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پائيز پرشور ويژه . . . !
تابستان امسال فرصتى بود كه بتوانيم يك جمع بندى كلى از عملكرد 3 سال گذشته مان داشته باشيم چرا كه پاييز 87 

همزمان است با آغاز چهارمين سال فعاليت مدرسه ويژه .
گرچه طى 3 سال گذشته بيش از 1400 هنرجوى عالقه مند و مشتاق  از 83  عنوان درسى كالسهاى ويژه بهره برده اند اما 

با شهامت مى گوئيم؛ آن طور كه دلمان مى خواست و انتظار داشتيم توفيق حاصل نشد !
داليل آن زياد است و البته از حوصله اين نوشتار هم خارج . اما همين امر باعث شد تا تمام تابستان را به يارى و لطف دوستان 
و همراهان بزرگوارمان ( كه تقريباً همگى از اساتيد مدرسه هستند)  و همچنين بهره گيرى از كارشناسى تحليل گران حرفه 
اى حوزه آموزش به نتايج درخشانى برسيم كه در پاييز امسال به كار بستيم و در فصل زمستان و سالهاى آتى نيز ادامه 

خواهيم داد.

رئوس كلى نتايج بدست آمده عبارتند از :
1-  باالتر بردن كيفيت  و غنى تر ساختن مباحث آموزشى از حيث محتوا 

2- تكّثر و تنوع سرفصل هاى درسى مرتبط مورد نياز هنرجويان 
3- تخصصى تر كردن برخى از عناوين درسى برحسب مهارت هاى حرفه اى مورد نياز جامعه 

4- مصاحبه ، مشاوره و راهنمائى داوطلبان براى گزينش درست دروس مورد نيازشان 
5- طراحى و برنامه ريزى دوره هاى بلند مدت يكساله تخصصى 

بر اين اساس، عالوه بر فعال تر كردن و توسعه دوره هاى مستقل ناپيوسته با 47 عنوان درسى و دوره پيوسته تخصصى گرافيك 
87 ، آغاز به كار 2 دوره يكساله ديگر با عنوان هاى دوره پيوسته تخصصى " مديريت تبليغات " و دوره " پايه و اصول طراحى 

گرافيك " شور و هيجان خاصى را در فضاى آموزشى كوچكمان ايجاد كرد كه تابحال سابقه نداشت .
بازخوردهاى ارزشمند و خوشدل كننده اين تالشها از طرف هنر جويان مشتاق و اساتيد و بزرگان مان هم جان تازه اى به 

جمع مان بخشيد .
از سوى ديگر، به دليل حساسيت ها در گزينش داوطلبان و تخصصى تر كردن مباحث آموزشى تا حدى از تعداد هنرجويانمان 

كاسته شد.
مثالً؛ 20 دانشجوى خاص را از ميان 56 داوطلب تقريباً واجد شرايط ( در پى 114 تماس و مراجعه حضورى ) براى دوره 
تخصصى " مديريت تبليغات " و 20 هنرجوى جوان را از ميان 34  داوطلب واجد شرايط ( در پى  116 تماس و مراجعه 

حضورى ) براى دوره" پايه و اصول طراحى گرافيك " برگزيديم . 

اما خرسنديم كه عليرغم مشكالت فراوان توانسته ايم جايگاه و مرتبت مدرسه ويژه را كماكان در حدى كه در خور آن است 
حفظ كرده و بر ارزش هاى آن بيفزائيم و اين همان رسالتى است كه بايد يك مدرسه تخصصى براى تكميل و ارتقاء سطح 

دانش و مهارت هاى پويندگان و جويندگان داشته باشد .


