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فهرست



از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و اهداف 
نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله 
به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از 
یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان 
شامل  یادگیری  بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  محوری  برنامه  به  آموزشی  رسانه  تنها 
رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای 
در  هم  با  که  می باشد   .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس 
ایفاي نقش تسهیل گري،  راهنماي هنرآموز جهت  ایفا می کنند. کتاب  یادگیری نقش  اهداف  تحقق 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. 
در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی 
مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه 
طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، 
راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و 
ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در  ایمنی، بهداشت و  نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
و تخصصي  و صالحیت هاي حرفه اي  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  در محیط  آموزش  و  اجرا  فرایند 

هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه



هنرآموزان محترم

اکنون که حاصل تالش های چند ساله ما و همکارانمان در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به بار نشسته 
است و مجموعه حاضر تحت عنوان درس عملیات تکمیلی ـ اصالحی ورزش ها در اختیار شما قرار می گیرد.

واحدهای  از  کدام  هر  آموزش  لذا  است،  محوری  شایسته  بر  مبتنی  برنامه  این  تدوین  متدولوژی  و  روش 
یادگیری زمان خاص خود و شیوه های ارائه خاص خود را نیاز دارد به همین لحاظ در مجموعه حاضر سعی 
شده است که هرکدام از واحدهای درسی شروعی متفاوت داشته باشند و آن هم پرسش آغازین درس است 
آماده  را  آنها  به سمت چالش های ذهنی سوق داده می شوند و همین چالش  این طریق هنرجویان  از  که 
می کند که به دنبال پاسخ گویی به سؤاالت خود باشند و آنها را به سمت اجرای بهتر تمرینات و فعالیت ها 

هدایت خواهد کرد.
فعالیت های  و  کالسی  فعالیت های  عنوان  تحت  بخشی  سپس  و  می شود.  آغاز  درسی  مباحث  آن  از  پس 

پژوهشی و غیر کالسی وجود دارد.
هدف از فعالیت های کالسی: تمریناتی است که هنرجو با دیدن تکنیک ها از طریق تمرین و اجرای هنرآموز 
به تمرینات بیشتر تا مرز یادگیری بدون اشتباه به آن تکنیک خواهد رسید. این تمرینات به صورت فردی و 

گروهی سازمان دهی شده اند.
هدف از فعالیت های پژوهشی غیر کالسی: تمریناتی است که مبتنی بر مطالعه بیشتر در مورد آن و سپس 
نتیجه در کالس ارائه خواهد شد و این امر می تواند با استفاده از منابع و مدارک کالسی و غیر کالسی انجام 

شود.
شیوه امتیازدهی فعالیت ها به گونه ای است که هنرجو را برای اجرای نهایی یک یا چند فعالیت با استاندارد 
عملکرد خاص آماده خواهد کرد که بتواند در پایان آن واحد و سپس در پایان آن درس امتیاز قابل قبول 

برای گذر از این درس را دریافت کند و برای مراحل بعدی آماده شود.
در این شیوه بار و مسئولیت آموزش هنرآموزان کاهش می یابد و شیوه های تدریس متکی بر فعالیت های 

دانش آموز محوری می باشد که می تواند یادگیری او را عمیق تر نماید.
در مجموعه حاضر تمام تالش خود را به کار گرفته ایم و با استعانت از خداوند متعال و کمک از نیروهای 
متخصص و متعهد دانشگاهی و همکاران آموزش و پرورش و متخصصان و کارشناسان حوزه تربیت بدنی و 

ورزش توانسته ایم گامی هرچند کوچک در راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز برداریم.
و  کمی ها  آینده  درسال های  می تواند  عزیز  هنرآموزان  شما  همکاری  و  نظرات  که  است  آن  مسلم  قدر 

کاستی های برنامه را کاهش دهد و باعث اعتالی آن شود.
دراین مجموعه سعی شده است که از روش های متفاوتی برای اجرای برنامه کمک گرفته شود و از آنجا که 
روش شناسی )متدولوژی( برنامه با سال های گذشته متفاوت است، لذا روش تدریس خاص خود را می طلبد.

درپایان از همه شما همکاران عزیز تقاضا می کنیم که در هنگام اجرای برنامه هرگونه پیشنهاد و یا روشی 
که می تواند کاستی ها و کمبودها را جبران نماید به گروه برنامه ریزی رشته تربیت بدنی ارسال نمایید تا در 

سال های آینده از آن استفاده شود.
گروه مؤلفان


