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شایستگیهای غیرفنی
با ابالغ اسناد تحولی در نظام تعلی موتربیت رسمی
یوحرفهای
کشورمان در ســالهای اخیر ،آموزش فن 
رســمی کشــورمان با تغییرات اساســی همراه شد.
برنامهریزی و نیازســنجی شــغلی براساس نیازهای
دنیای کار ،توسعة حرفهای ،تحلیل حرفهها و مشاغل،
طبقهبندی کارها و فعالیتها بر مبنای شایستگی ،و
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،از جمله چرخشهای
یوحرفهای محسوب
اساسی در نظام جدید آموزش فن 
میشــوند .در جدول دروس برنامة درسی رشتههای
یوحرفــهای و مهارتی هم شــاهد ظهــور و بروز
فن 
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درسهای جدیدی هســتیم که نه از جنس دروس
فنیاند ،نه از جنس دروس پایه و عمومی!
ایــن دروس کــه در مصوبــة «شــورای عالــی
شوپــرورش» بــا عنــوان دروس خوشــة
آموز 
شایســتگیهای غیرفنی نامگذاری شدهاند ،دروسی
هســتند که متخصصــان دنیای آمــوزش و دنیای
کار بر ضرورت آنها برای توســعة شایســتگیهای
حرفهای و پاســخگویی به نیازهای دنیای کار توافق
نظــر دارند .درس اخالق حرفــهای یکی از این پنج
درس شایستگیهای غیرفنی اســت .درس اخالق

حرفهای در جدول دروس پایة دوازدهم برای تمامی
رشتههای فنی و مهارتی آمده است که شایستگیهای
امانتداری ،مســئولیتپذیری ،درستکاری ،رعایت
انصاف و بهرهوری را شامل میشود و در پنج پودمان
تنظیم شده است.
در ایــن شــماره بــر آن شــدیم تا از نظــرات و
پیشــنهادهای یکــی از هنرآموزان خبــرة آموزش
یوحرفهای که ســالهای زیــادی در این زمینه
فن 
تحقیــق کرده ،تجربه اندوختــه و یافتههای خود را
آموزش داده اســت ،به صورت مقاله بهرهمند شویم.
این مقاله به لحاظ نوشــتاری ســبک خاصی دارد و

در دو بخش تنظیم شــده اســت .بخش اول آن که
مربوط به این شــماره است ،در شش باب و به تعبیر
نگارندة محترم ،شش روز آفرینش در ارتباط با معلم
درس اخالق حرفهای به رشتة تحریر درآمده است و
انشاءاهلل در شمارههای دیگر به پرسشهای مطرح
شــده در بخش اول و کالس درس اخالق حرفهای
پرداخته میشود.
از شــما هنرآموز گرامی هم درخواســت میشود،
یافتههای ارزشــمند و تجارب تدریــس خود را به
یوحرفهای
منظور اشاعه و بهرهمندی نظام آموزش فن 
و مهارتی کشور با ما در میان بگذارید.
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