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اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی تربیت بدنی
و  نقش  كه  است  استوار  اجتماعی  سازمان های  و  نهادها  پایه  بر  انسانی  جوامع 
اهمیت هر یك در اداره آنها با توجه به تأثیری كه هر سازمان می تواند در فرایند 
توسعه كشور داشته باشد، مشخص می شود. در جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
مفاد قانون اساسی برنامه درسی ملی، طرحی كه بر اساس آن هدف نظام تعلیم و 
تربیت رسمی كشور تكوین و تعالی هویت متربی با كسب شایستگی های الزم برای 
درك و اصالح موقعیت جهت آماده شدن برای حیات طیبه است. در این زمینه 
آموزش و پرورش از جمله سازمان های زیربنایی است كه با توجه به نقش محوری 
آن در فرایند توسعه، به ویژه توسعه نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حوزه تربیت بدنی و سالمت به عنوان یكی از حوزه های یادگیری در برنامه درسی 
ملی به دنبال توسعه رشد و شكوفایی استعدادهای دانش آموزان و تأمین سالمت 

جسمی و روانی و بهبود عملكرد آنان است.
توسعه و ارتقای سطح فعالیت های ورزشی در سطح آموزشی، تفریحی و قهرمانی، 
گسترش حضور مردم در فعالیت های سالمت بخش ورزشی، سازمان ها، تسهیالت و 
خدمات ورزشی در بخش های دولتی و خصوصی نیازمند افرادی دوره دیده )تعلیم 
دیده( در قلمرو ورزش و تربیت بدنی است. با توجه به واقعیت های یاد شده باید 
بپذیریم كه گسترش برنامه های تربیت بدنی در راستای اهداف آن، عالوه بر توسعه 
آن در مدارس، نیازمند برنامه ریزی مدون و مطلوب در دوره های فنی و حرفه ای 

نیز می باشد.
نظر به مبانی فوق و اهمیت روزافزون مسایل تربیتی و آموزشی در تربیت بدنی، 

ضرورت دارد كه برنامه آن در هنرستان ها معطوف به موارد زیر باشد:
 علمی شدن ورزش كشور از طریق توسعه هنرستان های تربیت بدنی.

زمینه های مختلف  در  معلمان  آگاهی  و  دانش  و كمبود  كافی  نبودن تخصص   
تربیت بدنی.

انتقال  به  قادر  كه  افرادی  كردن  آماده  طریق  از  ورزش  معلم  كمبود  جبران   
آموخته های خود باشند.

تفریحی و  فعالیت های ورزشی در بخش های آموزشی،  ارتقای سطح  و   توسعه 
قهرمانی.

 توسعه و ارائه تسهیالت و خدمات ورزشی در بخش های دولتی و خصوصی.
با حركات  به ویژه  و حفظ سالمت  رفتار خود  بر  تسلط  در  افراد  توانمندسازی   

متناسب ورزشی.
 به كارگیری روش های درست انجام فعالیت های ورزشی.

 ارتقای توانایی های بدنی، حركتی و مهارتی.
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از  اندامی  از اختالل و معلولیت های  ایجاد بیماری ها و جلوگیری  از   پیشگیری 
طریق ورزش.

 از این رو مدارس و هنرستان ها به معلمانی نیاز دارند كه سطح علم و دانش علمی 
از خود  بعد  به نسل  انتقال آموخته ها  به  قادر  و  باشد  تربیت بدنی  آنان در زمینه 

باشند.
ضمناً برنامه ریزی در هریك از بخش های اجتماعی و فرهنگی ابعاد مختلفی دارد و 
نمی توان برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش را در نظام آموزشی كشور نادیده گرفت.

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
هدایت تحصیلی حرفه ای شامل:

 هدایت از طریق دراختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه در برنامه درسی 
رشته بخشی از آن وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعه حرفه ای از طریق 

بازدید و كارآموزی محقق می شود.
 مشاوره حرفه ای كه در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با كمك آزمون های 

استاندارد انجام خواهد شد.
 هدایت آموزشی كه توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت 
انجام  آن  از  بعد  و  و عمودی در متوسطه  افقی  فراگیران در مسیر های تحصیلی 

می شود.

مسیرهای هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در گروه بهداشت و سالمت
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هدایت تحصیلیـ  حرفه ای در رشته تربیت بدنی
در  كه  حرفه ای  و  شغلی  اطالعات  دادن  قرار  اختیار  در  طریق  از  هدایت  شامل 
برنامه درسی رشته بخشی از آن وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعه 
حرفه ای از طریق بازدید و كارآموزی محقق می شود. مسیر هدایت تحصیلی دروس 

تخصصی رشته از پایه دهم تا دوازدهم در نمودار زیر نمایش داده شده است:
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تعاریف و اصطالحات
 رویکرد برنامه درسی مّلی: منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های 
مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم 
توحیدی  فطرت گرای  رویكرد  رویكرد،  این  است.  ملّی  درسی  برنامه   از  نهادها  و 
نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفایی گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان 

خلیفه اهلل است.
 دنیای کار: شامل كارمزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی و نهایت در همه 
جنبه های زندگی اجتماعی است. دنیای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محیط 

واقعی كار و بنگاه های اقتصادی است.
 محیط کار: موقعیتی است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از 

فضا ها، خانه ها، كارگاه ها، كارخانه ها و... می باشند. 
 بنگاه اقتصادی: محلی كه در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی 

طبقه بندی مربوطه صورت می گیرد. 
 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به 

سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
 آموزش و تربیت فنی و حرفه ای )TVET(: آموزش و تربیت در قلمرو دنیای 
را گویند.  و حرفه ای  ارتقای شغلی  و  نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  كار جهت 
فرایند  از  جنبه هایی  به  كه  است  جامع  تركیبی  فنی وحرفه ای  تربیت  و  آموزش 
وابسته، كسب  علوم  و  فناوری ها  مطالعه  قبیل،  از  دارد،  اشاره  تربیتی  و  آموزشی 
بخش های  در  را  حرفه ها  با  مرتبط  دانش  و  فهم  عملی،  مهارت های  و  نگرش ها 
اطالق  و  ارجاع  آموزش عمومی،  بر  اجتماعی، عالوه  زندگی  و  اقتصادی  گوناگون 
می شود. این تركیب اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان 
توسعه  فرصت های  از  وسیعی  آموزش ها شامل طیف  این  است. همچنین  نایافته 
برای  یادگیری  می گردد.  هماهنگ  محلی  و  ملی  بافت های  با  كه  است  مهارت ها 
یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های غیرفنی و مهارت های 
شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
مدتی  برای  یا  و  خدمت  ارائه  برای  شدن  »  استخدام  شغ  واژه   :)Job( شغل   
خاص« می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه از كارها 
و وظایف مشخص است كه در یك جایگاه خاص تعریف می شود. یك شخص ممكن 

است در یك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
شباهت  كه  است  كار  دنیای  مشاغل  از  مجموعه ای   :)Occupation( حرفه   
معقوالنه ای از نظر كارها، دانش وتوانایی های مورد نیاز دارد. حرفه اشتغال اصلی 
فرد در طول زندگی است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای كار 
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در یك حرفه را نشان می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار 
است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها 
در بخش های مختلف وجود دارد در حالی كه برخی از حرفه ها )مهندس معدن( 
است كه شباهت  از مشاغل  است.یك حرفه مجموعه ای  به بخش خاصی  مربوط 

معقوالنه ای از نظر كارها، دانش و توانایی های مورد نیاز دارد. 
 وظیفه )Duty(: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را كه 
در یك جایگاه شغلی یا حرفه ای برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. 
برای مثال از وظایف اصلی یك تعمیركار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد 
قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره كرد. از تكنسین مكاترونیك انتظار 
می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های كنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام 

دهد. 
دارای  كه  است  مشخصی  فعالیت  كاری  تكلیف  یك   :)Task( کاری  تکلیف   
ابتدا و انتها می باشد و شامل مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین 
»  تعمیر  وظیفه  كاری  تكالیف  از  یكی  مثال  به طور  می شود.  تقسیم  تكلیف كاری 

سیستم مولد قدرت«، تنظیم سیستم جرقه می باشد.
 شایستگی: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام 
حوزه  در  شایستگی ها  گویند.  شایستگی  را  استاندارد  براساس  تكلیف كاری،  یك 
آموزش های فنی و حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی 

تقسیم بندی می شوند.
 سطح شایستگی انجام کار: صرف نظر از اینكه یك تكلیف كاری در چه سطح 
صالحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر كار ممكن است با كیفیت مشخصی در 
محیط كار مورد انتظار باشد. سطح كیفی شناخته شده از یك شخص در محیط كار 
را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام كار معیار اساسی 
ارزشیابی می باشد. در بین كشور های مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی 

وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد. 
 چارچوب صالحیت ملی)NQF(: چهارچوبی است كه صالحیت ها، مدارك و 
گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس 
این  در  می دهد.  ارتباط  هم  به  شده  توافق  شاخص های  و  معیار ها  از  مجموعه 
چهارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش، ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و 

مكان یادگیری ارزش كمتری دارد.
 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است از 
سطح حرفه یا شغلی در چهارچوب صالحیت های حرفه ای ملی كه تكالیف كاری 
باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین كشورها 
وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در نظر گرفته شده است كه 
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به تََبع آن تكنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. صالحیت حرفه ای 
در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.

 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامه درسی آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنیای  استانداردهای  از  مجموعه ای  فنی و حرفه ای 
ـ   یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد  راهبردهای یاددهی  
را  متربی  یا  كارآموز  )هنرجو(،  دانش آموز  كه  است  ارزشیابی  استاندارد  آموزشی، 
برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. 
دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای كار و دنیای 

آموزش را در بر می گیرد. 
متصّور  استاندارد،  نوع  سه  كشورها  فنی و حرفه ای  آموزش های  نظام  در  معموالً 

می شوند:
متولیان  توسط  كه  مهارت،  یا  شایستگی  حرفه ای؛  شایستگی  استاندارد   1
صنعت، بازار كار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، 

كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
عوامل  دیگر  و  استاندارد شایستگی حرفه ای  براساس  ارزشیابی؛  استاندارد   ٢
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشتركی  گروه های  توسط  مؤثر 

اعطای گواهینامه یا مدرك صالحیت حرفه ای می گردد. 
شایستگی  استاندارد های  اساس  بر  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد   ٣
حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. 
در این استاندارد واهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، تجهیزات 

آموزشی و... در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتنی بر شایستگی: رویكردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه 
تمركز بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی 
در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر 
اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی )در یك حرفه 
از حرفه ها(، غیرفنی و عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فراگیران  یا مجموعه ای 
به حداقلی از همة شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این 

رویكرد مورد توجه قرار می گیرد.
 استاندارد شایستگی حرفه: استاندارد شایستگی حرفه تعیین كننده فعالیت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملكرد در یك حرفه می باشد. 
 هویت حرفه ای: برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، 

هویت حرفه ای قابلیت تكوین در مسیر تعالی را دارد.
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چند  حرفه ای(:  ـ  تحصیلی  رشته ای  )چند  حرفه ای  ـ  تحصیلی  گروه   
رشته تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب 
مبتنی بر عالیق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر زندگی 
به صورت منطقی  ـ   حرفه ای  راهنمایی و هدایت تحصیلی   استانداردهای  به  با توجه 
یاری می رساند. چندرشته ای ها ممكن است با توجه به شرایط و امكانات منطقه ای 
فرعی حرفه  گروه های  بر  مبتنی  بزرگ  غیر هم خانواده، شایستگی های  هم خانواده، 
باعث  باشد. گروه بندی تحصیلی حرفه ای  كار  برای كسب  و شایستگی های طولی 

شكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول زندگی خواهد شد.
 رشته تحصیلی ـ حرفه ای: مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی 

است كه آموزش و تربیت بر اساس آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
اساس  بر  كه  است  اهدافی  توانمند سازی  اهداف  توانمند سازی:  اهداف   
كسب  جهت  ـ   یادگیری  یاددهی   مقتضیات  و  عملكرد  استاندارد  شایستگی ها، 
به  توجه  با  توانمند  ساز  اهداف  تدوین می گردد.  دانش آموزان  توسط  شایستگی ها 
رویكرد شكوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار 
عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا 
تعریف، تبیین و تدوین می شوند. باتوجه به این كه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
متربیان  و هویت  است  متربیان  تعالی هویت حرفه ای  و  تكوین  فرایند  مهارتی  و 
برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت 
جامع،  به گونه ای  عرصه ها  این  بود،  خواهد  تبیین  قابل  عرصه ها  این  به  توجه  با 

یكپارچه و منطقی كلیه ساحت های تربیتی را دربرمی گیرد.
عناصر  به  توجه  با  موضوع  یك  یادگیری،  نگر:  کل  و  جانبه  همه  یادگیری   
پنج گانه اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهار گانه مندرج در برنامه درسی 

ملی است.
یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند  یادگیری:   
ممكن است از طریق تجربه عینی )از طریق كار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از 
طریق اشكال، اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات كلی( یا به شیوه شهودی 

)ذهنی یا روحانی( صورت گیرد.
بر  یافته  ساخت  یادگیری  فعالیت های  یافته:  یادگیری ساخت  فعالیت های   
ـ    یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای  اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای یاددهی  
طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و 
حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و حوزه یادگیری كار و فناوری، دیدگاه 
ـ  یادگیری در فرایند آموزش  فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی   
به كمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی 
از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درك و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی 
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دنیای كار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
 محتوا: محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمند ساز و فعالیت های یادگیری 
ساخت یافته می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با 
آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
یادگیری است كه زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم 
انتظار از  و مهارت های اساسی و ایده های كلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد 
دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد.تناسب 
دانش آموزان،  روان شناختی  ویژگی های  عالیق،  آینده،  و  حال  نیاز های  با  محتوا 

انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و یادگیری: بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود كه در یك بستة واقعی یا به صورت 
اجزایی هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولید كننده تهیه و برای یك یا چند پایه 
تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین 
و ICT، بسته آموزشی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی 
و  تربیت  بسته  ماكت  اساس  بر  یادگیری  بسته  تهیه  و  طراحی  می شود.  تكمیل 

یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمك آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل یك بستة آموزشی كمك كند.
می توان بسته تربیت و یادگیری را به دو دسته كلی شامل منابع اصلی و منابع 
راهنمای هنرآموز، كتاب درسی،  اصلی شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسیم  تكمیلی 

كتاب كار دانش آموز و كتاب ارزشیابی می شوند. 
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:

دسته كلی یا اصلی:
1 كتاب درسی 

٢ راهنمای هنرآموز
٣ كتاب همراه هنرجو 

4 كتاب كار
دسته تكمیلی:

1 نرم افزار دانش آموز
٢ فیلم هنرجو
٣ شبیه سازها
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4 پوستر

اهداف و ساختار كتاب
بازی های محلی و سنتی بر  انواع  با  اهداف کلی کتاب: آشنا نمودن هنرجویان 
مبنای نیاز افراد و آموزش كنترل هیجانات، چگونگی برنامه ریزی تغذیه ورزشی، 
از فضاهای  استفاده  افراد دارای معلولیت و نحوه  برای  فعالیت های ورزشی  انجام 

ورزشی مختلف است. 
محتوای اصلی این درس شامل 5 واحد یادگیری )فصل( است كه شامل: 

 واحد یادگیری اول: آشنا نمودن هنرجویان با بازی های محلی و سنتی و نحوه 
پیدایش و اهمیت آنها

واحد یادگیری دوم: كنترل هیجانات و احساسات در هنگام اجرای مسابقات و 
فعالیت های ورزشی 

واحد یادگیری سوم: تهیه یك برنامه ساده مقدماتی تغذیه ورزشی بر اساس نیاز 
یك فرد با ویژگی های مشخص 

واحد یادگیری چهارم: برنامه ریزی برای اجرای ورزش ناتوانان جسمی و ذهنی 
و افراد دارای معلولیت

با  متناسب  نیم  و  برنامه یك ساعت  یك  اجرای  و  تهیه  پنجم:  یادگیری  واحد 
فضای ورزشی و نوع رشته

نکات پیشنهادی
با  مفاهیم  اهمیت  و  ضرورت  زمینه  در  یادگیری،  واحد  هر  تدریس  از  قبل   1

هنرجویان بحث و گفت وگو كنید.
٢ محتوای واحد های یادگیری را با توجه به فعالیت های ارائه شده با هنرجویان 

مطرح كنید، سپس جمع بندی كلی را با كمك آنها ارائه دهید.
٣ با توجه به این كه بعضی از قسمت های هر بخش كتاب برای كسب اطالعات 
بیشتر در نظر گرفته شده است و ارزشیابی از آن صورت نمی گیرد، هنرجویان را 

تشویق نمایید كه آنها را مطالعه كنند. 
4 هنرجویان را ترغیب نمایید تا در اجرای فعالیت های عملی تالش كنند و نتایج 

كار را در كالس، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
٥ از آن جا كه این درس فعالیت ها و پژوهش های عملی بسیاری را پیش نهاد 
و  كنند  شركت  گروهی  فعالیت های  در  كه  كنید  تشویق  را  هنرجویان  می كند، 
ضمن،  در  كنند.  ارزیابی  كالسی،  گروه های  سایر  با  را  فعالیت هایشان  كارایی 
پوشه ای  در  نهایی  استفاده  و  ارزیابی  برای  را  خود  فعالیت های  كلیه  از  نمونه ای 
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جمع آوری نمایند.
پایانی صورت می گیرد.  و  به دو صورت مستمر  یادگیری  ارزشیابی واحدهای   ٦
ارزشیابی عملی با توجه به شاخص هایی چون مشاركت در فعالیت گروهی، مهارت 
كار  گزارش  تهیه  انضباط،  و  نظم  رعایت  خالقیت،  عالقه مندی،  كار،  اجرای  در 
براساس تمرینات و پیشنهادهای هربخش در طول سال براساس فعالیت های انجام 
شده و ارزشیابی نظری كلیه مباحث واحدهای یادگیری به صورت مستمر و پایانی 

انجام می گیرد.
٧ با توجه به تازگی مطالب این واحد یادگیری، از شما درخواست می شود نظرها 
و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید و زمینه را برای تهیه مطالبی مفید تر 

و پربارتر فراهم سازید.
٨ هر درس را با نام خدا و با یك پیام مرتبط با موضوع آغاز شود. مثال: 

فرد سالم = جامعه سالم آغاز نمایید.
٩ با توجه به هر هدف، وسایل و ابزار الزم را از قبل آماده كنید و فضای آموزشی 

را مشخص كنید.
10 برای اجرای هر هدف، طرح درس تهیه كنید.

11 هر قسمت از محتوای درس با طرح یك فعالیت ذهن انگیز مانند طرح سؤال، 
نمایش فیلم و نمایش تصویر شروع می شود.

1٢ از جمع بندی نظرات هنرجویان برای ادامه تدریس استفاده شود.
1٣ از روش های فعال تدریس در آموزش مفاهیم استفاده شود.

14 بعد از طرح محتوای درس، بر انجام فعالیت های مطرح شده نظارت كنید.
1٥ به منابع مرتبط با تدریس مراجعه نمایید و از آنها بهره گیرید.
1٦ هنرجویان را به استفاده از منابع معتبر و علمی هدایت نمایید.


