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مقدمه

اهداف  و  اجتماعی  و  نیازهای فردی  آموزشی جهت تحقق  برنامه درسی، وجود محتوای  اجرای  الزامات  از 
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 تنها رسانه آموزشی به برنامه 
محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی 
دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، 
فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي 
هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، 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 
ایمني و بهداشت فردي و محیطي  به  نیاز هر جلسه، نکات مربوط  ابزارها و مواد مصرفی مورد  تجهیزات، 
آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه 
بیان شاخص های اصلی جهت  یادگیري و تمرین ها،  و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي 
روش  و  هنرجویان  یادگیری  در  رایج  و مشکالت  اشتباهات  به  اشاره  بازخورد،  ارائه  و  ارزشیابی شایستگی 
سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، 
و  حرفه اي  و صالحیت هاي  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  محیط  در  آموزش  و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات 

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

تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموز

کتاب درسي روغن کشی میوه و دانه های روغنی براي هنرجویان پایه دوازدهم رشته صنایع غذایي با رویکرد 
شایستگي محوري، طراحي و تدوین شده است. در هر واحد یادگیري، شایستگي فني ارائه شده به صورت 
فرایندي و در 3 تا 6 مرحله کاري، شامل حداکثر بیست هدف دانشي و مهارتي به صورت متوالي سازمان دهي 
شده است. براي مشارکت بیشتر فراگیران در امر آموزش و یادگیري، اهداف دانشي و مهارتي با رویکرد سؤال 

محوري براي ایجاد انگیزش در هنرجویان و همراه با فعالیت هاي عملي ساخت یافته طراحي شده اند. 
گرچه در وضعیت مطلوب، تحقق یادگیري مؤثر با آموزش توأمان اهداف دانشي و مهارتي در محل کارگاه یا 
آزمایشگاه صورت مي پذیرد ولي با توجه به پیوستگي مراحل تولید و فسادپذیري مواد اولیه، پیشنهاد مي شود 
آموزش اهداف مهارتي به صورت متوالي بعد از ارائه اهداف دانشي مربوطه، با توجه به جدول بودجه بندي و 
زمان آموزش در یك یا دو جلسه )بسته به زمان اختصاص داده شده( انجام پذیرند. بنابراین توالي یا تلفیق 
امکانات  و  به شرایط  توجه  با  و  به صالحدید هنرآموزان محترم  آموزش  زمان  در  مهارتي  و  دانشي  اهداف 

مي تواند متغیر باشد. 
براي انجام کلیه فعالیت هاي کارگاهي و آزمایشگاهي، هنرجویان را به چند گروه تقسیم نموده و تحت نظارت 
و راهنمایي خود و با رعایت اصول ایمني و بهداشتي، ابتدا به معرفي ابزار و تجهیزات مربوطه پرداخته و سپس 
فعالیت مورد نظر را انجام داده و از هنرجویان بخواهید تا عملیات را اجرا نمایند. همچنین از سایر اجزا بسته 
آموزشي مانند: کتاب همراه هنرجو، فیلم، نرم افزار، پوستر و ... استفاده کنید و در صورت امکان با بازدید از 

مراکز تولیدي، هنرجویان را با محیط هاي واقعي کار آشنا کنید. 
در فعالیت هاي کارگاهي به موارد زیر توجه کنید:

1  هنرجویان عالوه بر رعایت بهداشت فردي، نظافت کارگاه، ابزار و تجهیزات را نیز انجام داده و پس از اتمام 
کار وسایل را مرتب و در جای خود قرار دهند. 

نکته: بدیهی است رعایت این نکات از جانب هنرآموزان به عنوان الگوهای آموزشی در محیط کارگاه الزامی 
است.

2  فعالیت هاي کارگاهي باید به ترتیب و به صورت مجزا انجام شوند یعني در هر جلسه آموزش، تنها به یك 
فعالیت پرداخته شود حتي اگر مدت زمان آن کوتاه باشد.

نکته: بین مراحل مختلف برخي فعالیت هاي عملي، فاصله هاي زماني نسبتاً طوالني وجود دارد. مانند مدت 
زماني که ماده براي خشك شدن یا خاکستر شدن درون آون یا کوره قرار می گیرد. در این فاصله زماني که 

نمونه تحت فرایند است به تشریح اصول کار بپردازید.
3  رسم فلوچارت از مراحل آزمون را به هنرجویان آموزش دهید.



4  در راستاي اصول مستندسازي به هنرجویان آموزش دهید که در تمام مراحل، اطالعات به دست آمده را 
در همان زمان ثبت کنند و از به خاطر سپردن اعداد خودداري کنند. 

5  در ابتدای هر آزمون وسایل و تجهیزات مورد نیاز را معرفی کنید. )هنرجویان براي کسب اطالعات تکمیلي 
به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(.

6  رعایت نکات ایمني در کارگاه، اصلي حیاتي است. در ابتداي هر آزمون نکات ایمني مربوطه را بیان کرده و 
بر اجراي آن تأکید کنید. )هنرجویان براي کسب اطالعات تکمیلي به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(. 

7  یکي از اهداف فعالیت های کارگاهي عالوه بر مهارت آموزي تقویت روحیه همکاري و انجام کار به صورت 
گروهي بین هنرجویان است. به همین علت هنرآموز باید بر گروه بندي و نیز انجام کار توسط تمام افراد 

گروه نظارت کند.
  در بازدیدهاي علمي به منظور یادگیري بیشتر الزم است هنرجویان گزارشي از بازدید به عمل آمده به 
ویژه از فرایند تولید تهیه و در جلسه بعد به کالس ارائه نمایند. بنابراین الزم است روش صحیح گزارش 

نویسي به هنرجویان آموزش داده شود.
  در پایان هر مرحله کاري و هر واحد یادگیري ارزشیابي از شایستگي هاي فني و غیرفني مطابق نمونه چك 

لیست ارائه شده )پیوست( انجام داده و هنرجویان را از نتیجه آن مطلع نمایید. 
  قبل از انجام آزمون با توجه به محدودیت زمان مقدمات کار را آماده کنید.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي:
  مشاهده عملکرد با تمرکز بر فرایند انجام کار و با استفاده از چك لیست 

برخی نکاتی که در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:
  زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می شود که در تمامی پودمان ها گواهینامه 
شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، 

شایستگی انجام کار را با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.
  هر درس شامل پنج پودمان )فصل( است که باید برای هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی 
مستقل از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل برای هر پودمان  ثبت شود. شرط قبولی در 

هر پودمان کسب نمره حداقل 12 است.
  نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می شود و فقط یك نمره بر اساس 0 تا 20 ثبت می شود. 

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از پودمان مورد نظر که با سه 



نمره 1، 2 و 3 مشخص می شود و نتیجه آن با ضریب 5 منظور می شود. 
بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، نظم، مشارکت 
در فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابتکار در تکالیف عملکردی درسی و... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد 

کرد.
  هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطابق با شیوه مندرج در 
کتاب های درسی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت خواهد شد 

و براساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحدهای یادگیری نمره پودمان به دست خواهد آمد.
  زمانی هنرجو در دروس شایستگی قبول اعالم می شود که در هر 5 پودمان، نمره باالی 12 کسب کند. در 
این صورت میانگین 5 نمره پودمان به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد 
شد. در صورتی که فرد در یك یا چند پودمان حداقل نمره 12 را کسب نکند در آن درس قبولی را به 
دست نمی آورد. ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب 
نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل برای یك بار امکان پذیر خواد بود.

  خالصه نمرات کسب شده در پودمان ها در یك کاربرگ به عنوان گواهی شایستگی های حرفه ای تنظیم و 
همراه با مدارک تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.

اجرای  زمان  در  را  هنرجو  همراه  کتاب  مدار،  نتیجه  و  مدار  فرایند  ارزشیابی  در  می توانند    هنرجویان 
باشند.  داشته  همراه  به  خود  با  ارزشیابی 


