
هميشــه از نقاشــي، به خصوص نقاشي 
گروهي، اســتقبال مي كنند. فعاليت هاي 
هنري در اكثر موارد در مدارس به صورت 
انفرادي انجام مي شوند، در حالي كه انجام 
فعاليــت  گروهي در كالس هنر، تجربه اي 
متفــاوت را در اختيــار دانش آموزان قرار 
مي دهد. در اينجا الزم به ذكر است، منظور 
از انجام فعاليت هنري به صورت انفرادي، 

نقاشی گروهی 
یادگیرى گروهی

نقاشي گروهي و ویژگي هاي آن 
پويايي هنر ســبب مي شــود برنامه هاي 
آموزشــي كالس هنر، نســبت به ديگر 
درس   ها، از تنوع بيشتري برخوردار باشند؛ 
تنوعي كه امكان تجربيات جديدي را براي 
دانش آموزان فراهم مي سازد. نقاشي يكي 
از فعاليت هاي هنري اســت كه كودكان 
بسيار به آن عالقه مندند. از اين رو، كودكان 

رونــد اجرايي اثر اســت كه در نقاشــي 
گروهي، اين بخش از فعاليت نيز به صورت 
گروهي انجام مي شود، زيرا فرايند مطرح 
كــردن موضوع و بررســي آن در كالس 
توسط معلم، هميشه به صورت گروهي و 
با تبادل نظر دانش آموزان صورت مي گيرد. 
در واقع، آموزش هنر به  صورت مســتمر، 
از فعاليت  هاي گروهــي در روند آموزش 
بهره مي برد، امــا در نهايت، دانش آموزان 
به تنهايي بــه نقاشــي مي پردازند و هر 
يــك به صــورت جداگانه و بــا توجه به 
برداشت هاي شخصي از موضوع، اثر هنري 
خود را خلق مي كنند. نقاشي گروهي اين 
امكان را براي كودكان فراهم مي سازد كه 
در برداشت  هاي يكديگر از موضوع سهيم 
شوند و در مورد آن ها به بحث و تبادل نظر 
بپردازند تا تصويري كه در نهايت ترسيم 
مي كنند، مطابق نظر تمام اعضاي گروه يا 

اكثريت آن ها باشد.  
با توجه به آنچه گذشــت، خوب اســت 
حداقل يك بار در طول ســال تحصيلي، 
زماني را به نقاشي گروهي در كالس هنر 
اختصاص دهيم. معمواًل موضوعاتي كه با 
جشن ها و برنامه هاي نمايشگاهي مدارس 
هم خواني داشته باشــند و امكان ارائه ي 

از ميان شيوه هاي متعدد آموزشي، یكي از روش هاي بسيار مؤثر، یادگيري 
گروهي است. نقاشي گروهي در پيوند با مبحث یادگيري گروهي مي تواند 
یكي از بهترین روش ها براي ایجاد تعامل بيشتر ميان دانش آموزان كالس 

باشد. سؤالي كه در اینجا مطرح مي شود این است كه مزایاي نقاشي گروهي 
چيست؟ آیا نقاشي گروهي مي تواند بر بهبود روند یادگيري تأثيري داشته 

باشد؟ این مقاله مي كوشد این موضوع را بررسي كند. 

نقاشي گروهي با موضوع دهه ي فجر، مركز 15 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1395

سمينه خوبي 
كارشناس ارشد ارتباط تصويري
عضو پيوسته انجمن تصويرگران
مربي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

برنامه ي درسي - هنر
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فرایند نقاشي گروهي با موضوع دهه ي فجر، مركز 15 كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، 1395

اثر نهايي در نمايشگاه وجود داشته باشد، 
انتخاب بهتري هستند، زيرا نتيجه ي نهايي 
فعاليت گروهــي دانش آموزان در معرض 
ديد قرار مي گيرد و تمام اعضاي گروه خود 
را در موفقيت نهايي اثر شريك مي دانند. 
در ايــن روش، دانش آمــوزان با يكديگر 
مقايسه نمي شوند و محصول نهايي كالس 
هنر با تمام نقاط ضعف و قوت، در اجرايي 
گروهــي به نمايش گذاشــته مي شــود. 
در نقاشــي گروهي، هم پوشاني هايي رخ 
مي  دهد كه به يكدســتي نهايي فعاليت 
هنــري مي انجامــد. از ايــن رو، كودكان 
در مي يابند چطور با هماهنگي، هم فكري 
و شناخت توانمندي هاي هر يك از اعضاي 
گروه، با مشــكالتي كه بر سر راه فعاليت  
هنــري قــرار مي گيرد برخــورد كنند و 
چگونه مشكالت جنبه هاي ديگر زندگي 
را به كمك يكديگر برطرف سازند. نقاشي 
گروهــي در پيوند با يادگيــري گروهي 
مي تواند يكي از بهترين روش ها براي ايجاد 
تعامل بيشــتر بين كودكان باشد. در اين 
روش، مهارت هــاي علمي، ذهني و ذوقي 
كودكان تكامل مي يابد و اعضاي گروه در 
تعامل براي رسيدن به يك هدف مشترك، 

به تكميل يكديگر مي پردازند و هر يك از 
اعضا، با تكيه بر توانمندي هايش، در مسير 
تكامل نقاشــي نهايي تالش مي كند و به 
ياري اعضاي ديگر مي شتابد. آنچه در اين 
فرايند رخ مي دهــد، يادگيري پايدارتر و 
عميق تر در ذهن كودكان را در پي دارد. از 
اين رو، نقاشي گروهي در پيوند با يادگيري 
گروهي، به آموزش مهارت هاي زندگي نيز 
مي پردازد. اين مهارت ها تنها با تمرين هاي 

زياد به نتيجه مي رسند. 

نکته هاي کلیدي در نقاشي گروهي 
با توجه به آنچه گذشــت و اهميت نقاشي 
گروهي در پيوند با روش يادگيري گروهي، 
در ادامه، اصلي تريــن ويژگي ها در فرايند 
اجراي نقاشــي گروهي را برمي شــماريم. 
توجه به اين نكته هــاي كليدي مي تواند 
روند اجراي برنامه و دسترسي به نتيجه ي 
مطلــوب در رونــد يادگيــري گروهي را 

تضمين كند. 
1. يك يا دو جلسه از برنامه ي كالس هنر 

را به نقاشي گروهي اختصاص دهيم. 
2. در مورد محيــط فيزيكي كالس فكر 
كنيــم و فضــا را براي فعاليــت گروهي 

آماده ســازي كنيم. مثاًل جاي نيمكت ها 
و صندلي هــا را تغيير دهيــم يا به حياط 
مدرســه برويم يا برنامه ي نقاشي گروهي 
را در يكــي از اردوهاي خارج از مدرســه 

طرح ريزي كنيم. 
3. از كاغذ هــاي رولي يا مقواهاي ســايز 
بزرگ استفاده كنيم تا دانش آموزان فضاي 

كافي براي نقاشي كردن داشته باشند. 
4. كاغذ رولــي را روي ميز يا زمين پهن 
كنيم يا روي ديوار، با توجه به ميانگين قد 

دانش آموزان، نصب كنيم. 
5. بهتــر اســت از ابزاري ماننــد گواش 
اســتفاده كنيم. به دليل ماهيت ذاتي اين 
رنــگ، كودكان در اســتفاده از آن آزادي 

عمل بيشتري دارند. 
6. رنگ هــا را به  صورت مجــزا، همراه با 
قلم موهاي مشــخص براي هــر رنگ، در 

اختيار دانش آموزان قرار دهيم. 
7. از دانش  آمــوزان بخواهيــم قلم موهاي 
هر رنگ را فقط براي همان رنگ استفاده 

كنند. 
8. يك سطل آب براي شستن قلم موها در 

دسترس داشته باشيم. 
از  يكــي  بــا  متناســب  موضوعــي   .9
فعاليت هاي نمايشــگاهي مدرسه انتخاب 
كنيم تا نتيجه ي نهايي نقاشــي گروهي، 
در نمايشگاه مدرســه به نمايش گذاشته 
شود. در اين فرايند، فعاليت گروهي كالس 
در پيوند با فعاليت هاي جمعِي جامعه اي 

بزرگ تر )مدرسه( قرار مي گيرد. 
10. در مــورد موضوع، بــا دانش آموزان 
تبادل نظر كنيم و موضوع را از جنبه هاي 

گوناگون به بررسي بگذاريم. 
11. مهارت هاي كارگروهي را به روشــني 
توضيــح دهيم. روي خــوب گوش دادن، 
رعايت نوبت و تصميم گيري تأكيد كنيم. 

12. از آنجــا كه كســب مهارت هاي الزم 
براي كارهاي گروهي به زمان و تمرين نياز 

دارد، شكيبا باشيم. 
13. روي قواعد مشخص و مؤثر ايستادگي 

كنيم. 
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دارند، حاضر مي شود. مشاهده ي چگونگي 
همــكاري دانش آموزان با هــم مي تواند 
اطالعــات مناســبي را براي ارزشــيابي 

دانش آموزان فراهم آورد. 
در نهايت مي توان چنيــن نتيجه گرفت 
كه نقاشــي گروهــي در پيونــد با روش 
يادگيــري گروهــي قــرار دارد و بر روند 
تأثير گذار  بســيار  دانش آموزان  يادگيري 
است. مزيت هاي فعاليت هاي گروهي را، با 
توجه به نظر محققان، مي توان به شرح زير 
دسته بندي كرد؛ مهارت هايي كه مي توانند 
از اين مباني كسب شوند و در تمام عمر به 

كار آيند عبارت  اند از: 
پذيرفتن و ارائه ي انتقاد هاي سازنده، گوش 
دادن فعال، پرسيدن، كنترل كردن و تأييد، 
توافق، اجراي قوانين توافق شــده، رعايت 
دســتور العمل ها، توجه به هدف، توجه به 
نظر ديگران، ارتبــاط دادن ميان ايده ها، 
تمركز روي فعاليت ، بروز رفتار مناسب در 
موارد نبــود توافق، رعايت وقت، گفت وگو 
كردن، ســامان دهي، طراحي، ارائه ي ايده 
به ديگران، حل مسئله، تأمل بر يادگيري، 
رفتار و تفكر، گزارش دادن، خطر پذيري، 
توضيح خواســتن، خودارزشيابي، سهيم 
شدن، دادن پيشنهاد هاي جايگزين، كمك 
ياد  يا حمايت ديگران، مسئوليت پذيري، 
دادن به ديگران، مديريت زمان، درك نظر 

ديگران، استفاده از حركات بدني و نگاه. 
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14. قابليت هاي فردي را بشناســيم تا در 
محول كردن مســئوليت قدرتمند عمل 

كنيم. 
15. وقت كافي بدهيم. كار گروهي نيازمند 
اســتفاده از مهارت هاي متنوع اســت و 
دانش آمــوزان براي رســيدن به نتيجه ي 

دلخواه به زمان بيشتري نياز دارند. 
16. محــل قرارگيري اعضاي گــروه را با 

توجه به شرايط تغيير دهيم. 
17. همواره به جست وجو، مطالعه و تفكر 

كردن در مورد موضوع اهميت دهيم. 

فعاليت هــاي گروهي مهارت دانش آموزان 
را در برقــراري روابــط اجتماعي افزايش 
مي دهند و ســبب مي شوند آن ها در برابر 
تفاوت هاي فردي حســاس تر باشــند و از 
راه هاي گوناگون بــا ديگران ارتباط برقرار 
كنند. در ايــن روش، كودك ياد مي گيرد 
ميزان آموخته هايش را با ديگران ســهيم 
شــود و خــود نيــز از ديگــران بياموزد. 
همچنين، در نقاشــي گروهــي، معلم با 
مشــاهده ي فعاليت گروه، به ارزيابي كار 
آنان مي پردازد و در جايي كه به كمك نياز 
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