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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت 
می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های 
جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمه به نقش هنرآموز از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و 
تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا 
از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل 
رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای تدریس هنرآموز، نرم افزارهای 
آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و... است که باهم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز 
برای هر کتاب درسی طراحی و  انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی  ایفای نقش تسهیل گری،  جهت 
ابزارها و مواد  این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات،  تدوین شده است. در 
مصرفی موردنیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها، بیان شاخص هایی اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارایه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت 
ایمنی، بهداشت و  رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های 

حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است. 
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با کوشش و تالش 

مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید. 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش



سخنی با هنرآموز

در نظام آموزشی جدید برای رشته های فنی و حرفه ای، دو درس با عنوان دانش فنی پایه و تخصصی تألیف شده است. 
»  دانش فنی پایه« برای تقویت بنیه علمی هنرجویانی است که از دوره متوسطه اول وارد هنرستان می شوند و کتاب 
دوم با عنوان دانش فنی تخصصی به همین منظور برای هنرجویان پایه دوازدهم که در آستانه ورود به دنیای کار )و یا 

دوره کاردانی( هستند طراحی و تدوین شده است. در تعریف دانش فنی آمده است:
»  یادگیری بر اساس انجام کار، به عبارت دیگر دانش عملی برای اجرای یک فرایند که تجارب قبلی و مسیر تجربه در 
موفقیت آن نقش مهمی دارد، به هر حال مسیر تجربه؛ فرایندی تجمعی و انباشته است که در موقعیت های جدید دنیای 

کار، انتقال و تعمیم یادگیری بر اساس آن انجام می شود.«1
به منظور  هنرجویان  فکری  در ساختار  عملکردی  و  ادراکی  مفهومی،  »  ایجاد چارچوبی  فنی:  دانش  کتاب  کلی  هدف 
سازگاری فناورانه و تعمیم دانش، مهارت و شایستگی های حرفه ای در موقعیت های جدید کاری و حرفه ای در دوران 

زندگی آنها است.«2
بنابراین با توجه به رویکرد شایستگی محور و پرهیز از آموزش مبتنی بر حافظه، سطوح باالی دانش یعنی کاربرد، تجزیه 
و تحلیل، مقایسه و ارزیابی در برنامه درس دانش فنی مورد توجه قرار گرفت و جداول ارزشیابی پایان هر واحد یادگیری 

بر اساس آن نگاشته شد.
گزارش  تهیه  نمونه ها،  جمع آوری  )شامل  هنرجویان  فعالیت  از  مشاهدات  و  مستندات  بر اساس  محترم  هنرآموزان 
انجام کارهای خواسته شده، ارائه کارپوشه و...( اقدام به ثبت نمره شایستگی در سوابق تحصیلی هنرجویان می کنند، 
آزمون های کتبی و شفاهی مبتنی بر دانش به عنوان مستندات ارزشیابی کافی نبوده و تنها بخشی از ارزشیابی محسوب 

می شوند. با این مقدمه کتاب دانش فنی تخصصی دارای 5 فصل به شرح زیر است:
فصل یک )تحلیل شرایط ویژه در عکاسی(، اطالعات و دانش تکمیلی در اختیار هنرجویان قرار می دهد تا در شرایط 

خاص جّوی و یا در محیط های متنوع از نظر نور و رنگ، در هنگام عکاسی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
فصل دوم )مدیریت رنگ(، به مبحث مدیریت رنگ با تأکید بر منبع نورهای رنگی و نیز رنگ های جسمی و فرایند 

سنجش و بازتولید رنگ می پردازد.
هدف فصل سوم )نورپردازی و عکاسی از احجام( تقویت بنیه علمی هنرجویان در پرسپکتیو و درک احجام هندسی 

و چگونگی نورپردازی بر آنها برای عکسبرداری است.
فصل چهارم )هویت در گرافیک(، هویت بصری و کاربرد آن در طراحی گرافیک را توضیح و تحلیل می کند. از آنجایی 
که این فصل پیچیدگی، تنوع در موضوع و تفاوت در رویکردها را داراست و هنرجویان به طور مفصل تری در دوره های 
تحصیالت تکمیلی به آن خواهند پرداخت، پیشنهاد می شود برای درک بیشتر هویت، به نمونه های تصویری و یا مشاهده 

و مطالعه بصری در این زمینه پرداخته شود.
فصل پنجم کتاب با عنوان: کسب اطالعات فنی برای آشنایی هنرجویان با برخی اصطالحات فنی و علمی به زبان 
انگلیسی و به منظور استفاده از اطالعات فنی دوربین های عکاسی و نیز خوانش صحیح واژگان در محیط نرم افزار و 

اینترنت، طراحی وتدوین شده است که بیشتر این واژه ها در پایان کتاب همراه هنرجو ذکر شده اند.

با آرزوی توفیق روزافزون برای شما همکاران گرامی
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