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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری ،مشاغل و حرفه ها ،ما را بر آن داشت تا
محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامة
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم .مهم ترین
تغییر در کتاب ها ،آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است .شایستگی ،توانایی
انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است .توانایی شامل دانش،
مهارت و نگرش می شود .در این برنامه برای شما ،چهار دسته شایستگی درنظر
گرفته است:
١ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
٢ـ شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
٣ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
٤ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است .برای تألیف هر کتاب درسی بایستی
مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ تربیت بدنی تألیف شده
است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با
شایستگی های متفاوت آموزش خواهید دید .کسب شایستگی های این کتاب برای
موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس
می باشد .هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب
را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی پرورش مهارت های جسمانی،حرکتی (ویژه پسران) شامل  ٥فصل است و
هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل
شده است .شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های
مربوط به آن فصل را کسب نمایید .عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ
آموزشی نیز استفاده نمایید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع،
اخالق حرفه ای ،حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و
بستۀ آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های
یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است
جدی بگیرید.
در انجام مراحل کاری ّ
برای انـجام فعالیت های موجود در کتاب می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده
نمایید .همچنین همراه با کتاب ،اجزای بستة یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته
شده است که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir
می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان،
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و
تـربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

