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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است 
که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت 
شامل  کتاب  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  انگیزه  ایجاد  و  اعتمادبه نفس 
شما  تحصیلی  رشتۀ  دیگر  دروس  از  شده  استخراج  و  مرتبط  محتواهای 
می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این کتاب از آن مطالب 
برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در این صورت 
دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب 
پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی 
می گردد. کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر 
اساس نیازهای بازار کار )فعلی و آتی( و ارتقای توان کارآفرینی در آموزش 

فنی و حرفه ای تألیف شده است.
ـ  یادگیری، ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل، کاهش  بهبود زمان یاددهی 
و  استانداردسازی  ارزشیابی،  در  اضطراب  کاهش  درسی،  کتاب های  حجم 
و  فنی  مادام العمر  شایستگی های  تحقق  به  کمک  و  مشترک  زبان  ایجاد 

حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب همراه هنرجو است.
تا امکان جابه جایی آسان  قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است 
حتی  و  آموزشی  مختلف  محیط های  در  بتوانید  و  باشد  فراهم  شما  برای 

محیط کار از آن استفاده نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات 
مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده 

نمایید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



مقدمه

با توجه به ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در دوران پیش از دبستان، تربیت مربی از 
اهمیت خاصی برخوردار است. باید توجه داشت در رویکرد جدیی فنی و حرفه ای، آموزش بر مبنای 
شایستگی با به کاربردن دانش و مهارت مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی و عدالت آموزشی 

صورت می گیرد.
در واقع شایستگی به عنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظیفه است که موجب موفقیت 

فرد در آن حرفه می شود. 
نقش  یک  انجام  برای  نیاز  مورد  نگرش های  و  دانش  مهارت ها،  از  ترکیبی  درسی  کتاب  محتوای 

است. شده  تدوین  بخش  اثر  به گونه ای 
از  از اطالعاتی است که نگهداری آن در حافظه مانع  محتوای کتاب همراه هنرجو شامل آن دسته 
یادگیری های بعدی است مانند جداول، نمودارها، فرمول ها و سایر اطالعات مورد نیاز هنرجویان که 

در فرآیند کار عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
هدف از ارائه این کتاب کاهش حجم کتاب درسی، کاهش حافظه محوری، تسهیل یادگیری، کاهش 
اضطراب و ترس از ارزشیابی است. الزم به یادآوری است که از محتوی این کتاب ارزشیابی صورت 

نمی گیرد.
از آنجا که نهادینه سازی هر فرآیند عملگرا لزوماً با اعمال برنامه های یادگیری و تجربی قابل دستیابی 
است این کتاب هنرجو را برای انجام فعالیت های عملی راهنمایی می کند و مسیر دستیابی به مهارت 

حرفه را هموار می سازد و در نتیجه زمان بیشتری را صرف فعالیت های عملی خواهد کرد.
از طرفی هنرجو با استاندارد ها و مقررات ملی و بین المللی و آیین نامه ها و گواهینامه ها و صالحیت های 
شغلی آشنا می شود. این کتاب تا پایان دوره تحصیلی به همراه هنرجو باقی می ماند و او را در دستیابی 

به مهارت حرفه راهنمایی می کند. 
سخنی با هنرجویان

1. هر واحد یادگیری را با دقت مطالعه کنید و تمرین ها را به صورت گروهی و یا فردی انجام دهید و 
در پوشه ای نگهداری کنید.

2. قسمت هایی را، که برای مطالعۀ بیشتر شما در نظر گرفته شده است، حتماً بخوانید زیرا درقسمت های 
بعد، از آن استفاده خواهید کرد.

3. در اجرای فعالیت های عملی تالش کنید و نتایج کار را در کالس، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهید.
فعالیت های گروهی  باید در  را مطرح می کند،  فعالیت ها و تمرین های عملی بسیاری  این درس   .4
شرکت کنید و کارایی فعالیت ها را با سایر گروه های کالسی، ارزیابی کنید. در ضمن، نمونه ای از کلیه 

فعالیت های خود را برای ارزیابی و استفاده نهایی در پوشه ای جمع آوری نمایید.
5. در خاتمۀ هر واحد یادگیری، عالوه بر تمرینات الزم، سؤاالتی نظری و عملی از متن ارائه شده است، 

که می تواند آموخته های شما را ارزیابی کند.
6. مشکالت و پیش نهادهای خود را با ما در میان بگذارید.




