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مقدمه
آموزش و ىاددهی هر چىزی نىازمند پىام رسان ىا آموزش دهنده و درىافت کنندٔه پىام ىا آموزش گىرنده است. با توجه به تنوع شراىط 
فنی و حرفه ای  هنرآموزان در حوزٔه  ىا همان  آموزش دهندگان  نقش  بىن هنرجوىان،  تفاوت هوشی )هوش های چندگانه( در  و  آموزشی 
هنرآموزان است  وظىفٔه  مهم ترىن  که  تدرىس  در  تا  دارند  کارشناسان تالش  و  برنامه رىزان درسی  کلىدی است.  و  مهم  بسىار  مهارتی  و 

ىاری دهندٔه آنان و آسان کنندٔه روش های آموزشی باشند.
هنرآموزان با توجه به تجربه، توانمندی و شراىط آموزشی در مراحل مختلف آموزشی )تدرىس و ارزشىابی( از روش های گوناگونی 

بهره می گىرند.
درس کارگاه نگارگری ىکی از دروس تخصصی رشتٔه صناىع دستی است که پاىٔه دروس تخصصی دىگر هنرجوىان اىن رشته 
به شمار می رود. اىن درس از وىژگی های خاص فرهنگی، هنری و اىرانی، طراحی خاص با خطوط وىژه، قلم گىری، رنگ آمىزی، پرداز، 
بوم سازی و کاغذ سازی برخوردار است و تفاوت بسىاری نسبت به درس طراحی )1( دارد. بنابراىن نقش هنرآموز در آموزش اىن درس 
به دلىل پىوستگی تنگاتنگ آن با ساىر دروس تخصصی و پىچىدگی آن بسىار پررنگ و تأثىرگذار است. هنرآموز اىن درس باىد افزون بر 
توانمندی باالی معلمی، مهارت های الزم در نگارگری اىرانی را داشته باشد و حداقل مدرک تحصىلی تخصصی او نىز لىسانس صناىع 
دستی است. بدىهی است اشتىاق هنرآموز و آثار متنوع و ارزشمند او در زمىنٔه نگارگری بر کىفىت آموزش و تربىت هنرجوىان خالق و 

موفق تأثىر به سزاىی دارد.
راهنمای معلم کارگاه نگارگری با هدف اىجاد انگىزٔه بىشتر برای هنرآموزان، بىان راهکارها و دانش هاىی افزون بر کتاب درسی، 
طراحی و تألىف شده است تا با بهره گىری از آن، تدرىس موفق و مناسب تری داشته باشند. به همىن دلىل در اىن کتاب اطالعاتی پىرامون 

اهداف، روىکردها، استانداردهای آموزشی، روش تدرىس و ارزشىابی به هنرآموزان ارائه می شود.
استانداردهای  و  امکانات  از  تا  نموده  مطالعه  را  کلىات  ابتدا بخش  است  کتاب الزم  اىن  از  بهتر  استفادٔه  برای  گرامی  هنرآموز 
کارگاه  درس  تحصىلی  سال  روند  در  همچنىن  آورد.  به دست  را  کافی  دانش  ارزشىابی،  و  تدرىس  روش های  کلی،  تعارىف  آموزشی، 

نگارگری با بهره گىری از راهنماىی های هر جلسه، تدرىس خود را ادامه دهد.
کتاب راهنمای معلم کارگاه نگارگری در کنار کتاب درسی است بنابراىن در جاهای مختلف بسىاری از محتوا و تصاوىر، به کتاب 

درسی ارجاع شده است.
تهىٔه ساختار درسی در جلسات مختلف که در اىن کتاب مشاهده می شود، حاصل هم فکری و ىاری هنرآموزان عزىز رشتٔه صناىع 
دستی از استـان های مختلف است که نمونٔه طرح درس ساالنٔه خـود را در اختىار مؤلفان قرار دادند. بـر خود الزم می دانىم که از همٔه 

هنرآموزان مشارکت کننده سپاسگزاری نماىىم. 
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