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مقاله

بســیار مهم و حســاس تلقــی می شــود. از این رو 
پرورش هنرآموزانی متعهد و توانمند که قادر باشند 
با اســتفاده از فناوری های مــدرن و با بهره گیری از 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری هنرجویانی کارآمد و 
شایسته متناسب با نیاز بازار کار رشته تربیت کنند، 
از اولویت های آموزش وپرورش محســوب می گردد. 

ویژگی های دیگر هنرآموزان رشته عبارت  است:
تسلط بر محتوای تخصصی دورة سه سالة جدید، 
دارا بودن مهارت تدریس و آشــنایی با »ارزشــیابی 
شایستگی محور« اســت که با توجه به عدم تربیت 
نیروی انســانی در رشتة ســرامیک در دانشگاه های 
تربیت دبیر و فرهنگیان، این موضوع به عنوان مشکل 
اصلی در آینده ای نزدیک برای رشــتة مذکور مطرح 

است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در اسناد باالدستی 
از جمله ســند چشم انداز 20 ســاله، سیاست های 
کلی نظام، قانون برنامه پنجم توســعه و نقشة جامع 
علمی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نشان 
از توجه ویژه، به این آموزش ها دارد. از ســوی دیگر 
ســهم ویژه  صنعت ســرامیک در تولیدات داخلی و 
صــادرات آن، همچنین گزاره های موجود در ســند 
راهبــردی وزارت صنعت، معــدن و تجارت و حجم 
باالی سرمایه گذاری ها، ضرورت تأمین نیروی انسانی 

متخصص را در این صنعت اجتناب ناپذیر می نماید.
در این راســتا آموزش و تربیت هنرجویان رشــتة 
ســرامیک در هنرســتان های فنی وحرفه ای وزارت 
آموزش وپرورش و رشــد و توســعه این رشته امری 

اهمیت و ضرورت توسعة آموزش های فنی وحرفه ای 
به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق 
برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی انسانی 
متخصص و ماهر برای اجــرای هر برنامه، ضرورتی 
است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی 
و انسانی به هدر خواهد رفت. به همین دلیل، یکی از 
عواملی که سال هاست مانع تحقق واقعی هدف های 
برنامه های اقتصــادی و اجتماعی شــده، فقدان یا 
کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای 
اجرایی برنامه ها به خصوص در بخش میانی آن بوده 
اســت که وزارت آموزش وپرورش عهده دار تربیت و 

تأمین آن به طور گسترده بوده است. 
آنچه اقتصــاد جهانی را بیش از پیش مشــخص 
می کند، بازارهای کار ملی و بین المللی است که هر 
روز متفاوت تر از پیش اســت. امروزه کشورها سخت 
در تالش  هســتند که با ایجــاد نظام هایی به منظور 
آماده سازی افراد برای اشــتغال، منابع خود را مورد 
استفادة بهینه قرار دهند. در حقیقت همة افراد حتی 

مردم کشورهای در حال توسعه، به شرطی می توانند 
در بــازار کار رقابت کنند کــه در فناوری های نوین 
مهارت  داشــته و از مهارت های تخصصی برخوردار 
باشند. معمواًل نظام آموزش حرفه ای هر کشور مانند 
یک نهاد، مسئول آماده سازی افراد برای کار قلمداد 

می شود.
هم زمان با برنامه های توسعة سرمایه گذاری عمرانی 
در کشــور، توجه بــه منابع نیروی انســانی ماهر از 
اولویت خاصی برخوردار اســت. از آنجا که آموزش 
متوســطه منبع اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر و 
نیمه ماهر به شمار می رود و از این رو تأثیر ویژه ای در 
میزان موفقیت برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی می گذارد که این مهم با آموزش در شاخة 
فنی وحرفه ای امکان پذیر شده است، لذا لزوم ارتباط 
و هماهنگی آموزش وپــرورش با نیازهای بازار کار و 
تلفیق آموزش با کار بیش از پیش احساس می شود.

در نظام جدید آموزش متوسطه، در کنار شاخه های 
نظری، برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر 
در بخش های متفاوت اقتصادی، شاخة فنی وحرفه ای 

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ سرامیک

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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ایجاد شده است. آموزش های فنی وحرفه ای در نظام 
قدیم به صورت دوســاله و در نظام جدید سه ســاله 

تعریف شده اند.
دورة دوســاله به صورت چهار نیم ســال تحصیلی 
و 16 هفتــة کامل برگزار می شــد. در این دوره، هر 
واحد درســی نظری معادل یک ساعت در هفته، هر 
واحد درسی آزمایشگاهی دو تا سه برابر ساعت واحد 
نظری، و هر واحد درسی کارگاهی 3 تا 4 برابر واحد 
نظری برای یک  نیم سال تحصیلی در نظر گرفته شده 

بود.
در دورة سه سالة هنرستان، میانگین طول هر سال 

تحصیلی 32 هفتة آموزشــی است. هر واحد درسی 
نظری معادل یک ســاعت در هفته و هر واحد درس 
عملی )آزمایشــگاهی و کارگاهی( یک ونیم تا چهار 
برابر ساعت واحد نظری، در طول یک سال تحصیلی 
ارائه می شــود که براســاس نــوع درس های عملی 

متفاوت خواهد بود.
در دورة سه ســالة  هنرستان، هدف تربیت نیروی 
انســانی متعهد و کارامدی است که بتواند عالوه بر 
انجام وظایف شــهروندی، با استفاده از آموخته های 
خویش در حرفه های مربوط به »سرامیک« در سطح 

میانی کمک تکنسین، به کار اشتغال ورزد.
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شــغل های قابل احراز در رشتة ســرامیک که براســاس منابعی مانند اطالعات مرکز آمار ایران، شغل ها و 
حرفه های ســازمان آموزش فنی وحرفه ای، شــغل ها و حرفه های بخش خصوصی، شغل ها و حرفه ها در سایر 
کشورها )مالزی، استرالیا، آلمان و...( و شغل ها و حرفه های ایسکو 2008، شغل ها و حرفه های رشتة سرامیک 

در دو سطح L1 و L2 به شرح جدول 1 قابل احرازند.

از جملــه شایســتگی های فنی شــاغالن حرفة 
ســرامیک در ســطح کارگر ماهر و کمک تکنسین، 
توانایی شــارژ دســتگاه هایی مانند بالمیل، اسپری 
درایــر، پرس، بالنجر،  کوره و همچنین شــکل دهی 
بدنه های سرامیکی به روش های دستی، ریخته گری 
دوغابی، پرس و پالستیک، پرداخت قطعات و اعمال 

لعاب است.
شــخصیت و هویت حرفه ای شاغالن این سطح از 
نوع واقع گرایی است. آن ها باید از توانایی هایی مانند 
آمادگی دست  و بازو، چابکی دست، چابکی انگشتان 
دســت، دقت و کنترل، هماهنگی اعضای حرکتی، 
بنیة مناسب، توانایی دید دور و نزدیک، توانایی دید 
جانبی، حساسیت در شنیدن، هماهنگی کلی بدن و 

تمرکز برکار برخوردار باشند.
شایســتگی های غیرفنی موردنیاز حرفه شــامل 
ایفای نقش در تیم، مهارت گوش کردن، یادگیری، 
و تنظیم و اصالح عملکرد سیســتم است. از جمله 
الزامات شــاغالن در حرفة سالمت جسمی کامل و 

مسئولیت پذیری، گوش دادن فعال و آموزش است.

توسعةحرفهای
توسعة حرفه ای را می توان به صورت »پیش بینی و 
امکان پیشــرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد 
مســیرهای متنوع برای رســیدن به سطوح باالی 
مهارت« تعریف کرد. طراحی مســیرهای گوناگون 
برای پیشــرفت و ارتقای نیــروی کار از جنبه های 
گوناگون موردتوجه قرار می گیــرد. افزایش انگیزه، 
تسهیل و ارتقای مهارت و شایستگی، انعطاف پذیری 
نیروی کار، مدیریت منابع انسانی و نیروی کار کشور 
و ایجاد یک ســاختار منسجم شــغلی از جملة این 
موارد اســت. در نمودار 1 ساختار توسعة صالحیت 

حرفه ای رشتة سرامیک نشان داده شده است.

شغلهایرشتةسرامیک

ویژگیهایشغلوشاغل

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةسرامیک
کمکتکنسینسرامیککارگرماهرسرامیک

اپراتور آزمایش کنندة مواد اولیه16آماده کنندة گل چینی1
اپراتور اکسترودر17سفالگر2
اپراتور دستگاه های شکل دهی18پرداخت کار سفال، چینی، سرامیک3
اپراتور پرس پالستیک19لعاب زن4
مونتاژکار بدنه های سرامیکی20تزئین کنندة سفال و سرامیک5
بارچین کوره و خشک کن21اپراتور خردکن6
اپراتور کوره و خشک کن22آسیاب کن تر7
کنترل کیفی قطعات خشک شده23آسیاب کن خشک8
اپراتور کوره های تونلی و تناوبی24آماده کنندة پودر9
کنترل کیفی قطعات پخت25پرس کار10
اپراتور دستگاه شکل دهی شیشه26آماده کنندة دوغاب11
شیشه گر27آزمونگر تعیین کیفیت دوغاب12
پرداخت کار شیشه28تعیین کنندة خواص رئولوژی دوغاب13
اپراتور دکور شیشه29قالب ساز سفال و چینی14
تراش کاری شیشه30ریخته گری دوغابی15
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نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةسرامیک

مهندس 
حرفه اي 
سطح 5

هنرآموز
رشتة سراميک
23202505

مهندس سراميک

تكنسين ارشد سراميک
2490195

تكنسين سراميک
31190192

کارگر ماهر عمومي سراميک
81810191

کمک تكنسين سراميک
73140192

تكنسين 
ارشد 
سطح 4

کمک 
تكنسين 

سطح 2

کارگر
ماهر 
سطح 1

تكنسين 
سطح 3

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهسرامیک
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةسرامیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
زی

مو
رآ

هن

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ة
شت

یر
رفن

غی
و

ی
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

٭ ک
می
را
س

1. توانایي آموزش تولید سرامیک به روش دستی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش پالستیک )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش پرس پودر )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش تولید شیشه )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش خشک کردن و پخت سرامیک ها )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فني پایه و تخصصی سرامیک )250 ساعت آموزش(

 8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی  غیرفني در تربیت کارگر ماهر عمومی سرامیک 
)34 ساعت آموزش(

 9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین سرامیک 
)34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگي نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگي کاربرد طرح و نقش های فرهنگی )34 ساعت آموزش(

 2800 ــ~
ساعت

شایستگیهای
1800 ـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین سرامیکفنیتکنسین٭

ساعت

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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