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چكیده:
»هنـر درمانـی«، يكـی از مداخله هـای درمانـی در حوزه اختـالالت دوران كودكی اسـت. اوتيسـم يكی از 
اختـالالت عصبـی رشـدی اسـت كـه در دوره كودكی مشـاهده می گـردد. ضمن اينكـه اين كـودكان دارای 
مشـكالت ارتباطـی، هيجانـی و رشـدی زيـادی هسـتند، در برخی مـوارد، توانايی هـای ويـژه ای در آنها ديده 
شـده اسـت. يكـی از ايـن توانايی هـای احتمالی، »نقاشـی« اسـت. بسـتة كمك آموزشـی »رهـا« برگرفته از 
ابتـدای كلمـات »راهنمـای هنری اوتيسـم« اسـت كـه به كمـك آن والدين و مربيـان می توانند بـه كودكان 
مبتال به اختالل اوتيسـم آموزش نقاشـی دهند)هنردرمانی(. اين بسـته شـامل سـه كتابچة آموزشـی اسـت: 
1- راهنمـای شناسـايی اختـالل طيف اوتيسـم: راهنمای اوليـه و توضيحات مختصر با موضوع اوتيسـم برای 
شـناخت بيشـتر اين اختـالل؛ 2- روش تعيين سـطح به كمك آزمون »رهـا«: كتابی برای معرفـی و آموزش 
تعييـن سـطح بـه كمك آزمون تشـخيص سـطح و توانايی ترسـيمی كـودكان اوتيسـم؛ 3- مراحـل آموزش 
نقاشـی به كمك بسـته آموزشـی »رها«: اين كتابچه، شـامل آموزش طراحی مقدماتی، آموزش رنگ شناسـی 
و طرح هـای منتخـب بـرای سـطح و آموزش هـر كدام به مربـی و والدين بـرای آموزش به هنرجو می باشـد. 
عـالوه بـر كتابچه های فوق، مجموعه اي شـامل ابزار »رها« براي سـهولت نقاشـی برای كودكان اوتيسـتيك 
و فايلـی از نمونـه آثـار نقاشـی ايـن كودكان اسـت. در اصل بـه كمك اين بسـته مراحل و فرآينـد توليد يك 

اثرهنـری، برنامه ريـزی و آموزش داده می شـود.
به كارگيری روش جديد در آموزش نقاشـی، اسـتفاده از مبانی رشـدی مناسـب، گسـتره كاربرد طرح و ايجاد 

انگيـزش كافـی در فراگيران از نقاط مثبت طرح می باشـد.
 

● عنوان طرح: بسته کمك آموزشي» نقاشي رها«
● طراح: ملیكا محبي

● استان: البرز
● واحدآموزشي: هنرستان کاردانش عالمه امیني ناحیه سه کرج

● دبیران راهنما: زهرا معتمدنیا و فاطمه محبي

رتبه دوم
علوم اجتماعي و روان شناسي 


