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ضرح چگونگي انتخاب حرفه آموزضي :
ا ًتخاب حزفِ ی آهَسضی ارتثاط هستمیوی تا تَاًایی ٍ هْارت اًجام وار دارد .تا تَجِ تِ گذراًذى دٍرُ ّای
هتعذد ٌّزّای تجسوی (در هزوش فٌی ٍ حزفِ ای دٌَّ) اس جولِ پاستل ،هذادرًگ ،رًگ ٍ رٍغي ،آتزًگ ،سیاُ
فلنً ،ماضی رٍی چَبً ،ماضی رٍی سفال ،طزاحی چْزُ ٍ  ٍ ...اس سَی دیگز هعزفی دٍرُ ی هزتی ًماضی وَدواى
تَسط هزتی هزتَطِ ،عاللوٌذ ٍ هطتاق تِ گذراًذى استاًذارد "هزتی ًماضی وَدواى" ضذم.
در طَل چٌذیي هاُ آهَسش اس راٌّوایی ّا ٍ هطاٍرُ ی ایطاى تْزُ هٌذ ضذم .تا تَجِ تِ تحمیماتی تَدى ایي
استاًذارد ،اس طزف استاد هزتَطِ وتاب ّای هتعذدی تزای هطالعِ پیطٌْاد گزدیذ ٍ تِ تذریج تا تىٌیه ّای
آهَسضی تِ وَدواى اس گزٍُ سٌی  5تا  11سال آضٌا ضذم.
ّوَارُ در طَل دٍرُ تِ حساسّیت آهَسش تِ وَدواى اضارُ هی ضذ ٍ ٌّزجَّا را تِ سَی آهَسش علوی تِ دٍر اس
تملیذّا ٍ رٍش ّای سٌتی وِ صزفاً ّذف آًْا وپی تزدا ری تَد سَق هی دادًذ .آهَسش در ایي چٌذ هاُ تز هثٌای
پزٍرش خاللیت ٍ استعذاد وَدواى ،تَاًایی ارتثاط هؤثز ٍ دٍستاًِ تا وَدن ٍ افشایص اعتواد تِ ًفس وَدواى ٍ
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استفادُ اس رٍش ّای ًَیي آهَسضی تا ووه اتشار هختلف اس جولِ هَسیمی ،فیلن ،وتاب ،لصِ گَیی ،تاسی ٍ  ...تَد.
در ّویي دٍرُ ،چٌذ تار تِ هزاوش هختلف آهَسضی اس جولِ پیص دتستاًی ٍ دتستاى تِ عٌَاى وارآهَسی در هحیط
وار ٍالعی  ،لثل اس تذریس هزاجعِ وزدُ ٍ ساعاتی را تِ وَدواى آهَسش دادم وِ ٍالعاً ووه تشرگی تِ تٌذُ در
ضٌاخت ًماط ضعف آهَسضی ام داضت.
پس اس اتوام دٍرُ عاللوٌذ تِ اداهِ فعالیت آهَسضی تِ وَدواى ضذم ٍ خَضثختاًِ اس سَی فزٌّگسزای لذس
جْت آهَسش ًماضی تِ گزٍُ وَدواى دعَت تِ وار گزدیذم .تسیار خَضحال تَدم ٍ ّستن وِ تَاًستن تخطی اس
داًستِ ّای خَد را تِ هزحلِ ی اجزا تزساًن .در آهَسش خَیص تسیار سعی وزدم وِ اس هفاّین ٍ چىیذُ هطالة
هفیذ تْزُ تثزم ،تِ دٍر اس لیذ ٍ تٌذّای اهزٍسُ وِ وَدواى را هجثَر تِ تملیذ هی وٌذّ .ذف سیثا وطیذى ٍ ارائِ ی
یه اثز ٌّزی تذٍى اضىال ًثَد .ایجاد هحیط ضاد ،تِ دٍر اس استزس ،ارتثاط دٍستاًِ ٍ هؤثز تا هزتی ٍ ووه تِ
پزٍرش خاللیت تچِ ّا اس اّذاف آهَسضی ام تَد .اهیذٍارم وِ تَاًستِ تاضن تِ خَتی اس آهَسش ّاین تْزُ تجَین.

نام طرح :مربي كودكان
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزوش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
در اتتذا اس طزیك یىي اس دٍستاًن تا والس ّاي ساسهاى در هزاوش هختلف آشٌا شذم ٍ سپس اس طزیك سایت فٌي حزفِ اي تاا
هزوش دٌَّ ٍ والس ّاي آى آشٌا شذم ٍ در یىي اس دٍرُ ّاي ساسهاى ثثت ًام وزدم .خَشثختاًِ سایت ساسهاى تِ طَر واهل
تزًاهِ ي والسي ّز هزوش را اعالم وزدُ تَد ٍ طي تواس تا هزوش تزاي ثثت ًام هزاجعِ ًوَدم.
ً -1مص هزتی ٍ هطاٍر هزوش در تَفیك ضوا در راُ اًذاسی وسة ٍ وار چِ تَدُ است ؟
تا تَجِ تِ ایي وِ دٍرُ ّاي هتٌَعي را تا هزتي هزتَطِ گذراًذُ تَدم ٍ ایشاى هزتثاً ٌّزجَّا را در خصَص ٍرٍد تِ تاسار واار
اس طزیك تزگشاري ًوایشگاُ ّاي دٍرُ اي تشَیك هي ًوَدًذ .اس طزیك ًوایشگاُ تا ساالیك ٍ عاللوٌاذي تنٌٌاذگاى آشاٌا هاي
شذینً .فش هعزفي وتاب ٍ ارائِ ي جشٍُ ّاي هزتَطِ در خصَص تذریس ٍ ارتثاط تا وَدواى تذٍى تأثنز ًثَد.
 -5چگًَگی راُ اًذاسی وسة ٍ وار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
در اتتذا اس طزیك دٍستاى ٍ آشٌایاى تا هشاّذُ ًوًَِ وارّاي اًجام شاذُ در طاي دٍرُ ّااي هختلاف تَاً اتن سفارشااتي را
داشتِ تاشن ٍ تعضاً تِ صَرت خصَصي ًنش آهَسش داشتن .پس اس آى تا ارائِ ي ًوًَِ وارّااي اًجاام شاذُ ام تاِ فزٌّگ ازا
عاللوٌذ تِ جذب ایٌجاًة جْت تذریس ًماشي شذًذ.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی وسة ٍ وار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
تذریس ًناس تِ سزهایِ اٍلنِ ًذاشت .اها تزاي سفارشات شخصي تٌْا ّشیٌِ هَاد هصزفي اس لثنل هذاد ٍ هاذادرً
تَد .در ٍالع تٌْا سزهایِ ٍ هْن تزیي آى ،هْارت ّز فزد در ارائِ ي هٌاسة وار تزاي هشتزي هي تاشذ.

ٍ هماَا ٍ ..
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-3در هَرد تعذاد تِ وارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی وسة ٍ وار ٍ هیشاى افشایص تعذاد ًیزٍی اًسااًی پاس اس
ضزٍع فعالیت تاوٌَى تَضیح دّیذ؟
ایي و ة ٍ وار تنشتز شخصي ٍ اًفزادي تِ ًظز هي رسذ اها در صَرتي وِ الذام تِ تأسنس ٍ اجارُ ي هحل تزاي آهَسش تاِ
صَرت اًفزادي وٌن ه لواً هي تَاًن اس تَاًایي ّاي سایز دٍستاى جْت آهَسش ًنش تْزُ هٌذ شَم.
 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
ارائِ ي وار در ًوایشگاُ ّاي هختلف ٍ ووه گزفتي اس تاسارّاي هحلي ٍ ووه گزفتي اس شثىِ ّاي اجتوااعي ًماش هْواي
در افشایش توایل هشتزي هي تاشذّ .واًٌذ دیگز و ة ٍ وارّا تثلنغات ًمش هْوي را هي تَاًذ ایفا وٌذ.
 ضرح تجربیات :


در سهنٌِ ي ٌّز ،عزضِ ي آثار ٍ تَاًایي ّز فزد در ارائِ ي هٌاسة ٍ تا ونفنت وار ت نار هْن است.



دیذُ شذى اّونت فزاٍاًي دارد ٍ یىي اس راُ ّاي ایجاد اًگنشُ در وَدن جْت یادگنزي اصَلي ًماشاي ٍ وواه تاِ
پزٍرش خاللنت ٍ تَاًایي ّاي آًْا هي تاشذ.

 ضرح ضكست ها :


هتأسفاًِ در ت ناري اس هزاوش آهَسشي ّن چٌاى اصزار تز رٍش ّاي لاذیوي ٍ وپاي تازداري صازت جْات آهاَسش
دارًذ .هذیزاى هزتَط تحول ٍ شىنثایي السم را جْت تِ دست آٍردى ًتنجِ ي هطلاَب ًذاشاتِ ٍ هتأسافاًِ فزصات
وافي تِ هزتناى جذیذ ٍ تا اًگنشُ جْت ارائِ ي رٍش ّاي ًَیي ًوي دٌّذ.

 ضرح موفقیت ها :


ّز وارآهَسي سهاًي وِ فزصتي پنذا هي وٌذ ،تتَاًذ تخشي اس تجزتنات ٍ آهَختِ ّاي خَد را تِ گزٍّي هشتاق ارائِ
دّذ ،راضي وٌٌذُ ٍ جذاب است ٍ تاعث افشایش اًگنشُ در خصَص تالش تنشتز در حنطاِ ي وااري هاي شاَد .تاِ
عالٍُ هٌثع درآهذ جذیذي پنذا شذُ ٍ ووه شایاًي در خصَص اداهِ ي ه نز واري خَاّذ وزد.
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