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تعریف فرصت یادگیری
فرصت یادگیری در برنامه ریزی درسی 
سنتی صرفًا شــامل محتوای کتاب های 
درسی تلقی می شــود. اما در برنامه ریزی 
درســی نوین فرصت یادگیــری عالوه بر 
کتاب های درســی، شــامل فرصت های 
متنوعــی می شــود کــه زمینه کســب 
شایستگی دانش آموزان را فراهم می آورد. 
در مبانی نظری سند تحول برنامه درسی 
به مجموعه فرصت هــای تربیتی اطالق 
می شود که دانش آموزان در معرض آن قرار 

می گیرند.
در برنامه ویژه مدرســه، محتــوا صرفًا 
نوشتاری نیست، بلکه شامل فیلم آموزشی، 
انیمیشن، بازی های رایانه ای، فعالیت های 

عملی دانش آموزان، بازدیدهای علمی و... 
می شود.

محتوای مربوط به فرصت های یادگیری 
در برنامه ویژه مدرســه می تواند توسط 
مدرســه تولید شــود یا از مراکز معتبر 
تهیه شود. تولید محتوا و سازماندهی  آن 
در علم برنامه ریزی  درســی بسیار مهم 
است. ســازماندهی محتوا از رویکردهای 
متنوعــی بهره گرفته می شــود. یکی از 
رویکردهای مهم، رویکرد تمامیک است 
)یــا موقعیت محور(. کــه همین رویکرد 
در آموزش محتــوا نیز باید مورد عنایت 
باشد. این رویکرد در قالب یک مثال برای 
تبیین  كارآفریني  مهارت هــای  آموزش 

می شود.

آموزش مهارت های کارآفرینی
یکی از موضوعات مهم براساس ساحت 
اقتصادی و حرفــه ای آموزش مهارت های 
کارآفرینی است، که در برنامه ویژه مدرسه 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. اما ســؤال 
اساسی آن است که فرصت های یادگیری 
این مهارت چگونه طراحی و آموزش داده 

می شود؟
اواًل باید توجه کرد اساسًا کارآفرینی در 
مدرسه یک رویکرد است و باید به صورت 
درهم تنیده و تلفیقــی در فرایند تدریس 
و فعالیت های پرورشی به کار گرفته شود 
تا ویژگی های کارآفرینی )ریسک پذیری، 
خالقیــت، تحمل ابهام، نــوآوری و...( در 

دانش آموز رشد و توسعه یابد.
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در عیــن حال می تــوان در برنامه ویژه 
مدرسه ویژگی ها و مهارت های کارآفرینی 
را به طور مستقیم آموزش داد که چگونگی 

آن توضیح داده می شود.

1. دوره اول ابتدایی
برای دوره اول ابتدایی براســاس اهداف 
تعلیم وتربیت ساحت اقتصادی و حرفه ای 
می توان مفاهیــم و مهارت های یادگیری 

کارآفرینانه را به صورت زیر بیان کرد:
ـ مشاهده

ـ تخیل
ـ پرسشگری

ـ مصرف
ـ درآمد 

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

با توجه بــه ماهیت دوره 3 ســاله اول 
ابتدایــی و در جهــت آمــوزش و تربیت 
مهارت های فوق می توان 2 تم اساسی زیر 

را انتخاب کرد:
ـ آشنایی با محیط مدرسه

ـ آشنایی با کسب و کار محله

 روش آموزش
ـ بــازی، داســتان، فیلــم آموزشــی،  

دست ورزی و تولید محصول و...
معلم یا مربی کارآفرینی فرصت هایی را 
فراهم می آورد تا دانش آموزان کتابخانه، 
اتاق آزمایشــگاه و... را مشاهده کنند و 
پس از مشاهده به آن ها فرصت مي دهد 
پرســش های ذهنی خود را مطرح کنند 
)پرسش های ذهنی دانش آموزان اساس 
تحول ذهنی آن هاســت(. سپس مربی 
کارآفرینی ســؤاالت بچه هــا را هدایت 
می کند تا از قیمت کتاب های کتابخانه، 
قیمت وسایل آزمایشــگاهی، و... با هم 

گفت وگو کنند.
و در ادامه از آن ها درخواســت می کند 
از بهترین مکان های مدرســه که برایشان 

لذت بخش تر بود، نقاشی کنند و....
در عین حال فرصــت ایجاد می کند تا 
دانش آموزان با محله محل سکونت خود 
آشنا شوند. نام محله، خیابان های اصلی، 
مغازه های نزدیک محل، نوع کسب و کار 

آن ها و...
بوفه مدرسه یک کسب  و کار کامل است 

لذا فرصت فراهم می شود تا دانش آموزان با 
فرایند کسب و کار بوفه مدرسه آشنا شوند 
و براساس تقسیم کار در آن نقش آفرینی 

کند و...
در عین حال فرصت فراهم می شــود تا 
دانش آمــوزان با یکی از کســب وکارهای 
محله مورد عالقــه خود مصاحبه کنند و 
گزارشی از فرایند کار آن تهیه کنند و به 

کالس ارائه کنند و...
این  همان طور که مالحظه می فرمایید 
رویکرد عالوه بــر موقعیت محور، تلفیقی 
هم می باشد. یعنی محتوا، مهارت و روش 
آموزش به صورت درهم تنیده به کار گرفته 

می شود.

2. دوره دوم ابتدایی
برای دوره دوم ابتدایی براســاس اهداف 
حرفه ای  اقتصادی،  ساحت  تعلیم وتربیت 
می توان مفاهیــم و مهارت های یادگیری 

کارآفرینانه را به صورت زیر بیان کرد:
ـ ایده سازی
ـ تم سازی
ـ تحلیل 

ـ خرید و فروش
ـ قیمت

ـ پس انداز
ـ تولید، توزیع

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ با توجه به ماهیت دوره 3 ســاله دوم 
ابتدایــی و در جهــت آمــوزش و تربیت 
مهارت های فوق می توان 3 تم اساســی را 

انتخاب کرد:
ـ آشنایی با بانک )پایة چهارم(

ـ آشنایی با کســب و کار اینترنتی )پایة 
پنجم(

ـ آشنایی با بورس )پایة ششم(

 روش آموزش
ـ داســتان، بــازی، فیلــم آموزشــی، 
دســت ورزی و تولید محصول، بازدیدهای 
علمی، فعالیت های عملی، ایفای نقش، و....

3. دوره اول متوسطه
برای دورة اول متوســطه براســاس 
اقتصادی  ساحت  تعلیم وتربیت  اهداف 
و  مفاهیــم  می تــوان  حرفــه ای،  و 

را  کارآفرینانه  یادگیــری  مهارت های 
به این  صورت بیان کرد.

نوآوری،  خالقیت،  جســت وجوگری، 
تصمیم گیــری،  قضــاوت،  ارزیابــی، 
خودمدیریتی و انواع مهارت های کسب 

و کار و مفاهیم اقتصادی

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ کشف خود )شناخت استعداد، عالیق و...(
با مشاغل  ـ کشف فرصت )آشــنایی 

و...(
ـ ایده کسب  و کار )تبدیل فرصت های 
ایــده و طراحــی  بــه  کســب و کار 

کسب وکار(

 روش آموزش
عملــی،  فعالیت هــای  پــروژه،  ـ 
تولیــد،  ســاحت،  دســت ورزی های 
بازدیدهای علمی، بازدید از کارخانه ها، 

بازدید از هنرستان ها و...

۴. دوره دوم متوسطه
برای دورة دوم متوســطه براســاس 
و  اقتصــادی  تعلیم وتربیــت  اهــداف 
حرفه ای، می توان مفاهیم و مهارت های 
یادگیری کارآفرینانــه را به صورت زیر 

بیان کرد.
ـ تعمیق مهارت های فوق،

ـ تحلیل های اقتصادی
ـ مهارت  بازاریابی

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ تدوین طرح و کسب  کار
ـ راه اندازی کسب و کار
ـ مدیریت کسب  و کار

 روش آموزش
ـ انجام پروژه واقعی کسب و کار

ـ حضور در مراکز واقعی کسب وکار
ـ انجام مراحل راه اندازی کسب و کار

ـ تدوین و ارائه طرح کسب و کار
و...

فرایند با مجله بعدی درشــماره  
ســنجشعملکرددانشآموزاندربوم

آشنامیشویم.
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