


هاي تربيتیالگوي نظري ساحت

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش

تعلیم و تربیت

اقتصادي و حرفه اي



معلم

انسان درست می کند



شما 

معلمان هستید

سازيدکه فردا را مى



:نظریالگویازمنظور

ميانروابطوتربيتجريانبهمربوطعناصرازمتشكلاست،مندینظاممفهوميطرحوارۀ"

راهمفتربيتيعملدرمربيانهدايتبرایراعاميومستدلهایپاسخكههاآن

"آوردمي

:استمؤلفهدستهسهشاملنظریالگویهر➢

«اصول»«رويكرد»«قلمرووحدود»

الگوي نظري



عموميورسميتربيتجريانازبخشي❖
هاانسانتيمعيشواقتصادیبُعديعنيآدميزندگيمهمابعادازيكيبهناظر❖
ایحرفهوادیاقتصتالشومعاشامرتدبيردرمتربيانهایتواناييرشدبهناظر❖
نظير؛اموریبهناظر❖
درك و فهم مسائل اقتصادی✓
ایدرك و مهارت حرفه✓
ایالتزام به اخالق حرفه✓
توان كارآفريني✓
پرهيز از بطالت و بيكاری✓
وریرعايت بهره✓
تالش جهت حفظ و توسعۀ ثروت✓
اهتمام به بسط عدالت اقتصادی✓
مراعات قوانين كسب و كار✓
احكام معامالت ✓

ها در روابط اقتصادیالتزام به اخالق و ارزش✓

رفه ايحدود و قلمرو  ساحت تعليم و تربيت اقتصادي و ح



تلفيقيونگركل=حرفه ایواقتصادیتربيتساحتگيریجهتترينمهم❖

:آنهایمشخصهبرخي

طيبهحياتتحققراستایدرفردوجودیهایساحتوابعادمتعادلومتوازنتوسعۀ✓

اجتماعيوفردیابعاددر

مانندای،حرفهواقتصادیزمينۀدراخالقيودينياصيلهایارزشسازیدروني✓

اسرافازپرهيزعهد،بهوفایتعاون،عدالت،وانصافحالل،كسبتالش،وكارارزش

تبذيرو

العمرماداميادگيریبرایمتربيانهایشايستگيتوسعۀوايجادبهگرايش✓

و حرفه ايتعليم و تربيت اقتصادي رویکرد ساحت 



ميتوجه به شكل گيری و توسعۀ الگوی مصرف مبتني بر نظام معيار اسال❖

های تربيت و بين نظام تربيت رفع موانع بين مراحل تربيت رسمي و عمومي و ساحت❖

:رسمي و عمومي و نيازهای جامعه و بين مدرسه و جامعه از طريق

ای با تربيت رسمي و عمومي در همۀ مراحل تلفيق مناسب تربيت اقتصادی و حرفه➢

تربيت رسمي و عمومي

ها در جامعهبه حساب آوردن نيازهای فردی، تحول مشاغل و حرفه➢

(گيری استبخشي از فرآيند ياد)توجه به تجربۀ كاری ➢

ای كه به متربيان برای شناخت و اصالحگونهالعمر، بهايجاد شايستگي يادگيری مادام❖

اجازه دهد مستمر 

اقتصادي و حرفه ايتعليم و تربيت رویکرد ساحت 



اختارسهماهنگيطريقازعموميورسميتربيتنظامساختاردرهم)پذيریانعطاف❖

طريقازيدرسبرنامۀدرهموكشوراقتصادیساختارباعموميورسميتربيتنظام

(آنمستمرسازیروزبهومتربياندرجديدهایشايستگيايجادباآنهماهنگي

خودآموزیباراالزمهایشايستگيمتربيانكهتربيتي)مداومومستمرتربيتبرتأكيد❖

(آورنددستبهخودهایتوانمندیسازیروزبهومستمر

ورينكارآفرامتربيانبتواندامكانحدتابايددرسيهایبرنامه)كارآفرينيبهتوجه❖

متنوعهاینيازبهگوييپاسخوآشناييهایراهكهنحویبهكند،تربيتتوانمند

(دكننتوليدكارديگرانوخودبرایبتوانندوگيرندفراراكاربازاروجامعه

رفه اياقتصادي و حتعليم و تربيت اصول حاکم بر ساحت 



های مههای فردی و تنوع عاليق و استعدادهای متربيان در توليد برناتوجه به تفاوت•

های تدريسدرسي و روش

ناظر به اصول پويايي و خردورزی از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي•

توجه به كسب شايستگي های عام، پيش نياز رشد حرفه ای و اقتصادی•

چوب نظام معيار تأكيد بركسب شايستگي های اخالقي در  بهره گيری از طبيعت در چار•

اسالمي

ها های مناسب در متربيان به منظور حل مسائل فردی و گروهي آنكسب شايستگي•

درارتباط با خانواده،جامعه و محيط كار

رفه اياقتصادي و حتعليم و تربيت اصول حاکم بر ساحت 



ایاستفادۀ مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات در تربيت اقتصادی و حرفه❖

يناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموم❖

ناظر به اصل پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي❖

ناظر به اصل عدالت تربيتي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي❖

ناظر به اصول پويايي و خردورزی از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي❖

رفه اياقتصادي و حتعليم و تربيت اصول حاکم بر ساحت 



امام علی علیه السالم

تربیت 

سبب تیز هوشی می شود


