ﭼﮕﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ ﺧﺎص در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ
ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ )(HCE
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪﯼ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل واﻟﺪﻳﻦ را ﻧﻴﺰ از ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ
ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪﯼ ﮐﻼﺳﯽ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﻔﺎهﯽ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪهﺎﯼ واﻟﺪﻳﻦ و
ﺁﻣﻮزﮔﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﺣﺮﻓﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ ﺁﮔﺎﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﯼ از واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻴﺢ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ را ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ هﻢ ﺟﺰء اﻳﻦ دﺳﺘﻪ هﺴﺘﻴﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
در زﻣﺎن ﺁﻣﻮزش ﺁن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ ﺧﺎص
از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺁن ﻣﻌﺎف ﺷﻮد .ﺑﺮاﯼ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ راهﮑﺎرهﺎﯼ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺁن
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

داﻧﺶﺁﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﯼ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎد
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.
ﺁﻣﻮزﮔﺎران دﺳﺖ ﮐﻢ ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل در
ﺑﺎرﻩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﯼ درﺳﯽ داﻧﺶﺁﻣﻮز ﮔﺰارش
ﻣﯽدهﻨﺪ.
“Health and Career Education
”Primary
][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

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﮐﻼس 3

ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ )(HCE
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﮐﻼس  3اﺳﺖ .اﻳﻦ درس داﻧﺶﺁﻣﻮزان را از
ﺁﮔﺎهﯽ ،ﻣﻬﺎرت و دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺁﻳﻨﺪﻩﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد
ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

در اﻳﻦ درﺳﻬﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﺁﻣﻮزش دادﻩ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ در دورﻩهﺎﯼ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻼس  3ﺑﺮ ﻣﻮردهﺎﯼ زﻳﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.

هﺪﻓﻬﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ هﺪﻓﻬﺎ و ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ؛
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ اﻳﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ در
ﮐﺎرهﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪﯼ ﺷﻐﻠﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﻋﻼﻗﻪهﺎﯼ ﻓﺮدﯼ.
 ﭘﺮورش ﻋﺎدﺗﻬﺎﯼ رﻓﺘﺎرﯼ ﺧﻮب.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ

اﻳﻤﻨﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﯽ

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﻋﺎدﺗﻬﺎﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪﯼ ﺳﺎﻟﻢ.

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ اﺻﻄﻼﺣﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺎرﻩﯼ اﻧﺪاﻣﻬﺎﯼ زﻧﺎﻧﻪ
و ﻣﺮداﻧﻪ.

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ راهﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺷﻴﻮع
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و
اﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا.
 ﮐﺴﺐ ﺁﮔﺎهﯽ در ﺑﺎرﻩﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ
و رواﻧﯽ.

رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ

 درﮎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻟﻤﺲ و ﺗﻤﺎس درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ.
 درﮎ راهﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و/ﻳﺎ واﮐﻨﺶ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ و ﺁﺳﻴﺐ
دﻳﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد.

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ راهﻬﺎﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت.

 ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ در ﺑﺎرﻩﯼ اﻳﻤﻨﯽ در ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺪرﺳﻪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ.

 ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دوﺳﺘﻴﻬﺎ و رواﺑﻂ
ﺳﺎﻟﻢ.

 ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ در ﺑﺎرﻩﯼ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ
واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﺧﻄﺮ و
وﺿﻌﻴﺘﻬﺎﯼ اﺿﻄﺮارﯼ.

 درﮎ ﻣﺎهﻴﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ ﻗﻠﺪرﯼ و
زورﮔﻮﻳﯽ.

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺁن
 ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ در ﺑﺎرﻩﯼ ﺷﻴﻮﻩهﺎﯼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ،ﭘﺮهﻴﺰ و/ﻳﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮاد
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ) ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدﺁور(.

ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ ﺑﻪ
ﺁﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮎ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ،
ﻓﮑﺮﯼ ،هﻨﺮﯼ و ﺑﺪﻧﯽ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶﺁﻣﻮز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور
اﻳﻦ وزارت ،ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ:
 ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ
رﻓﺎﻩ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺨﺼﯽ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺮورش دهﻨﺪ؛ و
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﻴﺎﯼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩاﯼ ﮐﻪ در ﺁن
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
داﻧﺶﺁﻣﻮزان در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ.

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

