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٭ در رشته های کودکیاری و تربیت بدنی به صورت ٢ واحد نظری ــ عملی و در رشتٔه مدیریت خانواده ١ واحد عملی ارائه می شود.

سخنی با همکاران محترم
کتابی که هم اکنون در دست دارید به منظور آموزش اصول ایمنی و کمک های نخستین به فراگیران تألیف گردیده است تا بتوانند 
از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کنند و در صورتی که به هر علتی حادثه ای رخ دهد، با کمک های الزم به یاری مصدومین بشتابند 

این کتاب شامل دو واحد٭ نظری ــ عملی است، که هشت نمرٔه آن به بخش نظری و دوازده نمره به بخش عملی اختصاص یافته است
برای تدریس این کتاب توصیه می شود در ابتدای هر فصل در خصوص ضرورت یادگیری مطالب آن برای دانش آموزان صحبت 
کنید سپس، از آنان بخواهید اتفاقاتی را، که تا به حال برایشان رخ داده است بازگو کنند و اقدامات یا اشتباهاتی را که صورت گرفته بیان 

نمایند و در مورد آن ها بحث کنند تا مطالب به صورت عینی تر تفهیم گردد
به طور مثال، در بخش ایمنی هر کدام از فراگیران مواردی را که شاهد بوده اند )آتش سوزی، حوادث در منزل یا بیرون از خانه یا در 
محیط کار( مطرح کنند و در کالس دربارٔه علل بروز حادثه و سهل انگاری هایی که صورت گرفته است بحث و گفت و گو نمایند و راه های 
پیش گیری را که به ذهنشان می رسد، بررسی کنند سپس، ضمن تدریس محتوای فصل فعالیت های عملی را تعیین کنید تا دانش آموزان 

به صورت فردی یا گروهی اجرا کنند و در کالس ارائه دهند
در مورد بخش کمک های نخستین نیز به همین ترتیب عمل شود با توجه به این که فصول این بخش، از انسجام کلی برخوردار 
است، انجام فعالیت های هر فصل نیازمند کسب اطالعات و مهارت الزم در فصل قبلی می باشد که باید به این امر توجه کافی شود سعی 
کنید از ماکت ها و موالژهای مختلف بدن انسان برای تدریس بهتر فصول و وسایل دست ساز و ابتکاری )آتل ها، باندها و جعبٔه کمک های 
اولیه( استفاده کنید و دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره فعالیت های عملی پیش بینی شده را انجام دهند در انجام کارهای عملی، 
دقت، مهارت، سرعت، ابتکار عمل، مسئولیت پذیری و نظم از مالک های ارزشیابی این درس محسوب می شوند برای تفهیم و تثبیت هرچه 
بیش تر مطالب، برنامٔه بازدید از مراکزی مانند آتش نشانی، اورژانس، هالل احمر یا بیمارستان را ترتیب دهید تا با راه ها و وسایل پیشرفته تر 

ایمنی و کمک های نخستین نیز آشنا شوند
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