گزارش مسابقة نقاشی و انشاء نویسی «شهر من ،محله ی من»
سوسن جعفری

محیطهای ش��هری ،فضای زندگی روزمره برای تمامی ش��هروندان

یک شهر است و بایستی توانایی پذیرش کلیه افراد و گروههای سنی

و اجتماعی و همچنین توانایی تأمین نیازها و خدمات رفاهی مربوط

به آنها را داشته باشد .در این میان کودکان بهعنوان آسیبپذیرترین
اعضای جامعه ،باید در محیطی زندگی کنند که به رش��د اجتماعی و

شخصیتی ،تداوم یادگیری و زندگی فعال آنان کمک کند.

موضوع امنیت در شهرها به دالیل متعددی از جمله تراکم جمعیت،

ن��وع بافت مس��کونی و آپارتماننش��ینی بیشازپیش ب��ه فضاهای
عمومی ش��هر وابس��ته اس��ت .با توجه به این ضرورت ،سیاس��تها

و برنامههای��ی برای حضور ،رش��د و مش��ارکت خالقانه کودکان در

فضاهای شهری مطرح شده و می شود ،با این وجود به نظر میرسد

مناسبسازی محیط برای کودکان ،نیازمند نهادینهکردن این دیدگاه

تدوین سازوکارها و ابزارهای نظارتی و درنهایت رویکردی جامعنگر
اس��ت .از این رو با در نظرگرفتن مطالب پیشگفته و نیز در راستای
برگزاری مس��ابقه پیش��ین نقاش��ی -که توسط ش��رکت عمران و

بهسازی شهری ایران در سال  1380برگزار گردید -برگزاری مجدد
یک مسابقة نقاشی در این حوزه پیشنهاد گردید.
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در بین مدیران ،بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری،

به طور کلی این برنامه در راستای دو هدف ،اجرا شد:
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(الف) درگیر نمودن ذهنیت خانوادهها با مباحث ش��هری بهویژه موضوعات توس��عة ش��هری و نیز تبدیل نمودن این موضوع به دغدغهای
برای کودکان ؛
(ب) ش��ناخت مش��کالت شهری از نگاه عمیق ،تیزبینانه و بدون سانس��ور کودکان و بهرهمندی از ایدههای ناب آنها برای مناسبسازی
فضاهای شهری.
بدین منظور مسابقه نقاشی و انشاء نویسی با عنوان «شهر من ،محله من» با همکاری وزارت آموزش و پرورش و نیز کانون پرورش فکری
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کودکان و نوجوانان ،توس��ط ش��رکت مادرتخصصی عمران وبهس��ازی شهری برگزار گردید .این مسابقه در سه رده سنی  4تا  6سال 7 ،تا
 11سال و  12تا  16سال و در قالب سه بخش نقاشی ،انشاء و نقاشی -متن ،با شرح موضوعات زیر برگزار گردید:
شهر یا محله من چگونه است؟
شهر یا محله ای که دوست دارم در آن زندگی کنم ،چگونه است؟
مسائل و مشکالت شهر و محلة من کدام اند؟
همچنین محورهایی جهت این مسابقه در نظر گرفته شد که عبارتند از:
آسایش و راحتی در شهر یا محلة من؛
زندگی در شهر یا محلة من؛
ایمنی شهر یا محلة من؛
امنیت در شهر یا محلة من؛
هویت شهر یا محلة من.
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این مسابقه همزمان با روز جهانی کودک ( 16مهرماه) آغاز شد و تا روز  16دیماه  1393ادامه داشت .تا پایان مهلت مسابقه بالغ بر 2500
اثر دریافت گردید که همزمان با فرارس��یدن دهه فجر انقالب اس�لامی ،جلسة داوری مس��ابقه نقاشی و نقاشی -متن توسط کمیته داوری
(متش��کل از نمایندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ش��ورای کتاب کودک ،نقاشان کودکان و نیزمرکز پژوهش کودکان دنیا)
در روز دوشنبه  20بهمن ماه  1393برگزار شد .معیارهای قضاوت آثار عبارت بودند از:
رعایت اصل زیباشناسی؛

توجه به شرایط مطرحشده در فراخوان مسابقه؛
توانایی در بهکارگیری تکنیک؛
توجه به عناصر بومی؛
خاص بودن نوع نگاه؛
ایده و تفکر بهکارگرفته شده در خلق اثر.
برایناساس ،به تشخیص شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری و همچنین داوران مسابقه ،در هر رده سنی دو گروه برتر و ویژه
(بدون اعمال محدودیت تعداد) انتخاب شد که تعداد گروه برتر به شرح زیر معرفی گردیدند:
گروه  4تا  6سال  33:نفر
گروه  7تا  11سال  43:نفر
گروه  12تا  16سال  16:نفر
عالوه بر این داوران گروهی را بهعنوان گروه ویژه انتخاب نموده و برای نمایش آثار در نمایشگاه معرفی نمودند.
در بخش نقاش��ی -متن ،داوران در گروه س��نی  12تا  16س��ال هیچیک از آثار را شایس��ته برتر بودن ندانسته و تنها 15نفر را قابل تقدیر
دانستند.

در پایان افزون بر هدایای نفرات برتر ،مقرر گردید به پاس قدردانی از مشارکت تمامی شرکتکنندگان ،برای یکایک عزیزان لوح تقدیری
با امضای مقام عالی وزارت ،در نظر گرفته شود.

گزارش مسابقة نقاشی و انشاء نویسی «شهر من ،محله ی من»

در بخش انش��اء نویس��ی -که داوری آن بهعهدة داورانی از شورای کتاب کودک بود -در رده سنی  7تا  11سال  7نفر و در رده سنی 12
تا  16سال  6نفر به عنوان نفرات برتر اعالم گردیدند.
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