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مقدمه

کتاب راهنماي هنرآموز به همراه کتاب درسي و کتاب همراه هنرجو از جمله اجزاي 
بسته آموزشي تلقي مي شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و... 
کامل مي کند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده 
بر  کتاب  این  است.  تدوین شده  و  آموزشي طراحي  نظام  در  هنرآموز  مرجعیت  و 
اساس کتاب درسي متحرک سازی رایانه ای پایه دوازدهم رشته تحصیلي ـ حرفه اي 

پویانمایی )انیمیشن( تنظیم شده است.
هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایید:

1 در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه اهداف و ساختار کتاب درسی، 
یادگیري و  یادگیری، تدریس موفق، راهنما و پاسخ فعالیت هاي  معرفی واحدهای 
تمرین ها، ایمني و بهداشت فردي و محیطي، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
بودجه بندي  یادگیري،  منابع  هنرجویان،  یادگیري  در  رایج  مشکالت  و  اشتباهات 
زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و آشنایی با استاندارد فضا و 
تجهیزات آموزشی و نکات مهمی که هنرآموزان در فرایند اجرا و آموزش در محیط 

یادگیري با آن مواجه اند و دیگر موارد آورده شده است.
2 ارزشیابي در درس متحرک سازی رایانه ای بر اساس ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است، که این درس شامل 5 پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابي مستقل از 
هنرجو صورت مي گیرد. همچنین یك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. 

این نمره شامل یك نمره مستمر و یك نمره شایستگي است.
ارزشیابي  استانداردهاي  جداول  با  مطابق  درس  این  پودمان هاي  از  ارزشیابي   3
پیشرفت تحصیلي تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و 

مي گیرد. صورت  آموزشي  برنامه ریزي  و  پژوهش  سازمان  کاردانش 



4 در هنگام ارزشیابي، استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگي مي باشد و 
کسب شایستگي ضرورتاً عملکردي و فعالیتي است؛ هنرجویان در فرایند تکمیلي 
یك پروژه عملي؛ مباحث تئوري را به صورت ضمني و در خدمت آن فعالیت به کار 
خواهند گرفت. سنجش میزان فراگیري دانش هر هنرجو در هر مبحث بنابر میزان 
استفاده و کاربرد وي از مباحث تئوري در یك پروژه عملي خواهد بود و هیچ گونه 

آزمون تئوري صورت نخواهد گرفت.
راهنمای  است.  هنرجو  و  گرامي  هنرآموز  بین  جانبه ای  دو  تالش  تدریس  امر 
هنرآموز برنامه مدونی را برای یاددادن و یادگرفتن واحدهای یادگیری در اختیار 
آموزشی  ابزارهای  و  فنون  از  استفاده  با  توانست  خواهید  آن  با  که  می دهد  قرار 
هنرجو را درگیر آموزش کنید. او باید، به عنوان گیرنده فعال و همراه شما، عالوه 
بر شایستگی های فنی، شایستگی های غیرفنی مانند: مهارت های یادگیری، مهارت 
اتکای به خود، ارتباط کالمی، تفکر، اندیشه، خردورزی، حل مسئله، روابط انسانی، 
همکاری، مشارکت و تعاون را تجربه کند تا بتواند آنها را در زندگی روزمره خود به 
کار گیرد و در آینده، این روش را در محیط کار و زندگی خود اجرا کند. بنابراین، 
تا حد امکان برای او فرصت تمرین و تجربه فراهم کنید و نوآوری و خالقیت او را 
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دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


