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سخنی با همکاران 
دانش آموزان،  يادگيری  سطح   ارتقای  و  بافی  گبه  حرفه ی  ـ يادگيری  ـ روند  ياددهی  در  هماهنگی  ايجاد  و  تسهيل  منظور  به 

مجموعه ی حاضر بر  اساس استاندارد مهارت گبه بافی تدوين شده است.
پرداخته شده  تکليف  تحليل  فعاليت ها به روش  انجام  نياز و روش  ابزار و  وسايل مورد  توانايی ها،  معرفی  مجموعه، به  در اين 

است.
در پايان هر درس، به منظور تمرکز دانش آموزان بر محتوای آموزشی و انجام ارزيابی کتبی تعدادی سوال مطرح شده است. 

هم چنين فعاليت هايی برای تعميق  يادگيری دانش آموزان، ارائه گرديده است.
مطالبی تحت عنوان «بيشتر بدانيم» برای افزايش اطالعات دانش آموزان ارايه شده  است و از آن ها ارزش يابی پايانی به عمل 

نمی آيد.
در پايان خواهشمنداست با ارايه نقطه نظرات خود، ما را از کاستی های اين کتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی و در تدوين 

محتوای ساير کتاب های آموزش حرفه ای مورد لحاظ قرار گيرد. 


