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دانش آموزان نشان دهید. سپس از آنها بخواهید روش های دیگری برای انجام دادن بهتر فعالیت مورد نظر پیدا کنند. 
 روش ایفای نقش: در این روش شما می توانید از دانش آموزان بخواهید خود را به جای یک شخصیت فرضی 
قرار  دهند و به تقلید حرکات، صدا، عواطف و شخصیت وی بپردازند. از این روش می توانید در برنامه های قصه، نمایش و 

تربیت شنوایی استفاده کنید.
حول  پاسخ  یافتن  و  اطالعات  جمع آوری  بررسی،  مستلزم  معموالً  کار  واحد  روش  )پروژه(:  کار  واحد  روش   
با همکاری  دسته ای از مفاهیم است. در جریان انجام واحد کار، شما می توانید کالس را از شکل معمول خارج  کنید و 

دانش آموزان در قالب فعالیت های کارگاهی و بحث های گروهی، هدف آموزشی مورد نظر را تحقق بخشید.
 گردش علمی: می توانید با ترتیب دادن بازدیدها و فعالیت های تجربی خارج از کالس درس و مدرسه، فرصت های 
الزم جهت اقناع حس کنجکاوی و اکتشاف را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. به طورکلی، گردش علمی می تواند شامل 
باشد. مشاهدهٔ   نمایشگاه، فروشگاه، موزه، ساختمان و…  بوستان، کوه، دشت، صحرا، کارگاه،  باغ،  باغچه،  از یک  دیدار 

محیط اطراف و حتی محیط دبستان، درصورتی که امکان کسب تجربه را فراهم آورد، نیزگردش علمی  محسوب می شود.
برای همۀ فعالیت ها و تمامی دانش آموزان وجود  در اجرای درس هنر، هرگز روش یک پارچه و کاملی   
ندارد. معلم همیشه باید توجه داشته  باشد که »برای چه منظور، برای کدام دانش آموزان و تحت چه شرایطی، 

می خواهد کدام فعالیت هنری را طراحی و در کالس اجرا کند«. 

3ــ طراحی آموزشی درس هنر
آموزش: »یاد دادن برای یادگرفتن مطلب یا موضوعی به قصد تغییر است و به بیان دیگر، مداخله ای برنامه ریزی شده در 
جهت بهبود موقعیت فرد و هدایت جریان رشد در تمام ابعاد است«.)سلیمان پور، 1380( در طراحی و اجرای فرایند آموزش 
الزم است ذوق و عالقهٔ  دانش آموزان درنظر گرفته شود تا میل به یادگرفتن در آنها به وجود آید. باید دانش آموزان را درگیر تفکر 

کرد تا خود آگاهانه فرایند یادگیری را طی کنند و با کشف آنچه بدان نیاز دارند، احساس موفقیت کنند.
دانش آموزان طی فرایند فعالیت هنری با موضوع، ابزار و مواد و روش های اجرایی، آن قدر بازی )بازی یعنی تخیل، 
احساس، تفکر( می کنند تا محصولی قابل ارائه تولید نمایند. در جریان این بازی ها آنها مطالب بسیاری را کشف می کنند و به 

این ترتیب، به احساس موفقیت و اعتماد به نفس دست می یابند. 
طراحی آموزشی: »برنامه ریزی انتخاب و سازمان دادن به فعالیت هایی است که معلم و دانش آموزان در مسیر رسیدن 

به اهداف یادگیری انجام می دهند« )قورچیان و دیگران، 1377( و در اصطالح به آن تهیٔه طرح درس می گویند.
 از نظر زمان بندی، طرح درس سالیانه، ماهانه و روزانه تنظیم می شود. معلم برای آنکه بتواند مدیریت یادگیری را به 

خوبی انجام دهد، الزم است برای خود طرح درس سالیانه، ماهانه و روزانه تنظیم کند.
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