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مقدمه

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخصه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین 
نیروی متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه، ضرورتی امکان ناپذیر است که 

بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت.
یکی از مهم ترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت شاگردانی 
از طریق  اسالمی  معیار  نظام  اقتصادی در چارچوب  مفاهیم  با درک  که  است 
مالی،  انضباط  و  قناعت  کارآفرینی،  جهادی،  و  انقالبی  روحیۀ  و  تالش  و  کار 
با دیگران  انصاف در روابط  از اسراف و تبذیر، عدالت و  مصرف بهینه و دوری 
در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت نمایند. 
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، مواردی نظیر 
تقویت هویت ملی، اعتماد به نفس، اعتبار نقش شاگرد و مرجعیت معلم، اعتبار 
نقش پایه ای خانواده، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، 
جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها، 
انعطاف پذیری، آموزش بر اساس بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعه پایدار، کاهش 
قرار  توجه  مورد  و...  حرفه ای  هویت  تدریجی  شکل گیری  ثروت،  تولید  و  فقر 

می گیرد.
و  کارگران  به  روز به روز  جامعه  نیاز  تکنولوژی،  سریع  پیشرفت  به  توجه  با 
تکنسین های ماهر و تحصیل کرده بیشتر می شود که بخش بزرگی از تربیت 
چنین نیروهایی در بخش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. 
با توجه به قدمت، اشتغال زایی و ارزش افزودۀ باالی محصوالت صنایع نساجی 
انتظار می رود که هنرآموزان عزیز با تبیین ارزش و اهمیت این رشته و زمینه 
و شرایط های کاری بسیار زیاد و مساعد در حرفۀ نساجی نسبت به حرفه و 
مشاغل دیگر، انگیزه و عالقۀ هنرجویان به این رشته را تقویت نمایند. هنرآموز 
با استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو و 
بر  مبتنی  که  آموزشی  اهداف  که  بود  خواهد  قادر  دیگر  آموزشی  بسته های 



شایستگی محور استوار می باشد را محقق سازد.
در راستاي استقرار نظام نوین آموزشي کتاب هاي درسي هنرجویان دوره دوم 
متوسطه آموزش هاي فني و حرفه اي متناسب با سند تحول بنیادین و هم سو با 
برنامه درسي ملي و همچنین با هدف تربیت همه جانبه هنرجویان براي رسیدن 
به مراتبي از حیات طیبه و کسب شایستگي هاي محوري تألیف شده است. از بدو 
طراحي این کتاب ها توجه به آموزش هنرآموزان همواره مد نظر بوده زیرا توانایي 
و عملکرد آنها از عوامل اصلي موفقیت برنامه درسي و تحقق اهداف آموزشي 
مورد انتظار است. بنابراین تولید انواع منابع و رسانه هاي آموزشي حمایتي براي 
هنرآموزان به عنوان بسته آموزشي از اّولویت باالیي برخودار بوده و از مهم ترین 
اهداف دفتر تألیف کتاب هاي درسي آموزش فني و حرفه اي و کاردانش به شمار 
مي رود. از مهم ترین اجزا بسته آموزشي کتاب راهنماي هنرآموز است. هدف از 
تألیف این کتاب کمك به هنرآموزان به ویژه هنرآموزان کم تجربه، در هدایت 
یادگیري و طراحي فرصت هایي براي هنرجویان به منظور درک عمیق محتوا، 
ارزیابي نقادانه دانش، کمك به پیدا کردن پاسخ ها توسط هنرجویان و... است.  

ضرورت و اهمیت تألیف کتاب راهنماي هنرآموز: نقش هنرآموزان در دنیاي 
به انتقال دانش و مهارت محدود نمي شود. آنها باید به هنرجویان  امروز صرفاً 
شغل  کسب  الزمه  که  را  خود  صالحیت هاي  و  شایستگي ها  چگونه  بیاموزند 
در  اساسي  پرسش هاي  به  یا چگونه  به کارگیرند؛  است،  بزرگسالي  در  مناسب 
یك موضوع پاسخ دهند. در این راستا آموزش مستمر هنرآموزان مي تواند این 
توانایي ها را در آنها ارتقا بخشد و به رشد و بهبود آنها کمك کند. اینجاست که 
مي توان به نقش کتاب راهنماي هنرآموز در جهت تقویت این توانایي ها اشاره 
ضروري  دانستني هاي  انتقال  بر  افزون  واقع  در  هنرآموز  راهنماي  کتاب  کرد. 
تالش مي کند بر توانایي هنرآموزان نیز بیفزاید تا با به کارگیري روش هاي نوین 
آموزشي به هنرجویان خود، نحوه برخورد منطقي با موضوعات را بیاموزند و با 
کسب مهارت هاي مورد نیاز در افزایش خالقیت خود بکوشند. از این رو کتاب 
راهنماي هنرآموز  بر اساس رویکرد پرورش شایستگي هاي محوري و با تأکید بر 



توجهات زیست محیطي و ایمني طراحي گردیده است. 
عناوین مطرح در کتاب راهنماي هنرآموز آموزي،  دانش افزایي هنرآموز؛ منابع 
یادگیري هنرجویان؛  راهنمایي و پاسخگویي؛ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها؛ 
مراحل  و  کلیدي  مهارت هاي  کلیدي،   ایده هاي  مکمل؛  یادگیري  فعالیت هاي 
هنرجویان؛  یادگیري  در  رایج  مشکالت  و  اشتباهات  مفهومي؛  نقشه  کلیدي 
آموزش  اجرا(؛  در  هنرآموزان  براي  درسي  پیچیده  )نکات  پاسخ  و  پرسش 
شایستگي هاي غیرفني )اخالق حرفه اي،  کارآفریني،  مدیریت منابع و...(؛ آموزش 
ایمني و بهداشت؛ ایمني و بهداشت فردي و محیطي و نحوه ارزشیابي پیشرفت 

است.  تحصیلي 
از  اجرا ـ هدف  به گونه اي است که در سرفصل هاي: مالحظات  ساختار کتاب 
بارش فکري ـ پژوهش ـ تحلیل موضوع فیلم ـ تحلیل موضوع عکس ـ منابع 

تکمیلي ـ پاسخ به سؤاالت و پرسش و پاسخ تألیف شده است.
محتوا که بدنه اصلي کتاب راهنماي هنرآموز را تشکیل مي دهد، هنرآموز را در 
بوده  این  مؤلفان  کرد. تالش  یادگیري هدایت خواهد  و  آموزش  فرایند  جریان 
که به حیطه هاي مورد نیاز هنرجویان توجه شود. الزم است هنرآموزان محترم 
جهت هرچه بهتر شدن محتواي کتاب راهنماي هنرآموز نظرات، پیشنهادات و 
به دفتر  و  فرموده  را مرقوم  آموزش  فرایند  احتمالي در طي  کم و کاستي هاي 
برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي انتقال دهند. این کتاب در 
پنج پودمان تألیف شده است که روش تدریس کتاب تعیین ویژگي هاي الیاف 
نساجي را تشریح مي نماید. در این کتاب مواد مورد نیاز، فضاي مورد استفاده و 

ابزار مورد نیاز در هر فعالیت به تفکیك معرفي شده است. 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


