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مقدمه

كتاب درسي و كتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي
بسته آموزشي تلقي مي شوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم و نرم افزار و...
كامل مي كند .كتاب راهنماي هنرآموز جهت ايفاي نقش تسهيل گري ،انتقال دهنده
و مرجعيت هنرآموز در نظام آموزشي طراحي و تدوين شده است .اين كتاب براساس
كتاب درسي عمليات خواص سنجي و پرعيارسازي مواد معدني پايۀ دوازدهم رشتۀ
تحصيلی ـ حرفه اي معدن تنظيم شده و داراي پودمان هاي1ـ تعيین خواص فيزيكي
مواد معدني 2ـ جدايش فيزيكي مواد معدني 3ـ جدايش در جريان ها 4ـ فلوتاسيون
5ـ سرويس ،نگهداري و سفارش خريد.
هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد ذيل توجه فرمايند:
در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح درس ،راهنما و پاسخ فعاليتهاي
يادگيري و تمرينها ،ايمني و بهداشت فردي و محيطي ،نكات آموزشي شايستگيهاي
غير فني ،اشتباهات و مشكالت رايج در يادگيري هنرجويان ،منابع يادگيري ،نكات
مهم هنرآموزان در اجرا ،فرايند اجرا و آموزش در محيط يادگيري ،بودجهبندي زماني و
صالحيتهاي حرفهاي و تخصصي هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است.
ارزشيابي در درس عمليات خواص سنجي و پرعيارسازي مواد معدني بر اساس ارزشيابي
مبتني بر شايستگي است ،اين درس شامل  5پودمان است و براي هر پودمان ،ارزشيابي
مستقل از هنرجو صورت ميگيرد .همچنين يك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت
خواهد شد .اين نمره شامل يك نمره مستمر و يك نمره شايستگي است.

ارزشيابي از پودمان هاي اين درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشيابي پيشرفت
تحصيلي تهيه شده توسط دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني   وحرفه اي و كاردانش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي صورت مي گيرد.
زماني هنرجو در اين درس ،قبول اعالم مي گردد كه در هر پنج پودمان درس ،حداقل
نمره  12را كسب نمايد .در اين صورت ميانگين نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره
پاياني درس در كارنامة تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد.
ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمانهايي كه حداقل نمره مورد نظر در آن كسب نشده
است با برنامهريزي هر هنرستان ،انجام ميشود و چنانچه هنرجو به هر دليلي تا پايان
خرداد ماه شايستگي الزم را در يك يا چند پودمان كسب ننمايد ،ميتواند تا پايان سال
تحصيلي براي ارزشيابي مجدد در ارزشيابي مبتني بر شايستگي شركت نمايد.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش

ضرورت و اهميت تأليف كتاب راهنماي هنرآموز  :نقش هنرآموزان در دنياي
امروز صرفاً به انتقال دانش و مهارت محدود نميشود .آنها بايد به هنرجويان بياموزند
چگونه شايستگيها و صالحيتهاي خود را كه الزمۀ كسب شغل مناسب در بزرگسالي
است ،به كارگيرند؛ يا چگونه به پرسشهاي اساسي در يك موضوع پاسخ دهند .در
اين راستا آموزش مستمر هنرآموزان ميتواند اين تواناييها را در آنها ارتقاء بخشد
و به رشد و بهبود آنها كمك كند .اينجاست كه ميتوان به نقش كتاب راهنماي
هنرآموز در جهت تقويت اين تواناييها اشاره كرد .كتاب راهنماي هنرآموز در واقع
افزون بر انتقال دانستنيهاي ضروري تالش مي كند بر توانايي هنرآموزان نيز بيفزايد
تا با به كارگيري روشهاي نوين آموزشي به هنرجويان خود ،نحوۀ برخورد منطقي با
موضوعات را بياموزند و با كسب مهارتهاي مورد نياز در افزايش خالقيت خود بكوشند.
از اين رو كتاب راهنماي هنرآموز بر اساس رويكرد پرورش شايستگيهاي محوري و با
تأكيد بر توجهات زيستمحيطي و ايمني طراحي گرديده است.
از عناوين مطرح در كتاب راهنماي هنرآموز  :طرح درس؛ بودجه بندي زماني
و مكاني و....؛ فرايند اجرا و آموزش در محيط يادگيري مانند گروه بندي ،شروع
و....؛ مهارت آموزي ،دانش افزايي هنرآموز؛ منابع يادگيري هنرجويان؛ راهنمايي و
پاسخ گويي؛ فعاليت هاي يادگيري و تمرين ها؛ فعاليت هاي يادگيري مكمل؛ ايده هاي
كليدي ،مهارت هاي كليدي و مراحل كليدي نقشه مفهومي ؛ اشتباهات و مشكالت
رايج در يادگيري هنرجويان؛ پرسش و پاسخ (نكات پيچيده درسي براي هنرآموزان
در اجرا)؛ آموزش شايستگي هاي غيرفني (اخالق حرفه اي ،كارآفريني ،مديريت منابع
و)....؛ آموزش ايمني و بهداشت؛ ايمني و بهداشت فردي و محيطي و نحوۀ ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي است.

ساختار كتاب به گونه اي است كه در سر فصل هاي  :مالحظات اجرا ـ هدف از بارش
فكري ـ پژوهش ـ تحليل موضوع فيلم ـ تحليل موضوع عكس ـ منابع تكميلي ـ پاسخ
به سؤاالت و پرسش و پاسخ تأليف شده است.
محتوا كه بدنه اصلي كتاب راهنماي هنرآموز را تشكيل مي دهد ،هنرآموز را در
جريان فرايند آموزش و يادگيري هدايت خواهد كرد .تالش مؤلفان اين بوده كه به
حيطه هاي مورد نياز هنرجويان توجه شود .الزم است هنرآموزان محترم جهت هرچه
بهتر شدن محتواي كتاب راهنماي هنرآموز نظرات ،پيشنهادات و كم و كاستي هاي
احتمالي در طي فرايند آموزش را مرقوم فرموده و به دفتر برنامه ريزي و تأليف
كتاب هاي درسي فني و حرفه اي انتقال دهند.

