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مقدمه

یکی از مهمترین نیازهای انسان دستیابی به سالمت است و اگر سالمت نباشد ،افراد ،خانواده ها ،جوامع و ملت ها
توسعه اجتماعی و اقتصادی خود دست یابند.
نمی توانند به هدف های
ٔ
با تحقیقات مختلفی که صورت گرفته ،ثابت شده است که رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها
ارزان تر ،راحت تر و کم خطرتر از درمان آن هاست و این مهم جز با کسب اطالعات و مهارت های مربوط به آن انجام
شدنی نیست .کسب این آگاهی ها به هر فرد کمک می کند تا بتواند در حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
خود و دیگران مشارکت نموده و زمینه ساز پیشرفت اجتماعی باشد.
در این مجموعه به اصول و موازین بهداشت فردی ،بهداشت محیط ،تغذیه ،بهداشت موادغذایی و نقش آموزش
بهداشت در تأمین سالمت پرداخته شده است.

سخنی با هنرآموزان

کتاب «بهداشت محیط و خانه» یکی از چهار عنوان کتاب مهارتی مجموعه استاندارد مهارت های سالم زیستن
است که شامل پیمانه های مهارتی کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده ــ اصول بهداشت محیط و
حفاظت محیط زیست ــ تغذیه و بهداشت موادغذایی در خانواده و آموزش بهداشت در خانه و خانواده می باشد.
ساعات تئوری و عملی هر پیمانه مشخص است به منظور اجرای مطلوب آموزش های این مجموعه توصیه می شود به
نکات زیر توجه فرمایید:
برنامه آموزشی خود را تنظیم کنید.
ــ با درنظر گرفتن هدف کلی و جدول زمان بندی و مهارت های پیش نیازٔ ،
ــ پیش آزمون های ابتدای هر واحد کار را بررسی کنید .این کار اطالعات و مهارت های ورودی را ارزیابی و
برنامه آموزش انگیزه و تمرکز بیشتری ایجاد می کند.
برای شروع ٔ
ــ هنرآموزان عزیز توجه داشته باشند ایجاد توانمندی در جهت کسب مهارت های مورد نیاز مهم ترین هدف این
مجموعه است لذا به اهداف رفتاری هر واحد کار بیشتر توجه شود.
ــ محتوای آموزشی هر واحد کار براساس روش های فعال یاددهی ــ یادگیری تدوین شده است شامل پرسش های
انگیزشی ،فعالیت های عملی ،مباحث نظری ،جدول ها ،نمودارها و تصاویر مرتبط با موضوع است که با توجه به هدف های
رفتاری تدوین شده است.
مطالعه مطالب
ــ به منظور افزایش بازدهی آموزشی توصیه می شود ،کارهای عملی فردی و گروهی را در کنار
ٔ
نظری انجام دهید .این فعالیت های عملی بازدید ،تحقیق ،تمرین عملی و … هستند.
مطالعه آن صرفاً برای کسب اطالع
ــ در هر واحد کار مطالبی تحت عنوان «بیشتر بدانید» گنجانده شده است که
ٔ
برنامه آموزشی نیست.
بیشتر توصیه می شود و جزء ٔ
ــ در هر واحد کار ،نکته هایی با اهمیت بیشتر با عنوان «توجه»« ،نکته» و «آیا می دانید» طراحی شده است که
دهنده تأکید بر اهمیت مطلب است.
نشان ٔ
چکیده واحد کار ،آزمون های پایانی نظری و عملی برای ارزشیابی بخش های نظری
ــ در پایان هر واحد کار،
ٔ
و عملی مطرح شده است.
پاسخنامه پیش آزمون و آزمون پایانی نظری هر واحدکار در بخش پیوست ها آمده است .توصیه می شود بهمنظور
ــ
ٔ
ارزیابی میزان یادگیری محتوای هر واحد کار ابتدا به پرسش ها پاسخ داده شود بعد به پاسخنامه مراجعه کنند.
مطالعه بیشتر» آمده
ــ در بخش پیوست ها پس از معرفی منابع مؤلف یا مؤلفان ،بخش دیگری نیز با عنوان «برای
ٔ
است .در این بخش کتاب ها ،نرم افزارها و پایگاه های اینترنتی که به یادگیری بیشتر هنرجو کمک می کند ،معرفی شده
است .چنان چه این منابع برای هر واحد کار متفاوت باشد ،در پایان آن واحد کار ذکر می شود.

