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سخني با هنرجويان

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن
داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور
و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام
جديد آموزشي طراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابهای درسی تغییر رویکرد اموزشی ،آموزش و
ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كاردر محیط واقعي بر اساس استاندارد عملکرد
تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي  -حرفه اي شما ،چهار
دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند کمک ارزیاب مواد اولیه فرش ،کمک تحلیلگر بازارهای
فرش ،دستیار تهیه کننده طرح توجیهی تولید فرش و . ......
 .2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند مسئولیت پذیری ،نوآوری و مصرف
بهینه انرژی
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادامالعمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت
متخصصان برنامهريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي
شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند .این اسناد مرجع اصلي و راهنماي تأليف برای هر یک از كتابهاي
درسي در هر رشته است.
درس دانش فنی تخصصی ،از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ويژه رشته صنایع دستی
 فرش برای پايه دوازده تأليف شده است  .كسب شايستگيهاي فنی و غیر غنی اين كتاب براي موفقيتآينده شغلي و توسعه آن بر اساس جدول توسعه حرفه ای بسيار ضروري است  .هنرجويان عزيز سعي
نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي به اثبات رسانيد .
این كتاب نیز شامل پنج پودمان است .هنرجويان عزيز پس از طی فرایند یاددهی -يادگيري هر پودمان
ميتوانند شايستگيهاي مربوط به آن را كسب کنند  .هدف پودمان«معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش»
توسعه شایستگی های حرفه ای شما بعد اتمام دوره تحصیلی در مقطع کنونی است تا بتوانید با درک مطالب
از منابع غیر فارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بردارید .همچنین بتوانید در دنیای متغیر
و متحول کار و فناوری اطالعات خود را به روزرسانی کنید .هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این
خوشه براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات درج خواهد کرد .نمره قبولي در هر پودمان حداقل
 12ميباشد .در صورت احراز نشدن شايستگي پس از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا
آخر سال تحصيلي وجود دارد .دركارنامه شما اين درس با  5پودمان ثبت شده که هر پودمان از دو بخش

نمره مستمر و نمره شايستگي تشکیل می شود و چنانچه در يكي از پودمانها نمره قبولي را كسب نكرديد،
الزم است دوباره در همان پودمان مورد ارزشيابي قرار گيريد .همچنين اين درس داراي ضريب  4بوده و در
معدل كل شما نیز تاثیر میگذارد.
واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی – حرفه ای شما دركتاب همراه هنرجو آورده شده است .كتاب
همراه هنرجوی خود را هنگام یادگیری ،آزمون و ارزشيابي حتما همراه داشته باشيد .این درس نیز مانند
سایر دروس دارای اجزاي دیگری در بسته آموزشي است و شما میتوانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با
نشاني  www.tvoccd.oerp.irاز عناوين آنها مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني مانند مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از
محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي
فني ،طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين
شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي
يادگيري به كار گيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت
سربلندي و استقالل كشور  ،پيشرفت اجتماعي و اقتصادي  ،تربيت مؤثر و شايستهء جوانان برومند ميهن
اسالمي برداشته شود.
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سخني با هنرآموزان گرامي

در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنياديــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه درســي ملــي جمهــوري
اســامي ايــران و تغییــرات ســریع عصــر فنــاوری و نيازهــاي متغيــر جامعــه بشــری و دنيــاي كار و
مشــاغل ،برنامهدرســي رشــته صنایــع دســتی – فــرش طراحــي و بــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نيــز
تأليــف گرديــد .ایــن كتــاب و درس از خوشــه دروس شایســتگی هــای فنــی میباشــد کــه در ســبد
درســی هنرجویــان بــرای ســال دوازدهــم تدويــن و تأليــف شــده اســت  .ایــن درس ماننــد ســایر دروس
شایســتگی و کارگاهــی داراي  5پودمــان میباشــد  .کتــاب دانــش فنــي تخصصــی مباحــث نظــری و
تفکيــک شــده دروس کارگاهــی و ســایر شایســتگی هــای رشــته را تشــکیل نمــی دهــد بلکــه پیــش نیــازی
بــرای شایســتگی هــای الزم در ســطوح باالتــر صالحیــت حرفــه ای – تحصیلــی مــی باشــد  .هــدف کلــی
کتــاب دانــش فنــی تخصصــی  ،آمــاده ســازی هنرجویــان بــرای ورود بــه مقاطــع تحصیلــی باالتــر و تأمیــن
نيازهــاي آنــان در راســتاي محتــواي دانــش نظــري اســت .یکــی از پودمان هــای ایــن کتــاب بــا عنــوان
«معرفــی و عرضــه اطالعــات فنــی فــرش» بــا هــدف یادگیــری مــادام العمــر و توســعه شایســتگی های
هنرجویــان پــس از دنیــای آمــوزش و ورود بــه بــازار کار ،ســازماندهی محتوایــی شــده اســت  .ایــن امــر بــا
آمــوزش چگونگــی اســتخراج اطالعــات فنــی مــورد نیــاز از متــون فنــی غیــر فارســی و جــداول  ،راهنمــای
ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی ،دســتگا ههــای اداری ،خانگــی و تجــاری و درک مطلــب آنهــا در راســتای
توســعه شایســتگی هــای حرفــهای محقــق خواهــد شــد .تدريــس کتــاب در کالس درس بــه صــورت
تعاملــي و بــا محوريــت هنرآمــوز و هنرجــوي فعــال صــورت ميگيــرد .
هماننــد ســایر دروس ،هنرآمــوزان گرامــي بــراي هــر پودمــان يــك نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي
هــر هنرجــو ثبــت كننــد .نمــره قبولــي در هــر پودمــان حداقــل  12ميباشــد کــه ایــن نمــره از دو بخــش
ارزشــيابي پايانــي و مســتمر تشــکیل میشــود .ايــن كتــاب ماننــد ســایر کتــاب هــا  ،جزئــي از بســته
آموزشــي اســت کــه بــراي هنرجويــان تــدارك ديــده شــده اســت .شــما ميتوانيــد بــراي آشــنايي بيشــتر بــا
اجــزاي بســته ،روشهــاي تدريــس کتــاب ،روش ارزشــيابي مبتنــي بــر شايســتگي ،راه حــل هــای مناســب
بــرای مشــکالت رايــج در يادگيــري محتــواي کتــاب ،بودجهبنــدي زمانــي ،نــکات آموزشــي شايســتگيهاي
غيرفنــي ،آمــوزش ايمنــي و بهداشــت و پاســخ برخــی از فعاليتهــاي يادگيــري و تمرينهــا بــه کتــاب
راهنمــاي هنرآمــوز ايــن درس مراجعــه کنيــد .هنــگام ارزشــیابی اســتاندارد عملکــرد ،مــاک بــوده و از
ملزومــات کســب شایســتگی ميباشــد .
كتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع دستی – فرش شامل پودمانهایي به شرح زیر است :
پودمان اول  :کیفیت سنجی مواد اولیه ،ابزار و تجهیزات فرش
پودمان دوم  :تحلیل قوانین و مقررات مؤثر در تولید فرش
پودمان سوم  :تحلیل عوامل اقتصادی تولید فرش
پودمان چهارم  :تحلیل راهبردهای فرهنگی مؤثر در تولید فرش
پودمان پنجم  :معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش
هنرآمــوزان گرامــی در هنــگام یادگیــری و ارزشــیابی ،هنرجویــان بایســتی کتــاب همــراه هنرجــو را بــا خــود
داشــته باشند.
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