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سخنی با دانشآموزان گرامی

در دورۀ دوم متوسطه ،شما به سنی می رسید که می توانید عالئق خویش را با انتخاب رشتۀ تحصیلی    ،فعالیت های جانبی
و شغل تا حد زیادی نشان دهید و درصورتی که دچار خطا شوید ،تصحیح مسیر تحصیلی ـ حرفه ای برایتان امکان پذیر
است.
یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین دوره های تحصیلی ،که تقریباً آیندۀ شما را تعیین می کند ،همین دورۀ  دوم متوسطه
است .شما می توانید بعد از پایان این دوره ،به شرط پایبندی به عالئق خویش و داشتن پشتکار ،مهارت هایی از جنس
تکوین شخصیت ،بروز استعدادها ،خودباوری و اعتماد به نفس را به دست آورید و در پی آن به راه اندازی کسب و
کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید .امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی
در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است .بنابراین ،هم اکنون نیز می توانید در طول
یک سال تحصیلی شایستگی های فردی ،حرفه ای و فنی را به تدریج کسب کنید برای راه اندازی کسب و کار اقدام
نمایید.
کتاب کـارگاه کار  آفرینی و تولید برای اولین بار در کشور برای دانش آموزان شاخۀ نظری در ادامۀ درس های کار و
فناوری به صورتی کام ً
ال کاربردی تألیف شده است .اساس محتوای این کتاب را فعالیتهای تعیین شده تشکیل میدهند.
فعالیتهای پیش بینی شده در هر بخش از این کتاب به صورت عملکرد فردی یا تیمی مورد ارزیابی قرار می گیرند،
بدیهی است کلید موفقیت در اجرای دقیق آنها داشتن پشتکار و عالقه است.
در این کتاب شایستگی هایی از قبیل تیم سازی  ،کارتیمی    ،حل مسئله ،هدف گذاری و تصمیم گیری را کسب خواهید
کرد و در ادامه بـا خودشناسی و تـوسعۀ شخصی ،شناسایی ارزش ها و نیازها       ،مهارت ها ،استعدادها و عالیق خودتان
خـلقّ ،
به طراحـی مسیر شغلی خـود مـی پردازید .پس از آن بـا کسب شایستگی هـای تفکر ّ
   خـلقیت   ،فـرصت یابی،
ایده پردازی وایده یابی     ،افرادی ّ
خلق    ،فرصت گرا ،فعال و نوآور می شوید.در نهایت با کمک این شایستگی ها یک مدل
کسب و کار ارائه می دهید و به نگارش طرح و برنامۀ آن اقدام می کنید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با دبیران ارجمند

درس کارگاه کارآفرینی و تولید ،در ادامۀ درس های کار و فناوری ،برای دانش آموزانی که شاخۀ نظری را انتخاب
کرده اند تألیف شده است .در این کتاب هدف اصلی ،آموزش آن دسته از مهارت هایی است که فرد را آماده می سازد تا
به صورت تیمی یا انفرادی برای راه اندازی یک كسب و کار کوچک اقدام کند .مسیری که در این کتاب در نظر گرفته
شده است  32گام دارد که به صورت اصولی دانش آموزان طی سال تحصیلی هر هفته در موقعیت یک گام مهارتی
قرار می گیرند و بعد از آماده سازی خویش و کسب شایستگی ،گام بعدی را بر می دارند .مسیر از دید برنامه ریزان
مکرر امکان پذیر نیست .بنابراین
به اندازۀ کافی سخت و دشوار است ،لذا عبور از آن بدون پشتکار ،عالقه و تمرین ّ
شما همکاران عزیز در همۀ موقعیت های آماده سازی و حرکتی ،همواره به عنوان راهبر کالس و عامل حرکت ،طوری
برنامه ریزی کنید که همۀ دانش آموزان در طیفی از شایستگی (درجاتی از موفقیت) تا موقعیت انتهایی همراه شما
باشند.
محتوایی مسیر یادگیری حرکت می کنند.
سازماندهی محتوا ،فعالیت محور است و دانش آموزان در فراز و فرودهای
ِ
این مسیر شامل فعالیت های ساده تا پیچیده است .بسیاری از فعالیت ها در محیط یادگیری مدرسه ای و برخی
از آنها در فضاهای بیرونی و به صورت کار در منزل انجام خواهد شد .به هر اندازه فضای یادگیری باز و چیدمان
استقرار دانش آموزان با نوآوری همراه باشد و فضای یاددهی ـ یادگیری انعطاف پذیرتر گردد ،سرعت تحقق اهداف
توانمندسازی بیشتر خواهد بود.
تکالیف پایان هر بخش ،عملکردی است و ناظر بر انجام دادن بسیاری از فعالیت ها توسط دانش آموزان به صورت تیمی
یا انفرادی است .اما نکتۀ قابل تأمل این است که در موقعیت های یادگیریِ متفاوتی که در دبیرستان های کشور وجود
دارد ،می توانید با نوآوری در تراز همین تکالیف عملکردی ،تکالیف کاری دیگری تهیه کنید و به این مجموعه بیفزایید
و برای هم افزایی با ساير همكاران و گسترش تجربه در سراسر كشور ،آن را برای گروه کار و فناوری ارسال نمایید تا
بر روی وب گاه این گروه بارگذاری شود.
برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک الزم است دو اصل مد نظر قرار گیرد:
اصل اول ،افزایش تجارب دیداری دانش آموزان از نحوۀ عملکرد شاغالن در این کارهاست و پیچیدگی ها و موفقیت هایی
که دارند ،که تحت عنوان َکب ( ١)KABنام گذاری شده است .بنابراین دعوت از صاحبان مشاغل موفق و بازدیدهای
دوره ای از محل های کسب و کار ،به این انباشت تجربه کمک می کند ،که نباید از آن غفلت کرد ،اصل دوم،
تمرین برای روبه رو شدن با مخاطره است (موقعیت های تصمیم گیری) ،که تحت عنوان خطر ٢نام گذاری شده است.
کارآفرینان افرادی هستند ،که آگاهانه خطر می کنند و در این میسر با خطرپذیری و برخورد با این موقعیت ها،
شجاعت الزم را از طریق کسب مهارت به دست می آورند.
 Riskـ2
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ارزشیابی در این درس در پایان هر بخش انجام می گیرد و تحت عنوان پوشۀ عملکرد (کار پوشه) مورد استفاده قرار
می گیرد.
روش های پیشنهادی در این درس ارزيابي کیفی عملکرد و پاسخ های دانش آموزان است .در این نظام نمره دهی،
به منظور ارزیابی عملکرد ،برای هر بخش ،باید مراحل زیر را اجرا کنید.
 1کیفیت را تعریف کنید؛
 2معیارهای کیفيت را تعيين نمایید؛
 3نحوۀ نمره دهی را به معیارهای سنجش کیفیت در یک نظام چهارسطحی به ترتیب زیر اجرا کنید:
      الف) نمرۀ  4تسلط دارد؛
ب) نمرۀ  3مهارت دارد؛
پ) نمرۀ  2نیاز به کمک دارد؛
ت) نمرۀ  1به تنهایی قادر به انجام کار نیست.
برای نمونه در بخش یک (کار تیمی) می توانید ارزیابی عملکردی را مطابق جدول زیر انجام دهید.
ارزیابی عملکرد :کار تیمی
کیفیت :تشکیل تیم و اجرای فعالیت های بخش تشکیل تیم
معیارها:

 1تشکیل تیم
 ٥انگیزه و عالقه

 ٢مشارکت فردی و جمعی
 ٦مسئولیت پذیری

نظام نمره دهی:
الف) تحقق معیارهای  6 ،3 ،2 ،1و  7نمرۀ 4
   نمرۀ 2
ب) تحقق معیارهای  4 ،1و 5

 ٣شرکت در بحث و گفت وگو
 ٧صداقت

 ٤توجه به زمان

پ) تحقق معیارهای    3 ،2 ،1و  5نمرۀ 3
نمرۀ 1
      ت) تحقق معیارهای    3و   4

بخشی از نمره نیز مربوط به ارائۀ طرح کسب و کا ِر تیم ها و نمونه های اولیه از محصوالتشان در نمایشگاه برگزار
شده در پایان سال است .ضمناً تحقق معیارها برای اثبات کیفیت نیازمند ابزارهای سنجش (فهرست وارسی ،آزمون
عملکردی   ،نگرش سنج و  )...است.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

