داند. در 
ادامه گفت وگوی نشریه خبری و اطالع رسانی جشنواره 

بین المللی رشد را با وی می خوانید.  

معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پروش؛

که دانش آموزان به صورت دیداری 
از مدل ها  به خصوص  و شنیداری 
و نمونه های مستند فرا می گیرند، 
قابل  عادی  مسیر  از  طبیعتا 
یادگیری نیست،  لذا این جشنواره 
در رونق آثار سمعی و بصری برای 

دانش آموزان تاثیرگذار است. 
 ارتباط دانش آموزان با جشنواره 
فیلم رشد و نحوه نمایش احتمالی 
چگونه  را  مدارس  در  فیلم ها 
صورت  در  می کنید؟  ارزیابی 
این  مدارس،  در  فیلم ها  نمایش 

کار چگونه صورت می گیرد؟
رشد،  فیلم های  از  استقبال 
که  براساس ظرفیت هایی  معموالً 
در سطح مناطق و مدارس وجود 
میزان  براساس  همچنین  و  دارد 
هر  دانش آموزان  عالقه مندی 
نمایش  به  تحصیلی  پایه  و  دوره 

نیز  حاضر  حال  در  و  می آید  در 
ایجاد  ظرفیت های  به  باعنایت 
که  ملی  درس  برنامه  در  شده 
تأکید به پیش بینی حداکثر 100 
پایه  هر  برای  آموزشی  ساعت 
وجود  کالس  از  خارج  تحصیلی 
می توانند  مدارس  مدیران  دارد، 
و  آموزشی  فیلم های  نمایش  با 
جشنواره رشد برای دانش آموزان، 
زمان دیدن فیلم را به عنوان ساعت 
تلقی  کالس  از  خارج  آموزشی 
موقعیت  جهت  این  از  لذا  نماید. 
نمایش  افزایش  برای  مناسبی 
جشنواره  و  آموزشی  فیلم های 
رشد در سطح مدارس ایجاد شده 

است.
فیلم  جشنواره  آثار  کیفیت   

رشد را چه طور می بینید؟ 
به طور طبیعی و باتوجه به سابقه 
فیلم  بین المللی  جشنواره  اجرای 
رشد که حدود 50 سال از عمر آن 
حوزه  عمومی  و  انتظار  می گذرد، 
هنر و فرهنگ و آموزش و پرورش 
این است که کیفیت آثار جشنواره 
شود.  جذاب تر  و  بهتر  همواره 
همچنین پرداختن به موضوعات و 
مفاهیمی که دغدغه های خانواده ها 
وضعیت  پیرامون  معلمان  و 
دانش آموزان  تربیتی  و  تحصیلی 
آثار  در  پیش  از  بیش  باید  است، 
جشنواره مورد تأکید قرار گیرد و 
رویکرد ساخت فیلم ها می بایست 
با  روز  کاربردی  مفاهیم  دارای 
نوستالژی  و  فرهنگی  زمینه  پس 
برای اولیا و تحکیم بخش هویت 
دینی و ملی تهیه و تنظیم گردد. 
خوشبختانه طی سالیان اخیر و به 

دنبال استقبال خوب فیلم سازان 
داخلی در حوزه مسایل تربیتی و 
در  خارجی  فیلم سازان  همچنین 
اقدامات  آموزشی  مسایل  حوزه 
بسیار موثر و قابل تقدیری انجام 

پذیرفته است.
و  معلمان  استقبال  میزان   
فیلم  جشنواره  از  دانش آموزان 
رشد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا دانش آموزان »این مقطع« نیز 
شرکت  رشد  فیلم  جشنواره  در 
این  در  را  آثاری  و  می کنند 

جشنواره شرکت داده اند؟
و  معلمان  استقبال  میزان 
دانش آموزان از جشنواره »فیلم«، 
زمانی  به محدودیت های  توجه  با 
و مکانی پخش فیلم در جشنواره 
کل  تعداد  با  مقایسه  در  رشد، 
است.  کم  تقریباً  دانش آموزان 
لیکن در مقایسه با دیگر دوره های 
ارتباط  به  باعنایت  و  تحصیلی 
معلمان  و  خانواده ها  عمیق 
خوبی  تعامل  دانش آموزان  و 
دیدن  به  تشویق  با  همراه  که 
فیلم های آموزشی جشنواره برای 
ابتدایی  دوره  در  دانش آموزان 
برای  استقبال  دارد،  وجود 
دانش آموزان  بین  در  فیلم  دیدن 
مقایسه  در  تحصیلی  دوره   این 
تحصیلی  دوره های  دیگر  با 
مدعا  این  شاهد  است.  بیشتر 
در  که  است  برنامه هایی  و  اخبار 
طریق  از  جشنواره  برگزاری  ایام 
رسانه های جمعی پخش می شود، 

است.
در خصوص شرکت دانش آموزان 
نیز  جشنواره  در  آنان  آثار  و 
بدون  می دانیم  که  همان گونه 

مشارکت دانش آموزان و معلمان، 
ساخت و تولید فیلم های آموزشی 
و فیلم های جشنواره رشد به طور 
در  و  نیست  پذیر  امکان  کلی 
سال های اخیر مشارکت معلمان و 
دانش آموزان در نوشتن فیلم نامه ها 
و تهیه فیلم های کوتاه بیشتر شده 
آنان  مشارکت  که  هرجا  و  است 
غالباً  بوده،  عمیق تر  و  بیشتر 
به  مخاطبان  استقبال  و  رضایت 
بیشتر  فیلم ها  گونه  این  دیدن 
شده است.  دانش آموزان و معلمان 
خود  برای  را  جشنواره  این  نیز 
فرصتی می دانند تا از ظرفیت ها و 
تکنولوژی های روز دنیا در توسعه 
دامنه ابزار یادگیری استفاده کنند. 
خوشبختانه حلقه تولید کنندگان 
فراتر  سال  هر  جشنواره  این  آثار 
سازی  فیلم  شاهد  ما  و  رفته 

دانش آموزان نیز هستیم.
به هر حال این جشنواره برای 
به خصوص  و  کنندگان  تولید 
جشنواره،  در  حاضر  فرهنگیان 
جرقه ای برای حضور بیشتر است. 
به  که  معلم هایی  تعداد  افزایش 
اقدام کرده اند  فیلم  تولید  و  تهیه 
ارزشمند  و  معنی دار  ما  برای 
است. از سوی دیگر آثار داخلی و 
خارجی به نمایش درآمده در این 
جشنواره در مرحله اول در مراکز 
دانشگاهی فرهنگیان و سپس در 
استقبال  استفاده  مورد  مدارس 

می گیرد.
داشت  توجه  باید  همچنین 
جشنواره  این  هدف  جامعه  که 
یک  دانش آموزی  جامعه  یعنی 
دانش آموزان  است.  ویژه  جامعه 
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و سالمت آنان برای آینده کشور 
حائز اهمیت فراوان است. لذا این 
را  ماندگاری خود  باید  جشنواره  

وامدار تاکید بر این قشر بداند.
 چه راهکارهایی را برای ارتقای 
آثار  کیفی  سطح  بیشتر  چه  هر 

پیشنهاد می کنید؟
سوال  این  به  پاسخ  برای 
نیازمند داشتن تخصص در حوزه 
که  هستیم  کارگردانی  و  هنر 
اما  نیست.  بنده  زیاد در تخصص 
به طور خالصه برای ارتقای کیفی 
ضمن  رشد،  فیلم  جشنواره  آثار 
فیلمنامه ها  کلی  رویکرد  اینکه 
بحث های  به  معطوف  باید 
و  بوده  تربیتی  و  علمی آموزشی 
در  مطلوب  روابط  بخش  انسجام 
دورن خانواده ها باشد، به مطالبات 

یا  و  خانواده ها  روز  دغدغه های  و 
نگاه به آینده فرزندان و همچنین 
و  نظام  کل  برای  امیدآفرین 
موثر  و حضور  همراهی  به  تأکید 
عرصه های  در  دانش آموزان 
و...  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
رویکردهای  با  همچنین  باشد. 
و  ابزار  و  یادگیری  جدید 
تکنولوژی های موثر این جشنواره 
باید این پیشبرد در بسط کاربرد 
نیز  آموزشی  نوین  تکنولوژی های 

مورد توجه باشد.
بازار فیلم های  چگونه می توان   

آموزشی را اقتصادی کرد؟
صورتی  در  آموزشی  فیلم های 
آموزشی  نیازهای  به  بتوانند  که 
و  دهند  پاسخ  دانش آموزان 
و  معلمان  خانواده ها،  تأیید  مورد 
گیرند،  قرار  آموزشی  برنامه ریزان 

آنها  اقتصادی  حوزه  خودبه خود 
)فیلم( تضمین و تأیید خواهد شد. 
فیلم های  در ساخت  اگر  بنابراین 
نیازهای  آموزشی به ضرورت ها و 
و  اهداف  براساس  دانش آموزان 
برنامه درسی ملی و جذابیت های 
ساخت فیلم توجه شود، به یقین 
فراهم  نیز  آن  اقتصادی  جایگاه 
این  تهیه کنندگان  و  شد  خواهد 
گونه فیلم ها هم از درآمد مناسبی 
بدین  و  شد  خواهند  برخوردار 
دوستداران  و  هنرمندان  طریق 
به ساخت  تشویق  نیز  هنر  حوزه 

فیلم های آموزشی خواهند شد.
درباره  شما  شخصی  نظر   
نحوه  و  رشد  فیلم  جشنواره 

اجرای آن چیست؟ 
در  جشنواره  اینجانب  نظر  به 

است  توانسته  خود  تکامل  سیر 
و  روش ها  در  زیادی  حدود  تا 
فرآیندهای اجرایی بهسازی انجام 
دهد، از نظر توسعه کمی  نیز توفیق 
گمان  اما  است.  داشته  خوبی 
تحقق  در  انقطاع  نوعی  می کنم 
اهداف جشنواره وجود دارد به این 
فیلم ها  نمایش  از  بعد  که  معنی 
پیام رسانی  نوعی  خود  البته  که 
قالب  در  معلمان  و  غیرمستقیم 
یا درخواست  و  ملی  یک مسابقه 
برای  دانش آموزان  و  معلمان  از 
مبنای  بر  نویسی  فیلمنامه 
فیلم های دیده شده )بهتر بگویم 
صورت  فیلمنامه(  دلخواه  اصالح 
گیرد و هرساله همزمان با برگزاری 
جشنواره این افراد و خالقیت های 

آنان مورد تحلیل قرار گیرد.
آموزشی  فیلم  شما  نظر  به   

یادگیری  فرآیند  در  تأثیری  چه 
دانش آموزان دارد؟

معموالً  آموزشی  فیلم های 
به  باتوجه  که  هستند  فیلم هایی 
در  و  آموزشی  منابع  محتوای 
یادگیری  جریان  تسهیل  راستای 
مفاهیم درسی برای دانش آموزان 
مختلف  پایه های  و  دوره ها 
تأثیر  می شوند.  تهیه  تحصیلی 
عمیق و ماندگار فیلم ها در فرایند 
یادگیری دانش آموزان و با راهبری 
می پذیرد.  صورت  کالس  معلم 
همچنین برای عمق بخشی بیشتر 
طریق  از  یافته  انتقال  مفاهیم 
از  بعد  باید  آموزشی،  فیلم های 
و  گفتمانی  جلسه  فیلم،  دیدن 
تجزیه و تحلیل فیلم را با مشارکت 
کلیه دانش آموزان و نظارت معلم 

کالس انجام داد. 
و  فیلم   قالب  در  آنچه  قطعاً 
در  ابتدایی  دوره  در  خصوص  به 
می شود،  ارائه  »انیمیشن«  قالب 
مسیر یادگیری را بسیار جذاب و 
نشاط آور می سازد. شاید مهم ترین 
حلقه یادگیری ایجاد انگیزه و جلب 
توجه فراگیر به موضوع است که 
فیلم آموزشی اگر برمبنای اصول 
روانشناسی یادگیری ساخته شده 
باشد به خوبی این مهم را برآورده 

می کند.
معلمان  و  دانش آموزان  آیا   
فیلم  ساخت  در  مشارکت  از 

آموزشی استقبال می کنند؟
همان گونه که بیان شد، همواره 
دانش آموزان  فعال  مشارکت 
آموزشی  فیلم های  ساخت  در 
ساخت  شک  بی  و  داشته  وجود 
فیلم های آموزشی، بدون مشارکت 
دانش آموزان و معلمان امکان پذیر 

نیست.
رشد،  فیلم  هدف  جامعه 
دانش آموزان عزیز ما هستند. لذا 
جامعه  این  اقتضائات  به  هرچه 
موجود  فضاهای  طرفی  از  و 
دستیابی  زمینه  در  جامعه  در 
دانش آموزان از طریق ابزار فضای 
مجازی به فیلم و.... دقت بیشتری 
در  مناسب  جاذبه های  و  شود 
هدف  شود،  تقویت   فیلم ها 
پیدا  تحقق  بیشتر  جشنواره 
همه  از  پایان  در  کرد.  خواهد 
صادقانه  که  دبیرخانه  عزیزان 
جریان  این  مستمر  تالش  با  و 
فضای  در  را  فرهنگی  ارزشمند 
تقویت  و  حفظ  تربیت  و  تعلیم 
صمیمانه  خود  سهم  به  کرده اند 

سپاسگزاری می نماییم. 

مدیریت  توسعه  و  پشتیباني  معاونت 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
عملکرد  که  موضوع   این  بیان  با 
جشنواره فیلم های تربیتی و آموزشی 
رشد در طول سال های گذشته توانسته 
است انتظارات وزارت آموزش و پرورش 
را برآورده کند، گفت: این جشنواره از 
یک  پرورش  و  آموزش  وزارت  دید 
نسل های  برای  عظیم  سرمایه گذاری 

آینده است.
سید حسین طالیی با اشاره به این که جشنواره  بین المللی فیلم های 
علمی، آموزشی و تربیتی رشد توانسته است بنا بر ارزشیابی های  صورت 
گرفته در این خصوص، انتظارات وزارت آموزش و پرورش را برآورده کند، 
اظهار کرد: فیلم های آموزشی از منظر اقتصادی نمی تواند سودآوری الزم را 
داشته باشد. لذا اساسا انتظار اقتصادی از این نوع فیلم ها نباید داشت، اما 
تاثیرات ارزشمند فرهنگی، علمی، آموزشی و تربیتی آن این ارزش را دارد که 
با نگاهی علمی این جشنواره همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته 
باشد. وی افزود: اما با تاثیر و اهمیت  این نوع فیلم ها در پرورش نیروی 
انسانی می توان گفت، در دراز مدت یک سرمایه گذاری عظیم برای نسل فردا 
صورت گرفته است که حتما اثرات آن خواهد توانست نتایج خوبی را برای 
دانش آموزان و معلمان ما به همراه داشته باشد. بعه همین دلیل اعتقاد دارم 
که وزارت آموزش و پرورش از این حیث اقدام به سرمایه گذاری ارزشمندی 
کرده است که تولید فیلم های آموزشی و حمایت از این تولیدات از مصادیق 
و نتایج این حرکت فرهنگی و علمی است. معاونت پشتیباني و توسعه 
مدیریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان این که آموزش و 
پرورش در حالی به تزریق بودجه به این جشنواره اقدام می کند که همواره 
با چالش بودجه ای روبرو بوده است، خاطرنشان کرد: به دلیل نقش بی بدیل 
این جشنواره در یاددهی و آموزش و تاکید آن بر مسائل تربیتی امروز 
شاهد برگزاری چهل و چهارمین دوره از این جشنواره بین المللی هستیم.  
موضوعی که شاید اگر این جشنواره بر آن متمرکز نبود، در طول این سال ها 
دوام نمی آورد و نمی توانست طی 50 سال 44 دوره ادامه یابد. طالیی 
همچنین اذعان داشت: سیاست گذاری آموزش و پرورش بر این اساس است 
که عالوه بر توسعه و تکمیل کتاب های درسی از ابزار های دیگری همانند 
فیلم و سینما که در دنیای امروز ابزاری جذاب و قدرتمند هستند نیز در به 
مقصد رساندن اهداف خود استفاده کند. وی با تاکید بر این که فیلم های 
ارائه شده در این جشنواره باید ترکیبی از هنر و موضوعات تربیتی باشند تا 
بتوانند تاثیر گذاری خاص خود را بر دانش آموزان نشان دهند، تصریح کرد: 
در صورت نبود هر یک از این زمینه ها به اهداف خود در ارائه این جشنواره 
نرسیده ایم، زیرا درست است که تمرکز ما بر موضوعات تربیتی است، اما 
نمی توان فیلم را خالی از عنصر هنر و آموزش و علم تصور کرد.معاونت 
پشتیباني  و توسعه مدیریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در 
پایان با تاکید بر حضور  و اهمیت فرهنگیان برای ساخت فیلم های تربیتی 
و آموزشی به منظور ارائه به جشنواره فیلم رشد، گفت: در این جشنواره 
بخشی را  نیز با نام »معلمان فیلم ساز« در نظر گرفته ایم. وجود این بخش در 
جشنواره ای که بانی آن آموزش و پرورش است به معنی تاکید بر حضور این 
قشر از جامعه برای ساخت فیلم های تربیتی است. البته بخش دانش آموزان 
فیلم ساز هم از دیگر بخش های جشنواره است که طی چند سال گذشته 

مورد توجه و تاکید بیشتری قرار داشته است. 

معاونت پشتیباني  و توسعه مدیریت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛

جشنواره فیلم رشد سرمایه گذاری 
برای نسل های آینده است 
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پرورش  و  آموزش  وزارت  چرا   
تصمیم گرفت تا وارد عرصه  حمایت 

از فیلم و فیلم سازی شود؟
با توجه به تاثیری که رسانه های 
ارتقای  در  شنیداری  و  دیداری 
بحث  و  دارند  یادگیری  کیفیت 
اصول  از  که  آموزشی  منابع  تنوع 
آموزش  است،  تربیت  و  تعلیم 
کیفیت  ارتقا ی  برای  پرورش  و 
جشنواره   به  »یادهی-یادگیری« 
صنعت  به  اصوال  و  رشد  فیلم 
سینما و فیلم به عنوان صنعتی که 
می تواند به پیشبرد اهداف آموزش 
و پرورش کمک کند، روی آورده 
است تا بتواند اهداف خودش را از 
بنشاند.  ثمر  به  رسانه  این  طریق 
در  که  رسانه ای  تنها  گذشته  در 
داشت،  قرار  دانش آموزان  اختیار 
نمی توانست  که  بود  درسی  کتب 
نیازهای  همه  پاسخگوی  دیگر 

دانش آموزان باشد.
که  تنوعی  به  توجه  با  اکنون 
شده،  ایجاد  یادگیری  منابع  در 
فضاهای  درسی  کتاب  بر  عالوه 
جدید به خصوص فیلم می تواند در 
تسهیل، بهبود و تعمیق یادگیری 
بسیار موثر باشد. این جشنواره که 
نیز  کشور  جشنواره  قدیمی ترین 
هست، از آغاز تاسیس اش در جهت 
برای  فیلم  رسانه ی  از  استفاده 
دانش آموزان  یادگیری  به  کمک 

پایه گذاری شده است.
آیا فیلم های آموزشی در حال   
حمایت  می تواندتحت  حاضر 
و  آموزش  و  گیرد  قرار  اقتصادی 
پرورش چه راهکاری را برای این 

حمایت در نظر گرفته است؟
اصوال فیلم های آموزشی نه تنها 
دنیا،  جای  هیج  در  که  ایران  در 
و  نیستند  گیشه   برای  فیلم هایی 
به تعبیری بازار اقتصادی مناسبی 
به  پا  که  کسانی  معموال  ندارند؛ 
آموزشی  فیلم های  ساخت  عرصه  
می گذارند، عمدتا کسانی هستند 
و  تعلیم  حوزه   به  عالقه مند  که 
برای  را  این کار  و  تربیت هستند 
پرورش  و  آموزش  کیفیت  ارتقا ی 

انجام می دهند. 
اما در جشنواره رشد چند سالی 
است که اقدامی از طرف آموزش و 
پرورش مبنی بر خرید حق پخش 
فیلم ها و بارگذاری آن ها در شبکه  
تا  است  گرفته  رشد صورت  فیلم 
همه  معلمان کشور بتوانند از این 
دستاوردهای علمی استفاده کنند. 
البته در چند سال اخیر با استقبالی 
داخلی  و  بیرونی  حامیان  که 

داشته اند، جشنواره  از قوت بیشتری 
به خصوص  است؛  شده  برخوردار 
که این حامیان سعی کرده اند در 
که  را  محورهایی  حمایت،  بحث 
به حوزه  فعالیت خودشان نزدیک 
است، پوشش دهند و در آن حوزه 
از پدیدآورندگان آثار حمایت کنند. 
از  این حمایت  اخیر  در سال های 
افزایش  آموزشی  فیلم های  تولید 
پیدا کرده است، اما به نظر می آید 
که این جشنواره بیش از این نیاز 
به توجه دارد؛ به خصوص که چند 
معلمان  بخش  که  است  سالی 
فیلمساز  دانش آموزان  و  فیلمساز 
فعالیت های  مجموعه   به  هم 
جشنواره رشد اضافه شده و طبیعی 
است که معلمان و دانش آموزان اگر 
بخواهند پا به این عرصه بگذارند، 
صنعت  فیلمسازی  صنعت  چون 
گرانی هم هست، نیاز به حمایت ها 

و کمک های ویژه تری دارند. 
امیدوار هستیم عالقه مندان  ما 
به حوزه  فرهنگ در میان فعاالن 
اقتصادی ما را یاری کنند تا بتوانیم 
آموزشی  حوزه   در  فیلمسازان  از 

حمایت کنیم. 
 در حال حاضر مدارس سراسر 
نمایش  برای  میزان  چه  تا  کشور 

فیلم تجهیز شده اند؟
 در گذشته جشنواره   فیلم رشد 
فقط شامل افتتاحیه و اختتامیه و 
نمایش  فیلم هایی که در حد فاصل 
این دو مراسم انجام می گرفت، بود و 
یا عمدتا در چند سینما در پایتخت 
درمی آمد. نمایش  به  فیلم ها 

که  است  سالی  چند  خوشبختانه 
در  جشنواره  برگزاری  با  همزمان 
تهران، در دیگر استان های کشور 
می شود  برگزار  جشنواره  این  نیز 
سایر  معلمان  و  دانش آموزان  و 
نمایش  از  می توانند  نیز  استان ها 

فیلم ها بهره مند شوند. 
عالوه بر نمایش فیلم ها در سطح 
آموزشی  فیلم های  ورود  استان ها، 
فیلم ها  این  که  است  شده  باعث 
مدارس  و  دانش آموزان  اختیار  در 
قرار گیرد. گاهی این گونه است که 
فیلم ها در سالنی در یک استان به 
دانش آموزان  و  درمی آید  نمایش 
برای تماشای فیلم ها به آن مراکز 
مدارسی  در  یا  و  می شوند  برده 
هستند،  نمایش  سالن  دارای  که 
نیز  جشنواره  دبیر  گزارش  در   -
به این مورد اشاره شد- فیلم های 
جشنواره به نمایش درمی آیند. به 
گرفته  انجام  اقدام  می رسد  نظر 
تمام  قرار دادن  برای در دسترس 

تمامی دانش آموزان  برای  فیلم ها 
و معلمان در سراسر کشور، اقدام 
فیلم  که  است  مبارکی  بسیار 
آموزشی را که از یک کاالی لوکس 
که فقط در جشنواره حضور داشته 
باشد به یک رسانه  آموزشی تبدیل 
اختیار  در  که  کاالیی  می کند، 
گرفت  خواهد  قرار  یادگیرندگان 
از  کشورمان  دانش آموزان  تمام  تا 
از سوی دیگر  بهره مند شوند.  آن 
و  آموزش  وزارت   آن جایی که  از 
از رویکرد تولید کتاب به  پرورش 
سمت تولید بسته آموزشی حرکت 
بسته  این  در  نیز  فیلم  و  کرده 
آموزش  اجزای  از  یکی  آموزشی 
دروس است، لذا در برخی کتاب ها 
هم  آموزشی  فیلم  آن ها  برای  که 
تولید شده در متن کتاب عالمتی 
فیلم  از  استفاده  که  دارد  وجود 
را  درس  از  بخشی  برای  آموزشی 
این  از  غیر  به  اما  می شود.  یادآور 
مورد، فعالیت بسیار خوبی هم در 
سازمان پژوهش وزارت آموزش و 
پرورش و برنامه ریزی آموزشی در 
حال انجام است و حدود دو سالی 
شده  آغاز  فعالیت  این  که  است 

است. 
در این اقدام برای تمامی فیلم های 
فیلم  جشنواره   آرشیو  در  موجود 
تهیه  آموزشی  شناسنامه  رشد 
شده و در این شناسنامه آموزشی، 
بخش های  با  فیلم  این  ارتباط 
شده  مشخص  درسی  کتاب های 
روی  بر  مذکور  فیلم های  است. 
شده اند.  بارگذاری  رشد  سایت 
حتی  و  معلم  هر  وسیله  بدین 
یک  در  بخواهد  که  دانش آموزی 
مورد آموزشی فیلمی را تماشا کند، 
به سایت رشد و  با ورود  می تواند 
جستجو در این سایت، فیلم مورد 
را  فیلم  و  کند  انتخاب  را  نظرش 
برای دانش آموزان در کالس درس 

معاون آموزش 

متوسطه  وزارت 

آموزش و پرورش؛
صنعت سینما 
بستری مناسب 
برای آموزش و یادگیری

آموزش  وزارت  متوسطه   آموزش  معاون  زرافشان  علی 
باور است که صنعت سینما  این  بر  او  و پرورش است. 
می تواند به آموزش و پرورش در رسیدن به اهدافش 
میزان  افزایش  در  مهمی  نقش  و  نماید  شایانی  کمک 
همچنین  او  باشد.  داشته  دانش آموزان  یادگیری 
در  هست.  نیز  امسال  رشد  جشنواره  داوران  از  یکی 
جشنواره  اطالع رسانی  و  خبری  نشریه  گفت وگوی  ادامه 

بین المللی فیلم رشد را با ایشان می خوانید. 
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با  می رسد  نظر  به  دهد.  نمایش 
اقدامات زیربنایی که در حال حاضر 
فرهنگ  تدریج  به  گرفته،  صورت 
در  آموزشی  فیلم های  از  استفاده 
مدارس به عنوان بخشی از محتوای 
از  بیش  و   کشورمان  در  آموزش 

گذشته درونی خواهد شد. 
 آیا دوره  یا فعالیتی برای مربیان 
از  استفاده  راستای  در  معلمان  و 
تعریف  مدارس،  در  فیلم  رسانه  

شده است؟ 
سال  هر  در  اخیر،  سال های  در 
تحصیلی در دو پایه آموزشی، کتب 
درسی تغییر کرده اند. به عنوان مثال 
برای امسال نیز در دو پایه چهارم و 
هشتم تحصیلی تغییراتی در کتب 
این  راستای  در  داشته ایم.  درسی 
برای  آموزشی  دوره های  تغییرات، 
برگزار  معلمان  و  استانی  مدرسان 

می شود. 
در این دوره ها بسته ای آموزشی 
به آن ها تقدیم می شود که یکی از 
اجزای این بسته، فیلم های آموزشی 
است. وقتی این فیلم های آموزشی 
وارد  معلمان  آموزش های  متن  در 
می شود، زمینه  فرهنگ سازی را برای 
استفاده از فیلم های آموزشی مهیا 

می کند. 
بر  را  آموزشی  فیلم های  تاثیر   
یادگیری«  »یاددهی-  فرآیند 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در فرآیند یادگیری هر چه تعداد 
رسانه ها افزایش پیدا کند، به این 
از  بیشتری  حواس  که  معناست 
انسان را درگیر می کند. برای مثال 
کالس  در  را  سخنرانی  روش  اگر 
درس در نظر بگیرید، در این روش 
فقط گوش دانش آموز فعال است؛ 
اما اگر رسانه  دیداری و شنیداری 
شود،  اضافه  آموزش  فرآیند  به 
را هم در  بینایی دانش آموز  حس 
این فرآیند دخیل خواهد کرد. در 

سیستم های چند رسانه ای، حواس 
فعال  یادگیری  برای  بیشتری 
می شود و دانش آموز نیز چند بعد 
دخیل  یادگیری  در  وجودش  از 
میزان  دلیل  همین  به  می شود. 
یادگیری اش و همچنین ماندگاری 
این یادگیری افزایش می یابد. آنچه 
انسان هم می شنود و هم می بیند 
ذهن  در  باالتری  ماندگاری  از 
برخوردار است. ظرافتی نیز در بحث 
وجود  رسانه ای  چند  محیط های 
دارد و آن این است که یادگیری 
لذت بخش  یادگیرنده  برای  را 
یادگیری  این  چون  و  می کند 
است، شوق  لذت درونی  با  همراه 
بیشتر  دانش آموز  برای  یادگیری 
می شود. صنعت فیلم از این جهت 
نیز برای ما ارزشمند است که به 
تعمیق و لذت بخشی یادگیری برای 

دانش آموزان کمک می کند.
 به عنوان آخرین سوال، از آن جا 
قدیمی ترین  رشد  جشنواره   که 
در  آیا  است،  کشور  جشنواره  
این  از  خاطره ای  کودکی  دوران 

جشنواره به یاد دارید؟
دوره   در  ما  که  زمانی  در   
می کردیم،  تحصیل  دبستان 
رسانه های  و  فیلم  به  دسترسی 
برای  بود،  اندک  بسیار  تصویری 
همین در دوره  کودکی جشنواره 
را به یاد ندارم. اما به خاطر دارم 
فیلم هایی  دبستان،  دوران  در  که 
مدرسه  به  را  میلمتری  هشت 
را در مدرسه  بچه ها  و  می آوردند 
فیلم  همه  تا  می کردند  جمع 
در  که  محیطی  کنند.  تماشا  را 
شادی شان  و  بچه ها  حضور  اثر 
به وجود می آمد، بسیار لذت بخش 
دسترسی  دوره چون  آن  در  بود. 
تلویزیون  مانند  رسانه          هایی  به 
چنین  نبود،  فراگیر  سینما  و 
فضاهایی برای بچه ها بکر و نو بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
مخاطبان عرصه آموزش و فیلم کودک و نوجوان با جشنواره فیلم رشد انس 
گرفته اند، گفت: نیازمند شبکه برخط پرسش و پاسخ در تمامی عرصه ها برای 
کودکان و نوجوانان هستیم تا بتوانیم به سیستم آموزش با نظارت آموزگار 

دست یابیم.
وی افزود: فیلم های آموزشی کودکان، امروزه بیشتر شامل فیلم های کمک 
آموزشی است. این فیلم ها که بیشتر توسط بخش خصوص تهیه وتولید 
می شود، برای آموزش کودکان و نوجوان مفید و موثر است و به همین دلیل 
وجود  جشنواره ای مثل  جشنواره بین المللی فیلم رشد که به این موضوعات 

توجه کامل دارد که می تواند دراین زمینه تأثیرات سازنده ای داشته باشد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با ابراز تاسف از این که ما هنوز به مرحله 
آموزش با نظارت آموزگار در کشورمان نرسیده ایم، عنوان کرد: رسیدن به این امر مهم نیازمند یک شبکه 
آموزشی برخط است تا دانش آموزان بتوانند سواالت خود را به سرعت مطرح و دریافت کنند. این پرسش 
و پاسخ برخط )آنالین( می تواند در حیطه درسی و کمک آموزشی باشد، می تواند حیطه هایی فراتر از این 

در قالب اطالعات عمومی، حقوق شهروندی و فرهنگ عمومی را نیز در بر گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر این که همراه با کمیسیون آموزش و تحقیقات، 
کمیسیون فرهنگی نیز در مجلس شورای اسالمی بر امر آموزش، فرهنگ عمومی و به خصوص آموزش های 
پیشگیرانه تاکید دارد، اذعان کرد: نمایندگان ملت همواره حمایت های الزم را از فیلم های آموزشی که به 
پرورش نسل فردا کمک می کند، داشته اند و در آینده نیز با مطرح شدن طرح ها و لوایحی که در این زمینه 

در مجلس مطرح می شود، حمایت های خود را ادامه می دهند.

گفت وگو با کارن خانلری
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران

فیلم آموزشی معلم موفق دنیای مجازی

راز ماندگاری جشنواره فیلم رشد 
نگاه تربیتی آن است 

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران با بیان این نکته که 
همکاری شهرداری  می تواند در جشنواره فیلم رشد و سایر فعالیت های 
فرهنگی در نتیجه کار موثر باشد و در محتواسازی مطلوب آن کمک کند، 
گفت: راز ماندگاری جشنواره هایی چون جشنواره فیلم رشد این است که بر 
موضوعی چون تربیت کودکان و نوجوانان متمرکز است. این موضوع همواره 

جای توجه و  بحث و بررسی دارد و تکرار از جذابیت آن نمی کاهد.
احمد حکیمی پور با بیان این که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
تهران به واسطه شوراهای فرهنگی خود همواره حامی برگزاری جشنواره هایی 
باسابقه ای همانند جشنواره فیلم رشد بوده است، اظهار کرد: جشنواره رشد 
به دلیل تاکید بر مواد آموزشی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان نسبت به سایر فعالیت های فرهنگی که 

شهرداری در آن مشارکت می کند، دارای ارزش و اهمیت باالتری است.
وی با تاکید بر این نکته که  همکاری شهرداری  تهران  می تواند باعث توسعه چنین فعالیت های 
فرهنگی شود، عنوان کرد: حضور مناسبتی و موقتی در فعالیت های فرهنگی اثربخش نیست و اگر بخواهیم 
فرهنگ سازی شود و به دنبال نتیجه هستیم باید در مسیر محتواسازی و فعالیت هایی حرکت کنیم که 
نتیجه و حاصل آن را در زندگی روزمره مردم ببینیم. اگر چنین نگاه و برنامه ای داشته باشیم ان گاه 
می توان در مناسبات شهری آثار فرهنگی آن را مشاهده کرد. حکیمی پور با موفق ارزیابی کردن جشنواره 
فیلم رشد در اهداف خود، خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه همیشگی بخش آموزش، راز ماندگاری 
جشنواره هایی چون جشنواره فیلم رشد به این دلیل است که بر موضوعی چون تربیت کودکان و نوجوانان 

متمرکز است. این موضوع همواره جای بحث و بررسی دارد و تکرار از جذابیت آن نمی کاهد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران در پایان تاکید کرد: هر اندازه که بتوان فرهنگ 
سازی و اجتماعی شدن فرزندان را از سنین پایین تر آغاز کنیم، می توانیم به خروجی قابل قبول تری 
 دست یابیم و امیدوار باشیم که آینده فیلم آموزشی و یادگیری و دانش آموزی فرزندان ما در آینده بهتر و 

موثرتر باشد. 
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بارگذاری فیلم های منتخب جشنواره در شبکه رشد اقدامی  سازنده 
اختیار  در  را  آموزشی  فیلم های  گنجینه  می تواند  که  است  مثبت  و 

دانش آموزان، معلمان و دیگر عالقه مندان و خانواده ها قرار دهد. 
با  در گفت و گو  مازندران  استان  پرورش  و  آموزش  قاسمی مدیرکل 
فوق  مطلب  بیان  رشد ضمن  فیلم  بین المللی  خبری جشنواره  ستاد 
تغییر را الزمه زندگی بشری توصیف کرد و اضافه نمود: تغییر جزئی 
ازجوهره انسان و تمدن سازاست. اگرتمدن نبود، انسان ها مانند اجداد 
خود هنوز غارنشین بودند. پس  انسان در هماهنگی با محیط پیرامون 

همواره در حال تغییرات تکاملی است.
وی ادامه داد: سازمان ها نیز که خرده نظام جوامع هستند، بدون 
تغییر دوام و بقا نمی یابند. تغییر در سازمان موجب استحکام بخشی آن 
می شود. حال اگر ماموریت سازمانی آموزشی و پرورشی باشد، نیاز به 

تغییرات ریشه ای و مداوم دارد. 
صاحب نظران  که  است  این  نه  مگر  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
آزمودنی  رفتار  در  پایدار  تغییرات  نسبی  طور  به  را  »یادگیری« 
تدریس خود  باید در شیوه  نیز همواره  لذا معلمین  تعریف کرده اند؟ 
بازنگری و تجدید نظر نموده و از متد و روش های اثربخشی که بتواند 
فرآیند یاددهی و یادگیری را تسهیل نماید، استفاده کنند که یکی از 
رسانه هایی که می تواند به تحقق این هدف کمک نماید، فیلم است که 

سایرحواس دانش آموز را در فرآیند یادگیری فعال می نماید.
رشد  فیلم  جشنواره  مازندران  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
رشد  فیلم  بین المللی  گفت: جشنواره  و  برشمرد  مهم  فرصت  یک  را 
مرحله  چندین  و  بررسی  مسیر  از  که  فیلم ها  برترین  از  استفاده  با 
آموزش  مغتنمی برای  و  مناسب  فرصت  واقع  در  گذشته اند،   داوری 
مناطق  فرهنگ  با  آشنایی  بر  عالوه  دانش آموزان  که  می کند  فراهم 
بهتر  نیز  علمی را  مفاهیم  منتخب،  کشورهای  سایر  و  ایران  مختلف 

درک نمایند. 
وی بارگذاری فیلم های منتخب جشنواره را در شبکه سراسری رشد 
اقدامی مثبت و موثر ارزیابی نمود که دانش آموزان و معلمین در اقصی 
نقاط کشور نیز بتوانند از این فیلم های آموزشی در کالس و یا منزل 

استفاده نمایند.

حدود سال های 1353 شمسی یعنی نزدیک 50 سال قبل اولین فیلم آموزشی را در مدرسه دیدم که خیلی 
بر من تاثیر گذاشت. بر خالف روزهای دیگر  که هنگام رفتن به سالن محقر اجتماعات مدرسه هیچ عجله و 
هیجانی نداشتیم، آن روز همه بچه ها، حتی آن هایی که تودارتر بودند و یا به خاطر سن و سال و تحصیل در 
کالس باالتر سعی می کردند، به قول معروف کالس خودشان را حفظ کنند،  نشانی از هیجان و انتظار را در چهره 

داشتند. زنگ مدرسه را زدند و بعد از مراسم معمول به کالس درس رفتیم. 
صدای در مدرسه، گشوده شدن آن و ورود جیپ لندروری که هیچگاه آن را در مدرسه ندیده بودیم، دوباره 

همه دانش آموزان را به هیجان آورد. 
ما در حالی که سعی می کردیم نظم و انضباط کالس به هم نخورد، چشممان به گوشه حیاط و نقطه توقف 
جیپ اداره بود که قرار بود اولین بار فیلمی را برایمان به نمایش بگذارد. معلم ادبیات که انگار او  هم حال و هوای 
دیگری داشت، آن روز خیلی به فکر شروع درس نبود و به همه بچه ها گفته بود،  اگر کسی شلوغ کند  و کالس 

درس را به هم بریزد، از دیدن فیلم محروم خواهد شد. 
لحظه ها به سرعت گذشتند و همه مقدمات  کار فراهم شد. دوباره صف کشیدیم و بعد از عبور از راهروی نه 
چندان بزرگ مدرسه منظم و آرام به سالن نمایش فیلم رفتیم. بر عکس همیشه همه پنجره ها سالن را پوشانده 
بودند و دستگاه نمایش فیلم که بعدها فهمیدم اسمش آپارات است، در انتهای سالن به چشم می خورد. همه در 
روی صندلی های رنگ و رو رفته نشستیم و بر خالف مراسم دیگر که سر و صدای بچه ها ار هر سویی به گوش 

می رسید، آرامشی همه جانبه سالن را فرار گرفته بود. 
کم کم یکی دو پنجره و منفذی را که نور سالن را تامین می کرد، هم پوشانده شد و صدای خر و خر دستگاه 
آپارات سکوت را شکست. حرکاتی از نور و سایه های مبهم پرده روبرو را پوشاند و توجه همه بچه ها را به خود 
جلب کرد و همه خودمان را برای اتفاقی جدید آماده کرده بودیم که به یک دفعه با قطع شدن صدای دستگاه 

همه چیز در سکوت فرو رفت.  
انگار مشکلی پیش آمده بود و باید صبر می کردیم. دوباره پوشش یکی دو تا از پنجره ها را کنار زدند و در این 

فرصت مدیر و معاون مدرسه مطالبی را برای دانش آموزان در باره فیلم بیان کردند. 
آن سال ها تک و توکی تلویزیون به روستای ما آمده بود، اما هیچ کس چیزی به نام فیلم، آن هم در روی 

پرده ای بزرگ را ندیده بود. 
زمان زیادی نگذشت که با شنیدن صدای دستگاه آپارات و تاریک شدن فضای سالن توجه همه به محل 
تابیدن نور جلب شد. آغاز شماره های فیلم از 10 به صورت معکوس اولین تصویری بود که مقابل چشمان 
کنجکاو ما قرار گرفت و با صدای نامفهوم آهنگی که انگار با فیلم هم هماهنگی نداشت، توجه همه دانش آموزان 
به پرده نمایش جلب شد. بعد از آن هم بر روی تصاویری از ایران سرودی پخش شد و با سکوت و فاصله ای کوتاه 

فیلم اصلی که مراحل تولد یک پروانه بود به نمایش در آمد. 
داستان فیلم مراحل تولد یک پروانه  فیلم کوتاهی بود که  یک فیلم ساز خوش ذوق با صرف وقت بسیار موفق 

به ثبت مراحل تولد یک پروانه و تالش آن براي خالصي از پیله خود شده است.
او در زمان آماده شدن این پروانه براي خروج از پناهگاه خود، به ثبت فیلمی ساده و سیاه و سفید شده  و یک 

توالي زیبا را از تالش این موجود زیبا به نمایش گذاشته بود.
فیلم نشان می داد که کرم ابریشم در مرحله ابتدایي پس از رشد کافي از یک پایه ابریشم براي بستن خود به 
یک برگ یا یک شاخه کوچک استفاده مي کند. سپس پوست کرم ابریشم بلند شده و در زیر این پوست قدیمي 
یک پوسته سخت موسوم به پیله ایجاد مي شود و در مرحله بعدي، شفیره به درزگیري شکاف ها پرداخته بود و 

نهایتا یک پروانه  خیلی زبیا از پیله خارج می شد. 
در مدت زمان نمایش فیلم همه دانش آموزان ساکت بودند و با پایان فیلم، سرو صدا و شوق و خوشحالی 
سراسر سالن را فرا گرفته بود و هر کدام از دانش آموزان سعی می کرد خوشحالی و لذت دیدن فیلم را به نوعی 
نشان دهد. در ادامه هم فیلم کوتاه دیگری در مورد آتشفشان نمایش داده شد که خیلی مورد توجه قرار گرفت. 
موضوع جالب این که فردای آن روز موضوع بیشتر کالس های درس همین فیلم و حواشی آن بود و همه 
دانش آموزان،  حتی آن هایی که معموال شوق و ذوقی برای پاسخ دادن و سئوال و جواب نداشتند، داوطلب سخن 
گفتن در مورد تولد یک پروانه بودند.  نمایش فیلم، جذابیت های نور و صدا و حرکت و شور و شوق جمعی در بین 
دانش آموزان نشان می دادآن ها از فیلم بیشتر از کالس های معمولی درس یاد گرفته اند  و چون موضوع به خوبی 
برایشان تفهیم شده است، داوطلبانه حاضرند در باره آن بحث و گفت و گو کنند. فیلم تاثیر خودش را درذهن من 
و هم نسالنم گذاشته بود، اثری که هنوز  هم اگر فرصت کتاب خواندن زود به زود دست ندهد، جاذبه فیلم و 

سینما ما را گاه و بیگاه به پای تماشای آثارسینمایی و آموزشی می کشاند. 

تولد یک پروانه!

یاداشت سردبیر
مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران؛

مخاطبان از طریق شبکه 
رشد به فیلم های مناسب 

دست پیدا می کنند
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 با توجه به سوابق آشنایی شما با 
جشنواره فیلم رشد، ارزیابی شما 
از سالیان برگزاری این جشنواره 

چگونه است؟
ضمن تشکر از برگزارکنندگان 
جشنواره که این فرصت را فراهم 
می رسانم  اطالع  به  کرده اند، 
ارزیابی ما از جشنواره با توجه به 
انحصار و قدمتی که دارد، بسیار 

مثبت است. 
در  تنها  نه  جشنواره  این  زیرا 
جهانی  عرصه  در  بلکه  منطقه، 
است  جشنواره هایی  معدود  جز 
آموزشی  علمی-  مسایل  به  که 
به صورت  و  می پردازد  تربیتی  و 
و  می شود  برگزار  نیز  بین المللی 

ظرفیت خوبی است که می تواند 
آموزشی  محیط های  اختیار  در 

قرار گیرد. 
کشورهای  از  بسیاری  امروزه 
دیگر  و  آلمان   نظیر  پیشرفته 
آموزشی  علمی-  فیلم  کشورها 
ضمن  ما  و  می کنند  تولید 
اسالمی خود  ارزش های  حفظ 
جهت  در  آن ها  از  می توانیم 
آموزشی  آثار  کیفیت  ارتقای 
فرصت  نوعی  که  کنیم  استفاده 

تلقی می شود. نیز 
 هدف اصلی برگزاری جشنواره 

بین المللی فیلم رشد چیست؟
این  سیاست گذاری  شورای 
جشنواره برای فیلم های دریافتی 

تعریف  شاخصه هایی  و  ضوابط 
کرده است که رویکرد اصلی آن 
مبتنی بر شکوفایی فطرت انسانی 
است که فلسفه بعثت انبیاء عظام 
از آدم تا خاتم علیهم السالم بوده 
و ما نیز آن را پیگیری می نماییم.
برگزاری  هدف های  دیگر  از 
استعدادهای  کشف  جشنواره 
به ویژه  مختلف  اقشار  پنهان 
فراهم  و  دانش آموزان  و  معلمین 
ظهورآن  و  بروز  زمینه  ساختن 
است. همچنین با توجه به اینکه 
بین المللی  صورت  به  جشنواره 
مناسبی  فرصت  می شود،  برگزار 
تبادل  و  سازنده  تعامل  برای 

فرهنگ ها فراهم می آورد. 

این  اصلی  رسالت  نظر شما  به   
جشنواره چیست؟

جشنواره  رسالت  مهمترین   
فرایند  تعمیق  و  تثبیت  تسهیل، 
زیرا  است.  یادگیری  و  یاددهی 
یکی  تدریس  به  بخشی  تنوع 
ومعلم  معلمی است  ازهنرهای 
باید از همه ابزارها که به فرآیند 
استفاده  آموزش کمک می کنند، 
فیلم های  از  استفاده  نماید. 
این  تربیتی  و  آموزشی  علمی- 
و  می نماید  تسهیل  را  فرآیند 
قدرت پردازش و درک مطلب را 
می کند.  تقویت  دانش آموزان  در 
می بیند،  را  آن چه  دانش آموز 
مفاهیم  واقع  در  می فهمد.  بهتر 
علمی رمزگذاری شده، هنرمندانه 
قابل  و  رمزگشایی  فیلم  به وسیله 

درک می شود.
 آیا تاکنون این جشنواره موفق 

عمل کرده است؟
از دو زاویه می توان به موضوع 
نگاه  که  این  یکی  نگریست. 
بررسی  که  است  مطلب  کمی به 
و مقایسه تعداد فیلم های رسیده 
از  حاکی  گذشته  دوره   43 در 
و  فیلم ها  تعداد  که  است  آن 
چشمگیری  رشد  از  هنری  آثار 
برخورداربوده است. به نحوی که 
فیلم های  شمار   انگشت  تعداد 
سال های نخست، امسال به بیش 
است.  شده  بالغ  اثر   1100 از 

با  نیز  کیفی  نظر  از  آن که  دوم 
تاسیس  و  آثار  تنوع  به  توجه 
و  ضوابط  سیاست گذاری  شورای 
است  شده  تعریف  شاخص هایی 
آثار  آن  اساس  بر  داوران  که 
دریافتی را در هر مرحله ارزیابی 
بودن  شرایط  واجد  درصورت  و 
لذا  می یابد.  راه  بعدی  مرحله  به 
از  جشنواره  این  گفت  می توان 
برخوردار  قبولی  قابل  موفقیت 

بوده است.
 برای استفاده بهتر از این فیلم ها 

چه توصیه هایی دارید؟
فیلم های  زمان  هم  نمایش 
برگزیده در سالن مراکز آموزشی و 
مدارس یکی از راه های توسعه است. 
خوشبختانه بسیاری از مدارس در 
امکانات  از  هوشمندسازی  طرح 
برخوردار  خوبی  سخت افزاری 
شده اند و می توانند سی دی فیلم ها 
نمایش  به  مدرسه  در  و  تهیه  را 
درآورند. همچنین می توان از طریق 
قرار دادن در شبکه سراسری رشد 
نمایش، فرصت  و  دانلود  امکان  با 
در  حتی  مدارس،  برای  مناسبی 
نقاط دور افتاده فراهم می شود تا 
از فیلم های آموزشی همراه تدریس 
و سایر فیلم های برگزیده در اوقات 
خود  این  و  کنند  استفاده  فراغت 
گسترش عدالت آموزشی را نیز که از 
سیاست های آموزش و پرورش است 

در پی خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛

جشنواره فیلم رشد فرصت مناسبی 
برای توسعه محیط های آموزشی 

گفت و گو: محمد سعیدی

سید نصرت اهلل فاضلی دبیر شورای 
هماهنگی علمی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی است. او بر این 
باور است که می توانیم در ساخت 
فیلم های آموزشی از کشورهای 
پیشرو در این حوزه الگو بگیریم 
و البته معیارهای اسالمی و ایرانی 
خود را نیز در این میان حفظ کنیم.

در آستانه برگزاری چهل و چهارمین 
جشنواره فیلم رشد با ایشان به 
گفت وگو نشستیم که حاصل آن را 
در ادامه می خوانید. 
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 تا به امروز چه فعالیت هایی 
را در زمینه اکران و نمایش 
فیلم در جشنواره فیلم رشد 

انجام داده اید؟
با  که  باهماهنگی هایی 
دبیرخانه جشنواره انجام شده 
پوسترهای  و  بنرها  است، 
ارسالی در مدرسه نصب شد 
مدرسه  اجتماعات  سالن  و 
نیزآماده نمایش فیلم ها شد. 
الزم  هماهنگی  همچنین 
برای  همجوار  مدارس  با 
فیلم ها صورت  این  تماشای 
گرفته است تا  دانش آموزان 
این  از  بتوانند  هم  آن ها 
فیلم ها بازدید کنند و فرصت 
و  معلمان  برای  بیشتری 
خصوص  در  دانش آموزان 
اولین  در  فیلم ها  دیدن 

فرصت فراهم شود. 
 آیا هنرجویان کارو دانش 
شما هم تا کنون آثاری را در 
به  آموزشی   فیلم  خصوص 
جشنواره فیلم رشد ارسال 

کرده اند؟
چون  کنم!  نمی  گمان 

با مدارس همسایه فیلم می بینیم
آشتیانی  اقبال  کاردانش  هنرستان  مدیر  حسن زاده   سعیده 
منطقه 11 تهران است. در این دوره و هم زمان با نمایش فیلم های 
منتخب چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد،  188 مدرسه استان 
تهران نیز  اقدام به نمایش فیلم های این جشنواره کرده اند که این 
منظور   به همین  است.  آموزشی  مراکز  این  از  یکی  هنرستان  هم 
سری به هنرستان کار دانش اقبال آشتیانی زده ایم و با مدیر این 
توضیح  به  الزم  خوانید.  می  که  داشته ایم  گفتی  و  گپ  هنرستان 
اقبال آشتیانی  کاردانش  تعداد 205 هنرجوی هنرستان  که  است 
فیلم های  تماشای  به  امسال  معرق  و  رایانه  گرافیک  رشته های  در 

جشنواره نشسته اند.

کارو  دانش آموزان  اساسا 
در رشته های خاصی  دانش 
در  و  کنند  می  تحصیل 
جشنواره  در  چندان  نتیجه 
فیلم رشد شرکت نمی کنند. 
ممکن است در سطح منطقه 
این  در  که  باشند  مدارسی 
جشنواره ها شرکت کنند ولی 
جشنواره های  در  بیشتر  ما 
روی  خودمان  مختص 
دانش آموزان سرمایه گذاری 

و شرکت می کنیم.
انتخاب  دلیل  نظرشما  به   
هنرستان کار و دانش اقبال 
آشتیانی به برای  نمایش اثار 
منتخب جشنواره فیلم رشد 

چیست؟ 
در سطح این منظقه، 6 و 
یا 7 مرکز آموزشی انتخاب 
شده است و نمایش مختص 
هنرستان ما نبوده است. اما 
گمان می کنم علت نمایش 

هنرستان   این  در  فیلم ها 
اجتماعات  بزرگ  سالن 
مدرسه است که کار نمایش 
کند.  می  تر  آسان  را  فیلم 
همچنین مدرسه ما تقریباً در 
مرکزی ترین قسمت منطقه 
قرار گرفته است و در نتیجه 
این امر می تواند دلیلی باشد 
برای انتخاب هنرستان کار و 

دانش اقبال آشتیانی.
از  شما  حاضر  حال  در   

فرایند  درگیر  نزدیک 
فیلم  جشنواره  اجرایی 
شما  نظر  از  هستید،  رشد 
هنرجویان  استقبال  میزان 
از فیلم های جشنواره چگونه 

است؟
چون  است،  خوب 
امکانات  که  این  علیرغم 
اجتماعات  موجود در سالن 
جشنواره، مانند سالن سینما 
وجود  این  با  اما  نیست، 

هنرجویان از فیلم ها استقبال 
کردند و گمان می کنم تاثیر 
خوبی هم روی آن ها داشته 

است.
فیلم،  نمایش  از  قبل  آیا   
برای  هم  توضیحاتی 
دانش آموزان ارائه می شود؟

فیلم  آغاز  از  پیش  بله!  
توضیحاتی درباره کلیت فیلم 
برای هنرجویان ارائه می شد.

 به نظر شما به عنوان کسی 
یاددهی-  فرایند  درگیر  که 
یادگیری هستید، جشنواره 
یادگیری  درامر  رشد  فیلم 
مدارس  به  کمکی  چه 

می کند؟
اگر منظور نقد و بررسی 
فیلم هاست این کار نیازمند 
ارائه  نیز  و  برنامه ریزی 
پرسشنامه جهت ارائه نظرات 
دبیران و پس از آن انتقال آن 
به دانش آموزان است. اما به 
گمانم می توان از این فیلم ها 
با دانش  تعامل بیشتر  برای 
درسی  کتاب  کنار  در  آموز 

استفاده کرد. 
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کارگردان فیلم »هیس دخترها 
فریاد نمی زنند« در خصوص اینکه 
شناخت  فیلم ها  ساخت  در  باید 
کاملی از هر نظر از گروه های سنی 
ابعاد  از  باید  گفت:  باشیم،  داشته 
درون شناختی و در واقع آن چیزی 
می شود،  کودکان  به  مربوط  که 

موضوع مورد بررسی قرار داد.
التحصیل  فارغ  درخشنده  پوران 
کارگردانی  گرایش  با  سینما  رشته 
از مدرسه عالی تلویزیون و سینما و 
دارای لوح افتخار درجه یک هنری 
و  فرهنگ  وزارت  از  دکتری  معادل 
»رابطه«  فیلم  اسالمی است.  ارشاد 
اوست.  سینمایی  تجربه  نخستین 
داخلی  جشنواره  چندین  داوری  او 
و  بوده  دار  عهده  را  بین المللی  و 
 عضو انجمن فیلمسازان زن آمریکا 
بین المللی  مرکز  عضو   ،)WIF(

و   )  CIFE  ( نوجوانان  و  کودکان 
 )IFP( آمریکا  مستقل  کارگردانان 
نیز هست. او امسال یکی از داوران 
جشنواره بین المللی فیلم رشد بوده 
است.  پوران درخشنده در گفت و 
گو با نشریه خبری و اطالع رسانی 
جشنواره بین المللی فیلم رشد، با 
بیان اینکه در ساخت فیلم ها باید 
خاص  مشخصات  و  ویژگی ها  به 
گروه های سنی توجه کنیم، گفت: 
طبیعتا در ساخت هر فیلمی باید به 
آن گروه سنی خاص توجه کنیم. 
در واقع  توجه داشته باشیم که آن 
چیزی که مربوط به آن گروه سنی 
خاص می شود، متفاوت با گروه های 
دیگر است و مقتضیات خاص خود 
را دارد. وی در خصوص اینکه باید 
در ساخت فیلم ها شناخت کاملی 
از هر نظر از گروه های سنی داشته 

درون  ابعاد  از  باید  افزود:  باشیم، 
شناختی و در واقع آن چیزی که 
را  می شود  موضوع  آن  به  مربوط 
مورد بررسی قرار داد. این در حالی 
که چه  هم  موضوع  این  که  است 
رابطه  در  کسی  چه  و  فیلمسازی 
با فیلم و موضوع پژوهش فعالیت 
به  توجه  با  باید  نیز  را   می کند 
نظر  در  مختلف  سنی   گروه های 

گرفت. 
با تاکید  این کارگردان سینما 
بر این نکته که طبیعتا فیلم های 
تفاوت های  خاص هر گروه سنی 
دارد،  دیگری  سنی  گروه های  با 
باید  نیز  رابطه  این  در  افزود: 
قرار  نظر  مد  را  متعددی  عوامل 
نتیجه  به  نهایت  در  تا  دهد 
پیام  بتوانیم  و  برسیم  مطلوب 
نظر  مورد  که  گونه  آن  را  فیلم 

است به مخاطب برسانیم.
وی با اشاره به فیلم های تخیلی 
ساخته  کودکان  با  رابطه  در  که 
رویا  و  تخیل  افزود:  می شود، 
پردازی خاص دنیای کودک است 
و هر چه قدر بتوانیم این تخیل و 
رویاپردازی را تقویت و باور کنیم 
و همچنین به آن جهت دهیم و 
کودک  اختیار  در  را  چیزهایی 
نتواند  آینده  در  که  ندهیم  قرار 
گمراه  حتی  و  گیرد  بهره  آنها  از 

بیشتری  تاثیر  فیلم ها  این  شود، 
فیلم  کارگردان  داشت.  خواهند 
نمی زنند«  فریاد  دخترها  »هیس 
در خصوص اینکه از نظر من باید 
رایانه ای  بازی های  انتخاب  در 
و  کودکان  برای  انیمیشن ها  و 
خاطرنشان  کنیم،  دقت  نوجوانان 
کرد: اگر از این موارد غافل شویم 
جامعه  در  بدی  تبعات  شاهد 

خواهیم بود.
موارد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
آثار  ساخت  در  باید  بسیاری 
سینمایی مورد توجه  قرار گیرد، یاد 
آور شد: خانواده جای خاص خود را 
داراست و ارکان اصلی و ساختاری 
را دارد که باید به آن درست نگاه 
شود زیرا آینده بچه ها در دستان 
آنها قرار دارد. درخشنده با اشاره به 
اینکه باید با دقت فیلم هایی ساخته 
نتایج  بتواند  که  شود  انتخاب  و 
همراه  به  خانواده ها  برای  خوبی 
کرد:  نشان  خاطر  باشد،  داشته 
فیلم باید بتواند در کنار سرگرمی، 
و  باشد  برای گفتن داشته  حرفی 
بتواند فضای زندگی آرام و مطلوب 
 مخاطب را حفظ کند و بعد از تمام 
شدن نیز بتواند تصویری مطلوب 
دهد  شکل  مخاطبان  ذهن   در  را 
که این موضوع بسیار حایز اهمیت 

است.

گروه  رئیس  باقری  امیر علی 
و  آموزشی  محتوای  بررسی 
رسانه ها  گفت:  گیالن،  پرورشی 
یادگیری  و  یاددهی  فرآیند  در 

نقش به سزایی دارند.
دبیر چهل و چهارمین جشنواره 
ضمن  گیالن  استان  رشد  فیلم  
بیان مطلب فوق گفت: در جهان 
به ویژه  تصویری  رسانه های  امروز 
فیلم نقش انکار ناپذیری در تولید 
علم وتبادل دانش دارند و تجلی 
روزگار  دراین  هنر  قالب  در  علم 

نقش بی بدیلی دارد. 
وی در این مورد افزود: امروزه 
و  جدید  فناوری های  باگسترش 
ورود این فناوری به عرصه آموزش 
انتظارات  سطح  و  توقعات  دیگر 
معلمین و دانش آموزان از شرایط 
و موقعیت های یاددهی و یادگیری 
نسبت به گذشته فرق کرده است. 
اظهار  پایان  در  باقری  علی  امیر 
که  معتقدند  مربیان  اکثر  داشت: 
چنین رسانه هایی می توانند محیط 
را متنوع و جذاب کند.  آموزشی 
فیلم های علمی، آموزشی وتربیتی 
یادگیری  برکیفیت  نیز  رشد 
و  مثبت  تاثیرات  دانش آموزان 

سازنده ای دارند.  

کارگردان فیلم »هیس دخترها فریاد نمی زنند«

دبیر چهل و چهارمین 
جشنواره فیلم  رشد 

استان گیالن؛

ساده انگاری ممنوع!

رسانه ها نقش 
پررنگی در 
یاددهی و 

یادگیری دارند

اثر  مدیر آموزش و پرورش شهرستان  آستارا گفت: نمایش 73 
منتخب جشنواره بین المللی فیلم رشد در کانون فرهنگی و هنری امام 

خمینی)ره( این شهرستان آغاز شد.
محمدجعفر هاشمی در آیین افتتاحیه اکران فیلم های جشنواره رشد 
در بندر آستارا ضمن بیان مطلب فوق، گفت: اکران فیلم های چهل و 
چهارمین دوره این جشنواره در سطح کشوری تا 30 آبان ادامه پیدا 

می کند.
وی با اشاره به اینکه اهمیت بخشیدن به نقش فناوری های جدید 
به ویژه فیلم در نظر دانش آموزان از جمله اهداف این برنامه فرهنگی 
دانش آموزان شهرستان  زمانی مشخص  برنامه  یک  در  افزود:  است، 
آستارا به تماشای  آثاربرتر این جشنواره در محل کانون آموزش و 

پرورش می نشینند.

دو  برای  رشد  فیلم  بین المللی  فیلم های جشنواره  افزود:  وی 
ابتدایی، متوسطه  هزار دانش آموز آستارایی در مقاطع تحصیلی 
جاری  هفته  پنجشنبه  روز  تا  دوم  دوره  متوسطه  و  اول  دوره 

اکران می شود.
هاشمی اذعان کرد: فیلم های جشنواره رشد نقش غیرقابل انکاری را 
از نظر محتوایی در ارتقاء  سطح نگاه و یادگیری دانش آموزان در ابعاد 
مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دارند که می تواند در ترغیب 

آنان به دیدن آثار فاخر و ارزشمند تاثیر بگذارد. 
افکار  بر  را  فیلم های جشنواره رشد  نهفته در درون  تاثیرات  وی 
دانش آموزان موثر خواند و گفت: تولید فیلم در سطح کیفی باالی 
تربیتی همواره جریان ساز اندیشه های فاخر به خصوص در بین نسل 

نوجوان است و خواهد بود. 

آستارا میزبان 73 اثر برگزیده جشنواره بین المللی فیلم رشد
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جشنواره  چهارمین  و  چهل 
با  همزمان  رشد  فیلم  بین المللی 
آذر  لغایت 1  آبان  از ۲4  تهران،  
ماه در همدان کلید می خورد و این 
جشنواره همزمان در 17 پردیس، از 
دانشگاه فرهنگیان، در سراسر کشور 
و مشارکت دیگر نهادهای متولی در 

سطح کشور برگزار خواهد شد. 
و  خبری  ستاد  گزارش  به 
بین المللی  جشنواره  اطالع رسانی 
فیلم رشد، وی با اشاره به آمادگی 
کامل این پردیس جهت برگزاری 
خاطرنشان  جشنواره،  مطلوب 
در  شده  ذکر  کمیته های  کرد: 
در  جشنواره،  این  دستورالعمل 
استان شکل گرفته و اطالع رسانی 
مناسبی در سطح دانشگاه ها، ادارات 
آموزش و پرورش، نشریات استان و 
دیگر نهاد های متولی در این زمینه 

به انجام رسیده است. 
 ۲00 و  هزار  یک  افزود:  وی 
جشنواره  این  دبیرخانه  به  فیلم 
ارسال شده که ۲۲0 فیلم مربوط 
به کشورهای خارجی و 980 فیلم 
نیز در این زمینه تولید داخل است. 
صوفی با بیان اینکه ۲74 فیلم قابل 
اکران از میان فیلم های ارسالی از 
پذیرفته  جشنواره  داوران  سوی 

شده و از این تعداد فیلم،50 فیلم 
منتخب آن در سه سالن با اولویت 
دانشجو معلمان دو پردیس پسران 
در  فرهنگیان  دانشگاه  دختران  و 
دیگر  دانشجوهای  همدان،  استان 
و  استان  دانش آموزان  دانشگاه ها، 
خانواده ها،  عمومی برای  نمایش 

اکران خواهد شد.
داشت:  ابراز  مسئول  مقام  این 
فیلم های پذیرفته شده این دوره از 
جشنواره فیلم رشد در شش حوزه 
علمی، آموزشی، مستند، انیمیشن، 
داستانی بلند تربیتی، داستانی کوتاه 
در  که  است  نماهنگ  و  تربیتی 
موضوعات فرهنگ، تمدن و هویت 
چندپایه،  مدارس  اسالمی،  ایرانی 
مدرسه،  در  خانواده ها  نقش 
جلوگیری از ناهنجاری ها و اصالح 

الگوی مصرف اکران خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوعات بخش 
خارجی این جشنواره در خصوص 
فناوری های  زیست،  محیط   حفظ 
نوین، حقوق شهروندی و صلح و 

همزیستی است.
اهداف  مهم ترین  از  یکی  وی 
ترویج  را  جشنواره  این  برگزاری 
روحیه نقادی، از جنس صحیح آن و 
انتقال همین مفاهیم ارزنده به نسل 

بعدی دانسته و عنوان کردند، برآنیم 
تا با برگزاری کارگاه های آموزشی، 
در بخش های مختلف و مرتبط با  
اکران ها،  شروع  از  قبل  جشنواره، 
آمادگی نسبی را در دانشجو معلمان 

ایجاد کنیم. 
برگزاری  به  همچنین  وی 
این جشنواره در  افتتاحیه  مراسم 
روز شنبه، ۲4 آبان ماه ساعت10 
صبح در محل سالن همایش های 
پردیس شهید مقصودی، با حضور 
مسئولین سازمان مرکزی دانشگاه 
مراسم  و  استانی  مسئولین  و 
اختتامیه آن در 1 آذر ماه در همین 

سالن، اشاره کرد.
علی صوفی رییس ستاد اجرایی 
خصوص  در  رشد  فیلم  جشنواره 
تاثیر فیلم های آموزشی در فرآیند 
یادگیری و یاددهی هم گفت: بی  
رسانه ها،  نخستین  از  یکی  شک 
بیان معلم، گچ و تخته سیاه بوده، 
ضبط  سپس  عکس،  بعد  مدتی 
تلویزیون،  فیلم،  رادیو،  صوت، 
جایی  که  رایانه  باالخره  و  ویدیو 
برای خود، در جریان آموزش پیدا 
کردند. بهره برداری صحیح از آنها، 
یادگیری  فرآیند  روی  بر  می تواند 

هم تاثیرگذار باشد. 

گفت وگو با علیرضا علی صوفی سرپرست پردیس شهید مقصودی همدان

همدان  شهر تمدن و هنر 
میزبان جشنواره بین المللی فیلم رشد

شهر همدان امسال هم زمان با آغاز و گشایش چهل و چهارمین جشنواره فیلم های 
تا  این جشنواره است،  منتخب  فیلم های  میزبان  تربیتی رشد،  و  آموزشی  علمی، 
هم زمان با تهران و دیگر شهرهایی که این فیلم ها را در مرحله اول به نمایش 
می گذارند،  چشمان جستجوگر مخاطبان این جشنواره را میهمان نور و صدا وحرکت 
مقصودی  شهید  پردیس  سرپرست  صوفی  علی  علیرضا  ارتباط  همین  در  کند. 

همدان  در گفت و گو  با ستاد خبری جشنواره چنین گفت:  

وی افزود: رسانه ها برای برقراری 
ارتباط موثر در تدریس کالسی، که 
می شود،  انجام  گروهی  صورت  به 
حال  در  هستند.  ضروری  و  الزم 
جزیی  آموزشی  رسانه های  حاضر 
آموزش  فرآیند  از  ناپذیر  تفکیک 
وسایل  دیگر  آنها  یادگیری اند،  و 
آموزش  از  حمایت  در  موادی  و 
نیز  خود  رسانه ها  بلکه  نیستند، 

داده های آموزشی هستند.
هدف  به  صوفی  علی  علیرضا 
رشد  فیلم  جشنواره  برگزاری  از 
کرد  اشاره  نیز  همدان  استان  در 
معلمان  دانشجو  تشویق  گفت:  و 
دادن  سوق  و  فیلم سازی  به 
به سمت،  این عرصه  عالقه مندان 
و  تربیتی  علمی،  فیلم های  تهیه 
اهداف  از مهم ترین  یکی  آموزشی 
رشد  فیلم  بین المللی  جشنواره 
است. از دیگر اهداف این جشنواره 
نیز می توان به باال بردن آگاهی و 
آموختن نقد و تحلیل صحیح اشاره 
دانشجو  برای  آینده  در  که  کرد 

معلمان بسیار مفید خواهد بود.
به منظور  فرصت  ایجاد  وی 
و  فعالیت ها  به  بخشیدن  تنوع 
و  معلمان  دانشجو  روحی  تفریح 
دانش آموزان را یکی دیگر از اهداف 
در همدان  این جشنواره  برگزاری 

عنوان کرد.
شهید  پردیس  سرپرست 
مقصودی همدان به ایجاد تمهیدات 
گسترده تر  حضور  جهت  الزم 
دانشجو معلمان در ساخت فیلم های 
آموزشی و تربیتی نیز اشاره کرد و 
کالس های  برپایی  با  باید  گفت: 
فیلم، که  نقد  فیلم سازی،  آموزش 
البته در کنار برگزاری این جشنواره، 
به همت کمیته نقد و بررسی، این 
استقبال  با  و  گرفته  کارگاه شکل 
خوبی هم از جانب دانشجو معلمان 
انگیزه  شده،  روبرو  برادر  و  خواهر 
الزم جهت حضور با شور و نشاط 

دانشجومعلمان را فراهم کنیم.
موثر  نقش  به  اشاره  با  وی 
تبلیغات در جذب افراد، شناساندن 
آموزشی  فیلم های  اکران  اهمیت 
را  دیداری  روش  به  یادگیری  و 
بسیار مهم توصیف کرده و تجهیز 
کالس های درس به وسایل کمک 

آموزشی را از ضروریات دانست. 
نقش  به  علی صوفی  علیرضا 
جشنواره بین المللی فیلم رشد در 
ارتقای سطح تعامل میان دانشگاه 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  مدرسه  و 
اسالمی که  ایرانی  زندگی  سبک 
مد نظر رهبر معظم انقالب است، 

محقق نخواهد شد، مگر با توجه و 
افزایش تعامل بین مدرسه، دانشگاه 
و حوزه. لذا باید با برگزاری چنین 
و  محققان  عالمان،  همایش هایی 
جمع  هم  گرد  را  صاحب نظران 
کنیم تا دانش آموزان و دانشجویان 
بتوانند به راحتی در برقراری ارتباط 
قوت  و  نقاط ضعف  طیف،  این  با 
خود را شناسایی و در آینده از این 

آموزش ها بهره برند.  
نگرش  در  تغییر  صوفی  علی 
ارزش ها،  شدن  کمرنگ  زندگی، 
تغییر  نسل ها،  بین  گسست 
رویکرد ها به لحاظ ورود افکار غرب 
را، از آسیب های موجود بر سر راه 
سبک زندگی ایرانی اسالمی دانسته 
باال  و  جشنواره ها  این  برگزاری  و 
بردن اطالعات نسل جدید را، تنها 

راه مقابله با آن دانست.
وی در خصوص کیفیت فیلم های 
به  کل  در  داشت:  اظهار  آموزشی 
فیلم هادر  این   شدن  بهتر  سمت 
حال حرکت هستیم و در انتخاب 
فیلم های برگزیده این جشنواره نیز 
تالش های بسیار خوبی انجام گرفته 

که جای تشکر دارد.  
یک  که  همان قدر  افزود:  وی 
در  ویژه،  تالش  با  خوب،  معلم 
بحث آموزش می تواند موفق باشد و 
دانش آموز را به یادگیری، عالقه مند 
با ساخت  نیز،  فیلم ساز  کند، یک 
فیلم آموزشی می تواند این موفقیت 
را کسب کند، به شرط آنکه نگاه 
ویژه ای به جایگاه و شان تعلیم و 

تربیت داشته باشد.
که  است  این  توجه  قابل  نکته 
که  زیادی  تالش های  علی رغم 
که  آن طور  هنوز  گرفته  صورت 
تصویر  راه  از  آموزش  مفهوم  باید، 
در کشور ما جانیفتاده، در حالی که 
بخش مهمی از آموزش در جهان از 

همین روش انجام می گیرد. 
هنری،  حوزه  افزود:  وی 
سینمای  نمایش،  انجمن های 
دیگر  و  سیما  و  صدا  جوانان، 
دستگاه های متولی، باید ارزش این 
تاثیرگذاری را با ساخت فیلم های 
از پیش  تاثیرگذار، بیش  و  متنوع 

تبلیغ و اطالع رسانی کنند.
وی در پایان تصریح کرد: به نظر 
من جشنواره بین المللی فیلم رشد 
جشنواره بسیار خوب و تاثیرگذاری 
سال های  در  امیدواریم  که  است 
بعد با اختصاص بودجه الزم و رفع 
در  پرقدرت تر  احتمالی  مشکالت 
برگزار  فرهنگیان  دانشگاه  سطح 

شود.
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مدیر عامل باران فیلم با تاکید 
مسئوالن  حمایت  ضرورت  بر 
در  حاضر  فیلم های  اکران  از 
فیلم های  بین المللی  جشنواره 
تربیتی  و  آموزشی  علمی، 
بخش  رسالت  کرد:  تاکید  رشد، 
خصوصی تامین سود است و این 
قالب  در  که  است  دولتی  بخش 
فرهنگی  و  آموزشی  بودجه های 
سرمایه  فردا  جوانان  برای  باید 

گذاری کنند.
میرعباس گردان، تهیه کننده 
مدیرعامل  و  ایران  سینمای 
با  گو  و  گفت  در  فیلم«  »باران 
چهارمین  و  چهل  خبری  ستاد 
رشد،  فیلم  بین المللی  جشنواره 
رشد  فیلم  جشنواره  کرد:  تاکید 
که از دیرباز در کشور برگزار شده 
که  است  فیلم هایی  به  مربوط  و 
در زمینه آموزش کودکان است، 
ارزنده  تاثیر گذار و  جشنواره ای 

است.
وی ابراز داشت: البته فیلم های 

خوبی در این جشنواره به نمایش 
در می آید اما متاسفانه در نهایت 
این فیلم های هیچ حمایتی برای 
این  نمی کنند.  دریافت  اکران 
سیاست یک بام و چند هوا یک 
به  کودک  سینمای  در  شوخی 
سوی  از  باید  که  می رود  شمار 
و  شده  اصالح  ذیربط  مسئوالن 

مورد توجه قرار گیرد.
کرد:  تاکید  ادامه  در  گردان 

کودک  سینمای  بنده  دید  از 
چند سالی است که به کما رفته 
که  است  حالی  در  این  است. 
تمامی دنیا  در  کودک  سینمای 
اثر  و  موفق  ژانرهای  از  یکی 
آینده  کودکان  که  است  گذار 
و  اهداف  اساس  بر  کشور  هر 
فیلم ها  این  در  که  محتوایی 
می شوند  تربیت  می شود،  ارائه 
به  مسئوالن  ما  کشور  در  اما 

اهمیت  کمتر  کودک  سینمای 
این  از  متاسفانه  و  می دهند 
در  بزرگ  فرصت  و  ظرفیت 
فرهنگی  گذاری های  سیاست 

نمی شود. استفاده 
این تهیه کننده سینمای ایران 
این  نتیجه  در  کرد:  نشان  خاطر 
در  سرمایه گذاری  حمایت،  عدم 
سرمایه  یک  کودک  سینمای 
و  خورده  شکست  گذاری 
بخش  سرمایه گذار  است.  ناموفق 
و  رمق  حوزه  این  در  خصوصی 
از  و  نمی کند  احساس  سودی 
که  نمی بیند  حمایتی  مسئوالن 
سرمایه  بخش  این  در  بخواهد 
این کامال طبیعی  گذاری کند و 

است.
افزود:  فیلم  باران  عامل  مدیر 
تامین  خصوصی  بخش  رسالت 
دولتی  بخش  این  و  است  سود 
بودجه های  قالب  در  که  است 
برای  باید  فرهنگی  و  آموزشی 
جوانان فردا سرمایه گذاری کنند.

همایون ارشادی در سال 1375 توسط تهمینه 
میالنی به عباس کیارستمی معرفی و موفق شد در 
فیلم طعم گیالس بازی کند و از طریق این فیلم 
باعث  امر  آورد. همین  به  دست  را  جایزه نخل طال 
شد که همایون ارشادی یک  شبه ره صدساله را طی 
کند. از سوی دیگر نیز بازی او در فیلم ماندگار درخت 
گالبی افتخار دیگری برای او به حساب آمد. بازی در 
نقش های بابا در فیلم بادبادک باز )۲007( ساخته 
مارک فورستر، آسپاسیوس در فیلم آگورا )۲009( به 
کارگردانی آلخاندرو آمنابار و »حسن« در فیلم سی 
دقیقه پس از نیمه شب )۲01۲( ساخته کاترین بیگلو 
تجربه های بین المللی ارشادی در بازیگری به شمار 
می روند. همایون ارشادی در گفت و گو با نشریه خبری 
و اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم رشد، با بیان 
اینکه در کشور ما داستان های زیادی وجود دارد که 
می توان از روی آنها فیلم ساخت، اظهار داشت: باید 
دید که فیلم را می خواهیم برای گروه سنی کودک و 
نوجوان بسازیم یا این که فیلمی تولید کنیم که کودکان 
از آن لذت ببرند، زیرا هر یک از این دو گروه نیازها و 

مقتضیات خاص خود را دارند. 
نیست  مشخص  هنوز  این که  خصوص  در  وی 
یا  می شود  ساخته  ما  کشور  در  کودکانه  فیلم  که 

فیلمی ساخته می شود که کودکان تنها می توانند به 
تماشای آن بنشینند، ادامه داد: فیلمی را که کودکان 
بتوانند ببینند به مراتب تاثیرگذاری بیشتری دارد تا 
فیلم هایی با سبک و سیاقی که به مزاج کودکان نیز 

خوش نیاید.
این بازیگر سینما با اشاره به اینکه می توان برای 
کودک و نوجوان نیز فیلمی با موضوعات اجتماعی 
ساخت، ادامه داد: هر موضوعی که در ساخت فیلم  به 
نحوی با کودکان ارتباط داشته باشد، در آینده نیز مفید 

و موثر خواهد بود. 
بازیگر فیلم درخت گالبی با بیان اینکه برای ساخت 
فیلم کودکانه در ابتدا باید به طرح موضوع پرداخت، 
اذعان کرد: در این خصوص نیز باید ابتدا مبحث ساخت 
فیلم کودکانه را مطرح کرد و سپس تصمیمات الزم را 

پیرامون این موضوع بگیریم.
ارشادی درباره اینکه از دروان بچگی کودکان فیلم 
انیمیشن می بینند، گفت: هنوز نیز فیلم انیمیشن 
جنبه سرگرمی فوق العاده ای را برای گروه سنی کودکان 

و نوجوان داراست. 
این کارگردان سینما در خصوص اینکه هر سنی 
به مقتضای خود فیلم و داستان مخصوص خود را 
می طلبد، ادامه داد: فیلم برای کودک انیمیشن است، 

سینمای کودک در کما!

پای صحبت های برنده نخل طال 

نور، صدا، حرکت، دوربین +  دقت

ولی فیلمی که مناسب کودکان باشد را باید با برنامه ریزی های 
دقیق ساخت.

برنده جایزه نخل طال با اشاره به اینکه ساخت فیلم برای 

کودکان را باید با توجه به شرایط خانوادگی و محیط اجتماعی 

پیرامون آنها ساخت، افزود: در ساخت این گونه فیلم ها برای این 

گروه های حساس باید مباحث روانشناسی، جامعه شناسی، علوم 
تربیتی و... را در نظر گرفته و به مرحله اجرا گذاشت.
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سید سعید بدیعی
قائم مقام دفتر تکنولوژی آموزشی و 
دبیر جشنواره بین المللی فیلم رشد 

فیلم رشد، بودن یا نبودن!
چه مسئول باشیم و چه مخاطب، 
حتما این سئوال به نظرمان رسیده 
است که بعد از نیم قرن برگزاری 
رشد،  فیلم  بین المللی  جشنواره 
آیا ضرورتی برای تداوم یک اتفاق 
جمعی وجود دارد یا نه؟ سئوالی که 
می توان از دو بعد فلسفه و ضرورت 
همچنین  و  رویداد  این  برگزاری 
و ضرورت های  مخاطبان  نیازهای 

زمانه بدان پاسخ داد. 
و  فلسفه  به  نگاهی  شاید 
چنین  برگزاری  ضرورت  دالیل 
بتواند  سال134۲  در  جشنواره ای 
به ما کمک کند تا در پاسخ نهایی 
بدین سئوال اشتراک نظر و توافق 

بیشتری داشته باشیم. 
  نگاهی به سوابق این جشنواره 
که خوشبختانه با مدیریت، همت و 
هوشمندی مسئوالن جشنواره  در 
دوره چهلم،  در قالب کتاب و سندی 
چهل  »تاریخچه  عنوان  با  معتبر 
دوره برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
نشان  است،  شده  تدوین  رشد« 
بین المللی  جشنواره  می دهد، 
فیلم های علمی ، آموزشی و تربیتی 
» فستیوال  فیلم های  نام  با  رشد 
آغاز   134۲ سال  در  آموزنده« 

شده است.این جشنواره نخستین 
فیلم های  بین اللملی  جشنواره 
علمی، آموزشی و تربیتی در ایران 
است که مسئوالن اداره کل سمعی 
و بصری وزارت آموزش و پرورش 
رویدادهای  تبادل  لحاظ  به  وقت 
تصویری آموزشی در سطح جهانی 

اقدام به برگزاری آن نموده اند.
این  مقاصد  و  اهداف  در  دقت 
از   که  می دهد  نشان  جشنواره 
همان گام نخست، هدف جشنواره 
فیلم های آموزنده، گردآوری و ارائه 
آخرین تولیدات آموزشی و یافتن 
و  پرورش  برای  جدید  راه های 
آموزش کودکان و نوجوانان میهن 
دوره  هر  که  چند  است.هر  بوده 
مسئوالن  دید  صالح  به  توجه  با 
محتوای  جشنواره ها،  برگزاری 
فیلم های مورد پذیرش و نمایش 
می رسد  نظر  به  اما   بوده  متغیر 
»علمی ،  موضوعات  همواره   که 
و  اهمیت  تربیتی«  و  آموزشی 
است.  داشته  بیشتری  اولویت 
ضرورتی که همچنان پا برجاست 
 44 برگزاری  از  بعد  هم  هنوز  و 
دوره مورد توجه مسئوالن و برگزار 
کنندگان این جشنواره بین المللی 

است.

که  است  این  مهم  مسئله  اما 
این  برگزاری  دست اندرکاران 
و  آموزش  وزارت  در  جشنواره 
پژوهش  سازمان  در  و  پرورش 
این  در  آموزشی  ریزی  برنامه  و 
سطح متوقف نشده اند و اگر هدف 
ابتدایی جشنواره شناسایی،  اهداف 
هدف های  و  معرفی  آن  تکمیلی 
برای  فیلم ها  این  نمایش  بعدی 
نگاهی  در  است،  بوده  مخاطبان 
عالیه  اهداف  بر  مبتنی  و  تحولی 
جمهوری  ملی  درسی  برنامه 
اسالمی ایران، منبعث از سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش به دنبال 
راه یافتن فیلم آموزشی به کالس 
محل  و  آموزشی  بسته  درس، 

زیست دانش آموزان است. 
شاید بتوان گفت ضروری ترین 
تدوام  برای  دلیل  ترین  مهم  و 
ظرفیت های  ای،  جشنواره  چنین 
پنهان دنیای فیلم،  تاکید بر تنوع 
رسانه های متنوع آموزشی و قدرت 
که  است  حرکت  و  تصویر  و  نور 
مورد  هوشمندانه  و  خوشبختانه 
توجه عالیه اندیشمندان و صاحب 
نظران تدوین کننده اسناد تحولی 
آموزش و پرورش قرار گرفته است. 
نگاه  این  از  اگر  حتی  حال 

درونی و سازمانی در داخل خانواده 
بگذریم،  هم  پرورش  و  آموزش 
تحوالت  تغییرات،   به  نمی توانیم 
و ضرورت های جدیدی که دنیای 
فن آوری اطالعات و ارتباطات پیش 
است،  گرفته  قرار  نسل  این  روی 

چشم بپوشیم. 
نگاهی به دور و اطراف و حتی 
حضور  خودمان،  خانواده  داخل 
و  نوین  دنیای  ابزارهای  توسعه  و 
رسانه های  از  بهره گیری  گسترش 
ضرورت  فیلم،   مثل  تاثیرگذار 
دیگری است که توجه به فیلم و 
فرارو   را  آموزشی  فیلم  بخصوص 
قرار  این حوزه  گیرندگان  تصمیم 
می دهد. گسترش و توسعه فضای 
مجازی،  سطح دسترسی عمومی،  
قیمت تمام شده کمتر این ابزارها 
بین المللی  سیستم های  و حرکت 
از  بیشتر  بهره گیری  سوی  به 
جذابیت ها و قدرت رسانه ای مانند 
جشنواره  برگزاری  ضرورت  فیلم، 
صد  دو  را  رشد  فیلم  بین المللی 

چندان کرده است. 
قبلی  مسئوالن  هم  و  ما  البته 
این  از  برگزاری جشنواره هیچگاه 
که  ایم  نبوده  غافل  مهم  موضوع 
و  خالقانه  دریچه هایی  بازکردن 

هوشمندانه به جاری این رودخانه 
خروشان که بتواند جانی تازه به این 
حرکت مداوم و تاثیر گذار ببخشد، 
لحظه ای  نباید  که  است  ضرورتی 
ارتباط و در  غافل شد. در همین 
مانند  برنامه هایی  اخیر  سال های 
فیلم های  از  دانش آموزان  بازدید 
برگزاری  ایام  در  جشنواره  برتر 
نمایش  سالن های  افزایش  آن،  
مدارس،  به  آن  گسترش  و  فیلم 
مراکز فرهنگی و هنری و دانشگاه 
فرهنگیان، نمایش همزمان فیلم ها 
در نقاط ساحلی و مرزی استراتژیک 
مکران  ساحل  جمله  از  کشور 
تداوم  فارس،  همیشه  خلیج  در 
سال  طول  در  جشنواره  برگزاری 
در سراسر کشور، جلب حمایت و 
پشتیبانی دیگر نهادهای فرهنگی 
و  فرهنگ  وزارت  مانند  هنری  و 
و  اقتصادی  مراکز  اسالمی و  ارشاد 
اجتماعی و بهره گیری از مشاوره و 
همکاری اندیشمندان حوزه سینما، 
هنر و آموزش و اقدامات جدید و 
خالقانه ای در دستور کار جشنواره 
و همه  قرار گرفته است که همه 
برگزاری  مسئوالن  توجه  از  نشان 
هر  برای  آنان  همت  و  جشنواره 

زمان نوشدن آن دارد.   
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یک مدرس سینما با اشاره به این 
که جشنواره فیلم رشد، جشنواره ایی 
شناخته شده، با سابقه و موثر است، 
گفت: بسیاری از هنرمندان خارجی و 
داخلی که مشتاق هستند فیلم های 
بسازند،  تربیتی  و  آموزشی  علمی،  
جشنواره رشد را می شناسند و آن 
را محملی مناسب و حرفه ای برای 

عرضه آثار خود می دانند.
این که  بیان  با  غالمی   منصور 
جشنواره فیلم رشد یک جشنواره 
کهنسال و به تبع آن درختی تنومند 
رشد  جشنواره  کرد:  اظهار  است، 
برند است.  تربیتی یک  در مسائل 
و  خارجی  هنرمندان  از  بسیاری 

داخلی که مشتاق هستند فیلم های 
تربیتی بسازند، جشنواره رشد را یک 
محمل مناسب و حرفه ای برای عرضه 

آثار می دانند.
فیلم  نویس  فیلم نامه  که  وی 
سینمایی توتول و راز صندوقچه است 
و با این فیلم در چهل و چهارمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد 
شرکت کرده است با اشاره به این که 
فیلم توتول و راز صندوقچه در ابتدا 
بر اساس اپیزود های آموزشی شکل 
بنده  فیلمی که  در  گفت:  گرفت، 
فیلم نامه آن را نوشته ام، تاکید بر اراده 
برای دستیابی به اهداف و غلبه  بر 
ترس است. در این فیلم ما یک وجه 

تربیتی را نیز در نظر گرفته ایم.
غالمی با تاکید بر این که »دیدگاه 
مولف« در ساخت یک فیلم نقش 
اساسی دارد، عنوان کرد: باید دید آیا 
از ابتدا هدف ما انتقال یک پیام به 
مخاطب است که جنبه تربیتی نیز 
دارد یا این که خیر تنها یک پیام 
را منتقل می کنیم و دغدغه تربیتی 

نداریم.  
به  اشاره  با  دانشگاه  این مدرس 
تعاریف  رشد  در جشنواره  که  این 
محدودتر است و باید کادربندی های 
تربیتی نیز در نظر گرفته شده است، 
اظهار کرد: قطعا باید فیلمی که در 
این جشنواره ارائه می شود، به صورت 

توامان دید هنری و تربیتی را داشته 
باشد. باید هنرمندانه آموزش داد و 

موارد تربیتی را نیز در نظر گرفت. 
وی در پایان اذعان کرد: فیلم های 
جشنواره  این  در  شده  عرضه 
به خصوص برخی از فیلم های خارجی 
دید  کردن  همراه  در  اند  توانسته 

هنری و تربیتی موفق عمل کنند.

 وحید گلستان مدرس دانشگاه 
سوره  گفت: هر چند که اصالت 
آموزش  بر  رشد  فیلم  جشنواره 
است نه بر اقتصاد فیلم، اما به دلیل 
این که چرخه تولید فیلم در آن 
همواره مبتنی بر سفارش دولتی 
طبیعی،  چرخه  نه  است  بوده 
عرضه و تقاضا آن چنان که باید در 
پیشرفت  تولید  فرآیند  و  مدارس 

الزم را نداشته است.
وحید گلستان با اشاره به این 
جشنواره  یک  رشد  جشنواره  که 
تالش  گفت:  است،  ساختارگرا 
آثار  معرفی  جشنواره  این  اول 
شاخص هنری نیست، بلکه آثاری 
که ساختار آن در خدمت فرآیند 
دید  از  و  می گیرد  قرار  آموزشی 

جشنواره مهم  تلقی می شود.
فیلم هایی  که  این  بیان  با  وی 
نمایش  به  جشنوراه  این  در  که 

طبقه بندی های  در  درمی آید 
این  گفت:  می گیرد،  علمی جای 
فیلم ها کاربردی است و از طرفی  
با محدودیت موضوع روبرو نیست 
زیرا هر موضوعی می تواند برای امر 

آموزش مفید باشد. 
اشاره  با  مدرس دانشگاه سوره 
با  رشد  جشنواره  در  که  این  به 
روبرو  نیز  مخاطب  محدودیت 
سنی  گروه  هر  گفت:  نیستیم، 
با یک  لذا  است.  آموزش  نیازمند 
ساختار خاص روبرو هستیم که از 
ساخت  در  تربیتی  امور  و  سینما 
این دو  از  بهره می برد. هیچ یک 
مطرح  خالص  به صورت  نیز  نگاه 
دید  دو  یک  هر  زیرا  نمی شود، 
تربیتی و هنری برای ساخت فیلم 
مناسب جشنواره رشد الزم است، 
اما هر یک به تنهایی کافی نیست. 
رسانه  یک  آموزشی  فیلم  لذا 

مولفه های  و  است  رشته ای  بین 
جشنواره هایی  چنین  در  داوری 
نیز به صورت بین رشته ای در نظر 

گرفته می شود. 
آنچه  که  این  بیان  با  گلستان 
یک  در  را  آموزشی  فیلم  یک  که 
است  این  می کند،  برتر  جشنواره 
که اطالعات را به صورت هدفمند 
دهد،  ارائه  شده  طبقه بندی  و 
تمامی فیلم ها  کرد:  خاطرنشان 
اما در فرآیند  پیام هستند  حاوی 
مخاطب  نگاه  باید  آموزش 
محدودتر مورد مطالعه قرار گیرد. 
بدین معنی که فیلم مناسب برای 
کودک 6 ساله در جشنواره حتی 
برای کودک 7 ساله مناسب نیست. 
روانشناختی،  مولفه های  زیرا 
اجتماعی و غیره در سنین مخالف 
متفاوت است. برخالف سینما که 
با یک ارتباط جمعی و به تبع آن 

روبرو  تماشاچی  گسترده  خیل  با 
است. 

وی با بیان این مطلب که یکی 
پیشرفت  مشکالت  جدی ترین  از 
کشور  در  آموزشی  فیلم های 
داشت:  اذعان  است،  آنها  اقتصاد 
جشنواره رشد با 44 دوره برگزاری 
توجه  در  پیشرو  جشنواره های  از 
جهان  سطح  در  آموزش  امر  به 
است. اما چرا آن چنان که باید در 
پیشرفت  تولید  فرآیند  و  مدارس 
مد نظر حاصل نشده است؟ به این 
دلیل که این چرخه همواره مبتنی 
بر یک سفارش دولتی بوده است 
که  است  نیافته  را  این  فرصت  و 
وارد یک چرخه عرضه و تقاضای 

طبیعی شود. 
سال  چند  تنها  که  این  ضمن 
است که با ورود به دنیای دیجیتال 
اقتصادی  فرآیند  یک  به عنوان 

می نگریم.  آن  به  نیز  سودآور 
پیش از آن به دلیل گران قیمت 
فیلم،  یک  تهیه  فرآیند  بودن 
به  نمی توانست  آموزشی  فیلم 
پدیده سودآوری نزدیک شود. که 
بتوان در آینده شرایط  امیدواریم 
اقتصادی بهتری را برای فیلم های 

آموزشی نیز پیش بینی کرد.
گلستان با تاکید بر این که این 
جشنوراه از ابتدا بر اساس اقتصاد 
اصالت  گفت:  بود،  نگرفته  شکل 
آموزش  امر  بر  جشنواره  این 
است که نیاز همیشگی است و به 
همین دلیل تاکنون توانسته است 
44 دوره در عرصه آموزش حضور 
فیلم  باشد. ضمناجشنواره  داشته 
احترام  برای   جشنواره ایی  رشد 
گذاشتن به تولید کنندگان فیلم 
کودک است که امیدوارم در این 

مسیر موفق شده باشد.  

وحید گلستان مدرس دانشگاه سوره

اقتصاد فیلم آموزشی
شاید وقتی دیگر

نویسنده توتول و راز صندوقچه

فیلم رشد زمینه ای حرفه ای برای عرضه 
آثار هنری - تربیتی
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Film  

Ali Zarafshan, the deputy of high school education of 
Ministry of Education

Regarding the the effects of the audio visual medias in the learning and the variety of 
educational resources which are the principles of Education, the Ministry of Education 
focuses on the Roshd Film Festival and mainly on film and cinema industry to improve 
the teaching- learing process and its goals. It believes to achieve its goals through this 
media. In the past , the only available media for students was texts books but with re-
gard to the variety of the learning resources, the new spaces such as films  in addition to 
textbooks could improve the learning process. This Festival, the old festival,   has been 
established to improve the student learning through films  from the beginning.
In Roshd International Festival there is a place to buy the copyrights of the films to help 
the teachers to use the scientific achievements of other countries. In recent years the 
national and international sponsors have welcomed the Ministry of Education which 
improve the quality of the festival.

اقتصاد فیلم آموزشی
شاید وقتی دیگر

Engineer Mohammad Daeemeh var, the deputy of el-
ementary education of Ministry of Education

With regard to the developed capabilities  in national (lesson plan) curriculum which 
emphasizes on the maximum of 100 educational hours out of class for each grade, the 
head of schools could consider the educational films and the Roshd Festival as an edu-
cational hour out of class. Therefore,  it provides a good situation to increase the presen-
tation of educational films and Roshd Festival in schools.
The Ministry of Education and Cultural and Artistic Division expect to increase the 
quality of the films in the Rosh Festival. Focusing on the  issues such as the student 
achievement  and education which are the concerns of the parents and teachers should 
be emphasized in the Festival. Fortunately, in recent years the educational issues are the 
concerns of the Iranian film makers as well as the international producers.
This festival is an impetus for producers, especially students and teachers who partici-
pates in this event. There is an increase  in the number of teachers who has made films 
for the festival, it is meaning ful and valuable to us. On the other hand, the national and 
international films would be shown in colleges of education and also in schools which 
is a great event.

Seyyed Hossein Talaee: the deputy of support and de-
velopment management of Educational planning and 

Research Organization

Reference to the great function and achivement of Festival of educational films in previ-
ous years which has fulfilled the Ministry of Education’s expectations, Talee said , this 
festival is the great investment for future generatins in the eye of the Ministry of Educa-
tion and fortunately, it fulfils the expectations and demands of the Ministry of Educa-
tion. But it should be emphasized that these educational films bear no profit economi-
cally. Therefore, we  should expect the economic achievement thorough these films, 
however, we should focus on its great educational effects.  Focusing on the value and 
its effect on the human it could be stated that we have achieved the great investment for 
future generations. Therefore, Ministry of Education aims to invest for the production 
of these films and Roshd Festivals.
The Ministry of Education invests not only in the improvement of textbooks but also 
in the other tools such as films and cinema, two interesting and powerful tools in the 
present world, to achieve its goals, Talaee added.
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صاحب امتیاز: دفتر تکنولوژی آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: سید سعید بدیعی
سردبیر: محمددشتی

دبیر تحریریه: طاها طوفانی
ناظر محتوایی: سید کمال شهابلو

همکاران تحریریه:
 زهرا طوفانی، ساره ریحانی پور 

لیال موسوی نسب، سعیده اهلل دادی

طراح گرافیک: عظیم علیپور فطرتی
طراح نامواره: رضا اسماعیلی

عکس: حمید دانشور، رضا بهرامی

ناظر چاپ: رضا جوادزاده، قاسم شاه کرمی 
چاپ: شرکت افست

با تشکر از: یداله کریمی،  شهریار ابراهیمی، 
محمود مجیب حق قدم، سهیل رجبی، مرضیه 
مرتضوی،  سیامک  گلستان،  وحید  درنگی، 
زینت اسدی، سعیده کرباسی، مهدی نقوی 

عالیی، مهری قربانی، مهرداد طالش رمضانی


