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بودجه بندی پودمان

موضوع جلسههفته 

ضرورت و اهمیت مواد خوراکی، انسان و خوراک، ترکیبات مواد خوراکی25

روزانه، 26 نیاز  مورد  کالری  محاسبه  نیاز،  مورد  کالری  نیاز،  مورد  خوراکی  مواد  مقدار 
آلودگی و فساد در مواد خوراکی

مواد خوراکی سالم، امنیت غذایی، عوامل مؤثر در امنیت غذایی، انواع محصوالت ایمن 27
)طبیعی، سالم، زیستی(

28
انواع آلودگی ها در محصوالت کشاورزی )کود های شیمیایی، سموم شیمیایی، فلزات 
سنگین(، اثرات سموم، بیماری های ناشی از محصوالت غذایی آلوده )کود، سم، فلزات 

سنگین(

29

روش های نوین کشاورزی و تولید خوراک سالم، اهداف کشاورزی پایدار در مدیریت 
زراعی، مدیریت  تناوب  )زراعت مخلوط،  پایدار  زراعی در کشاورزی  خاک، مدیریت 
تلفیقی عناصر غذایی، مدیریت تلفیقی عوامل زیان آور(، نقش ژنتیک، اصالح نباتات و 

بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار

ارزشیابی پایانی پودمان30

هفته بیست و پنجم

واحد یادگیری1: تحلیل ترکیبات خوراکی
در این واحد یادگیری ابتدا نقش و اهمیت خوراک و ضرورت مصرف آن، بیان شده 
است. در ادامه با استفاده از راهبردی یاددهی ـ یادگیری، ایجاد شایستگی در تحلیل 

ترکیبات، تعادل مصرف و مصرف بهینه مواد خوراکی هدف گذاری شده است.

راهنمای آموزش واحد یادگیری: 
تحلیل ترکیبات خوراکی 

تمامی  کنید.  مطالعه  دقت  به  را  پودمان  نیازها:  کردن  مشخص  اول،  گام 
راهبردهای یادگیری را مشخص کنید. افزون بر این، هر فعالیتی یا راهبردی را که 
برای تحقق بهتر اهداف در ایجاد شایستگی و توانمندی فراگیران ضروری یا الزم 

دانستید، طراحی کنید. 
یادگیری  راهبرد های  ساختن  محقق  برای  ضروری  تجهیزات  و  وسایل  ابزار،   1
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)پژوهش، تفکر، گفت و گو، پرسش، خالقیت، تحلیل، محاسبه، ترجمه، فعالیت، ...( 
را در نمون برگ شماره )1( درج کنید.

نمون برگ شماره )1( مواد، ابزار، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق 
اهداف پودمان تولید خوراک سالم

زمان مورد نیازتعدادمشخصات فنینام وسیله/ مواد/ ابزار/ ماشینردیف

در تاریخ ..../ ..../ .......... هماهنگی های الزم با .......................................... انجام شد تا عملیات در تاریخ ..../ ..../ .......... 
انجام شود.

یادداشت ها و یادآوری ها:

٢ فضا یا مکان های ضروری برای محقق ساختن راهبرد های یادگیری را مشخص 
کرده و در نمون برگ شماره )2( درج کنید.

نمون برگ شماره )٢( فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، آزمایشگاه، ...( مورد نیاز 
برای تحقق اهداف پودمان تولید خوراک سالم

زمان و مدت مورد نیازهدف )منظور(ویژگی ها )امکانات، وسعت(عنوان فضای مورد نیازردیف

در تاریخ ..../..../....... هماهنگی های الزم با ........................................ انجام شد تا فعالیت ها در تاریخ ..../..../....... انجام 
شود.

یادداشت ها و یادآوری ها:

٣ مواد ضروری برای محقق ساختن راهبرد های یادگیری را مشخص کرده و در 
نمون برگ شماره )3( درج کنید.

برسانید.  هنرستان  فنی  شورای  تأیید  به  کردن  کامل  از  پس  را  نمون برگ ها 
هماهنگی های الزم برای تهیه یا انجام به موقع آنها به عمل آورید.
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گام دوم، تهیه بودجه بندی پودمان و تدوین طرح درس های روزانه: در زیر 
بودجه بندی پیشنهادی پودمان و نمونه طرح درس روزانه ارائه شده است. 

جدول )1(: بودجه بندی پیشنهادی پودمان تولید خوراک سالم

فعالیت های اهداف موضوع و عنوانهفتهپودمان
تکمیلی

لم
سا

ک 
ورا

 خ
ید

تول

25
ضرورت و اهمیت مواد خوراکی

انسان و خوراک
ترکیبات مواد خوراکی

تعیین ضرورت و 
اهمیت خوراک

تعیین ترکیبات مواد 
خوراکی

تعیین نقش مواد 
خوراکی در سالمتی

پژوهش، مناظره، 
نمایش تصاویر و 

فیلم،

26

مقدار مواد خوراکی مورد نیاز
کالری مورد نیاز

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه
آلودگی و فساد در مواد خوراکی

مقایسه انواع هرم های 
غذایی

رسم هرم غذایی 
خانواده

محاسبه کالری 
مصرفی

پژوهش، محاسبه 
و تمرین، نمایش 

تصاویر و فیلم

27

مواد خوراکی سالم
امنیت غذایی

عوامل مؤثر در امنیت غذایی
انواع محصوالت ایمن )طبیعی، سالم، زیستی(

تعیین مصادیق 
مقایسه دیدگاه ها

ارائه گزارش

پژوهش، مناظره، 
نمایش تصاویر و 

فیلم، بازدید

28

کشاورزی  محصوالت  در  آلودگی ها  انواع 
فلزات  شیمیایی،  سموم  شیمیایی،  )کود های 

سنگین(
اثرات سموم

آلوده  غذایی  محصوالت  از  ناشی  بیماری های 
)کود، سم، فلزات سنگین(

لیست کردن انواع 
آلودگی ها

تهیه نمونه های زنده 
یا آرشیوی
نقد و نظر

پژوهش، مناظره، 
نمایش تصاویر و 

فیلم، بازدید

29

روش های نوین کشاورزی و تولید خوراک سالم
اهداف کشاورزی پایدار در مدیریت خاک

)زراعت  پایدار  کشاورزی  در  زراعی  مدیریت 
عناصر  تلفیقی  مدیریت  زراعی،  تناوب  مخلوط، 

غذایی، مدیریت تلفیقی عوامل زیان آور(
نقش ژنتیک، اصالح نباتات و بیوتکنولوژی در 

کشاورزی پایدار

گسترش دادن دیدگاه
معرفی روش های نوین
انتخاب روش مناسب
پیروی از روش های 
تولید غذایی سالم

پژوهش، مناظره، 
نمایش تصاویر و 

فیلم، بازدید

سنجش شایستگیارزشیابی 30

تهیه چک لیست، 
تدوین چک لیست، 
بررسی کارپوشه ها، 

نمونه کارها
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ابتدا بر اساس شرایط زمانی و مکانی بودجه بندی ساالنه پیشنهادی را بومی سازی 
کنید. آنگاه مباحث و اهداف آموزشی هر جلسه 4 ساعته را مشخص کنید سپس 
طرح درس روزانه را براساس واقعیت های اجرایی، امکانات واحد آموزشی و سایر 

شرایط، برای هر جلسه تنظیم کنید )نمون برگ شماره 4(.
به نمونه طرح درس روزانه برای جلسه شماره )1( توجه کنید: 
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نمونه طرح درس

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح: ........        عنوان کلی: مواد خوراکی، اهمیت و ترکیبات

نام درس: تولید خوراک سالم          پایه تحصیلی: دوازدهم                 زمان تدریس: 4 ساعت
نام هنرستان: شهید باهنر              تاریخ تدریس: 1٣98/10/٢8        شماره جلسه: اول

ایجاد توانایی در: شناسایی ترکیبات مواد خوراکی و ضرورت مصرف آنهاهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ به ضرورت مصرف خوراک پی ببرند. 2ـ مشخصات 
خوراک خوب را از منابع دینی جست وجو کنند. 3ـ نقش های خوراک را تعیین کنند4ـ رشد تعدادی از افراد 
را در بازه زمانی تعیین شده، اندازه گیری کنند. 5  ـ نقش پروتئین ها را در بدن انسان تحقیق کنند. 6  ـ      مقدار 
پروتئین در انواع خوراکی ها را لیست کنند. 7ـ نقش کربوهیدرات ها را در بدن انسان تحقیق کنند. 8  ـ مقدار 
کربوهیدرات در انواع خوراکی ها را لیست کنند. 9ـ نقش چربی ها را در بدن انسان تحقیق کنند. 10ـ مقدار 
چربی انواع خوراکی ها را لیست کنند. 11ـ نقش مواد معدنی را در بدن انسان تحقیق کنند. 12ـ مقدار مواد 
معدنی انواع خوراکی ها را لیست کنند. 13ـ نقش ویتامین ها را در بدن انسان تحقیق کنند. 14ـ مقدار هریک 
از ویتامین ها را در انواع خوراکی ها، لیست کنند. 15ـ نقش ویتامین ها را در بدن انسان تحقیق کنند. 16ـ      مقدار 
هریک از ویتامین ها را در انواع خوراکی ها، لیست کنند. 17ـ نقش فیبرها را در بدن انسان تحقیق کنند. 

18ـ      مقدار فیبر در انواع خوراکی ها را لیست کنند.

روش تدریس: 

پژوهی،  اقدام  تیمی،  نوع  از  همیاری 
تجهیزات  کاربرد  کتابخانه ای،  تکالیف 
آموزشی، سخنرانی، بحث های دو یا چند 

سویه، حل مسئله

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
و  معمولی  یافته ها،  ارائه  در  نوبت بندی  گروه،  کار  میزگرد 

تقاطع ای

رسانه های موارد نیاز و  اینترنت  کتابخانه،  رایانه ای،  تجهیزات  تصویر،  و  صوت  نمایش  امکانات  با  درس  کالس 
تخصصی، متر، ترازو، نوشت افزار، فیلم و اسالید مرتبط

اقدامات قبل از 
تدریس

هماهنگی برای تأمین نیازمندی ها در اجرای پژوهش ها و سایر راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، معارفه، 
حضور و غیاب، تبیین روش و اهداف

پرسش های 
ارزشیابی تشخیصی

چرا به خوراک نیاز داریم. خوراک انسان از چه منابعی تأمین می شود. نقش گیاهان در تأمین خوراک 
را توضیح دهید. 

پرسش های 
انگیزشی آغازین در 

هر مبحث

آیا می دانید که خوراک در اخالق و رفتار ما هم تأثیرگذار می باشد؟ آیا می دانید مصرف بیش از حد 
هر ماده غذایی مضر است؟ آیا می دانید که نوع مواد خوراکی و مقدار مصرف آنها برحسب چه عواملی 

تغییر می کند؟

عناوین محتوی نظری این جلسه عبارت اند از: 1ـ ضرورت و اهمیت مواد خوراکی 2ـ انسان و خوراک ارائه محتوای نظری
ـ   ترکیبات مواد خوراکی )پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، مواد معدنی، ویتامین ها، آب( 3

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: چه جنبه هایی از حیات انسان وابسته به 
خوراک است؟ 2ـ در اسالم در زمینه مصرف مواد خوراکی چه سفارش هایی شده است؟ 3ـ کمبود مواد 
غذایی چه عوارضی دارد؟ 4ـ پروتئین ها چه نقشی در بدن انسان دارند؟ 5  ـ کدام مواد خوراکی از نظر 

پروتئین، غنی می باشند؟ 6  ـ .....

انجام فعالیت های 
عملی

عناوین فعالیت های عملی این جلسه عبارت اند از: 1ـ پژوهش در منابع دینی در مورد جنبه های مختلف 
مواد خوراکی 2ـ پژوهش در سوابق ملی و بومی در مورد جنبه های مختلف مواد خوراکی 3ـ پژوهش 
در رسانه ها و منابع علمی در مورد جنبه های مختلف خوراکی ها، 4ـ اندازه تغییرات رشد یا جمع آوری 
اطالعات در این باره 5  ـ انجام پژوهش های معرفی شده در کتاب درسی، 6  ـ مشارکت در گفت وگوها، 

فکرکنیدها....7ـ تهیه گزارش 8  ـ ارائه گزارش
ارزشیابی فعالیت ها در ضمن انجام آنها در قالب نمون برگ فهرست وارسی )چک لیست( * ارزشیابی فرایندی

جمع بندی و خالصه 
درس

در این درس شما با اهمیت خوراکی و ضرورت مصرف آن آشنا شدید. پی بردید که مواد خوراکی از 
چه ترکیبات تشکیل شده اند و هر یک از ترکیبات چه نقشی دارند و از چه منابعی قابل تأمین هستند.

 به نمونه چک لیست توجه کرده و همانند آن، برای سایر فعالیت ها طراحی و تدوین نمایید.
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طراحی و تدوین نمون برگ فهرست وارسی: نمون برگ فهرست وارسی برای 
ارزشیابی فعالیت ها در ضمن انجام )فرایند محور( و یا برای سنجش عملکرد نهایی 
این نمون برگ ها  )نتیجه محور( طراحی و تدوین می شود )نمونه های شماره 5(. 
تجزیه  و  عملکردی  یا  رفتاری  آزمون های  کردن  استاندارد  برای  یا چک لیست ها 
یک کار به کوچک ترین گام های اجرایی آن کار، پیشنهاد شده اند. بر این اساس 
توصیه و سفارش داریم که هنرآموزان محترم، تمامی فعالیت های شایسته محور را 
مشخص کرده و هم زمان با برنامه ریزی برای اجرای عملی آنها، نمون برگ فهرست 

وارسی آنها راه تدوین نمایند.

نمون برگ شماره )5( فهرست وارسی )چک لیست( ارزشیابی فعالیت ..........

خیربلهدستور کارردیف

جمع

را لیست کنید.  راهبردهای یک جلسه  فعالیت ها و  تمام  به طرح درس،  با توجه 
زمان انجام آنها را تعیین کنید. مختصری در مورد روش پژوهش یا چگونگی انجام 
فعالیت ها، روش های ارائه، ... فراگیران را راهنمایی کنید. )نمون برگ شماره6(. این 
نمون برگ به عنوان نمونه پیشنهادی برای جلسه اول تنظیم شده است. برای تمامی 
جلسات مشابه آن را با توجه شرایط و عوامل مؤثر اجرایی تنظیم و به مرور زمان 
کامل تر نمایید. برای هر یک از فعالیت ها، چک لیست ارزشیابی )برحسب شرایط و 

ماهیت به صورت فرایندی یا نتیجه ای( مربوطه را پیشاپیش تدوین کنید.
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نمون برگ شماره )6( برنامه اجرایی فعالیت های شایسته محور برای 
جلسه اول پودمان تولید خوراک سالم

نام کارگروه نام فعالیت
زمان و مدت محل انجام فعالیتمجری

انجام فعالیت
زمان، مکان و روش 

ارائه

دینی  منابع  در  پژوهش 
جنبه های  مورد  در 

مختلف مواد خوراکی

کارگروه شماره ...
سرگروه: .............

کتابخانه یا کار در 
خانه

تا زمان ارائه 
گزارش

ـ تهیه و نصب پوستر 
یا روزنامه دیواری

همراه  سخنرانی  ـ 
و  تصاویر  نمایش  با 
مستندات به مدت .... 
و...  ارائه  برای  دقیقه 

دقیقه برای دفاع
با  کالس  محل  در  ـ 
یا  نمایشی  امکانات 
سالن سمعی و بصری

بومی  سوابق  در  پژوهش 
محلی در مورد جنبه های 

مختلف مواد خوراکی

کارگروه شماره ...
تا زمان ارائه روستا یا منطقه خودسرگروه: .............

گزارش

پژوهش در رسانه ها و منابع 
علمی در مورد جنبه های 

مختلف خوراکی ها

کارگروه شماره ...
سرگروه: .............

سایت، کتابخانه یا 
کار درخانه

تا زمان ارائه 
گزارش

یا  رشد  تغییرات  اندازه 
در  اطالعات  جمع آوری 

این باره  

کارگروه شماره ...
تا زمان ارائه مدرسه، خانه، آزادسرگروه: .............

گزارش

انجام پژوهش های معرفی 
شده در کتاب درسی

کارگروه شماره ...
سرگروه: .............

سایت، کتابخانه یا 
کار درخانه

تا زمان ارائه 
گزارش

تمام کارگروه هاارائه گزارش

فعالیت  فرایند  در 
مناسب  محل  هر  در 
انجام و گام به گام به 
تأیید هنرآموز رسیده 
و آماده ارائه می گردد.

یادداشت ها و یادآوری ها:                               تاریخ تنظیم برنامه .../ .../ ....



105

فصل 5: تولید خوراک سالم

نمونه چک لیست پیشنهادی برای ارزشیابی فعالیت »پژوهش در منابع 
دینی در مورد جنبه های مختلف مواد خوراکی«

خیربلهدستور کار: در مورد جنبه های مختلف مواد خوراکی در منابع دینی پژوهش کن؟ردیف

قرآن کریم را مورد مطالعه قرار داده است.1

احادیث را مرور کرده است.2

موارد مربوط به کیفیت مواد خوراکی را به دست آورده است.3

موارد مربوط به مقدار مصرف خوراک را به دست آورده است.4

مواردی مربوط به زمان مصرف خوراک را به دست آورده است.5

در تمام موارد سند یا منبع مورد مطالعه را ذکر کرده است.6

7.....

جمع

گام سوم: شروع تدریس 
 آغاز و انجام هر کاری، با نام خدا و توکل بر او و پایانش هم با شکر و سپاس از 

او باشد. 
 ارزیـابی تشخیصی: پیش آموخته هـای فراگیـران را در مـورد مفـاهیمی چـون: 
خوراک )غذا(، سالمت، انرژی، ارزش غذایی، امنیت، ایمنی، تعادل، مصرف بهینه، ...، 

ارزیابی کنید.
 فرصت دهید: تا در صورت لزوم، آموخته های پیشین را مرور کنند و سپس در 

ارزشیابی تشخیصی شرکت کنند.
 تکلیف کنید: مطالب دانش افزایی )صرفاً نظری( درس این جلسه را به ترتیب 
هر  نمایید.  واگذار  کارگروهی  یک  به  را،  قسمت  هر  کنید.  تقسیم بندی  متعادلی 
کارگروه از 3 تا 5 عضو تشکیل شده و بین خود فردی را به عنوان سرگروه انتخاب 
می کنند. یادآور شوید که از کتاب درسی و سایر منابع موجود در واحد آموزشی 
تعیین  مدت  در  رسانه ها(  سایر  و  تارنماها  تخصصی،  مجالت  علمی،  )کتاب های 
شده مثاًل 15 دقیقه استفاده نمایند تا مطالب طرح شده در کتاب را تکمیل، نقد و 
تدریس نمایند. این مدت می تواند در کالس، کتابخانه، سایت  ... به صورت فردی یا 
گروهی باشد. تدریس می تواند فردی یا گروهی باشد اما تک تک افراد گروه بایستی 

پاسخگوی پرسش یا نقد سایرین باشند.
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گروهموضوع مطالعه و ارائهردیف

ضرورت و اهمیت مواد خوراکی، انسان و خوراک1

پروتئین ها 2

کربوهیدرات ها3

چربی ها4

مواد معدنی5

ویتامین ها 6

آب7

بین  چالش  ایجاد  با  کنید.  مدیریت  را  تدریس  یا  ارائه  جلسه  کنید:  مدیریت   
به اهداف کشف خالقانه مفاهیم، کمک  به پویایی کالس در رسیدن  کارگروه ها، 
کنید. اجازه دهید تا فراگیران به طور جدی و با تفکر انتقادی موضوعات را تجزیه و 
تحلیل کنند. هدف ها بایستی از پیش مشخص و در برد کالسی نوشته شده باشد. 

ارائه مطلب هر کارگروه در راستای هدف و برای رسیدن به آن هدف باشد.
حاوی  خوراکی ها  و  بدن  در  آنها  نقش  پروتئین ها،  مبحث  در  نمونه:  به عنوان 
پروتئین دو هدف اصلی می باشد. لذا مطالب بایستی به ترتیبی هدایت گردد که 
افزون بر اطالعات جانبی و مفید، این دو هدف به طور واضح و شفاف حاصل گردد.
 نمایش دهید: جهت تکمیل مطالب ارائه شده توسط فراگیران و تعمق بخشیدن 
به آنها، تصاویر و فیلم هایی مرتبط با موضوعات جلسه مانند: ضرورت و اهمیت مواد 
خوراکی، نقش و تأثیر مواد خوراکی، نقش انواع ترکیبات غذایی، عوارض کم بود و 
بیش بود هریک از ترکیبات ... را نمایش دهید. اجازه دهید تا هریک از کارگروه ها، 
مسئولیت توضیح و تشریح بخشی از تصاویر و فیلم ها را به عهده بگیرند. شما به جز 

در موارد خاص، صرفاً ناظر و هادی باشید.
بایستی  بلکه  نباشد.  نظری طوالنی مدت و کسل کننده  باشید: کالس  مراقب   
فعالیت های  جایگزین  هرگز  نمایش  و  بیان  این حال  با  باشد.  سویه  چند  و  فعال 

پژوهشی در آزمایشگاه، کالس یا عرصه، نگردد.
کارگروهی،  یا  فراگیران  از  یکی  ترجیحاً  یا  نتیجه گیری: خودتان  جمع بندی و   
از  نتایج در هریک  نماید. چکیده  نتیجه گیری  مباحث هر جلسه را جمع بندی و 
جلسات در برد کالسی لیست شود به ترتیبی که تحقق اهداف درس کامل یا با 

توضیحات مختصر شما، کامل گردد.
 مروج احکام الهی و اخالق حسنه باشید: به منشأ مواد خوراکی و عامل اصلی 
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بروز و ظهور این مواد اشاره کرده و فراگیران را به سوی فهم قدرت الهی در طراحی 
خلقت و تأمین نیاز مخلوقاتش، رهنمون شوید.

با هدایت فراگیران به کشف اثرات سوء مصرف بیش از حد و کمتر از حد، مفاهیم اسراف 
را یادآور شوید. فراگیران را به مراجعه و مطالعه آموزه های دینی و بزرگان فرهنگ و ادب 

کشور در مورد تولید و مصرف مواد غذایی در منابع معتبر هدایت کنید.
 ارزشیابی تکوینی: هم زمان با تدریس، نمایش، گفت و گوها، در فرایند آموزش، 
فراگیران را ارزشیابی کنید. در پرسش ها محفوظات را در نظر نگیرید بلکه بخواهید 

برای نظر خود، اقامه دلیل یا ارائه سند علمی کنند.
به عنوان نمونه

چرا خوراک از نیازهای حیاتی انسان است؟
چه رابطه ای بین نوع خوراک و دانایی یک فرد وجود دارد؟

برقرار است. به  الهی رابطه تنگاتنگی بین خوراک پاکیزه و عمل صالح  ادیان  در 
نظر شما چرا؟

عملکرد بدن انسان و ماشین را با هم مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت ها را اعالم کنید.
 یک مناظره برنامه ریزی کنید: عنوان مناظره را »انسان و خوراک« اعالم کنید. 

بخشی از وقت این جلسه را برای تحقق اهداف مناظره لحاظ کنید.
برگزاری مناظره: ارائه و دفاع از برخی یافته های پژوهشی و تکلیفی را در جلسه 
تا  کنید  پیگیری  داشت،  را خواهند  داوری  نقش   که  مهمانانی  با حضور  مناظره 
کارشناس  نفر  یک  شامل  مهمانان  باشد.  مطلوبی  پویایی  و  تحرک  دارای  کالس 
تغذیه، یک نفر پزشک عمومی، یک نفر خانم خانه دار، یک نفر کشاورز و ... باشند. 
......................... خواهد بود. هر  مشخص کنید که مناظره در تاریخ ......... در محل 
کارگروه به مدت ....... دقیقه وقت برای ارائه نظرات و پاسخ به انتقادات و دفاع از 
نظرات کارگروه خود را دارد. ترتیب ارائه یا نوبت بندی به صورت قرعه کشی تعیین 
خواهد شد. هماهنگی برای دعوت از مهمانان، فراهم کردن امکانات ارائه و نمایش 

مستندات انجام شود.
 مدیریت مناظره: چیدمان محل، تعیین جایگاه مهمانان و کارگروه ها، قرعه کشی 
برای نوبت بندی، مدیریت وقت کارگروه ها، نظارت و ارزشیابی رفتار و توانایی گروه 
ارائه دهنده )رعایت زمان )مدت و نوبت(، معرفی موضوع ها، بیان اهداف، پاسخگویی و 
دفاع با رفتار احترام آمیز با پرسشگران به ویژه منتقدین، سعی در قانع کردن فراگیران، 
توجه به نقد و نظر صاحب نظران و پذیرش اشتباهات احتمالی، اصالح نادرستی ها...(
 مستندسازی: فراگیران را هدایت، تشویق و راهنمایی به ساختن فیلم، مجموعه 
اسالیدها، پوستر، ... در راستای هدف های جلسه یا واحد یادگیری در منطقه نمایید. 
جهت پوشش کامل، قبل از تهیه فیلم ...، سناریو گروه ها را، مطالعه و هماهنگی کنید.
هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: پژوهش ها، تمرین ها و محاسبه های تعیین شده 
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در کتاب درسی مربوط به این جلسه )نمون برگ شماره 6( را در برد کالس یا روی 
صفحه نمایش در معرض دید همگان قرار دهید. اجازه دهید هر کارگروه به نوبت 

و ترتیب، یک عنوان را برگزیند. 
پژوهش ها،  انجام  در  آموزشی  محتوی  و  تدوینی  درس  طرح  برابر  را  فراگیران 
نظارت  و ضمن  کرده  هدایت  شایستگی،  به  رسیدن  برای  محاسبات،  و  تمرینات 
بر رفتار و عملکرد هریک از کارگروه ها، آنها را به طور مستقل در قالب نمون برگ 
واحد  در  که  فعالیت هایی  کنید.  ارزشیابی  شده،  تدوین  پیش  از  وارسی  فهرست 
مورد  می توانید  محور  فرایند  به صورت  می شود  انجام  معین  مدت  در  و  آموزشی 
ارزشیابی قرار دهید. مانند اندازه تغییرات وزن افراد کالس در بازه 6 ماه، نمون برگ 

این ارزشیابی با برخی از سنجه های پیشنهادی به صورت زیر خواهد بود.

چک لیست ارزشیابی فعالیت فرایند محور »پژوهش در تغییرات وزن 
فراگیران کالس در بازه زمانی 6 ماهه«

.............................. در دو تاریخ ردیف دستور کار: تغییرات وزن فراگیران کارگروه 
خیربله....... و ........ اندازه گیری کرده و اعالم نتیجه کن؟

دستور را که را به خوبی درک می کند.1

برای انجام کار وسیله مورد نیاز )ترازوی مناسب( را طلب می کند.2

درستی عملکرد ترازو را بررسی می کند.3

در مورد صحت عملکرد ترازو به درستی قضاوت می کند.4

محل استقرار ترازو درست است.5

برای وزن گیری برنامه ریزی می کند.6

اندازه گیری اولیه به درستی انجام می شود.7

ثبت داده های اولیه به درستی انجام می شود.8

اندازه گیری نهایی به درستی انجام می شود.9

ثبت داده های نهایی به درستی انجام می شود.10

محاسبات ضروری به درستی صورت می گیرد. 11

تغییرات وزن در بازه تعیین شده به درستی اعالم می شود.12

دقت عمل مطلوب است.13

گزارش کار قابل قبول است.14

جمع
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دفعات  به  و  زمان  مرور  به  آن  خارج  در  یا  و  آموزشی  واحد  در  که  فعالیت هایی 
مختلف انجام می شود به صورت نتیجه محور می توانید مورد ارزشیابی قرار دهید. 
بوده و در  پروتئین ها دارای چه ساختاری  با عنوان  مانند پژوهشی که در کتاب 
بدن انسان چه نقش هایی دارند؟ چه گیاهان زراعی درصد پروتئین باالیی هستند؟ 

درصد پروتئین آنها را از منابع معتبر به دست آورید، آمده است.
نمون برگ این نوع ارزشیابی با برخی از سنجه های پیشنهادی به صورت زیر خواهد 

بود.

چک لیست ارزشیابی فعالیت نتیجه محور »پژوهش در باره ساختار و نقش پروتئین ها 
و منابع آنها در گیاهان«

ردیف
دستور کار: پژوهش کنید که پروتئین ها دارای چه ساختاری بوده و در بدن 
انسان چه نقش هایی دارند؟ چه گیاهان زراعی دارای درصد پروتئین باالیی 

هستند؟ درصد پروتئین آنها را از منابع معتبر به دست آورید.
خیربله

دستور را که را به خوبی درک کرده است.1

گزارش پژوهش به خوبی تنظیم شده است.2

زمان تحویل گزارش قابل قبول است3

برای انجام پژوهش از منابع مناسب استفاده کرده است.4

ساختار پروتئین ها را به خوبی بیان کرده است.5

به نقش های متعدد پروتئین ها را در حد مطلوب اشاره کرده است.6

جداول تنظیمی گزارش مطلوب است.7

درصد پروتئین گیاهان به ترتیب قاعده مندی در جداول آمده است.8

اطالعات جمع آوری شده معتبر است.9

اطالعات جمع آوری شده به روز است.10

گزارش قابل ارائه است.11

جمع

 توجه دهید: نکات ایمنی، فنی، زیست محیطی و ارگونومیکی در انجام پژوهش ها، 
تمرینات و محاسبات را یادآور شده و برای انجام درست آن هادی و ناظر باشید.

 تفهیم کنید: آنچه که از فراگیر می خواهید و به عبارت دیگر »دستور کار« را 
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واضح،  بلکه  نباشد  اجمالی  و  مبهم  کلی،  شما  بیان  یعنی  کنید.  تفهیم  به خوبی 
مشخص، دقیق و معین باشد. 

گام چهارم: ارزشیابی
هنگام تدریس ضمن اجرای راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، از اهداف تعیین شده 
شاخص های  به  توجه  )با  گیرد  انجام  ارزشیابی  مرتبه  چندین  درس،  طرح  در 
تعیین شده در جدول ارزشیابی(. این کار موجب مشارکت هنرجویان برای تکمیل 
یادگیری و با دوا م تر اهداف تعیین شده گردیده ضمن اینکه جمع بندی نتایج این 
ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی ارائه گزارش، 
مشارکت پذیری و کار تیمی، ... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر 

هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد کرد.

هفته بیست و ششم
به شیوه ای  پیشنهادی  بودجه بندی  زیر مطابق  اهداف  و  آموزش موضوعات  برای 
که برای جلسه اول تشریح شد، طراحی و برنامه ریزی کنید. بدیهی است که در 
صورت تغییر در بودجه بندی پیشنهادی، محتوی آموزشی جلسه هم متناسب با 

بودجه بندی جدید خواهد بود.

موضوع ها و هدف ها 

هدفموضوع

مقدار مواد خوراکی مورد نیاز
کالری مورد نیاز

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه
آلودگی و فساد در مواد خوراکی

مقایسه انواع هرم های غذایی
رسم هرم غذایی خانواده
محاسبه کالری مصرفی

تحلیل رابطه کشاورزی و خوراک سالم
با مطالعه محتوی و پر کردن نمون برگ های معرفی شده  را  گام های اول و دوم 
همانند واحد یادگیری پیشین، برای این واحد یادگیری نیز بردارید. به عبارت دیگر 
برای سه جلسه آموزشی این واحد یادگیری سه طرح درس روزانه با لحاظ نمودن 
کلیه شرایط اجرایی تدوین خواهید فرمود. نیازها و برنامۀ درج شده در نمون برگ ها 

را به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
چنانچه بر حسب شرایط، انجام تغییراتی را در جدول بودجه بندی پیشنهادی الزم 
دانستید، تغییرات را انجام دهید. سعی کنید که ترتیب ارائه اعم از مباحث نظری 
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و فعالیت های عملی به ترتیبی باشد که موضوع ها با پیوستگی منطقی در ادامه هم 
قرار گیرند و اجرای آنها به آسان ترین شکل ممکن گردد.

گام سوم: شروع تدریس 
 آغاز و انجام هر کاری، با نام خدا و توکل بر او و پایانش هم با شکر و سپاس از 

او باشد. 
 ارزیابی تشخیصی: آموخته های پیشین فراگیران را در هر جلسه آموزشی ارزیابی 

کنید.
و سپس  کنند  مرور  را  پیشین  آموخته های  لزوم،  در صورت  تا  فرصت دهید:   
مطالب  بیشتر  انسجام  و  کار  برای سهولت  کنند.  تشخیصی شرکت  ارزشیابی  در 
می توانید ارزشیابی تشخیصی برای واحد یادگیری را به صورت یکجا برگزار نمایید. 
سنجش مبانی و مفاهیمی چون: خوراک سالم، امنیت غذایی، مصرف سرانه مواد 
غذایی، سم، کشاورزی زیستی، آلودگی های محیط زیست، مصرف بی رویه، خاصیت 

تجمعی سم ها، زراعت پایدار، ...
 تکلیف کنید: مطالب دانش افزایی )صرفاً نظری( هر یک از جلسات را به تعداد 
کارگروه ها عنوان بندی کنید. هر عنوان را به یک کارگروهی واگذار نمایید. برای 
اقدام  فعالیت های  برای  بیشتر  البته  و  کافی  وقت  تأمین  و  وقت  در  صرفه جویی 
پژوهی، شما می توانید به جای تقسیم مباحث جلسات، مباحث مرحله یادگیری را 

تقسیم بندی کنید.
یادآور شوید که از کتاب درسی و سایر منابع )کتاب های علمی، مجالت تخصصی، 
تارنماها و سایر رسانه ها و مشاوره با افراد مطلع...( برای تکمیل کردن، نقد کردن و 
تدریس آن عنوان، استفاده نمایند. تاریخ یا زمان ارائه، مکان و روش ارائه را تعیین 

کنید. دقت کنید که ترتیب ارائه با توجه به پیوستگی مطالب باشد.
نمایید.  را صرف مطالعه و جمع آوری مطالب  آموزشی  نیست وقت کالس  نیازی 
اجازه دهید فراگیران در وقت آزاد خود این مطالعه را انجام دهند و در کالس بیشتر 

به راهبردهای یاددهی ـ یادگیری شایسته سازی بپردازید.
 مدیریت کنید: جلسه ارائه مرور پیش آموخته و یافته های تکلیفی جلسه آموزشی 
یا واحد یادگیری را مدیریت کنید. جلسه را با ایجاد چالش بین کارگروه ها برای 
کشف خالقانه اهـداف، هدایت کنید تـا فراگیران به طور جـدی و بـا تفکر انتقادی 
موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند. اهداف هر عنوان بایستی از پیش مشخص باشد. 

تشکیل، مدیریت و ادامه جلسه بایستی برای رسیدن به آن اهداف باشد.
کارگروهی،  یا  فراگیران  از  یکی  ترجیحاً  یا  نتیجه گیری: خودتان  جمع بندی و   
گفت و گو و ارائه یافته های ارائه شده در جلسه را جمع بندی و نتیجه گیری نماید. 
چکیده نتایج در هر عنوان را در برد کالسی لیست شود به ترتیبی که تحقق اهداف 
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ارزشیابی تشخیصی و تکلیف واگذار شده کامل یا با توضیحات مختصر شما، کامل 
شده باشد.

 نمایش دهید: پیام ها، تصاویر و فیلم هایی در مورد موضوع های اصلی هر جلسه 
یا به طور کلی واحد یادگیری مانند: امنیت غذایی، محصوالت ایمن، انواع آلودگی ها 
در محصوالت کشاورزی اعم از چگونگی و عوارض و روش های نوین کشاورزی را 
نمایش دهید. هدف آن است کار جمع آوری و ارائه مباحث نظری توسط فراگیران 
به صورت غیرمستقیم مرور و تکمیل شود. به بیان دیگر چیزی از قلم نیافتاده باشد. 
پیام ها،  از  بخشی  تشریح  و  توضیح  مسئولیت  کارگروه ها،  از  هریک  دهید  اجازه 
تصاویر و فیلم ها را به عهده بگیرند. شما مگر در شرایط خاص صرفاً ناظر و هادی 

باشید.
 مراقب باشید: کالس نظری اعم از سخنرانی، ارائـه گزارش، نمایش، ...، طوالنی 
بایستی فعال و چند سویه باشد. در نظر داشته  مدت و کسل کننده نباشد. بلکه 
باشید که بیان و نمایش هرگز جایگزین فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه، کالس 

یا عرصه نگردد.
و  محصوالت  »کیفیت  را  مناظره  عنوان  کنید:  برنامه ریزی  مناظره  یک   
فراورده های کشاورزی و راهکارهایی برای تولید غذای سالم و تأمین امنیت غذایی 
در  کیفی  مشکالت  یا  معایب  باید  فراگیران  دیگر  به عبارت  کنید.  تعیین  کشور« 
از تولید که  محصوالت غذایی فعلی، ویژگی های خوراکی های سالم و روش هایی 
منجر به تولید خوراک سالم و پایدار می شود را از منابع معتبر گردآوری و برای 

جلسه مناظر آماده شوند.
 برگزاری مناظره: ارائه و دفاع از یافته ها را در جلسه مناظره با حضور مهمانان، 
برگزار کنید. مهمانان که وظیفه خطیر داوری را هم به عهده خواهند داشت مرکب 
از حداقل 3 نفر کارشناس از رشته های علوم تغذیه، خاک شناسی، پزشک عمومی، 
زراعت،گیاه پزشکی، امور اجتماعی یا سیاسی، ... باشند. مشخص کنید که مناظره 
....... دقیقه وقت  به مدت  بود. هر کارگروه  ........ خواهد  ......... در محل  تاریخ  در 
برای ارائه نظرات و پاسخ به انتقادات و دفاع از نظرات کارگروه خود را دارد. ترتیب 
ارائه یا نوبت بندی به صورت قرعه کشی تعیین خواهد شد. هماهنگی برای دعوت 

از مهمانان، فراهم کردن امکانات ارائه و نمایش مستندات به موقع  انجام دهید.
 مدیریت مناظره: چیدمان محل، تعیین جایگاه مهمانان و کارگروه ها، قرعه کشی 
برای نوبت بندی، مدیریت وقت کارگروه ها، نظارت و ارزشیابی رفتار و توانایی گروه 
ارائه دهنده )رعایت زمان )مدت و نوبت(، معرفی موضوع ها، بیان اهداف، پاسخگویی 
قانع کردن  به ویژه منتقدین، سعی در  با پرسشگران  با رفتار احترام آمیز  و دفاع 
فراگیران، توجه به نقد و نظر صاحب نظران و پذیرش اشتباهات احتمالی، اصالح 
مدیریت  و  نظارت  و شما  قرار دهید  فراگیران  از  منتخبی  به عهده  نادرستی ها  ...( 
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کالن را به عهده بگیرید. اجازه دهید از هم اکنون فراگیران با شیوه مدیریت جمع و 
تعامل گروهی آشنا شوند.

یا  فراگیران  از  یکی  ترجیحاً  یا  خودتان  مناظره:  از  نتیجه گیری  و  جمع بندی   
نماید.  نتیجه گیری  و  جمع بندی  را  مناظره  گفت و گو های  و  نظرات  کارگروهی، 
چکیده نتایج در برد کالسی لیست شود به ترتیبی که تحقق اهداف مناظره کامل 

یا با توضیحات مختصر شما، کامل گردد.
 مروج احکام الهی و اخالق حسنه باشید: به استاندارد ملی و جهانی در سنجش 
...( اشاره کنید. فراگیران را به  سالمت محصول )حد مجاز باقی مانده سم و کود 

رعایت اخالق حرفه ای توصیه کنید. 
ادب کشور در مورد  و  بزرگان فرهنگ  و  آموزه های دینی  به مطالعه  را  فراگیران 

رعایت حقوق مردم )حق الناس( در منابع معتبر هدایت کنید. 
در  و  پژوهش ها  گفت و گوها،  نمایش،  تدریس،  با  هم زمان  تکوینی:  ارزشیابی   
یا  پرسش  فراگیران  از  مناظره  فرایند  طی  در  حتی  و  گزارش ها  بررسی  فرایند 
واخواهی کنید. اقامه دلیل برای اثبات نظر خود یا نفی نظر دیگران، ارائه سند علمی 
برای رد یا قبول یک عمل یا روش، تحلیل چرایی یک سازوکار، تشریح چگونگی 

یک فرایند بایستی در دستور کار باشد نه صرفاً ارائه محفوظات
 بازدید: از روش های زراعی تولید محصوالت ایمن، مزارع مبتنی بر روش های 
نوین، آزمایشگاه های تشخیصی و.... بازدید کنید. اهداف بازدید را تعیین و اعالم 
داشته  نهایی  ارزشیابی  آن  پایان  در  و  فرایندی  ارزشیابی  بازدید  کنید. در ضمن 

باشید.  
 مستندسازی: افزون بر پیگیری ثبت گزارش ها، فراگیران را در ساختن فیلمی در 
راستای هدف های جلسه یا واحد یادگیری در منطقه، هدایت، تشویق و راهنمایی 
نمایید. جهت پوشش کامل تمامی اهداف و موضوع ها و پرهیز از هم پوشانی یا تداخل 

موضوع های در بین کارگروه ها، سناریو کارگروه ها را، مطالعه و هماهنگی کنید.
 تحریک خالقیت: به تمام فراگیران ترسیم هرم غذایی خانواده خود و محاسبه 
کالری مصرفی اعضای خانواده را تکلیف کنید. بخواهید اساس و روش محاسبه خود 
را پس از تأیید شما، آماده نمایش نمایند همچنین رصد روش های مختلف تولید 
محصوالت زراعی در منطقه، یافتن و گزارش نمونه هایی که با اصول و مبانی تولید 

غذای سالم نزدیکی )مشابهت، مطابقت( دارد.
 هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: پژوهش ها، تمرین ها و محاسبه های تعیین شده 
در واحد یادگیری را در برد کالس یا روی صفحه نمایش در معرض دید همگان قرار 
دهید. اجازه دهید هر کارگروه به نوبت و ترتیب، یک عنوان را برگزیند. این چرخه را 
به قدری تکرار کنید که تمام عنوان های شایسته سازی بین کارگروه ها به صورت متوازن، 

تقسیم گردد.
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پژوهش ها،  انجام  در  آموزشی  محتوی  و  تدوینی  درس  طرح  برابر  را  فراگیران 
تمرینات و محاسبات، برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن نظارت رفتار 
و عملکرد هریک از کارگروه ها، آنها را در ضمن انجام هر یک از فعالیت ها، به طور 

مستقل در قالب نمون برگ فهرست وارسی از پیش تدوین شده، ارزشیابی کنید.
فرایندی  است  ممکن  نتیجه،  و  کار  ماهیت  برحسب  فعالیت  از  برخی  ارزشیابی 
نبوده بلکه نتیجه محور باشد. لذا شایسته است که برای تمامی فعالیت پیشاپیش 

نمون برگ فهرست وارسی تدوین گردد.
 توجه دهید: نکات ایمنی، فنی، زیست محیطی و ارگونومیکی در انجام پژوهش ها، 

تمرینات و محاسبات را یادآور شده و برای انجام درست آن هادی و ناظر باشید.
گام چهارم: ارزشیابی:

تعیین  اهداف  از  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  اجرای  ضمن  تدریس  هنگام 
شده در طرح درس، چندین مرتبه ارزشیابی انجام گیرد )با توجه به شاخص های 
تعیین شده در جدول ارزشیابی(. این کار موجب مشارکت هنرجویان برای تکمیل 
یادگیری و بادوام تر اهداف تعیین شده گردیده ضمن اینکه جمع بندی نتایج این 
ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی ارائه گزارش، 
مشارکت پذیری و کار تیمی، ... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر 

هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد کرد.

برای هفته های بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم نیز مطابق 
بودجه بندی پودمان گام های مورد نظر را طراحی و انجام دهید.

هفته سی ام
ارزشیابی پایانی: ارزشیابی بهتر است به صورت های تشریحی ـ آزمایشگاهی و از 

نوع شایسته محور طراحی و تدوین گردد.
ضرورت  )تحلیل  تعیین شده  شاخص های  با  متناسب  می بایست  پایانی  ارزشیابی 
و اهمیت تولید خوراک سالم، محاسبه کالری روزانه افراد، تحلیل رابطه استفاده 
بی رویه از مواد شیمیایی در تولید محصول، تعیین روش های نوین کشاورزی برای 
تولید خوراک سالم و تولید پایدار( در جدول ارزشیابی زیر انجام می شود و همه 
به درصد  با توجه  پایانی  ارزشیابی  نتیجه  برگیرد.  را در  شاخص های تعیین شده 

پاسخ های درست تعیین می گردد.
به بیش از 84 درصد از اهداف تعیین شده نمره 3 )باالتر از حد انتظار( از 60 تا 84 
درصد در نمره 2 )در حد انتظار( و کمتر از 60 درصد نمره 1 )کمتر از حد انتظار(
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جدول ارزشیابی پودمان

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
نتایجعملکرد )کیفیت(

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

خوراک سالم

تحلیل ترکیبات 
مواد خوراکی

تحلیل ضرورت 
و اهمیت مواد 

خوراکی، عوامل 
تأثیرگذار در امنیت 
غذایی و محاسبه 

میزان کالری روزانه 
افراد را انجام دهد. 
روش های نوین 

کشاورزی پایدار را 
تعیین کند.

باالتر از 
حد انتظار

اهمیت  و  ضرورت  تحلیل 
خوراک سالم، محاسبه کالری 
روزانه افراد، تعیین محصوالت 
استفاده  رابطه  تحلیل  ایمن، 
بی رویه از مواد شیمیایی برای 
آنها،  باکیفیت  محصول  تولید 
بین  رابطه  نمودارهای  تفسیر 
مصرفی  شیمیایی  مواد  میزان 
گیاه  یک  در  آن  باقی مانده  و 
زراعی، تعیین روش های نوین 
تولید خوراک  برای  کشاورزی 

سالم و تولید پایدار

3

در حد 
انتظار

تحلیل ضرورت و اهمیت مواد 
خوراکی، محاسبه کالری روزانه 
استفاده  رابطه  تحلیل  افراد، 
شیمیایی  مواد  از  بی رویه 
باکیفیت  محصول  تولید  در 
نوین  روش های  تعیین  آنها، 
خوراک  تولید  برای  کشاورزی 

سالم و تولید پایدار

2

تحلیل رابطه 
کشاورزی و 
خوراک سالم

پایین تر 
از انتظار

ناتوانی در تحلیل رابطه استفاده 
شیمیایی  مواد  از  بی رویه 
ناتوانی  یا  محصول  باکیفیت 
در تعیین روش های نوین برای 

تولید خوراک سالم

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی از ٣

نمره پودمان از ٢0
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