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ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو
اھداف اﺳﺎﺳﯽ:
ھدف اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﺳﺗرش داﻧش ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻗدرداﻧﯽ از آن در ﮐﻼس ھﺎی ۵-۱
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺗﺎ ﺑراﺑری را در اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﺑﯽ
ﺑﺿﺎﻋت ،ﭘﻧﺎھﻧده ،ﻻﺗﯾن و داﻧش آﻣوزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ-اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ در ﻏرب ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﺳﺎن وان اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾم.
آﻣوزﮔﺎران
ﮔﯾل وﯾﻧﯽ – آﻣوزﮔﺎر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼس
آﻣوزﮔﺎر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑوﻟت )(BOLT
ﺑﯾﺎﻧﮑﺎ َﭘ َﺗرﺳن – ارﮐﺳﺗر ،ھم ﺳراﯾﺎن ،ﭘﯾﺎﻧو ،ﺿﺑط ﮐﻧﻧده
اﻟﮑس ﺟﻧﮑﯾﻧز – طﺑل دﺳﺗﯽ
ﮔِﯽ َﮐرﯾﯾر – واﯾﻠن
رﯾﯾد دﯾوس – ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧده ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو ﻋﺑﺎرت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎت و
ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻠﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن اﺟزای ﮐﻠﯾدی
ﺷﺎﻣل رﯾﺗم )وزن( ،ﻧوا،ھم آھﻧﮕﯽ ،ﺣرﮐت ،ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﺟرﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻻت ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺳﻠﺳﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
روش ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮑوﻟوﯾرک ) (Schoolworkﮐﺎرل ارف
) (Carl Orff’s Schulwerkو ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ زوﻟﺗن ﮐوداﻟﯽ )(Zoltan Kodaly
ﺑﻧﺎ ﮔردﯾده اﺳت .آﻣوزﮔﺎران ﻣوﺳﯾﻘﯽ از ھر ﮐدام اﯾن روش ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ و ﯾﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻋﻧﺎﺻر ﮐﻠﯾدی ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﮑﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد .ھر داﻧش آﻣوز ﮐﻼس اول
اﻟﯽ ﭘﻧﺟم اﺑﺗدا ﭼﮭل دﻗﯾﻘﮫ آﻣوزش ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ و ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد.
آﻣوزﺷﮭﺎ در ﮐﻼس ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺟرﯾﺎن روزھﺎی ﻋﺎدی ﻣدرﺳﮫ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آﻣوزﮔﺎر
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ﮐﻼس وﻗت اﺿﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اراﯾﮫ ﺧواھد ﺷد .آﻣوزﮔﺎر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎوو ﺑﮫ دﯾﮕر آﻣوزﮔﺎران ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﻣﺣﻠﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﻣوده و در ﯾﮏ ﺗﺷرﯾﮏ
ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھم ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎ ﮐودﮐﺎن را ﺗﺷوﯾق
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ در ﺑﺎﻧد ،ارﮐﺳﺗر ،دھل  ،ﭘﯾﺎﻧو ،وﯾوﻟن و ﺿﺑط اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﮔروھﯽ راﯾﮕﺎن و وﺳﺎﯾل آن ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯾﮕردد .ﯾﮏ ﮔروه ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑوﻟت
) (BOLTﺑرای داﻧش آﻣوزان ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯾﮕردد.

ارﮐﺳﺗر ،ﺑﺎﻧد ،وﯾوﻟن ،ﭘﯾﺎﻧو ،ﺿﺑط ﮐﻧﻧده ،وﺳﺎﯾل ﺿرﺑﯽ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑوﻟت
)(BOLT
ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﺳﺎﯾل ﺿرﺑﯽ

آﻗﺎی ﺟﻧﮑﯾﻧز ھﻔﺗﮫ ﺳﮫ روز درﺟرﯾﺎن وﻗﻔﮫ ﻧﮭﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘرﯾﮑﺎﺷن را در اطﺎق
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎل ھﺷت ﺑﺎر ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺑﺎز دﯾد
ﮐﻼس ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻧر ﮐودﮐﺎن و اﺟرا ھﺎی ﻣدرﺳﮫ را ﻧﯾز ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷرح ﮐﻼس ﺿرب دﺳﺗﯽ
در ﺟرﯾﺎن ﮐﻼس ﺿرب )دھل( ،داﻧش آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو ﻓرﺻت
اﺟرا اﻧواع ﮔوﻧﺎن ﺿرب از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن را ﺧواھﻧد داﺷت .اﯾن ﺿرب ھﺎ ﺷﺎﻣل
دﯾﻣﺑﮫ ) ،(Djembeدﻣﺑﮏ ) ،(Dumbekﮐﺎﻧﮕو ) ،(Congaدھل ﺳﻧﯾﯾر ) Snare
 (Drumو ﺳت دھل ) (Drum Setﻣﯾﺑﺎﺷد .داﻧش آﻣوزان ﻓرﺻت اﺟرا ھﺎی ﮔروھﯽ
آھﻧﮓ ھﺎی اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ،ھﻧدی ھﺎی ﺷرﻗﯽ ،اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻﺗﯾن و ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ ،را ﺧواھﻧد
داﺷت.
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ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺿرب و آھﻧﮓ ھﺎ ،ھر داﻧش آﻣوز ﻗﺎدر ﺑﮫ اظﮭﺎر اﺣﺳﺎس ﺷﺎن از
طرﯾق اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﭼﺷم و دﺳت ،اﯾﺟﺎد اﺣﺗرام ﺧودی ،ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ دﯾﮕر
داﻧش آﻣوزان و ﻗدرداﻧﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ دﯾﮕر ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.
آﻣوزﮔﺎر ﮐﻼس ﺿرب ،آﻟﯾﮑس ﺟﻧﮑﯾﻧز ،ﯾﮏ اﺟرا ﮐﻧﻧده  ،ﻣدرس ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﮐﺎﻣﭘوزر
و ﺿﺑط ﮐﻧﻧده ﺧوب ﻣﯾﺑﺎﺷد .او ﺑﮫ دور دﻧﯾﺎ اﺟرا ھﺎ و ﺳﻔرھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾوﻟن
ﮔﯽ ُﮐرﯾر ،وﯾوﻟﻧﺳت در ارﮐﺳﺗر ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﺳﮑرﻣﻧﺗو
ﮐﻼس وﯾوﻟن ﺑﮫ روز ھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ در ﮐﻼس ﻣوﺳﯾﻘﯽ از ﺳﺎﻋت ۲:۱۰-۱:۱۰
ﺑرﮔذار ﻣﯾﮕردد.
ھدف از اﯾﺟﺎد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘوﯾت ھﻧر در آﻣوزش ،اراﯾﮫ ﻓرﺻت آﻣوزش ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑرای
ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﻧﺑﻊ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد ،و ﺗﺷوﯾق اﺟﺗﻣﺎع ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری روی اﺳﺗﻌداد ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ارﺗﺑﺎط ﻣوﺳﯾﻘﯽ دان ھﺎ و ﻧوازﻧده ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﺎ داﻧش
آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾوﻟن ﻣﺗﺷﮑل از دو ﮐﻼس ﮐوﭼﮏ ) ۳۵داﻧش آﻣوز( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزن
ﻧﺣوه ﻧﮕﮭداﺷت وﺳﺎﯾل ﺷﺎن ،ﺗﺎدﯾب ﺧودی ﺣﯾن ﺗﻣرﯾن ،ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺧﺎص وﯾوﻟن،
ﺗرﺗﯾب ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ و اﺟرا ﻋﺎﻣﮫ ﺗدرﯾس ﻣﯾﮕردد.
اﺟرا در اﺟﺗﻣﺎع ﺑرای ﺗﻘوﯾت ھﻧر در آﻣوزش ﺧﯾﻠﯽ ﻣوﺛر اﺳت .داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ھدف ،اطﻣﯾﻧﺎن و ھﯾﺟﺎن را از طرﯾق آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﺟرا ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .ﻣدرﺳﮫ ،ﻧﮭﺎد داﻧش
آﻣوزان ،ﺧﺎﻧواده و اﺟﺗﻣﺎع ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷرﮐﺎی آﻣوزش ھﻧر از طرﯾق ﺗﻣﺎﺷﺎ و اظﮭﺎر
ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺑﮫ ﮐوﺷش ھﺎ ﮐودﮐﺎن ﺷﺎن ﮔردﻧد.
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ﭘﯾﺎﻧو
ﮐﻼس ﭘﯾﺎﻧو در اطﺎق ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ،ﺳﺎﻋت  ۷ﺻﺑﺢ ﺗوﺳط ﺑﯾﺎﻧﮑﺎ َﭘ َﺗرﺳن
ﺗدرﯾس ﻣﯾﮕردد .او ھﻣﭼﻧﺎن ارﮐﺳﺗر ،ﺑﺎﻧد و ﮐﻼس ﺿﺑط را ﻧﯾز آﻣوزش ﻣﯾدھد.
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾﺎﻧو ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺧواﻧدن ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻧﮕﮭداﺷت زﻣﺎن را ﻣﯽ آﻣوزاﻧد .ﺑرﻋﻼوه،
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧوش آھﻧﮕﯽ ،ﺧﻼﻗﯾت و ﺗﺣرک ﺧوب را ﻣﯾﺗواﻧد ﮔﺳﺗرش
دھد .ﯾﺎد ﮔﯾری ﭘﯾﺎﻧو ﻣﺳﺗﻠزم آن اﺳت ﺗﺎ داﻧش آﻣوزان ﮐﻧﺗرل ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﯾﮑﺟﺎی دﺳت
راﺳت و ﭼپ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .از طرﯾق آﻣوزش ﭘﯾﺎﻧو دﺳت و ھر اﻧﮕﺷت ﻗوﯾﺗر و ﻣﺳﺗﻘل
ﻣﯾﮕردﻧد .اﯾن ﻣﮭﺎرت ﺣرﮐﺎت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﻣﺣﻠﯽ ﺗدرﯾس ﺧواھد
ﺷد .داﻧش آﻣوزان ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ آھﻧﮓ ھﺎ و ﺗراﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺷﺎن ﻧﯾز ﺗﺷوﯾق ﺧواھﻧد
ﺷد.
ﺑﺎﻧد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺑرای آﻣوزش
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اراﯾﮫ ﺧوﯾش از طرﯾق ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗوﺳط ﯾﺎدﮔﯾری ﻧواﺧﺗن آﻻت ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎﻧد
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧد ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ھﺎی ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم ﺑﺎز ﺑوده و ﻣﺳﺗﻠزم
ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .داﻧش ﻣﯾﺗواﻧد ﻧواﺧﺗن ﻓﻠوت ) ،(fluteﮐﻼرﯾﻧت )،(clarinet
ﺳﺎﮐﺳﯾﻔون) ،(saxophoneﺷﯾﭘور ) (trumpetو ﯾﺎ ﺗرﻣﺑون ) (tromboneرا
ﺑرای آﻣوزش اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد .داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻧد در آﺧر ﺳﺎل ﮐﻧﺳرت را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش
آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن اﺟرا ﺧواھﻧد ﮐرد .درﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﻧﺳرت ھﺎ و ﻓﺳﺗﯾوال ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ
دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرﮔذار ﺧواھﻧد ﺷد.
ھﻣﺳرا
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺳرا در ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻓرﺻت اﯾﺟﺎد ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋﺎﻟﯽ و
اظﮭﺎر ﺷﺎن از طرﯾق آواز ھﺎی ﺷﺎن را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان
ﮐﻼس ھﺎی ﺳوم و ﭘﻧﺟم ﺑﺎز ﺑوده و ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت .داﻧش آﻣوزان ﺗﮑﻧﯾﮏ
ھﺎی ﺧﺎص آھﻧﮓ ﺧواﻧدن و ﻧﻔس ﮔرﻓﺗن را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﻼﻣﺗﯽ
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آواز و آھﻧﮓ ﺧواﻧدن در ﮔروه و ﺗﮏ ﻧوازی را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻧد در
آﺧر ﺳﺎل ﮐﻧﺳرﺗﯽ را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن اﺟرا ﺧواھﻧد ﮐرد .درﺟرﯾﺎن ﺳﺎل
ﮐﻧﺳرت ھﺎ و ﻓﺳﺗﯾوال ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرﮔذار ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺿﺑط ﮐﻧﻧده
ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ﺳوم اﻟﯽ ﭘﻧﺟم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺿﺑط ﮐﻧﻧده را از ﻣﺎه ﺟﻧوری اﻟﯽ اﭘرﯾل
ﻓرا ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﮐﻼس ھﺎی ﻧﮭﺎر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣرور ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز دارﻧد و ﯾﺎ
ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺿﺑط را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ،ﻧﯾز ﺑرﮔذار ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ھﺎل ﮐﺎرﻧﯾﮕﯽ – ﮐﻼس  ۵-۳در ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﮏ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎوو )ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎن وان( ،
ارﮐﺳﺗر ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﺳﮑرﻣﻧﺗو ) (SPOو اﻧﺟﻣن ﻣوﺳﯾﻘﯽ وﯾﯾل در ھﺎل ﮐﺎرﻧﯾﮕﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺗﺷﮑل از ﭼﮭﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت " :ارﮐﺳﺗر ﺗﮑﺎن ﻣﯾدھد" " ،ارﮐﺳﺗر
ﻣﯾﺧواﻧد" " ،ارﮐﺳﺗر ﻣﯾﺟﻧﺑد" و اﮐﺳﺗر اھﺗزاز ﻣﯽ ﮐﻧد" .ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ داﻧش
آﻣوزان ادﺑﯾﺎت ارﮐﺳﺗری و ﺳرود ﺧواﻧﯽ ﺟﻣﻌﯽ را ﻓرا ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎل آﻣوزش ،ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ھﺎی  ۵-۳در ﮐﻧﺳرﺗﯽ )ﻣﺻﺎرف
ﺑس ﺗوﺳط  VAPAﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد( ﮐﮫ ﺗوﺳط ارﮐﺳﺗر ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﺳﮑرﻣﻧﺗو ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯾﮕردد ،اﺷﺗراک ﺧواھﻧد ﮐرد .داﻧش آﻣوزان ھﻣراه ﺑﺎ ارﮐﺳﺗر از ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران
ﻣﯾﺧواﻧﻧد و ﯾﺎ ﺿﺑظ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳطﺢ اﺷﺗراک در اﯾن ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده اﺳت.
اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ھﺎل ﮐﺎرﻧﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را آﻣوزش ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ داﻧش
آﻣوزان را ﺑﮫ ﻣﺑﺗﮑرﺗرﯾن ﺷﯾوه آﻧﮭﺎ در ھﻧر دﺧﯾل ﺳﺎزﯾم.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻟﺳﺎن ﮔﻔﺗﺎری از طرﯾق ﻣوﺳﯾﻘﯽ )(BOLT
ﺗﺻور ﮐﻠﯽ :داﻧش آﻣوزان روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾم ﺳﺎﻋت آﻣوزش ﺳرود
ﺧواﻧﯽ و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت آﻣوزش دھل را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗراﻧﮫ ھﺎ و ﺳرود ھﺎ و
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ﻧﺣوه ﻧواﺧﺗن دھل را ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ﮔﺷﺗرش ﻟﻐﺎت و اﯾﺟﺎد آواز ﻓرا ﻣﯾﮕﯾرﻧد .در ﺟرﯾﺎن
ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر از ﺧﺎﻧﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎزدﯾد ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
ھدف اﺳﺎﺳﯽ :ازدﯾﺎد ﻣﮭﺎرت ﻟﺳﺎن ﮔﻔﺗﺎری و ﻟﻐﺎت داﻧش آﻣوزان ﺟدﯾد از طرﯾق اﯾﺟﺎد
آواز ،آھﻧﮓ و دھل زﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اھداف دﯾﮕر:
 .1ﻣﻌرﻓﯽ ﻓرھﻧﮓ  ،رواج ھﺎ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزه ورودی ھﺎ
 .2ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﺑرای ارﺗﺑﺎط و اﺣﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ
 .3ارﺗﻘﺎی ﺣس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑودن و ھﻣراھﯽ ﻣﯾﺎن داﻧش آﻣوزان.
 .4اراﯾﮫ راه ھﺎی ﻣﺑﺗﮑراﻧﮫ ﺑرای ﻣﺳﯾر اﻧرژی داﻧش آﻣوزان
 .5ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ داﻧش آﻣوزان ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﮐﺎرﻣﻧدان
 .6اراﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﺻون ﺑرای داﻧش آﻣوزان و راه ھﺎﯾﮑﮫ داﻧش آﻣوزان ﺑﺗواﻧﻧد
ﺧود را از طرﯾق ﺑﮭﺑود ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻟﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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