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     سخنی با دانشآموز
ب��ر اس��اس برنامه درس��ی ملی ،درس کار و فناوری با هدف کس��ب مهارتهای کار و فناوریهای نوین بهوی��ژه فناوری اطالعات و

ارتباطات برای ش��ما در نظر گرفته ش��ده اس��ت .به یاد دارید که در درس کار و فناوری پایه ششم ،مهارتهایی را کسب کردید .در پایه

هفتم هم برخی از آنها تقویت و تکمیل میشوند و چند مهارت جدید نیز خواهید آموخت.

درس کار و فناوری به ش��ما کمک میکند مهارتهایی را درباره کار و فناوری ،یاد بگیرید تا در کنار مهارتهایی یاد گرفته ش��ده در

درسهای دیگر ،بتوانید به عنوان یک ش��هروند کارهای ش��خصی خود را س��امان دهید و در آینده ش��غل مناسبی را برای خود انتخاب
نمایید .همچنین با یادگیری درس��ت این درس میتوانید برخی از کارهای فنی و روزمره را با چیرگی انجام دهید و از این راه درآمدی

برای خود داشته باشید.

این کتاب به روش پودمانی نوشته شده است .در هر پودمان شما بخشی از تواناییهای یک شغل را فرا خواهید گرفت .به یاد داشته

باشید که برای انجام هر کار فنی ،باید موارد ایمنی و بهداشتی مورد نیاز را هنگام کار رعایت کنید.

برخی مطالب در پودمانها با عباراتی مانند کار کالسی ،کار غیر کالسی ،بارش فکری و مانند آن مشخص شده است که چند مورد

مهم آن توضیح داده میشود.

کار کالس�ی:کارهای مش��خص شده با این عناوین را باید در کالس یا کارگاه بهصورت فردی یا در گروه  2تا  4نفری انجام دهید.

در انجام کارهای گروهی ش��ما باید نکاتی مانند احترام به عقاید دیگران ،تحمل یکدیگر ،نقش افراد در گروه ،مش��ارکت و تقسیم کار را

رعایت کنید.

کار غیر کالس�ی :چنین کارهایی باید متناس��ب با امکانات و ویژگیهای مدرسه یا خانواده و با راهنمایی دبیر خود یا بزرگترها در

خانواده انجام ش��ود .از انجام چنین کارهایی در خانه باید گزارش کار و مس��تنداتی مانند عکس تهیه کنید و نتیجه کار را به دبیر نش��ان
دهید.

باید بدانید که بدون انجام کارهای وابسته به هر پودمان شما موفق به یادگیری آنها نخواهید شد.

در برخی پودمانها شما برای انجام کار چهار گام را طی خواهید کرد ،نخست موضوع را شناسایی میکنید سپس از منابع مختلف

اطالع��ات مرب��وط به موضوع را گردآوری كرده و پس از دس��تهبندی و پردازش اطالعات ،گزارش بهص��ورت الکترونیکی آن را تهیه

میکنید ،در پایان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات آن را بهصورت نمایشی ارائه میدهید.

کارهای نیمه تجویزی یا انتخابی:در این کتاب برای توجه به ویژگیهای منطقهای یا تناسب محتوا با شرایط دانشآموزان ،برخی

کارها با عنوان نیمه تجویزی یا انتخابی مشخص شده است .شما میتوانید به جای کارهای نیمه تجویزی ،کار دیگری را که متن آن در

اختیار دبیر شما گذاشته شده است ،یا کاری که با هماهنگی دبیر انتخاب خواهد شد انجام دهید.

پ�روژه :در ای��ن کتاب چند نمونه پروژه معرفی ش��ده اس��ت و ش��ما میتوانید برای هر نیمس��ال یک موض��وع را از بین نمونههای

پیش��نهادی یا نمونه دلخواه را با هماهنگی دبیر خود انتخاب کنید و در طول نیمس��ال با آموختن مهارتهای مربوط به هر پودمان ،پروژه

خود را کامل کنید .در پایان نیمسال باید نتیجه کار یا تولید خود را به دبیر ارائه کنید.

همچنين جهت كسب مهارتها تمامی يازده پودمان كتاب توسط دبير به شما آموزش داده میشود.

بازارچه :برای آموزش برخی از مهارتها نياز داريد كه در ش��رايط شبيهس��ازی ش��ده آن كار را انجام دهيد .راه اندازی بازارچه

كاری اس��ت كه در پايان هر نيمس��ال يا آخر س��ال تحصيلی در يك روز تعطيل در مدرس��ه برگزار خواهد شد .در اين كار برای هر گروه

دانشآموزان يك غرفه اختصاص داده میشود.

گروه بايد با آماده كردن يك غرفه ،كارهايی را كه در مرحله آموزش انجام داده اس��ت به ديگر گروهها و بازديدكنندگان ارائه دهد در

اين بازارچه برخی از كاالهايی كه دانشآموزان توليد كردهاند با كارتهای اعتباری به فروش میرسانند.

آموزش و ارزشیابی این درس عملی است و برای این درس آزمون کتبی برگزار نمیشود .در جدول زیر موارد مهم برای ارزشیابی

پودمان و پروژه آورده شده است.
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ب��رای درس كاروفناوری بس��ته آموزش��ی ش��امل كتاب درس��ی ،
راهنمای معلم ،فيلم و نرمافزار آموزش��ی پيش بينی ش��ده اس��ت كه در اختيار
دبيران و دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
مؤلفان

انتخاب پروژه

بخشی از اين درس به آموزش پروژه با اهداف و ويژگیهای زير اختصاص دارد:
 سودمندی وسایل ساخته شده؛
 بهره وری و استفاده درست از منابع؛
 تولید محصول یا ارائه خدمت سودمند و قابل فروش؛
 کسب تجربه واقعی در باره تولید و فروش؛
 کسب درآمد برای دانشآموزان؛
 تلفیق مهارتهای آموزش داده شده در پودمانهای درس.

در این درس ،دبیر شــما کارهایی را که در پودمانها و پروژه انجام میدهید ،با مشــاهده و بررســی اسناد ،ارزشیابی و نمرهگذاری

خواهد کرد و آزمونهای کتبی مالک ارزیابی نخواهد بود.

برای انجام پروژه با خالقیت و نوآوری خود و با توجه به حجم کار ،یک پروژه دلخواه را برگزینیدکه باید برای  2یا  4نفر از شــما

مناســب باشد .اگر پروژه مناسبی نیافتید میتوانید یک پروژه پیشنهاد شده در کتاب را انتخاب کنید و برای ساخت ،گامهای نشان داده

شده در نمودار زیر را اجرا نمائید.
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