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اشاره
آگاهی از اینکـه دانش آموزان و هنرجویان در دیگر 

نقـاط دنیـا چـه نـوع آثار هنـری خلـق می كنند، 
لذت  بخـش و آموزنـده اسـت. اگر چـه برای 

مقایسـه و تطبیق فرایند و برایند آموزشِی 
گروه هـاِی سـنِی مختلـف دانش آموزی 

رجـوع  متفـاوت(،  فرهنگ هـای  )از 
بـه مقاله هـای علمـی، آمـار موثـق و 
اسـت،  الزم  نزدیـك  از  مشـاهده 
نمونـه آثـار هنـری  امـا تماشـای 
دانش آمـوزان همراه بـا آگاهی از 
رده  سنی، كشور محل تحصیل و 
سـال خلق اثر اطالعات مفیدی را 
در اختیـار دبیران و پژوهشـگران 
حـوزه آمـوزش هنـر می گـذارد 
و می توانـد الهام بخـِش خلـق اثـر 
و ارتقا دهنـدة سـواد بصـری شـده 

و منجـر بـه آشـنایی بـا فرهنـگ و 
مختلـف  كشـور های  معاصـر  هنـر 

شـود. در زمانـی كه بـه علت وضعیت 
قرنطینـه فرصـت و توجه به اسـتفاده از 

آموزش الکترونیکی و مجازی بیشـتر شده 
اسـت؛ معرفـی منابعـی كـه در آن هـا امـکان 

دانش آ مـوزان  آثـار  نمونـه  مطالعـة  و  مشـاهده 
وجـود داشـته باشـد، مفیـد خواهـد بـود. بنابراین در 

ایـن مقالـه، به معرفـی منابعـی می پردازیم كه نمونـة آثار 
هنـری دانش آمـوزان در وبگاه آن ها بارگذاری و امکان مشـاهده 

دبیر هنر شهر یزدرقیه السادات وزیریو تعامـل در سـه نقـش معلـم، والدیـن و دانش آ مـوز وجـود دارد. 

)Portfolio( پورتفولیو  
یا نمونه کار در حوزه هنر چیست؟ 

پورتفولیو در حوزة هنر، همان نمونه كار هنری است 
كه دانش  آموزان عالقه مند به ادامه تحصیل در حوزه هنر، 
برای گرفتن بورس تحصیلی یا ورود به مقطع باالتر  مانند 

كالج، باید آن را تنظیم كنند. به طور معمول، دبیران 
هنر، مربی راهنمای دانش آ موزان در تهیه این پرونده 

هنری هستند. نمونه كار هنری، پرونده ای است كه شامل 
نگهداری سوابق مشاهده ای، پروژه  های رسانه ای، آثار 

هنری تجربی، آثار مجموعه ای و كتابچه راهنمای آثار و 
هرگونه مستنداتی از نمونه های بروز خالقیت دانش  آموز 
می تواند باشد. برای نمایش كار نهایی از انواع نسخه های 
دیجیتالی استفاده می شود. در این مقاله سه منبع كه در 

تهیه و مشاهدة نمونه كارهای هنری )پورتفولیو( شناخته 
شده است، معرفی و چگونگی بارگذاری اثر، ساخت  

حساب كاربری، مشاهدة آثار و فعالیت در نقش معلم، 
والدین و دانش آموز شرح دادده می شود. 

  (Artsonia(1. آرت سونیا
 (Seesaw( 2. سی سا

(Pinterest)3. پینترست
Artsonia (https:// www.artsonia. com/) .4

  آرت سونیا، مجموعه آنالین
نمونه  كارهای هنری )Portfolio( دانش آموزان است. 

این مجموعه توسط معلمان و دانش آموزان منتشر شده 

كلید واژه ها: 
آموزش مجازی هنر، آموزش الکترونیکی هنر، منابع آنالین آموزش هنر

معرفی
نمایشگاه  های

آنالین
از آثار هنری

دانش آموزان
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است. خانواده ها می توانند ضمن مالحظة نمونه 
كار دانش آموزان نظر خودشان را بنویسند و 

دسترسی به فروشگاه نمونه آثار هنری داشته 
باشند. 20 درصد از خرید آنالین والدین از 

فروشگاه آثار هنری به برنامه های مدارس آمریكا 
و كانادا اهدا می شود. هدف آرت سونیا، حمایت از 

بیان هنری كودكان است. هر سال نیز جایزه ای به 
بهترین مربیان هنر تعلق می گیرد. 

تاریخچه شكل گیری آرت سونیا جالب توجه 
است. در سال 2000 هنگامی كه سه همكار به 

 نام های جیم میرز 
)Jim Meyers(، اریك میدل )Eric Meidel( و 
 )Kishore Swaminathan( كیشور  سوامیناتان

مشغول گفت وگو بودند، كیشور متوجه یك 
نقاشی شد كه بر دیوار اتاق محل كارشان نصب 

بود و آن نقاشی رنگین كمان بود كه فرزند 8 
ساله یكی از همكاران كشیده بود. در آن لحظه 
این سؤال برای آن ها ایجاد شد كه چرا چنین 

نقاشی زیبایی در وب سایتی نباشد كه تمام مردم 
ببینند و از زیبایی آن لذت ببرند. همین صحبت 
زمینه شكل گیری وبگاه را ایجاد كرد و در كمتر 

از یكسال 25000 اثر هنری از مدارس برای آن ها 
ارسال شد. 

این وبگاه در سال 2006 از طرف انجمن ملی 
آموزش هنر 

 (National Arts Education Association)

جایزه خدمات برجسته در آموزش هنر را 
دریافت كرد. برای جست وجوی آثار هنری در 
صفحه اصلی فیلدی وجود دارد كه به تفكیك 
دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تقسیم 

شده است. البته گزینه ای نیز برای جست وجوی 
تازه ترین آثار با عنوان )start exploring( قرار 

دارد. گاهی نیز نمایشگاه های خاص از نمونه آثار 
دانش آموزان به نمایش گذاشته می شود. برای مثال 

»طراحی همگانی: واكنش دانش آموزان به كرونا 
ویروس«، كه شامل آثاری با موضوعات: 1. بعد از 

بحران تنها پیام امید و خوش بینی می ماند. 2. تعطیالت 
برای من چگونه است. 3. با هم ماندن در زمانی كه از 

هم فاصله داریم. 4. سپاسگزاری از پزشكان و پرستاران.
)تصویر1(

برای ارسال آثار دانش آ موزی به وبگاه، در صفحه اصلی، 
برای دو نقش معلمان و والدین امكان ورود و ثبت نام 

وجود دارد. دبیران هنر از سراسر دنیا می توانند در این 

وب سایت با وارد كردن اطالعاتی از جمله نام مدرسه، 
شهر و كشور، ایمیل و نام كامل خود در سایت، به طور 

رایگان ثبت نام و نمونه آثار دانش آموزان خود را بارگذاری 
كنند. برای ساخت پورتفولیو گام نخست ورود در نقش 

معلم در صفحه اصلی سایت است. سپس از طریق گزینه 
ثبت نام رایگان )sign up for free( گزینه آخر انتخاب و 

به  صفحه مشخصات ارجاع داده می شود. تصویر2و3

تصویر )2(

تصویر )3(

تصویر )1(

تصویر )4(
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پس از ثبت نام امكان وارد كردن نمونه آثار هنری 
شخصی معلم و دانش آموزی وجود دارد. ساخت یك 

 پورتفولیو و به روز رسانی فعالیت ها برای معلم در سه بخش
 your Program School Setup, Build Gallery, 

Promote تعریف شده است. در زیر مجموعة سه  بخش 

ذكر شده، امكاناتی از قبیل نصب برنامه روی گوشی تلفن 

همراه، ارسال فیلم از كالس، ارتباط با والدین و 
غیره در دسترس است. )تصویر4( 

برای مشاهده آثار، به عنوان بازدید كننده موقت 
و بدون ساخت حساب كاربری، الزم است در 

صفحه اصلی كلید واژه ای وارد شود. این كلید واژه 
می تواند نام اثر، نام مدرسه و منطقة جغرافیایی و 
یا نوع اثر هنری باشد. برای كاربران غیرآمریكایی 

و كسانی كه فارغ از منطقه جغرافیایی و محل 
تحصیل تنها هدف مشاهدة آثار هنری را دارند، 

جست وجو و مشاهده می تواند از طریق وارد كردن 
Cal�  نوع اثر هنری باشد. برای مثال اگر شما واژه

 ligraphy)خوشنویسی( را وارد كنید به صفحه ای 
هدایت می شوید كه در آن ها مجموعه ای از آثار 

خوشنویسی و نقاشیخط دانش آ موزان را مشاهده 
می كنید. )تصویر5(

دسترسی والدین به وبگاه به چند طریق 
امكان پذیر است. آن ها می توانند با ورود به بخش 
والدین )Parents( به طور مستقیم با وارد كردن 

ایمیل و دیگر مشخصات ثبت نام كنند. آثاری كه 
به وسیله معلم بارگذاری می شود. برای دسترسی 

عموم، باید توسط والدین تأیید شود كه در قسمت 
ورود كد والدین )Give Permission( صورت 

می گیرد. این گزینه امكان تعامل و نقش ارتباطی 
والدین را فراهم می كند. البته والدین می توانند 

به طور مستقیم نیز آثار فرزند خود را بارگذاری و 
بازخورد معلم را در مورد آن آثار مالحظه كنند. 

همچنین برای اولیاء این امكان وجود دارد كه نظر 
خود را در مورد اثر هنری فرزندشان وارد كنند و 
از نظر بازدید كنندگان، دوستان و همكالسی های 
فرزندشان در مورد اثر، آگاه شوند. خرید آثار نیز 

یكی دیگر از امكانات وبگاه برای والدین است. 
)تصویر6(

Seesaw (https:// web. seesaw. me/)
سی سا، وبگاهی برای آموزش و یادگیری از 
راه دور است. هدف سی سا، تشكیل یك حلقه 
یادگیری بین دانش آموزان، معلمان و خانواده هاست. 

دانش  آموزان ابزاری برای ثبت یادگیری های خود 
دارند، معلمان، برای بهبود فرایند تدریس نكات 

مفیدی یاد می گیرند و خانواده  ها نیز بیشتر با جریان 
یادگیری فرزندان خود درگیر می شوند. فضایی كه برای 

تصویر )5(

تصویر )7(

تصویر )6(
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اشتراك گذاری آن ها نمونه آثار هنری دانش آموزان 
فراهم می شود نه تنها دلهره آن ها را در نمایش 

دستاوردهایشان كاهش می دهد بلكه آن ها 
فضایی را برای الهام گرفتن و بازدید از نمونه آثار 

همساالن خود می یابند. معلمان نیز می توانند 
اطالعاتی را راجع به فرایند كار همكارانشان و 
نحوه ارزیابی دیگر معلمان از آثار هنری كسب 

كنند. )تصویر7(

در بخش مشاهده، از شما سؤال می شود، كه 
در چه نقشی قصد ورود به سایت را دارید؛ معلم، 
دانش اموز یا خانواده و شما با انتخاب نقش خود 
می توانید، عضو سایت شوید. پس از عضویت در 

حساب كاربری معلم، امكان دعوت كردن تمامی 
دانش آموزان و خانواده های آن ها به تفكیك هر 

كالس وجود دارد. برای ارتباط با خانواده هر 
دانش آموز الزم است ابتدا حساب كاربری توسط 

دانش آ موز تشكیل شده باشد. ایجاد حساب 
كاربردی هر دانش آموز می تواند از طریق حساب 

جی میل و یا از طریق ایمیل مدرسه باشد. دانش آموزان در 
حساب خود می توانند انواع موضوعات گوناگون پیرامون 

تدریس، یادگیری، روان شناسی تربیتی، مهارت های 
برخورد با موقعیت های مختلفی را كه در فضای آموزشی 

رخ می دهد و همچنین محتوا و مهارت های آموزشی 
دروس مختلف مانند علوم، ریاضی، یادگیری زبان 

انگلیسی، تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، هنر و موسیقی و 
غیره را جست وجو كنند. )تصویر8( 

پس از اینكه معلم دانش آموزان را به حساب خود 
اضافه كرد فضایی برای برقراری ارتباط با دانش آموزان 

به صورت فردی و گروهی و همچنین خانواده دانش آموز 
فراهم می شود. بایگانی فعالیت های كالسی در حساب 

كاربری معلم ثبت می شود و امكان تبادل و دریافت 
بازخورد معلم برای والدین وجود دارد. وبگاه سی سا به طور 
گسترده به موضوعات مختلف درسی، مشاوره تحصیلی و 
چالش های آموزشی می پردازد؛ اما امكان دسترسی بدون 
داشتن حساب كاربری و خارج از نقش دانش آموز، معلم 

و خانواده وجود ندارد. تعامل و بهره مندی از وبگاه در سه 
حلقه دانش آموز، معلم والدین صورت می گیرد. 

Pinterest   www. pinterest.com
 به احتمال زیاد شما نام پینترست را زیاد شنیده اید. 

پینترست، شبكه ای اجتماعی است كه تمام مردم دنیا 
می توانند عالیق، نمونه آثار هنری، و تمام فعالیت های 

خالقانه خود را در این شبكه بارگذاری یا سنجاق 

)پین كردن( كنند. از این طریق، نه تنها كاربران پرونده ای 
برای آثار هنری خود دارند كه در معرض دید و نظر 
افراد دیگر قرار دارد بلكه امكان بازدید از خالقیت ها 

و آفرینش های مردم در فرهنگ های مختلف نیز برای 
 pin كاربران فراهم می شود. كلمة پینترست تركیبی از

سنجاق و عالقه i nterest است. یك تابلوی اعالنات كه به 
راحتی می توان تمامی محتواهای چند رسانه ای را در آن 

سنجاق كرد. برای نام نویسی در این وب سایت تنها داشتن 
ایمیل كافی است. بنابراین، همه افراد از جمله دبیران هنر 

می توانند نمونه آثار هنری  دانش  آموزان و فعالیت های 
آن ها را به صورت نمایشگاهی آنالین در معرض دید قرار 

دهند. اهداف پینترست با آرت سونیا و سی سا متفاوت 
است. آرت سونیا به طور تخصصی مربوط به پورتفولیو و 

آثار هنری دانش آموزان طراحی شده است. سی سا متعلق 
به امور آموزشی و پرورشی در تمامی شاخه های تحصیلی 
است؛ اما پینترست در انواع شاخه ها هنری، خالقیت، هنر 

بومی و غیره فعالیت دارد و دسترسی برای عموم آزاد 
است. تعریف نقش معلم، والدین و دانش آموز مانند وبگاه 

آرت سونیا و سی سا در پینترست صورت نگرفته است و 
افراد می توانند بدون تعریف نقش، آثار خود را بارگذاری و 

در معرض دید عموم قرار دهند. )تصویر9(
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