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تعاريف و اصطالحات

آموزش هاي  جهت گيري  اصطالح،  از اين  منظور  مّلي:  درسي  برنامه   رويكرد   
مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد 
كه مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه.. اهلل 

است.
 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.

 محیط کار: موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از 
فضا ها از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود. 

 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد. 

 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

قلمرو  در  تربيت  و  آموزش   :)TVET( و حرفه اي  فني  تربیت  و  آموزش   
را  حرفه اي  و  شغلي  ارتقاء  و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي 
از  جنبه هايي  به  كه  است  جامع  واژه اي  وحرفه اي  فني  تربيت  و  آموزش  گويند. 
كسب  وابسته،  علوم  و  فناوري ها  مطالعه  دربرگيرنده،  تربيتي،  و  آموزشي  فرآيند 
بخش هاي  در  را  حرفه ها  با  مرتبط  دانش  و  فهم  عملي،  مهارت هاي  و  نگرش ها 
اطالق  و  ارجاع  آموزش عمومي،  بر  اجتماعي، عالوه  زندگي  و  اقتصادي  گوناگون 
مي شود. اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته 
است. همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها 
است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن 
و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های 
شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند.

براي مدتي  يا  ارائه خدمت و  براي  شغل )Job(: واژه شغل »استخدام شدن   
خاص« مي باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه از كارها 
و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن 

است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
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 حرفه )Occupation(: مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت 
معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي 
فرد در طول زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار 
در يك حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار 
است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها 
در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( 
مربوط به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت 

معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. 
 وظیفه )Duty(: وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه 
در يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف 
اصلي يك تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم 
و  نگهداري  مي رود  انتظار  مكاترونيك  تكنسين  از  كرد.  اشاره  و...  قدرت  انتقال 

تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 
 تكلیف کاري )Task(: يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا 
و انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف 
كاري تقسيم مي شود. به طور مثال، يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم 

مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه مي باشد.
 شايستگي )Competency(: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش 
مورد نياز جهت انجام يك تكليف كاري، بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. 
شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، 

غير فني و عمومي  تقسيم بندي مي شوند.
 Step مرحله کار ـ 

فعاليت های الزم برای انجام يك تكليف كاری را »مرحله كار« می گويند. مراحل 
انجام كار يك رويه مشروح انجام كار است. معموالً هر تكليف كاری از سه يا چند 

مرحله كار تشكيل شده است. 
حرفه: خانه دار 

وظيفه: نگهداری حياط 
كار: چمن زدن 

مرحله كار: روش نمودن چمن زن 
 )Performance Standard( استاندارد عملكرد 

آن  است.  استوار  عملكرد  استاندارد  براساس  كار  دنيای  حرفه ای  شايستگی های 
را  شغل  يا  حرفه  يك  در  كار  يك  انجام  برای  قبول  قابل  و  شده  شناخته  سطح 
استاندارد عملكرد آن كار می نامند. معموالً در استاندارد عملكرد شرايط انجام كار، 
عملكرد و معيار ارزيابی آورده می شود )رجوع به نمون برگ های ارزشيابی در انتهای 
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مقاله(. در ادامه نمونه هايی از استاندارد عملكرد آورده شده است: 
نمونه ١: استاندارد عملكرد جهت انجام كار »بررسی پمپ ها و سياالت« در حرفه 

مكاترونيك: 
بررسی پمپ ها و سياالت طبق چك ليست به طوری كه پمپ ها طبق مشخصات 

كار كرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد. 
نمونه ٢: استاندارد عملكرد جهت انجام كار »رسم مدارها و نقشه های الكتريكی با 

رايانه« در حرفه برق كار ماهر: 
رسم نقشه های مدارهای فرمان با نرم افزار نقشه كشی و در فرمت برداری به نحوی 
 IEC كه مطابق با نقشه دستی موجود بوده و عالئم به كار رفته در آن با استاندارد

مطابق باشد. 
نمونه ٣: استاندارد عملكرد جهت انجام كار »اجرای عمليات اوليه تراشكاری« در 

حرفه ماشين كار عمومی: 
اجرای عمليات اوليه تراشكاری )روتراشی ـ پله تراشی ـ پيشانی تراشی( با استفاده 
از ماشين تراش و ابزارهای تراش به صورتی كه قطعه كار با دقت ابعادی با تلرانس 

mm 1/0  ± و پرداخت سطح Ra 1/6 حاصل شود. 
 مهارت )skills( )شامل تفكر و عمل(: 

توانايی عضالت و ايجاد هماهنگی بين آنها و يا به عبارتی هماهنگی بين اعمال 
روانی، حركتی را مهارت گويند. البته از سطوح بااليی حوزه شناختی نيز به عنوان 
مهارت ياد می شود. در هر تكليف كاری حداقل سه و حداكثر شش مرحلة كاری 
وجود دارد كه هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی كه انجام هر مهارت 
مستلزم كاربرد دانش است و تعريف مذكور عملياتی كردن مهارت را مدنظر دارد. 
بنابراين هر شايستگی )تكليف كاری( می تواند از چندين مهارت تشكيل شده باشد. 

 ويژگی ها و شاخص های مهارت 
 سرعت 

 دقت 
 تكرارپذيری 

 تنوع شرايط و كاربرد 
 تنوع وسايل و تجهيزات 

 كنترل حركت 
 كنترل مكان 

 كنترل نيرو
 يادگيری تدريجی و مرحله ای 

 مبتنی بر تجارت گسترده 
 پايداری
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 سازگار با يادگيری مغز محور
 كنترل متغيرها

 عنصر اصلی شايستگی 
 دانش )knowledge( )شامل علم( 

با توانايی های ذهنی ـ عقالنی از قبيل كسب دانش، رشد مهارت های ذهنی، قدرت 
تجزيه تحليل  را دانش گويند. 

 نگرش )Attitude( )شامل اخالق و باور( 
نگرش به توانايی هايی گفته می شود كه به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عاليق 
اين نوع  از  با عالقه مثالی  توانايی مشاركت فعال توأم  و نگرش مربوط می شود. 

توانايی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. 
 سطح شايستگي انجام کار: صرف نظر از  اينكه يك تكليف كاري در چه سطح 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط 
كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار 
اساسي ارزشيابي مي باشد. در بين كشور هاي مختلف نظام سطح بندي شايستگي 

گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 
 چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و 
گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس 
در اين  مي دهد.  ارتباط  هم  به  شده  توافق  شاخص هاي  و  معيار ها  از  مجموعه ای 
ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان و  به مهارت و تجربه در كنار دانش  چارچوب 

مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.
عبارت  صالحيت  سطح   :)Level of Qualification( صالحیت  سطح   
است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي كه تكاليف 
كاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين 
كشورها وجود دارد. سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده 
است كه به طبع آن تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحيت 

حرفه اي در اروپا EQF به هشت سطح تقسيم بندي شده است.
 برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربيت 
اهداف، محتوا، روش ها،  كار،  استانداردهای دنياي  از  فني و حرفه اي مجموعه اي 
راهبردهاي ياددهی ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد 
را  يا مربي  ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كار آموز  استاندارد  آموزشي و 
براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد. 
دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي، دنياي كار و دنياي 

آموزش را در بر مي گيرد. 
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معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 
مي شوند:

١ استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متوليان صنعت، 
بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و ... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 

صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
٢ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد. 
٣ استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ بر اساس استاندارد هاي شايستگي حرفه و 
ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد. در اين 
استاندارد اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات آموزشي 

و ... در اولويت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي 
برنامه درسي و ارزشيابي  نيازسنجي، طراحي و تدوين  در نظر مي گيرد و فرايند 
)در  فني  شايستگي هاي  به  مي توانند  شايستگي ها  مي شود.  انجام  آنها  اساس  بر 
يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسيدن 
فراگيران به حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني  و حرفه اي 

در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه مي باشد. 
 هويت حرفه اي: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات  اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
ـ  حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي ـ حرفه اي(: چند رشته   گروه تحصیلی 
تحصيلي ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر 
عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به 
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند. 
چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده، غير 
هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي 
طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي ـ حرفه اي باعث شكل دهي هويت 

حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
ـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است   رشته تحصیلی 

كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
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 اهداف توانمند سازی: اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، 
توسط  شايستگي ها  كسب  جهت  يادگيري  ياددهي ـ  اقتضائات  و  عملكرد  استاندارد 
شكوفايي  رويكرد  به  توجه  با  توانمند ساز  اهداف  مي گردد.  تدوين  دانش آموزان 
فطرت شامل پنج عنصر: تعقل،  ايمان، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصه  ارتباط 
متربي با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين 
مهارتي  و  و حرفه اي  فني  تربيت  و  آموزش  به  اينكه  باتوجه  تدوين مي شوند.   و 
فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع 
ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه 
به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود،  اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و 

را دربرمي گيرد. تربيتي1  منطقي كليه  ساحت هاي 
يادگیري يك پارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع   
از ابعاد مختلف در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و 

مي شود. گفته  چهارگانه  عرصه هاي 
 يادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده. يادگيري ممكن 
است از طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و ...(، به صورت نمادين )از طريق 
شهودي  شيوه   به  يا  كلي(  )توضيحات  نظري  شيوه   به  نمادها(،  و  اعداد  اشكال، 

)ذهني يا روحاني( صورت گيرد.
بر  يافته  يادگيري ساخت  فعاليت هاي  يافته:  يادگیري ساخت  فعالیت هاي   
و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ـ  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  اساس 
حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي  ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی ـ يادگيری در فرايند 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها بر اساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
 محتوا: محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري 
ساخت يافته مي باشد. محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و 
عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتواي دربرگيرنده مفاهيم 
انتظار از  و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد 
از:  عبارت اند  پرورش,  و  آموزش  بنيادين  تحول  سند  اساس  بر  تربيت  و  تعليم  ساحت های  1ـ 
اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و 

حرفه ای و علمی و فناورانه
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دانش آموزان است و برگرفته از يافته های علمي  و معتبر بشری مي باشد. تناسب 
دانش آموزان،  روانشناختی  ويژگی های  عاليق،  آينده،  و  حال  نياز های  با  محتوي 

انتظارات جامعه اسالمي  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و  يادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يك يا چند پايه 
تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين و 
ICT ، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي  اينترنتي 
و  تربيت  بسته  ماكت  اساس  بر  يادگيري  بسته  تهيه  و  طراحي  مي شود.  تكميل 

يادگيري انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي 
برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از 
امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.

منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
تكميلي تقسيم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي و 

مي شوند.  كار  كتاب 
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل اجزای زير می باشد: 

٢ راهنماي هنرآموز؛  ١ كتاب درسي؛ 
4 كتاب كار؛  ٣ كتاب همراه هنرجو؛  

6 فيلم هنرجو؛  5 نرم افزار دانش آموز؛  
8 فيلم هنرآموز؛  7 شبيه سازها؛  

... ١0 9 پوستر 
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اهداف و ساختار کتاب

    سال های پيش از دبستان، مرحلة شكل گيری شخصيت كودک است. كودكان اين 
سال ها را با كنجكاوی و توجه نسبت به خود و اطرافيان و دنيای پيرامونشان سپری 
می كنند. در اين سال های طاليی، چنانچه محيط و آموزش غنی باشد، هوش شكوفا 
می شود، استعدادها پرورش می يابد و كودكان می توانند از حداكثر توانايی های خود 
بنابراين،  آيندة كشور است.  فردا و سازندة  نوجوان  امروز،  بهره مند گردند. كودک 
سرمايه گذاری برای وی، منبع ثروت انبوهی برای آينده كشور خواهد شد. اما چگونه 
اين مهم رخ خواهد داد؟ زمانی كه كودكان و نيازهايشان را بشناسيم، آنها را باور 
كنيم و با آگاهی و دانش، مسيری هموار را برايشان مهيا سازيم؛ مسيری به سمت 
نور و روشنايی، مسيری كه با مشعل علم بتوان آينده را روشن تر ديد و خوشبختانه 
اين مسئله ای است كه نظام آموزشی كشور نيز بدان توجه داشته و با اهميت دادن 
به دوره های پيش از دبستان و توجه به تربيت مربيان دل سوز و آگاه در رشته تربيت 

كودک در مقطع دوم متوسطه، در اين مسير گام برداشته است.
در اين راستا، كتاب مراقبت از سالمت كودک يكی از 6 درس كارگاهی تخصصی 
اين رشته به منظور ارائه 8 واحد نظری و عملی تهيه شده است. هدف اصلی اين 
كتاب آشنا كردن هنرجويان با نيازهای همه جانبة كودكان از نظر سالمت و ارائه 
ارائه  كتاب، ضمن  اين  مطالب  اساس  بر همين  است.  راستا  اين  در  فّعاليت هايی 
فّعاليت های مختلف و بيان يافته های علمی و تحقيقی و ضرورت ها، كمك می كند 
از  برنامه آموزشی گام به گام  اين زمينه،  نيازهای كودكان در  بر شناخت  تا عالوه 

طريق فّعاليت های مختلف تهيه، اجرا و ارزشيابی گردد. 
اهميت  و  نقش  و  سالمت  مفهوم  با  هنرآموزان  نمودن  آشنا  کتاب،  کلی  هدف 
آن در آموزش و پرورش كودكان و نحوه آموزش آن از طريق تمرين ها، بازی ها و 

فّعاليت های مختلف است.
محتوای اصلی اين درس، شامل 5 واحد يادگيری )فصل( است، كه به طور خالصه 

در زير به آنها اشاره می شود:
واحد يادگیری اّول: هدف اين بخش، آشنا كردن هنرجويان با  ارزش و اهميت 
و  فنون  روش ها،  با  آنها  نمودن  آشنا  آنها،  رشد  در  مؤثر  عوامل  كودكان،  رشد 

فّعاليت های گوناگون جهت پرورش شاخص های رشد كودكان است.
واحد يادگیری دوم: هدف اين بخش، آشنا كردن هنرجويان با ارزش و اهميت 
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بهداشت فردی كودكان، آشنا نمودن آنها با روش ها، فنون و فّعاليت های گوناگون 
و نحوه آموزش بهداشت فردی به كودكان از طريق تمرين ها، بازی ها و فّعاليت های 

مختلف است.
نشانه های  با  هنرجويان  كردن  آشنا  بخش،  اين  هدف  سوم:  يادگیری  واحد 
از  درمانی  مراكز  به  بيمار  كودک  ارجاع  و  كودكان، جداسازی  شايع  بيماری های 

طريق تمرين ها و فّعاليت های آموزشی گوناگون است.
واحد يادگیری چهارم: هدف اين بخش، آشنا كردن هنرجويان با ارزش و اهميت 
برای  اجرای آن  و  برنامه ريزی  نحوه  تغذيه در سالمت كودكان، گروه های غذايی 
دوره های پيش از دبستان است. همچنين، كنترل بهداشت مواد غذايی و نحوة طبخ 
آن را در مراكز پيش از دبستان از طريق تمرين ها، بازی ها و فّعاليت های مختلف، 

آموزش می بينند.
واحد يادگیری پنجم: هدف اين فصل، آشنا كردن هنرجويان با ارزش و اهميت 
انجام كمك های نخستين هنگام وقوع حوادث برای كودكان، آشنا نمودن آنها با 
انواع آسيب ها، ابزارها، روش های انجام كمك های اوليه و حمل مصدوم از طريق 

انجام فّعاليت های مختلف است.
بهسازی كيفيت يادگيری مستلزم ارتقای كيفيت تدريس و كسب مهارت حرفه ای است و 
اين مهم اتفاق نمی افتد مگر اينكه آموزش اثربخش باشد و ميزان خودآموزی، خودفهمی 

و خودانگيزی باال رود و اين بر عهدة هنرآموزان است كه زمينه را فراهم سازند.
هنرجويان شما، در آينده، شايد به عنوان مربی كودک مشغول به كار شوند، اما يقيناً 
مادرانی خواهند بود كه كودكان فردا را پرورش می دهند از اين رو آگاهی و دانش آنها 
نسبت به آموزش و پرورش كودكان و به كارگيری آن در زندگی خصوصی آنها امری 
است كه می تواند به ساختن جامعه ای با ارزش های اخالقی و معنوی و علمی بينجامد.

تدريس شما تالشی است دو جانبه، برای ياد دادن و ياد گرفتن واحدهای يادگيری 
برنامه مدونی را در اختيار شما قرار می دهد و شما خواهيد توانست با استفاده از فنون 
و ابزارهای آموزشی هنرجو را درگير آموزش كنيد. او نبايد، به عنوان گيرنده منفعل، 
درگير جادوی علم شود، بلكه بايد همراه شما، مهارت های يادگيری، مهارت اتكای به 
خود، ارتباط كالمی، تفكر، انديشه، خردورزی، حل مسئله، روابط انسانی، همكاری، 
مشاركت و تعاون را تجربه كند تا بدان حد كه آنها را در زندگی روزمره خود به كار گيرد 
و خود در آينده اين روش را در مورد كودكان اجرا كند. بنابراين، تا حد امكان به او 
فرصت تمرين و تجربه بدهيد و نوآوری و خالقيت او را ارج بگذاريد. اين واحد يادگيری 
هر چند از فصول گوناگون و تنوع محتوايی برخوردار است اما در يك نگاه كلی اين 
فصول با هم در ارتباط اند و در هم تنيده است. قبل از توجه به نكات پيشنهادی، 
روحيه  مسئوليت پذيری،  مداوم،  يادگيری  داشتن،  به  آنها  شدن  نهادينه  منظور  به 
ايثارگری، وجدان كاری، همكاری و مشاركت، صرفه جويی، توجه به محيط زيست، 
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پاسداری از ارزش های مذهبی و اخالقی، حفظ آداب و رسوم و سنت ها، احترام به 
قانون و … الزم است و بايد در طول آموزش سرلوحه كار قرار گيرد.

نكات پیشنهادی:
با  مفاهيم  اهميت  و  ضرورت  زمينة  در  يادگيری،  واحد  هر  تدريس  از  قبل   ١

هنرجويان بحث و گفت وگو كنيد.
٢ محتوای واحد های يادگيری را با توجه به فّعاليت های ارائه شده با هنرجويان 

مطرح كنيد، سپس جمع بندی كلی را با كمك آنها ارائه دهيد.
برای كسب اطالعات  از قسمت های هر بخش كتاب  اينكه بعضی  به  با توجه   ٣
بيشتر در نظر گرفته شده است و ارزشيابی از آن صورت نمی گيرد، هنرجويان را 

تشويق نماييد كه آنها را مطالعه كنند. 
4 هنرجويان را ترغيب نماييد تا در اجرای فّعاليت های عملی تالش كنند و نتايج 

كار را در كالس، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
5 از آنجا كه اين درس فّعاليت ها و تمرين های عملی بسياری را پيشنهاد می كند، 
كارايی  و  كنند  شركت  گروهی  فّعاليت های  در  كه  كنيد  تشويق  را  هنرجويان 
فّعاليت هايشان را با ساير گروه های كالسی، ارزيابی كنند. در ضمن، نمونه ای از كليه 

فّعاليت های خود را برای ارزيابی و استفاده نهايی در پوشه ای جمع آوری نمايند.
پايانی صورت می گيرد.  و  به دو صورت مستمر  يادگيری  ارزشيابی واحدهای   6
ارزشيابی عملی با توجه به شاخص هايی چون مشاركت در فّعاليت گروهی، مهارت 
كار  گزارش  تهيه  انضباط،  و  نظم  رعايت  خالقيت،  عالقه مندی،  كار،  اجرای  در 
فّعاليت های  اساس  بر  سال  در طول  بخش  هر  پيشنهادهای  و  تمرينات  براساس 
انجام شده و ارزشيابی نظری كليه مباحث واحدهای يادگيری به صورت مستمر و 

پايانی انجام می گيرد.
7 با توجه به تازگی مطالب اين واحد يادگيری، از شما درخواست می شود نظرها 
و پيشنهادهای خود را با ما در ميان بگذاريد و زمينه را برای تهيه مطالبی مفيدتر 

و پربارتر فراهم سازيد.
8 هر درس با نام خدا و با يك پيام مرتبط با موضوع آغاز شود. مثال: 

كودک سالم = جامعه سالم
9 با توجه به هدف توانمندساز، وسايل و ابزار الزم را از قبل آماده كنيد و فضای 

آموزشی را مشخص كنيد.
١0 برای اجرای هر هدف، طرح درس تهيه كنيد.

١١ هر قسمت از محتوای درس با طرح يك فّعاليت ذهن انگيزی مانند طرح سؤال، 
نمايش فيلم و نمايش تصوير شروع می شود.

١٢ از جمع بندی نظرات هنرجويان برای ادامه تدريس استفاده شود.
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١٣ از روش های فعال تدريس در آموزش مفاهيم استفاده شود.
١4 بعد از طرح محتوای درس، بر انجام فّعاليت های مطرح شده نظارت كنيد.

١5 به منابع ذكر شده در تدريس مراجعه نمائيد و از آنها بهره گيريد.
١6 هنرجويان را به استفاده از منابع ذكر شده هدايت نماييد.

اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی تربیت کودک

دوره سنی پيش از دبستان از تولّد تا شش سال اّول زندگی است. توجه به رشد 
اهّميت  از ضرورت و  به داليل زير  اين سال های حساس  يادگيری كودكان در  و 

فراوانی برخوردار است:
١ سرعت رشد در همه ابعاد آن در شش سال اّول زندگی نسبت به سال های ديگر 
بيشتر است. يادگيری كودكان در اين سال های حساس، سريع تر، آسان تر و عميق تر 

صورت می گيرد.
٢ با توجه به وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، كودكان خانواده های محروم 
نياز به محيطی دارند كه اين محروميت ها را تا حدی جبران سازد كه در مراكز 

پيش از دبستان، مربيان آگاه و آموزش ديده، اين وظيفه را برعهده دارند.
٣ تغييرات اقتصادی، اجتماعی و اشتغال مادران، ايجاد محيط های مناسب برای 

رشد و يادگيری كودكان را ضروری می سازد.
4 بر اساس پژوهش های انجام شده، كودكان برخوردار از آموزش پيش از دبستان ، 
توانمندی شناختی و رفتاری بيشتری نسبت به كودكان ديگر در مقطع ابتدايی دارند.

اوليه  درسال های  رشد،  مختلف  جنبه های  در  كودكان  مشكالت  از  بسياری   5
كه  است  صورتی  در  اين  و  می گردد  برطرف  به موقع  و  مؤثر  مداخله  با  كودكی، 

كودكان از آموزش های پيش از دبستان برخوردار شوند.
6 آموزش پيش از دبستان اگر توسط مربی آموزش ديده انجام شود، شوق يادگيری، 
نگرش مثبت و پذيرش كودک را نسبت به محيط مدرسه افزايش می دهد و در 

نتيجه ميزان ترک تحصيل كودكان را در مدرسه كاهش می دهد. 
7 يافته های پژوهشی نشان می دهد هزينه افت تحصيلی كودكان در مدرسه، 7 

برابر هزينه آموزش آنها در مراكز پيش از دبستان است.
8 والدين معموالً در ارتباط با نيازهای رشد كودكان ، شناخت كافی ندارند. در 
در  والدين  به  كودكان  آموزش  كنار  در  خانواده  آموزش  دبستان،  از  پيش  مراكز 

يادگيری شيوه های مناسب فرزندپروری كمك می كند.
ايجاب  پايدار  توسعه  به  دستيابی  ضرورت  فوق،  موارد  به  توجه  با  بنابراين،   9
می كند كه مربيان در سطح ديپلم از آموزش باكيفيت برخوردار باشند. گذراندن 
امكان  كودک،  تربيت  ديپلم  اخذ  برای  فنی وحرفه ای  آموزش  در  ساله  سه  دوره 
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فصل اّول: کلیات

برخورداری از آموزش طوالنی مّدت، عميق و همراه با كار عملی را فراهم می سازد. 
چنين آموزش هايی، مربيان را در انجام وظايف خود نسبت به ساير ديپلمه هايی 
كه جهت آموزش در مراكز پيش از دبستان، دوره های كوتاه  مّدت ضمن خدمت را 

می گذرانند، توانمند تر می سازد. 

هدايت تحصیلیـ  حرفه ای
هدايت  تحصيلي ـ حرفه اي شامل:

 هدايت از طريق در اختيار قرار دادن اطالعات شغلي و حرفه اي كه در برنامه 
درسي رشته بخشي از آن وجود دارد و بخش هاي ديگر شامل مسير توسعه حرفه اي 

از طريق بازديد و كارآموزي محقق مي شود.
 مشاوره حرفه اي كه در طول سال تحصيلي توسط مشاوران و با كمك آزمون هاي 

استاندارد انجام خواهد شد.
منظور  به  خاص  سنجش  ابزارهاي  با  و  مشاوران  توسط  كه  آموزشي  هدايت   
هدايت فراگيران در مسيرهاي تحصيلي افقي و عمودي در متوسطه و بعد از آن 

انجام مي شود.

پرورش مهارت های 
عاطفی ـ اجتماعی 

کودک 

پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی

مراقبت از 
سالمت کودک

دوره اّول متوسطه

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق 

کودک

پرورش مهارت های 
کالمی کودک

کنترل ايمنی و 
بهداشت محیط مراکز 

پیش از دبستان 

سال
١١

سال
١0

سال
١٢

رشته 
تربیت کودک
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

فصل 2

معرفی واحدهای يادگیری
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درس مراقبت از سالمت كودک در سال دهم در قالب پنج واحد يادگيری مستقل 
از يكديگر به صورت خطی ارائه می شود. سازمان دهی تكاليف كاری به صورت خطی 
يادگيری ساخت يافته  قالب تكاليف  ارائه دانش در  است و مراحل كاری به صورت 
و مهارت بعد از آن به صورت تمرين عملی در حيطه وسعت محتوا به ترتيب آورده 
می شود. شايستگی های غير فنی، زيست محيطی، ايمنی و نگرشی به صورت تلفيقی 

در دانش و مهارت ارائه می شود.

درس 
مراقبت 

از سالمت 
کودک   

توسعه 
شاخص های 

رشد جسمی ـ 
حرکتی

نظارت بر 
بهداشت 

فردی 
کودک                             

کنترل 
بیماری های 

شايع 
کودکان                  

نظارت بر 
تغذيه سالم 

کودک  

انجام 
کمك های 

اولیه به هنگام 
بروز حوادث  

شايستگی های مورد انتظار

شايستگی های فنی:
١ توسعه شاخص هاي رشد جسمي ـ حرکتي کودک

1ـ1ـ تعيين شاخص های رشد جسمی ـ حركتی
2ـ1ـ پرورش مهارت های حركتی عضالت بزرگ

3ـ1ـ پرورش مهارت های حركتی عضالت كوچك
4ـ1ـ پرورش رشد مهارت های هماهنگی عضالت 

5ـ1ـ پرورش مهارت های حفظ تعادل
٢ نظارت بر بهداشت فردي کودک

1ـ2ـ كنترل بهداشت فردی
2ـ2ـ پايش رشد كودک

3ـ2ـ بررسی پرونده سالمت كودک
٣ کنترل بیماری های شايع کودکان

1ـ3ـ پيشگيری از بيماری های شايع كودكان
2ـ3ـ مراقبت از كودک بيمار

3ـ3ـ تهيه گزارش وضعيت بيماری كودک
4 نظارت بر تغذيه سالم کودک

1ـ4ـ تهيه و نظارت بر برنامه غذايی كودكان
2ـ4ـ كنترل بهداشتی مواد غذايی

3ـ4ـ همكاری با مدير در نظارت بر طبخ مواد غذايی كودكان
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

5 انجام کمك هاي اولیه به هنگام بروز حوادث
1ـ  5 ـ تعيين نوع آسيب ديدگی

2ـ  5 ـ تهيه وسايل مورد نياز در كمك های اوليه
3ـ  5 ـ ارزيابی وخامت حال مصدوم

4ـ  5 ـ انجام كمك های اوليه
5ـ  5 ـ حمل و انتقال مصدوم 

شايستگی های غیر فنی:
١ انتخاب و به كارگيری فناوری های مناسب

٢ مسئوليت پذيری
٣ مديريت مواد و تجهيزات

4 يادگيری
5 مديريت زمان

6 داشتن درک درست از سيستم سازمانی
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مسیر يادگیری درس مراقبت از سالمت کودک

 توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حركتی
 نظارت بر بهداشت فردی كودک

 كنترل بيماری های شايع كودكان
 نظارت بر تغذيه سالم كودک

 انجام كمك های اوليه به هنگام بروز حوادث

تعیین شاخص های رشد 
جسمی ـ حرکتی

پرورش مهارت های 
هماهنگی عضالت

پايش رشد کودک 

مراقبت از  کودک بیمار 

 کنترل بهداشتی مواد 
غذايی

تهیه وسايل مورد نیاز در 
کمك های اولیه

حمل و انتقال مصدوم

پرورش مهارت های 
حرکتی عضالت بزرگ

پرورش مهارت های 
حفظ تعادل

بررسی پرونده سالمت 
کودک

تهیه گزارش وضعیت 
بیماری کودک

همكاری با مدير در نظارت 
بر طبخ مواد غذايی کودکان

ارزيابی وخامت حال 
مصدوم 

پرورش مهارت های 
حرکتی عضالت/ کوچك

کنترل بهداشت فردی 
کودک

پیشگیری از بیماری های 
شايع کودکان

تهیه و نظارت بر 
برنامه غذايی کودکان  

تعیین نوع 
آسیب ديدگی

انجام 
کمك های اولیه                           
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

              عرصه 
  عناصر        

رابطه با خويشتن
رابطه با خلق خدا رابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)ساير انسان ها(

تعقل، تفكر و 
انديشه ورزي

1ـ توجه به اخالق 
حرفه ای در آموزش های 
مرتبط با سالمت كودک 

ـ درک وظايف خويش 
در فّعاليت های گروهی 

مرتبط با سالمت كودک 
2ـ توجه به 

مسئوليت های محوله در 
مراقبت از سالمت 

ـ كشف روش های خالق 
مراقبت از سالمت 

3ـ توجه به وظايف و 
اصول مراقبت از سالمت 

كودک 
ـ تجزيه و تحليل  
وظايف شغلی خود 

در رابطه با مراقبت از 
كودک

1ـ تفكر در آيات الهی 
در رابطه با سالمت 

كودک 
ـ درک معرفت خداوند 
در آفرينش انسان سالم 

2ـ توجه به اخالق 
اسالمی درمراقبت از 

سالمت كودک 
ـ توجه به دستورات 
الهی درجهت ارتقاء 

سالمت كودک 
3ـ تأمل در احكام 

تربيتی اسالم در 
مراقبت از سالمت 

كودک 
ـ توجه به سيره تربيتی 

ائمه در مراقبت از 
سالمت كودک به 
عنوان امانت الهی

1ـ درک ارتباط مؤثر 
با  همكاران در ارتباط 

با مراقبت از سالمت 
كودک 

ـ توجه به مديريت 
مشاركت كودكان در 

ارتقاء سالمت خود 
2ـ تفكر در حل خاّلقانه 

مسائل بهداشتی 
كودكان 

ـ خردورزی در مراقبت 
از سالمت كودک 

3ـ تجزيه و تحليل 
مسائل و مشكالت 

كودكان 
ـ توجه به تفاوت های 

فردی در مراقبت از 
سالمت كودک

1ـ درک قوانين محافظت 
از محيط زيست در 

مراقبت از سالمت كودک 
ـ تدبر در حفظ سالمت 

كودک در صدمات زيست 
محيطی

2ـ خاّلقيت در استفاده 
بهينه از محيط زيست در 

حفظ سالمت كودک 
ـ توجه به ايمنی و 

بهداشت محيط آموزشی
3ـ تجزيه و تحليل نقش 
طبيعت در حفظ سالمت 

كودک 
ـ درک تأثير صدمات 

زيست محيطی در 
سالمت كودک

ايمان و باور

1ـ عالقه مندی  به كاربرد 
فناوری های نو در مراقبت 

از سالمت كودک 
ـ باور به يادگيری 

مادام العمر در 
آموزش های بهداشت و 

ايمنی
2ـ پذيرش 

مسئوليت های مراقبتی 
در حفظ سالمت 

ـ پذيرش خودباوری 
در اجرای مراقبت های 

بهداشتی
3ـ عالقه مندی  به شغل 
خويش در اجرای وظايف 
مراقبت از سالمت كودک 
ـ پذيرش اخالق حرفه ای 

در مراقبت از سالمت

1ـ التزام قلبی به 
دستورات الهی در 

مراقبت از  سالمت 
كودک 

ـ ايمان به تفكر دينی 
در حفظ سالمت 

كودک
2ـ پذيرش اخالق 

اسالمی درحفظ 
سالمت  كودک 

ـ مراقبت از سالمت 
كودک با توكل به 

خداوند
3ـ نگرش مثبت به 
دستورات الهی در 

حفظ سالمت 
ـ باور به آيات الهی 
در اهميت بهداشت 

كودک

1ـ باور به مشاركت 
همكاران در مراقبت از 

سالمت كودكان 
ـ ارزش گذاری به نگرش 

سيستمی جلب مشاركت 
كودكان در حفظ سالمت

2ـ عالقه به آموزش 
مراقبت های بهداشتی در 

سالمت كودک 
ـ نگرش مطلوب به 

ايجاد نشاط درطراحی 
فّعاليت های آموزشی 

مبنی بر سالمت كودک
3ـ ارزش گذاری به نقش 

مربی در تربيت كودک 
سالم 

ـ باور به مراقبت های 
بهداشتی در حفظ 

سالمت كودک

1ـ نگرش مطلوب به 
استفاده بهينه از منابع 

طبيعی درپرورش كودک 
سالم 

ـ ارزش گذاری به ايمنی 
و بهداشت محيط در 
طراحی  فّعاليت های 

آموزشی كودكان
2ـ مسئوليت پذيری در 

حفظ منابع طبيعی برای 
سالمت كودكان 

ـ باور به بهداشت و ايمنی 
وسايل و ابزار آموزش

3ـ عالقه مندی  به حفظ 
منابع طبيعی در ايجاد 

سالمت كودكان 
ـ نگرش مثبت به نقش 

طبيعت در حفظ سالمت 
كودک

اهداف تفضیلي درس ـ مراقبت از سالمت کودک
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              عرصه 
  عناصر        

رابطه با خويشتن
رابطه با خلق خدا رابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)ساير انسان ها(

علم
)کسب معرفت 

شناخت، بصیرت 
و آگاهي(

1ـ كسب دانش در 
ارتباط با مراقبت از 

سالمت كودک 
ـ آگاهی از روش های 

صحيح مراقبت از سالمت 
كودک 

ـ آگاهی از فناوری های 
نو در آموزش در توسعه 

مراقبت از سالمت كودک
2ـ آگاهی از اهميت 

سالمت كودک 
ـ شناخت روش های 

خاّلق مراقبت از سالمت 
كودک

3ـ شناخت اصول و 
فرايندهای مراقبت از 

سالمت كودک 
ـ بصيرت و آگاهی از 

وظايف محوله در مراقبت 
از سالمت كودک

1ـ شناخت آيات الهی 
در مراقبت از سالمت 

كودک 
ـ بصيرت به نقش تفكر 

در دستورات الهی در 
آموزش بهداشت

2ـ آگاهی از قوانين 
اسالمی در مراقبت و 
ارتقاء سالمت كودک 

ـ شناخت اخالق 
اسالمی در مراقبت از 

سالمت كودک
3ـ كسب معرفت در 
آيات الهی در مورد  
مراقبت از سالمت 

كودک 
ـ آگاهی از سيره پيامبر 

و ائمه اطهار در انجام 
وظايف شغلی خود

1ـ شناخت ارتباط 
مؤثر با همكاران برای 

مراقبت از سالمت 
كودكان 

ـ شناخت تفكر خالق 
در آموزشی های 
بهداشتی كودكان

2ـ شناخت مسئوليت 
همكاران در مراقبت از 

سالمت كودک
ـ شناخت  آموزش 

خودباوری به كودكان 
برای حفظ سالمت خود
3ـ آگاهی از مشكالت 

بهداشتی كودكان 
ـ آگاهی از اثرات مفيد 

كار تيمی در سالمت 
كودكان

1ـ آگاهی از مديريت 
منابع طبيعی در حفظ 

سالمت كودكان 
ـ آگاهی از صدمات زيست 

محيطی در سالمت 
كودكان

2ـ شناخت مراقبت های 
بهداشتی كودكان با 

استفاده از منابع زيست 
محيطی 

ـ شناخت روش های 
آموزش حفظ محيط 

زيست در جهت ارتقاء 
سالمت

3ـ شناخت روش های 
بهينه سازی  محيط زيست 

برای سالمت كودكان 
ـ شناخت انواع روش های 
مديريت سالمت كودک 

در محيط های عمومی

عمل
)کار، تالش، 

اطاعت، عبادت،
مجاهدت، 

کارآفريني، 
مهارت و...(

1ـ تالش در به كارگيری 
فناوری های نو در 
مراقبت از سالمت 

كودک 
ـ تالش در اجرای دقيق 

مراقبت های بهداشتی
2ـ مهارت در 

به كارگيری روش های 
خاّلق در مراقبت از 

سالمت كودک 
ـ مسئوليت پذيری 

در مراقبت از سالمت 
كودک

3ـ مهارت در اجرای 
مؤثر  مراقبت های 
بهداشتی و ايمنی 

ـ مهارت در به كارگيری 
روش های نو در آموزش 

بهداشت فردی

1ـ پايبندی به احكام 
اسالم در مراقبت 
از سالمت كودک 
ـ تالش در كسب 
اطالعات دينی در 

اجرای فّعاليت های 
آموزشی بهداشتی

2ـ به كارگيری 
اخالق اسالمی در 

مراقبت های بهداشتی 
ـ تالش در 

به كارگيری ارزش های 
دينی و مذهبی در 

آموزش بهداشت
3ـ به كارگيری آيات 

الهی در حفظ و 
مراقبت های بهداشتی 

ـ به كارگيری آداب 
و سلوک اسالمی در 
اجرای فّعاليت های 

آموزشی بهداشت

1ـ مهارت در ارتباط 
مؤثر با همكاران برای 
مراقبت های بهداشتی 

كودكان 
ـ مهارت در ارتباط 
مؤثر با كودكان در 
ارتقاء سالمت آنان
2ـ حضور فعال در 

فّعاليت های بهداشتی 
به منظور ارتقاء سالمت 

كودكان 
ـ كاربرد روش های 

خاّلق در انجام 
فّعاليت های بهداشتی

3ـ مهارت در 
مراقبت های  بهداشتی 

كودكان 
ـ تالش در جهت 

نظارت مؤثر بر بهداشت 
كودكان

1ـ كاربرد فناوری های 
نوين در به حداقل 

رساندن صدمات 
زيست محيطی در انجام 

فّعاليت های آموزش 
بهداشتی

ـ رعايت بهداشت محيط 
در حفظ سالمت كودكان
2ـ به كارگيری اصول و 
روش های پيشگيری از 

صدمات زيست محيطی 
در ارتقاء سالمت

مسئوليت پذيری در جهت 
حفظ محيط زيست 

در اجرای فّعاليت های 
آموزش بهداشت

3ـ استفاده بهينه از منابع 
زيست محيطی در ارتقاء 

سالمت 
ـ تالش در كاهش 

دورريزها به منظور حفظ 
بهداشت محيط زيست
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              عرصه 
  عناصر        

رابطه با خويشتن
رابطه با خلق خدا رابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)ساير انسان ها(

اخالق 
)تزکیه، عاطفه و 
ملكات نفسانی(

1ـ احترام به بهداشت و 
سالمت 

ـ تعهد به  اخالق 
حرفه ای در مراقبت از 

سالمت كودک
2ـ سعی در گسترش 

روش های خالق در 
اجرای مراقبت های 

بهداشتی 
ـ تعهد به نظارت بر 

بهداشت فردی
3ـ ارزش گذاری به 

نقش خويش در رشد و 
پرورش كودک سالم 

ـ مهرورزی و خيرخواهی 
در انجام فّعاليت های 

آموزشی بهداشت

1ـ سعی در گسترش 
سيره پيامبر و 

ائمه اطهار در حفظ 
سالمت كودكان 

ـ عالقه به تفكر دينی 
در انجام مراقبت های 

بهداشتی
2ـ اعتقاد به 

پرهيزگاری در انجام 
مراقبت های بهداشتی

ـ عالقه به اخالق 
اسالمی در اجرای 

مراقبت های بهداشتی
3ـ احترام به 

ارزش های دينی در 
حفظ سالمت كودک
ـ صداقت در انجام 

فّعاليت های آموزشی

1ـ تعهد به بهداشت و 
سالمت كودكان

ـ گسترش فرهنگ 
مشاركت با ديگران 

در اجرای مراقبت های 
بهداشتی

2ـ مهرورزی به كودكان 
در اجرای مراقبت های 

بهداشتی 
ـ برخورداری از روحيه 

تعاون و همكاری با 
ديگران در اجرای 

فّعاليت ها
3ـ پايبندی به حفظ 

سالمت كودكان از طريق  
مراقبت های بهداشتی 

ـ گسترش فرهنگ 
مسئوليت پذيری در كار 

گروهی  جهت حفظ 
بهداشت

1ـ پرهيز از آلوده كردن 
محيط زيست جهت 

حفظ سالمتی 
ـ احترام به محيط زيست 

در جهت ارتقاء سالمت
2ـ ارزش قائل شدن به 

روش های مؤثر در حفظ 
محيط زيست جهت 

سالمتی 
ـ متعهد به اجرای قوانين 

محيط زيست
3ـ اهميت به حفظ 

بهداشت محيط زيست 
برای ارتقاء سطح سالمت
ـ تعهد به استفاده بهينه 

از منابع طبيعی در 
آموزش بهداشت

بودجه بندی زمانی درس: مراقبت از سالمت کودک
اين درس شامل پنج واحد يادگيری به شرح زير است:

ساعت 
عملی

ساعت 
نظری

کل 
ساعت نام واحد يادگیری رديف

36 24 60 توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حركتی 1
36 24 60 نظارت بر بهداشت فردی كودک 2
36 24 60 كنترل بيماری های شايع كودكان 3
36 24 60 نظارت بر تغذيه سالم كودک 4
36 24 60 انجام كمك های اوليه به هنگام بروز حوادث 5
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هر واحد يادگيری نيز شامل چند مرحله  به شرح زير خواهد بود:

واحد يادگیری توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

جمع کل نظری عملی مراحل رديف

16 6 10 تعيين شاخص های رشد جسمی ـ حركتی 1

12 5 7 پرورش مهارت های حركتی عضالت بزرگ 2

12 5 7 پرورش مهارت های حركتی عضالت كوچك 3

10 4 6 پرورش مهارت های هماهنگی عضالت 4

10 4 6 پرورش مهارت های حفظ تعادل 5

واحد يادگیری نظارت بر بهداشت فردی کودک

جمع کل  نظری عملی مراحل رديف

30 12 18 كنترل بهداشت فردی 1

15 6 9 پايش رشد كودک 2

15 6 9 بررسی پرونده سالمت كودک 3

واحد يادگیری کنترل بیماری های شايع کودکان

جمع کلعملینظریمراحلرديف

162440پيشگيری از بيماری های شايع كودكان        1

5712مراقبت از كودک بيمار2

358تهيه گزارش وضعيت بيماری كودک3
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واحد يادگیری نظارت بر تغذيه سالم کودک

جمع کل  نظری عملی مراحل رديف

30 10 15 تهيه و نظارت بر برنامه غذايی كودكان 1

15 10 15 كنترل بهداشتی مواد غذايی 2

15 4 6 همكاری با مدير در نظارت بر طبخ مواد 
غذايی كودكان

3

واحد يادگیری انجام کمك هاي اولیه به هنگام بروز حوادث

جمع کل  نظری عملی مراحل رديف

14 5 9 تعيين نوع آسيب ديدگی 1

4 1 3 تهيه وسايل مورد نياز در كمك های اوليه 2

14 5 9 ارزيابی وخامت حال مصدوم 3

20 8 12 انجام كمك های اوليه 4

8 3 5 حمل و انتقال مصدوم 5
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فصل 3

آشنايی با روش های نوين تدريس
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روش های نوين تدريس

برای آموزش مطالب به يادگيرنده با توجه به موضوع، محتوا، گروه سنی يادگيرنده 
و ... روش های تدريس مختلفی وجود دارد. برای آشنايی با برخی روش های نوين 

تدريس به نمودار 1 توجه نماييد.

روش های 
نوين تدريس

آموزش 
تلفیقی

آزمايشی

همیاریپروژه

بحث 
گروهی

تدريس 
اعضای تیم

 ايفایحل مسئله
نقش

مشارکتی
فهرست 
سؤاالت

گردش علمیذهن انگیزی

نمودار ١- روش های نوين تدريس

روش های نوين تدريس شامل موارد زير است:

١. روش گروهی يا مشارکتی: 
تدريس مشاركتی يك راهبرد توصيه شده برای يادگيری فردی و جمعی است كه 
نه تنها فرد در مقابل يادگيری خود مسئول است بلكه در مقابل يادگيری ديگران 
گروه ها  اندازه  و  تركيب  در  كه  انعطافی  با  می تواند  هنرآموز  و  است  نيز مسئول 
به وجود می آورد به يك تدريس اثربخش دست يابد. به طوری كه نه تنها هنرجويان 
بتوانند با هم كار كنند بلكه يادگيری خود و ديگران را به حداكثر رسانده و از اين 
يادگيری لذت ببرند. فّعاليت های گروهی، يادگيری را جذاب و پربار می سازد و به 



27

فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس فعال  

رشد شناختی هنرجويان كمك می كند. اين روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان 
نيز تأثيرگذار است. هنرجويان در تعامل با يكديگر ياد می گيرند و همين ارتباط، 
توانايی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزايش می دهد و همدلی و همكاری را در 

آنان تقويت می كند.
برای اجرای درست فّعاليت های گروهی و مشاركتی، توجه به نكات زير، ضروری است:

١ ابتدا ضرورت و اهميت مشاركت و كارگروهی را برای هنرجويان توضيح دهيد 
تا آگاهانه در اجرای اين روش، مشاركت كنند.

٢ با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجويان در كالس، تعداد گروه های كاری را 
مشخص كنيد. )3 يا 4 گروه و هر گروه 2 يا 4 هنرجو(

گزارشگر  يك  و  هماهنگ كننده  يك  خود  گروه  برای  بخواهيد  هنرجويان  از   ٣
انتخاب كنند. وظيفه هماهنگ كننده، ايجاد نظم، رعايت نوبت در گروه و نظارت بر 
اجرای درست فّعاليت گروهی است. وظيفه گزارشگر، يادداشت مطالب مطرح شده 
در گروه، تهيه گزارش از كار گروهی و ارائه آن در كالس است. اين افراد نبايد ثابت 
باشند. هر هنرجو بايد هم تجربه كار هماهنگ كننده و هم گزارشگر را داشته باشد. 

قبل از شروع كار گروهی، اين مطالب را برای هنرجويان توضيح دهيد.
4 گروه بندی هنرجويان به گونه ای باشد كه افراد هر گروه ثابت نباشند و تغيير 

كنند. برای اين كار می توانيد از روش های زير استفاده كنيد:
1ـ4ـ شمارش و تقسيم بندی هنرجويان بر اساس اعداد. به   عنوان مثال اگر می خواهيد 
تا چهار بشمارند و آن را  از يك  از هنرجويان بخواهيد  چهار گروه تشكيل دهيد، 
تكراركنند. در پايان شماره های يك با هم، دو با هم، سه با هم و چهار با هم، يك 

گروه را تشكيل دهند.
2ـ4ـ هنرجويان را به صورت تصادفی در كالس بنشانيد و از آنان بخواهيد از سمت 

راست يا چپ، هر چهار نفر يك گروه را تشكيل دهند.
3ـ4ـ گاهی گروه ها را بر اساس انتخاب و تمايل هنرجويان تشكيل دهيد.

4ـ4ـ گاهی خود شما، بر اساس توانمندی های هنرجويان، آنها را گروه بندی كنيد. 
در اين روش توجه داشته باشيد در هر گروه هنرجويان از نظر درسی، قوی، متوسط 

و ضعيف با هم باشند.
5 هرگز گروه ها را بر اساس هنرجويان قوی، متوسط و ضعيف تقسيم بندی نكنيد. 
آموزشی  كه هنرجويان طيف های مختلف  است  گروه مشاركتی، گروهی  بهترين 
)قوی، متوسط، ضعيف(، با هم باشند تا بتوانند به يكديگر كمك كنند و همدلی و 

همكاری بين آنها ايجاد شود.
كار،  اين  با  دهند.  ارائه  گروه بندی  برای  روشی  بخواهيد  هنرجويان  از  گاهی   6

می كنيد. تقويت  گروهی،  كار  در  را  آنان  انگيزه  و  خالقيت 
7 هنگـام اجـرای فّعاليت گـروهی، خالصه ای از قـواعـد كارگـروهی ماننـد نـظم، 
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مسئوليت پذيری، رعايت نوبت، همكاری، ... را روی تابلوی كالس بنويسيد يا با هر روش 
ديگر آن را نشان دهيد و هنگام اجرای كارگروهی، توجه هنرجويان را به آن جلب كنيد.

تدريس مشاركتی يك راهبرد تدريس در گروه های كوچك است اما هر تدريسی كه 
با استفاده از گروه صورت می گيرد لزوماً نمی تواند تدريس مشاركتی تلقی گردد. 
زيرا تدريس مشاركتی الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی كه 
اين الزامات در جای خود و به   صورت درست انجام نگيرد نمی توان گفت تدريس 

مشاركتی صورت پذيرفته است.      
ميان  گروهی  رفاقت  و  همكاری  مشاركت،  زمينة  ايجاد  هنرآموز،  اصلی  وظيفه 
و  همكاری  و  رفاقت  ايجاد  بلكه  نيست،  رقابت  ايجاد  او  كار  می باشد.  هنرجويان 
صميميت ميان آنهاست. فلسفه وجودی تدريس مشاركتی دقيقاً به همين سبب 
است. اگرچه، به خاطر وجود برخی ويژگی های فردی از جمله ويژگی های هوشی، 
شخصيتی، زمينه خانوادگی و ... رقابت ميان هنرجويان ايجاد خواهد شد. اما وظيفه 
ما به عنوان يك هنرآموز حرفه ای اين نيست كه به آن دامن بزنيم . بلكه همان طوری 
كه در قبل آمد هنرآموز بايد تمام تالش خود را معطوف به اين هدف نمايد، كه 
هنرجويان موفقيت خود را منوط به موفقيت ديگران بدانند. در واقع به اين شعار 
اعتقاد پيدا كنند كه يا »همگی غرق می شويم و يا همگی نجات پيدا می كنيم«. 
در اين صورت است كه هنرجويان قوی تر، دست ديگر هنرجويان را خواهند گرفت.  
براساس  هنرجويان  گروه بندی  معنای  به  مشاركتی  يادگيری  كوهن  اعتقاد  به 
توانايی های مشابه نيست، بلكه برعكس، هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر 
نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پيشرفت تحصيلی بيشتر باشد، كارايی رويكرد يادگيری 

بود.  مشاركتی بيشتر خواهد 
تعداد هنرجويان عضو هر گروه و ترکیب اعضای گروه: 

درگروه های  هنرجويان  گروه بندی  مشاركتی  تدريس  در  هنرآموز  وظيفة  اولين 
كوچك است اما آنچه كه مهم است اين است كه در گروه بندی هنرجويان بايستی، 
قواعدی را رعايت نمود تا حداكثر نتيجه حاصل شود وگرنه ممكن است نتوانيم از 
تشكيل گروه به نتايج دلخواه خود دست پيدا كنيم. اعضای تشكيل دهندة هرگروه 
از قانون علمی »آستانه تحمل« پيروی می كند. آستانه تحمل كودكان با نوجوانان و 
بزرگساالن كامالً متفاوت است. كودكان آستانه تحمل كمتری نسبت به بزرگساالن 
دارند. زود خسته می شوند، در يك زمان واحد نمی توانند با تعداد بيشتری از افراد 
رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ نمايند. لذا بايد در گروه بندی هنرجويان، 
اين عوامل را مورد توجه قرار داد. يعنی تعداد اعضای هر گروه، رابطه مستقيمی با 
سن هنرجويان دارد. هرچه سن هنرجويان كمتر، تعداد اعضای گروه نيز كمتر و 
هرچه سن فراگيران باالتر، تعداد اعضای گروه نيز می تواند بيشتر باشد. بهتر است، 
تعداد اعضای گروه  هنرجويان دورة ابتدايی 2 تا 3 نفر، هنرجويان دوره متوسطة 
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اول 3 تا 4 نفر و هنرجويان دوره های متوسطة دوم و باالتر 4 تا 7 نفر باشد.   
الف: تا جايی كه ممكن است اجازه دهيد هنرجويان، خود، اعضای گروه را تعيين 
كنند. اما اگر اين كار به درستی انجام نشد هنرآموز حق دارد كه در تعيين اعضای 

گروه دخالت كند.
ب: هنرآموز بايد توجه داشته باشد كه در هر گروه، هنرجويانی از هر سه طيف 
ضعيف، متوسط و زرنگ حضور داشته باشند. اگر هنرجويان اين گونه عمل ننمايند 

هنرآموز می تواند با استفاده از روش هايی، آنها را سروسامان دهد.

٢. روش ذهن انگیزی يا بارش فكری:
ذهن انگيزی يكی از روش های آموزش خاّلق و مشاركتی است. در اين روش، مسئله 
يا پرسشی در كالس مطرح می شود و هنرجويان آزادانه نظرات خود را در مورد آن 

بيان می كنند و در پايان، مطالب جمع بندی و مجدداً در كالس ارائه می شود.
در  را  تفكر خاّلق  و  تفكر منطقی  انتقادی،  تفكر  به ويژه  ذهن انگيزی رشد شناختی 
هنرجويان تقويت می كند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان كمك می كند و جرأت ورزی 

و اعتماد به نفس آنها را افزايش می دهد.
اجرای اين روش مستلزم رعايت نكات زير است:

١ به همة هنرجويان فرصت داده شود تا آزادانه در گفت وگو شركت كنند. برای 
مشاركت هنرجويان، آنان را به پاسخ گويی مجبور نكنيد، بلكه با ايجاد انگيزه، آنها 

را به شركت در گفت وگو تشويق كنيد.
٢ اگر هنرجويی پاسخ درستی را ارائه نداد، آن را بپذيريد و به تصحيح پاسخ او 

نپردازيد، زيرا سبب می شود كه هنرجويان در گفت وگو شركت نكنند. 
٣ هنگام جمع بندی پايانی بدون نام بردن از هنرجويان، به اصالح نظرات نادرست 

بپردازيد.
4 نظم و نوبت مشاركت همة هنرجويان را در اجرای اين روش، رعايت كنيد.

5 در پايان، نظرات هنرجويان را اصالح و جمع بندی كنيد و در اختيار آنان قرار 
دهيد. می توانيد جمع بندی جلسات را هر بار به عهدة گروهی از هنرجويان قرار دهيد 

و نظرات اصالحی خود را ارائه دهيد.
6 جمع بندی جلسات ذهن انگيزی را هر بار گروهی از هنرجويان، بر حسب محتوای 

آن، به صورت پوستر، بروشور، نمودار، ... در كالس ارائه دهند.
چهار قاعدۀ اساسي بارش فكري 

١ انتقاد ممنوع: اين مهم ترين قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه 
كرده و بررسي و ارزيابي پيشنهاد را به آخر جلسه موكول كنند. ضمن اينكه مالحظه 

تبعيض آميز پيشنهادات نيز ممنوع است. 
٢ اظهار نظرآزاد و بي واسطه: اين قاعده براي جرأت بخشيدن به شركت كنندگان 
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براي ارائه پيشنهاداتي است كه به ذهن آنها خطور مي كند، به عبارت ديگر در يك 
جلسه بارش مغزي تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهارنظر را پيدا كرده باشند 
و بدون آنكه ترسي از ارزيابي و بعضاً انتقاد مستقيم داشته باشند؛ بتوانند پيشنهاد و 
نظر خود را بيان كنند . هر چه پيشنهاد جسورانه تر باشد، نشان دهندة اجراي موفق تر 

جلسه است. 
٣ تأکید بر کمیت: هرچه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادات 
مفيد و كارسازتر در بين آنها بيشتر مي شود. موفقيت اجراي روش بارش مغزي با 
تعداد پيشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. در اين روش اين گونه 
عنوان مي شود كه هرچه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد 

كيفي بيشتر است .
4 تلفیق و بهبود پیشنهادات: اعضا مي توانند عالوه بر ارائه پيشنهاد، نسبت به 
بهبود پيشنهاد خود اقدام كنند. روش بارش مغزي اين امكان را به اعضا مي دهد كه 
پس از شنيدن پيشنهادات ديگران، پيشنهاد اوليه بهبود داده شود. آنها همچنين 
بهتر و  پيشنهاد  و  تلفيق كرده  پيشنهاد ديگر  با چند  را  پيشنهاد خود  مي توانند 

كامل تري را به   دست آورند. 

٣. روش فهرست سؤاالت: 
در اين روش فهرستی از سؤاالت مختلف تهيه می شود تا موجب برانگيختن قدرت 
تفكّر و تّصور فرد گردد. اين تكنيك راهی برای به كار انداختن قدرت تّصور فرد شناخته 

شده است.
در اين روش، شيوة عمل به اين گونه است كه ابتدا موضوع يا مسئله ای كه می خواهيد 
درباره آن فكر كنيد، مشخص می كنيد. سپس سلسله سؤاالتی درباره هر مرحله از 

موضوع يا مسئله مطرح می كنيد.
نقاط قوت: خالقيت هنرجويان را افزايش می دهد. 

4. روش حل مسئله: 
اين روش يكی از روش های فعال تدريس است و نوعی آماده كردن فراگيران برای 
زندگی واقعی  است. در اين روش، فّعاليت های آموزش به گونه ای تنظيم می شوند 
برای  عالقه مندی  با  او  و  شود  ايجاد  مسئله ای  )هنرجو(  فراگيرنده  ذهن  در  كه 
حل مسئله تالش می كند. اين روش به صورت فردی يا گروهی اجرا می شود و با 

روش های سنتی كامالً فرق دارد.
يك ضرب المثل چينی می گويد: »اگر به فردی يك ماهی بدهی، يك وعده غذای 
او را تأمين كرده ای، اّما اگر به او ماهيگيری بياموزی، غذای يك عمر او را تأمين 
و  اطالعات  زمان،  مقتضای  به  تا  ياد دهيم  به هنرجويان  بايد  بنابراين  كرده ای«. 
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آموخته های خود را تعميم دهند و نيروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسترة 
زندگی به رفتارهای مطلوب تبديل كنند.

اجرای اين الگو دارای مراحل زير است:
١ مشخص كردن مشكل يا مسئله مورد تدريس به صورت دقيق و روشن؛

٢ جست وجوی راه حل های متعدد؛
٣ بررسی راه حل های متعدد؛

4 انتخاب راه حل مناسب؛
5 اجرای راه حل مناسب؛

6 پيگيری نتايج به دست آمده.
هرچند روش حل مسئله دارای مدل های متفاوتی است، اما همه در اين اصل سهيم اند 
كه به هنرجويان ياد می دهند به اهدافشان دست يابند و هرچه قدرت تصميم گيری 
نيازهای روزمرة خود را  يابد،  افزايش  و گزينش راه حل های مطلوب در هنرجويان 
راحت تر رفع می كنند و موفق تر خواهند بود. شرايطی كه فراگيرنده در اين روش بايد 
داشته باشد عبارت اند از: توجه به مسئله، قدرت درک مسئله، تشخيص ويژگی های 
مسئله، آمادگی برای حل مسئله، قدرت تنظيم راه حل های احتمالی، قدرت گردآوری 
اطالعات و تحليل آنها، قضاوت در مورد اطالعات گردآوری شده و تعميم و كاربرد 

مسئله.
محيط و شرايط آموزشی بايد به گونه ای تنظيم گردد كه اگر فراگيرنده با مشكل 
راه حلی  رويدادها،  تمامی  برای  تفكر  طريق  از  و  كند  درک  را  آن  شود،  مواجه 

جست وجو نمايد.
اين روش، نسبت به روش های ديگر، به زمان بيشتر و به هنرآموزان با تجربه و آشنا 
با روش تحقيق احتياج دارد. اجرای آن در كالس نيز با بيش از بيست نفر به سختی 

انجام پذير است و امكانات زيادی می خواهد.
مرتبط  هنرجويان  واقعی  زندگی  با  را  مدرسه  فّعاليت های  روش  اين  همچنين 
می سازد و از بهترين روش های تربيتی برای ايجاد تفكر علمی در آنان است. باعث 
و  انتقادگری  پژوهش،  روحية  و  می شود  درس  به  آنان  طبيعی  عالقه  برانگيختن 
آنان  پايدار  يادگيری  به  اين روش  تقويت می كند.  آنان  در  را  احساس مسئوليت 

نيز منجر می گردد و باعث شكوفا شدن استعدادها و توانايی های آنان خواهد شد.

5. روش ايفای نقش: 
يكی از روش هايی كه در تكوين شخصيت فردی و اجتماعی هنرجويان سهم زيادی  
دارد »  روش ايفای نقش است« زيرا نمونه های كوچكی از ايفای نقش های زندگانی 
است و بهتر از بقيه روش ها هنرجويان را در عرصه زندگی می آزمايد. اين روش، 
به عنوان يك الگوی تدريس، از دو بُعد مورد توجه قرار دارد: بُعد شخصی و اجتماعی.
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وجود  مفهوم  تا  شود  كمك  يادگيرندگان  به  كه  است  آن  بر  سعی  الگو،  اين  در 
خويش را، در درون فضای اجتماعی كه در آن زندگی می كنند بيابند و نكات مثبت 
روشن  اجتماعی،  گروه های  از  گرفتن  با كمك  درباره خودشان،  را  تصورات خود 
كنند. در جريان ايفای نقش، نمونة زنده ای از رفتار انسان مهيا می شود كه به مثابه 
ابزاری در اختيار هنرجو قرار می گيرد و چون تمركز حواس و ارتباط عاطفی در اين 
روش زياد است به يادگيری بهتر و مؤثرتر می انجامد. اجرای اين الگو طی مراحل 

زير صورت می گيرد:
١ آماده كردن گروه )با آشنا كردن هنرجويان با مسئله، آماده سازی گروه، طرح 

سؤال برای برانگيختن تفكر(
٢ انتخاب شركت كنندگان 

٣ صفحه آرايی 
4 آماده كردن تماشاگران

5 اجرای بازی
6 ارزشيابی و بحث

7 اجرای دوباره
8 بحث و ارزشيابی

9 تقسيم تجارب
اين روش كمك می كند هنرجويان احساسات خود را بروز دهند از بينش خود در 
و مهارت های حل  نگرش ها  برداشت های خود سود جويند،  و  ارزش ها  نگرش ها، 
مسائل را به   وجود آورند و گسترش دهند، از راه های مختلف، مواد درسی را بررسی 
كنند، زمينة بحث گروهی را فراهم سازند و كم رويی برخی هنرجويان خجالتی را 
درمان كنند. همچنين به ايجاد شور  و شوق و انگيزه درونی در فراگيران، افزايش 
مهارت های روانی ـ حركتی هنرجويان، تقويت نگرش ها و طرز تفكر جديد و قبول 
سازماندهی  و  مديريت  قدرت  تقويت  و  هنرجويان  توسط  اجتماعی  ارزش های 

هنرجويان دركالس و آينده شغلی آنها كمك می كند.
 

6. تدريس اعضاي تیم: 
همان گونه كه از عنوان طرح بر مي آيد، مدير يادگيري، موضوع درس را بين اعضاي 
تيم تقسيم مي كند، هر عضو، متن اختصاص يافتة خود را به دقت مطالعه مي كند و 
آن را به اعضاي تيم خود تدريس مي كند، يعني هر هنرجو هم هنرآموز است و هم 
يادگيرنده. متن بايد قابل تقسيم باشد، در غير اين صورت مدير يادگيري مي تواند 

موضوع درس را با سازماندهي مجدد به قسمت هاي مختلف تقسيم كند . 
برگزار  بخش ها  تمامي  از  جامع  آزمون  اعضای،  توسط  بخش  هر  تدريس  از  بعد 
مي شود و سپس كليد سؤاالت در اختيار هنرجويان قرار گرفته و هنرجويان كار 
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خود را ارزيابي مي كنند و به اين دو سؤال پاسخ مي دهند : 
الف ـ هر كدام تا چه حد موضوع را خوب ياد گرفته اند و به ديگران تدريس كرده اند؟ 

ب ـ براي مؤثر بودن كار خود در تيم چه پيشنهادهايي دارند؟ 
در اين طرح به هنرجويان كمك مي شود تا در مورد بخش تعيين شده مسلط شوند 

و به طور مؤثر به ديگران تدريس كنند . 
طرح هاي تدريس اعضاي تيم و كارايي تيم ممكن است هم زمان استفاده شوند. 
استفادة نوبتي هم مي تواند ضمن ايجاد تنوع در رشته ها، مهارت هاي مختلفي را 

آموزش دهد . 
نكتة قابل توجهي كه در اين طرح وجود دارد، بررسي و تحليل نمرات هنرجويان 
در هر سؤال است. طبيعي است كه هر هنرجو در سؤاالت مربوط به بخش خود 
نمرة باالتري داشته باشد، ولي نمرة ديگر سؤاالت در بررسي عملكرد ديگر اعضا در 

فرايند تدريس نيز قابل تأّمل است.

7. بحث گروهی: 
روش تدريس به شيوة بحث گروهی، گفت وگويی سنجيده و منظم دربارة موضوعی 
روش،  اين  در   . است  بحث  در  شركت كنندگان  مشترک  عالقة  مورد  و  خاص 
هنرجويان با شركت فعال در فّعاليت های كالمی ابعاد مختلف يك مسئله را مورد 
بحث قرار می دهند و در پايان نسبت به آن شناخت عميق تری به دست می آورند. 
همچنين درک می كنند كه ديگران نيز نظرياتی دارند و بايد به نظريات آنان احترام 
گذاشت. استدالل كردن و گوش دادن به حرف های ديگران را می آموزند و دارای 
را  روابط گروهی  بحث گروهی،  از طريق  تحمل  آراء می گردند. همچنين  روحية 
ارزشيابی جريان  و  تحليل  اصلی هنرآموز  اين روش، وظيفة  در  تمرين می كنند. 
نقش  می تواند  او  البته  است.  شده  گفته  مطالب  و صحت  سازمان  منطق،  بحث، 
هدايت كنندة بحث را داشته باشد و هر جا كه بحث به بن بست برسد يا از مسير 
اصلی خارج شود، آن را به مسير اصلی هدايت كند. همچنين بايد مراقب باشد كه 

افراد بخصوصی، بحث را به خود اختصاص ندهند.
فراگيران  داد.  ارائه  متفاوت  و  نظرات مختلف  آن  درباره  بتوان  ـ موضوع هايی كه 
دربارة موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند كسب كنند. موضوع مورد 
عالقه مشترک شركت كنندگان در بحث باشد. در اين روش، هنرجويان بيشتر از 
استفاده از كتاب يا رجوع به هنرآموز، خود، موظف به يافتن نتايج، اصول و راه حل ها 
هستند و اين در صورتی است كه آنان به موضوع عالقه مند باشند. موضوعاتي چون 
رياضيات، علوم طبيعي، مهندسي و ... براي بحث گروهي كارايي ندارند و در عوض 
علومي چون علوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، علوم  سياسي و روان شناسي و 

جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارند.
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به  بايد  هنرآموز  هستند  عالقه مند  آن  به  كمتر  هنرجويان  كه  موضوعاتی  درباره 
نوعی در هنرجويان ايجاد عالقه كند و در آنها حساسيت به وجود آورد مثالً با طرح 
سؤال، پخش يك فيلم و ... . به عبارت ديگر، اجرای مطلوب روش بحث گروهی تا 
اندازة زيادی بستگی به شخصيت هنرآموز دارد. هنرآموزی كه از اين روش استفاده 
كه  را هدايت كند  بحث  و طوری  باشد.  داشته  تصميم گيری  قدرت  بايد  می كند 

موضوع به بيراهه كشيده نشود.   

مراحل اجراي روش بحث گروهي
مرحله اول: آمادگي و برنامه ريزي

١ انتخاب موضوع : موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، 
بايد در قالب كلمات و جمالت صريح و روشن بيان شود.

٢ فراهم كردن زمينه هاي مشترک: قبل از شروع بحث گروهي، الزم است سطح 
اطالعات هنرجويان درباره موضوع يكسان شود.

٣ تعيين نحوه آرايش شبكه هاي ارتباطي: ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران، 
در نوع ارتباط مؤثر است.

ـ رهبر گروه
ـ هنرجويان

ـ شخص مهمان
ـ ناظر يا ارزياب  

مرحله دوم: روش اجراي بحث گروهي
١ وظايف هنرآموز در روش بحث گروهي

الف: فراهم كردن امكانات
ب: شركت در بحث: هنرآموز موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، هدف 
و ضوابط بحث گروهي را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يك 

شنونده كاهش دهد.
ج: كنترل و هدايت بحث 

٢ وظايف هنرجويان در جريان بحث گروه
دربارة  بايد  هنرجويان  بياموزد.  آنان  به  دقت  به  را  هنرجويان  نقش  بايد  هنرآموز 
موضوع از قبل مطالعه كنند، حرف ديگران را قطع نكنند، با يكديگر صحبت نكنند، 
كامالً به صحبت هاي ديگران گوش كنند و انتظار نداشته باشند كه نظر آنها حتماً 

پذيرفته شود.  
با اجرای اين روش، افراد می توانند در عقايد و تجربيات يكديگر سهيم شوند و خود 
را ارزيابی كنند، هراس افراد خجالتی كاهش می يابد و قدرت مديريت و رهبری 
هنرجويان تقويت می شود. مفهوم مشاركت و تالش برای هنرجويان روشن می شود، 
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ذهن فراگيران را پويا و فعال می كند، هنرجويان در پايان به ديدگاه های مشترک 
مورد توافق می رسند. همچنين در اين روش هنرآموز نقش راهنما و كنترل كننده 
را دارد، عالقه و انگيزة هنرجويان افزايش يافته و تدريس كسل كننده نخواهد شد، 
عواطف  را سنجيد،  هنرجويان  توانايی های  می توان  بحث ها  و  رفتارها  مشاهده  با 
دوستی هنرجويان تقويت يافته و بهتر همديگر را می شناسند، تفكر انتقادی درآنان 
و  گفتن  توانايی سخن  می يابد،  رشد  توانايی های شناختی  ساير  تقويت می شود، 
توجيه  و  استدالل  بر  يادگيری  و  آموزش  و  می يابد  پرورش  كالمی  مهارت های 

منطقی استوار است.

8. همیاری: 
دارند.  شركت  درس  تدريس  در  هنرآموز  جای  به  هنرجويان  كليه  روش  اين  در 
ويژگی اصلی اين روش مشاركت هنرجويان در انتقال مفاهيم و مطالب درسی به 
باعث  افراد گروه  از طريق همياری تفاوت  ساير هنرجويان می باشد. در يادگيری 
كارآمد شدن يادگيری می شود. يكی از هدف های يادگيری از طريق اين روش اين 
است كه هنرجويان ياد بگيرند با هر كسی كار كنند و از اين طريق موجب باال رفتن 
پيشرفت تحصيلی فراگيران، ايجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آنها می شود 
كه برای توسعة اجتماعی، روانی و شناختی سالم به آن نياز دارند. روش يادگيری 
به  هنرجويان  ترغيب  است.  متفاوت  كاماًل  همياری  روش  با  مشاركتی  طريق  از 
فّعاليت در گروه های كوچك به منظور كمك به يكديگر در يادگيری مطالب درسی 
اينكه گروه های هميار موفق شوند  . برای  فصل مشترک تمامی اين روش هاست 
هنرآموز سه چيز را بايد رعايت كند: رفتار همه هنرجويان را زير نظر داشته باشد 
نتايج حاصل از مهارت های اجتماعی ای را كه هنرجويان به كار می برند برای آنان 
آموزش مهارت های ضروری در كار گروه ها  برای  توضيح دهد. در مواقع مناسب 

مداخله كند.
بعضی از روش های هم ياری را چنين می توان بيان كرد:

١ گروه های پیشرفت تیمی هنرجويان: در اين روش هنرجويان به گروه های 
و  جنسيت  كارايی،  نظر سطح  از  هنرجويان  می شوند  تقسيم  نفری   4 يادگيری 
... همگن می شوند. پس از ارائه درس توسط هنرآموز به منظور حصول اطمينان 
می پردازند  درون گروهی  فّعاليت های  به  هنرجويان  اعضاء  تك تك  يادگيری  از 
آنها  در  نمی توانند  كه  انفرادی  آزمون های  در  بايد  هنرجويان  تمامی  پايان  در 
به يكديگر كمك كنند شركت نمايند. نمرات هنرجويان با ميانگين نمرات قبلی 
روش  اين  گردد  تعيين  آنان  پيشرفت  ميزان  و  عملكرد  تا  می شود  مقايسه  آنها 
قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  علوم  زبان،  رياضيات،  نظير  موضوعاتی  تدريس  در 

می گيرد.
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٢ رفاقت و مسابقه تیمی: روش تدريس هنرآموز و كار گروهی در اين روش، 
كاماًل مشابه روش قبلی است با اين تفاوت كه هنرجويان به جای شركت در آزمون 

در مسابقات شركت می كنند.   
٣ يادگیری انفرادی با ياری گرفتن از تیم: در اين روش نيز تيم های چهار نفره 
از هنرجويانی كه در سطح كارايی متفاوت هستند تشكيل می شوند و به تيم هايی 
يادگيری  روش  اين  در  و  می شود  اعطا  گواهينامه  داشته اند  مطلوب  عملكرد  كه 

مشاركتی با آموزش فردی در می آميزد.
موضوع  روی  كار  برای  هنرجويان  مختلف:  بخش های  به  موضوع  تقسیم   4
تشكيل  نفره  شش  تيم های  است  شده  تقسيم  مختلف  بخش های  به  كه  درس 
می دهند برای مثال زندگی نامه را می توان به بخش های گوناگونی از قبيل سال های 
نخستين زندگی، نخستين موفقيت ها، مسائل باقيمانده سال های عمر و نقش آن 
در تاريخ تقسيم كرد. انگيزه توجه به مطالب و كار همه تيم ها در سايرين تقويت 

می شود.
ادارة كالس است كه طبق  پژوهش گروهی: در حقيقت يك طرح عمومی،   5
با  فّعاليت می كنند  برنامه ريزی مشاركتی  آن هنرجويان در گروه های كوچك در 
انتخاب عنوان مطالب مورد مطالعه هر گروه آن را به بخش های كوچك تر تقسيم 
می كند و هر بخش را يكی از اعضا مطالعه می كند و در آخرين مرحله هر يك از 
گروه ها مجموعه آموخته ها و يافته های خود را به صورت يك كار گروهی به بقيه 

كالس ارايه می دهد. 
6 طرح کارايی تیمی: در اين روش هر يك از اعضای تيم، دانش خود را قبل از 
بحث تيمی ارزيابی می كند بعد از يك مرور اوليه هر فراگير به يك سری سؤال كه 
قرار است آموخته شود پاسخ می دهد سپس اعضای تيم در مورد هر يك از پاسخ ها 
با يكديگر بحث می كنند تا به توافق برسند. از آنجايی كه اعضای تيم بايد در مورد 
بهترين پاسخ به توافق برسند شركت كنندگان اين فرصت را پيدا می كنند تا اطالعات 
رد و بدل كنند و داليلشان را توضيح دهند، داليل و شواهد را با ديگر داليل اعضا 
ارزيابی می نمايند. در اين روش كليد پاسخ ها بايد دليل درست و نادرست بودن هر 
جواب را توضيح دهند تا اعضای تيم بتوانند درک عميقی از بهترين پاسخ به دست 
آورند در اين طرح در فراگيران ايجاد انگيزه می شود كنجكاوی ذاتی فراگير در اين 
است كه چرا ديگران به اين صورت فكر می كنند و فراگير را مشتاق می سازد تا ديگر 

اعضای تيم را عالقه مند نموده و يا حتی تحت تأثير قرار دهد. 

9. روش گردش علمی: 
اين روش گاهی برای مطالعه جامعه است كه با توجه به هدف های معّين آموزشی 
از طرف هنرآموز و شاگرد طراحی و تنظيم می شود. اولين مسئله در استفاده از 
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اين روش ميزان ارزش، ظرفيت و كيفيت گردش علمی ست. اين روش می تواند در 
محدوده  زمانی از يك ساعت تا يك ماه اجرا شود. اگر انتظار داشته باشيم كه از 
اين روش نتايج خوبی حاصل شود، بايد قبل از اجرا به طراحی بپردازيم تا در كسب 

هدف های آموزشی به اطمينان بيشتری برسيم.
اين روش برای همه دروس، قابليت اجرايی ندارد. همچنين از نظر رفت و آمد و 
بيمه و تغذيه هزينه های مالی زيادی دربردارد كه جز در شرايطی مقرون به صرفه 

نيست.
برنامه ريزی و مشخص  كردن هدف در برنامه ريزی برای بازديد ضروری است.

١0. روش پروژه )طرح(
مفهوم كلمه پروژه )طرح( تا سال1900 م. در نزد عموم عبارت از يك مسئله وسيع 
از  و مهم بود كه صرفاً جنبه عملی داشت. ولی بعدها شامل مفاهيم گسترده ای 

فعاليت های نظری و عملی شد.
اين روش در موقعيت های طبيعی ارزش تربيتی دارد و جنبه تجربی آن زياد است. 
زيرا مهارت های مورد نظر را به نحو شايسته ای تقويت می كند. اين روش در كسب 
مهارت های اساسی زندگی فراگيران نقش اساسی دارد درجوامع پيشرفته »يكی از 
اهداف برنامه های تعليم و تربيت« تكوين شخصيت افراد برای كسب مهارت های 
اساسی زندگی است. در اين زمينه »  ارتقای قدرت مديريت برنامه ريزی و كنترل« 
از محورهای مهم به حساب می آيد و در جهت نيل به اين اهداف انتخاب روش های 

فعال تدريس، زمينه های مناسب را فراهم خواهد آورد .  
در اين روش، هنرجويان مقدمات الزمه را فراهم می كنند و برای انجام دادن پروژه 
برنامه ريزی می نمايند و در ادامه برای اجرای صحيح آن به سازماندهی می پردازند 
پايان  به  و  می كنند  شروع  را  نظر  مورد  موضوع  زمانی،  برنامه  و  اهداف  طبق  و 
می رسانند. نكته مهم در اين روش، مورد استفاده قرارگرفتن آن در موقعيت های 

خارج از كالس، يعنی در فضای زندگی واقعی ست.
ويژگي های روش پروژه

با  ارتباط آن  اول  ١ روش پروژه مانند واحد كار هنرجويان است ولی در پروژه 
عواملی كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد معين می شود .

٢ مرحله به مرحله بودن كار موجب نظم كنترل مرحله ای می شود .
٣ يادگيری بسيار عميق است و پيشرفت هنرجويان بسيار زياد و كامالً محسوس 

است.
4 هنرجويان اعتماد به نفس پيدا مي كنند و بين آنها و هنرآموز رابطة صحيح 

آموزشی برقرار می شود .
5 رفتارهای اجتماعی مانند»همكاری«، »تعاون«، »احساس مسئوليت«، »انضباط 
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دركارها«، »فعاليت« صبر و تحمل عقايد مخالف در هنرجويان تقويت می شود.
6 مهارت های تحقيق و پژوهش را می آموزند.

7 توانايی های گوناگون در هنرجويان بروز می كند .
8 فعاليت آموزشی با ميل و رغبت انجام می شود و تحميلی نيست.

9 بسياری از دشواری های تربيتي به دليل فعال بودن هنرجويان در ضمن اجرای 
اين روش از بين می رود .

مراحل اين پروژه عبارت است از:
١. تعیین موضوع و هدف: موضوع و هدف بايد با استفاده از اصول روانشناسی و 

عالقه مندی هنرجويان تعيين شود.
٢. ارائه طرح: با بحث و گفت وگو طرح مشخص شود، سپس به هنرجويان فرصت 

طراحی می دهند.
٣. اجرا: نقش هنرآموز تهيه كردن وسايل الزم و مورد نياز است و هنرجويان، با 
توجه به عالقه مندی و توانايی، فّعاليتی را برعهده می گيرند تا آن را در زمان تعيين 

شده ارائه دهند.
4. قضاوت و ارزشیابی: ارزشيابی صحيح و انتقادات سازنده در اصالح و تكميل 

پروژه تأثير به سزايی دارد.
اين روش به هنرآموزان باتجربه و مسلط بر كارهای پروژه نياز دارد.

همچنين روحية مسئوليت پذيری را در هنرجويان می پروراند و جنبة عملی و اجرايی 
را محور فّعاليت هايشان قرار می دهد، انگيزه درونی آنان را تقويت می كند و اعتماد به 

نفس را در آنان افزايش می دهد.

١١. روش آموزش تلفیقی: 
روش آموزش تلفيقی، محيط را برای يادگيری پرانگيزه و فّعال می سازد. بنابراين 
بسيار  است،  فناوری  پيشرفت سريع  امروز، كه عصر  نيازهای جامعة  تأمين  برای 
ضروری ست. اين روش فرصت می دهد تا با استفاده از يك موضوع درسی، اطالعات 
تلفيق  با  و  آوريم  به دست  آن  مختلف  ابعاد  پيرامون  را  گسترده ای  و  گوناگون 
كه  طور  همان  بنگريم؛  كل  يك  به صورت  را  يادگيری  و  ياددهی  اطالعات،  اين 
مصداق آن در زندگی واقعی فراوان است. روش آموزش تلفيقی كه به آن »برنامه 
ميان رشته ای« نيز می گويند فراگيرنده را مستقيماً درگير انجام كار می كند و با 
استفاده از روش های گوناگون، مفاهيم را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.

كامل  درک  در  كه  محدوديت هايی  دليل  به  كودكان،  به  مفهوم  يك  آموزش  در 
موضوع، مدت زمان و تمركز كوتاه برای برنامه ريزی های آموزشی دارند. استفاده از 
روش تلفيقی الزم است. زيرا زمانی كه می خواهيم به كودكی، به طور مثال ساعت 
را آموزش دهيم، بايد بين آموزش اعداد، حركات، صدا و نمايش هنر تلفيق ايجاد 
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كنيم. امروزه، توجه به هوش چندگانه و به كارگيری آن در آموزش بهتر، اين تلفيق 
ضروری ست.

١٢. روش آزمايشی: 
اساس اين روش بر اصول يادگيری اكتشافی استوار است. در اين روش مستقيماً 
چيزی آموزش داده نمی شود بلكه موفقيت و شرايطی فراهم می شود تا شاگردان 
خود از طريِق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را كشف كنند. اين روش 
نيازمند امكانات خاصی نيست و برای موضوعات علوم تجربی و روانشناسی و ساير 

علوم، روشی مفيد است.
بنابراين روش آزمايشی در آموزش كودكان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است 
و جايگاه ويژه ای در روش های آموزشی دارد. اما بايد به چند نكته مهم توجه داشت:
انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعيين شده )وسايل، مواد و محل دقيق(؛

برنامه ريزی صحيح برای اجرای گام به گام تدريس؛ آمادگی هنرآموز با تجربه و 
خبره برای پاسخ گويی به سؤاالت )توضيح نكات ضروری و جلسات بحث و گفت 

وگو بعد از آزمايش(.
در  برانگيزنده  بسيار  عامل  يك  و  افزايش می دهد  را  يادگيری  كيفيت  روش  اين 
فّعاليت های آموزشی است. برای ارضای حس كنجكاوی و تقويت نيروی اكتشاف و 
اختراع و پرورش تفكر انتقادی شاگردان بسيار مفيد است. نظر به اينكه يادگيری از 
طريق تجارب مستقيم حاصل شده، يادگيری آن با ثبات تر و مؤثرتر است. همچنين 
انگيزه مطالعه و تحقيق را در هنرجويان افزايش می دهد و در آنها اعتماد به نفس 
ايجاد می كند. ضمن اينكه فّعاليت های آموزشی را برای فراگيران جّذاب و شيرين 
می نمايد و بازده يادگيری آن، نسبت به ساير روش ها، بسيار باالست اما دسترسی 

نداشتن به امكانات و محدوديت زمانی مانع از كارآيی آن می شود.

طرح درس

ارائه طرح درس راه گشای تدريس می باشد ، الزم است هنرآموزان  اينكه  نظر به 
محترم برای اجرای هر چه مطلوب تر فرايند ياددهی ـ يادگيری به برنامه ريزی در 
اين زمينه بپردازند. به طور كلی فّعاليت هايی كه الزم است برای تدريس انجام شود 

در سه بخش زير خالصه می شود:

الف( فّعالیت های قبل از تدريس
١ طراحی آموزشی

1ـ1ـ تعيين هدف های كلی آموزش
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2ـ1ـ تعيين هدف های توانمند ساز
3ـ1ـ تعيين پيش نيازهای درس

4ـ1ـ تنظيم سؤاالت ارزشيابی تشخيصی
5ـ1ـ تعيين مراحل تدريس با توجه به محتوا

6ـ1ـ تعيين الگوی تدريس )روش تدريس(
7ـ1ـ تعيين رسانه

8ـ1ـ تعيين نظام ارزشيابی
٢ پيش بينی ايجاد محيط متناسب آموزشی

ب( فّعالیت های ضمن تدريس
١  فّعاليت های آغازين درس

٢ فّعاليت های ارائه درس
٣ فّعاليت های تكميلی درس

4 فّعاليت های پايانی درس

ج( فّعالیت های بعد از تدريس
١ بررسی ميزان پيشرفت دانش آموزان

از نظر محتوا، روش و  بررسی ميزان موفقيت تدريس در رسيدن به هدف ها   ٢
رسانه

در خاتمه يك نمونه جدول طرح درس پيشنهادی برای يك جلسه آموزشی ارائه 
می شود كه می تواند با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم تكميل گردد.
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فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس فعال  

طرح درس پیشنهادی برای يك جلسه آموزشی

تعداد هنرجو: پايه: موضوع درس: نام درس:
نام واحد يادگیری:

 شماره طرح
درس:

لی
ت ک

صا
شخ

م

کالس: صفحات:

هنرآموز واحد: مدت اجرا:
                  
دقیقه

تاريخ اجرا: منطقه:

استادکار مدرسه:

1ـ هدف كلی:

س
دري

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

2ـ اهداف توانمند ساز:فّع

3ـ تعيين پيش نيازهای درس

4ـ تنظيم سؤاالت ارزشيابی تشخيصی

5ـ روش های تدريس:

6  ـ رسانه های آموزشی:

7ـ ابزارهای آموزشی

8  ـ فضاهای آموزشی:

1ـ فعاليت های آغازين:
پيام روز:

س
دري

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فّع

زمان به دقيقه فّعاليت های اوليه: )سالم و احوالپرسی ـ حضور و غياب ـ بازديد تكاليف و ...(

ارزشيابی تشخيصی:

زمان به دقيقه انتظارات آماده سازی )زمينه سازی(:
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س
دري

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فّع

فّعاليت های فراگيران 2ـ فعاليت های ارائه درس: فّعاليت های هنرآموز
)فردی ـ گروهی(

زمان به انتظارات
دقيقه

3ـ فعاليت های تكميلی درس: 
جمع بندی

4ـ فعاليت های پايانی درس: نتيجه گيری و انجام فعاليت ها

س
دري

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فّع

ارزشيابی تكوينی )مرحله ای(:
ـ بررسی ميزان موفقيت تدريس در رسيدن به اهداف

فردی:ـ تعيين تكليف

گروهی:

ـ معرفی ساير منابع مرتبط با درس:

ـ موضوع جلسه آينده و اقدامات الزم:
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فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس فعال  

نمونه طرح درس تكمیل شده برای يك جلسه آموزشی

 تعداد
هنرجو:

پايه : ١0 موضوع درس: نام درس: مراقبت از سالمت 
کودک

 واحد يادگیری: کنترل
بیماری های شايع کودکان

 شماره
 طرح

درس:

لی
ت ک

صا
شخ

م

صفحات: محل ارائه:

هنرآموز واحدکار: مدت اجرا: 
90 دقیقه                  

تاريخ اجرا: منطقه:

استادکار مدرسه:

1ـ هدف كلی درس: كنترل بيماری های شايع كودكان 

س
دري

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فّع

2ـ اهداف توانمند ساز: مهم ترين بيماری های ناشی از آلودگی ها را در كودكان توضيح دهد.

3ـ روش های تدريس: پرسش و پاسخ ، فّعاليت گروهی، سخنرانی

4ـ رسانه های آموزشی: تخته گچی يا ماژيكی، رايانه )فايل پاورپوينت(
 5  ـ ابزارهای آموزشی: ماژيك، گچ، دستگاه رايانه

6  ـ فضاهای آموزشی:كالس و كارگاه بهداشت

1ـ پيام روز: كودكان در برابر بيماری ها بيشتر آسيب پذيرند.

س
دري

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فّع

زمان به 
دقيقه
10

2ـ فّعاليت های اوليه: )سالم و احوالپرسی ـ حضور و غياب ـ بازديد تكاليف و 
گروه بندی ...(

5
3ـ ارزشيابی تشخيصی:

بيماری يعنی چه؟ چرا عاليم بيماری ها با يكديگر متفاوتند؟  چگونه بيمار می شويد؟ 
چرا بايد بيماری ها را بشناسيم؟

زمان به 
دقيقه
30

انتظارات 4ـ آماده سازی )زمينه سازی(: 
فّعاليت های فراگيران به صورت گروهی است

با يك فّعاليت شروع می شود در گروه های سه نفره به سؤاالت زير پاسخ 
دهند و نتيجه را در كالس ارائه دهند.

1ـ تاكنون به چه بيماری هايی مبتال شده ايد؟
2ـ چگونه به اين بيماری مبتال شده ايد؟

3ـ هر يك از بيماری ها چند روز طول كشيد؟
4ـ فكر می كنيد چگونه می توانستيد از ابتال به بيماری پيشگيری كنيد؟

پس از جمع بندی و نتيجه گيری پاسخ ها ی هنرجويان، ارائه متن اصلی 
درس شروع می شود. 
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س
دري

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فّع

5  ـ ارائه درس: فّعاليت های هنرآموز
ارائه كليد واژه ها: بيماری های عفونی ـ 

آلودگی ـ كنترل
ارائه محتوای درس:

تعريف بيماری عفونی
ضرورت اهميت آشنايی با بيماری های شايع 

كودكان 
انواع عوامل بيماری زا 

انواع بيماری های كودكان بر حسب علت آن 

فّعاليت های فراگيران 
)فردی ـ گروهی(

شركت در 
فّعاليت های گروهی 
 جمع بندی نظرات 

اعضای گروه
ارائه آن برای 

گروه های ديگر يا 
كالس

زمان به انتظارات
دقيقه

6ـ جمع بندی و نتيجه گيری با توجه به شايستگی های غير فنی: 
مسئوليت پذيری ، عالقه مندی ، و رعايت نظم

س
دري

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فّع

1ـ ارزشيابی تكوينی )مرحله ای(:
بيماری های عفونی را تعريف كنيد.

فهرست  را  كودكان  شايع  بيماری های  با  آشنايی  اهميت  ضرورت 
كنيد.

عوامل بيماری زا را نام ببريد.
انواع بيماری های كودكان را برحسب علت آن فهرست كنيد.

2ـ تعيين 
تكليف

فردی: در مورد يكی از بيماری های دوران كودكی تحقيق كنيد.

گروهی: انواع بيماری های جدول را بر حسب عوامل بيماری زا به صورت روزنامه 
ديواری ارائه دهيد.

3ـ معرفی ساير منابع مرتبط با درس:

4ـ موضوع جلسه آينده و اقدامات الزم:
ويروس ها / فّعاليت 3 و 4


