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معلم در تدریس با مسائل متفاوتى سر و کار دارد. او سعى مى کند با کنترل عوامل 
مختلف، وضعیتى به وجود آورد که یادگیرى حاصل شود. شناخت و کنترل همۀ 
عواملى  یادگیرى  محیط  ایجاد  در  است.  غیرممکن  شاید  و  نیست  ساده  عوامل 
همچون ویژگى هاى معلم و شاگرد، ساخت نظام آموزشى، محتواى آموزشى و ده ها 
عامل دیگر مى تواند مؤثر باشد که معلم نمى تواند همۀ این عوامل را تحت کنترل 
خود درآورد. بنابراین او مى تواند شرایط مطلوب را با توجه به دخالت عوامل متعدد 
تنظیم  در  که  ساخت  خواهد  قادر  را  او  عواملى  چنین  شناختن  و  آورد  به وجود 
روش هاى  و  نظریه ها  از  معلم  اگر  بگیرد.  آگاهانه  تصمیمى  تدریس،  فعالیت هاى 
تدریس و یادگیرى، شناخت دقیق و علمى داشته باشد، قوى تر و دقیق تر مى تواند 

در ایجاد وضعیت مطلوب یادگیرى فعالیت کند.
تلقى  زمانى مؤثر  و  باشد  نیاز هنرجویان  با  و متناسب  باید خالقانه  تدریس  روش 
مى شود که فراگیرنده را به تفکر خالق و انتقادى برانگیزاند به طورى که از این رفتار 

لذت ببرد و آن را الزمه زندگى بداند.
در این بخش به تعدادى از روش هاى یاددهى ـ یادگیرى اشاره شده است که داراى 
ویژگى هاى به روز بودن، تأثیرگذارى، فعال، هنرجو محورى و در عین حال متناسب 

با محتواى کتاب »عملیات اصالحى ـ تکمیلى ورزش ها« است.

مسئله محوری                                                      اصل یک

فعال سازی                                                           اصل دو

نمایش                                                                اصل سه

کاربرد                                                               اصل چهار

ادغام )ترکیب(                                                   اصل پنج

اصول آموزشی ِمریل
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اصول مبنایی آموزش1
اصول آموزشی: این اصول قابل استفاده براى گروه هاى زیر است:

معلمان، مربیان و طراحان آموزشى و کسانى که به دنبال تولید مواد آموزشى هستند.
اصول آموزشى موجب ارتقاى سطح تأثیر، کارایى، یا درگیر بودن شاگرد در فرایند 
نحوه  با  مستقیمى  ارتباط  باید  آموزشى  اصول  کلى  به طور  مى شوند.  یادگیرى 
باشند، نه فعالیت هایى  ارتقاى فعالیت هاى یادگیرى داشته  براى  طراحى آموزش 

که شاگرد احتماالً هنگام یادگیرى انجام مى دهد.
اصل نمایش: یادگیرى هنگامى که شاگردان نمایشى را مشاهده مى کنند، ارتقا 
پیشین  دانش  بازخوانى  سمت  به  که  زمانى  هنرجویان  دیگر  عبارت  مى یابد.به 
مى روند و یک ساختار جدید را مجدداً براى این دانش جدید سازماندهى مى کنند، 

یادگیرى صورت مى گیرد. 
 این اصل براى سه نوع مهارت قابل تعمیم بیشترین تناسب را دارد: طبقه بندى 
مفاهیم )یا انواع چیزى(؛ انجام دادن یک روش کار )یا چگونگى انجام دادن چیزى(؛ 
چه  )یا  فرایند  یک  اجراى  ناصحیح  شرایط  شناسایى  یا  امرى  عواقب  پیش بینى 

چیزى اتفاق مى افتد(. 

  Merrill, M.D.(2009) ـ1

جدول 1ـ اطالعات و نمونه هماهنگ برای انواع یادگیری

مهارت

نمونهاطالعات

ارائه
)گفتن(

یادآورى
)پرسیدن(

به نمایش گذاردن
)نشان دادن(

کاربست
)انجام دادن(

انواع چیزی
)طبقه بندی 

مفاهیم(
نشان دادن چندین یادآورى تعریفگفتن تعریف

نمونه خاص
نمونه هاى  طبقه بندى 

جدید

چگونگی انجام
چیزی )انجام دادن 

یک روش کار(

گفتن مراحل و ترتیب 
آنها

و  مراحل  یادآورى 
ترتیب آنها

نشان دادن روش کار در 
چندین موقعیت مختلف

کار  روش  دادن  انجام 
در موقعیت هاى جدید

اتفاق  چیزی  چه 
می افتد )شناسایی 

شرایط ناصحیح
اجرای یک فرایند(

عواقب  و  شرایط  بیان 
یک فرایند

و  شرایط  یادآورى 
عواقب یک فرایند

نمایش فرایند درچندین 
موقعیت مختلف

پیش بینى عواقب   یا 
تشخیص شرایط 

ناصحیح در
موقعیت هاى جدید
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هنرآموز باید به خاطر داشته باشد راهنمایى شاگرد در این مرحله به تمرکز توجه 
ارتباط بین این عناصر و آنچه نمایش  شاگرد بر عناصر مهم اطالعات و برقرارى 

داده مى شود کمک مى کند.
براى نمایش مى توان از رسانه ها سود جست. اعمال اصول کاربرد رسانه که در ذیل 

آمده است، در این مرحله موجب بهبود نمایش ها مى شود.
حاوى  اشکال  درصورتى که  و  باشد  مشتمل  اشکال  و  الفاظ  بر  نمایش  هرگاه   
اطالعات موضوع آموزش باشد و حالت تزئینى نداشته باشد، هر دو را در نمایش 

بگنجانید.
 الفاظ و اشکال مرتبط با هم را نزدیک هم قرار دهید.

 کلمات را به صورت گفتار صوتى ارائه کنید نه به صورت متن نوشته شده.
 ارائه هم زمان متن و گفتار مى تواند موجب تداخل در امر یادگیرى شود.

 افزودن مطالب جالب، ولى غیرضرورى، مى تواند موجب تداخل در امر یادگیرى 
شود.

1 اصل کاربست
یادگیرى هنگامى که شاگردان دانش جدید را به کار مى برند، ارتقا مى یابد. کلمه 
از شاگرد  تعامل هاى آموزشى گفته مى شود که در آن  از  به آن دسته  کاربست1 
خواسته مى شود تا مهارتى را که مشغول فراگیرى آن است، به کار برد. کاربسِت 
یک مفهوم، به معناى طبقه بندى یک مورد جدید، انجام دادن یک روِش کار جدید 
پیش بینى نتایج، یا یافتن شرایط غلط موجود در یک موقعیت خاص یا نمونه است. 
یادگیرى هنگامى که شاگردان دانش ها و مهارت هاى جدید هم خوان با نوع محتواى 
آموزش را به کار برند بهبود مى یابد. کاربست تنها زمانى تأثیر دارد که شاگردان 
بازخورد درونى و یا اصالحى دریافت کنند. در این مرحله مى بایست شاگردان تحت 
آموزش مربى باشند و این مربیگرى به تدریج در کارهاى متوالى حذف شود. جدول 
یک تمرین ها و کاربست هاى مربوط به هریک از انواع مهارت هاى قابل تعمیم )انواع 

چیزى، نحوه انجام دادن کارى، و آنچه اتفاق مى افتد( را نشان مى دهد.
2 اصل کار محوری

یادگیرى هنگامى که شاگردان درگیر یک استراتژى آموزشى کار محور مى شوند 
ارتقا مى یابد. راهبردهاى آموزشى کار محور شباهتى به یادگیرى مبتنى بر مسئله 
با  واقعى،  محیطى  در  مستقیم  آموزش  از  نوعى  کار محور  آموزشى  راهبرد  ندارد. 
مؤثر  کار محور  آموزشى  راهبرد  یک  است.  واقعى  جهان  از  مسئله هایى  یا  کارها 
مشتمل بر مجموعه اى از کارهایى است که به تدریج پیچیده تر مى شود، همراه با 

کاهش تدریجى راهنمایى و مربیگرى شاگرد.
راهبردهاى آموزشى کار محور وقتى بهبود مى یابد که شاگردان درگیر انجام دادن 
application ـ1
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مجموعه اى از کارها شوند که به تدریج کامل مى شوند.
3 اصل فعال سازی 

یادگیرى هنگامى که شاگردان دانش ها یا تجربه هاى مرتبط پیشین خود را فعال 
مى سازند ارتقا مى یابد.به عبارتى دیگر هنگامى که دانش آموزان به سمت بازخوانى 
سازماندهى  جدید  دانش  براى  مجدد  را  ساختار  یک  مى روند،  خود  قبلى  دانش 

مى کنند. 
هنگامى که شاگردان ساختارهاى مربوط شناختى خود را از راه درخواست یادآورى، 
بهبود  یادگیرى  فعال مى کنند  پیشین خود  تجارب  یا  نمایش دانش ها  یا  تشریح 
دانش  سازماندهى  براى  را  که شاگردان ساختارى  هنگامى  فعال سازى  و  مى یابد 

جدید به یاد مى آورند و یا کسب مى کنند بهبود مى یابد.
چهار  چرخه  به  ترکیب  و  کاربست  گذاردن،  نمایش  به  فعال سازى،  اصل  چهار 

مرحله اى آموزش شکل مى دهد.

چهار مرحله چرخه آموزش

فعال سازی

ترکیبمسئله نمایش دادن

کاربست

یک آموزش مؤثر مشتمل بر هر چهار فعالیت الزم براى تدریس عناصر تشکیل دهنده 
یا کارهاى کامل است.

4 اصل ترکیب 
یادگیرى هنگامى که شاگردان دانش جدید خود را با زندگى روزمره خود از طریق 

بحث و گفت و گو، میزگرد و ارائه دانش جدید تلفیق مى کنند، ارتقا مى یابد.
هنگامى که شاگردان از طریق تأمل، بحث کردن، یا دفاع کردن درباره دانش یا 
مهارت جدید آن را با وقایع روزمره زندگى خود ترکیب مى کنند یادگیرى بهبود 



24

براى  خاص  راه هاى  کشف  یا  اختراع،  خلق،  به  شاگردان  که  هنگامى  و  مى یابد 
به کارگیرى دانش یا مهارت جدید اقدام مى کنند ترکیب بهبود مى یابد. همچنین 
اگر شاگردان دانش یا مهارت جدید خود را به صورت جمعى به نمایش مى گذارند 

ترکیب بهبود مى یابد.
اگر شاگردان بتوانند مهارت هاى تازه آموخته خود را در کارهاى روزمره خود به 
کار بندند ثبات یادگیرى بیشتر شده و براى زمان هاى طوالنى تر پایدار مى ماند. 
ترکیب مؤثر موجب توسعه اثر آموزش در وراى کالس درس و یا زندگى روزمره 

شاگردان مى شود.
این اصول بیشترین تناسب را با مهارت هاى قابل تعمیم دارد. مهارت قابل تعمیم 
مهارتى است که در دو موقعیت خاص یا بیشتر قابل کاربست باشد. یادآورى یک 
شىء خاص یا نام بردن اجزاى یک وسیله خاص از موارد مهارت هاى قابل تعمیم 

نیست. 

نمایش عمومی 
اغلب براى برانگیختن انگیزه شاگردان از تصاویر، پویانمایى و سایر ابزارهاى تسهیل 
نمایش بهره گیرى مى شود. هر چند این ابزارها مى تواند انگیزه شاگرد را برانگیزد 
ولى اغلب براى حفظ توجه طوالنى مدت کفایت نمى کند. گاهى نیز این ابزارها به 
عوامل خستگى آور و مداخله کننده در یادگیرى مؤثر تبدیل مى شود. شاید خود 
ارائه  فرصت  که  بدانند  شاگردان  وقتى  باشد.  انگیزه دهنده  بزرگ ترین  یادگیرى 
مهارت هاى تازه کسب شده خود را به دیگران خواهند داشت انگیزه آنان براى انجام 

دادن مهارت ها به طور معنى دارى افزایش مى یابد.

طرح درس
ارائه طرح درس راه گشاى تدریس مى باشد، الزم است هنرآموزان  نظر به این که 
براى اجراى هرچه مطلوب تر فرایند یاددهىـ  یادگیرى به برنامه ریزى در این زمینه 
بپردازند. به طور کلى فعالیت هایى که الزم است براى تدریس انجام شود در سه 

بخش زیر خالصه مى شود:
الف( فعالیت های قبل از تدریس

1 طراحى آموزشى
1ـ1ـ تعیین هدف هاى کلى آموزش.
2ـ1ـ تعیین هدف هاى توانمند ساز.

3ـ1ـ تعیین پیش نیازهاى درس.
4ـ1ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابى تشخیصى.
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5  ـ1ـ تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا.
6  ـ1ـ تعیین الگوى تدریس )روش تدریس(.

7ـ1ـ تعیین رسانه.
8 ـ1ـ تعیین نظام ارزشیابى.

2 پیش بینى ایجاد محیط متناسب آموزشى.
ب( فعالیت های ضمن تدریس

1 فعالیت هاى آغازین درس.
2 فعالیت هاى ارائه درس.

3 فعالیت هاى تکمیلى درس.
4 فعالیت هاى پایانى درس.

ج( فعالیت های بعد از تدریس
1 بررسى میزان پیشرفت هنرجویان.

از نظر محتوا، روش و  2 بررسى میزان موفقیت تدریس در رسیدن به هدف ها 
رسانه

نمونه طرح درس تکمیل شده برای یک جلسه آموزشی
یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادى براى یک جلسه آموزشى ارائه مى شود که 
با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم فعالیت هایى که الزم است  مى تواند 

براى تدریس انجام شود در جدول زیر اضافه گردد:
مناسب،  تغذیه  سالمت،  با  مرتبط  جسمانى  قابلیت هاى  فواید  بیان  دانشی:   1

آسیب هاى ورزشى، حرکات اصالحى و اطالعات کلى مهارتى
2 مهارتی: یادگیرى و اجراى صحیح مهارت هاى ورزشى 

3 نگرشی: رعایت نظم، احترام به حقوق دیگران، ایجاد حس تعامل و همکارى 
بین دانش آموزان و با مربى در یادگیرى بهتر مهارت ها

مراحل اجراییاهدافاجزانوع فعالیت

سازماندهى
5 دقیقه

1ـ تعویض کفش و لباس
2ـ حضور و غیاب

3ـ آماده نمودن تجهیزات 
ورزشى

4ـ استقرار مناسب همه 
دانش آموزان

1ـ رعایت نکات ایمنى و بهداشتى
2ـ رعایت مقررات آموزشى

3ـ فراهم نمودن وسایل آموزشى و کمک 
آموزشى مورد نیاز

جهت  دانش آموزان  به  بخشیدن  نظم  4ـ 
شروع گرم کردن

1ـ استفاده از کفش و لباس ورزشى
2ـ حضور و غیاب توسط هنرآموز

توسط  نیاز  مورد  وسایل  نمودن  آماده  3ـ 
گروه از هنرجویان و با نظارت هنرآموز

4ـ استقرار منظم دانش آموزان جهت اقدام 
به گرم کردن
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آماده سازى 
جسمانى 
25 دقیقه

1ـ گرم کردن عمومى بدن

1ـ آمادگى دستگاه قلبىـ  عروقى و تنفس
2ـ آمادگى کلى عضالت جهت جلوگیرى 

از آسیب هاى بدنى
3ـ آماده سازى فیزیکى و روانى آنان جهت 

یادگیرى و تمرین

و  پویا  به صورت  کششى  حرکات  1ـ 
حرکات جنبشى

2ـ حرکات نرمشى و جنبشى
3ـ دویدن هاى استقامتى یا تناوبى

2ـ گرم کردن اختصاصى 
بدن

1ـ پیشگیرى از صدمات حین پرداختن به 
فعالیت هاى مهارتى 

2ـ تقویت توان و عملکرد عضالت درگیر 
در مهارت

و  جنبشى  و  کششى  حرکات  انجام  1ـ 
تمرینات اختصاصى در عضالت درگیر در 
اجراى مهارت بدون وسیله و با استفاده از 

وسیله )توپ و...(

مرور و آموزش 
مهارتى

20 دقیقه

آموزش  مهارت  مرور  1ـ 
داده شده

مهارت  در  مهارتى  اشکاالت  رفع  1ـ 
در  گذشته  جلسه  در  شده  داده  آموزش 

هنرجویان
مهارت  اجراى  صحیح  الگوى  تثبیت  2ـ 

آموزش داده شده در جلسه گذشته

هنرجویان،  توسط  مهارت  اجراى  1ـ 
توسط  مهارتى  اشکاالت  رفع  و  نظارت 

هنرآموز
با  ارتباط  در  مختلف  تمرینات  انجام  2ـ 

مهارت هاى مورد نظر با نظارت هنرآموز

2ـ آموزش مهارت جدید

1ـ ایجاد عالقه مندى در یادگیرى و اجراى 
درست این مهارت

از  جدید  مهارت  مقدماتى  آموزش  2ـ 
طریق نمایش اجراى صحیح مهارت

1ـ نمایش اجراى صحیح مهارت جدید و 
بیان نکات کلیدى توسط هنرآموز

2ـ تفکیک اجزاى مهارت در اجرا به صورت 
جز به جز

تمرین و بازى
30 دقیقه

1ـ تمرین مهارتى

1ـ یادگیرى صحیح مراحل مختلف اجراى 
مهارت جدید، همراه با تعامل فردى و گروهى
توسط  مهارت  درست  و  کامل  اجراى  2ـ 

هنرجویان

1ـ تمرین مهارت به شکل فردى و گروهى، 
ساده و ترکیب با مهارت هاى قبلى

اشکاالت  رفع  و  بازخورد  مشاهده  2ـ 
اجرایى مهارت توسط هنرآموز

2ـ بازى ورزشى

1ـ ایجاد انگیزه به موجب هیجان حاصل 
از حس رقابت در بازى

در  هنرجویان  نمودن  توانمند  2ـ 
به کارگیرى مهارت ها در بازى

و  گروهى  بازى  فعالیت،  به  پرداختن  1ـ 
تیمى با نظارت هنرآموز

2ـ مشاهده بازخورد و اصالح اشتباهات و 
ذکر توضیحات الزم

بازگشت به 
حالت اولیه
10 دقیقه

1ـ سرد کردن بدن 

1ـ کاهش ضربان قلب و تنفس و بازگشت 
به حالت طبیعى

طول  در  شده  تخلیه  انرژى  بازسازى  2ـ 
فعالیت

اثر  در  موجود  الکتیک  اسید  دفع  3ـ 
فعالیت

1ـ اقدام به دویدن آهسته و آرام 
2ـ حرکات کششى به صورت پویا و ایستا 

در عضالت درگیر
3ـ انجام حرکات آرام کننده و نفس گیرى

2ـ پایان کار کالسى

1ـ حفظ و نگهدارى وسایل ورزشى
و  دانش آموزان  بین  همکارى  ایجاد  2ـ 

احساس مسئولیت
3ـ رعایت نکات بهداشتى و انضباط

از  گرفتن  کمک  با  وسایل  جمع آورى  1ـ 
هنرجویان

2ـ شست وشوى دست و صورت و رعایت 
نکات بهداشتى پس از ورزش 

3ـ تعویض کفش و لباس
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ـ   یادگیری اصول انتخاب راهبردهای یاددهی 
 در رشته تربیت بدنی

1 درک و تفسیر پدیده هاى طبیعى.
2 طراحى فرصت ها و موقعیت هاى یادگیرى نسبت به محیط کار واقعى. 

3 تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزارى اردو هاى ورزشى.
4 امکان درک قوانین کلى.

٥ ایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط با توجه به اصول بیومکانیک، فیزیک 
و کاربرد آن در حرکات ورزشى.

٦ ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در برگزارى مسابقه با سایر مدارس: کاپ، 
مدال، حکم.

٧ ایجاد شرایط الزم براى انجام کار گروهى.
٨ تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش.

٩ استفاده از فناورى هاى نوین.
10 انجام بازى ها و تمرینات مسابقات )نظم پذیرى، قانونمندى، همکارى هاى اجتماعى، 

تحمل شکست و پذیرش رقیب.
11 حضور در کانون هاى ورزشى )دانش آموزى ـ باشگاهى( به صورت کمک مربى 

آموزش مى دهند یا رفع عیوب تکنیکى تاکتیکى مى کنند.
12 حضور در جشنواره هاى ورزش همگانى، مسابقات علمى ـ عملى ورزشى بین 

هنرستان ها، مسابقات قهرمانى مدارس کشور.
13 پس از درس با ارائه تمرین به دانش آموزان به صورت گروهى آنها را به یادگیرى 
بهتر ترغیب کنند. استفاده از روش هاى به چالش کشیدن بهینه دانش آموزان در 

هنگام تدریس.
14 توجه به این نکته که خود دانش آموز بهترین روش را براى خود انتخاب مى کند. 

1٥ ترسیم فضاهاى ورزشى در ابعاد مختلف و در مکان هاى مناسب.
یا  گروهى  ـ  )انفرادى  مختلف  ورزش هاى  در  مختلف  تاکتیک هاى  طراحى   1٦

اجتماعى(.
1٧ فعالیت در کانون هاى ورزشى و باشگاهى )تأکید بر وظایف تیمى هر نفر در 
مسابقه به ویژه سرگروه( و ایجاد فرصت براى هنرجویان، به منظور مدیریت سایر 

هنرجویان در نقش سرگروه.
ارائه  تیم،  اعضاى  با  تیمى متناسب  تاکتیک هاى  مورد  در  گفت و گو  و  بحث   1٨
کنفرانس در خصوص روش هاى جدید اجراى تکنیک ها و تاکتیک ها، تاریخچه و 

قوانین جدید تدوین شده ورزشى )به ویژه ورزش مورد نظر(.
1٩ استفاده از فیلم هاى آموزشى و وسایل کمک آموزشى از جمله: دوربین پایان 
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نما یا برنده نما )فتو  فینیش( ـ بازبینى فیلم مسابقه )ویدئوچک( ـ توپ هوشمند 
ـ تمرینات آیزوکنتیک و تقویت عضالت با استفاده از روش هاى تقویت عضالت

)PRACTICEMENTAL(20 تمرینات ذهنى
)IMAGINATION( 21  استفاده از علم سایبرنتیک در آموزش تکنیک ها و مهارت ها

ارزشیابی
نظام جدید  در  تحصیلى  پیشرفت  ارزشیابى  شایستگى  نمره دهى  و  مقیاس بندى 
آموزشى دوره دوم متوسطه مبتنى بر شایستگى است. هدف نهایى ارزشیابى مبتنى 
بر شایستگى، یادگیرى و کسب توانایى انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس 
از چند پودمان، از یک یا چند واحد یادگیرى )تکالیف کارى( تشکیل شده است 
که هنرجویان در فرایند یادگیرى باید در انجام آنها شایستگى الزم را کسب نمایند. 
شامل  آن  نمره دهى  و  است  نمره   4 یادگیرى  واحد  و  پودمان  هر  نمره  حداکثر 
نمره(   3( پایانى  یا  نتیجه اى  و  نمره(   1( مستمر  یا  فرایندى  ارزشیابى  بخش  دو 
است. هنرجویان براى کسب شایستگى در واحد یادگیرى باید حداقل نمره 2 را 
از ارزشیابى پایانى کسب نمایند تا در آن واحد یادگیرى شایستگى الزم را کسب 
نمایند. حداقل یک بار امکان جبران براى کسب شایستگى واحدهاى یادگیرى براى 

هنرجویان وجود دارد. 
نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )که هر پودمان میانگین نمرات یک یا چند 
واحد یادگیرى است( تشکیل مى گردد. در ارزشیابى مستمر هنرآموزان مى توانند 
براساس ارزشیابى مراحل انجام کار در کتاب درسى و با توجه به فرایند یاددهى ـ 
یادگیرى نمره دهى نمایند. ارزشیابى پایانى براساس نمون برگ بیان شده در کتاب 
درسى انجام مى شود. در سنجش واحد یادگیرى شایستگى فنى، غیرفنى، ایمنى و 

بهداشت و توجهات زیست محیطى توأمان مورد سنجش قرار مى گیرند.
در انجام تکلیف کارى یا واحدهاى یادگیرى برخى ازمراحل بسیار مهم وحیاتى اند 
)از جمله رعایت ایمنى و بهداشت و شایستگى هاى غیرفنى( لذا براى قبولى باید 
در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمایند در غیر این صورت نمره پایانى واحد یادگیرى 
1 خواهد بود و هنرجو در آن واحد یادگیرى شایستگى را کسب مى نماید. نمره هر 
واحد یادگیرى نیز از میانگین نمرات مراحل کار، شایستگى هاى غیرفنى و ایمنى 
از  نمره  درصد   20 تا  مى توانند  محترم  هنرآموزان  مى گردد.  حاصل  بهداشت  و 

ارزشیابى را به خود ارزیابى توسط هنرجویان اختصاص دهند.
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صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته تربیت بدنی
1 مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس در یکى از رشته هاى ورزشى.

2 مدارک حرفه ای: گذراندن دوره هاى تخصصى مربیگرى ـ داورى.
گذراندن دوره هاى ضمن خدمت روش هاى تدریس و مهارت هاى حرفه آموزى.  

3 تجربه کاری: داشتن حداقل سه سال کار تجربى در این زمینه.
داشتن گواهینامه سالمت جسمانى ـ روانى و حرفه اى.

احراز نمره اجتماعى بودن از طریق تست هالند.


