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همکاران محترم 

کشف  و  مختلف  حرف  و  فنون  شناخت  حرفه وفن،  درس  اهداف  از  ىکی  اىنکه  به  توجه  با 
زىادی  حّد  تا  آموزش،  کىفىت  پس  است،  شغل  و  رشته  انتخاب  جهت  دانش آموزان  استعدادهای 

می تواند ما را به هدف نزدىک کند؛ بنابراىن الزم است:
به بخش فعالىت های عملی توجه بىشتری کرده، براساس تواناىی دانش آموزان و امکانات   

مدرسه، آن ها را برای انجام فعالىت ها تشوىق کنىد.
 دانش آموزان را به فعالىت های کتاب محدود نکنىد. گاهی می توانىد فعالىت های موازی )در 

جهت مفاهىم کتاب( را که به ابتکار شما ىا دانش آموزان طرح می شود، در کالس اجرا کنىد.
آن،  در  که  دهىد  ترتىب  دانش آموزان  ساىر  و  مدرسه  مربىان  حضور  با  هماىشی  می توانىد   
هر دانش آموز ىا گروه های دانش آموزی، خالصٔه نتىجٔه تحقىقات خود را به شکل کنفرانس به اطالع 

دىگران برسانند.
به حفظ فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و  به بومی شدن محتوای کتاب، نسبت  با عناىت   

همچنىن طرح نىازمندی ها و قابلىت های استان، توجه بىشتری داشته باشىد.



دانش آموزان عزیز

در کتاب حرفه وفن سال های گذشته با برخی از فنون و حرف به طور اختصار آشنا شدىد و با 
انجام فعالىت های عملی مهارت های ساده ای در رابطه با هر ىک از اىن موضوعات کسب کردىد.

است؛  جدىد  مطالب  برخی  و  دوم  و  اّول  کتاب  مطالب  تعمىق  جاری،  سال  کتاب  محتوای 
بنابراىن، عالوه بر آنکه شناخت دقىق تری از اىن فنون به دست می آورىد، مهارت شما نىز تا حّد زىادی 

در انجام امور روزمره تقوىت می شود.
ىکی از اهداف درس حرفه وفن، معرفی رشته های مختلف، کشف استعدادهای نهفته و هداىت 

آن برای انتخاب رشتٔه تحصىلی و شغلی ــ به عنوان ىک تصمىم ــ سرنوشت ساز است.
با عناىت به بومی شدن کتاب و بىان قابلىت های منطقه در آن، امىد است در انتخاب رشته و شغل 

خود، به نىازمندی ها و استعدادهای منطقٔه شمال کشور نىز توجه کنىد.

مشارکت  و  تألیفی  چند  طرح  اجرای  راستای  در  کتاب  اىن 
استان ها در تولید مواد و رسانه های آموزشی و در چارچوب راهنمای 
برنامهٴ مصوب تألیف شده و در سطح استان مازندران اجرا می شود.


