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رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۲ 
زمــستان 1397

سفیران كتاب در مدرسه ها
گزارش مراسم تجلیل از دانش آموزان کتاب خوان برتر سراسر کشور 

در دومین جشنوارة دانایی و توانایی، سالن قلم کتابخانۀ ملی

آقــای علــی رمضانــی، مدیــر کل فرهنگی و هنــری وزارت 
آموزش وپــرورش، در ابتدای مراســم ضمن خوشــامدگویی به 
مسئوالن و شرکت کنندگان از ایجاد »سامانۀ رصد کتاب« براساس 
نیــاز دانش آموزان خبــر داد و گفت: »ما در حالــی این دوره از 
جشنواره را در این مكان فرهنگی برگزار می کنیم که برای رسیدن 
به هدف های متعالی که دانش آموزان بتوانند مطالعه کنند، از نظر 
فضا و امكانات مدرســه در سختی هستیم و بودجۀ کافی نداریم. 
یكی از دغدغه های جدی معاونت پرورشی و فرهنگی این است که 
این مشكالت حل شــوند. زیرا اگر کتاب خوانی در مدرسه ها احیا 
نشود، در کشور نیز پا نمی گیرد. امیدواریم در سال تحصیلی جدید 
بیشــتر دانش آموزان در این جشنواره مشارکت کنند. اگر کتاب و 
کتاب خوانی در مدارس احیا نشود مطمئناً این فرهنگ در جامعه 

نیز نهادینه نمی شود.
بودجۀ اختصاص یافته به موضوع کتاب  و کتاب خوانی ناکافی است. 
5۰۰ هزار نفر در مسابقات کتاب خوانی در سال تحصیلی گذشته 
مشارکت کردند. هرچند این آمار نسبت به آمار کل دانش آموزان 
رضایت بخش نیســت، اما نسبت به ســال قبل از آن حدود ۲۰۰ 
هزار نفر افزایش داشته و این موضوع امیدوارکننده است. آغاز کار 
این جشنواره در آبان 1396 کلید خورد و کارگروهی با همكاری 
»مؤسســه منادی تربیت«، داوران، نویســندگان، روان شناسان و 
زبان شناسان با هدف انتخاب کتاب های مناسب برای دانش آموزان 
شروع شــد تا بر انتخاب کتاب نظارت داشته باشند و با کمترین 

خطا کتاب مناسب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
صدای کتاب خوانی در آموزش وپرورش شنیده نمی شود. انتظار 
داریم شــما دانش آموزان ســفیران کتاب در مدرســه ها باشید. 
مسئوالن آموزش وپرورش نظارت کافی بر انتخاب کتاب ها داشتند 
و کتاب ها با کمترین آســیب در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. 
دانش آمــوزان در مرحلۀ اول با خواندن یک کتاب، در مرحلۀ بعد 
با خواندن دو کتاب در منطقه، و در اســتان با خواندن سه کتاب 

انتخاب شدند.
در ایــن فراینــد دانش آموزان کتابــی را که از ســوی وزارت 
آموزش وپرورش معرفی شــده بود، مطالعه کردند، آزمون دادند و 
نفرات برتر مدرســه انتخاب و به منطقه معرفی شدند. در مناطق 
آموزش وپرورش به نفرات شــرکت کننده دو کتاب معرفی شــد. 
نفرات برتر با آزمون شناخته شدند و به مرحلۀ استانی راه یافتند. 
در مرحلۀ اســتانی تعداد کتاب ها به سه جلد افزایش پیدا کرد و 
پس از آزمون اســتانی، در نهایت نفرات برتر هر اســتان معرفی 
شدند. از هر استان هشت نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند که 
چهار دانش آموز پســر و چهار دانش آموز دختر از پایه های هشتم، 
نهم، دهم و یازدهم متوسطه به مرحلۀ نهایی و کشوری راه یافتند. 
در مرحلۀ کشــوری چهــار کتاب به انتخاب خــود دانش آموزان 
مطالعه می شــود. تفاوت این مرحله با مرحله های قبلی آن است 
که در این مرحله آزمونی برگزار نمی شود و به جای آن کارگاه های 

کتاب پژوهی برگزار می شوند.
معاونت پرورشــی در حال ایجاد ســامانۀ رصد کتاب هاست تا 
براساس نیاز دانش آموزان، کتاب در اختیار آنان قرار دهد. اکنون 
116 میلیون کتاب در کتابخانه های مدرسه ها داریم. در این دوره 
3۲ مــروج و رابط فعال کتاب و کتاب خوانی از اســتان ها دعوت 
شــده اند و به همراه دانش آموزان، 3۰۰ نفر شرکت کننده در این 

دوره حضور دارند«.
بعد از ســخنرانی آقای رمضانی میان برنامه ای اجرا شد و کتاب 
»پرندة روح« اثر میكال اســنانیت با ترجمۀ اکرم حســن، کتاب 
برگزیدة شــورای کتاب در سال 138۰، روخوانی شد. سپس یكی 
از برندگان از اســتان قم به شرح سیر مطالعاتی خود در این دوره 
پرداخت و کتاب »من روز یكشــنبه به دنیا آمدم« را تحلیل کرد. 
دانش آموز دیگری کتاب »نقطه « نوشتۀ پیتر اچ. رینولدز با ترجمۀ 

اکرم حسن را روخوانی کرد. 
در ادامه، خانم اشــرف بروجــردی، رئیس کتابخانۀ ملی و آقای 
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علیرضــا کاظمی، معاون متوســطه، در قالب یک کالس درس با 
حضــور دو دانش آموز دختر و دو دانش آموز پســر به ســخنرانی 

پرداختند و در پایان به سؤال های این دانش آموزان پاسخ دادند.
آقــای کاظمــی گفــت: »یكــی از محوری تریــن برنامه های 
آموزش وپرورش در ادارة کل فرهنگی هنری توجه به مقولۀ کتاب 
و کتاب خوانی اســت. در هیچ دین و آیینی به اندازة دین اســالم 
به علم آموزی توجه نشــده اســت. در قرآن کریم آیات بسیاری 
درخصــوص اهمیت علم آموزی آمده اســت و اولین آیه ای که بر 
پیامبر اکرم نازل شد، بر علم آموزی تأکید داشته و مبتنی بر دانایی 
و توانایی اســت. توجه به کتاب خوانی یكی از شــاخص های مهم 
توسعه است. این امر نشان می دهد که برای پیشرفت هر کشوری 
میزان توجه به این حوزه بســیار اهمیت دارد. کتاب سرچشــمۀ 
جوشان دانایی و توانایی هر کشور است. البته کشور ما برای توسعۀ 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی با چالش هایی مواجه است.
در ادامــۀ این برنامه، وی به ســؤال های دانش آموزان حاضر در 
جشنواره پاســخ داد. در پاسخ به این ســؤال که: آیا می توان در 
ساعات کالس درس ساعتی برای مطالعۀ آزاد در نظر گفته شود، 
گفت: »هدف اصلی و فلسفۀ آموزش وپرورش، کتاب و کتاب خوانی 
اســت. بنابراین اگر در مدرسه ســاعتی به مطالعه اختصاص پیدا 
کند، منصفانه نیســت؛ چرا که دانش آموز بایــد در لحظه لحظه 

زندگی خود با کتاب پیوند بخورد.
تجهیز کتابخانه های کالســی در دوره های ابتدایی، متوســطۀ 
اول و متوســطۀ دوم در دســتور کار اســت. البته دارالقرآن ها و 
کانون های فرهنگی تربیتی ما نیز کتاب های مناسبی برای استفادة 

دانش آموزان دارند«.
ایشــان با اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه هایی در حــوزة پیوند 
دانش آموزان با کتاب گفت: »پیشنهاد این دانش آموز که در برنامۀ 
درســی ملی یک ســاعت برای مطالعه در نظر گرفته شود، ایدة 
خوبی اســت و مرجع قانونی آن شورای عالی است و ما پیگیری 
خواهیم کرد. البته به پیشــنهاد وزیر محترم آموزش وپرورش دو 
ساعتی از برنامۀ  درسی برای آموزش مهارت ها در نظر گرفته شده 
است. فعاًل می توان از آن به عنوان ساعت مطالعه نیز استفاده کرد. 
بایــد کاری کنیم که دانش آموز همواره در خانه و جامعه با کتاب 

مرتبط باشد. لذا دنبال توسعه و تجهیز کتابخانه ها هستیم.«
ایشان از افزایش سرانۀ کتاب از چهار سال قبل تاکنون، از 4 جلد 
به بیش از 9 جلد کتاب خبر داد و گفت: »5۰ هزار نمایشگاه کتاب 

در 5۰ هزار مدرســه دایر شده است تا هر مدرسه در هفتۀ کتاب 
یک نمایشگاه داشته باشد. 3۰۰ هزار کالس در دورة ابتدایی ۲۲۰ 
هزار کتابخانۀ کالسی دارند. در سال 1391 به ازای هر دانش آموز 
6 کتاب داشتیم، اما در سال 1396 حدود 9/5 کتاب داریم؛ یعنی 
5 میلیون کتاب به مدرسه ها تزریق شده است. جشنوارة تقدیر از 

مؤلف دانش آموز و معلم را نیز در دستور کار داریم.
کتاب های موجود در مدرســه ها نیازمند بازبینی و وجین کردن 
هســتند. موانعی در راه توســعۀ کتابخانه ها وجــود دارد و امروز 
کتاب به آســانی در دســترس همه نیست. هیچ ســرانه ای برای 
توسعۀ کتابخانه ها در مدرسه ها نداریم و در این خصوص نیازمند 
مســاعدت والدین و خیرین هستیم. براساس سند تحول، مدرسه 
بایــد کانون فعالیت های محله باشــد و کتابخانه ها می توانند این 

سیاست را محقق کنند«.
خانم دکتر بروجردی هم اظهار داشت: »همۀ جامعه جزو خانوادة 
بزرگ آموزش وپرورش اســت و این طور نیست که تنها بخشی از 
جامعه با آموزش وپرورش سروکار داشته باشد،  لذا خانوادة بزرگ 
آموزش وپرورش همۀ مردم ایران را شامل می شود و پدران، مادران 
و فرزنــدان که در وادی دانــش گام برمی دارند، جزو این خانواده 

هستند.
آموزش وپرورش در جای جای ایران فعال است و سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملــی ایران این آمادگی را دارد تا دانش آموزان بتوانند 
از ایــن فرصت پیش  آمده بهره مند شــوند. معتقدم دانش آموزان 
کشتزاری هستند که اندیشه را معنا می بخشند و می توانند رشد 
و شــكوفایی را برای آیندة سرزمین به ارمغان آورند. همۀ افرادی 
که کار آموزش را بر عهده دارند حتی در دورترین نقاط کشور، در 

بخش هدایتگری فعالیت می کنند.«
ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد سرانۀ مطالعه در ایران گفت: 
»برای تعیین سرانۀ مطالعه ابتدا باید هدف مطالعه مشخص شود، 
اما تاکنون کار تحقیقی دقیقی در این زمینه انجام نشــده است. 
معیار مشــخص سرانۀ مطالعه به افراد بستگی دارد و مطالعۀ آزاد 
هر فرد بیانگر این سرانه است. دانش آموزان باید اهمیت بیشتری 
به مطالعه بدهند و پــس از مطالعۀ یک کتاب، اطالعات آن را به 
دیگران منتقل کنند. البته می توانند کتابی را که مطالعه کرده اند 

نیز به دیگری بدهند تا او هم مطالعه کند«.
در ادامه از دانش آموزان براساس استان ها تقدیر به عمل آمد.
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