ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﻳﯽ در اچﺳﯽاﯼ
ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪﯼ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ را ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﻃﻼع واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﯼ
ﮐﻼﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻳﺎ در زﻣﺎن
ﻣﻼﻗﺎت واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر در ﻣﻮرد ﺁن
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﻣﻮرد اچﺳﯽاﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩاﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﺎ
ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ ﺁﮔﺎﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ اچﺳﯽاﯼ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق
دارد ،واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ و
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺁن ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ ﺧﺎص اچﺳﯽاﯼ
از ﮐﻼس ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁن ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ
دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺁﻣﻮزش دادﻩ
ﺷﻮﻧﺪ .واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪﯼ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺁﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺘﯽ
و ﺣﺮﻓﻪ

داﻧﺶﺁﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ
از اچﺳﯽاﯼ را ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد در
ﺁن زﻣﻴﻨﻪهﺎ را ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.
ﺁﻣﻮزﮔﺎران دﺳﺖ ﮐﻢ ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل
در ﺧﺼﻮص اچﺳﯽاﯼ ﮔﺰارش
ﻣﯽدهﻨﺪ.

“Health and Career Education:
”Intermediate
][Persian
اﻳﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﯼ ﺑﺮوﺷﻮرهﺎﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻂ هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﻧﮑﻮور و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳ ِ
ﺳﮑﻨﺎﮔﺰﻳﻨﯽ ﻣﺪارس وﻧﮑﻮور VSB SWISﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ  ESLو VSB MCLWﺗﻬﻴﻪ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و دوﻟﺖ
ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

ﮐﻼس  4ﺗﺎ
ﮐﻼس 7

ﺁﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﺮﻓﻪ
)اچﺳﯽاﯼ( ﭼﻴﺴﺖ؟
اچﺳﯽاﯼ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ  4ﺗﺎ  7در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ درس ﺑﻪ
داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﺁﮔﺎهﯽ ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ،و
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺁﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪهﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ و
اﻣﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺁﻣﻮزش و
ﺣﺮﻓﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﯽﺷﻮد؟
اچﺳﯽاﯼ ﺑﺮ ﻣﻮردهﺎﯼ زﻳﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
هﺪﻓﻬﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ هﺪﻓﻬﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ هﺪﻓﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ
و دوﺳﺘﺎن ﻳﺎرﯼ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
 ﺁﻣﻮزش اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪن در
دوران ﺑﻠﻮغ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺁﻣﻮزش در ﺑﺎرﻩﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
اﻧﺴﺎن.

داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ  6و  7هﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﺑﺎرﻩﯼ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچﺁﯼوﯼ/اﻳﺪز ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮزش
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ و ﺣﻔﻆ
دوﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪهﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﮐﻠﻴﺸﻪاﯼ
و اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.

 ﻓﻬﻢ ﻣﺎهﻴﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ ﻗﻠﺪرﯼ.

اﻳﻤﻨﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺟﺮاﺣﺖ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮد و/ﻳﺎ ﺑﻪ
ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻳﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
 ﻓﻬﻢ اهﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩﯼ ﺳﺎﻟﻢ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺎﻳﻖ ﺁﻣﺪن ﺑﺮ
ﻓﺸﺎرهﺎﯼ هﻤﺸﺎﮔﺮدﻳﻬﺎ.
 ﻓﻬﻢ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻄﺮهﺎﯼ ﻧﺎﻻزم.

ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮزش هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺒﻴﻨﺪ .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻓﮑﺮﯼ ،هﻨﺮﯼ و ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮎ و
ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ درس ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ داﻧﺶﺁﻣﻮزان در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﺣﺮﻓﻪ

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ

 ﺗﻮﺳﻌﻪﯼ ﻋﺎدﺗﻬﺎﯼ ﮐﺎرﯼ ﺧﻮب

 ﺷﺮوع ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ راهﺒﺮدهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪهﺎﻳﯽ ﺳﺎﻟﻢ.

 اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ او
ﭘﺮورش ﻣﯽدهﻨﺪ؛ و

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ اﺛﺮهﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪﻩاﯼ
ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﻬﺎﯼ
ﮐﺎرﯼ ﺧﻮب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﮐﻼس  7هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺷﻐﻠﻬﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ :ارﺗﻘﺎء ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻓﮑﺮﯼ ،هﻨﺮﯼ و ﺑﺪﻧﯽ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

