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ما  به  و  مى کردند  کمک  منزل  کارهاى  در  هميشه  امام 
خودشان  مثال ً  است»؛  آمده  بهشت  از  «کمک  مى گفتند:  نيز 
چاى مى ريختند. حتى وقتى ليوان آبى مى خواستند، به کسى 
دستور نمى دادند بلکه خودشان به آشپزخانه مى رفتند و ليوان 

را آب مى کردند.
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همکار گرامى
همان طور که مى دانيد، دانش آموزان سال سوم راهنمايى در آستانه ى يکى از مهم ترين تصميمات 
ادامه ى    مناسب،  تحصيلى  رشته ى  انتخاب  دبيرستان،  به  ورود  مثال،  براى  دارند؛  قرار  خود  زندگى 
و  نقش  ترديد،  بدون  است.  آنان  زندگى  مهم  تصميمات  از  مناسب  شغل  انتخاب  درنهايت،  و  تحصيل 
راهنمايى شما در زندگى و آينده ى تحصيلى و شغلى دانش آموزان تأثير به سزايى دارد. در اين عصر     
که هر لحظه يک اختراع جديد به ثبت مى رسد، بايد دانش آموزان را در فضايى از آموزش قرار داد        
تا نسبت به تحوالت جهان پيرامون خود دقت بيش ترى داشته باشند، بتوانند با نگاهى فّناورانه آن را 
کنند،                     ارائه  راه حل  احتمالى  مشکالت  براى  نمايند،  تدبّر  آن  در  و  بينديشند  آن  درباره ى  کنند،  تحليل 

با ورود به عرصه ى عمل دست به تجربه بزنند و…    .
براى دست يابى به اهداف فوق بايد فعاليت هاى درس آموزش حرفه  و فن را انجام دهيد. براى 

تحقق اين امر، به موارد زير توجه نماييد:
۱ــ دانش آموزان را به فعاليت هاى گروهى تشويق کنيد.

۲ــ هر واحد درس را با توجه به محتواى آن در فضاى مناسب تدريس نماييد.
امر         به  و…)  کارگاه  (حياط،  کالس  از  خارج  ــ  امکان  حّد  تا  ــ  و  مناسب  فضايى  در  ۳ــ 

آموزش بپردازيد.
۴ــ فعاليت هاى کتاب را به صورت عملى اجرا کنيد.

۵  ــ دانش آموزان را به تفکر و تدبر وادار نماييد.



۶ ــ از طرح ها و فعاليت هاى دانش آموزان استقبال کنيد.
۷ــ سعى کنيد فعاليت هاى تحقيقى هر واحد به صورت گروهى انجام گيرد.

۸  ــ تعدادى از پرسش ها را در سطوح باالى يادگيرى طراحى کنيد (کاربرد، درک و فهم و 
تجزيه و تحليل).

۹ــ از پرسش و پاسخ کليشه اى خوددارى نماييد.

۱۰ــ دانش آموزان خالق و مبتکر را تشويق کنيد.
۱۱ــ از کارهاى تحقيقى و فعاليت هاى عملى دانش آموزان، به مناسبت هاى مختلف نمايشگاه 

برپا کنيد.
سوم)  و  دوم  (اّول،  حرفه  وفن،  آموزش  کتب  در  تحقيقى  کارهاى  و  عملى  فعاليت هاى  ۱۲ــ 
کار  يک  و  عملى  فعاليت  يک  بخش  يا  واحد  هر  در  کارى  گروه  يا  و  دانش آموز  هر  و  بوده  انتخابى 

تحقيقى را انتخاب نموده، انجام داده و نتيجه را گزارش خواهند کرد.
۱۳ــ در خصوص هريک از موضوعات دروس، معلمان، دانش آموزان را راهنمايى کنند تا هر 
دانش آموز يا گروه کارى درباره ى يکى از موضوعات درسى در طول سال تحصيلى مصاحبه را انجام 
داده و نتيجه را به کالس گزارش کنند. چنان چه انجام مصاحبه در خارج از مدرسه امکان نداشته باشد 

از صاحب شغل دعوت به عمل آيد تا مصاحبه در مدرسه و با حضور دبير مربوط انجام شود.
۱۴ــ سايت گروه برنامه ريزى درسى حرفه  و فن براى استفاده ى شما طراحى و راه اندازى شده 

است. براى استفاده از آن به نشانى http://technic - dept.talif.sch.ir مراجعه بفرماييد.
از تالش شما همکار گرامى براى تربيت فرزندان ايران اسالمى کمال تشکر را داريم. موفقيت 

شما را آرزومنديم.

مختلف         مشاغل  شناساندن  براى  ذى صالح  افراد  از  دعوت  مورد  در  محترم  مديران  توجه: 
به دانش آموزان، با دبيران حرفه  وفن مساعدت و همکارى نمايند.

گروه برنامه ريزى درسى حرفه  وفن



مصاحبه کنيد
با توجه به موضوعات هر واحد در طول سال تحصيلى، براى آشنايى بيش تر با مشاغل مختلف 

با يک فرد شاغل مصاحبه کنيد و با پرسيدن سؤاالت زير، اطالعاتى کسب نماييد.
۱ــ شغل خود را تعريف کنيد و وظايف و مسئوليت هاى آن را توضيح دهيد.

الزم  شغل  اين  آوردن  به دست  براى  جسمانى  خصوصيات  و  تحصيلى  مدرک  چه  ۲ــ 
است؟

۳ــ شرايط محيط کار خود را توضيح دهيد.

۴ــ معايب و محاسن شغل خود را بيان کنيد.
توضيح  را  آن  است،  مثبت  جواب  اگر  کرده ايد؟  تحقيق  خود  شغل  آينده ى  مورد  در  آيا  ۵ ــ 

دهيد.
۶ ــ درآمد ماهيانه ى شما چقدر است؟

۷ــ شما براى فردى که به اين شغل عالقه مند است، چه توصيه هايى داريد؟
۸  ــ …………
۹ــ …………

::::



سخنى با دانش آموز
شما در طول حيات خود بايد در مورد مسائل مختلفى تصميم گيرى کنيد؛ ممکن است بعضى 
مختلف  وسايل  خريد  براى  تصميم  مثل  ــ  باشد  نداشته  شما  زندگى  بر  زيادى  تأثير  تصميم ها  اين  از 
اثر  فرد  زندگى  تمام  بر  تصميم ها  از  بعضى  اما  ــ  است  جبران پذير  آن  در  خطا  بروز  که  و…  لباس  يا 
مى گذارد و در صورت اشتباه کردن، غفلت و خطاى ناشى از آن در بسيارى از موارد قابل برگشت 
و                   استعدادها  شناخت  به  نياز  که  شغلى  و  تحصيلى  رشته ى  انتخاب  مانند  نيست  جبران پذير  و  نبوده 

کسب اطالعات کافى و دقيق در اين زمينه دارد.
ما در اين کتاب، براى آشنايى شما موضوعات مختلفى را به صورت واحدهاى درسى معرفى 
خواهند            صحبت  شما  براى  مختلف  مشاغل  درباره ى  کالس  در  حرفه  و فن  محترم  دبيران  کرده ايم. 
با  و  کنيد  مصاحبه  شاغل  فرد  يک  با  واحد  آن  زمينه ى  در  واحد،  هر  پايان  در  بايد  نيز  شما  کرد. 
پرسيدن سؤاالتى که در فرم صفحه ى ۳ (تحت عنوان «مصاحبه کنيد») آمده است، به اطالعات خود 

بيفزاييد.
هم چنين شما مى توانيد سؤاالت مورد نياز خود را طرح نموده و به اين فرم اضافه کنيد.

موفقّيت شما را آرزومنديم
گروه برنامه ريزى درسى حرفه  و فن
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