
1

بخش اّول: کلیات

بخش اول

کلیات



2

تعاریف و اصطالحات

  رویکرد برنامه درسی ملی
منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
  دنیای کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  کار  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.
 محیط کار 

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادی
طبقه بندی  ملی  استاندارد  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  که  محلی 

فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح،  نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش تربیت فنی و حرفه ای  
و  نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  جهت  کار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش 
واژه ای جامع  تربیت فنی و حرفه ای  و  آموزش  را گویند.  ارتقای شغلی و حرفه ای 
است که به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده، مطالعه فناوری ها 
و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، 
ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیر رسمی 
و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری 
برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی )غیر فنی( و 



3

بخش اّول: کلیات

مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
می باشند.

)Job( شغل  
واژه شغل »استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« می باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ای از کارها و وظایف مشخص 
است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 )Occupatio( حرفه  

مجموعه  ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، دانش 
است.  زندگی  در طول  فرد  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یک  در  کار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشکار، پرستار،  مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد در حالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 

است. 
)Duty( وظیفه  

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
قدرت و ... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات 

سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری  

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  »تعمیر سیستم  وظیفه  کاری  تکالیف  از  یکی  مثال  به طور 

سیستم جرقه می باشد.
  شایستگی1

مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف 
کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های 
فنی و حرفه ای به سه دستۀ شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی 

می شوند.

Competency ـ1
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  سطح شایستگی انجام کار
صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین 
کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی  

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهی نامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
 )Level of Qualification( سطح صالحیت 

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است. 
 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

از استانداردهای دنیای  برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای 
کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، 
استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که هنرجو، کارآموز 
هدایت  فنی و حرفه ای  آموزش های  حوزه  در  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  مربی  یا 
می نماید. دامنۀ شمول برنامه درسی در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای 

کار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1ـ استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، 
بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و 

صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2ـ استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای 
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گواهی نامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
و  حرفه  شایستگی  استاندارد  براساس  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد  3ـ 
این  تهیه می گردد. در  آموزش های فنی و حرفه ای  ارائه دهندگان  ارزشیابی توسط 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات آموزشی 

و ... در اولویت قرار دارد.
  آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیرفنی 
شایستگی ها  همۀ  از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و 
به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

  استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  کارها،  فعالیت ها،  تعیین کننده  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد. 
  هویت حرفه ای

از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است.  برایند مجموعه ای 
این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای  بنابراین به دلیل تغییرات 

قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.     
  گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  را  تا فراگیر  چند رشته  تحصیلی ـ حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند 
انتخاب بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی 
با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت منطقی 
یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای 
هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه 
و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای باعث 

شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
  رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
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  اهداف توانمندسازی
اهداف توانمندسازی اهدافی است که بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و 
یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین  یاددهی ـ  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. با توجه 
به اینکه آموزش و تربیت فنی  و  حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت 
حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برآیند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و 
خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد 
بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی1 

را در برمی گیرد.
  یادگیری یکپارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

  یادگیری
از  است  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا  یا به شیوه شهودی )ذهنی  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد.
  فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن هنرجویان استوار است.
  محتوا

محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و 

علمی و فناورانه. 
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می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 
یادگیری است  از فرصت ها و تجربیات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا در برگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است و 
برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیازهای حال و 
آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان 

آموزش از الزامات محتوا است.
  بسته تربیت و یادگیری

بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از منابع، مواد و رسانه های آموزشی 
اطالق می شود که در یک بستۀ واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند 
قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  پایه  چند  یا  یک  برای  و  تهیه  تولیدکننده  مؤسسه 
با  بسته آموزشی   ،ICT و  نوین  فناوری های  با گسترش  می گیرد. در حال حاضر 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری بر اساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی کمک کند. 
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
راهنمای هنرآموز، کتاب درسی،  اصلی شامل کتاب  منابع  نمود.  تقسیم  تکمیلی 

کتاب کار هنرجو و کتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:

1  کتاب درسی
2  راهنمای هنرآموز

3  کتاب همراه هنرجو
4  کتاب کار 

5  نرم افزار هنرجو 
6  فیلم هنرجو
7  شبیه سازها

8 فیلم هنرآموز
9 پوستر

...  10
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سخنی با هنرآموزان

به طور معمول، هنرجویان بخشی از زندگی خود را در مدرسه و کالس های درس 
می گذرانند و در این کالس ها همانند سایر محیط های اجتماعی، با یکدیگر تعامل 
دارند. این تعامل با برقراری ارتباط بین هنرجویان و هنرآموزان و سرانجام با انواع 

مطالب و مواد درسی نمود پیدا می کند. 
هر کالس ویژگی خاص خود را دارد که آن را از دیگر کالس ها متمایز می کند. 
به طورکلی یک کالس درس را می توان نظامی پویا دانست که ساختار سازمان و 
هنجار های خاص خود را دارد. کالس ها ممکن است در ظاهر همانند یکدیگر به 
اما در واقع چنین نیست و هر کالس ویژگی های خاص خود را دارد.  نظر آیند، 
اتخاذ شیوه مناسب برای ایجاد کالس های ثمر بخش از مسئولیت های هنرآموزان 

است و چنین کالسی دارای سه ویژگی است:
1 محیطی است که در آن هنرجویان نسبت به خودشان، هم کالسی هایشان و 

کالس درس به عنوان یک گروه اجتماعی احساس مثبت دارند.
2 به گونه ای سازمان یافته است که ساختار و روش های آن، نیاز های هنرجویان 
را برآورده می سازد و نیز کافی است که در آن هنرجویان تکالیف و وظایف خود را 

انجام دهند و با هنرآموز و هنرجویان دیگر همیاری و کار می کنند.
3 محیطی است که در آن دانش آموزان دانش و مهارت های فردی و اجتماعی را 

کسب می کنند.
و  باالست  در  شده  گفته  ویژگی های  با  کالسی  داشتن  هنرآموز،  هر  آرزوی 
لذت بخش ترین لحظه هنگامی است که هنرآموز با احساس رضایت از کار خود از 
کالس خارج می شود و حس می کند که هنرجویان از  اینکه در کالس او بوده اند 

هستند. خرسند 
از  باید دست به دست هم دهند  به چنین جایگاهی عوامل زیادی  برای رسیدن 
جمله آنها، داشتن عالقه به تدریس، مهارت و دانش در موضوع تدریس و آشنایی به 
روش ها و فنون یاددهی و یادگیری و به کار بستن آنها. به همکاران ارجمند توصیه 
می کنیم که کتاب ها و مقاالتی را که در زمینه روش های یاددهی و یادگیری نوشته 
شده است و از جمله بخش روش های یاددهی این کتاب را مطالعه کنند و آنها را 

در مدیریت کالس به کار بندند.
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و  )نظری(  تئوری  به صورت  را  مرغ  تولید  و  پرورش  درس  گرامی باید  هنرآموزان 
آموزش مطلوب تر و مناسب تر مدنظر  برای  را  زیر  آموزش دهند و مراحل  عملی 

دهند. قرار 
مرحله اول ـ آمادگی: هنرآموز باید نسبت به مطالبی که می خواهد ارائه دهد 
تسلط کاملی داشته باشد و روش تدریس و ترتیب ارائه مطالب را از قبل به طور 
دقیق تنظیم و برای کالس آماده نماید. نخستین هدف در مرحله آمادگی جلب 
توجه و ایجاد انگیزه و رغبت می باشد. برای تحقق  این هدف راه های ذیل پیشنهاد 

می گردد:
الف( در تدریس خویش از وسایل کمک آموزشی، بازدید، اجرای همزمان عملی در 

ارائه مطالب تئوری )نظری( و غیره استفاده نمایید.
استفاده  تدریس  موضوع  با  ارتباط  در  مثال هایی  با  همراه  خود  تجربیات  از  ب( 

نمایید. 
ج( در ارائه مطالب خود از روش یادگیری بصری )بر مبنای دیدن( بیشتر استفاده 

کنید.
با  ارتباط  در  می شود  انجام  آنها  زندگی  محل  در  آنچه  و  هنرجویان  تجربیات  از 

نمایید. را  بهره برداری  حداکثر  تدریس  موضوع 
هنرآموز باید کاربرد مطالب مورد تدریس را برای مشاغل آینده هنرجویان تجزیه 
و تحلیل نماید.  این عملکرد به ما کمک می کند که هنرجویان مشتاقانه به مطالب 
گوش فرا دهند و به ضرورت نیاز آن درس پی ببرند. ضمناً یک هنرآموز خوب باید 
خود را به جای هنرجو قرار دهد و از آن دیدگاه نیز به مسئله تدریس و محتوای 

آن با توجه به امکانات و محیط آموزشی بنگرد.
مفاهیم اساسی مرحله آمادگی در دستورالعمل های زیر خالصه می شود:

1 به ایجاد رغبت در هنرجویان بپردازید.

2 مطالب مورد تدریس را با شغل آینده هنرجویان ارتباط دهید.

3 مطالبی را برای هنرجویان آماده نمایید که برای آنان قابل فهم باشد.

4 از زمینه ذهنی هنرجویان به عنوان ابزار تدریس استفاده کنید.
مرحله دوم ـ ارائه مطالب: در مرحله قبل یعنی مرحله آمادگی، هنرآموز مطالب 
و محتوای مورد تدریس را آماده کرده و از میان روش های مختلف تدریس، روشی 
را انتخاب کرده است و در این مرحله مطالب و محتوای درس را با توجه به بهترین 

روش تدریس با در نظر گرفتن تعداد هنرجویان به صورت عملی ارائه می دهد.
هنرآموز باید در ارائه مطالب از شیوه های سمعی و بصری استفاده نماید چرا 
یاد  بهتر  از طریق شنیدن،  برخی  و  دیدن  از طریق  هنرجویان  از  برخی  که 

می گیرند. 
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به طور خالصه در این مرحله هنرآموز باید:
1 به ارائه مطالب جدید بپردازد.

2 مهارت ها و دانش ها را تشریح و تحلیل نماید.

3 روش کار خویش را دقیقاً برای هنرجویان توضیح دهد.

4 از مناسب ترین روش تدریس در ارتباط با موضوع درسی استفاده نماید.
مرحله سومـ  کاربرد )کاربست(: در این مرحله هنرجو باید مطالب و مهارت هایی 
ارائه دهد. در حالی که هنرجو در حال  را که یاد گرفته به کالس و به هنرآموز 
انجام دادن و ارائه مطالب است، هنرآموز باید به هنرجو کمک کند تا اشکاالتش 
برطرف گردد. در دروس عملی هنرجو عماًل کار را انجام می دهد و در دروس تئوری 
)نظری( به صورت شفاهی و یا کتبی مرحله به مرحله دروس تدریس شده توسط 

هنرآموز را با کالم خویش بیان می نماید.
مهارت های  دانش آموزان  تشخیص اینکه  برای  که مالک شما  باشید  داشته  توجه 
درس  ارائه  و  فردی  عملی  کار  انجام  گرفته اند  فرا  را  شما  دروس  ذهنی  و  فنی 
به صورت شفاهی یا کتبی می باشد. زیرا اگر هنرجو کاری را یک بار درست انجام 
داد، ممکن است آن را به طور تصادفی و یا از روی حدس و احتمال انجام داده 
باشد، اما اگر مجدداً وی را آزمایش نمایید و هر دو پاسخ را صحیح مشاهده نمودید، 
اگر  مرحله  این  در  در ضمن  بود.  خواهد  برخوردار  عملی  اعتبار  از  شما  عملکرد 
هنرجویان اشکاالتی داشتند، هنرآموز باید درس را تکرار کرده و به رفع معضالت 

بپردازد. هنرجویان 
خالصه مطالب مرحله سوم چنین است:

1 هنرجو باید مطالبی را که توسط هنرآموز فراگرفته است در کالس ارائه دهد.

عملی  لغزش  و  غلط  یادگیری  دچار  تا  می کند  هنرجویان کمک  به  هنرآموز   2
نگردند.

3 در صورت ضرورت هنرآموز درس را تکرار می نماید.

4 هنرآموز ادراک هنرجویان را از طریق سؤاالت گوناگون می سنجد و به سؤاالت 
هنرجویان نیز پاسخ می دهد.

از مهارت های فنی و ذهنی حداقل دوبار  5 نشانه استنباط و ادراک هنرجویان 
انجام صحیح و درست کار یا حل مسئله می باشد.

مرحله چهارمـ  امتحان و سنجش: در این مرحله از جریان تدریس، هنرجو باید 
مورد ارزیابی رسمی و نهایی قرار گیرد. برخالف مرحله سوم، در این مرحله یعنی 

در طی ارزشیابی و یا امتحان نباید هیچ گونه کمکی به هنرجویان صورت گیرد.
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امتحان و سنجش هنرجویان به طور کلی به نتایج زیر منجر می شود:
1 به طور دقیق تعیین می نمایید که هنرجویان تا چه حد مطالب را فرا گرفته اند 

و سطح دانش، درک و کاربرد آنان تا چه میزان است.
2 نقاط ضعف هنرجویان را برای شما روشن می سازد.

3 موجب تقویت آنچه هنرجویان فرا گرفته اند می شود.

4 به نوبه خود به عنوان یک عامل انگیزش در یادگیری تلقی می گردد.

سایر نکات

به هنرآموزان ارجمند و گرامی توصیه می شود در طول دوره آموزش درس پرورش 
و تولید مرغ به نکات ذیل توجه نمایند:

1 نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نمایید.
2 توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشید.

3 اصول اخالقی را رعایت نمایید.
4 با هنرجویان ارتباط عاطفی برقرار نمایید.

5 گزارش های هنرجویان را مطالعه و در صورت نیاز اصالح نمایید.
6 با طرح سؤال های مناسب، قوه تخیل هنرجویان را تحریک و تقویت نمایید.

آنها پاسخ دقیق و مستدل  به  7 به سؤال های هنرجویان به دقت گوش داده و 
دهید.

8 در حین انجام کار های عملی، نحوه کار آنان را با دقت زیرنظر داشته و درصورت 
نیاز یادداشت برداری کنید.

9 فرصت دهید تا هنرجویان پیشرفت یادگیری خود را به نمایش بگذارند.
10 رفتار های پسندیده را با تحسین کردن و غیره تشویق کنید.

کارهای  نقد  و  اظهارنظر  و  گروهی  بحث های  در  مشارکت  به  را  هنرجویان   11
کنید. تشویق  یکدیگر 

و  مجله ها  و  روزنامه ها  از  را  درس  با  مرتبط  مطالب  بخواهید  هنرجویان  از   12
سایت های مختلف در اینترنت انتخاب کنند و به کالس بیاورند و در صورت مناسب 

بودن در تابلوی واحد آموزشی نصب کنند.
13 به هنرجویان کمک کنید تا گروه های مطالعه تشکیل دهند و در خارج از واحد 

آموزشی با یکدیگر کار کنند.
14 درس را با یک معما، سؤال، تصویر، فیلم، طرح مسئله یا شکل و سایر مواردی 
که به موضوع درس مربوط می شود آغاز کنید تا هنرجویان برای آموختن درس 

جدید آماده شوند.
15 در هر جلسه از روش های متفاوت و متنوعی استفاده کنید.
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رویکرد برنامه ریزی آموزشی و درسی

رویکرد کلی برنامه ریزی آموزشی و درسی در کتاب پرورش و تولید مرغ مبتنی بر 
شایستگی ها است. واژه شایستگی در فرهنگ لغات عمومی  به معنای لیاقت، کاردانی، 
مهارت و تبحر است و در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت به معنای صالحیت، اهلیت، 

شایستگی، قابلیت و توانایی آمده است.
وجه مشترک این تعاریف شایستگی و کاردانی است که حاصل ترکیب دانش، مهارت 
و نگرش مطلوب در انجام کار می باشد. ترکیبی که عمدتاً به وسیله آموزش مبتنی بر 

شایستگی حاصل می گردد.
مدل اجرایی آموزش مبتنی بر شایستگی شامل 3 مرحله است:
مرحله اول: نیازسنجی شایستگی های مورد نیاز مشاغل

در این مرحله براساس مأموریت و چشم انداز و اهداف بلند مدت و استراتژی ها، 
نیازسنجی مشاغل به شایستگی های مورد نیاز انجام می شوند. نیاز سنجی آموزشی 
در آموزش مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای دارد که توسط مدل های کاربردی 

انجام می شود. 
با  متناسب  نیازسنجی  استفاده در  از قوی ترین مدل های مورد  مدل دیکوم یکی 
آموزش مبتنی بر شایستگی به شمار می آید.  این مدل در برنامه ریزی آموزشی و 
درسی  این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که عناصر مهمی  مانند 

دانش، مهارت، نگرش،  ایمنی فردی و محیط زیست در آنها لحاظ گردیده است.
مرحله دوم: تعیین شایستگی های شاغلین و فاصله ها

در  این مرحله شایستگی های شاغلین در رابطه با مشاغل مربوط مورد بررسی قرار 
می گیرد تا فاصله ها با وضع مطلوب که در مرحله اول تعیین شده مشخص گردد. 

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

تهیه خوراک، خوراک دهي طیور،  پرورش طیور،  آماده سازي سالن  از:  عبارت اند   
پرورش،  سالن  در  محیطي  شرایط  کنترل  طیور،  پرورش  سالن  در  جوجه ریزي 
محصوالت  تولید  کود،  جمع آوري  تخم مرغ،  جمع آوري  بیماري ها،  از  پیشگیري 
از  ارگانیک طیور، تولک بري اجباري، تهیه تخم مرغ نطفه دار، نطفه یابي، استفاده 

روزه. یک  درجه بندي جوجه هاي  و  دستگاه هچر  از  استفاده  دستگاه ستر، 
ب( شایستگی های غیرفنی مورد انتظار:

عبارت اند از: تفسیر اطالعات، مدیریت کار ها و پروژه  ها، تنظیم و اصالح عملکرد 
سیستم، مستندسازی، به کارگیری فناوری های مناسب، مدیریت مواد و تجهیزات، 
مدیریت  زمان، تصمیم گیری،  مسئولیت پذیری، نگهداری فناوری های به کار گرفته 
استدالل،  دیگران،  آموزش  انساني،  منابع  مدیریت  ریاضي،  و  محاسبه  شده، 
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انتقادي. تفکر  اطالعات،  گردآوري  و  جمع آوري  کارآفریني،  درستکاري، 
مرحله سوم ـ برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی  مطلوب،  وضع  و  موجود  وضع  بین  شکاف  براساس  مرحله  در  این 
می گیرد: صورت  آموزشی 

ارائه برخي ازمطالب مربوط به  محتوای کتاب درسی پرورش و تولید مرغ ضمن 
اصول و مباني پرورش به گونه ای تدوین گردیده که هنرجو بتواند عالوه بر فراگیری 
چندین شایستگی فنی و غیر فنی با جنبه های مختلف پرورش مرغ آشنا گردیده و 
بتواند با عالقه و آگاهی بهتری رشته امور دامی  را برای ادامه تحصیل انتخاب نماید. 

در  این درس عملیات ها به صورت دستی یا مکانیکی می باشد. 
در  این درس، در راستای ارائه مطالب تئوری )نظری( و عملی، از هنرجویان خواسته 
شده است که درخصوص برخی از موضوعات در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، 

تحقیق و پژوهش نمایند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحویل دهند.
هدف کلی  این درس، تربیت افراد ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد که در نهایت 
بتوانند پرورش حداقل یک نوع از طیور )مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار یا مادر( را 
کلی  هدف  راستای  در  دهند.  انجام  کوچک  سطوح  در  عملی  و  علمی  به صورت 

کتاب، اهداف دیگری نیز به شرح زیر مدنظر بوده است:
الف( عالقه مند کردن هنرجویان به فعالیت های علوم دامی به خصوص پرورش مرغ

ب( انجام تحقیق و پژوهش برای درک بهتر مطالب و آشنایی با وضعیت موجود 
تولید و پرورش مرغ در منطقه زندگی یا تحصیلی خود

ج( شناسایی مسائل و مشکالت موجود در پرورش و تولید مرغ و در صورت امکان 
ارائه راه حل های مناسب و کاربردی

د( تفکر و تدبر درخصوص موضوعات مرتبط با پرورش و تولید مرغ
ه( انجام فعالیت های عملی مربوط به پرورش و تولید مرغ به صورت فردی و گروهی 
و( رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین اجرای فعالیت های عملی در طول دوره 

آموزش و پرورش
ز( توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

شایستگی های فنی و غیرفنی مورد انتظار شغلی درس پرورش و تولید مرغ، پایه و 
مبنایی برای سایر دروس رشته علوم دامی  نیز می باشد. بدین ترتیب که هنرجویان 
اطالعات علمی و عملی الزم را برای سایر مشاغل مرتبط با علوم دامی را نیز کسب 

خواهند کرد. 
براساس دیکوم،  این درس شامل 14 کار به شرح زیر می باشد:

آماده سازي سالن پرورش مرغ، تهیه خوراک، خوراک دهي، جوجه ریزي در سالن 
بیماري ها،  از  پیشگیري  پرورش،  سالن  در  محیطي  شرایط  کنترل  مرغ،  پرورش 
جمع آوري تخم مرغ، جمع آوري کود، تولک بري اجباري، تهیه تخم مرغ نطفه دار، 
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نطفه یابي، استفاده از دستگاه ستر، استفاده از دستگاه هچر و درجه بندي جوجه هاي 
یک روزه.

انجام وظایف  برای  این درس، آماده کردن هنرجویان  نهایی   از آنجایی که هدف 
اصلی و فرعی پرورش و تولید مرغ می باشد لذا در این کتاب سعی شده است کمتر 
شود.  پرداخته  موضوعی  هر  برای  تاریخچه  و  تعاریف  آوردن  و  مقدمه نویسی  به 
همچنین سعی شده است از آوردن مطالب حاشیه ای که کمتر در اجرای عملی 
پرورش و تولید مرغ نقش دارند پرهیز شود و در عوض با انواع فعالیت های عملی، 
تحقیق و پژوهش در منطقه زندگی و تحصیلی، اجرای کار های عملی به صورت 
آشنا شود. درخصوص  غیره  و  تدبر  و  تدبیر  بحث های گروهی،  یا گروهی،  فردی 
کار ها  اجرای عملی  به  بیشتر  کار ها سعی شده است که هنرجویان  و  موضوعات 
پایانی  و  مستمر  ارزشیابی های  در  موفقیت  و  درس  پایان  از  پس  تا  کنند  توجه 
بتوانند به عنوان یک پرورش دهنده در بخش کشاورزی ـ علوم دامی کشور نقش 

کنند. بسزایی  ایفا 
زمان و ساعات مربوط به 14 کار1  درس پرورش و تولید مرغ به شرح جدول زیر 

می باشد:

ساعت عملیساعت نظریعنوان کار هاردیف

1015 آماده سازی سالن پرورش مرغ1

1015تهیه خوراک2

1015خوراک دهی مرغ3

1015جوجه ریزی درسالن4

کنترل شرایط محیطي در سالن 5
پرورش

812

1218پیشگیری از بیماری ها6

جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به 7
انبار

812

69جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی8

task ـ1
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69 تولک بری اجباری9

812تهیه تخم مرغ نطفه دار10

812نطفه یابی11

812کار با دستگاه ستر12

812 کار با دستگاه هچر13

812درجه بندي جوجه هاي یک روزه14

120180جمع کل ساعات تئوری و عملی

فضا های آموزشی

فضا های آموزشی مورد نیاز برای آموزش های تئوری )نظری( و عملی درس پرورش 
پرورشی،  فارم  درس،  کالس  جمله  از  باشد.  متنوع  بسیار  می تواند  مرغ  تولید  و 
کارخانه  خصوصی،  بخش  دهندگان  پرورش  و  کنندگان  تولید  مزارع  آزمایشگاه، 

خوراک. 
)با  استاندارد  درس  کالس  یک  به  نیاز  )نظری(  تئوری  آموزش های  اجرای  برای 
امکانات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه، تخته وایت برد و هوشمند، رایانه، میز و 
صندلي هنرآموز و هنرجویان(، آزمایشگاه حداقل40 مترمربع، انبار )خوراک، ابزار 
اتاق  حمام،  و  بهداشتي  سرویس  سرپرستي،  دفتر  مرغداری،  فارم   ،) تجهیزات  و 

سمعي و بصري.
مدارس  تجهیز  و  نوسازي  سازمان  تجهیزات  و  استاندارد  با  مطابق  فضا ها  کلیه 

شود. آماده  مي بایست 
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توضیحاتمساحتفضاردیف

فارم مرغداری1
به ازای هر گروه 

کاری
50 قطعه جوجه 

ـ  جوجه  پرورش  برای  الزم  امکانات  ـ  کافی  جوجه 
خوراک مناسب و کافی ـ مواد و وسایل الزم برای تمیز 

برای                                                                                                                             مناسب  امکانات  ـ  سالن  کردن  ضدعفونی  و 
خروج و ذخیره کود ـ مشخصات فیزیکی، شیمیایی

که  باشد  نحوی  به  باید  جانبی  امکانات  و  تأسیسات 
فعالیت  های پیش بینی شده در کتاب  انجام حداکثری 
از نظر  ایمنی و حفاظتی  به آسانی امکان پذیر  بوده و 

باشد. نداشته  مشکلی 

35 متر مربعکالس درس2

مطابق با استاندارد کالس های درس با امکانات سرمایشی، 
گرمایشی، نور، تهویه و حفاظت آن استاندارد باشد.

ـ تخته وایت برد
ـ تخته هوشمند

ـ رایانه با تجهیزات جانبی کامل
ـ صندلی دانش آموز

ـ ویدئو پروژکتور و پرده نمایش یا مانیتور مناسب

حداقل 40 مترمربعآزمایشگاه3

مطابق با استاندارد فضا و تجهیزات سازمان نوسازی و 
آزمایشی  جلسه  هر  در  که  ترتیبی  به  مدارس  تجهیز 
حداکثر 16 نفر فراگیر بتوانند عملیات آزمایشگاهی را به 
سهولت دسترسی به آب، برق، گاز، تجهیزات سرمایه ای، 

مصرفی و مواد مورد نیاز، انجام دهند.

اتاق سمعی و 4
بصری

حداقل 40 مترمربع
)در صورتی که 

کالس ها
مجهز به تجهیزات 

دیداری
و شنیداری نباشند(

مطابق با استاندارد فضا و تجهیزات سازمان نوسازی و 
تجهیز مدارس به ترتیبی که در هر جلسه نوبت حداکثر 
35 نفر با فاصله  ایمنی از پرده نمایش یا مانیتور، بتوانند 

به درستی نمایش را مشاهده نمایند.

با امکانات ضروری )گرمایشی، سرمایشی،روشنایی، برق، حداقل 12 مترمربعدفتر سرپرستی5
ارتباطات، میز اداری،صندلی(

                  استاندارد فضا های آموزشی
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انبار خوراک، 6
آسیاب میکسر، تجهیزات  ایمنی و حفاظتیحداقل 42 مترمربعابزار و تجهیزات

7
سرویس 
بهداشتی و

حمام
6 باب سرویس بهداشتیحداقل 36 مترمربع

2 باب حمام

طرح درس

مهم ترین و اثر بخش ترین شیوه مدیریت تدریس، داشتن طرح درس است. انواع 
آن عبارت اند از:

1  طرح درس ساالنه یا کلی
2  طرح درس روزانه

در مورد هر یک توضیح مختصری ارائه شده و توجه همکاران عزیز را به تدوین و 
اجرای دقیق آن جلب می کنیم.

1ـ طرح درس ساالنه )کلی یا بودجه بندی(
در این طراحی، هنرآموز با نگاهی جامع و کلی، محتوای عملی و نظری درس را 
در  موجود  تجهیزات  و  امکانات  و  مدیریتی  اقلیمی،  آموزشی،  به شرایط  توجه  با 
هنرستان براي سال تحصیلی برنامه ریزي مي کند تا هر عملی در شرایط و زمان 

انجام گیرد.  مناسب خود 
در بودجه بندی درس موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

1  شرایط موجود هنرستان از نظر مالي، امکانات و تجهیزات مورد نیاز براي تولید 
و پرورش مرغ

2  تقویم آموزشی )مناسبت ها، تعطیالت و غیره(
3  هماهنگی با معاون فنی، سرپرست دامپروري، متصدیان آزمایشگاه و غیره برای 

تنظیم زمان انجام خدمات
4  هماهنگی با معاون آموزشی برای تعیین زمان آزمون های میانی و پایانی، سمعی 
و بصری، تهیه تخم مرغ نطفه دار، آماده سازي سالن پرورش مرغ، جوجه ریزي و 

غیره.
5  پیش بینی زمان و مکان های بازدید خارج از واحد آموزشی

بنابراین صرف نظر از ترتیب درج مطالب در محتوای آموزشی، ارائه مطالب برحسب 
موقعیت زمانی و مکانی واحد آموزشی طراحی و اجرا می شود.

تصویب  به  را  عملی  بخش  ویژه  به  درس  اجرای  با  مرتبط  بودجه بندی  هنرآموز 
شورای آموزشی هنرستان رسانده و نسخه هایی از آن را به مسئولین واحد آموزشی 
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و همچنین به گروه های آموزشی شهرستان یا استان ارائه می نماید.
در زیر یک نمونه جدول بودجه بندی درس پیشنهادی برای یک سال تحصیلي ارائه 
شده که می تواند با توجه به شرایط و امکانات هنرستان توسط هنرآموزان محترم 

تغییر یابد.

نمونه جدول بودجه بندی درس تولید و پرورش مرغ

واحدفصل
شماره مرحله کاری یادگیری

جلسه*
زمان 

)ساعت(

اول

و  تخم مرغ  جمع آوري 
انبار به  انتقال آن 

جلسه 1جمع آوري تخم مرغ از قفس ها

60

جلسه 1تفکیک ظاهري تخم مرغ

جلسه 2حمل تخم مرغ ها به انبار

جلسه 2 کارتن کردن تخم مرغ

جلسه 2نگهداري تخم مرغ ها

جلسه 2بسته بندي و نگهداري تخم مرغ ها

جلسه 3بررسي بازدهي گله تخم گذار

تهیه تخم مرغ نطفه دار

جلسه 3 انواع نژادها و سویه های تجاری مرغ

جلسه 4شناسایي مراکز فروش تخم مرغ نطفه دار

جلسه 5-4 انتخاب تخم مرغ نطفه دار

جلسه 5نگهداري تخم مرغ هاي نطفه دار

نطفه یابی

جلسه 6آماده سازي دستگاه نطفه یابي

جلسه 6جداسازي تخم مرغ هاي نطفه دار از بي نطفه

جلسه 7تمیز کردن تخم مرغ هاي نطفه دار

جلسه 7ثبت اطالعات

جلسه 8-7ارزشیابی نهایی
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دوم

کار با دستگاه ستر

جلسه 8شست وشوي دستگاه ستر

60

جلسه 9ضدعفوني دستگاه ستر

جلسه 10تنظیم دستگاه ستر

جلسه 10چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر

جلسه 10ثبت اطالعات

کار با دستگاه هچر

جلسه 11شست وشوي دستگاه هچر

جلسه 11ضدعفوني دستگاه هچر

جلسه 12تنظیم دستگاه هچر

جلسه 12انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر

اتاق  به  هچري  سبدهاي  از  جوجه ها   انتقال  
بندی درجه 

جلسه 13

جلسه 13ثبت اطالعات

درجه بندی جوجه هاي 
یکروزه

جلسه 13شمارش جوجه ها

جلسه 13جدا کردن جوجه ها براساس نوع درجه

جلسه 13انتقال جوجه ها به کارتن

جلسه 15معدوم نمودن جوجه هاي وازده

جلسه 15ثبت اطالعات

جلسه 15ارزشیابی نهایی
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سوم

آماده سازی  سالن 
پرورش مرغ

جلسه 16تخلیه سالن پرورش مرغ
65

جلسه 16شست وشوي سالن پرورش مرغ

جلسه 17ضدعفوني سالن پرورش مرغ

جلسه 17ضدعفوني تجهیزات

جلسه 18راه اندازي تجهیزات

جلسه 18پهن کردن بستر و گازدهي سالن پرورش مرغ

جمع آوری و 
ذخیره سازی کود مرغی

جلسه 19جمع کردن کود

جلسه 19انبار کردن کود

جلسه 20فرآوري کود

جوجه ریزی در سالن 
پرورش مرغ

جلسه 21تهیه جوجه یکروزه 

جلسه 21ضدعفوني ماشین حمل جوجه

جلسه 22تخلیه کارتن ها حمل جوجه به داخل سالن

جلسه 22تخلیه جوجه ها از کارتن ها

جلسه 22تغذیه اولیه جوجه ها

جلسه 23جداسازي جوجه هاي وازده

جلسه 23ارزشیابی نهایی

چهارم

تهیه خوراک

جلسه 24تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور

50

جلسه 25تهیه مواد خوراکي مورد استفاده در جیره مرغ

جلسه 26نگهداري خوراک

جلسه 26ثبت اطالعات

خوراک دهی مرغ

جلسه 27راه اندازي آسیاب، میکسر و باالبر

جلسه 28توزین مواد خوراکي طبق دستورالعمل

جلسه 28آسیاب و مخلوط کردن مواد خوراکي

جلسه 29ثبت اطالعات مصرفي خوراک

جلسه 29ارزشیابی نهایی
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پنجم

محیط  شرایط  کنترل 
پرورش سالن  در 

به  مربوط  دستورالعمل هاي  بررسي  و  دریافت 
محیطي جلسه 30شرایط 

65

جلسه 31تنظیم دستگاه هاي کنترل شرایط محیطي

جلسه 32بررسي حسگرهاي کنترل شرایط محیطي

جلسه ثبت اطالعات حسگرها
32-33

تولک بری اجباری

جلسه 33آماده کردن گله براي تولک بري

جلسه 34قطع کردن خوراک

جلسه 34کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش

جلسه 34قطع آب

جلسه 35تغذیه خوراک مخصوص دوران تولک بري

جلسه 35پایان دادن به دوران تولک

پیشگیری از بیماری ها

جلسه 36اقدامات قرنطینه اي

جلسه 36گزارش سالمتي گله

جلسه 37جمع آوري تلفات

جلسه 37معدوم سازي الشه ها

جلسه 38ارزشیابی نهایی

* هر جلسه معادل 8 ساعت است، که 5 تا 6 ساعت آن به صورت عملی و 2 تا 3 ساعت آن به صورت 
ارائه می گردد. نظری 
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2ـ طرح درس روزانه 
برنامه ای است مدون و سنجیده که هنرآموز قبل از تدریس، برای یک جلسه درس 

تهیه می کند که دالیل آن به شرح ذیل است:
آموزشی  فعالیت های ضروری  روزانه موجب می شود که هنرآموز  1 طرح درس 
را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای 
منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل از آن را در مراحل بعدی آموزش استفاده کند.

خاطر  به  را  جزئیات  و  تدریس  مراحل  همه  گاهی  هنرآموزان  تدریس،  در   2
نمی سپارند. بنابراین داشتن طرح درس  این مشکل را برطرف می کند. هنرآموزی 
که بدون برنامه و آمادگی قبلی به کالس می رود، ممکن است با مشکالتی روبه رو 

شود.
3 چون طرح درس طبق اصول معین تهیه می شود، موجب می گردد که هنرآموز 

به عوامل اصلی جریان تدریس توجه کرده آن را فراموش نکند.
4 طرح درس موجب می شود که هنرآموز با اعتماد بیشتری در کالس درس یا 

آزمایشگاه یا مزرعه حاضر شود.
5 طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها و فنون الگو های مناسب تدریس 

درس ها و فصل های مختلف کتاب جلب می کند.
6 در جریان تهیه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت تا مشکالت احتمالی 

تدریس را پیش بینی کند.
وسیله  به  هنرآموز  تدریس  ارزیابی  که  می شود  موجب  درس،  طرح  وجود   7

گیرد. صورت  آسانی  به  ارزشیاب 

دوازده گام برای تهیه طرح درس
گام 1ـ تعیین مشخصات کلی: شامل موضوع درس، پایه تحصیلی، زمان تدریس، 

تاریخ تدریس، نام هنرستان یا واحد آموزشی و نام هنرآموز.
برای  اینکه مطمئن شوید طرح درس شما همان  گام 2ـ تعیین هدف درس: 
چیزی است که می خواهید آموزش دهید، باید با توجه به اصول و فنون طبقه بندی 

هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی هدف های طرح درس خود را بنویسید.
گام 3ـ تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها: به طور معمول رفتار ورودی، 
آموخته ها و توانایی هایی است که هنرجویان قبل از شروع درس جدید باید آنها 
را کسب کرده باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند. در حقیقت، رفتار ورودی 
پیش نیاز الزم برای یادگیری درس جدید است. اگر هنرآموز از میزان معلومات و 
مهارت های قبلی هنرجویان آگاه نباشد، ممکن است عده ای از آنان درس جدید 
را درک نکنند بنابراین هنرآموز پس از تعیین هدف های درس جدید، باید از خود 
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سؤال کند که هنرجویان برای رسیدن به  این هدف یا هدف ها چه چیز هایی را باید 
از پیش آموخته باشند.

درس  برای  الزم  پیش دانسته های  یا  ورودی  رفتار  هنرآموز  که  است  ذکر  شایان 
به کالس و اجرای تدریس  از رفتن  به هنگام تهیه طرح درس و پیش  را  جدید 
تعیین می کند، زیرا او تا  این هنگام نمی داند که هنرجویان به چه میزان از رفتار 
ورودی و دانش و مهارت پیش نیاز برای یادگیری درس جدید برخوردارند فقط 
می تواند تشخیص دهد که آنان قبل از آموختن درس جدید باید درس های قبلی 

را آموخته باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند.
و  آمد  خواهد  گام4  در  آن  انواع  که  ورودی  رفتار  آزمون  تهیه  از  پس  هنرآموز 
همچنین بعد از اجرای آن آزمون به میزان دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان 

برد. پی خواهد  جدید  درس  آموختن  برای 
گام 4ـ تعیین آزمون رفتار ورودی: پس از تعیین رفتار ورودی و پیش دانسته های 
الزم برای درس جدید که در مرحله باال )گام 3( تشریح شد هنرآموز باید درباره نوع 
آزمونی که می خواهد به وسیله آن دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان را ارزیابی یا 
امتحان کند تصمیم بگیرد. سؤال های آزمون رفتار ورودی می توانند از نوع شفاهی، 

انشایی، چهارگزینه ای، عملی یا آزمایشگاهی و کارگاهی باشند.
برای  رسانه ها  انتخاب  رسانه ها:  یا  آموزشی  و وسایل  مواد  انتخاب  5  ـ  گام 
تکمیل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسیله ای است که سبب  ایجاد ارتباط بین 
پیام دهنده و پیام گیرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرایط مطلوب برای 
یادگیری کمک می کند و سبب تقویت آن می شود. رسانه به مفهوم معنی وسیع 

کلمه جامعه، مدرسه، هنرآموز و حتی خود هنرجویان را شامل می شود.
اما در مفهوم محدودتر کتاب درسی، بریده روزنامه ها و مجالت علمی ، مقادیر، جداول، 
نقشه ها، وسایل آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در بازار، نوار های ضبط صوت، فیلم ها، 

تلویزیون، رایانه و... جزء رسانه ها محسوب می شوند.
هنرآموز باید با توجه به هدف های طرح درس از میان انواع مواد و وسایل آموزشی، 

مناسب ترین آنها را که دارای ویژگی های ذیل می باشند را انتخاب کند.
الف( توانایی انتقال پیام مورد نظر را داشته باشد.

ب( قابلیت حمل و نقل را داشته باشد.
ج( در دسترس باشد.

د( اقتصادی باشد.
به طور کلی همه رسانه ها توانایی انتقال هر نوع پیامی  را ندارند. 

شروع  از  قبل  باید  هنرآموز  معمول  به طور  مقدماتی:  کار های  تعیین  6  ـ  گام 
درسی،  تکالیف  بازدید  غیاب،  مانند حضور  بپردازد  مقدماتی  کار های  به  تدریس 
پرسش از درس یا دروس قبلی، اطمینان از سالمت جسمی و روانی هنرجویان و نیز 
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دادن تذکر و یادآوری ها. الزم است هنرآموز از قبل، آنها را در طرح درس پیش بینی  
درنگ های  زیرا  باشد  طوالنی  زیاد  نباید  کار ها  این  مدت   البته  کند.  یادداشت  و 
طوالنی عالوه بر اینکه از زمان یادگیری می کاهند، بلکه اشتیاق هنرجویان را نیز 

برای آموختن کاهش می دهند.
گام 7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و  ایجاد انگیزه برای یادگیری: 
هنرآموز باید در طرح درس خود روشی را برای  ایجاد عالقه یادگیری در هنرجویان 
در نظر بگیرد. و باید طی مقدمه ای انگیزه و شوق آموختن را  ایجاد کرده و آنان 
برای توجه داشتن و آموختن درس آماده کند. همچنین در طرح درس خود  را 
مشخص کند با چه مطلب و روشی می خواهد  این آماده سازی و  ایجاد انگیزه را 

انجام دهد.
گام 8  ـ تعیین گام به گام ارائه درس جدید: تعیین گام به گام مراحل ارائه 
درس جدید به صورت فهرستی از کار های اساسی است که باید در کالس یا کارگاه 
یا مزرعه انجام شود و نوشتن آنها در طرح درس ضرورت دارد اما الزم نیست همه 

جزئیات آن ذکر شود.
گام 9ـ تعیین اختتامیه درس: هنرآموز باید در پایان درس یک اختتامیه انتخاب 

کند و آن را در طرح درس خود بیاورد. 
گام 10ـ تعیین فرصت تمرین: هنرآموز باید پس از ارائه درس، فرصتی به خصوص 
برای کار های عملی یا کارگاهی یا آزمایشگاهی برای تمرین آن به هنرجویان بدهد 

و آن را در طرح درس خود منظور کند.
از  ارائه درس جدید: همان طور که هنرآموز پیش  از  گام 11ـ ارزشیابی پس 
آغاز درس جدید، رفتار ورودی یا پیش دانسته های هنرجویان را ارزیابی می کند، 
در پایان درس جدید هم باید از چگونگی یادگیری آنان اطمینان حاصل کند و از 
پیشرفت جمعی و فردی هنرجویان آگاه شود. بنابراین الزم است او در طرح درس 

خود برنامه ای برای ارزشیابی داشته باشد.
گام 12ـ فعالیت های جبرانی و تکمیلی: هنرآموز پس از انجام دادن ارزشیابی 
و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یادگیری هنرجویان، باید در طرح درس خود 
فعالیت ها و تمرین های جبرانی برای هنرجویان ضعیف و نیز فعالیت های گسترده تر 
و تکمیلی برای هنرجویان قوی در نظر بگیرد و برای همه آنان برای جلسه بعدی 

تکلیف تعیین کند.
فعالیت های تکمیلی از دو بخش زیر تشکیل می شود:

الف( انتخاب مطلب درباره  این گونه فعالیت ها: مطلبی که برای تکمیل یک جلسه 
تدریس انتخاب می شود ممکن است در مورد هدف های زیر باشد:

ـ آماده کردن هنرجویان برای درس جلسه بعد
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ـ خالصه کردن درس ارائه شده
ـ مرور کردن درس، مانند آهسته و بی صدا خواندن درس جدید به وسیله هنرجو

ـ جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا و ارتباط دادن آنها با یکدیگر
ـ دادن تمرین برای کسب مهارت هایی که به تمرین نیاز دارد.

ـ دادن تمرین های عملی، مانند انجام دادن کار های مهارتی، آزمایشات، تحقیق و 
پژوهش

ـ فعال کردن هنرجویان برای یاد گرفتن درس
ـ ارزشیابی )ارزشیابی مستمر(

دادن  انجام  برای  روش  انتخاب  آنها:  دادن  انجام  فنون  و  روش ها  گزینش  ب( 
فعالیت های تکمیلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. برای مثال اگر درسی 
آیا  کند.  انتخاب  را  آن  نوع  باید  معلم  دارد،  نیاز  به جمع بندی  می شود  ارائه  که 
جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از هنرجویان خواهد خواست نکات 
مهم را یادداشت کنند؟ یا  اینکه جمع بندی را با خالصه نویسی روی تخته انجام 
خواهد داد؟ یا ممکن است درسی را که معلم ارائه می دهد در پایان به تمرین نیاز 
تکمیلی  فعالیت های  دادن  انجام  برای  متداول  روش های  از  برخی  باشد.  داشته 
عبارت اند  از: تمرین، مسئله دادن و تکلیف دادن که هنرآموز باید در طرح درس 

گزینش خود را در این خصوص انجام دهد.

اجرای برنامه طرح درس روزانه در کالس

برنامه طرح درس روزانه را تهیه کرد طبق اجزاء و مراحل  از آنکه  هنرآموز پس 
آن و در نظر گرفتن و به کارگیری تمام نکات مطالب فصل های قبلی، به تدریس 
می پردازد. فعالیت های هنرآموز اجرای برنامه طرح درس که شرح آن گذشت به 3 

مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:
مرحله 1ـ در این مرحله فعالیت های مقدماتی قبل از شروع درس جدید شامل 

گام های 2، 4، 6 و 7 آغاز می شود.
مرحله 2ـ فعالیت های ضمن ارائه درس جدید، که هنرآموز باید هدف درس را 
بیان کند. هنرجویان را برای توجه به یادگیری درس جدید آماده سازد )گام 7(. 
درس جدید را با استفاده از وسایل آموزشی )گام 5( با مراحل گام به گام آن ارائه 

دهد )گام 8( و با یک اختتامیه آن را به پایان برساند.
باید به هنرجویان  ارائه درس جدید که هنرآموز  از  مرحله 3ـ فعالیت های پس 
فرصت دهد تا درس جدید را تمرین کنند )گام 10(. سپس از آموخته های آنان 
ارزشیابی به عمل آورد )گام 11( و فعالیت های جبرانی و تکمیلی برای هنرجویان 

تعیین کند )گام 12(.
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در پایان یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی ارائه 
با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم تکمیل گردد. می شود که می تواند 

طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی

تعداد هنرجو: پایه: موضوع درس: نام درس:
نام واحد یادگیری:

طرح  شماره 
درس:

لی
ت ک

صا
شخ

م

کالس: صفحات:

هنرآموز واحد: مدت اجرا:
                 

دقیقه
تاریخ اجرا:

منطقه:

استادکار مدرسه:

1- هدف کلی:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

2- اهداف توانمند ساز:

3- روش های تدریس:

4- رسانه های آموزشی:

5- ابزارهای آموزشی

6- فضاهای آموزشی:
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1- پیام روز:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

زمان به دقیقهفع 2- فعالیت های اولیه: )سالم و احوال پرسی ـ حضور و غیاب ـ بازدید 
تکالیف و ...(

3- ارزشیابی تشخیصی:

زمان به دقیقه انتظارات 4- آماده سازی )زمینه سازی(:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فع

فعالیت های فراگیران  5  ـ ارائه درس: فعالیت های معلم
)فردیـ  گروهی(

زمان به انتظارات
دقیقه

6  ـ جمع بندی و نتیجه گیری:

س
دری

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فع

1ـ ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(:

تعیین  2ـ 
تکلیف

فردی:

گروهی:

1ـ معرفی سایر منابع مرتبط با درس:

2ـ موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم:
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روش های یاددهیـ  یادگیری )روش تدریس اعضای تیم(

یادگیری از طریق همیاری از طرف جان  دیویس مطرح شد و یکی از بحث های 
در  همیاری  همیاری،  بر  مبتنی  تدریس  روش  اساس  است.  آموزش  دائمی  در 
یادگیری است. پژوهشگران حوزه روش تدریس مبتنی بر همیاری، بر  این باورند 
به  برای رسیدن  یادگیری  فعالیت های  و  اجتماعی است  فرایند  یادگیری یک  که 
به  را  یادگیری، مسئولیت  نوع  اندیشه و اطالعات حیاتی است.  این  تولید  مرحله 
دوش هنرجویان قرار می دهد و آنان را در فرایند یادگیری درگیر می نماید. پایه و 
اساس یادگیری از طریق همیاری تشکیل تیم های یادگیری است.  این روش سبب 
جلوگیری از گوشه گیری، ازخود بیگانگی، بی هدفی و ناراحت بودن در فعالیت های 
جمعی می گردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بین فردی 

بهبود می بخشد. را  هنرجویان 
تشریک مساعی  و  تعامل  به  یکدیگر  با  انتظار می رود  هنرجویان  از  روش  این  در 
پرداخته، پیشرفت تحصیلی و مسئولیت یادگیری یکدیگر را برعهده گیرند. هنرجویان 
هم به نوبه خود انتظار دارند گروهی که در آن فعالیت می کنند به موفقیت دست 
یابد و افرادی که در گروه شرکت می جویند را در دستیابی به موفقیت یاری رسانند.

روش تدریس همیاری برای آموزش دروس گوناگون با موضوعات درسی متفاوت، 
مناسب است. دروسی که محتوا و مطالب موضوعی و یا نظری دارند، از طریق روش 

همیاری قابل تدریس اند.
به  اینجا  در  که  دارد  وجود  همیاری  طریق  از  یادگیری  برای  مختلفی  روش های 
یکی از آنها یعنی روش تدریس اعضای تیم که کاربرد بیشتری در تدریس دارد، 

می پردازیم. 
طرح تدریس اعضای تیم بر دو فرضیه استوار است:

اولین فرضیه  این است که هر یک از شرکت کنندگان قسمت متفاوتی از موضوع 
درس را که قرار است همه یاد بگیرند می خواند.

دومین فرضیه  این است که هر فراگیر می تواند به اعضای تیم خود درس بدهد.
بنابراین هر عضو هم به عنوان هنرآموز و هم به عنوان هنرجو عمل می کند. در 
این الگو به جای  اینکه ابتدا هنرآموز تدریس کند، فراگیران نقش هنرآموز را  ایفا 
می کنند و تدریس توسط اعضای تیم فراگیران انجام می شود و پس از آن هنرآموز 
توضیحات ضروری و تکمیلی را برای آنان ارائه می دهد. به همین جهت  این الگو را، 

تدریس اعضای تیم نام نهاده اند.
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مرحله اول ـ آمادگی فردی
فعالیت هنرآموز

ـ گروه بندی هنرجویان در گروه های 4ـ 5 نفری و اختصاص شماره های 1، 2، 3 
و....

به رعایت آن هستند، مانند: یادداشت برداری،  ـ تدوین قوانینی که گروه ها ملزم 
بحث و گفتگو با صدای پایین، زمان بندی هر مرحله، عدم صحبت با یکدیگر و...

ـ تقسیم متن درس به بخش های مستقل و تقریباً مساوی
ـ تعیین یک بخش از موضوع جهت مطالعه فردی برای هر فراگیر

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

ـ  یادداشت برداری و خالصه نویسی متن اختصاصی
مرحله دوم ـ کار تیمی 

فعالیت هنرآموز
ـ هدایت هنرجویان به حضور در گروه های جدید

ـ کنترل کالس به برقراری آرامش
ـ نظارت بر اجرای فعالیت گروه ها

فعالیت هنرجویان
ـ تشکیل گروه های هم شماره

ـ تدریس هر یک از هنرجویان برای اعضای گروه جدید
ـ بحث و تبادل نظر بین اعضای تیم جدید و نتیجه گیری

ـ تشکیل گروه های اولیه )برگشت به گروه اولیه(
ـ تدریس قسمت های مختلف برای گروه

مرحله سوم ـ آزمون
فعالیت هنرآموز

ـ طراحی سؤاالت آزمون
ـ ارائه سؤاالت و برگزاری آزمون

ـ تعیین زمان مناسب برای پاسخگویی به سؤاالت
ـ ارائه کلید سؤاالت

ـ ارزیابی از تدریس در گروه ها
فعالیت هنرجویان

ـ پاسخگویی به سؤاالت طراحی شده
ـ تصحیح پاسخنامه خود )خود ارزیابی(

ـ محاسبه و معدل گیری از نمرات فردی و گروهی
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مرحله چهارم ـ نقد و بررسی
فعالیت هنرآموز

ـ بررسی وضعیت نمرات فردی و گروهی هنرجویان
ـ کمک به گروه ها برای پیدا کردن مشکالت اعضای گروه و رفع آنها

فعالیت هنرجویان
ـ بررسی وضعیت نمرات فردی و گروهی خود

ـ برطرف نمودن مشکالت احتمالی خود و یا اعضای گروه در ارتباط با قسمت های مختلف 
درس

ـ نقد و بررسی اجرای عملیات
مرحله پنجم ـ جمع بندی

فعالیت هنرآموز
ـ انتخاب یک نفر از هر گروه به صورت تصادفی یا انتخابی برای تدریس قسمت های 

مختلف
ـ هدایت و رهبری بحث گروهی

ـ اختصاص فرصت کافی برای پرسش و پاسخ
ـ ارائه توضیحات تکمیلی

فعالیت هنرجویان
ـ تدریس توسط هنرجویان منتخب یا داوطلب برای کالس

ـ پرسش و بحث گروهی

راهبرد ها و توصیه ها

 هنگام تشکیل گروه باید سعی شود شاگردان قوی با شاگردان ضعیف در یک 
گروه قرار گیرند.

 تعداد اعضای تیم باید براساس بخش های تقسیم شده موضوع درس، تعیین شود.
 محتوا و متن درس انتخابی برای فراگیران قابل فهم و درک باشد. درس هایی 
که متن آنها دارای لغات و اصطالحات پیچیده و مشکل است با  این الگو کارآیی 

ندارد. چندانی 
 حتی المقدور متن درس قابل تقسیم به چند قسمت مساوی باشد.

 مطالب هر قسمت، مستقل از یکدیگر باشد، متن هایی که مطالب آنها کاماًل با 
یکدیگر مربوط و پیوسته است با  این الگو کارایی چندانی ندارد.

 در طراحی سؤاالت آزمون بهتر است از سؤاالت کوتاه پاسخ و یا عینی )به ویژه 
صحیح و غلط( استفاده شود و آزمون از تمام فراگیران به عمل آید.

 در صورتی که در کالس های پرجمعیت و کوچک از  این روش استفاده می کنید، 
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می توان مرحله دوم )تشکیل گروه هم شماره( را حذف نمایید.
 در صورتی که وقت کافی در اختیار ندارید می توانید از اجرای آزمون و نقد و 

بررسی خودداری کرده و فقط به مرحله جمع بندی اکتفا کنید.
 استفاده دائم و متوالی از یک الگو در کالس، سبب کاهش آثار و نتایج آن خواهد شد.

 هر هنرجو در گروه یاد می گیرد و یاد می دهد )نقش هر عضو در مشارکت گروهی 
مشخص می شود.(

 در اجرای  این روش نیز مانند روش های دیگر، درس نباید تحت الشعاع قرار گیرد، 
دانش بر روش برتری دارد.

مدیریت زمان در این الگو نقش بسیار مهمی را  ایفا می کند.
این کتاب به هیچ وجه در جهت محدود کردن هنرآموزان نیست بلکه تالش دارد 
در عین آزادی عمل برای هنرآموزان و تشویق خالقیت و ابتکار آنها، حداقل هایی 

را برای استانداردسازی فرایند آموزش ایجاد کند.
برای تحقق بهتر اهداف آموزشی و تربیتی و به هنرآموزان عزیز توصیه می شود که:

1 رویکرد جدیدی به برنامه درسی و محتوای آموزشی داشته باشید. در این رویکرد، 
ایجاد شایستگی در توان انجام کار، شاخص اصلی می باشد. شایستگی های فنی و 

غیرفنی هنرجویان را تقویت کنید.
بپرهیزید.  سخنرانی  روش  به  تنها  یا  سویه  یک  صورت  به  مطالب  بیان  از   2
شیوه های پویا و خالق را به کار بسته و بیشتر نقش هماهنگ کننده و مدیر جلسه 

تا سخنران. باشید  را داشته 
3 هرگز دانش و مهارت را از هم جدا نکنید. بر این اساس توصیه می شود اغلب 
کالس ها را در کارگاه تشکیل دهید و چیزی را بیان کنید که دانش آموز درگیر آن 

است یا حداقل تصویر آن را می بیند.
انجام  تحقیق،  واگذاری  لذا  کنید.  تربیت  پژوهشگر  را  فراگیران  کنید  سعی   4

دهید.  قرار  اولویت  در  را  غیره  و  آزمایش  علمی،  گردش  بازدید، 
تحلیل  توانایی  نیست.  مهم  فراگیران  ذهن  در  شده  اندوخته  مطالب  حجم   5

است. اهمیت  حائز  کار  درست  انجام  و  وضعیت  تبیین  شرایط، 
6 باورها و اعتقادات راسخ دینی و ملی مانند امانت داری، راستگویی، قدرشناسی، 

بزرگ منشی، صبوری و غیره را در فراگیران تقویت کنید. 
اعضای  با  به موقع کامل و درست کار، همکاری  انجام  مانند  اخالق حرفه ای   7

را در فراگیران  از محیط زیست و غیره  ابزار و وسایل، حفاظت  از  گروه، مراقبت 
کنید. تقویت 

8 اصول ایمنی و بهداشت را در هر شایستگی تشریح و رعایت آن را به دقت ناظر 
باشید. باید ایمنی بر انجام کار مقدم باشد.


