
مهدياسماعیلي
مقاله

شایستگي ها براساس نظام جدید آموزش دوره دوم 
متوسطه پرداخته شده است.

كلیدواژهها: شایســتگي هاي غیرفني، صالحیت 
حرفه اي، هنرآموز، هنرستان

مقدمه
اگرچه در كشــورهاي گوناگون به شایستگي هاي 
غیرفني به صورت جدي و بنیادي پرداخته شده است 
ولي تعریف یكساني از این مهارت ها و شایستگي ها 
وجود ندارد. در برخي كشورا با وجود تعریف یكسان، 
برداشــت هاي گوناگوني نیز از آن ها مي شود. فرایند 
تهیه، تدوین و كاربست این شایستگي ها ممكن است 
خواســتگاه هاي متفاوتي داشته باشــد و حوزه هاي 
متنوعي درگیر این فرایند گردند. اگرچه نیاز دنیاي 
كار مي تواند سرمنشــأ وجود چنین شایستگي هایي 
قلمداد شود ولي نگاه هاي فلسفي، تربیتي و راهبردي 
هر كشــور بر روي ماهیت و ابعاد این شایستگي ها 
تأثیر خواهد گذاشت. از طرفي الگوي تعاملي دنیاي 
كار و دنیاي آموزش تعیین كنده چیســتي و قلمرو 
شایستگي هاي كلیدي، مهارت هاي استخدام پذیري، 
مهارت هــاي كلــي، مهارت هاي نــرم، مهارت هاي 
مشترك، مهارت هاي توانمندساز حیاتي، مهارت هاي 
مهارت هاي  انتقال پذیــر،  مهارت هــاي  ضــروري، 

فرارشته اي و ... به این شایستگي هاي داده مي شود.
تعاریــف گوناگونــي از شایســتگي هاي غیرفني 
شده اســت كه مي توان آن ها را به چند دسته زیر، 

گروه بندي نمود:
 شایســتگي هاي بسیار ضروري براي محیط كار و 

زندگي اجتماعي در حال تغییر
 شایســتگي هاي ضروري براي استخدام و توسعه 

شخصي در اجتماع و زندگي
 شایستگي هایي كه یك شخص براي موفقیت در 

یادگیري، كار، حل مسائل و مشكالت نیاز دارد.
 شایســتگي هایي كه یك محیط كاري با ســطح 
عملكردي باال نیــاز دارد و دنیاي آموزش باید آن ها 

را آموزش دهد.
 شایستگي هایي كه براي موفقیت در دامنه وسیعي 

چكیده
در دهه هاي اخیر بحث هاي مربوط به شایستگي هاي 
غیرفنــي به عنوان یك موضوع اصلي آموزش و مورد 
نیاز دنیــاي كار در قلمرو آموزش هاي فني وحرفه اي 
مطرح گردیده و در سطح گسترده اي بین كشورهاي 
مختلف به آن پرداخته شده است. در كشور ما، پس 
از ابالغ برنامه درســي ملي ایــران و تغییرات نظام 
آموزش دوره دوم متوســطه، این شایســتگي هاي 
به صورت تلفیقي و مســتقل در برنامه هاي درســي 
رشته هاي مختلف فني وحرفه اي گنجانده شده است.

بــا توجه به اهمیت باال، جدیــد بودن، پیچیدگي 
رویكرد آموزش، نبــود نظام تربیت مربي و هنرآموز 
بــراي این شایســتگي ها، ضرورت تربیــت مربیان 
مربوطــه و توجه جدي بــه صالحیت هاي حرفه اي 
آنــان را دوچندان كرده اســت. در این نوشــته به 
ابعــاد و مؤلفه هاي صالحیت حرفــه اي مربیان این 

صالحیت حرفه ای مربيان شايستگى هاى غيرفنى 
در نظام جديد آموزش هنرستان
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از فعالیت ها در آمــوزش، تربیت فني، كار و زندگي 
نیاز است.

تغییرات ســریع فنــاوري، پیچیدگي هاي دنیاي 
كار، تغییر ســریع تركیب نیروي انســاني بازار كار، 
افزایــش رقابت در محیــط كار از جمله مؤلفه هایي 
اســت كه آموزش به صورت تلفیقي یا مســتقل این 
شایســتگي ها را پراهمیت مي سازد. در برخي موارد 
حوادث و صدمات شــغلي در محیط كار نیز از نبود 
چنین شایستگي هایي است. از طرفي ارتقا شغلي و 
حرفه اي نیز به این توانایي ها در محیط كار وابســته 
است. همچنین انگاره هاي استخدام و اشتغال در قرن 

بیست ویكم تغییر پیدا كرده است به طوري كه:
 تمركز بیشتر بر استخدام پذیري دارد تا استخدام

 تأكید بیشــتر بر آموزش پذیر بودن دارد تا مهارت 
آموخته گشتن

 تأكید بیشتر بر یادگیري دارد تا تدریس
 تأكید بیشتر بر مشاغل سبز دارد تا مشاغل سنتي

این ها تنها مواردي هستند كه ضرورت پرداختن و 
آموزش شایستگي هاي غیرفني دنیاي كار را مسجل 

مي نماید.
از طرفــي ضرورت توجه به تربیت معلم، هنرآموز و 

مربي به دالیل زیر بایستي بیشتر احساس شود:
1. جدید و نو بودن موضوع شایستگي هاي غیرفني

2. نبــود نظام تربیت مربي و هنرآموز براي آموزش 
چنین شایستگي هایي در گذشته

3. جایگاه و ارزش نسبتًا پایین این شایستگي ها در 
نظام آموزشي نسبت به شایستگي هاي فني

4. نبود پست هنرآموزي و مربي گري براي آموزش 
این شایستگي ها

5. پیچیدگي آموزش شایســتگي هاي غیرفني با 
رویكرد تلفیقي یا مستقل

6. تنوع گسترده این آموزش ها در كلیه رشته هاي 
مختلف و حرفه هاي گوناگون

7. دشــواري ســنجش و ارزشــیابي از كســب 
شایستگي هاي غیرفني

8. ضــرورت و نیــاز ســریع دنیــاي كار به این 
شایستگي ها

ابعادومؤلفههايشایستگيهاي
غیرفني

در نگاشت چهارم برنامه درسي ملي ایران، ابعاد و 
مؤلفه هاي شایســتگي هاي غیرفني شامل موارد زیر 

مي باشند:
 شایستگي هاي اساسي: سواد، محاسبه و استفاده 

از فناوري؛
 شایستگي هاي بین فردي: كار تیمي، ارتباط مؤثر، 
احترام بــه عقاید و رعایت حقــوق دیگران، كنترل 

هیجانات؛
 شایســتگي هاي تفكر: حل مســئله، تفكر نقاد و 
انتقادي، تفكر خالق، استدالل، تفكر سیستمي، تفكر 

منطقي؛
 شایستگي هاي شخصیتي: ایمان، مسئولیت پذیري، 
راست گویي، شــكیبایي، سخت كوشــي، مدیریت، 
برنامه ریــزي و وجــدان كاري، اخــالق حرفــه اي، 

قانون مداري، اتكاء به نفس، كنجكاوي؛
 شایستگي هاي كســب و كار: كارآفریني، نوآوري 
و مهارت هاي شــغلي، عالقه منــدي به كار و تالش، 

ارتقاي كارایي و بهره وري و كاهش هزینه ها؛
 شایستگي هاي اجتماعي: زندگي اخالقي و كارآمد 
در جامعــه اطالعاتــي با حفظ ارزش هــاي دیني و 

اخالقي، مهارت هاي شهروندي.
در فرایند طراحي و برنامه ریزي درسي آموزش هاي 
فني و مهارتــي در نظام جدید آموزش متوســطه، 
شایستگي هاي غیرفني به صورت جدول زیر مشخص 
و بــراي تلفیق در شایســتگي هاي فني هر رشــته 
تحصیلي ـ  حرفه اي در وجه عملكردي و مســتقل با 

نگاه دیسیپلیني كدبندي شده است.

توانايي آموزش اخالق حرفه اي و 
آموزش تلفيقي نوآوري و کارآفريني 
از مهم ترين شايستگي هاي مورد نياز 

مدرسان است.
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جدولفهرستشایستگيهايغیرفنيدرنظامجدیدآموزشيفنيومهارتيوكدهايمربوطه

حوزه هاي 
شایستگي هاي غیرفنيصالحیت

تفكر
)NI(

استدالل
)N11(

تصمیم گیري
)N12(

حل مسئله
)N13(

تفكر انتقادي
)N14(

تفكر خالق
)N15(

نگرش سیستمي
)N2(

داشتن درك 
درست از 

سیستم سازماني 
)N21(

تنظیم و اصالح 
عملكردهاي 

سیستم
)N22(

بهبود 
عملكردهاي 

سیستم
)N23(

یادگیري 
مادام العمر و 
كسب اطالعات

)N3(

جمع آوري 
و گردآوري 

اطالعات
)N31(

سازمان دهي 
اطالعات
)N32(

تفسیر 
اطالعات
)N33(

كاربرد 
فناوري 
اطالعات 
)N34(

یادگیري
)N35(

توسعه 
شایستگي و 

دانش
)N36(

مستند 
سازي

)N37(

كاربرد فناوري
)N4(

انتخاب و 
به كارگیري 
فناوري هاي 

مناسب
)N41(

به كارگیري 
فناوري هاي 

مناسب
)N42(

نگهداري 
فناوري هاي 
به كار گرفته 

شده
)N43(

ارتباط مؤثر و 
كار تیمي
)N5( 

اجتماعي بودن 
 )مردمي بودن(

)N51(

مهارت گوش 
كردن )خوب 

شنیدن(
)N52(

ایفاي نقش 
در تیم
)N53(

شركت در 
اجتماعات و 

فعالیت ها
)N54(

نمایش 
قدرت 
رهبري 

افراد
)N55(

احترام 
گذاشتن بر 
ارزش هاي 

دیگران
)N56(

آموزش 
دیگران
)N57(

مذاكره
)N58(

مدیریت
)N6( 

خودمدیریتي
)N61(

مدیریت كارها و 
پروژه ها
)N62(

مدیریت 
كیفیت
)N63(

مدیریت 
زمان

)N64(

مدیریت 
منابع مالي 

)N65(

مدیریت مواد 
و تجهیزات

)N66(

مدیریت 
منابع 
انساني
)N67(

ویژگي هاي 
شخصیتي 

)N7(
تعالي فردي

)N71(
مسئولیت پذیري

)N72(
درستكاري
)N73(

كارآفریني
)N8( 

كارآفریني
)N81(

محاسبه و 
ریاضي
)N9( 

محاسبه و 
ریاضي
)N92(

دروسشایستگيهايغیرفنيدرنظامجدیدآموزشي

در نظام جدید آموزش متوسطه شایستگي هاي غیرفني با دو رویكرد تلفیقي و مستقل آموزش داده مي شود. 
در رویكرد تلفیقي شایستگي هاي غیرفني با شایستگي هاي فني تلفیق شده و در اهداف، محتوا، ارزشیابي و 
كتاب هاي درسي در كارگاه ها و دروس رشته هاي مختلف شاخه فني وحرفه اي مورد توجه قرار گرفته است. در 
رویكرد مستقل پنج درس شایستگي هاي غیرفني در خوشه این شایستگي ها در جدول دروس پایه هاي 10، 
11 و 12 هنرستان و در تمامي رشته ها در نظر گرفته شده است. عالوه بر این یك درس نیز با نام »كارآفریني 
و تولید« به صورت انتخابي براي دانش آموزان متوســطه نظري در ادامه درس كار و فناوري پیشنهاد گردیده 

است.
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جدولمواددرسيوساعاتتدریسهفتگيدورهدوممتوسطه)شاخههايفنيوحرفهايوكاردانش(

دامنه محتوایيردیف
پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

واحد/ ساعتعنوان درسواحد/ ساعتعنوان درسواحد/ ساعتعنوان درس

تربیت دیني و 1
اخالقي

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(1
2

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(2
2

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(3
2

عربي، زبان 
1عربي، زبان قرآن 13عربي، زبان قرآن 12قرآن 1

زبان و ادبیات 2
2فارسي 23فارسي 22فارسي 1فارسي

____2زبان خارجي 22زبان خارجي 1زبان هاي خارجي3

4
خوشه دروس:

مطالعات 
اجتماعي

جغرافیاي 
عمومي و 

استان شناسي
2تاریخ معاصر2علوم اجتماعي 22

خوشه دروس:5
انسان و سالمت

2تربیت بدني 23تربیت بدني 22تربیت بدني 1

انسان و محیط _____
سالمت و بهداشت2زیست

آمادگي دفاعي
2
3

6

خوشه دروس:
انسان و 

مهارت هاي 
زندگي

_____
درس انتخابي )1. 

هنر 2. تفكر و سواد 
رسانه اي(

مدیریت خانواده و 2
2سبك زندگي

7
خوشه دروس:

شایستگي هاي 
غیرفني

الزامات محیط 
كارگاه نوآوري و 2كار

2اخالق حرفه اي2كارآفریني

_____

كاربرد فناریو هاي 
نوین مدیریت 
تولید انتخابي 

سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي 

آموزشي

2____

8

خوشه دروس:
شایستگي هاي 
پایه )ریاضي، 

فیزیك و شیمي(

2درس پایه4درس پایه4درس پایه

9
خوشه دروس:

شایستگي هاي 
فني و كارگاهي

8كارگاه 85كارگاه 82كارگاه 1

8كارگاه 86كارگاه 83كارگاه 2

4دانش فني تخصصي_____3دانش فني پایه

درس مشترك 
تجمیعيكارآموزي__4گروه

40جمع40جمع40جمع

برنامه ویژه 10
مدرسه

زمینه سازي براي اجراي بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2_13 برنامه درسي مشتمل بر عناویني 
مانند پژوهش و ارائه خالقانه )سمینار(، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل 

)ساالنه 50 تا 100 ساعت(

براساس راهنماي برنامه درسي، اهداف كلي دروس شایستگي هاي غیرفني مطابق جدول زیر است:
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جدولاهدافكليدروسشایستگيهايغیرفني
هدف كلينام درسردیف

الزامات محیط كار1
هنرجویان پس از گذراندن این درس، توانایي به كارگیري الزامات عمومي مورد نیاز محیط كار از قبیل 
به كارگیري استانداردهاي ایمني و بهداشــت، ارگونومي و مدیریت كیفیت، به كارگیري قوانین كار و 

یادگیري فناورانه و مادام العمر فني وحرفه اي را كسب مي نمایند.

نوآوري و كارآفریني2
هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایستگي نوآورانه در تعیین و درك موقعیت 
خود و بهبود آن را در برخورد با چالش ها و مسائل زندگي و فعالیت هاي حرفه اي را كسب مي نمایند. 
عالوه بر این، آنان در به كارگیري شایســتگي كارآفریني در ایجاد كســب و كار به صورت نوآورانه در 

گروه هاي بزرگ شغلي توانمند مي گردند و شخصیت كارآفرینانه آن ها رشد و پرورش مي یابد.

كاربرد فناوري نوین3

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایســتگي فناورانــه و مولد در تعیین و درك 
موقعیت خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مســائل و حل آن ها در گروه هاي بزرگ و شغلي خود را 
كسب مي نمایند. آن ها در انتخاب فناوري هاي نوین، آینده شغلي و حرفه اي و تحلیل تغییرات فناوري رشته 
تحصیلي خود توانمند خواهند شد. تحلیل مزایا و فرصت ها، معایب و تهدیدها، خواستگاه فناوري و چرخه 
عمر فناوري، شایستگي هاي الزم را كسب مي نمایند و تهدیدها، خواستگاه فناوري و چرخه عمر فناوري، 

شایستگي هاي الزم را كسب مي نمایند. فناوري ها براساس نقشه علم و فناوري كشور تعیین خواهند شد.

مدیریت تولید4
هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایستگي پیش بیني، برنامه ریزي و بازاریابي 
براي محصوالت یا خدمات در حوزه شغلي و رشته تحصیلي خود و همچنین توانایي انتخاب روش هاي 

تولید و مدیریت پروژه را كسب خواهند كرد.

اخالق حرفه اي5
هنرجویان پس از گذراندن این درس، به مراتبي از سطوح شایستگي كالن اخالق حرفه اي در تعیین 
و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مســائل اخالقي حرفه و حل آن ها در عرصه هاي 

مختلف ارتباط با خدا، خلق و خلقت را در انجام تكالیف كاري در شغل و حرفه دست مي یابند.

هر درس شایستگي هاي غیرفني از مجموعه اي پودمان و شایستگي تشكیل شده است كه براي هر پودمان 
یك نمره شایستگي مستقل در كارنامه هنرجویان اختصاص مي یابد:

جدولعناوینپودمانهايشایستگيهايغیرفني
پودمان هاي شایستگيدرس

كاربرد فناوري هاي نوین

سواد فناورانه
فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري همگرا و مواد نوتركیب
انرژي هاي تجدیدپذیر

از ایده تا محصول

مدیریت تولید

تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه

كارگاه نوآوري و كارآفریني

حل خالقانه مسائل
نوآوري و تجاري سازي محصول

طراحي كسب و كار
بازاریابي و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه اي

امانت داري
مسئولیت پذیري

درستكاري
رعایت انصاف

بهر ه وري

الزامات محیط كار

محیط كار و ارتباطات انساني
فناوري در محیط كار
محیط و قوانین كار

ایمني و بهداشت محیط كار
مهارت كاریابي
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مسیرتوسعهحرفهايوشغليوسطوحصالحیتموردانتظار*

سطح 8

سطح 7

صالحیت حرفه اي هنرآموز ارشد رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي و 
شایستگي هاي غیرفني

سطح 6

سطح 5صالحیت حرفه اي هنرآموز رشته تحصیليـ  حرفه اي

صالحیت حرفه اي تكنسین/ كاردان حرفه اي 
)در كلیه رشته هاي تحصیليـ  حرفه اي(

سطح 4

صالحیت حرفه اي كمك تكنسین/ كمك كاردان حرفه اي 
)در كلیه رشته هاي تحصیليـ  حرفه اي(

سطح 3

صالحیت حرفه اي نیروي كار ماهر
)در كلیه رشته هاي تحصیلي ـ  حرفه اي(

سطح 2

سطح 1

*سطوحصالحیتبراساسقانوننظامجامعآموزشوتربیتفنيوحرفهايومهارتميباشد

توسعهحرفهايمربیانوهنرآموزانشایستگيهايغیرفني

توسعه حرفه اي را مي توان به صورت »پیش بیني و امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي 
متنوع براي رسیدن به سطوح باالي مهارت« تعریف نمود. طراحي مسیرهاي گوناگون براي پیشرفت و ارتقاء 
نیروي كار به ویژه حرفه هاي آموزشــي و مربي گري از جنبه هــاي گوناگون مورد توجه قرار مي گیرد. افزایش 
انگیزه، تسهیل و ارتقاء مهارت و شایستگي، انعطاف پذیري نیروي كار، مدیریت منابع انساني و نیروي آموزشي 
كشــور، ایجاد یك ساختار منسجم شــغلي و حرفه اي از جمله این موارد اســت. در شكل زیر مسیر توسعه 
حرفه اي براي آموزش هاي شایستگي هاي غیرفني نشان داده شده است. در صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان 
تمام رشته هاي تحصیلي، آموزش شایستگي هاي غیرفني در حدود دروس مستقل این شایستگي ها طراحي 

شده است. در سطوح باالتر آموزش این شایستگي ها به طور تخصصي تر و وسیع تر در نظر گرفته شده است.
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جدولصالحیتمدرسیندروسشایستگيهايغیرفني
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ام 
ی ع

ی ها
تگ

یس
شا

می
معل

فه 
حر

ک 
وژی

داگ
1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ

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
8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ه ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

شا

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 آموزشی اخالق حرفه ای

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

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

شایستگي هاي فني 
رشته هاي تحصیلي 

ـ حرفه اي
2500 ساعتشایستگي هاي فني رشته هاي تحصیليـ  حرفه اي مشترك )دروس تخصصي رشته ها(

د 
رش

وز ا
رآم

 هن
رفه

 ح
ني

ي ف
ي ها

تگ
یس

شا
 

ني
یرف

ي غ
ي ها

تگ
یس

شا

1. كسب شایستگي آموزش تفكر سیستمي )68 ساعت(
2. كسب شایستگي آموزش نوآوري نظام یافته ـ تبریز )34 ساعت(

3. كسب شایستگي آموزش مسئولیت پذیري اجتماعي )68 ساعت آموزش(
4. كسب شایستگي آموزش تفكر طراحي )34 ساعت(
5. كسب شایستگي تحلیل تربیت اخالقي )34 ساعت(

6. كسب شایستگي آموزش سیستم مدیریت بهداشت و ایمني )68 ساعت(
7. كسب شایستگي آموزش بازاریابي )34 ساعت(

8. كسب شایستگي تحلیل مدیریت و فلسفه فناوري )32 ساعت(
9. كسب شایستگي تحلیل كارآفریني فناورانه )68 ساعت(

10. كسب شایستگي مدیریت پروژه )64 ساعت(
11. كسب شایستگي مدیریت رفتار سازماني )32 ساعت(

12. كسب شایستگي تحلیل فلسفه اخالق )51 ساعت(

 600 ~

ساعت

صالحیتحرفهايهنرآموزانومربیانآموزششایستگيهايغیرفني

با توجه به جداول و عناوین پودمان ها و شایستگي هاي غیرفني فهرست صالحیت هاي مورد نیاز هنرآموزان 
و مربیان جهت تدریس این شایســتگي ها چه به صورت مســتقل و چه به صورت تلفیقي در جدول زیر نشان 

داده شده است.

ـ شایستگي ها به سه دسته عمومي، فني و غیرفني تقسیم مي شود.
ـ آموزش به مفهوم کلي آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.

ـ ســاعت آموزش و تربیت جهت کسب شایستگي ها و صالحیت هاي هنرآموزان به صورت معادل و میانگین 
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بسته آموزش شایستگي هاي غیرفني براي معلمان شامل كتاب هاي درسي، كتاب هاي راهنماي معلم، فیلم 
آموزشي دوره ضمن خدمت، راهنماي برنامه درسي دروس اخالق حرفه اي، كارگاه نوآوري و كارآفریني، الزامات 
محیط كار، كارآفریني و تولید، مدیریت تولید و كاربرد فناوري هاي نوین مي باشــد. همچنین براي درس هاي 
نوآوري و كارآفریني دو منبع آموزشي معلمان و براي درس اخالق حرفه اي دو منبع دیگر جهت دانش افزایي 

تهیه شده است.

بستهآموزشيمعلمان

در نظر گرفته شده است.
ـ ساعت آموزش ها با توجه به تمام سطوح صالحیت حرفه اي پیشنهاد شده است.

ـ واژه پداگوژي به معني روش و عمل آموزش به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کار رفته اســت و 
داراي چهار رکن اصلي است:

1. تفاوت هاي فردي دانش آموزان
2. تفاوت هاي محیط یادگیري به ویژه در آموزش هاي فني وحرفه اي )کالس، کارگاه، کارآموزي و عملیات میداني(

3. تفاوت در پیامدهاي یادگیري )سنجش براساس شایستگي هاي دنیاي کار(
4. تفاوت در سازمان دهي یادگیري به دلیل محیط هاي یادگیري در آموزش هاي فني وحرفه اي

5-  توانایي، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیار عملکردي )استانداردهاي( دنیاي کار تبدیل 
به شایستگي مي شود.

8 

 بسته آموزشي معلمان: 
ضمن              شي دوره  سي، كهابهاي راهنماي مدلم، فيلم آموز شامل كهاب هاي در گهاي هاي غير فني براي مدلمان  شات گهه آموزش  ب

دروس اخالق حرفه اي، كارگاه نوآوري و كارآفرتني، اهزاماظ محيط كار، كارآفرتني و يوهيد، مدترتت خدمت، راهنماي برنامه درسااي 
يوهيد و كاربرد فناورتن هاي نوتن مي باشااد. همچنين براي درس هاي نوآوري و كارآفرتني دو منبع آموزشااي مدلمان و براي درس 

 است.  اخالق حرفه اي دو منبع دتار جهت دانش افزاتي يهيه شده 
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