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چرخش های اساسی در رویكرد های آموزش فنی و حرفه ای

توجه به شایسته محوری و مهارت های غیرفنی

گزارشی از هم اندیشی مسئوالن دفتر تالیف فنی و حرفه ای و ناشران این حوزه

به همت معاونت ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشــی، در روزهای پایانی سال 96، 
»نشســت آموزشــی- تبیینی رویكرد  جدید برنامة درسی در 
آموزش های فنی وحرفه ای و كاردانش« در هر یك از حوزه های 
صنعت، كشاورزی، خدمات و هنر، با دعوت از ناشران آموزشی، 
برگزار شد. انتظار می رود این نشست ضمن آشنا كردن ناشران با 
رویكرد جدید آموزش و پرورش در تألیف كتاب های آموزش فنی 
و حرفه ای، به بهتر شــدن هر چه بیشتر كیفیت كتاب های این 

دوره كمك كند. 

فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با تبیین 
رویكرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در برگزاری این 
نشست، گفت: »ناشرانی که در این جمع حضور دارند، طی سه 
سال اخیر با ما در ارتباط بوده اند و در حال حاضر بیش از 9۰۰ 
ناشــر از طریق سامانه با ما تعامل دارند؛ تعامل به این معنی که 

در سال حداقل یك یا دو کتاب برای ما ارسال می کنند.« 
وی افــزود: »ما معموالً در پایان هر ســال در چنــد مرحله به 
مسئله شناســی کتاب های منتشــر شــده می پردازیم. یكی در 
خصوص تعداد ناشــران تا ببینیم آیا از تعداد ناشرانی که با ما در 
ارتباط هستند، کاسته شده است یا خیر؟ و اگر کاسته شده باشد، 

علت و چرایی را جســت وجو می کنیم. دیگر آنكه آثار را بررسی 
می کنیم تا ببینیم در چه حوزه هایی کتاب های بیشتری نامناسب 
تشــخیص داده شــده  اند. اگر در ویژگی های ظاهری و گرافیكی 
اشكاالتی دارند، راه حل هایی برای آن ها پیشنهاد می دهیم. اگر در 
موضوع نامناسب تشخیص داده شده اند ، به تعامل بیشتر ناشران 
نیــاز داریم. ضمن آنكه ما متوجه شــده ایم، در برخی حوزه ها با 
فقر کتاب مواجهیم و در جشــنوارة کتاب های کمك درسی این 
حوزه ها نتوانستند آثاری ارائه کنند. در پی آن هستیم که ببینیم 
فقر کتاب بیشتر در چه حوزه هایی است یا اگر کتاب  هایی در این 

حوزه ها منتشر می شوند، چرا به دست ما نمی رسند.« 

تأکید بر رویکرد شایسته محوری
رضــا  احمــد  ادامــه،  در 
دفتر  کل  مدیــر  دوراندیش، 
درســی  کتاب هــای  تألیــف 
با  کاردانش،  و  فنی و حرفــه ای 
تأکید بر اهمیــت آموزش های 
فنــی و حرفه ای و بــا توجه به 
چرخۀ  و  اشــتغال  مشــكالت 
تبدیل علم به ثروت،  گفت: »در 
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آموزش های فنی وحرفه ای نوین که به صورت رسمی در کشور ما 
برنامه ریزی شــده اند، چرخش هایی اساسی ایجاد شده است، از 
جمله اینكه ما رویكرد شایسته محوری را مدنظر قرار داده ایم.« 
وی با اشاره به سه ساله شــدن دورة آموزش های فنی وحرفه ای 
ادامه داد: »در نظام قدیم که این دوره دو ساله بود، یك مجموعه 
از مباحث فنی وحرفه ای عمدتاً به صورت تئوریك عرضه می شد. 
اما با سه ساله شدن این آموزش ها و تأکید اسناد باالدستی، باید 
ضمن تقویت کیفیت آموزش ها، آن ها را براساس آنچه نیاز کشور 
است، تغییر می دادیم. براســاس نیازسنجی ها و مطالعات انجام 
شده در خصوص مشــاغل، توانستیم مشاغل مورد نیاز بازار کار 
را شناســایی و برای آن ها استاندارد های الزم را تعریف کنیم. بر 
این اســاس، برای هر رشته شش درس کارگاهی در نظر گرفته 
شــده است که هر کارگاه در طول هشت ساعت، مباحث دانشی 
و عملی را براساس استاندارد های مشخص شده ارائه می کند.« 

وی ادامه داد: »دو دســته دانش فنی هم داریم که در پایه های 
دهم و یازدهم ارائه می شــوند. درس هایی را هم داریم که جزو 
درس هــای تخصصی ما هســتند و عنوان هــای غیرفنی روی 
آن ها گذاشــته ایم. مطالعات نشــان می دهــد، جوامعی که در 
آموزش های فنی صاحب سبك هستند، به 
این نتیجه رســیده اند که باید تا ۲5 درصد 
از زمان آموزش ها را به آموزش های غیرفنی 

اختصاص دهند.« 
دوراندیــش گفــت: »آموزش هــای فنی به 
دانش آموزان کمك می کنند تا آن ها به اشتغال 
پایدار دست پیدا کنند. از جمله درس هایی 
که برای کلیۀ رشته های فنی و حرفه ای و کار 
دانش طراحی شده است، درس الزامات محیط کار است که همۀ 
دانش آمــوزان آن را می خوانند. درس »نوآوری و کارآفرینی« در 
پایــۀ یازدهم و درس »مدیریت تولیــد و فناوری های نوین« که 
دانش  آموزان به صورت انتخابی آن را می خوانند و درســی به نام 

»اخالق حرفه ای« از جملۀ آن ها هستند.« 
وی گفت: »در تألیفات جدید رویكرد ما این است که کتاب های 
درســی فنی وحرفــه ای از حالت مرجع عبور کننــد. به همین 
منظور، فعالیت های کارگاهی در آن ها در نظر گرفته شــده که 
دانش آموزان را وادار می سازد به فعالیت هایی بپردازند که منجر 
به یادگیری می شــود. نكتۀ دیگر اینكه همــۀ  آنچه دانش آموز 
احتیاج دارد، فقط به کتاب درســی خالصه نمی شود. از این رو 
بســته هایی آموزشی هم در کنار کتاب ها طراحی شده اند. یكی 
از آن ها »راهنمای هنرآموزان« اســت که در آن برخی مفاهیم 
را که دانش آموزان در کتاب درســی ممكن اســت پیدا نكنند، 

برایشان توضیح می دهد.«
مدیر کل دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش 
تصریح کرد: »کتاب همــراه هنرجو« هم یكی دیگر از تألیفات 

جدید اســت. این کتاب هر آنچه را هنرجو در ارتباط با روابط، 
فرمول ها، مثال ها و محتواها نیاز دارد، در اختیارش قرار می دهد 
تا او در حین ارزشیابی از آن ها استفاده کند. این کتاب ها باعث 

می شوند هنرجو کار را راحت تر ببیند. 
در ادامــۀ جلســه، در بخــش 
ســؤال و جواب، یگانه، نمایندة 
انتشــارات »چهارخونــه« بــا 
طرح پرسشــی گفــت: »یكی 
از مشــكالت عمــده ای که ما 
در بحث اشــتغال داریم، آشنا 
نبودن با مبانی اشــتغال توسط 
کسانی اســت که وارد بازار کار 
می شوند. رویكرد شما در تألیف 

این کتاب ها عالی اســت، ولی انتقاد من این است که چرا کتاب 
درسی بعد از سال تحصیلی به دست دانش آموز می رسد؟« 

دوراندیش در پاســخ به این پرســش، با بیان اینكه در دو سال 
گذشــته، در ارتباط با حوزة فنی وحرفه ای، بالغ بر 4۲5 کتاب 
تدوین شــده است، گفت: »ســال 95 کتاب های درسی در دو 
نوبت توزیع شــد، به این دلیل که دانش آموزان ما در دو نوبت 
کارگاه داشتند. کارگاه اول در مهرماه شروع می شد و کتاب های 
آن در شهریور توزیع شد. برای کارگاه بهمن ماه هم کتاب ها در 
دی ماه توزیع شــدند. اما در سال 96 همۀ کتاب ها در شهریور 
ماه توزیع شــد، غیر از دو رشــته. علت هم این بود که مؤلفان 
کتاب های کارگاه های جدید، به دلیل ســنگینی کار، نتوانسته 

بودند تألیف های خود را به موقع و سر موعد انجام دهند.« 

حذف آزمون های کاغذی 
وی ادامه داد: »رویكرد ما در آموزش های فنی وحرفه ای نداشتن 
آزمون مداد و کاغذی است. ما معتقدیم، در آموزش فنی وحرفه ای 
دانش آموز باید اســتاندارد حرفه را کســب کند و بر این اساس 
شایستگی و اســتاندارد مورد نیاز را داشته باشد. در ارزشیابی 
جدید، هر کتاب کارگاهی فنی وحرفه ای پنج فصل دارد که ما به 
آن ها پودمان می گوییم. هر پودمان نمایندة یك شغل است. هر 
دانش آموزی در پایان آن کتاب پنج شغل را آموزش دیده است 
و در نظام ارزشیابی، از آن شغل آزمون شناسی به عمل می آید.« 
دوراندیش در پاســخ به پرسش دیگری در خصوص نحوة ادامۀ 
تحصیــل هنرآموزان گفت: »دورة آموزش هــای فنی وحرفه ای 
پنج ساله اســت و دانش آموزان بعد از اخذ دیپلم وارد دانشگاه 
فنی وحرفه ای می شــوند و بدون کنكور، به مدت دو سال، ادامۀ 
تحصیــل می دهند. قباًل تعدادی از رشــته های ما بدون کنكور 
بودند ولی من به تازگی شــنیده ام که دانشــگاه فنی وحرفه ای 
اعالم آمادگی کرده اســت همۀ دیپلمه های فنی وحرفه ای را تا 

مرحلۀ فوق دیپلم بدون کنكور پذیرش کند.« 

آموزش فنی به 
دانش آموزان کمک 
می کند تا آن ها به 

اشتغال پایدار دست پیدا 
کنند
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دوراندیش در پاسخ به پرسش  نمایندة انتشارات صبح صادق در 
خصوص امكان تهیۀ کتاب های برگزیده به منظور تشویق ناشران 
توســط اولیای دانش آموزان گفت: »عالوه بر کتاب درسی، اگر 
ناشــران در راســتای ارتقای فناوری و ارائۀ کارهای نوآورانه با 
رویكــرد جدید کار کنند، ما حتماً از آن ها پشــتیبانی خواهیم 

کرد.« 

ضرورت آموزش مهارت های غیرفنی 
کارشــناس  صموتی،  محمود 
حــوزة صنعــت، در ادامه و در 
تبییــن رویكرد جدیــد برنامۀ 
»هر  گفت:  این حوزه  درســی 
یــك از کتاب هــای فنی پنج 
فصــل دارد. دو کتاب کارگاهی 
هم برای هر یك از رشته ها در 
هشت ساعت به اجرا در می آید. 
محتوایی  بایــد  کتاب ها  ایــن 

غنی داشــته باشند. با ســه دیدگاه به این کتاب ها توجه شده 
اســت؛ یكی دیدگاه نظری در ارتباط بــا محتوای نظری مورد 
نیاز، دیگری دیدگاه عملی با محتوای آزمایشگاهی و کارگاهی، 
و ســومی هم دیدگاه نرم افزاری و شبیه ســازی. در پایۀ دهم 
یــك کتاب دانش فنی تخصصی داریم کــه محتوای مورد نیاز 
از دیــد نظری و نرم افزاری را در اختیار هنرجویان قرار می دهد. 
برای هر پایه، در جمع هشــت کتاب درسی وجود دارد. در پایۀ 
دهم ســه کتاب، در پایۀ یازدهم دو تا و در پایۀ دوازدهم ســه 
کتاب تخصصی داریم. کتاب در این پایه ها به  صورت بسته ارائه 
می شــود. کتاِب همراه هنرجو، فیلم، نرم افزار و پوســتر هم که 

مورد نیاز هنرجوهاست همراه کتاب ها ارائه می شود.« 
مهنــدس صموتی با تأکید بــر اینكه بازار نشــر نباید منحصر 
بــه تولید کتاب باشــد، بلكه باید بســتۀ آموزشــی هم تولید 
شــود، افزود: »بحثی که باید بیشــتر در فراینــد آموزش های 
فنی وحرفه ای به آن توجه شــود، مهارت های غیرفنی اســت. 
برای مثال، مسئولیت پذیری، رعایت بهداشت و ایمنی و رعایت 
حقــوق دیگران از جملۀ این مهارت هاســت که آموزش نظری 

آن ها الزم است، البته کافی نیست.« 
صموتی، دربارة موضوع ارزشــیابی در رویكرد جدید آموزشــی 
نیز توضیح داد: »ارزشــیابی در حوزه های نظری، عملی و البته 
نگرشی انجام می شود. در بعد نگرشی، منظور میزان تعهد پذیری 
اســت. چرا که حافظه محوری در آموزش جهانی دیگر معنایی 
نــدارد. امروز هــر اطالعاتی را بــه راحتی در فضــای مجازی 
می یابید. البته دانش آموزان باید مبانی و اصول شایســتگی های 
پایۀ  فنی را بلد باشــند. اگر دانش آموز لغات پایۀ ادبیات فارسی 
را بلد نباشد، یا اصول فرمول شیمی و ریاضی را نداند، نمی تواند 

درست یاد بگیرد. منظور پرهیز از حافظه محوری مباحثی است 
که به مرور زمان فراموش می شوند و عماًل در کار اجرایی تأثیر 
ندارند. به همین دلیل، کتاب همراه هنرجو طراحی شــده است 
تــا دانش آموزان محتواهایی مثل جــدول را که نیازی به حفظ 
آن ها نیســت، با خود سرجلسه ببرند. البته باید طرز استفاده از 
آن ها را بلد باشــند. یكی از رویكرد هایی که باید ناشران به آن 
توجه کنند، تهیۀ چنین محتواهایی اســت که دانش آموز برای 

باال بردن مهارت های خود از آن ها بهره می  برد.« 
وی با بیان اینكه پرورش اســتعداد و خالقیت دانش آموزان باید 
با استفاده از روش تعاملی در آموزش اتفاق بیفتد، اظهار داشت: 
»این کار باید از طریق پرســش و پاسخ، نمایش فیلم و درگیر 
کردن ذهن دانش آموز محقق شــود و این موضوعی اســت که 
ناشــران باید به آن توجه کنند. فعالیت هــا می توانند در زمینۀ 
اکتشــاف، بازی و شبیه سازی باشند و ناشران می توانند در این 

حوزه ها کار کنند.« 

دسترسی به هر یک از مشاغل از طریق پودمان ها 
این کارشناس حوزه صنعت در توضیح هر پودمان  گفت: »امروزه 
در دنیا آموزش مبتنی بر حرفه انجام می شــود که ســطوح آن 

شناسایی شده اســت. دانش آموزان ما بعد 
از آموزش به این حرفه ها و مشــاغل متصل 
می شــوند. در هر دوره ای از تحصیل، حتی 
وقتــی دانش آموز یك پودمــان را بگذراند، 
می توانــد به یك حرفۀ کوچك دسترســی 
یابــد. کتاب های کمك درســی هم باید بر 
اهداف مــورد نیاز و شایســتگی ها منطبق 
باشــند و به مشاغل منتهی شوند و حتی به 

شایستگی ها عمق دهند.« 
وی با تأکید بر اینكه ناشــران باید دانش افزایی را در دستور کار 
قرار دهند، تصریح کرد: »دانش افزایی نه به این معنا که تســت 
تهیه کنند یا محتوای کتاب های درســی را خالصه کنند، بلكه 
به این معنا کــه پروژه هایی اضافه، عالوه بر آنچه در کتاب های 
درسی گفته شده، ارائه دهند و نرم افزارهای جدید معرفی کنند. 
متأسفانه کپی کردن کتاب های درسی یا رویكرد به حل المسائل  
مانــع بروز خالقیت و ابتكار فراگیرنده می شــود، و عالوه بر آن 

باعــث هــدر رفتــن زحمات 
ناشــران و نبود اقبال نسبت به 
کتاب های آنان هم می گردد.« 

گروه  رئیس  معصومه صادق، 
خانواده و سالمت نیز در ادامه 
و در تبییــن رویكــرد جدید 
برنامۀ درســی حوزة خدمات، 
رشته  از  چارچوبی  ارائۀ  ضمن 

منظور از بعد نگرش 
تعهدپذیری است؛ چرا 
که حافظه محوری در 
آموزش جهانی دیگر 
معنایی ندارد
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و درس هــای این حوزه، با بیان اینكه ما می خواهیم کتاب های 
کمك درســی کامل کنندة آموزش های مدرســه باشند، گفت: 
»ما کتاب هــای همراه معلــم و هنرجویان را با شــتاب زیاد 
طراحــی کردیم، لذا همچنــان جای کار زیــادی دربارة این 
کتاب ها وجود دارد که در این مورد دست نیاز به سوی ناشران 

دراز می کنیم.« 

توجه ناشران به هوش های چند گانه 
رئیس   ، گل بخش  بُشــری 
گــروه هنــر هــم در تبییــن 
رویكــرد برنامۀ درســی حوزة 
هنر تأکید کــرد: »پیش از هر 
نكته ای تأکید ما بر این اســت 
کــه حتمــاً کتاب هــا رویكرد 
شایستگی محور داشته باشند. از 
طرف دیگر، هنرجویان هنری از 
لحاظ بصری حســاس اند و دید 

زیبایی پســند یا زیبا شــناختی دارند، پس کیفیت صفحه آرایی، 
زیبایی و ابعاد کتاب روی آن ها تأثیر دارد.« 

وی بــا انتقــاد از چاپ کتاب هــا به  صورت 
آلبوم ادامه داد: »انتشار کار صرفاً به  صورت 
بــرای مــا کفایت نمی کنــد، چون  آلبوم 
رویكــرد شایســتگی محور در آن نیســت. 
وقتــی می گوییم هنر مجموعه ای از ایمنی، 
شایســتگی فردی، فنی و غیرفنی اســت، 
ایــن مجموعــه را باید در آثــار دید. بیان 
دقیــق تكنیك کار و رعایــت موارد ایمنی 
در عكس هــا مثل اســتفاده از دســتكش 
هنگام کار با مواد، نكات ریزی هســتند که باید رعایت شوند. 
مورد دیگر، رعایت عناصری اســت که در برنامۀ درســی ملی 
روی آن ها تأکید شــده اســت؛ مانند فعالیــت محوری که به 
دلیــل مواجهه با هوش های چند گانه در دانش آموزان بســیار 
مورد تأکید ماســت. ما برای اینكــه انواع هوش ها را در محتوا 
درگیر کنیم، فعالیت هــای متنوعی مثل نمایش فیلم، بازدید، 
کارعملی، پرســش و پاســخ، پژوهش و گفت وگــو را در نظر 
گرفته ایم. هوش های چند گانه عرصه ای اســت که ناشران باید 

روی آن ها مانور بدهند.« 
وی در ارتباط با نقاط ضعف آثار ارســالی به معاونت کتاب های 
کمك درســی گفت: »بخشــی از کتاب ها ادبیات متناســب با 
مخاطب هنرجــوی ما را ندارند. یا ســطحی خیلی باالتر دارند 
یا خیلی پایین تر، در حد بچه های دبســتانی. بعضی از کتاب ها 
هم به جای دانش افزایی و بازکردن پودمان های ناظر بر شغل ها، 

خیلی کلی گویی می کنند.« 

این کارشــناس حوزة هنر، با بیان اینكه برخــی کتاب ها تكرار 
مكررات هستند، توضیح  داد: »به طور مثال، در یك موضوع، ده 
ناشــر با ادبیات مشابه کار می کنند. فقط تعداد صفحات کتاب ها 
کم و زیاد می شود و اندکی خالقیت و نوآوری برای جذب هنرجو 
در آن ها وجود ندارد. متأســفانه بســیاری از آثار ارسالی ترجمه 
هســتند و کمتر آثار تألیفی داریم. گاهی هم کتاب هایی به اسم 
تألیف دریافــت می کنیم که در واقع گردآوری اند و متأســفانه 
گردآوری های بسیار بدی که حتی محتوا و منابع پایان کتاب ها 

با هم  هم خوانی ندارند.« 
گل بخش پیشنهاد کرد: »ناشران یك گروه تحت عنوان »هیئت 
علمی« تشــكیل دهند و کتاب ها را قبــل از هزینه کردن برای 
چــاپ، ممیزی کننــد. دیده ایم کتابی با بیــش از ۲۰۰ صفحه 
کاغذ گالســه و رنگی، بــا هزینه ای گزاف، چاپ شــده ولی به 
دلیل نداشتن فاکتورهای محتوایی و زیبایی شناسانۀ الزم، قابل 

استفاده نیست.« 

رعایت شایستگی های حرفه ای و اخالقی 
نمایندة  عابدین آریان پــور، 
دیگــر  کشــاورزی،  حــوزة 
کارشــناس این نشست بود که 
اهمیت کشــاورزی  بر  تأکید  با 
به عنــوان محور توســعه گفت: 
»آموزش کشــاورزی در گذشته 
به این شــكل بود که ما یكی از 
مهارت ها را در قالب شبیه سازی 
و بــه صــورت نظــری آموزش 

می دادیم و در پایــان تحصیل، به دلیل اینكه هنرجو در محیط 
واقعی کار نبود، اعتماد به نفس الزم را برای ورود به بازار کار پیدا 
نمی کرد. اما در نظام جدید، براساس انجام کار در محیط واقعی 
و یادگیری نكات، شایســتگی های حرفه ای و اخالقی برای ورود 
به بازار کار آموزش داده می شــوند. بــه این ترتیب، ما به هدف 
دیرینه مان یعنی تربیت افرادی که عالوه بر فراگیری مهارت های 
زندگــی بتوانند با آگاهی از عوامل مؤثر و کاربرد بهینۀ نهادهای 
کشاورزی و اخالق حرفه ای، به تولید محصوالت کشاورزی اقدام 

کنند، می  رسیم.« 
وی به ناشــران پیشــنهاد هایی داد: »بایــد کتاب هایی که در 
حوزة کشــاورزی نوشته می شــوند، پایه بندی شوند. یعنی ما 
اهدافــی عملكردی برای مخاطب تعیین کنیم و مخاطب کاماًل 
مشخص باشد؛ مخاطب ما تكنســین، کارشناس یا کارشناس 
ارشــد اســت. دوم آنكه مــا در رویكرد جدید، کشــاورزی را 
به صــورت منطقه ای دیده ایم. بنابراین، ناشــران کتاب هایی را 
تدوین کنند کــه به  صورت محصول محور بــرای یك منطقه 

باشد.« 

دانش افزایی به این 
معناست که پروژه هایی 

اضافه بر آنچه در 
کتاب های درسی آمده 

ارائه شود یا نرم افزارهای 
جدید معرفی شود
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رعایت نکات زیبایی شناسانه 
تبیین  در  هــم  طالیی  کاظم 
ویژگی هــای ظاهری و گرافیك 
کتاب، با اشاره به اینكه درآوردن 
کتاب به شكل سنتی دیگر نباید 
مــورد توجه  باشــد، گفت: »با 
گســترش اطالعــات در فضای 
مجازی، اگــر بخواهیم به صورت 
سنتی کتاب چاپ کنیم، موفق 
نخواهیم شد. واقعیت این است 

که اگر کسی مســتأصل نباشد، به سوی کتاب هایی که در حال 
حاضر در بخش فنی منتشــر می  شــوند، نمی آیــد. ما کتاب با 
اشــتهایی در نیاورده ایــم که مخاطب دنبال آن بــدود تا به هر 

ترتیبی آن را بخرد.« 
وی در توضیح دالیل این ضعف گفت: »ناشــران از ابزارهای روز 
استفاده نمی کنند و خیلی راحت از کنار هزینه های واجبی مثل 
هزینه برای جلد رد می شــوند. در حالی که ســلیقۀ مخاطب به 
شــدت فرق کرده و وجود افراد حرفه ای در تمامی مراحل نشر 
ضروری اســت. ما کتاب عكاســی کار می کنیم، اما آنچه در آن 
نمی بینیم هنر عكاسی اســت. غالب کتاب  ها لیتوگرافی هستند 
که به شــدت باعث افت کتاب می شــوند. غالب عكس ها هم در 
کتاب ها اینترنتی هســتند.  در دنیــای امروز، بخش عمده ای از 
اطالعات را عكس به مخاطب منتقل می کند. دیگر زمان استفاده 
از کلمه و نوشته تمام شده و ماندگاری و انتقال مفهوم بیشتر از 

طریق عكس انجام می شود.« 
وی با اشــاره به این که بعضی ناشران از مولف یا نویسنده انتظار 
دارنــد ضمن تالیف، عكاس هم باشــد، ادامه داد: ناشــران باید 
افــرادی را تربیت کنند که عكاســی را به صــورت حرفه ای یاد 
بگیرند و در خدمت نویســنده باشند. در تولید کتاب های فنی و 
حرفه ای باید معماری اطالعات وجود داشــته باشد. باید بخشی 
از اطالعات توسط تصویر، برخی در قالب اینفوگرافی، بخشی در 

عكس و بخشی در تصویرسازی منتقل شود. 
پس از بیان نظرات کارشناسان، 
دیگر  از  یكی  نمایندة  انصاری، 
ناشــران، در خصــوص تعامل و 
ارتباط بین ناشــران و مجموعۀ 
تكنولوژی  و  انتشــارات  دفتــر 
آموزشی گفت: »باید سازوکاری 
وجود داشــته باشد تا به جریان 
اقتصادی ناشران کمك کند، در 
غیر این صورت، این تعامل مثل 

جعبۀ ســنگینی است که وقتی به پلۀ آخر می رسد، رها می شود 
و تمام زحمات هدر می رود. باید سامانه ای وجود داشته باشد که 

کمك کند بخشی از محصوالت ناشران برگزیده خریداری شوند. 
این همكاری باعث می شود خودبه خود مشكالت دیگر رفع شود 
و ناشر برای حل مشكالت هزینه کند. در این صورت، تفاوت بین 
ناشرانی که تولید کنندة محتوا هستند و ناشرانی که کتاب سازی 

می کنند، خودبه خود مشخص می شود.« 

تالش برای تعامل بیشتر با ناشران 
این نشســت، خانم  پایــان  در 
فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات 
و تكنولــوژی آموزشــی، گفت: 
»جلساتی مانند این جلسه را، در 
راستای همان تعاملی که مدنظر 
ضمن  داده ایم.  ترتیب  شماست 
آنكه ما در ســال، بیش از چهار 
کارگاه و نشست داریم و باورمان 
این است که سرمایه گذاری یك 
در  بخــش خصوصــی کوچك 

تعامل با ما می تواند در سطح ملی به تالشی هم افزا تبدیل شود. 
به همین دلیــل، زمانی خودمان را موفق می دانیم که آثاری که 

شما برای ما می فرستید، استاندارد باشد«. 
وی تصریح کرد: »نشســت های موضوعی که 
کارشناســان ارشــد، داوران و ارزیابان ما به 
نمایشــگاه بین المللی  بهانه های متفاوت در 
کتاب هر ســال ترتیب می دهند، و راهنمای 
تولیداتی که روی ســایت قرار می دهیم، در 
کنار نشریۀ جوانه، همه و همه برای آشنایی 
و تعامل بیشــتر با ناشران است. باز هم شما 

می توانید پیشنهاد های خودتان را برای تعامل بهتر ارائه کنید. ما 
این آمادگی را داریم حتی اگر پنج ناشر در موضوعی خاص نقطه 

نظراتی داشته باشند، طی جلساتی ابهام ها را مرتفع کنیم.« 
کیا با اشــاره به اینكه ما برای پاســخ گویی به ناشران بازة زمانی 
مشــخص تعریف کرده ایم، ادامه داد: »زمانی که کتابی از ناشــر 
به دســت ما می رسد، سعی داریم در فاصلۀ یك ماهه پاسخ گوی 

نتیجۀ بررسی ها باشیم.« 
وی در خصوص حمایت از ناشــران هم گفت: »سازمان پژوهش 
متولی محتواســت و تجهیز کتابخانه های مدارس و آموزشگاهی 
بــه عهدة معاونت پرورشــی اســت، امــا ما هم در این راســتا 
تالش هایی می کنیم. ما برای نمایشگاه کتاب، طبق مصوبۀ ابالغ  
شــده، کتاب های تأیید شدة ناشران را خریداری می کنیم. دفتر 
ما ســاالنه حدود چهار هزار کتاب استاندارد معرفی می کند، اما 
بــه هیچ وجه نمی توانیم به دانش آمــوزان یا اولیای آنان توصیه 
کنیم این کتاب ها را بخرند، چون خالف قانون اســت. براساس 

آیین نامه، انتخاب کتاب به عهدة شورای مدرسه است.« 

با گسترش اطالعات 
در فضای مجازی، اگر 
بخواهیم به صورت سنتی 
کتاب چاپ کنیم، موفق 
نخواهیم شد
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