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مراکز ،مواد و منابع یادگیری ،ارزشیابی و
صالحیت حرفه ای هنرآموز
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مراكز ،رسانه ها ،منابع ،مواد و منابع یادگیری
 1مراكز یادگیری
کالس درس ،فضای كارگاه اختصاصی ،محیط بسته و باز مراکز آموزش پیش از
دبستان ،محیط های كار واقعی ،نمایشگاه های تخصصی مرتبط ،بازدید علمی از
مراكز تخصصی مرتبط.
 2رسانه های یادگیری
هنرجو

کتاب کار
هنرجو

پوسترهای
آموزشی

شبکه های
اجتماعی

نرم افزار
هنرجو

سایت آموزشی
معتبر

مجالت
آموزشی

فیلم
آموزشی

کتاب
درسی

کتاب
مرجع

هنرآموز

سایت آموزشی
معتبر
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3ـ منابع یادگیری
كتاب آموزشی منبع؛
كتاب های مرجع؛
مجموعۀ دستورالعملها ،آئیننامهها و مقررات آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی
در ارتباط با ایمنی و بهداشت مراکز پیش از دبستان؛
استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه.
4ـ مواد یادگیری
وسایل آموزشی؛
ماکت آموزشی؛
ابزار و تجهیزات سرمایه ای و نیمه سرمایه ای؛
مواد مصرفی.

صالحیت مربیان رشته
 1مدرک تحصیلی :لیسانس و باالتر
 2رشتة تحصیلی :الف) علوم تربیتی( با گرایش های آموزش و پرورش پیش از
دبستان و دبستان ،روان شناسی تربیتی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی)؛
ب) بهداشت عمومی و پرستاری( علوم پزشکی).
 3مدارک حرفه ای:
گذراندن دوره های زیر:
الف) آموزش های بدو استخدام و ضمن خدمت؛
ب) آموزش های فناوری مرتبط با محتوای برنامة درسی رشته؛
ج) گذراندن یکی از دو دورة زیر:
1ـ کارگاه های آموزشی مرتبط با مراکز دولتی و خصوصی؛
2ـ دوره های عملی در مراکز آموزشی مرتبط.
 4تجربة کاری:
حداقل  3سال فعالیت آموزشی

الزامات اجرایی برنامة درسی رشته
 1آموزش هنرآموزان ،سرپرست بخش و دستیار هنرآموز جهت دستیابی به
شایستگی های حرفه ای و تخصصی رشته؛
 2ایجاد و تجهیز کارگاه های آموزشی جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای
و تخصصی رشته؛
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 3تعیین استانداردهای آموزشی فضا جهت فعالیت های عملی و کارگاهی رشته؛
 4مشارکت مراکز دولتی و خصوصی و دیگر بخش های وزارت آموزش وپرورش
جهت تحقق اهداف رشته؛
 5حضور یک هنرآموز و یک دستیار هنرآموز به ازای هر  16نفر هنرجو؛
 6تخصیص منابع مالی جهت تهیه و توزیع بستة آموزشی ،پوستر و تجهیزات
کارگاهی و مواد مصرفی رشته؛
 7پایش برنامة درسی از طریق اعتبار بخشی ،بازدید از واحدهای آموزشی و تهیة
ساز وکار ارزشیابی و اصالح برنامۀ درسی ،مواد و رسانه های یادگیری؛
 8تجهیز کتابخانههای مراکز آموزشی رشته با کتابهای مرجع و مجموع دستورالعملها
و آییننامههای مص ّوب (وزارت آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی).

اعتبار بخشی
مرحلة اول اعتبار بخشی ،در شوراهای تخصصی و در مراحل تألیف انجام می شود.
مرحلة دوم اعتبار بخشی بعد از گذشت یك سال توسط كارشناسان دفتر به روش
قضاوتی و با همكاری گروه های آموزشی استان ها انجام می گیرد و حداقل تا پنج
سال اعتبار خواهد داشت.

ارزشیابی/اصالح  /بهبود
بر اساس فرایند اعتبارسنجی ،هر پنج سال یکبار ،برنامة درس پرورش مهارت های
عاطفی ـ اجتماعی کودک مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد.
برنامة درس پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک هر دو سال یکبار ،مورد
اصالحات جزیی قرار می گیرد.
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این درس در فضای کالس ،كارگاه تخصصی رشته (کارگاه فعالیت های هنری)،
فضای بسته و باز مراکز آموزش پیش از دبستان ارائه می شود.
در مورد فضا و چیدمان تجهیزات آموزشی باید به استانداردهای تعیین شدة رشته
و استانداردهای سازمان نوسازی مدارس توجه شود.

کارگاه فعالیت های هنری و ّ
خلق
 1میز هنرآموز؛
 ٢ویدئو پروژکتور؛
 ٣میز کار هنرجو؛
 ٤سکوی اجرای نمایش؛
 ٥تخته و پردۀ نمایش متحرک؛
 ٦کپسول آتش نشانی؛
 ٧روشویی؛
 ٨کمد کاردستی با وسایل دور ریختنی و بی مصرف؛
 ٩میز کار متحرک؛
 10آینۀ قدی؛
 11تجهیزات نمایش؛
 12پنل متحرک؛
 13کتابخانه؛
 14نمایشگاه کار های دستی و ّ
خلقانه؛
 15کمد هنرجو؛
 16کمد تجهیزات هنری؛
 17رایانه و میز رایانه؛
 18کمد وسایل صوتی و تصویری.
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مقررات ایمنی کارگاه های هنرستان
مقررات ایمنی کارگاه ها در هنرستان های فنی و حرفه ای و كاردانش به واسطة
فعالیت های كارگاهی ،با سایر مدارس عادی تفاوت هایی دارند كه نیاز به توجه
بیشتر عوامل اجرایی واحدهای آموزشی و مدیریت آموزش وپرورش دارد .امید است
همکاران گرامی با احساس مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری کامل و کسب
اطالع از محیط کاری خود ،با رعایت نکات زیر از بروز حوادث غیرمترقبه که به
خسارات جانی و مالی منجر می شود ،جلوگیری کنند.
 1آشنانمودن عوامل اجرایی آموزشگاه با آیین نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها
و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان؛
 ٢تذکر وظایف و تکالیف شرعی و اسالمی کارکنان در حفاظت از بیت المال و
اتخاذ تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه
اسراف در خریدها و مواد مصرفی؛
 ٣حفظ و نگهداشت ساختمان واحد آموزشی از نظر استحکام ،مسائل ایمنی،
تأسیسات ،محوطه ،ابزار ،وسایل و امثال آن؛
 ٤بازدید و کنترل پنجره ها ،درب ها ،فلکه ها ،شبکه های روشنایی ،حرارتی،
آبرسانی ،گازرسانی و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعات
اداری و حصول اطمینان از بسته بودن یا خاموش شدن آنها؛
 ٥جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز اموال ،اشیا و مواد
اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیراداری از کارگاه؛
 ٦خارج کردن وسایل اسقاطی و فرسوده (استفادة بیشتر از آنها خطرناک است)؛
 ٧تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کلیة بخش های هنرستان به ویژه کارگاه ها؛
 ٨نظارت بر استفادة صحیح و حفاظت از وسایل تکثیر و واگذاری مسئولیت
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان .این گونه وسایل باید در اتاقی محفوظ
و دور از دسترس عموم نگهداری شوند.
 ٩حفظ و حراست اموال و جهات ایمنی به خصوص در مواقع و ایام تعطیل و
بررسی وضع درب های ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور
الزم در جهت رفع نواقص آنها؛
 10پیش بینی و جلوگیری از بروز آتش سوزی (سرکشی به وسایل نفت سوز و
حرارتی پس از تعطیل کار روزانه) ،سرقت ،آسیب ،خرابی و سایر حوادث در واحد
ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی ،اموال و اثاثیه و کاالها و تجهیزات تحت نظر؛
 11اطالع دادن فوری اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی ،دزدی ،خرابی
به مسئوالن و انجام اقدامات احتیاطی اولیه؛
 12ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی در کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در جهت
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آموزش اصول ایمنی و بهداشت؛
 13تشکیل کمیتة فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه
خطر احتمالی؛
 14پوشیدن لباس کار توسط هنرآموزان ،استادکاران و هنرجویان از نظر ایمنی و
بهداشت در محیط کارگاه؛
 15برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیط های آموزش عملی (کارگاه ها،
آزمایشگاه ها ،مزارع ،باغات ،تأسیسات ،اردوها ،گردش های علمی و مؤسسات مورد
بازدید)؛
 16تهیة تابلو برای کلیة کلیدهای انبارها ،ساختمان ها و تأسیسات در محل مناسب
در انبار مرکزی؛
 17بازدید از اشیاء ،وسایل و اموال اعم از فنی ،اداری ،آموزشی و تأسیساتی و غیره
و توصیه برای حفظ و نگهداری آنها به استفاده کنندگان؛
 18نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودی های کارگاه ها و نحوة خرید و مصرف مواد
و نیز ترتیب تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی به نحوی
که دقیقاً متضمن اموال غیراستهالکی هنرستان در هر زمان باشد؛
 19انجام سایر اموری که با رعایت قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط
در ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد؛
 20تهیة فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف کارگاهی ،دستگاه های آزمایشگاهی
و دیگر وسایل و ابزار کار.

آیین نامة انضباطی
آگاهی هنرآموزان و هنرجویان از آیین نامة انضباطی کارگاه ها و رعایت آن می تواند
از بروز خسارات و آسیب های جبران ناپذیر جلوگیری کند .مهم ترین موارد عبارت اند
از:
 1رعایت اخالق ،ادب و احترام ،حسن رفتار و مشارکت در انجام فعالیت های
کارگاهی؛
 ٢رعایت مقررات آموزشی و تربیتی؛
 ٣حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه؛
 ٤نظارت و هماهنگی در رعایت بهداشت و نظافت فردی و پاکیزه نگهداشتن
محیط کارگاه؛
 ٥استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی؛
 ٦خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و آرایشی (انگشتر ،زنجیر ،دستبند و
غیره) به منظور ایمنی در کارگاه ها ؛
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 ٧الزام به پوشیدن لباس کار در کارگاه (رنگ لباس کار با نظر معاون فنی است).
 ٨جبران خسارت وارد شده به وسایل یا دستگاه های کارگاه ،توسط هنرجو در
صورتی که خسارت وارده عمدی تشخیص داده شود و در غیر این صورت ،به
تشخیص سرپرست کارگاه توسط هنرستان تأمین خواهد شد.
 ٩اتصال هرگونه وسیلة برقی به شبکه برق توسط هنرجویان با رعایت اصول
ایمنی و تحت نظر هنرآموز؛
 10ممنوعیت استفاده از تلفن همراه طبق دستورالعمل آموزش وپرورش در محیط
کارگاه؛
 11حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و رعایت موارد ایمنی
الزم (در صورت ایجاد برق گرفتگی بالفاصله برق اصلی تابلو را قطع کنید و به
مسئول مربوطه اطالع دهید).
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باتوجه به اهمیت ارزشیابی در جهت کسب شایستگی های مورد انتظار هر واحد
یادگیری ،الزم است ابتدا فرم های مربوط به ارزشیابی شایستگی را که در پایان
هر واحد یادگیری آورده شده است ،به هنرجویان معرفی کنید .نمرات هر مرحله
و شاخص های ارزشیابی را با توجه به کاربرگ های پیشنهادی آنها توضیح دهید و
با مثال های عینی ،شرایط قبولی در هر مرحله و کل واحد یادگیری را شرح دهید.
توجه داشته باشید که هنرجو برحسب نوع فعالیت های عملی ـ مهارتی زیر در
کتاب درسی ،می تواند به شایستگی های مورد انتظار دست یابد:
 1طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی ـ تربیتی؛
 ٢تهیة فهرست وارسی و ارائه گزارش آن؛
بعد از آموزش هر قسمت و با به کارگیری کاربرگ های پیشنهادی می توانید نمرة
شایستگی هنرجو را در سه سطح زیر مشخص کنید:
الف) باالتر از انتظار= نمرة شایستگی 3؛
ب) در حد انتظار= نمرة شایستگی 2؛
ج) پایین تر از انتظار= نمرة شایستگی 1؛
توجه

کسب نمرة شایستگی  1توسط هنرجو به معنای قبول نشدن در آن واحد یادگیری
است.

در ادامة این فصل با نحوة ارزشیابی شایستگی واحدهای یادگیری درس پرورش
مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک ،کاربرگ های پیشنهادی سنجش شاخص های
ارزشیابی هر واحد یادگیری و نحوة محاسبة نمرة شایستگی هنرجو آشنا می شوید.
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ارزشیابی شایستگی پرورش خودآگاهی کودک
شرح کار:
ـ طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعة شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک از طریق تعیین ویژگی ها
متناسب با سن کودک؛
ـ طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک از طریق استفاده از داستان برای
کودک با پرسش و پاسخ و غیره؛
ـ طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش بیان هیجانات از طریق ایجاد موقعیت برای ابراز شادی هنگام دریافت هدیه،
ابراز خشم بدون آسیب رساندن به خود و دیگران و. ...
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار موردنیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :پرورش خودآگاهی کودک بر اساس دستورالعمل های وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعة شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک؛
پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک (مانند من شادم ،من عصبانی ام و)...؛
پرورش بیان هیجانات (ابراز شادی هنگام دریافت هدیه ،ابراز خشم بدون آسیب رساندن به خود و دیگران و.)...
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان40 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات:لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد عاطفی ـ اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی
معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از  ٣نمرة هنرجو

1

توسعة شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک

1

2

پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک

2

3

پرورش بیان هیجانات

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،داشتن درک درست از
سیستم سازمانی
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت
نکات ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در
وسایل مصرفی
نگرش :توانایی بیان هیجانات و ارتباط عاطفی ـ اجتماعی ،رعایت صرفه جویی
هنگام استفاده از مواد ،احترام به محیط زیست
میانگین نمرات

٢

*

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2می باشد.
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ارزشیابی شایستگی پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران
شرح کار:
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی و موقعیت سنجی
(بازی های تقلیدی ،دزد و پلیس بازی ،آشپزی ،هدیه دادن کودکان به یکدیگر ،آشنایی با کودکان با نیازهای ویژه و.)...
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش ابراز همدلی با دیگران به کمک استفاده از احوالپرسی ،نمایش عروسکی،
تشکرکردن و.)...
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش ابراز وجود با استفاده از نمایش عروسکی ،تعریف خاطره ،ایجاد فرصت برای
سخنگویی کودک و.)...
طراحی و اجرای هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
    مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران بر اساس دستورالعمل های وزارت آموزش وپرورش و سازمان
بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعة درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی(حالت چهره ،حرکات ،تغییر لحن و)...؛
پرورش ابراز همدلی با دیگران مانند خودداری از خنده در هنگام ناراحتی دیگران و)...؛
پرورش ابراز وجود(انجام احوالپرسی و.)...
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان باتوجه به شرایط زیر:
زمان40 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب لوازم هنری
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد عاطفی ـ اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی
معیار شایستگی:
ردیف

مرحلة کار

1

توسعة درک احساس دیگران (از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی)

2

2

پرورش ابراز همدلی با دیگران

2

3

پرورش ابراز وجود

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
شایستگیهای غیرفنی :یادگیری ،اجتماعی بودن ،احترام گذاشتن به ارزشهای
دیگران ،شرکت در اجتماعات و فعالیتها
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آییننامههای بهزیستی ـ رعایت
نکات ایمنی در بهکارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیتها
توجهات زیستمحیطی :رعایت بهداشت و سالمسازی محیط ـ صرفهجویی در
وسایل مصرفی
نگرش :احترام به دیگران در بیان کلمات و ارتباط عاطفی ـ اجتماعی ،رعایت
صرفهجویی هنگام استفاده از مواد ،احترام به محیطزیست
میانگین نمرات
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حداقل نمرة قبولی از  ٣نمرة هنرجو

2

*

فصل هشتم :ارزشیابی
ارزشیابی شایستگی توسعه برقراری ارتباط کودک با دیگران
شرح کار:
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعة برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن (مربیان ،مراقبان ،والدین و  )...از طریق
قصه گویی ،بازی و ...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه برقراری ارتباط کودک با همساالن از طریق استفاده از قصه گویی ،بازی و ...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه برقراری ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه از طریق دعوت از خانواده دارای کودک
با نیازهای ویژه ،انتخاب کتاب های مرتبط با کودکان دارای ناتوانی و بازی ها.
طراحی هرفعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی مربی یار:
استاندارد عملکرد :توسعة برقراری ارتباط کودک با دیگران براساس دستورالعملهای وزارت آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعة برقراری ارتباط با بزرگساالن ( پدر بزرگ ،مادر بزرگ ،مربی و)...؛
توسعه برقراری ارتباط با همساالن(بازی گروهی ،استفاده مشترک از وسایل و)...؛
توسعه برقراری ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه (کمک کردن ،مسخره نکردن و.)...
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان40 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری و هنری مناسب
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد عاطفی اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی
معیار شایستگی:
مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3

1

توسعة برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن (مربیان ،مراقبان،
والدین)...،

2

ردیف

2

توسعة برقراری ارتباط کودک با همساالن

2

3

توسعة برقراری ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و
نگرش:
شایستگیهای غیرفنی :یادگیری ،احترامگذاشتن به ارزشهای دیگران،
اجتماعیبودن
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آییننامههای بهزیستی ـ رعایت
نکات ایمنی در بهکارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیتها
توجهات زیستمحیطی :رعایت بهداشت و سالمسازی محیط ـ صرفهجویی
در وسایل مصرفی
نگرش :احترامگذاشتن به ارزشهای دیگران در ارتباط عاطفی ـ اجتماعی،
رعایت صرفهجویی هنگام استفاده از مواد ،احترام به محیطزیست
میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2می باشد.

نمرة هنرجو

1
2

*
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ارزشیابی شایستگی پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه
شرح کار:
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی با استفاده از گردش علمی ،قصه و ...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش آموزه های دینی ،ملّی و مناسبت های اجتماعی از طریق استفاده از گردش
علمی ،قصه و ...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه احترام به محیط زیست از طریق گردش علمی ،فعالیت های هنری و ...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش احترام به حقوق شهروندی از طریق داستان ،نمایش ،نقاشی و. ...
طراحی و اجرای هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه براساس دستورالعملهای وزارت آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
پرورش آداب اجتماعیـ اخالقی(سالم کردن ،تشکرکردن و)...؛
پرورش آموزههای دینی و ملّی ( شکرکردن ،آشنایی با بزرگان دینی و )...و مناسبتهای اجتماعی (آشنایی با نوروز ،اعیاد مذهبی و)...؛
توسعه احترام به محیط زیست (پرورش گیاهان و مراقبت از گیاهان ،تمیزکردن محیط زیست و)...؛
پرورش احترام به حقوق شهروندی (استفاده از امکانات آموزشی و اوقات فراغت ،خراب نکردن وسایل).
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان40 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری و هنری مناسب
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد عاطفی اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی
معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از  3نمرة هنرجو

1

پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی

1

2

پرورش آموزه های دینی ،ملّی و مناسبت های اجتماعی

2

3

توسعة احترام به محیط زیست

2

4

پرورش احترام به حقوق شهروندی

2

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش:
شایستگیهایغیرفنی:یادگیری،مسئولیتپذیری
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آییننامههای بهزیستی ـ رعایت
نکات ایمنی در بهکارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیتها
توجهات زیستمحیطی :رعایت بهداشت و سالمسازی محیط ـ صرفهجویی در
وسایل مصرفی
نگرش :احترامگذاشتن به فرهنگ و دین و محیطزیست و انسانها ،رعایت
صرفهجویی هنگام استفاده از مواد ،احترام به محیطزیست
میانگین نمرات

*112حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2می باشد.

2

*

فصل هشتم :ارزشیابی
ارزشیابی شایستگی پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها
شرح کار:
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعة مشارکت کودک در فعالیت ها از طریق گوش کردن به قصه و شعر ،شرکت در
فعالیت ها و...؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعة مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی از طریق مرتب کردن وسایل،
مراقبت از وسایل شخصی؛
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه ایفای نقش های گروهی از طریق گروه بندی کودکان  3تا  6ساله برای انجام دادن
یک فعالیت ،بازی و )...
طراحی و اجرای هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
  
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
  
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :پرورش مشارکت کودک در فعالیتها براساس دستورالعملهای وزارت آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعة مشارکت کودک در فعالیت ها (حدس زدن صدای اشیا ،گوش کردن به قصه و شعر و)...؛
توسعة مسئولیت پذیری کودک (حضور منظم در کالس ،مراقبت از لوازم شخصی و)...؛
توسعه ایفای نقش های گروهی ( مانند نمایش یک موقعیت از پذیرش نقش های گروهی و.)...
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان30 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری و هنری مناسب
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد عاطفی ـ اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی
معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

توسعة مشارکت کودک در فعالیت ها

٢

2

توسعة مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی

٢

3

توسعة ایفای نقش های گروهی

١

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش:
شایستگیهای غیرفنی :مهارت گوشدادن ،شرکت در اجتماعات و فعالیتها،
مسئولیتپذیری
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آییننامههای بهزیستی ـ
رعایت نکات ایمنی در بهکارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیتها
توجهات زیستمحیطی :رعایت بهداشت و سالمسازی محیط ـ صرفهجویی
در وسایل مصرفی
نگرش :ایجاد موقعیت برای مشارکت کودک در فعالیتها و ارتباط عاطفی ـ
اجتماعی ،رعایت صرفهجویی هنگام استفاده از مواد ،احترام به محیطزیست
میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2می باشد.

نمرة هنرجو

٢

*
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کاربرگ پیشنهادی نمره دهی ارزشیابی پایانی مراحل کاری واحدهای یادگیری و نیز طراحی و اجرای فعالیت های
آموزشی ـ تربیتی
واحد
یادگیری

نتایج مورد
انتظار

مراحل
واحدهای
یادگیری

باالتر از انتظار

شاخص

موارد

معیار سنجش

نمره

بیانگر موضوع و محتوایی است که قرار است مربی
نام فعالیت
آموزش دهد؛

طراحی
فعالیت

هدف
فعالیت

دربردارندۀ فعالیت هایی است که فراگیران با انجام
آنها نشان می دهند که یادگیری صورت گرفته است؛

زمان
فعالیت

برای اجرای فعالیت ها و تجارب یادگیری باید به
فراگیران ،فرصت کافی داده شود.

سن
کودک

باتوجه به سن زمانی و ویژگی های رشدی و نیازهای
او در هر دورۀ سنی فعالیت طراحی می شود؛

تعداد
مربی و
مربی یار

بر اساس سن کودکان متفاوت است؛

نوع
فعالیت

بر اساس محتوا و موضوع به صورت فردی یا گروهی
انجام می شود؛

مکان
فعالیت

فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فعالیت در
مراکز پیش از دبستان در آن مشغول به کار می شوند.
با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود.

وسیله و
ابزار مورد برحسب نوع فعالیت متفاوت است؛
نیاز
تعداد
کودکان

بر اساس سن ،محتوا و نوع فعالیت متفاوت است؛

بر اساس هدف ،محتوا ،نوع فعالیت ،سن و زمان انجام
روش کار
می شود.
بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.
متناسب با روش کار ارائه شده ،انجام شود.
متناسب با گروه سنی باشد.
اجرای
فعالیت

از ابزار استفاده صحیح بکند.
در اجرای فعالیت نوآوری داشته باشد.
سرعت عمل داشته باشد.
با نظارت مربی فعالیت را اجرا کند.
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3

نمره هنرجو
(با ضریب )5

فصل هشتم :ارزشیابی

واحد
یادگیری

نتایج مورد
انتظار

شاخص

موارد

معیار سنجش

نمره

نمره هنرجو
(با ضریب )5

بیانگر موضوع و محتوایی است که قرار است مربی
نام فعالیت
آموزش دهد؛

طراحی
فعالیت

هدف
فعالیت

دربردارندۀ فعالیت هایی است که فراگیران با انجام
آنها نشان می دهند که یادگیری صورت گرفته است؛

سن
کودک

فعالیت باتوجه به سن زمانی و ویژگی های رشدی و
نیازهای او در هر دورۀ سنی طراحی می شود؛

مکان
فعالیت

فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فعالیت در
مراکز پیش از دبستان در آن مشغول به کار می شوند
با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود.

وسیله و
ابزار مورد برحسب نوع فعالیت متفاوت است؛
نیاز

در حد انتظار

بر اساس هدف ،محتوا ،نوع فعالیت ،سن و زمان انجام
روش کار
می شود.

2

بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.
متناسب با روش کار ارائه شده ،انجام شود.
متناسب با گروه سنی باشد.
از ابزار استفادة صحیح بکند.

اجرای
فعالیت

در اجرای فعالیت نوآوری داشته باشد.
سرعت عمل داشته باشد.
با نظارت مربی فعالیت را اجرا کند.
بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.

پایین تر از
انتظار

طراحی
فعالیت
اجرای
فعالیت

 5مورد
یا کمتر
از آن

در این صورت هنرجو شرایط کسب شایستگی را
ندارد *.

1

فعالیت را ناقص اجرا کند.

* در صورت کسب نکردن شایستگی در واحد یادگیری ،هنرجو الزم است در امتحان جبرانی هنرستان شرکت کند.
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کاربرگ پیشنهادی نمره دهی ارزشیابی پایانی مراحل کاری واحدهای یادگیری ـ تهیه فهرست وارسی
واحد
یادگیری

نتایج مورد
انتظار

معیار سنجش شاخص

شاخص

نمره

نمره هنرجو
(با ضریب )5

موضوع مشخص باشد.
گروه سنی مشخص باشد.
تهیة فهرست راهنمای تکمیل شده داشته باشد.
وارسی
هر ماده متناسب با موضوع باشد.
هر ماده یکی از رفتارهای مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.
هر ماده به صورت جملة کوتاه آورده شود.
باالتر از انتظار

مشاهده

مشاهده بر اساس فهرست وارسی انجام شود و هر کدام از موارد
ثبت شود.

3

برنامه ریزی :تمام روند گزارش ابتدا باید در ذهن آماده و
برنامه ریزی شود .
ارائة گزارش

تنظیم و سازماندهی :گزارش باید موضوع ،مقدمه ،بدنه و پایان
داشته باشد.
شرایط نگارش :گزارش باید مرتبط ،قابل فهم ،جذاب و توضیحی باشد.
تهیة متن نهایی :گزارش باید تجدید نظر و اصالح شود و متن
نهایی به صورت مختصر تهیه شود.

واحدهای
یادگیری

موضوع مشخص باشد.
تهیة فهرست راهنمای تکمیل داشته باشد*.
وارسی
هر ماده متناسب با موضوع باشد.
هر ماده یکی از رفتارهای مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.
در حد انتظار

مشاهده

مشاهده بر اساس فهرست وارسی انجام شود و هر کدام از موارد
ثبت شود.

2

برنامهریزی :تمام روند گزارش ابتدا باید در ذهن آماده و برنامهریزی
شود.
ارائة گزارش

تنظیم و سازماندهی :گزارش باید موضوع و بدنه داشته باشد.
شرایط نگارش :گزارش باید مرتبط و قابل فهم باشد.
تهیة متن نهایی :متن نهایی گزارش باید بهصورت مختصر تهیه شود.

پایین تر از
انتظار*

تهیة فهرست
وارسی
مشاهده
ارائة گزارش

 3مورد یا کمتر از آن رعایت شده باشد.
تمامی موارد ثبت نشده باشد.

1

2مورد یا کمتر از آن رعایت شده باشد.

**در این صورت هنرجو شرایط کسب شایستگی را ندارد.

*در بعضی از فهرست وارسی ها مثل مراحل رشد ،سن نقش اساسی دارد و ذکر گروه سنی مهم است.
**در صورت کسب نکردن شایستگی در واحد یادگیری ،هنرجو الزم است در امتحان جبرانی هنرستان شرکت کند.
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فصل هشتم :ارزشیابی

نمونه های تکمیل شده از جدول ارزشیابی
مبتنی بر شایستگی واحد یادگیری5

درس پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک
نمونه :1نمرات وارد شدة واحد یادگیری پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها برای
یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است .به دلیل آنکه نمرات کسب شده در همة
مراحل ،باالتر از حداقل قبولی است و میانگین نمرات مراحل یادگیری  2است.
(مساوی و بزرگ تر از )2و همچنین نمرة شایستگی غیرفنی نیز حداقل  2است،
نمرة شایستگی همان نمرة مراحل است .نمرة این واحد یادگیری با فرض اینکه
نمرة مستمر هنرجو  ( 4از  5نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود:
 =2×5 +4= 14نمرة واحد یادگیری
حداقل نمرة
قبولی از 3

نمرة هنرجو

1

توسعة مشارکت کودک در فعالیت ها

2

2

2

توسعة مسئولیتپذیری کودک در فعالیتهای اجتماعی

2

2

3

توسعة ایفای نقش های گروهی

1

3

مرحلة کار

ردیف

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :مهارت گوش دادن ،شركت در
اجتماعات و فعالیت ها ،مسئولیت پذیری
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های
بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی در به کارگیری تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط و
نیز صرفه جویی در وسایل مصرفی
نگرش :ایجاد موقعیت برای مشارکت کودک در فعالیت ها و
ارتباط عاطفی ـ اجتماعی ،رعایت صرفه جویی هنگام استفاده از
مواد ،احترام به محیط زیست
میانگین نمرات

2

2

2
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نمونة:2نمرات وارد شدة این واحد یادگیری برای یک هنرجو در جدول زیر آورده
شده است .به دلیل آنکه نمرات کسب شده در مرحلة  ،2کمتر از نمرة حداقل
قبولی مرحله است ،در نتیجه نمرة شایستگی 1 ،است .نمرة این واحد یادگیری با
فرض اینکه نمرة مستمر هنرجو  ( 3از  5نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود:
 =1×5 +3= 8نمرة واحد یادگیری
هنرجو در این واحد یادگیری ،شایستگی الزم در مرحله  2را کسب نکرده است و
در نتیجه نمرة قبولی (حداقل  )12را به دست نیاورده است.
حداقل نمرة
قبولی از 3

نمرة هنرجو

1

توسعة مشارکت کودک در فعالیت ها

2

2

2

توسعة مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های
اجتماعی

2

1

3

توسعة ایفای نقش های گروهی

1

3

مرحله کار

ردیف

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش
شایستگی های غیرفنی :مهارت گوش دادن ،شركت در
اجتماعات و فعالیت ها ،مسئولیت پذیری
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در
آیین نامه های بهزیستی ،رعایت نکات ایمنی در به کارگیری
تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی :رعایت بهداشت و سالم سازی
محیط ،صرفه جویی در وسایل مصرفی
نگرش :ایجاد موقعیت برای مشارکت کودک در فعالیت ها
و ارتباط عاطفی ـ اجتماعی،رعایت صرفه جویی هنگام
استفاده از مواد ،احترام به محیط زیست
میانگین نمرات
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2

2

2

فهرست منابع
 1صادق ،معصومه و همكاران .)1393( .سند استاندارد شایستگی حرفة مربی
كودك ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر برنامه ریزی و تألیف كتاب های

درسی فنی وحرفه ای و كاردانش ،تهران.
 ٢صادق ،معصومه و همكاران .)1393( .سند استاندارد ارزشیابی حرفۀ مربی
کودک ،تهران ،ناشر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر برنامه ریزی و
تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش.
 3صادق ،معصومه و همکاران .)1394( .سند راهنمای برنامة درسی رشتة تربیت
کودک ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی وحرفه ای و کاردانش ،تهران.
 ٤صادق ،معصومه و همكاران .)1394( .سند راهنمای برنامة درسی درس پرورش
مهارت های عاطفی ـ اجتماعی كودك ،تهران ،ناشر سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی ،دفتر برنامه ریزی و تألیف كتاب های درسی فنی وحرفه ای و كاردانش.
 ٥اتکینسون ،ریتا ال و همکاران .)1396( .زمینۀ روان شناسی هیلگارد .ترجمۀ
محمدنقی براهنی و همکاران .تهران :انتشارات رشد.
 ٦اصالنی ،ابراهیم .)1392( .مدرسۀ بدون رقابت .تهران :نشر دوران.
 ٧اصالنی ،ابراهیم .)1396( .مدرسه کاوی .تهران :پیشگامان پژوهش مدار.
 ٨آقازاده ،محرم و همکاران ( .)1396مجموعة  12جلدی لذت زندگی .تهران:
انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
 ٩آقازاده ،محرم و همکاران .)1396( .راهنمای آموزش در پیش دبستانی /بستة
پیش دبستانی مبتنی بر مغزمحوری .تهران :انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی
مرآت.
 10آقازاده ،محرم .)1395( .راهنمای كاربردی روش های نوین تدریس .تهران:
انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
 ١١ده بزرگی ،غالمرضا .)1375( .بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی
در درمان افسردگی .پایان نامة کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 ١٢سلیقه دار ،لیال .)1396( .آموزش مطالعات اجتماعی  /بسته پیش دبستانی
مبتنی بر مغزمحوری .تهران :انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
 ١٣سلیقه دار ،لیال .)1396( .راهنمای مربی  /بسته پیش دبستانی مبتنی بر
مغزمحوری .تهران :انتشارات مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
 ١٤سلیقه دار ،لیال و مجدفر ،مرتضی و اصالنی ،ابراهیم .)1393( .نوآموز ،مربی و
تفكر پژوهشی .تهران :انتشارات مدرسه.
 ١٥سیف ،علی اکبر .)1396( .روان شناسی پرورشی نوین .تهران :نشر دوران.
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 ١٦شعاری نژاد ،علی اكبر .)1387( .روان شناسی تربیت و تدریس .تهران :انتشارات
اطالعات.
 ١٧شعبانی ،حسن .)1396( .روش تدریس پیشرفته .تهران :انتشارات سمت.
 ١٨فرهادی ،مرتضی .)1397( .انسان شناسی یاریگری .سمنان :نشر حبله رود.
 19کارتلج ،جی و میلبرن ،جی .اف .)1369( .آموزش مهارت های اجتماعی،
ترجمۀ محمدحسین نظری نژاد ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
 20کرین ،ویلیام .)1394( .نظریه های رشد /مفاهیم و کاربردها .ترجمۀ غالمرضا
خوی نژاد و علیرضا رجایی .تهران :انتشارات رشد.
 21لوهر ،جیمی و مه یرس ،جن .)1391( .پرورش کودک /چگونه به رشد جسمی،
ذهنی ،زبانی و فردی کودک خود کمک کنیم؟ ،ترجمۀ سیامک ملکی .تهران :نشر
ارجمند.
 22ماسن ،پاول هنری و کیگان ،جروم و هوستون ،آلتاکارول و کانجر ،جان جین وی.
( .)1388رشد و شخصیت کودک .ترجمۀ مهشید یاسایی .تهران :نشر مرکز.
 23محسنیان راد ،مهدی .)1395( .ارتباط شناسی  .2تهران :انتشارات سروش.
 24محسنیان راد ،مهدی .)1396( .معنی در پیام نیست .گفت وگو با فصل نامۀ
رشد مدیریت مدرسه .شمارۀ  ،116صفحات  18تا .23
 25مویس ،دانیل و رینولدز ،دیوید .)1384( .آموزش مؤثر .ترجمۀ محمدعلی
بشارت و حمید شمسی پور .تهران :انتشارات رشد.
 26ورنون ،آن .)۱۳۹۳( .آموزش مهارت زندگی رشد هیجانی ،اجتماعی ،شناختی
و «خود» برای دورۀ دبستان ،ترجمۀ مهرداد فیروزبخت .تهران :نشر دانژه.
 27وست وود ،پیتر .)1389( .آموزش وپرورش كودكان با نیازهای ویژه .ترجمۀ
شاهرخ مكوندحسینی با همكاری فرح شیالن دری .تهران :نشر رشد جوانه.
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