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مقدمه

بستۀ  یک  اجزای  مهم ترین  از  رسانه  یک  به عنوان  هنرآموز  راهنمای  کتاب 
اجرای  در  هنرآموز  به  کمک  آن  عمده  هدف  و  می رود  شمار  به  آموزشی 
مطلوب برنامه درسی جهت تحقق اهداف آموزشی است. اهمیت این راهنما، 
برداشت های  از  تا  است  برنامه درسی  از  هنرآموزان  بیشتر  چه  هر  شناخت 
متفاوت نسبت به آن جلوگیری نماید. همچنین به وسیله کتاب راهنمای معلم 
می توان جدیدترین و مفیدترین راهبردهای آموزش را به منظور تحقق هر چه 
کامل تر تعامل بین هنرجو و هنرآموز ارائه کرد و نقاط ضعف احتمالی موجود 

در نحوۀ تدریس را به حداقل رسانید.
چارچوب کتاب راهنمای معلم، مرکب از بخش هایی است که عبارت  اند از: 
به فصل های کتاب  مربوط  کلیات  مفاهیم کلی کتاب،  و  رویکردها، ساختار 
درس، مباحث هر درس و الگوی پیشنهادی برای آموزش. مؤلفین این کتاب 
اعتقاد دارند که بنابر تخصص و تجربه هنرآموزان عزیز، لزومی به ارائه مباحث 
درسی نیست، لذا توجه بیشتر به مباحثی معطوف است که از نظر مفاهیم 

اهمیت بیشتری دارد.
مطالعه  از  بعد  محترم  هنرآموزان  و  عالقه مندان  و  است صاحب نظران  امید 
در چاپ های  بررسی  از  تا پس  اعالم  را  اصالح  قابل  موارد  مجموعه حاضر، 

گردد. اعمال  بعدی 
در پایان از تمام کسانی که در این راه به ما کمک کرده اند تشکر و قدردانی 

می نماییم.




