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بار مشاهده  را چندين  مهارت  اجراي  اجرا،  بهبود  براي  پيشنهاد  ارائه  از  قبل   6
آشكار خواهد ساخت؛ را  مهارت  در  پايدار  اشكاالت  از  پاره اي  اين عمل،  كنيد. 

7 براي مشاهده، از شيوه )كل ـ جزء ـ كل(، استفاده كنيد. پس از مشاهدۀ كل 
حركت، بر روي حركت اعضاي بدن، مانند: پاها و تنه متمركز شويد. به ترتيب و 
زمان بندي، اين اندام ها را مورد مالحظه قرار دهيد. به دامنه حركتي تمام حركات 
را  بدن  باشيد. سپس، كل  نامربوط  و  غير ضروري  مراقب حركات  و  كنيد  توجه 
مشاهده كنيد و روي هماهنگي و توالي حركات بخش هاي مختلف بدن، در ارتباط 

با همديگر، تمركز كنيد؛ 
8 هنگامي كه كشتي گيرمجري نيرويي را بر حريف وارد مي كند، عملكرد حريف 

نيز بايد مورد توجه باشد؛  
9 كارآيي و اثر كلي مهارت يا فن مورد نظر بايد ارزيابي شود؛

10 براي هدايت مشاهدات و اطمينان از توجه به عناصر كليدي و فراموش نشدن 
آنها، تهيه فهرستي از اجرا،  مفيد خواهدبود؛  

11  با انجام مشاهده، بايد اشتباه های اجرا مشخص گردد و بازخورد صحيح و مرتبط 
با اجرا، به كشتي گير مجري، داده شود. 

ـ 4ـ انتخاب محل قرارگيري شما    3

تماشا  محدوده  آن  از  را  مهارت  يك  شما  كه  جايي  يعني  شما،  قرارگيري  محل 
مكان،  و  زمان  نظر  از  بايد  شما  است.  صحيح  مشاهده  اصول  از  يكي  مي كنيد، 
ببينيد،  مي خواهيد،  كه  را  آنچه  بتوانيد  تا  بگيريد،  نظر  در  را  مناسبي  موقعيت 
عناصر  در  و  مهارت هاي مختلف  در  قرار گيري شما  بهترين محل  كنيد.  مشاهده 

مي كند.  فرق  مختلف،  كليدي 
كمك  شما  به  صحيح،  قرار گيري  محل  انتخاب  در  مي توانند،  زير  راهنمايي هاي 

كنند: 
قرار  موقعيت حركت كشتي گير،  زاويه صحيح  در  را  سعي كنيد، خود  )1ـ3ـ4(ـ 

اين كار باعث مي شود كه شما بهترين ديد را داشته باشيد.  دهيد. 
)2ـ3ـ4(ـ در حالي كه مهارت ها را مشاهده مي كنيد، جاي خود را تغيير دهيد. در 

اين صورت، قادر به مشاهده موقعيت هاي گوناگون خواهيد بود. 
)3ـ3ـ4(ـ به اندازه كافي، از كشتي گيران فاصله بگيريد، تا وقتي آنها با سرعت در 

ميدان ديد شما حركت مي كنند، مشكلي در مشاهدۀ آنها نداشته باشيد. 
)4ـ3ـ4(ـ در نقطه وسط مسافت پيموده شده و با فاصله كافي، نسبت به كشتي گيران 

قرار گيريد، تا بتوانيد حركت كامل آنها را در طول مسافت، مشاهده كنيد. 
)5ـ3ـ4(ـ اگر مي خواهيد، روي مراحل ويژه مهارت تمركز كنيد، به كشتي گيران 
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نزديك شويد. 
)6ـ3ـ4(ـ اگرموقعيت محيط مد نظر باشد، محل هايي را انتخاب كنيد،كه داراي 

خطوط مرجع افقي يا عمودي باشند. 
)7ـ3ـ4(ـ در خارج از محل هاي بزرگ و شلوغ قرار بگيريد، به طوري كه اين مكان ها، 

 در پشت شما قرار گيرند.
 تصميم گيري روي تعداد دفعات مشاهده

و  تكنيكي  مهارت هاي  دارد.  نظر  مورد  مهارت  به  بستگي  مشاهده،  دقيق  تعداد   
تاكتيكي كشتي، به نسبت سادگي و پيچيدگي و تعداد اجزای تشكيل دهنده آنها، 
را  كشتي گيران  بايد  ايده آل،  به طور  هستند.  نيازمند  متفاوتي،  مشاهدۀ  تعداد  به 

آنقدر مشاهده كرد، تا اطالعات مورد نياز، به دست آيد. 

ساز و کار مکانيک مهارت های فنی کشتی   
عناصر  تدريس  از  فراتر  مهارت،  استراتژيكی  و  تاكتيكی  تكنيكی،  سازكار  هدايت 
جسمانی )مثاًل حركت پاها، حركت آماده سازی و دستكاری( است. هر كشتی گير 
نسبت به موقعيت و شرايط، تكاليف مهارتی مختلف را انجام مي دهد. برنامه های 
حركتی ويژه و مورد نياز برای اجرای اين تكاليف مختلف، از طريق آموزش كيفی و 
مكرر در زمان تمرين توسعه مي يابد. عوامل مكانيكی بايد آموخته، تمرين، ارزيابی 
و مجدداً تمرين شوند. زمانی كه كشتی گير نكات ظريف يا ريزه كاری و مهارت های 
بايد  شد،  مسلط  آنها  بر  و  گرفت  فرا  خوب  را  استراتژيكی  و  تاكتيكی  تكنيكی، 
موقعيت های رقابتی و شبيه سازی مسابقه به او آموزش داده شود. الحاق ساز و كار 
تكنيكی، تاكتيكی و استراتژيكی به تدريس روزانه، كشتی گيران را بهتر آمادۀ اجرای 
كيفی در تمرين و مسابقه مي كند. گام بعدی توانايی اجرای خودكار اين برنامه های 
حركتی بدون تفكر دربارۀ مهارت و چگونگی اجرای آن است. اين پردازش خودكار يا 
ساز و كار روانی، تعيين كنندۀ اصلی عملكرد مطلوب و با ثبات است. به همين دليل 
هدف هر كشتی گير اجرای خودكار مهارت است. مهارت های فنی كشتی شامل: 
)الف( مهارت های تكنيكی، ب( مهارت های تاكتيكی، ج( مهارت های استراتژيكی 

مبارزه( است:
)الف(آناليز مهارت های تکنيکی)آناليز فنون تکنيکی(کشتی1: تجزيه و تحليل، 
از جنبه های حركت  بررسی، توصيف و تشريح ويژگی های فنون تكنيكی  بحث و 
شناسی، بيومكانيك، آنتروپومتری، قابليت های جسمانی و حركتی مؤثر در اجرای 
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صحيح، سريع و راحت مهارت های تكنيكی مي باشد. مقايسۀ روش های مختلف اجرای 
فنون تكنيكی مشابه و انتخاب بهترين روش برای كشتی گيران مختلف با ويژگی های 
آنتروپومتريكی متفاوت، يافتن بهترين روش اجرا با هزينۀ انرژی كمتر، جلوگيری از 
آسيب های احتمالی ناشی ازاجرای سخت مهارت های مغاير با حركات طبيعی مفاصل 
و فراتر از سطح توانايی كشتی گيران، يافتن ايرادها و اشكاالت فنی كشتی گيران، پی 
بردن به نقاط قوت و برتری های تكنيكی حريفان و اتخاذ روش های مناسب در اجرای 
فنون تكنيكی تدافعی و بدل كاری برای مقابلۀ مؤثر در برابر آنها، همگی از جنبه های 

كاربردی آناليز مهارت های تكنيكی محسوب مي شود.
فيلم های  عكس ها،  توسط  اغلب  كشتی  در  بيوديناميك  و  بيومكانيك  مطالعات 
و  فوری  انجام مي شود. عكس های  و غيره  ويدئويی، سی دی، دی وی دی، فلش 
چرخشی برای اين منظور بسيار مؤثرند. دينامومتر و كشش سنج، تغييرات تدريجی 
اثر تالش حداكثر نيرو را در حين اجرای فنون كشتی نشان مي دهد.  حاصله در 
كشش نگار ها، پارامتر های قدرت و سرعت را در حد اعالء و برای ارزيابی فنون در 
حال اجرا، دائم ضبط مي كند. اين آزمايشات هم زمان با سينه گرام ها و آزمون های 
صفحات  به وسيلۀ  و  مي شود  انجام  عضالنی  تالش های  روی  الكتروميوگرافيك 
اندازه گيری كشش در چندين اندازه، انجام مي گيرد. به عنوان مثال، مطابق شكل 
زير، در مراحل مختلف اجرای فن كمر با آدمك كه سرعت حركت چرخشی پاها 
)0/39( ثانيه و زمان الزم برای وارد كردن حداكثر نيروی دست ها برای كشش سر 
و باال تنۀ حريف به روی كمر، برای پرتاب حريف به روی تشك )0/13( ثانيه است 

و در مجموع، كل زمان اجرای فن برابر با )1/41( ثانيه مي باشد.
مختلف  تعيين شتاب كشش های  برای  مي توان  را  اندازه گيری شتاب  آزمون های 
بدن در حين اجرای مهارت های تكنيكی به كار برد. اين آزمون ها در برنامه ريزی 
يك  از  استفاده  با  مي گيرند.  قرار  استفاده  مورد  انفرادی  تمرين  و  آموزش  برای 
سكوی دايره ای متحرک، مي توان زمان به زمين انداختن حريف، راه حل تكنيكی 
و تاكتيكی موقت در لبۀ تشك و آناليز وضعّيت تعادل را مطالعه كرد. آناليز و ثبت 
مهارت های تكنيكی كشتی مورد استفاده در تمرين و مسابقه بسيار مهم است. برای 

همين منظور مي توان از فرمول های زير استفاده كرد:
 

تعداد مسابقات ÷ تعداد فنون اجرا شده=كارآيی تكنيكی   
تعداد فنون اجرا شده ÷ امتيازات كسب شده= كارآيی كسب امتياز    

تعداد مسابقات ÷ امتيازات كسب شده = ميانگين كارآيی كسب امتياز
تعداد مسابقات ÷ تعداد ضربه كردن = كارآيی ويژۀ ضربۀ فنی 
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طبق فرمول های فوق و يا ساير فرمول های مشابه ديگر، مي توان انواع اطالعات را 
تعيين كرد. به طور مثال مي توان تعداد و نوع سعی برای زيرگيری و يا كمرگيری، 
اخطار ها، دفعات خارج شدن از تشك يا خارج كردن حريف از تشك، تعداد بردها، 
را  غيره  و  فنی  با ضربۀ  پيروزی  تعداد  و  امتياز  با  پيروزی  تعداد  باخت ها،  تعداد 
تعيين كرد. آناليز مهارت های تكنيكی بعد از مسابقه، پس از يك دوره آموزش و 
يا به دنبال يك دوره تمرين انجام مي شود. آناليز مهارت های تكنيكی رقيبان در 

يك مسابقه و يادداشت مطالب مورد لزوم و حفظ آنها بسيار مفيد و مؤثر است.
)ب( آناليز مهارت های تاکتيکی)آناليز فنون تاکتيکی(کشتی1:

آناليز مهارت های تاكتيكی كشتی عبارت است از، تجزيه و تحليل، بحث و بررسی، 
توصيف و تشريح تاكتيك های سه گانۀ ورزش كشتی، كه عبارت اند از:

اول؛ تاکتيک در اجرای تکنيک: معرفی و شناخت انواع تاكتيك های مختلف 
در اجرای يك تكنيك مشخص، با توجه به واكنش های احتمالی حريف كه ناشی 
از بازتاب های طبيعی و يا عكس العمل های حساب شدۀ او مي باشد، در اين جنبه 
انرژی،  هزينۀ  رساندن  حداقل  به  آن  هدف  كه  مي گيرد،  قرار  تاكتيكی  فنون  از 
اجرای فن در حداقل زمان، باال بردن سرعت اجرای تكنيك، سهولت در اجرای فن 
تكنيكی، جلوگيری از پيش بينی دقيق توسط حريف، ممانعت از انجام واكنش های 
تدافعی و بدل كاری مناسب از جانب او و انجام عمليات و مانورهای فريبندۀ مناسب 

و مؤثر مي باشد.
دوم؛ تاکتيک در روش مبارزه: استفادۀ مناسب از روش های مختلف تهاجمی، 
از  از مقاطع زمانی در حين مسابقه، در هر راند  تدافعی و بدل كاری در هر يك 
كشتی، برای مقابله با حريف از نظر قابليت های جسمانی و حركتی و اجرای به 
موقع و مؤثر مهارت های تكنيكی با توجه به قوانين و مقررات فدراسيون بين المللی 
مبارزه  در  پيروزی  و  موفقيت  كسب  بهتر،  كوچينگ  تأثيرگذاری  برای  كشتی، 

مي باشد.
و  مبارزات  از  يك  هر  اهداف  تعيين  استراتژی:  یا  هدف  در  تاکتيک  سوم؛ 
تعيين مسابقات هدف، بر اساس اولويت های يك برنامۀ تمرينی نسبت به سطح 
رقابت ها، توانايی و سطح كشتی گير، توقعات و انتظارات را از قبل تعيين مي كند و 

از سر در گمی و هدر رفتن انرژی ممانعت مي كند.
استراتژی، طرحی كلی برای تمام اهداف مي باشد كه در نهايت به يك انسجام و 

وحدت در روش، برای رسيدن به هدف اصلی مي انجامد.
آناليز استاندارد های كنترل و ارزيابی مهارت های تاكتيكی عبارت اند از: 

1 برای مطالعۀ مهارت های تاكتيكی كشتی، مي توان موقعّيت های متفاوت كشتی 
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را در محل های مورد لزوم مشخص كرد و راه حل های تاكتيكی مناسب در لبۀ 
تشك را تعيين كرد؛

2 يادداشت مهارت های تاكتيكی كشتی، در حين تمرين و مسابقه به طور اخص 
بسيار مهم است؛

3 برای دسته بندی برنامه های تاكتيكی، مربی مي تواند قبل از مسابقه و تمرين 
از كشتی گير بخواهد تا طرح تاكتيكی و جزئيات برنامۀ تاكتيكی خود را مشخص 

بكند؛
4 برای كنترل و تجزيه و تحليل اهداف برنامه های تاكتيكی، مربی مي تواند اهداف 

برنامه های تاكتيكی را در حين تمرين و مسابقه مقايسه كند؛
5 مربی از طريق مقايسه و مذاكرۀ برنامه های تاكتيكی با كشتی گيران، پيشرفت 

تاكتيكی را تضمين مي كند؛
6 مربی بهتر است برای رقبای شناخته شده و حتی رقبای ناشناخته، برنامه های 
تاكتيكی خاص برای پيروزی با ضربۀ فنی در يك لحظۀ مناسب يا در مواقع مناسب 

ديگر تهيه و در حين آموزش و تمرين مورد تجزيه و تحليل قرار دهد؛
7 با تهيه و تجزيه و تحليل برنامه های تاكتيكی عليه يك كشتی گير قوی، سريع، 
انعطاف پذير، مقاوم، با جسارت، فنی و غيره مي توان به جلسات تمرين و آموزش، 

مفهومی واقعی و كاربردی بخشيد؛
8 با تهيۀ برنامه های تاكتيكی برای كشتی گرفتن در سالن، در هوای آزاد، روی 
يك تشك كوچك، در صبح، ظهر، عصر و شب، ذهن كشتی گيران آماده مي شود؛

تكاليف  مي توان  مختلف،  رقبای  تاكتيك های  مطالعاتی  برنامه های  تهيۀ  با   9
كرد؛ مشخص  تمرين  برای  را  روشنی  تاكتيكی 

10 مربی با به كارگيری روش های مختلف تاكتيكی، كشف رمز برنامه های حريف 
از طريق تحت نظر گرفتن دقيق آنها هنگام آموزش و تمرين و يا در حين مسابقه، 
استفاده از عناصر مختلف يك حمله يا ضد حملۀ تاكتيكی، سود بردن از قوانين و 
مقررات مسابقات، استفاده از اشتباهات رقيب، تنظيم ريتم مبارزه، استفادۀ مناسب 
از سطح تشك، به كارگيری برنامه های تاكتيكی مؤثر، داشتن راه حل تئوری برای 
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مشكالت تاكتيكی، همگی در پيشرفت مهارت های تاكتيكی كشتی بسيار مؤثرند.
الف( پيامدهای یادگيري

کدشماره
مرحله کار

فرصت ها/ فعاليت هاي یادگيري عرصهعنصراهداف توانمندسازي
ساخت یافته

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر علمايروبيك و فوايد آن را توضيح دهد.11

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگرعلمانواع ايروبيك را توضيح دهد.21

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگرعلمابزار اوليه ايروبيك را بيان كند. 31

تمرين هنرجويان با يكديگر عملBPM موسيقي را پيدا كند. 42

تمرين هنرجويان با يكديگرعملانواع حركات ايروبيك را اجرا كند.52

تمرين هنرجويان با يكديگرعملانواع عالئم و نشانه هاي ايروبيك را اجرا كند. 62

7
و 2 نشانه ها  و  عالئم  از  استفاده  با  را  تمرينات 

كند.  اجرا  آهنگ  ضرب 
عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

8
3– متغير   – )ثابت  حركتي  زنجيره هاي  انواع 

دهد. توضيح  را  خنثي( 
علم

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

تمرين هنرجويان با يكديگرعملزنجيره هاي حركتي ثابت را اجرا كند.93

تمرين هنرجويان با يكديگرعملزنجيره هاي حركتي متغير را اجرا كند.103

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تاليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

ـ   1 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگي دنياي آموزش   6

ایروبيک

کد 
 نام  واحد 34210102  واحد کار

فني و شاخه تحصيليایروبيککار
مهارتي 

خدمات و گروه تحصيلي ـ حرفه ايايروبيكپيمانه: 34210191كد پيمانه 
بازرگاني

ساعت 
60آموزش

پرورش مهارت هاي درس:1014100210كد درس 
پايه تربيت بدنيرشته تحصيلي ـ حرفه ايجسماني، حركتي

10تحصيلي
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تمرين هنرجويان با يكديگرعملزنجيره هاي حركتي خنثي را اجرا كند.113

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگرعلمسرد كردن را توضيح دهد.124

13
اجرا 4 را  به سرد كردن  تمرينات كششي مربوط 

كند. 
عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

14
در 4 حركات  تكنيك  و  مفاصل  زواياي  درستي 

تمرينات  اجراي 
عمل

تمرين هنرجويان

تمرين هنرجويانعملاجراي تمرينات در شرايط استاندارد15

ب( وسعت محتوي:
 دانستن زبان و عالئم ايروبيك، ضرباهنگ و ريتم، اجرای تمرينات هماهنگی و مقدماتی همراه با ريتم، انواع و مفهوم 
خانواده های  به  مربوط  تمرينات  اجرای   ،)tabs( ثبت ها  و  سايدها   )march( مارچ  ـ  ايروبيك  خانواده های حركتی 
حركتی ايروبيك، مفهوم درست كردن زنجيره های حركتی ثابت و متغير و خنثي و نحوه پياده كردن زنجيره هاي 
حركتي، اجرای تمرينات مربوط به زنجيره های حركتی )ثابت و متغير و خنثي(، پياده كردن زنجيره هاي حركتي 
با تكيه برروش هاي آن، شيوه هاي استفاده از تمرينات سرد كردن ـ برگشت به حالت اوليه )ريكاوري( و آرام سازي، 

اجرای تمرينات كششي مربوط به سرد كردن

ج( سازماندهي محتوي: 
دانش و مهارت مرحله 1 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 2 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش ومهارت 
مرحله 3 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 4 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 5 را 

به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 6 را به طور تلفيقي بيان كند.

د( مواد و رسانه هاي یادگيري:
هنرجو: فيلم، نرم افزار آموزش مجازی، كارت آموزشي، ماكت آموزشی، 

هنرآموز: كتاب راهنمای معلم، فيلم

هـ( استاندارد فضا: سالن داراي كف پاركت 

و( تجهيزات آموزشي:
انواع  كش،  انواع  چوب،  انواع  وزنه،  بدنسازی،  توپ های  موزيك،  مناسب،  كفش  و  لباس  ورزش،  )مكان(  سالن 

مناسب اندام  با  مربی  صوتی،  سيستم  آموزشی،  سايت های  و  فيلم ها  كتب،   ،CD آينه،  دمبل،استپ، 

ز: سنجش و ارزشيابي :
چك ليست + مشاهده ـ آزمون

ح: الزامات اجرایي:
به ازای هر 10 تا 16 نفر يك مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش
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 ایروبيک 
  ايروبيك با افسردگی و نااميدی مبارزه مي كند. باعث ايجاد شادی و نشاط مي شود.

  ايروبيك به باال رفتن توانايی قلب و عروق، انعطاف و ديگر فاكتورهای آمادگی جسمانی 
كمك مي كند.

  ايروبيك باعث تقويت حافظه و باال بردن خالقيت افراد مي گردد.
  ايروبيك بهترين و ارزان ترين روش برای تنظيم و كاهش وزن است.

بهتر است بدانيد كه دكتر لنت اچ كولرنخستين فردی بود كه در دهه اخير)1960( 
فدراسيون  و  داد  ترويج  قلب و شش ها  تقويت  برای  به عنوان ورزشی  را  ايروبيك 
جهانی آمادگی جسمانی و ايروبيك در سال 1995 تأسيس شد و مطالعات خود را 

در زمينه ايروبيك آغاز كرد.
1  به نحوه انجام حركات موزون زورخانه ای مبتنی بر موزيك اشاره شود.

 aero يك كلمه انگليسی است و پسوند aerobic 2  به هنرجويان گفته شود كه
برای ساختن اسم صفت به كار مي رود و به معنی هوا مي باشد.
3  هنرجو بايد بتواند مثال هايی از انواع ايروبيك بازگو كند.

Beatperminut مخفف BPM .4  موزيك از ملزومات اداره يك كالس ايروبيك است
5  كشيدن M موزيك ملزومات روی تخته وايت برد و تقسيم آن به 4 دسته 8 ضربی

 
گرم کردن

قبل از تدريس شيوه گرم كردن، هدف از گرم كردن عمومی و گرم كردن اختصاصی 
با هنرجو به بحث و گفتگو گذاشته شود.

  به هنرجو تذكر داده شود كه از حركات با سطح تماس پايين و يا بدون ضربه 
در بخش گرم كردن استفاده شود.

  در حين گرم كردن به هماهنگی هنرجو با موزيك و هماهنگی آنها با يكديگر 
توجه كنيد.

  به هنرجو بگوييد به جای شمارش در بخش گر م كردن به موزيك گوش دهد و 
تعداد و نوع حركات را با تغيير موزيك تطبيق دهد.

* در حين انجام هر كشش در بخش گرم كردن عمومی يا اختصاصی از هنرجو 
بخواهيد هدف از حركت را بيان كند.

* می توانيد در اين بخش از چند هنرجو به صورت داوطلب جهت اجرای تمرينات 
اين بخش و دادن چالش به آنها استفاده كنيد.
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انواع زنجيره ها
روش خطی يكی از بهترين روش های آموزشی برای تقويت و درستی انجام حركات  است.
در انواع آموزش ها می توانيد دانش آموزان را گروه بندی كنيد و از آنها بخواهيد از 

حركات تكراری استفاده نكنند اينگونه سطح خالقيت آنها را نيز ارتقا داده ايد.
تمام  در  كنيد.  استفاده  هرم  از شكل هندسی  می توانيد  روش هرمی  آموزش  در 
مدتی كه دانش آموزان به صورت عملی تمرين می كنند تذكرات الزم در جهت حفظ 

راست قامتی و انجام تكنيك صحيح را فراموش نكنيد.
روش به اضافه )مبتدی(  

مبحث قوانين حرکات بنيادی

در تمامی حركات، نكات زير توسط هنرجو رعايت شود:
2 زانوها صاف 1  پنجه پاكشيده                    

3  در اجرای حركات زانو زانوها 90 درجه نه بيشتر و نه كمتر
5  شانه ها پايين و عقب  4  بدن راست قامت            

7 سر باال  6  سينه صاف و باال                      
9 پشت صاف 8  شكم منقبض                          

   هنرجويان را به چند گروه مساوی تقسيم و حركات را بين گروه ها پخش كنيد 
و در زمان مشخص از آنها بخواهيد تمرين كنند.

   از هنرجو بخواهيد در حين اجرای حركت، اسم و ماهيت حركت و تعداد ضرايب 
را تكرار كند.

   در طی تمرين از رعايت نكات ايمنی و اجرای صحيح حركت توسط هنرجو 
شويد. مطمئن 

A آموزش:
ض ث ض م
M V.S G.V M

∗ + ++ 
 

44 4
8 8

 

B آموزش:
ضرب متغير ضرب ثابت
G.V V.S M

∗ + + 
 

48
8 8

 

A+B آموزش:
ض  م ض  ث
A B G.V

∗ + + 
 

44
16 16
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فعاليت

C آموزش:
ض  م ض  ث

Ma chasse M
∗ + + 

 

48
8 8

 
A+B+C+cآموزش:

ض  م ض  ث
A B C c M G.V

∗ + + + ++ 
 

48 8
32 32

D آموزش:
ض  ثض  م

Mab l.g G.V M + ++ 
 

2 2
8 8

 
A+B+C+D:

ض  ثض  م
A B C D G.V M

∗ + + + ++ 
 

46 8
32 32

تالش کنيد حرکات ثابت و متغير را با پای انتقال و انتظار به صورت مجزا آموزش 
دهيد.

 روش آموزش

* چندين زنجيره برای هنرجويان بنويسيد و از آنها بخواهيد روش آموزش آنها 
انتظار هدف اجرای درست و رعايت قانون  انتقال و  را شرح دهند در روش پای 
موزيك است. اين اصل را به هنرجويان گوشزد كنيد و آنها را در مورد سرد كردن 
از دمبل  در كالس  » روزی كه  بپرسيد  آنها  از  مثاًل  بكشيد  به چالش  اختصاصی 

استفاده می شود سرد كردن آن جلسه تمرينی چگونه است«
در حين ارزشيابی انتخاب روش تدريس را به عهده هنرجو بگذاريد.

* سعی كنيد قبل از شروع آموزش موزيك موردنظر را چندين بار گوش دهيد. 
اين به شما كمك می كند با تسلط بيشتری تدريس كنيد. هميشه حركات را از  
ساده به مشكل تدريس كنيد از آموزش حركات پيچيده و پرشی به افراد مبتدی 

كنيد. اجتناب 
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  سرد کردن
سرد كردن يكی از مهم ترين بخش های كالس است و هيچگاه نبايد فراموش كنيد.
هدف اصلی سردكردن افزايش ريكاروی و برگشت به حالت اوليه بدن يعنی رساندن 
به  اثر سردكردن  و مشخص ترين  مهم ترين  از  است.  تمرين  از  قبل  به سطح  آن 

حداقل رساندن كوفتگی عضالت پس از تمرين را می توان ذكر كرد.
سردكردن را می توان به صورت حركات جنبشی آهسته )مانند حركات پايه ای ايروبيك( 
و در نهايت استفاده از كشش های ايستا 10 تا 20 ثانيه می باشد. اين كشش ها عالوه بر 

كاهش كوفتگی عضالنی باعث پايين آمدن ضربان قلب و تنفس می شود.



مراکز، مواد و منابع یادگيری، 
ارزشيابی وصالحيت حرفه ای 
هنرآموز

فصل 5
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مواد، رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگيري 

 مراکز یادگيري

محيط های كار واقعی/ محيط های مسابقه ای/ محيط های تمرينی آموزشی/ كانون های 
فرهنگی/ محيط  ـ  اردوهای ورزشی/ محيط جشنواره های ورزشی  ورزشی/ محيط 

مسابقات قهرمانی )هنرستان ها( مدارس

 رسانه هاي یادگيري

1 رسانه های مكتوب:كتاب درسی / برنامه درسی /كتاب كار هنرجو / كتاب راهنمای 
هنرآموز / مجالت رشد / كتاب مرجع / پوستر / بروشور آموزشی / كارت آموزشي

2 رسانه های غير مكتوب: ديجيتال شامل: نرم افزار هنرجو و هنرآموز / دانشنامه /
شبكه رشد / شبكه اجتماعی

3 فيلم شامل: فرايند اجرای ماهرانه تكنيك از طريق آموزش و تمرين/ نمونه مهارت 
اجرای  كاری جهت  تكاليف  انجام   / هنرآموز  راهنمای  فيلم   / حرفه ای  ورزشكاران 

مهارت ها / مستند / تاريخی

بازدید از 
فدراسيون ها و 

انجمن هاي ورزشي

نرم افزارهای
آموزش مجازی

آزمون هاي
 استاندارد

کارت پوسترعکسفيلم
آموزشي

کتاب 
همراه 
هنرجو

کتاب راهنمای
 هنرآموز

رسانه های یادگيری

 منابع یادگيري
4 كتاب آموزشی منبع /كتاب مرجع / كتاب راهنما / قوانين و مقررات و آيين نامه/ 
استاندارد فنی / آيين كار / خبرگان حرفه ای / استاندارد تحليل و ارزشيابی حرفه/ 

نرم افزارهای كمكی
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 مواد یادگيري

3 تجهيزات  2  ابزار     1  مواد مصرفی   
6 بازی های آموزشی  5 شبيه سازها   4 ماكت آموزشی               

8 نمونه كار آماده  7 وسايل آموزشی                                                            
10 كارت آموزشي 9 كيت های آموزشی 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  

مشاهده مربی ـ چك ليست ـ ثبت ركوردـ پرسش توسط مربي و شاگردـ فيلم برداري

صالحيت مربيان  

 مدرک تحصيلی
حداقل مدرک تحصيلي، كارشناسي و باالتر در رشته هاي ورزشي

 مدارک حرفه ای
مهارت هاي جسماني،  پرورش  به  مربوط  ورزشي  رشته هاي  در  داوري  دوره تخصصی  گذراندن    

بنيادي حركتي 
مهارت هاي  پرورش  به  مربوط  ورزشي  رشته هاي  در  مربيگري  كمك  تخصصی  دوره  گذراندن    

بنيادي حركتي  جسماني، 
  گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدريس و حرفه آموزی مربوط به پرورش مهارت هاي 

جسماني، حركتي بنيادي

    تجربه کاری

حوزه  در  كار  گواهي  ارائه  نيستند  فني  دبير  تربيت  تحصيلي  مدرک  داراي  كه  كساني  براي    
تجربي......الزامي است.

  الزامات اجرا

1   آموزش مديران و بازآموزي هنر آموزان جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای و تخصصی
2   تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات

3   وجود سالن هاي ورزشي بر اساس استاندارد فضاها و تجهيزات ورزشي
4  وجود ماكت های آموزشی و....
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    اعتبار بخشي
  مرحله اول اعتبار بخشي در شوراهاي تخصصي در مراحل تأليف انجام مي شود.
مرحله دوم اعتبار بخشي بعد از گذشت يك سال توسط كارشناسان دفتر به روش 
از  بعد  پنج سال  و حداقل  گردد  انجام  آموزشي  گروه هاي  همكاري  با  و  قضاوتي 

باشد. اعتبار داشته  اعتبار بخشي مرحله دوم 

 ارزشيابي/ اصالح / بهبود

مهارت هاي  توسعه  درس  برنامه  سال   5 هر  سنجی،  اعتبار  فرايند  اساس  بر    
مي گيرد. قرار  كامل  اصالح  و  ارزشيابی  مورد  بنيادي  حركتي  جسماني، 

بنيادي هر دو سال مورد  توسعه مهارت هاي جسماني، حركتي  برنامه درس    
مي گيرد. قرار  جزئی  اصالحات 



استاندارد فضا و تجهيزات
فصل 6

این درس در فضاي کالس، سالن هاي تخصصي و مرتبط با رشته ارائه 
مي شود.

به  درس  آموزشي  تجهيزات  چيدمان  و  فضا  استاندارد  مورد  در 
استانداردهاي تعيين شده رشته و سازمان نوسازي مدارس، توجه شود.
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مقررات ایمنی سالن های هنرستان 

  هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش به واسطه فعاليت هاي كارگاهي، با ساير 
اجرايي واحدهاي  بيشتر عوامل  به توجه  نياز  تفاوت هايي دارند كه  مدارس عادي 
احساس  با  است همكاران گرامی  اميد  دارد  وپرورش  آموزش  و مديريت  آموزشي 
مسئوليت و تدبير الزم همراه با  هوشياری كامل و كسب اطالع از محيط كاری خود 
از بروز حوادث غير مترقبه كه منجر به خسارات جانی و مالی مي گردد، با توجه به 

نكات زير جلوگيری نمايد.
1  آشنا نمودن عوامل اجرايی آموزشگاه به آئين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها 

و ساير مقررات و قوانين مربوط به وظايف آنان.
2  تذكر وظايف و تكاليف شرعی و اسالمی كاركنان در حفاظت از بيت المال و اتخاذ 
تدابير الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی  و جلوگيری از هر گونه اسراف، 

در خريدها و مصرف مواد.
ايمنی.  از نظر استحكام، مسائل  3  حفظ و نگه داشت ساختمان واحد آموزشی  

ابزار و وسائل و غيره تأسيسات، محوطه و 
4 بازديد و كنترل  پنجره ها، در ها، فلكه ها، شبكه های روشنايی، حرارتی، آبرسانی، 
گازرسانی و ساير اموال و تأسيسات واحد تحت نظر در پايان ساعات اداری و حصول 

اطمينان از بسته بودن يا بازبودن و يا روشن و خاموش شدن آنها.
5  جلوگيری از ورود افراد ناشناس و جلوگيری از خروج غيرمجاز، اموال، اشيا، مواد 

اوليه از قبيل لوازم و تجهيزات در ساعات اداری و غير اداری از كارگاه.
خطرناک  آنها  از  بيشتر  استفاده  كه  فرسوده  و  اسقاط  وسايل  كردن  خارج    6

مي باشد. 
7  تأكيد بر رعايت اصول ايمنی در كليه بخش های هنرستان به ويژه سالن هاي 

ورزشي. 
مسئوليت  واگذاری  و  تكثير  وسايل  از  حفاظت  و  صحيح  استفاده  بر  نظارت    8
نگهداری آنها به يكی از كاركنان هنرستان، اين گونه وسايل بايد در اطاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگهداری شود. 
9  حفظ و حراست اموال و جهات ايمنی بخصوص در مواقع و ايام تعطيل و بررسی 
وضع در های ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور الزم در 

جهت رفع نواقص آنها. 
10  پيش بينی و جلوگيری از بروز آتش سوزی )سركشی به وسايل نفت سوز و 
حرارتی پس از تعطيل كار روزانه( سرقت و آسيب و خرابی  و ساير حوادث در واحد 
ساختمانی يا شبكه های تأسيساتی و اموال و اثاثيه و كاالها و تجهيزات تحت نظر. 
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11   اطالع فوری از اتفاقات و حوادث غيرمترقبه نظير آتش سوزی، دزدی، خرابی 
به مسئوالن وانجام اقدامات احتياطی اوليه. 

12   ايجاد عوامل حفاظتی و ايمنی درسالن ها، كارگاه و آزمايشگاه و برنامه ريزی 
در جهت آموزش اصول ايمنی و بهداشت.

13  تشكيل كميته فنی و حفاظتی در كارگاه به منظور جلوگيری از بروز هر گونه 
خطر احتمالی

14   نظارت بر پوشيدن لباس كار هنرآموزان و هنرجويان از نظر ايمنی و بهداشت 
در محيط سالن و كارگاه.

15         برقراری و حفظ نظم در كالس درس و محيط های آموزش عملی )سالن ها،كارگاه ها، 
آزمايشگاه ها، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد بازديد(. 

در  تأسيسات  انبارها، ساختمان ها،  كليدهای سالن ها،  كليه  برای  تابلو  تهيه    16
مركزی.  انبار  در  مناسب  محل 

17   بازديد از اشيا وسايل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی و تأسيساتی و غيره 
و توصيه در حفظ و نگهداری آن به استفاده كنندگان. 

18   نظارت بر انبار لوازم و ميزان موجودی های سالن ها، كارگاه ها و نحوه خريد و 
مصرف مواد. و نيز  ترتيب تنظيم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی 

و به نحوی كه دقيقاً متضمن اموال غير استهالكی هنرستان در هر زمان باشد. 
19   انجام ساير اموری كه با رعايت قوانين، آيين نامه و دستورالعمل های مربوط 

در ارتباط كامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه  باشد.
20   تهيه فرم شناسنامه برای تجهيزات مختلف سالني، كارگاهی و دستگاه های 

آزمايشگاهی و ديگر وسايل و ابزار كار و غيره. 

آیين نامه انضباطی و مقررات ایمنی   
 

1 رعايت اخالق، ادب و احترام و حسن رفتار، مشاركت در فعاليت های كارگاهی با هنرجويان
2 رعايت مقررات آموزشی و تربيتی

3 حضور به موقع در كارگاه و هماهنگی برای انجام فعاليت های آموزشی مربوطه
نگه داشتن  پاكيزه  و  فردی  نظافت  و  بهداشت  رعايت  در  و هماهنگی  نظارت   4

كارگاه  محيط 
5 استفاده از كفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی

از به كاربردن وسايل تجملی و آرايشی )انگشتر، زنجير، دستبند و  6 خودداری 
ايمنی در كارگاه ها( غيره جهت 

7 پوشيدن لباس كار در كارگاه الزامی است )رنگ لباس كار با نظر معاونت فنی مي باشد(.
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8 در صورت خسارت به هر وسيله يا هر دستگاهی ، هنرجو مربوطه مقصر شناخته 
شده و مخارج تعميرات و يا خريد آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهيه آن 

به تشخيص سرپرست كارگاه از انجام كار در كارگاه محروم خواهد شد.
9 نظارت بر اتصال هر گونه وسيله برقی به شبكه برق توسط هنرجويان.

10 همراه داشتن تلفن همراه ) موبايل (طبق دستور العمل آموزش و پرورش در 
است. ممنوع  كارگاه  محيط 

برای هنرجويان و  بروز هرگونه حادثه در كارگاه  11 حفظ خونسردی در صورت 
. رعايت موارد الزم 



فصل 7

اصطالحات تخصصی
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تعاریف و اصطالحات  

  رویکرد برنامه  درسي مّلي
منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي 
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسي ملّي است. 
اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن، شكوفايي 

گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.
  دنياي کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پيگيری  مزدی،  كار  شامل   
اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. دنيای 
بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است. كار اعم از زندگی شغلی، 

  محيط کار
 موقعيتي است كه افراد در آن كار مي كنند و گستره ای وسيع از فضا ها از خانه تا 

كارخانه بزرگ را شامل مي شود. 
  بنگاه اقتصادي

محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعاليت هاي 
اقتصادي صورت مي گيرد. 

  صالحيت حرفه ای
 مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 

به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.
)TVET( آموزش و تربيت فني و حرفه اي 

و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي  قلمرو  در  تربيت  و  آموزش 
ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع 
است كه به جنبه هايي از فرايند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و 
علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، 
ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي 
و سازمان نيافته است. همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري 
براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و 
مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني وحرفه اي 

مي باشند.
)Job( شغل  

براي مدتي خاص« مي باشد.  يا  ارائه خدمت و  براي  واژه شغل »استخدام شدن   
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وظايف  و  كارها  از  مجموعه ای  است. شغل  كارفرما  فرد  و  زمان  به  محدود  شغل 
مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن است در 

يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه 

كارها،  نظر  از  معقوالنه اي  شباهت  كه  است  كار  دنياي  مشاغل  از  مجموعه اي   
زندگي  در طول  فرد  اصلي  دارد. حرفه مشغوليت  نياز  مورد  توانايي هاي  و  دانش 
حرفه  يك  در  كار  دنياي  انتظار  مورد  حداقل هاي  حرفه اي،  استاندارد  است. 
است كار  دنياي  و  بازار  در  وي  نقش  و  فرد  با  مرتبط  حرفه  مي دهد.  نشان  را 
)مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در 
معدن(  )مهندس  حرفه ها  از  برخي  كه  حالي  در  دارد  وجود  مختلف  بخش هاي 
مربوط به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت 

دارد.  نياز  توانايي هاي مورد  و  نظر كارها، دانش  از  معقوالنه اي 
)Duty( وظيفه  

 وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك جايگاه شغلي 
يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي يك تعميركار 
خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت و... اشاره 
كرد. از تكنسين مكاترونيك انتظار مي رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي كنترل 

عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 
)Task( تکليف کاري 

 يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل 
مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري تقسيم مي شود. 
از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد قدرت«، تنظيم  به طور مثال يكي 

مي باشد. سيستم جرقه 
  شایستگي1

 مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يك تكليف كاري، 
بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و 
حرفه اي به سه دستۀ شايستگي هاي فني، غير فني و عمومي تقسيم بندي مي شوند.

  سطح شایستگي انجام کار
 صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح صالحيت حرفه اي انجام مي شود، 
انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در محيط كار مورد انتظار باشد. سطح 
كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي مورد انتظار 
و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي ارزشيابي مي باشد. در بين 

Competencyـ 1



146

كشور هاي مختلف نظام سطح بندي شايستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار 
سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 

)NQF(چارچوب صالحيت ملي  
 چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معيار ها و شاخص هاي توافق 
شده به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش 

ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحيت  

سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي 
حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي 
گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در 
نظر گرفته شده است كه به طبع آن تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار 

مي باشد. صالحيت حرفه اي در اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.
  برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي

دنياي  ازاستانداردها  و حرفه اي مجموعه اي  فني  تربيت  و  آموزش  برنامه درسي   
كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، 
دانش آموز  كه  است  ارزشيابي  استاندارد  آموزشي،  مواد  شايستگي ها،  استاندارد 
يا متربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي  )هنرجو(، كار آموز 
برنامه درسي در حوزۀ آموزش هاي  فني و حرفه اي هدايت مي نمايد. دامنۀ شمول 

فني و حرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

مي شوند:
1  استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متوليان صنعت، 
بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 

صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
2  استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد. 
3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ بر اساس استاندارد هاي شايستگي حرفه  و  ارزشيابي 
توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد. در اين استاندارد و 
اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي و... در اولويت 

قرار دارد.
  آموزش مبتني بر شایستگي 

رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. 
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شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي در نظر مي گيرد و فرايند نيازسنجي، 
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام مي شود. شايستگي ها 
مي توانند به شايستگي هاي فني )در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و 
عمومي دسته بندي شوند. رسيدن فراگيران به حداقلي از همۀ شايستگي ها به عنوان 

هدف آموزش هاي فني و حرفه اي در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
  استاندارد شایستگي حرفه

 استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، كارها، ابزارها و شاخص هايي 
براي عملكرد در يك حرفه مي باشد. 

  هویت حرفه اي
برايند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هويت حرفه اي 

قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
  گروه تحصيلی ـ حرفه اي )چند رشته اي تحصيلي ـ حرفه اي( 

چند رشته تحصيلی ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي 
انتخاب مبتني بر عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير 
زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت 
منطقي ياري مي رساند. چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات 
منطقه اي هم خانواده، غير هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي 
فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي ـ 
حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

  رشته تحصيلی ـ حرفه اي
 مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي است كه آموزش و تربيت بر اساس 

آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
  اهداف توانمند سازي

اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، استاندارد عملكرد و 
اقتضائات ياددهيـ  يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط دانش آموزان تدوين 
مي گردد. اهداف توانمند ساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط متربي با خود، خدا، خلق و 
خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين مي شوند. باتوجه 
به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت 
حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و 
خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد 
بود، اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1را 

دربرمي گيرد.
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  یادگيري یک پارچه و کل نگر
 يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به 

ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.
  یادگيري

از  پايدار در رفتار يادگيرنده، يادگيري ممكن است  ايجاد تغييرات نسبتاً   فرايند 
طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق اشكال، 
يا  يا به شيوه  شهودي )ذهني  نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي(  اعداد و 

گيرد. روحاني( صورت 
  فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  اساس  بر  يافته  يادگيري ساخت  فعاليت هاي 
تدوين  در  مي گردد.  طراحي  حرفه اي  و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ـ  ياددهی 
برنامه  اساس  بر  حرفه اي  و  فني  شاخه  مختلف  دروس  در  يادگيري  فعاليت هاي 
فناورانه حاكم خواهد  ديدگاه  فناوري،  و  كار  يادگيري  و حوزه  ايران  ملي  درسي 
و  مواد  به كمك  آموزش  فرايند  در  يادگيری  ـ  ياددهی  فعاليت هاي  انتخاب  بود. 
رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها بر اساس اصولي از قبيل تقويت 
كار،  دنياي  واقعی  موقعيت های  در  پديده ها  تفسير  و  درک  دانش آموزان،  انگيزه 

است. استوار  دانش آموزان  فعال نمودن 
  محتوا

 محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته 
آموزه های  با  و سازگار  تربيتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر  مبتنی  محتوي  مي باشد. 
دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات يادگيری 
است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها 
را به صورت پيوسته فراهم مي آورد. همچنين محتوي مفاهيم و مهارت های اساسی 
و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و بر 
گرفته از يافته های علمی و معتبر بشری مي باشد. تناسب محتوي با نياز های حال 
و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و 

زمان آموزش از الزامات محتوا است.
  بسته تربيت و یادگيري:  بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه در يك بستۀ واقعي يا به صورت 

1ـ ساحت هاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از:
 اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و 

حرفه اي  و علمي و فناورانه.
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اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يك يا چند پايه 
تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين 
و ICT، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي 
تكميل مي شود. طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت  و  يادگيري 

انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي 
برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از 
امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستۀ آموزشي كمك كند.

مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع   تكميلي 
تقسيم نمود.

  منابع اصلي شامل:
1 كتاب درسي

2 كتاب راهنماي معلم
3 كتاب همراه هنرجو

  لذا بسته تربيت و یادگيري شامل :
1  كتاب درسي

2  راهنماي هنرآموز
3  كتاب همراه هنرجو

4  كتاب تمرين
5  نرم افزار هنرجو

6  فيلم هنرجو
7  فيلم هنرآموز

8 پوستر 
و غيره

منابع و مآخذ
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