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مقدمه
ىکى از عواملى که توجه به آن در فراىند آموزش ضرورت دارد زمىنه ى ىادگىرى است. برنامه رىزان درسى و مربّىان و هنرآموزان، باىستى زمىنه و مقدمات الزم را 
براى آماده شدن ىادگىرنده به منظور ىادگىرى پىام اصلى درس، فراهم کنند. چه، فراگىرنده، اگر متوجه شود که مطالب درسى تأثىرات شاىسته و مفىدى در زندگى او دارد، براى 

ىادگىرى اشتىاق بىشترى پىدا مى کند.
زمانى که هنرآموز براى هنرجو تدرىس مى کند، هنرجو شنىده ها را مى گىرد و آن ها را در ذهن خود به صورت نظامى از مفاهىم و اصول سامان مى دهد. اىن، ىکى 

ازکارهاى فوق العاده ظرىف و مؤثر ذهن است که امکان پردازش و تثبىت آموخته ها را در انسان فراهم مى سازد.
گرچه فعالىت ذهن در ىادگىرى اهمّىت فراوان دارد؛ ولى براى ىادگىرى مؤثر و همه جانبه کفاىت نمى کند. براى ىادگىرى بهتر الزم است تعامل مؤثرى بىن فرد و محىط 
به وجود آورىم به گونه اى که او بتواند سؤال کند، اطالعات گردآورى کند و به تجزىه و تحلىل آن ها بپردازد، استنتاج کند، قضاوت کند، نقد و بررسى کند … و خالصه خودش 

را در ىادگىرى فعال سازد. با توجه به اىن نکات، اکنون باىد گفت که اساس اىن کتاب و شىوه ى پىشنهادى آموزش در آن براساس موارد زىر است:
1ــ مشاهده

2ــ اثبات
خالق 3ــ تفکر ّ
4ــ تجزىه و تحلىل

5 ــ مقاىسه و هم سنجى
6   ــ تهىه ى گزارش

عالوه بر اىن سعى شده است که مباحث ترتىب منطقى داشته و ترتىب آن ها به همان گونه باشد که در دانشکده ها و مؤسسات آموزش هنر در دنىا مرسوم است. به 
باور مؤلفان نقش هنرآموز در کارگاه گرافىک، فقط انتقال اطالعات و تجربىات شخصى به هنرجو نىست؛ بلکه اىجاد فضاىى است که در آن هنرجوىان با ىکدىگر رابطه اى 
دوسوىه داشته باشند و بحث و تبادل نظر کنند و هنرآموز فقط نقش هداىت کننده و راهنما را برعهده بگىرد و آن ها را به سوى تفکر استداللى و رسىدن به نتاىج جدىد براساس 

دانسته هاى خود و دىگران سوق دهد.
هنرآموزان عزىز، باىد توجه داشته باشند که هنرجوىان همواره نىاز دارند تا از طرىق جمع آورى اطالعات به صورت هاى مختلف، اعم از متن و تصوىر، و با استفاده 
از رسانه هاى مختلف و در دسترس، به دانش خود بىفزاىند. ازاىن رو الزم است تحت راهنماىى، هداىت و کمک شما قرار گىرند تا بتوانند سمت و سو و روش گردآورى 

مطالب را تجربه کنند.
اىن کتاب، دستورالعملى دقىق و ثابت و غىرقابل انعطاف براى روش تدرىس در کارگاه گرافىک نىست بلکه حاوى نکته ها، اطالعات و تمرىن هاىى است که هنرآموز 
مى تواند، با شناختى که از توان و امکانات هنرجو دارد و شراىط و وىژگى هاىى که از محىط زندگى او و محدودىت هاىش مى شناسد، هرگونه که صالح بداند از آن ها بهره گىرد. 
مى تواند تمرىن ىا تمرىن هاىى را به هر دلىل حذف کند ىا پرسش نامه و تمرىن وىژه اى را اضافه نماىد. در قضاوت و ارزىابى تواِن هنرجوىان، مى تواند ابتکارات و سلىقه هاى خود 

را به کار برد و خالصه روحىه ى خلاّق خود را حفظ کند و در اىن کارگاه به کار گىرد. 
هنرآموز باىد به هنرجو تفهىم کند که ىادگىرى، نقطه ى پاىان ندارد و اىن گونه نىست که پس از آموزش در زمان خاص، از حاصل و نتىجه ى ىادگىرى بتوان مطمئن شد 

و فراىند ىادگىرى را پاىان ىافته تلقى کرد، بلکه اىن ىادگىرى، آغازى است که با تالش و ممارست و کنجکاوى و پوىاىى هنرجو، به تدرىج راه تکامل و غنى شدن را مى پىماىد.
در خاتمه، بار دىگر بر شىوه ى مشارکت دادن هنرجوىان در بحث ها و کسب نظر از آن ها درمورد آثار ىکدىگر و بررسى جنبه ها و نکات مثبت و منفى آن ها تأکىد مى شود. 
هنرآموزان عزىز مى توانند با تذکرات و راهنماىى هاى به هنگام خود، هنرجوىان را در قضاوت صحىح تر هداىت کنند و آن ها را به خودباورى برسانند. پىشنهاد مى گردد نمونه هاى 
آثار برتر هنرجوىان در کارگاه نصب گردد و به شىوه اى که مىسر باشد )مانند تهىه ى اسالىد ىا ضبط آن بر روى دىسک فشرده(، آرشىوى از اىن آثار فراهم گردد تا در دوره هاى 

مختلف، ابزار کار هنرآموزان باشد و در بازدىدهاى احتمالى، سطح و نوع کار هنرجوىان را معرفى کند.  


