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مقدمه

به  مربوط  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  عملیاتی  هدف  اولین  موضوع 
پرورش تربیت یافتگانی است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار 
و  قناعت  کارآفرینی،  جهادی،  و  انقالبی  روحیه  و  تالش  و  کار  طریق  از  اسالمی 
انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت 
و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی 
و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی 
ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این 

است. پرداخته  آموزش ها 
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، 
جامعیت، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت 
و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به 
آموزش براساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعة پایدار و کاهش فقر و تولید 
اسناد  مطالبات  است.  شده   توجه  حرفه ای  هویت  تدریجی  شکل گیری  ثروت،  
باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و 
همچنین توصیه های بین المللی، موجب شدتا الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط 
تدوین  و  برنامه ریزی  آن  براساس  برنامه های درسی  و  باشد طراحی  مطرح شده 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و 
توجه به ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق 
شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور 
در برنامه های درسی است. براساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های 
فنی و حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش 
دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع 
ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با 
این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به 

نتایج اعتبار بخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.



بر تدوین اجزای بستة آموزشی  برنامة درسی ملی  بنیادین و  توصیه سند تحول 
جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را 
برآن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با 
تأکید بر برنامة درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز 
از اجزای شاخص بستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های 
و  فنی و حرفه ای  آموزش  در  تحولی  چرخش های  به  توجه  با  شده  تهیه  درسی 

توصیه هایی برای اجرای مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

برنامه درسی  رویکردهای کالن  و  تبیین جهت گیری ها  به  مربوط  نخست  بخش 
است که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، 
مفاهیم و مهارت های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع 

آموزشی را شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا 
و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر 

تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  غیرفنی  شایستگی های 

مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده  است.
مسلماً اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان 
عزیز و بهره مندی از صالحیت و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


