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    این کتاب برای والدین، مربیان پیش دبستانی، معلمان مدارس و مربیان، دانشجویان و فارغ التحصیالن هنر نوشته 
شده است. شما میتوانید با مطالعۀ مداوم مطالب و انجام مستمر تمرینات این کتاب و مجموعه های بعدی آن بتدریج 

تخصص و اعتمادبه نفس الزم برای تربیت درست هنری خردساالن، کودکان و نوجوانان را بدست آورید.

به دنبال  این بیست سالی که در زمینۀ آموزش هنر به خردساالن، کودکان و نوجوانان فعالیت می کنم همیشه      در 

منبع جامعی بودم که بتواند مرا در راستای آموزش هایم یاری دهد و پس از جستجوهای بسیار هیچگاه یک کتاب را که 

پاسخگوی همۀ سؤاالتم در این زمینه باشد پیدا نکردم؛ لذا بر آن شدم تا مطالعه کرده، اطالعات و تخصص خود را در 

مورد آموزش هنر به بچه ها جمع بندی کنم و مجموعه ای ارائه دهم که در عین کاربردی بودن بتواند بایدها و نبایدهای 

آموزش هنر و مخصوصاً نقاشی را در رابطه با خردساالن، کودکان و نوجوانان در برداشته باشد. این روشها را بارها و 

بارها در کالسهایم استفاده کرده، از آموزشم لذت برده و نتایج قابل توجهی گرفته ام.

    در کالسهایم همیشه به مادرانی برمی     خورم که می گویند:» خودشان حتی نمی توانند یک خط راست بکشند«، این 

کتاب کمک می کند تا با کودکان خود رشد کرده، شور و اشتیاق انجام کار هنری را زنده و بیدار نگه داشته و در تربیت 

درست او سهیم باشند. چرا که تربیِت درسِت هنری نقش بسیار قدرتمندی در ساخت شخصیت کودک، پرورش قدرت 

تخیل و خالقیت، افزایش اعتمادبه نفس، بیدار شدن احساسات مثبت، ایجاد تمرکِز حواس، پرورِش روحیۀ کارجمعی و 

شکل گیری آیندۀ او دارد.

     شما می توانید فایل های فیلم و صوت مرتبط را نیز از سایت www.honarpooye.com تهیه کنید. همچنین با ارسال 

کارهای عملی خود، فرزند یا دانش آموز و هنرجویتان متناسب با فعالیتهای کتاب به این وب سایت؛ در قرعه کشی ماهانه 

شرکت کرده و از جوایز ارزنده بهره ببرید. لطفا سواالت، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد مطالب کتاب با 

ما از طریق سایت فوق یا آدرسmandanasheikhansary@yahoo.com  یا شماره تلفن 09356669440 در میان 

بگذارید.                                                                                                                                    ماندانا شیخ انصاری
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که  کلیدی  و  مهم  بسیار  نکتۀ   66
فراگیراِن  هنری  تربیت  در  باید 
و  کودک  خردسال،  از  اعم  هنر، 
چیست؟ گرفته شود،  نظر  در  نوجوان 
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چه  باشند  دانش آموزتان  چه  بچه ها  به   .1
فرزندتان اعتماد کنید. آنها را باور کنید حتی 
اگر خود را باور ندارند؛ باید عشق، احترام، 
تأیید و تشویق خود را همواره نثارشان کنید 
شکل  مؤثر  آموزش  برای  مثبتی  رابطۀ  تا 

بگیرد.

آزادِی  مفهوم  به  بیشتر  هنر،  آموزش   .2
خردسال، کودک و نوجوان برای طی مسیر 
کاوش  واقع  در  می شود.  مطرح  آنها  تکامل 
آزاد با وسایل هنری بهترین و اصولی ترین 
نوع آموزش است. پس هر نوع دخالت بیجای 
شما اعم از مدل دادن، تعلیم بی موقع، القای 
سلیقۀ خاص و ... سیر تکامل هنری آنها را 
بچه ها  مستعدترین  چند  هر  میزند.  هم  بر 
غیراینصورت  در  دارند  آموزش  به  نیاز  هم 
مرور  به  و  نشده  کشف  استعدادهایشان 
اهمیت  همه  اینها  شد؛  خواهند  بی انگیزه 
نحوۀ درست آموزش هنری را نشان می دهد.
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3. با کمک غیرمستقیم به کودک، او را 
به سرانجام  را  کار خود  تا  یاری دهید 
برساند. چرا که آموزش کاماًل مستقیم 
و بدون فرصتی برای فکر کردن؛ مانع 
خالق  تفکِر  الزمۀ  که  کردن  کشف  از 
است می شود. باید همیشه در آموزش، 
و  حدس  کردن،  فکر  برای  فرصتی 
گمان زدن، تجربه و اکتشاف کردن به 
نظر  از  که  بدهید  اجازه  و  داده  بچه ها 
ذهنی رشد کنند تا بتوانند خالقیِت بیان 
اگر  حتی  دهند.  افزایش  را  هنری شان 
آنها در آفرینش هنری، چیزی را انتخاب 
می کنند که از نظر شما مناسب نیست 
باید  تا جاییکه برایشان ضرری ندارد، 
بگذارید آن را امتحان کنند، چون بچه ها 
بیشتر از اکتشافات خودشان نکاتی را 
یاد میگیرند، نه از چیزهایی که به آنها 

گفته می شود.
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