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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است که در نظام
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد انگیزه
در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از دروس
دیگر رشتۀ تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها ،با مراجعه به این کتاب از
آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید .در این صورت
دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و وابستگی شما
به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته ها تدوین می شود ،موجب پیوند
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد .کتاب همراه
هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار (فعلی و آتی)
و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری ،ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل ،کاهش حجم کتابهای
درسی ،کاهش اضطراب در ارزشیابی ،استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک و کمک به تحقق
شایستگیهای مادامالعمر فنی و حرفهای از ویژگیهای دیگر کتاب همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما فراهم
باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد ،بلکه می توانید از اطالعات مندرج در
کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

