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فصل 1

کلیات آموزش براساس شایستگی
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 رویكرد برنامه  درسي مّلي:
منظور از  اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي 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:

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

 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.

:)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي 

آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای 
شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به 
جنبه هايي از فرايند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي 
اطالق  و  ارجاع  عمومي،  آموزش  بر  عالوه  اجتماعي،  زندگي  و  اقتصادي  گوناگون 
نايافته  از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان  مي شود. اين واژه اعم 
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.

تعاريف و اصطالحات
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:)Job( شغل 

واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي 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 

باشد. زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته 

:)Occupation( حرفه 

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  به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي  از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط 
مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. 

:)Duty( وظیفه 

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 انتقال قدرت و... اشاره كرد. از تكنسين مكاترونيك 
انتظار مي رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

:)Task( تكلیف کاري 
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.

:)Competency( شایستگي 

تكليف  يك  انجام  جهت  نياز  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعة 
كاري، براساس 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.

 سطح شایستگي 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 
سطحي  چهار  نظام  اما  دارد  وجود  گوناگوني  شايستگي  سطح بندي  نظام  مختلف 

معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 
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:)NQF(چارچوب صالحیت ملي 

چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معيار ها و شاخص هاي توافق شده 
به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي 

داده مي شود. زمان و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

:)Level of Qualification( سطح صالحیت 

صالحيت هاي  چارچوب  در  شغلي  يا  حرفه  سطح  از  است  عبارت  صالحيت  سطح 
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 فني و حرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنياي كار، 
اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي ياددهیـ  يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد 
شايستگي ها، مواد آموزشي و استاندارد ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كار آموز 
اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت  به آن  براي رسيدن  را  يا مربي 
مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي، دنياي كار 

و دنياي آموزش را در بر مي گيرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:
صنعت،  متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1

و  كارها  وظايف،  استاندارد،  در اين  مي شود.  تهيه   ... و  اتحاديه ها، صنوف  و  كار  بازار 
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.

مؤثر  عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشيابي؛  استاندارد   2

اعطاي  به  منجر  و  مي شود  تهيه  گوناگون  حوزه هاي  از  مشتركي  گروه هاي  توسط 
مي گردد.  حرفه اي  صالحيت  مدرک  يا  گواهينامه 

3 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 ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي و ... در اولويت قرار دارد.

 آموزش مبتني بر شایستگي:

رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. 
نيازسنجي،  فرايند  و  مي گيرد  نظر  در  آموزشي  پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها 
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام مي شود. شايستگي ها 
مي توانند به شايستگي هاي فني )در 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.
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 استاندارد شایستگي حرفه:
استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، كارها، ابزارها و شاخص هايي براي 

عملكرد در يك حرفه مي باشد. 

 هویت حرفه اي:

برايند 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(:  گروه تحصیلی 

چند رشته 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 
تحصيليـ  حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

ـ  حرفه اي:  رشته تحصیلی 

مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است كه آموزش و تربيت بر اساس آن 
اجرا و ارزشيابي مي گردد.

 اهداف توانمند سازی:
اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، استاندارد عملكرد و اقتضائات 
ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط دانش آموزان تدوين مي گردد. اهداف 
توانمند ساز با توجه به رويكرد شكوفايي 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 و تدوين مي شوند.  باتوجه به  اينكه آموزش و 
تربيت فني و حرفه اي و مهارتي 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 منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در برمي گيرد.

 یادگیري یكپارچه و کل نگر:
يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف در برنامه درسي ملي به 

ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

1ـ ساحت های تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش, عبارت اند از: 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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 یادگیري:
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 اشكال، اعداد و نمادها(، به 

شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني يا روحاني( صورت گيرد.

 فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته:

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته بر اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای ياددهیـ  
يادگيری در شاخه فنی و 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:

يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت هاي  و  توانمند ساز  اهداف  بر  مبتني  آموزشي  محتواي 
مي باشد. محتوا 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 محتوا دربرگيرنده مفاهيم و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر 
شايستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و برگرفته از يافته های علمي  و معتبر 
بشری مي باشد. تناسب محتوا با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی 

دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمي  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

 بسته تربیت و یادگیري:
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. 
افزارهاي  با نرم  ICT، بسته آموزشي  با گسترش فناوري هاي نوين و  در حال حاضر 
بسته  تهيه  و  طراحي  مي شود.  تكميل  اينترنتي  سايت هاي  و  فشرده  لوح  آموزشي، 

يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.
يا  آموزشي  رسانه هاي  و  منابع  از  يادگيري مي تواند شامل گستره اي  و  تربيت  بسته 
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.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تكميلي تقسيم 
نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي و كتاب كار دانش آموز و 

كتاب ارزشيابی مي شوند. 
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یک استاد جامعه شناسی به همراه دانشجویانش به محله  های فقیر نشین بالتیمور رفت تا 
در مورد دویست نوجوان و زندگی فعلی و آینده آنها تحقیقی انجام دهد. از دانشجویان 
خواسته شد ارزیابی خود را درباره تک تک این نوجوان  ها بنویسند. دانشجویان برای 

همه آنها یک جمله را تكرار کردند:
»او شانسی برای موفقیت ندارد«

از  او  رفت.  تحقیق  این  به سراغ  دیگری  استاد جامعه شناس  بعد،  پنج سال  و  بیست 
دانشجویانش خواست که دنباله این تحقیق را بگیرند و ببینند بر سر آن نوجوان ها چه 
آمده است. به استثنای بیست تن از آنها که از محل مهاجرت کرده یا مرده بودند، از میان 
180 نفر باقیمانده 176 نفر به موفقیت های بزرگی رسیده بودند. وکیل، پزشک، تاجر و 

کارآفرین موفقی شده بودند.
تحقیق  موضوع  این  روی  گرفت  تصمیم  بود.  شده  متحیر  حقیقتاً  جامعه شناس  این 
بیشتری انجام دهد. خوشبختانه توانست همه افراد را پیدا کند. از تک تک آنها خواست 

پرسشنامه تحقیقی او را پر کنند.
شاید تعجب کنید همه آنها در مقابل سؤال: دلیل موفقیت شما چیست؟ یک پاسخ 

یكسان و سرشار از عشق داشتند:
»دلیل موفقیت ما، معلم ماست«

آن معلم هنوز زنده بود. استاد جامعه شناسی جستجو کرد و او را که حاال پیرزنی فرتوت 
ولی هنوز هم بسیار هوشمند و زیرک بود پیدا کرد تا از او فرمول معجزه گری اش را که: 

از نوجوان های فقیرنشین، انسان های شایسته و موفق ساخته بود، بپرسد.
چشم های معلم پیر برقی زد و لب هایش به لبخندی عطوفت آمیز از هم گشوده شد. 

پاسخش بسیار ساده بود. او با کمال لطف و تواضع گفت: 
»من عاشق آن بچه ها بودم«

به طور معمول، هنرجويان بخشی از زندگی خود را در هنرستان و كالس های درس 
تعامل  يكديگر  با  اجتماعی،  محيط های  ساير  همانند  كالس ها  اين  در  و  می گذرانند 
دارند. اين تعامل با برقراری ارتباط بين هنرجويان و هنرآموزان در چهارچوب برنامه های 

آموزشی و پرورشی در فرايند ارائه مطالب و مواد درسی نمود پيدا می كند.
می كند.  متمايز  كالس ها  ديگر  از  را  آن  كه  دارد  را  خود  خاص  ويژگی  كالس  هر 
و  سازمان  ساختار  كه  دانست  پويا  نظامی  می توان  را  درس  كالس  يك  به طوركلی 
هنجار های خاص خود را دارد. كالس ها ممكن است در ظاهر همانند يكديگر به نظر 
آيند، اما در واقع چنين نيست و هر كالس ويژگی های خاص خود را دارد. اتخاذ شيوه 

مناسب برای ايجاد كالس های ثمربخش از مسئوليت های هنرآموزان است.

کالس ثمربخش دارای سه ویژگی است:
1 محيطی است كه در آن هنرجويان نسبت به خودشان، هم كالسی هايشان و كالس 

درس به عنوان يك گروه اجتماعی احساس مثبت دارند.
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را  هنرجويان  نياز های  آن،  روش های  و  ساختار  كه  است  سازمان يافته  گونه ای  به   2
برآورده می سازد. هنرجويان با درک تكاليف و وظايف خود، آنها را انجام داده و با هنرآموز 

و هنرجويان ديگر همياری و همكاری می كنند.
را  3 محيطی است كه در آن دانش آموزان، دانش و مهارت های فردی و اجتماعی 

می كنند. كسب 

آرزوی هر هنرآموز، داشتن كالسی با ويژگی های گفته شده در باالست و لذت بخش ترين 
لحظه هنگامی است كه هنرآموز با احساس رضايت، از كالس خارج می شود و حس كند 

كه هنرجويان از اينكه در كالس او بوده اند خرسند هستند.
برای رسيدن به چنين جايگاهی عوامل زيادی بايد دست به دست هم دهند از جمله 
آنها می  توان به عالقه مندی به تدريس، مهارت و دانش در موضوع تدريس، آشنايی به 
روش ها و فنون ياددهی و يادگيری و به كار بستن آنها اشاره كرد. به همكاران ارجمند 
توصيه می كنيم كه كتاب ها و مقاالتی را كه در زمينه روش های ياددهی و يادگيری 
نوشته شده است و از جمله بخش روش های ياددهی اين كتاب را به دقت مطالعه كنند 

و آنها را در مديريت كالس به كار بندند.
هنرآموزان گرامی بايد مطالب تئوری )نظری( درس پرورش و توليد حبوبات را به صورت 
هم زمان با عمليات آن آموزش داده و مراحل زير را برای آموزش مطلوب تر و مناسب تر 

مدنظر قرار دهند.

مراحل آموزش

مرحله اول: آمادگی
ارائه دهد تسلط كاملی داشته باشد و  بايد نسبت به مطالبی كه می خواهد  هنرآموز 
روش تدريس و ترتيب ارائه مطالب را از قبل به طور دقيق تنظيم و برای كالس آماده 
نمايد. نخستين هدف در مرحله آمادگی جلب توجه و ايجاد انگيزه و رغبت می باشد. 

برای تحقيق اين هدف راه های ذيل پيشنهاد می گردد:
الف( در تدريس خويش از وسايل كمك آموزشی، بازديد، اجرای هم زمان عملی در ارائه 

مطالب تئوری )نظری( و غيره استفاده نماييد.
ب( از تجربيات خود همراه با مثال هايی در ارتباط با موضوع تدريس استفاده نماييد. 

ج( در ارائه مطالب خود از روش يادگيری بصری )بر مبنای ديدن( بيشتر استفاده كنيد.
با موضوع تدريس  ارتباط  آنها در  از تجربيات هنرجويان و آنچه در محل زندگی  د( 

نماييد. را  بهره برداری  حداكثر  می گيرد،  صورت 
ه( از افراد خبره يا نمونه محلی با داير كردن زمينه گفتمان چند سويه استفاده نماييد 

و نشان دهيد كه موفقيت در دسترس می باشد.
برای مشاغل آينده هنرجويان تجزيه و  بايد كاربرد مطالب مورد تدريس را  هنرآموز 
تحليل نمايد. اين عملكرد به ما كمك می كند كه هنرجويان مشتاقانه به مطالب گوش 

فرا دهند و به ضرورت نياز آن درس پی ببرند. 
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ضمناً يك هنرآموز خوب بايد خود را به جای هنرجو قرار دهد و از آن ديدگاه نيز به 
مسئله تدريس و محتوای آن با توجه به امكانات و محيط آموزشی بنگرد.

مفاهیم اساسی مرحله آمادگی، در دستورالعمل های زیر خالصه می شود:
1 در هنرجويان انگيزه و رغبت ايجاد كنيد.

2 مطالب مورد تدريس را با شغل آينده هنرجويان ارتباط دهيد.
3 مطالب را برای هنرجويان قابل درک، فهم و لمس كنيد.

4 از زمينه ذهنی و يافته های تحقيقاتی هنرجويان، به عنوان ابزار تدريس استفاده كنيد.

مرحله دوم: ارائه مطالب
در مرحله قبل يعنی مرحله آمادگی، هنرآموز مطالب و محتوای مورد تدريس را آماده 
كرده و از ميان روش های مختلف تدريس، روشی را انتخاب كرده است. در اين مرحله 
مطالب و محتوای درس را با توجه به بهترين روش تدريس با در نظر گرفتن تعداد 

هنرجويان به صورت عملی ارائه می دهد.
از شيوه های پويا و متنوع استفاده كند. كاربرد وسايل  ارائه مطالب  بايد در  هنرآموز 
ديداری و شنيداری بسيار مؤثر است چرا كه برخی از هنرجويان از طريق ديدن و برخی 

از طريق شنيدن، بهتر ياد می گيرند.

به طور خالصه در این مرحله هنرآموز باید:

1 به ارائه مطالب جديد بپردازد.
2 مهارت ها و دانش ها را به صورت دوسويه و فعال،تشريح و تحليل نمايد.

3 روش كار خويش را دقيقاً برای هنرجويان توضيح دهد.
4 از روش تدريس مناسب و متنوع در ارتباط با موضوع درسی استفاده نمايد.

مرحله سوم: کاربرد )کاربست(
در اين مرحله هنرجو بايد مطالب و مهارت هايی را كه ياد گرفته به كالس و به هنرآموز 
ارائه دهد. در حالی كه هنرجو در حال انجام دادن و ارائه مطالب است، هنرآموز بايد 
به هنرجو كمك كند تا اشكاالتش برطرف گردد. در دروس عملی هنرجو عماًل كار را 
انجام می دهد و در دروس تئوری )نظری( به صورت شفاهی و يا كتبی مرحله به مرحله 

دروس تدريس شده توسط هنرآموز را با كالم خويش بيان می نمايد.
توجه داشته باشيد كه مالک شما برای تشخيص اينكه دانش آموزان مهارت های فنی 
و ذهنی دروس شما را فرا گرفته اند، انجام درست كار عملی و ارائه درس به صورت 

شفاهی يا كتبی می باشد.
اگر هنرجو كاری را يك بار درست انجام داد، ممكن است آن را به طور تصادفی و يا از روی 
حدس و احتمال انجام داده باشد، اما اگر مجدداً وی را آزمايش كرده و هر دو پاسخ را صحيح 
مشاهده نموديد، ارزيابی شما دارای اعتبار خواهد بود. در ضمن در اين مرحله اگر هنرجويان 

اشكاالتی داشتند، هنرآموز بايد درس را تكرار كرده و به رفع معضالت هنرجويان بپردازد.
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خالصه مطالب مرحله سوم چنین است:

1 هنرجو بايد مطالبی را كه فراگرفته است، در كالس ارائه دهد.
2 هنرآموز به هنرجويان كمك می كند تا دچار يادگيری غلط و لغزش عملی نگردند.

3 در صورت ضرورت، هنرآموز درس را تكرار می نمايد.
4 هنرآموز ادراک هنرجويان را از طريق سؤاالت گوناگون می سنجد و به سؤاالت 

هنرجويان نيز پاسخ می دهد.
5 نشانه استنباط و ادراک هنرجويان از مهارت های فنی و ذهنی حداقل دوبار 

انجام صحيح و درست كار يا حل مسئله می باشد.

مرحله چهارم: آزمون و سنجش
در اين مرحله از فرايند تدريس، هنرجو بايد مورد ارزيابی رسمی و نهايی قرار گيرد. 
برخالف مرحله سوم، در اين مرحله يعنی در طی ارزشيابی و يا آزمون نبايد هيچ گونه 

كمكی به هنرجويان صورت گيرد.

امتحان و سنجش هنرجویان به طور کلی به نتایج زیر منجر می شود:
1 به طور دقيق تعيين می نماييد كه هنرجويان تا چه حد مطالب را فراگرفته اند و 

سطح دانش، درک و كاربرد آنان تا چه ميزان است.
2 نقاط ضعف هنرجويان، برای شما روشن می گردد.

3 موجب تقويت اندوخته ها و يافته های هنرجويان می شود.
4 به نوبه خود به عنوان يك عامل انگيزشی در يادگيری تلقی می گردد.

سایر نكات:
به هنرآموزان ارجمند و گرامی  توصيه می شود در طول دوره آموزش درس پرورش و 

توليد حبوبات به نكات ذيل توجه نمايند:

1( نكات ايمنی و بهداشتی را رعايت كرده و رعايت دقيق آنها را نظارت نماييد.
2( به حفظ محيط زيست توجه داشته باشيد و رعايت آن را از فراگيران با جديت بخواهيد.

3( اصول اخالقی را رعايت نماييد و فراگيران را اخالق مدار تربيت كنيد.
4( با هنرجويان ارتباط عاطفی برقرار نماييد.

5( گزارش های هنرجويان مطالعه و در صورت نياز اصالح نماييد.
6( با طرح سؤال های مناسب، قوة تخيل هنرجويان را تحريك و تقويت نماييد.

7( به سؤال های هنرجويان به دقت گوش داده و به آنها پاسخ دقيق و مستدل دهيد.
نياز  و در صورت  نظر داشته  زير  با دقت  را  آنان  كار  نحوه  انجام كارهای عملی،  8( در حين 

يادداشت برداری كنيد.
9( فرصت دهيد تا هنرجويان پيشرفت خود را در يادگيری، به نمايش بگذارند.

10( رفتار های پسنديده را با تعريف و تشويق، تقويت كنيد.
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مبتنی  توليد حبوبات  و  پرورش  در كتاب  و درسی  آموزشی  برنامه ريزی  رويكرد كلی 
بر شايستگی است. واژه شايستگی در فرهنگ لغات عمومی به معنای لياقت، كاردانی، 
مهارت و تبحر است. در فرهنگ لغات تخصصی، مديريت به معنای: صالحيت، اهليت، 

شايستگی، قابليت و توانايی آمده است.
وجه مشترک اين تعاريف شايستگی و كاردانی است كه حاصل تركيب دانش، مهارت 
و نگرش مطلوب در انجام كار می باشد. تركيبی كه عمدتاً به وسيله آموزش مبتنی بر 

شايستگی حاصل می گردد.

مدل اجرایی آموزش مبتنی بر شایستگی شامل 3 مرحله است:
1 نیازسنجی شایستگی  های مورد نیاز مشاغل:

در اين مرحله براساس مأموريت، چشم انداز، اهداف بلندمدت و استراتژی ها، نيازسنجی 
مشاغل به شايستگی های مورد نياز انجام می شوند. نيازسنجی آموزشی در آموزش مبتنی 

بر شايستگی، جايگاه ويژه ای دارد كه توسط مدل های كاربردی انجام می شود.
مدل ديكوم يكی از قوی ترين مدل های مورد استفاده در نيازسنجی متناسب با آموزش 
برنامه ريزی آموزشی و درسی اين  مبتنی بر شايستگی به شمار می آيد. اين مدل در 
كتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوری كه عناصر مهمی مانند دانش، مهارت، 

نگرش، ايمنی فردی و محيط زيست در آنها لحاظ گرديده است.

2 تعیین شایستگی  های شاغلین
در اين مرحله شايستگی های شاغلين در رابطه با مشاغل مربوط مورد بررسی قرار می گيرد 

تا فاصله ها وضع موجود با وضع مطلوب كه در مرحله اول تعيين شده مشخص گردد.

در این درس دو گروه شایستگی مورد انتظار است:
الف( شایستگی  های فنی مورد انتظار عبارت اند از:

محاسبه و تعيين مقدار بذر مورد نياز، تيمار بذر، ضدعفونی بذر، تلقيح بذر، كاشت بذر، 
سله شكنی، وجين، واكاری، تنك، خاكدهی پای بوته و برداشت حبوبات قابل كشت و رايج 

11( هنرجويان را به مشاركت در بحث های گروهی و اظهارنظر و نقد سازنده، تشويق كنيد.
12( از هنرجويان بخواهيد مطالب مرتبط با درس را از روزنامه ها و مجله ها و سايت های مختلف در 
اينترنت انتخاب كنند و به كالس بياورند و در صورت مناسب بودن در تابلوی واحد آموزشی نصب كنند.
13( به هنرجويان كمك كنيد تا گروه های مطالعه تشكيل دهند و در خارج از واحد آموزشی 

با يكديگر كار كنند.
14( درس را با يك معما، سؤال، تصوير، فيلم، طرح مسئله يا شكل و ساير مواردی كه به موضوع درس 

مربوط می شود آغاز كنيد تا هنرجويان برای آموختن درس جديد آماده شوند.
15( در هر جلسه از روش های متفاوت و متنوعی استفاده كنيد.

رويکرد برنامه ريزی آموزشی و درسی
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در منطقه خود را به روش دستی با رعايت نكات ايمنی و بهداشتی انجام دهد. انتخاب 
گيا هان )حبوبات( قابل كشت با توجه به تنوع آب و هوايی و ويژگی های منطقه ای، در 

اختيار هنرآموز است.

ب( شایستگی های غیرفنی مورد انتظار عبارت اند از:
به كارگيری فناوری مناسب، خود مديريتی، مسئوليت پذيری، توسعه شايستگی و دانش، 
شايستگی تفكر، نگرش سيستمی، ارتباط مؤثر و كار تيمی، مديريت كيفيت، اخالق حرفه ای، 
محاسبه و رياضی، آموزش وكمك به فراگيری ديگران، تفكر انتقادی، تفكرخالق، اجتماعی 
بودن )مردمی بودن(، تصميم گيری، درستكاری و كسب حالل، نگهداری فناوری های به 
كار گرفته شده، مستندسازی، مديريت مواد و تجهيزات، مديريت زمان، تنظيم و اصالح 

عملكرد های سيستم، تعالی فردی، استدالل در كنار دانش و مهارت فردی.

3 برنامه ریزی آموزشی
در اين مرحله بر اساس شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب، برنامه ريزی آموزشی 

صورت می گيرد:
محتوای كتاب درسی پرورش و توليد حبوبات ضمن ارائه برخی ازمطالب پايه ای مربوط به 
اصول و مبانی زراعت به گونه ای تدوين گرديده كه هنرجو بتواند عالوه بر فراگيری چندين 
شايستگی فنی و غير فنی، با جنبه های مختلف توليد محصوالت زراعی آشنا گردد و با عالقه 

و آگاهی بهتری رشته امور زراعی را برای ادامه تحصيل انتخاب نمايد.
از آنجايی كه درصد عمده ای از واحد های بهره برداری زراعی كشورمان به دليل خرده 
مالكی، در سطح كوچك به صورت دستی انجام می شود و همچنين ضرورت تأمل تا ارائه 
ساير مهارت ها مانند رانندگی تراكتور، كشت و كار پيش بينی شده در سطح كوچك بوده 
و تمامی عمليات دستی می باشد. در حالی كه در سال های آينده اغلب عمليات با ماشين 
انجام شده و كارهای دستی به حداقل خواهد رسيد. برای گشودن پنجره هايی از سوابق و 
پيشينه امر زراعت در كهن بوم ايران زمين، تصاويری از روش ها و ادوات گذشته ارائه شده 

است كه صرفاً برای ديدن است نه كاربست آنها.
در اين درس، در راستای ارائه مطالب نظری و عملی، از هنرجويان خواسته شده است 
كه در خصوص برخی از موضوعات در منطقه زندگی يا تحصيلی خود، تحقيق و پژوهش 
نمايند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحويل دهند. اين پژوهش ها، آنها به درک مفاهيم 

و كاربست يافته ها كمك می كند.
هدف كلی اين درس، تربيت افراد ماهر مورد نياز بازار كار می باشد كه در نهايت بتوانند 
پرورش و توليد حبوبات قابل كشت در منطقه خود را به صورت علمی و عملی در سطوح 
كوچك و با ابزار و وسايل دستی انجام دهند. مشاهده عمليات ماشينی و مشاركت در 

برخی از كارها با حضور هنرآموز می تواند سودمند باشد.

در راستای هدف کلی کتاب، اهداف دیگری نیز به شرح زیر مدنظر بوده است:
الف( عالقمند كردن هنرجويان به فعاليت های كشاورزی به خصوص زراعت حبوبات

ب( انجام تحقيق و پژوهش برای درک بهتر مطالب و آشنايی با وضعيت موجود در منطقه 
زندگی يا تحصيلی هنرجو
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ج( شناسايی مسائل و مشكالت موجود در پرورش و توليد حبوبات و در صورت امكان 
ارائه راه حل های مناسب و كاربردی

د( تفكر و تدبر در خصوص موضوعات مرتبط با پرورش و توليد حبوبات
ه( انجام فعاليت های عملی مربوط به پرورش و توليد حبوبات به صورت فردی و گروهی

و( رعايت نكات ايمنی و بهداشتی پيش از شروع، هنگام فعاليت ها و در پايان كار
ز( توجه به حفظ محيط زيست و ساماندهی پسماندها

شايستگی های فنی و غيرفنی مورد انتظار شغلی درس پرورش و توليد حبوبات، پايه و 
مبنايی برای ساير دروس رشته زراعت نيز می باشد. بدين ترتيب كه هنرجويان اطالعات 
علمی و عملی الزم را برای ساير مشاغل و حرف مرتبط با زراعت را نيز كسب خواهند كرد.

براساس روش دیكوم این درس شامل 11 کار به شرح زیر می باشد:
1 تعيين مقدار بذر

2 تيمار بذر
3 ضدعفونی بذر

4 تلقيح بذر
5 كاشت

6 سله شكنی

7 وجين
8 واكاری

9 تنك
10 خاكدهی پای بوته

11 برداشت دستی

يازده كاری كه در اين كتاب آمده است مطابق با فرايند توليد يا مراحل رشد و نمو و 
پرورش بسياری از گيا هان زراعی می باشد. از آنجايی كه اين مهارت و دانش مربوطه، 
زراعت  مبانی  و  اصول  با  اين  از  پيش  فراگيران  و  می گردد  ارائه  كه  است  باری  اولين 
به طوركلی يا عمومی آشنا نشده اند، به ناچار و برخالف ميل مؤلفين، به جای ارائه مطالب 

صرفاً تخصصی مربوط به حبوبات، به اصول و مبانی زراعت هم پرداخته شده است.
با توجه به »مرجعيت معلم« كه در برنامه به رسميت شناخته شده است و همچنين 
ضرورت رعايت »انعطاف پذيری« و »جامعيت«  كه از اصول اساسی برنامه ريزی درسی در 
شاخه فنی و حرفه ای است، كشت حبوبات منحصر به حبه يا حبوب خاص نشده است 
بلكه اين توانايی را دارد كه با رعايت اصول و چهارچوب تعريف شده هر منطقه، حبوبات 
خاص يا سازگار با شرايط آن منطقه، انتخاب و كشت شود. به بيان ديگر از نقاط قوت اين 

برنامه استاندارد      سازی فرايند آموزش در عين انعطاف و جامعيت آن است.
الزم به ذكر است كه بعضی از كارها به خصوص كارهای مرتبط با مرحله داشت می تواند با 
توجه به اقليم منطقه، نوع حبوبات و غيره به صورت موازی يا هم زمان اجرا شوند. بنابراين 

تفكيك آن در كتاب صرفاً به منظور سهولت آموزش است نه الزام در اجرا.
از آنجايی كه هدف نهايی اين درس، آماده كردن هنرجويان برای انجام وظايف اصلی 
و فرعی پرورش و توليد حبوبات می باشد لذا در اين كتاب سعی شده است كمتر به 
مقدمه نويسی و آوردن تعاريف و تاريخچه برای هر موضوعی پرداخته شود. همچنين سعی 
شده است از ارائه مطالبی كه در اجرای عمليات پرورش و توليد حبوبات نقش ناچيزی 
دارند يا اينكه انجام آنها به داليل فنی يا تخصصی باالتر از حد فراگيران است، پرهيز شود. 

چون قرار نيست همه چيز را آن هم در سال اول بدانند
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ارائه مطالب به ترتيبی است كه به جای دادن ماهی به بچه ها، سعی شده است ماهيگيری 
را به آنها بياموزد لذا مطالب را حاضر و آمده يا شست و رفته به فراگيران ارائه نمی كند بلكه 
با پيش بينی فعاليت هايی چون: تحقيق و پژوهش در منطقه زندگی و تحصيل، اجرای 
كارهای عملی به صورت فردی يا گروهی، بحث های گروهی، مصاحبه و تهيه گزارش، 
تدبير و تدبر و غيره، فراگيران را در كشف آنها هدايت می كند. در خصوص موضوعات و 
كارها، سعی شده است كه هنرجويان بيشتر به اجرای عملی كارها توجه كنند تا پس از 
پايان درس و موفقيت در ارزشيابی های مستمر و پايانی، بتوانند به عنوان يك توليد كننده 

حبوبات در بخش كشاورزی كشور نقش به سزايی ايفا كنند.
ساعات مربوط به 11 كار1 درس پرورش و توليد حبوبات به شرح جدول زير می باشد:

ساعت عملیساعت نظریعنوان کارهاردیف
1117تعيين مقدار بذر مصرفی1
711تيمار بذر2
610ضد عفونی بذر3
812تلقيح بذر4
1624كاشت5
1015سله شكنی6
913وجين7
812واكاری8
711تنك9
1421خاكدهی پای بوته10
2436برداشت11

123180جمع کل ساعات تئوری و عملی

task ــ1

فضا های آموزشی مورد نياز برای آموزش های نظری و عملی درس پرورش و توليد حبوبات 
می تواند بسيار متنوع باشد. از جمله: كالس درس، مزرعه آموزشی،كارگاه، آزمايشگاه، سايت 
رايانه، سمعی و بصری، مزارع توليد كنندگان و پرورش دهندگان بخش خصوصی. برای اجرای 
آموزش های نظری نياز به يك كالس درس استاندارد )با امكانات سرمايشی، گرمايشی، نور، 
تهويه، تخته وايت برد و هوشمند، رايانه، ميز و صندلی هنرآموز و هنرجويان(، زمين زراعی 
به ازای هر گروه 16 نفره حدود 2 هكتار، آزمايشگاه حداقل 40 متر مربع، انبار )مواد، ابزار و 
تجهيزات (، دفتر سرپرستی، سرويس بهداشتی و حمام، اتاق سمعی و بصری، سايت رايانه 
با حداقل ظرفيت 16 نفر و 16 سيستم رايانه. كليه فضا ها مطابق با استاندارد و تجهيزات 

سازمان نوسازی و تجهيز مدارس می بايست آماده شود.

فضاهای آموزشی
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استاندارد فضا های آموزشی
يك واحد آموزش توليد و پرورش حبوبات افزون بر فضای عمومی الزم برای يك دبيرستان 

دورة متوسطه، بايستی دارای بخش های زير باشد.

توضیحاتمساحتفضاردیف

زمين 1
زراعی

به ازای هر گروه 
كاری 16 نفره 2 

هكتار خالص

ـ  باشد  قطعی  مالكيت  و  دائم  و  كافی  زراعی  آب 
خاک  حاصلخيزی  و  شيميايی  فيزيكی،  مشخصات 
مناسب باشد ـ دارای موقعيت مناسب نسبت به ساير 
جانبی  امكانات  و  تأسيسات  ساختمان ها،  و  امكانات 
بايد به نحوی باشد كه انجام حداكثری فعاليت های 
پيش بينی شده در كتاب به آسانی امكان پذير بوده و از 

نظر ايمنی و حفاظتی مشكلی نداشته باشد.

كالس 2
35 متر مربعدرس

امكانات  با  درس  كالس های  استاندارد  با  مطابق 
سرمايشی، گرمايشی، نور، تهويه و حفاظت، باشد.

ـ تخته وايت برد )تخته هوشمند در صورت امكان(
ـ رايانه با تجهيزات جانبی كامل

ـ صندلی دانش آموز
ـ ويدئو پروژكتور و پرده نمايش يا مانيتور مناسب

حداقل 40 متر مربعآزمايشگاه3

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه آزمايشی 
حداكثر 16 نفر فراگير بتوانند عمليات آزمايشگاهی 
را انجام داده و آب، برق، گاز، تجهيزات سرمايه ای، 

و مواد مصرفی به راحتی در دسترس باشد.

اتاق سمعی 4
و بصری

مربع  متر   40 حداقل 
كالس ها  كه  )درصورتی 
مجهز به تجهيزات ديداری 

نباشند( و شنيداری 

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه حداكثر 
مانيتور،  يا  نمايش  از پرده  ايمنی  فاصله  با  نفر   35

بتوانند به درستی نمايش را مشاهده نمايند.

سايت 5
حداقل 40 متر مربعرايانه

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه حداكثر 
رايانه  سيستم  يك  با  فراگير  هر  و  فراگير  نفر   16

متصل به شبكه اينترنت كار نمايد.

دفتر 6
با امكانات ضروری )گرمايشی، سرمايشی،روشنايی، حداقل 12 متر مربعسرپرستی

برق، ارتباطات، ميز اداری، صندلی(

7
انبار مواد، 

ابزار و 
تجهيزات

حداقل 42 متر مربع
حمل،  قابل  كشويی  قفسه های  ثابت،  قفسه های 
تجهيزات ايمنی و حفاظتی، بخش مواد از تجهيزات 
قابل كنترل است جدا بوده و شرايط محيطی آن 

8
سرويس 

بهداشتی و 
حمام

6 باب سرويس بهداشتیحداقل 36 متر مربع
6 باب حمام
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مهم ترين و اثربخش ترين بخش مديريت تدريس، داشتن طرح درس است. طرح درس 
را به دو نوع تقسيم می  كنند:

2 طرح درس روزانه1 طرح درس ساالنه یا کلی
در مورد هريك توضيح مختصری ارائه و توجه همكاران عزيز را به تدوين و اجرای دقيق 

آن جلب می كنيم

1 طرح درس ساالنه )کلی یا بودجه بندی(
در اين طراحی، هنرآموز با نگاهی جامع و كلی محتوای عملی و نظری درس را با توجه 
تحصيلی(  )سال  زمان  ظرف  در  مديريتی  و  زراعی  اقليمی،  آموزشی،  شرايط  كل  به 
می ريزد به ترتيبی كه هر عملی در شرايط و زمان مناسب خود انجام گيرد. از آنجايی 
كه عوامل اجرايی از قبل در جريان امر قرار گرفته اند، نهاده ها، ماشين ها و ساير نيازها 

به موقع تأمين خواهد شد. 

در طراحی كلی درس موارد زير مورد توجه قرار می گيرد:
1 شرايط اقليمی منطقه و بحران های رايج )يخبندان، سرما، گرما، نزوالت جوی و ...(

2 مراحل رشد و نمو يا فنولوژی گياه
3 تقويم آموزشی )مناسبت ها، تعطيالت و ...(

4 سيكل زندگی عوامل زيان آور و رابطه آن با مديريت امور توليد و پرورش حبوبات
5 امكانات زراعی )حق آبه، اجاره ماشين های زراعی و ...(

6 هماهنگی با معاون فنی، سرپرست مزرعه، متصديان آزمايشگاه و ... برای تنظيم 
انجام خدمات زمان 

7 هماهنگی با معاون آموزشی برای تعيين زمان آزمون های ميانی و پايانی، سمعی و 
بصری، سايت و ...

8 پيش بينی زمان و مكان های بازديد خارج از واحد آموزشی
با توجه به اين موارد و موارد خاص منطقه ای و زمانی صرف نظر از ترتيب درج مطالب 
آموزشی  واحد  مكانی  و  زمانی  موقعيت  بر حسب  مطالب  ارائه  آموزشی،  در محتوای 

طراحی و اجرا می شود.
هنرآموز طراحی خود را به تصويب شورای آموزشی واحد رسانده و نسخه هايی از آن را 
به مسئولين واحد آموزشی مرتبط با اجرای درس به ويژه بخش عملی و همچنين به 

گروه های آموزشی شهرستان ارائه می نمايد.

طرح درس
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نمونه جدول طرح درس کلی یا ساالنه

به نام خداوند
طرح درس کلی یا ساالنه درس............... هنرستان................در سال تحصیلی.......ــ......

هفته....ردیف
تاریخ.../..../....

شماره 
جلسه

رئوس
مطالب نظری

رئوس
فعالیت های عملی

نیازمندی ها 
)فضا،تجهیزات، مواد و...(

اول1
..../.../....

1.............................................
2.............................................

طراح)مدرس درس( .................... معاونت فنی .................... معاونت آموزشی ...................

2 طرح درس روزانه
برنامه ای است مدون و سنجيده كه هنرآموز قبل از تدريس، برای يك جلسه درس 

تهيه می كند كه داليل آن به شرح ذيل است:
1 طرح درس روزانه موجب می شود كه هنرآموز فعاليت های ضروری آموزشی را به 
به شيوه ای منطقی  و  از ديگری در مراحل و زمان های مشخص  ترتيب و يكی پس 

ببرد. پيش 
2 هنرآموزان نمی توانند همه مراحل تدريس و محتويات درس را به خاطر بسپارند. 
بنابراين داشتن طرح درس، اين مشكل را برطرف می كند. هنرآموزی كه بدون برنامه 

و آمادگی قبلی به كالس می رود، ممكن است با مشكالتی روبه رو شود.
3 چون طرح درس طبق اصول معين تهيه می شود، موجب می گردد كه هنرآموز به 

عوامل اصلی جريان تدريس توجه كرده آن را فراموش نكند.
يا  درس  كالس  در  بيشتری  اعتماد  با  هنرآموز  كه  می شود  موجب  درس  طرح   4

شود. حاضر  مزرعه  يا  آزمايشگاه 
5 طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها، فنون و الگوهای مناسب تدريس 

درس ها و فصل های مختلف كتاب جلب می كند.
تا مشكالت احتمالی  6 در جريان تهيه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت 

كند. پيش بينی  را  تدريس 
7 وجود طرح درس، موجب می شود كه ارزيابی تدريس هنرآموز به وسيله ارزشياب 

به آسانی صورت گيرد.
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دوازده گام برای تهیه طرح درس
گام 1ـ تعیین مشخصات کلی

شامل موضوع درس، پايه تحصيلی، زمان تدريس، تاريخ تدريس، نام هنرستان يا واحد 
آموزشی و نام هنرآموز

گام 2ـ تعیین هدف درس
برای اينكه مطمئن شويد طرح درس شما همان چيزی است كه می خواهيد آموزش 
دهيد، بايد با توجه به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی 

هدف های طرح درس خود را بنويسيد.

گام 3ـ تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها
به طور معمول رفتار ورودی، آموخته ها و توانايی هايی است كه هنرجويان قبل از شروع 
در  گيرند.  فرا  را  بتوانند درس جديد  تا  باشند  كرده  را كسب  آنها  بايد  درس جديد 
حقيقت رفتار ورودی، پيش نياز الزم برای يادگيری درس جديد است. اگر هنرآموز از 
ميزان معلومات و مهارت های قبلی هنرجويان آگاه نباشد، ممكن است عده ای از آنان 
درس جديد را درک نكنند بنابراين هنرآموز پس از تعيين هدف های درس جديد، بايد 
از خود سؤال كند كه هنرجويان برای رسيدن به اين هدف يا هدف ها، چه چيز هايی 

را بايد از پيش آموخته باشند.
شايان ذكر است كه هنرآموز، رفتار ورودی يا پيش دانسته های الزم برای درس جديد 
را به هنگام تهيه طرح درس و پيش از رفتن به كالس و اجرای تدريس تعيين می كند، 
زيرا او تا اين هنگام نمی داند كه هنرجويان به چه ميزان از رفتار ورودی و دانش و 
مهارت پيش نياز برای يادگيری درس جديد برخوردارند فقط می تواند تشخيص دهد 
كه آنان قبل از آموختن درس جديد بايد درس های قبلی را آموخته باشند تا بتوانند 

درس جديد را فرا گيرند.
و  آمد  انواع آن در گام چهارم خواهد  رفتار ورودی كه  آزمون  تهيه  از  هنرآموز پس 
همچنين بعد از اجرای آن آزمون، به ميزان دانش و مهارت پيش نياز هنرجويان برای 

آموختن بهتر درس جديد پی خواهد برد.

گام 4ـ تعیین آزمون رفتار ورودی
پس از تعيين رفتار ورودی و پيش دانسته های الزم برای درس جديد كه در مرحله باال 
)گام سوم( تشريح شد هنرآموز بايد دربارة نوع آزمونی كه می خواهد به وسيلة آن دانش 
و مهارت پيش نياز هنرجويان را ارزيابی كند، تصميم بگيرد. آزمون رفتار ورودی می تواند 

از نوع شفاهی، انشايی، چهارگزينه ای، عملی، آزمايشگاهی و يا كارگاهی باشد.

گام 5 ـ انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها
انتخاب رسانه ها برای تكميل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسيله ای است كه سبب ايجاد 
ارتباط بين پيام دهنده و پيام گيرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرايط مطلوب برای 
يادگيری كمك می كند و سبب تقويت آن می شود. رسانه در مفهوم وسيع كلمه، جامعه، 

مدرسه، هنرآموز و حتی خود هنرجويان را شامل می شود.
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اما در مفهوم محدودتر كتاب درسی، بريده روزنامه ها و مجالت علمی، مقادير، جداول، 
لوح  صوت،  ضبط  نوارهای  بازار،  در  موجود  تجهيزات  و  آزمايشگاهی  وسايل  نقشه ها، 
... جزء رسانه ها محسوب می شوند. هنرآموز بايد با  فشرده، فيلم ها، تلويزيون، رايانه و 
توجه به هدف های طرح درس از ميان انواع مواد و وسايل آموزشی، مناسب ترين آنها را 

كه دارای ويژگی های زير می باشند، انتخاب كند.
الف( توانايی انتقال پيام مورد نظر                       ب( سهولت حمل و نقل

ج( در دسترس بودن                                      د( اقتصادی بودن

به طور کلی همه رسانه ها توانایی انتقال هر نوع پیامی را ندارند. 

گام 6 ـ تعیین کارهای مقدماتی
به طور معمول هنرآموز بايد قبل از شروع تدريس به كارهای مقدماتی بپردازد مانند حضور 
غياب، بازديد تكاليف درسی، پرسش از درس يا دروس قبلی، اطمينان از سالمت جسمی و 
روانی هنرجويان و ... . الزم است هنرآموز اين موارد را در طرح درس پيش بينی و يادداشت 
كند. البته مدت اين كارها نبايد زياد طوالنی باشد زيرا درنگ های طوالنی عالوه بر اينكه از 

زمان يادگيری می كاهد، اشتياق هنرجويان برای آموختن را هم كاهش می دهد.

گام 7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری
هنرآموز بايد در طرح درس خود روشی برای ايجاد عالقه يادگيری در هنرجويان را در 
نظر بگيرد. بايد طی مقدمه ای، انگيزه و شوق آموختن را ايجاد كرده و آنان را برای توجه داشتن و 
آموختن درس آماده كند. همچنين در طرح درس خود مشخص كند با چه مطلب و روشی 

می خواهد اين آماده سازی و ايجاد انگيزه را انجام دهد.

گام 8ـ تعیین گام به گام ارائه درس جدید
تعيين گام به گام مراحل ارائه درس جديد به صورت فهرستی است از كارهای اساسی 
كه بايد در كالس يا كارگاه يا مزرعه انجام شود و نوشتن فهرست آنها در طرح درس 

ضرورت دارد اما الزم نيست همه جزئيات آن ذكر شود.

گام 9ـ تعیین اختتامیه درس
هنرآموز بايد در پايان درس يك اختتاميه انتخاب كند و آن را در طرح درس خود بياورد.

گام 10ـ تعیین فرصت تمرین
كارگاهی،  عملی،  كارهای  برای  به خصوص  فرصتی  درس،  ارائه  از  پس  بايد  هنرآموز 

آزمايشگاهی و تمرين آنها، به هنرجويان بدهد و آن را در طرح درس خود منظور كند.

گام 11ـ ارزشیابی پس از ارائه درس جدید
دانسته های  پيش  يا  ورودی  رفتار  جديد،  درس  آغاز  از  پيش  هنرآموز  كه  همان طور 
هنرجويان را ارزيابی می كند، در پايان درس جديد هم بايد از چگونگی يادگيری آنان 
اطمينان حاصل كند و از پيشرفت جمعی و فردی هنرجويان آگاه شود. بنابراين الزم است 

او در طرح درس خود برنامه ای برای ارزشيابی داشته باشد.
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گام 12ـ فعالیت های جبرانی و تكمیلی
هنرآموز پس از ارزشيابی و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف يادگيری هنرجويان، بايد در طرح 
درس خود فعاليت ها و تمرين های جبرانی برای هنرجويان ضعيف و نيز فعاليت های گسترده تر و 

تكميلی برای هنرجويان قوی در نظر بگيرد و برای جلسه بعدی آنها، تكليف تعيين كند.

فعالیت های تكمیلی از دو بخش زیر تشكیل می شود
الف( انتخاب مطلب برای فعالیت های تكمیلی

مطلبی كه برای تكميل يك جلسه تدريس انتخاب می شود ممكن است در مورد هدف های زير باشد:
• آماده كردن هنرجويان برای درس جلسه بعد

• خالصه كردن درس ارائه شده
• جمع بندی نكات و مفاهيم مجزا و ارتباط دادن آنها با يكديگر

• دادن تمرين برای كسب مهارت هايی كه به تمرين نياز دارد
• دادن تمرين های عملی، مانند انجام دادن كارهای مهارتی، آزمايش، تحقيق و پژوهش

• فعال كردن هنرجويان برای ياد گرفتن درس
• ارزشيابی )ارزشيابی مستمر(

ب( گزینش روش ها و فنون انجام دادن فعالیت های تكمیلی
انتخاب روش برای انجام دادن فعاليت های تكميلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. 
برای مثال اگر درسی كه ارائه می شود به جمع بندی نياز دارد، معلم بايد نوع آن را انتخاب 
كند. آيا جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از هنرجويان خواهد خواست نكات 
مهم را يادداشت كنند؟ يا اينكه جمع بندی را با خالصه نويسی روی تخته انجام خواهد داد؟ 
يا ممكن است درسی را كه معلم ارائه می دهد در پايان به تمرين نياز داشته باشد. 
از: تمرين، طرح  انجام فعاليت های تكميلی عبارت اند  از روش های متداول در  برخی 

مسئله، واگذاری  تكليف و ... كه هنرآموز بايد در طرح درس آنها را مشخص كند.

اجرای برنامه طرح درس روزانه در کالس
هنرآموز پس از آنكه برنامه طرح درس روزانه را تهيه كرد، طبق اجزا و مراحل طرح، 

شروع به تدريس نمايد.

فعالیت های هنرآموز برای اجرای طرح درس به 3 مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:
مرحله 1: در اين مرحله فعاليت های مقدماتی قبل از شروع درس جديد شامل گام های 

دوم، چهارم، ششم و هفتم آغاز می شود.
مرحله 2: فعاليت های ضمن ارائه درس جديد، كه هنرآموز بايد هدف درس را بيان كند. 
هنرجويان را برای توجه به يادگيری درس جديد آماده سازد )گام هفتم(. درس جديد را 
با استفاده از وسايل آموزشی )گام هفتم( با مراحل گام به گام آن ارائه دهد )گام هشتم( 

و با يك اختتاميه آن را به پايان برساند.
مرحله 3: فعاليت های پس از ارائه درس جديد، هنرآموز بايد به هنرجويان فرصت دهد تا 
درس جديد را تمرين كنند )گام دهم(. سپس از آموخته های آنان ارزشيابی به عمل آورد 

)گام يازدهم( و فعاليت های جبرانی و تكميلی برای هنرجويان تعيين كند. )گام دوازدهم(
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روش های ياددهیـ  يادگیری )روش تدريس اعضای تیم(

يادگيری از طريق همياری از طرف جان ديويس مطرح شد و يكی از بحث های دائمی 
امر  بر همياری، همكاری و مشاركت در  در آموزش است. اساس روش تدريس مبتنی 
يادگيری است. پژوهشگران حوزه روش تدريس مبتنی بر همياری بر اين باورند كه يادگيری 
يك فرايند اجتماعی است و فعاليت های يادگيری برای رسيدن به مرحله توليد انديشه و 
اطالعات حياتی است. اين نوع يادگيری، بخشی از مسئوليت را به دوش هنرجويان قرار 

می دهد وآنان را در فرايند يادگيری درگير می نمايد.
پايه و اساس يادگيری از طريق همياری تشكيل تيم های يادگيری است. اين روش سبب 
جلوگيری از گوشه گيری، از خود بيگانگی، بی هدفی و ناراحت بودن در فعاليت های جمعی 
می گردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بين فردی هنرجويان را بهبود 
می بخشد. در اين روش از هنرجويان انتظار می رود با يكديگر به تعامل و تشريك مساعی 
پرداخته، پيشرفت تحصيلی و مسئوليت يادگيری يكديگر را بر عهده گيرند. هنرجويان هم 
به نوبه خود انتظار دارند، گروهی كه در آن فعاليت می كنند به موفقيت دست يابد و افرادی 

كه در گروه شركت می جويند را در دستيابی به موفقيت ياری رسانند.
متفاوت،  درسی  موضوعات  با  گوناگون  دروس  آموزش  برای  همياری  تدريس  روش 
مناسب است. دروسی كه محتوا و مطالب موضوعی و يا نظری دارند، از طريق روش 

همياری قابل تدريس اند.
روش های مختلفی برای يادگيری از طريق همياری وجود دارد كه در اينجا به يكی از 

آنها يعنی روش تدريس اعضای تيم كه كاربرد بيشتری در تدريس دارد، می پردازيم.

طرح تدریس اعضای تیم بر دو فرضیه استوار است:
اولین فرضیه اینكه: هريك از شركت كنندگان قسمت متفاوتی از موضوع درس را كه قرار 

است همه ياد بگيرند می خوانند.
دومین فرضیه اینكه: هر فراگير می تواند به اعضای تيمش درس بدهد.

اين  بنابراين هر عضو، هم به عنوان هنرآموز و هم به عنوان هنرجو عمل می كند. در 
الگو به جای اينكه ابتدا هنرآموز تدريس كند، فراگيران نقش هنرآموز را ايفا می كنند 
و تدريس توسط اعضای تيم فراگيران انجام می شود و پس از آن هنرآموز توضيحات 

ضروری وتكميلی را برای آنان ارائه می دهد.

مراحل آموزش به روش همیاری
مرحله اول ـ آمادگی فردی

فعالیت هنرآموز
• گروه بندی هنرجويان در گروه  های 5 ـ4 نفری و اختصاص شماره های 1 و 2 و 3 و ...
يادداشت برداری،  مانند:  آن هستند،  رعايت  به  ملزم  گروه ها  كه  قوانينی  تدوين   •

بحث و گفتگو با صدای پايين، زمان بندی هر مرحله، عدم صحبت با يكديگر و ...



22

• تقسيم متن درس به بخش های مستقل و تقريباً مساوی
• تعيين يك بخش از موضوع جهت مطالعه فردی برای هر فراگير

فعالیت هنرجویان
• مطالعه بخش اختصاص داده به هر شماره به صورت فردی

• يادداشت برداری و خالصه نويسی متن اختصاصی
مرحله دوم ـ کار تیمی

فعالیت هنرآموز
• هدايت هنرجويان به حضور در گروه های جديد

• كنترل كالس با برقراری آرامش
• نظارت بر اجرای فعاليت گروه ها

فعالیت هنرجویان
• تشكيل گروه های هم شماره های 1 و 2 و 3 و ...

• تدريس هريك از هنرجويان برای اعضای گروه جديد
• بحث و تبادل نظر بين اعضای تيم جديد و نتيجه گيری

• تشكيل گروه های اوليه )برگشت به گروه اوليه(
• تدريس قسمت های مختلف برای گروه

مرحله سوم ـ آزمون
فعالیت هنرآموز

• طراحی سؤاالت آزمون
• ارائه سؤاالت و برگزاری آزمون

• تعيين زمان مناسب برای پاسخگويی به سؤاالت
• ارائه كليد سؤاالت

• ارزيابی از تدريس در گروه ها
فعالیت هنرجویان

• پاسخگويی به سؤاالت طراحی شده
• تصحيح پاسخ نامه خود )خود ارزيابی(

• محاسبه و معدل گيری از نمرات فردی و گروهی
مرحله چهارم ـ نقد و بررسی

فعالیت هنرآموز
• بررسی وضعيت نمرات فردی و گروهی هنرجويان

• كمك به گروه ها برای پيدا كردن مشكالت اعضای گروه و رفع آنها
فعالیت هنرجویان

• بررسی وضعيت نمرات فردی و گروهی خود
• برطرف نمودن مشكالت احتمالی خود و يا اعضای گروه در ارتباط با قسمت های مختلف درس

• نقد و بررسی اجرای عمليات
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مرحله پنجم ـ جمع بندی
فعالیت هنرآموز

• انتخاب يك نفر از هر گروه به صورت تصادفی يا انتخابی برای تدريس قسمت های مختلف
• هدايت و رهبری بحث گروهی

• اختصاص فرصت كافی برای پرسش و پاسخ
• ارائه توضيحات تكميلی

فعالیت هنرجویان
• تدريس توسط هنرجويان منتخب يا داوطلب برای كالس

• پرسش و بحث گروهی

راهبردها و توصیه ها

• هنگام تشكيل گروه بايد سعی شود شاگردان قوی با شاگردان ضعيف در يك گروه قرار گيرند.
• تعداد اعضای تيم بايد بر اساس بخش های تقسيم شده موضوع درس، تعيين شود.

• محتوا و متن درس انتخابی برای فراگيران قابل فهم و درک باشد. درس هايی كه متن 
آنها دارای لغات و اصطالحات پيچيده و مشكل است با اين الگو كارايی چندانی ندارد. 

• در صورت امكان متن درس قابل تقسيم به چند قسمت مساوی باشد.
• مطالب هر قسمت مستقل از يكديگر باشد، متن هايی كه مطالب آنها كاماًل با يكديگر 

مربوط و پيوسته است با اين الگو كارايی چندانی ندارد.
• در طراحی سؤاالت آزمون بهتر است از سؤاالت كوتاه پاسخ و يا عينی )به ويژه صحيح 

و غلط( استفاده شود و آزمون از تمام فراگيران به عمل آيد. 
• در صورتی كه وقت كافی در اختيار نداريد می توانيد از اجرای آزمون و نقد و بررسی 

خودداری كرده و فقط به مرحله جمع بندی اكتفا كنيد.
• استفاده دائم و متوالی از يك الگو در كالس، سبب كاهش آثار و نتايج آن خواهد شد.

• هر هنرجو در گروه ياد می گيرد و ياد می دهد )نقش هر عضو در مشاركت گروهی 
مشخص می شود(.

• در اجرای اين روش نيز مانند روش های ديگر، درس نبايد تحت الشعاع قرار گيرد، 
دانش بر روش، برتری دارد.

مدیریت زمان در این الگو نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

اين كتاب به هيچ وجه در جهت محدود كردن هنرآموزان نيست بلكه تالش دارد در 
عين آزادی عمل برای هنرآموزان و تشويق خالقيت و ابتكار آنها، حداقل هايی را برای 

استاندارد سازی فرايند آموزش ايجاد كند.
برای تحقق بهتر اهداف آموزشی و تربيتی و به هنرآموزان عزيز توصيه می شود كه:

1 رويكرد جديدی به برنامه درسی و محتوای آموزشی داشته باشيد. در اين رويكرد، 
فنی و  شايستگی های  می باشد.  اصلی  شاخصه  كار،  انجام  توان  در  شايستگی  ايجاد 

غير فنی هنرجويان را تقويت كنيد.
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2 از بيان مطالب به صورت يك سويه يا تنها به روش سخنرانی بپرهيزيد. شيوه های پويا و 
خالق را به كار بسته و بيشتر نقش هماهنگ كننده و مدير جلسه را داشته باشيد تا سخنران.
3 طرح درس كلی و روزانه داشته باشيد. تا فراگيران و واحد آموزشی از آفت روزمرگی 

خالصه شده، قاعده مند و با ثبات پيش بروند.
اغلب  می شود  توصيه  اساس  اين  بر  نكنيد.  جدا  هم  از  را  مهارت  و  دانش  هرگز   4
كالس ها را در مزرعه تشكيل دهيد و چيزی را بيان كنيد كه دانش آموز درگير آن است 

يا حداقل تصوير آن را می بيند.
5 سعی كنيد فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيد. لذا واگذاری تحقيق، انجام بازديد، گردش علمی، 
آزمايش و...، را در اولويت قرار دهيد. شما كمتر بيان كنيد و بيشتر از درون بچه ها استخراج كنيد.
6 حجم مطالب اندوخته شده در ذهن فراگيران مهم نيست. توانايی تحليل شرايط، 

تبيين وضعيت و مهم تر از همه انجام درست كار است.
امانت داری، راستگويی، قدر شناسی،  مانند:  اعتقادات راسخ دينی و ملی  باورها و   7
بزرگ منشی، صبوری و... در فراگيران را تقويت كنيد. اينها دقيقاً رسالت اصلی شماست. 

به كسی يا جای ديگری حواله نكنيد.
8 اخالق حرفه ای مانند انجام به موقع كار، انجام كار به طور كامل و درست، همكاری 
با اعضای گروه، مراقبت از ابزار و وسايل، حفاظت از آب و خاک و به طور كلی محيط 

زيست و... را در فراگيران نهادينه كنيد.
9 اصول ايمنی و بهداشتی را در هر شايستگی تشريح و رعايت آن را به دقت ناظر 

باشيد. بايد شعار اول ايمنی، بعد كار، در فرزندان ما نهادينه شود.
10 تنها به آموزش فكر نكنيد. پرورش يا تربيت مهم ترين وظيفه شماست. به خاطر داشته 
باشيد كه آموزش ساده است حتی با بيان هم می شود آموزش داد اما تربيت بيان كردنی 
نيست. برای تربيت بايد زندگی كرد. الگوی خوبی برای فرزندان اين زاد و بوم باشيد. بدانيد 

كه دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

مقیاس بندی و نمره دهی شايستگی

بر  مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جديد  نظام  در  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی 
شايستگی است. هدف نهايی ارزشيابی مبتنی بر شايستگی، يادگيری و كسب توانايی 
واحدهای  يا چند  از يك  پودمان  از چند  است. هر درس  و حرفه  كار در شغل  انجام 
يادگيری )تكاليف كاری( تشكيل شده است كه هنرجويان در فرايند يادگيری بايستی 
در انجام آنها شايستگی الزم را كسب نمايند. حداكثر نمره هر پودمان و واحد يادگيری 
4 نمره دارد و نمره دهی آن شامل دو بخش ارزشيابی فرايندی يا مستمر )1 نمره( و 
نتيجه ای يا پايانی )3 نمره( است. هنرجويان برای كسب شايستگی در واحد يادگيری 
يادگيری  واحد  آن  در  تا  نمايند  كسب  پايانی  ارزشيابی  از  را   2 نمره  حداقل  بايستی 
برای كسب شايستگی  امكان جبران  بار  نمايند. حداقل يك  را كسب  شايستگی الزم 
واحدهای يادگيری برای هنرجويان وجود دارد. نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان 

)كه هر پودمان ميانگين نمرات يك يا چند واحد يادگيری است( تشكيل می گردد.
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در ارزشيابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشيابی مراحل انجام كار در كتاب 
درسی و با توجه به فرايند ياددهی ـ يادگيری نمره دهی نمايند. ارزشيابی پايانی براساس 
نمون برگ بيان شده در كتاب درسی انجام می شود. در سنجش واحد يادگيری شايستگی 
فنی، غيرفنی، ايمنی و بهداشت و توجهات زيست محيطی توأمان مورد سنجش قرار می گيرند. 
در انجام تكليف كاری يا واحدهای يادگيری برخی ازمراحل بسيار مهم و حياتی )از جمله 
رعايت ايمنی و بهداشت و شايستگی های غيرفنی( لذا برای قبولی بايستی در آن مرحله نمره 
2 را اخذ نمايند در غير اين صورت نمره پايانی واحد يادگيری 1 خواهد بود و هنرجو در آن 
واحد يادگيری شايستگی را كسب می نمايد. نمره هر واحد يادگيری نيز از ميانگين نمرات 
مراحل كار، شايستگی های غيرفنی ايمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم 
می توانند تا 20 درصد نمره از ارزشيابی را به خود ارزيابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند.

نمون برگ تحلیل استاندارد عملكرد کار
نوبت:تاريخ ارزشيابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:كد حرفه
استاندارد عملكرد كار:صالحيت

گروه كاریوظيفه:كد وظيفه

كد كار
سطح كار:

شايستگی كدملی كار

1ـ شرايط انجام كار:

2ـ نمونه/ نقشه كار/ مراحل پروژه/ رويه انجام كار:

3ـ شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار:

4ـ ابزارهای ارزشيابی:

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار:

6  ـ تكاليف كاری مرتبط درگروه كاری / شغل: 
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نمون برگ ارزشیابی کار
نوبت:تاريخ ارزشيابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:كد حرفه
استاندارد عملكرد كار:صالحيت

گروه كاریوظيفه:كد وظيفه

كد كار
سطح كار:

شايستگی كدملی كار

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و …(

استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممكن
نمرهداوری/ نمره دهی(

1
3
2
1

2
3
2
1

3
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

6
3
2
1

شايستگی های غيرفنی، 
ايمنی، بهداشت، توجهات 

زيست محيطی و نگرش
2
1

                                      ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
بلی 
خير 

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره 2 از مراحل … و … و …

كسب حاقل نمره 2 از بخش شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار


