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سخنی با همکاران
برنامه درسی ملی و هدف آن
حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری ،یکی از حوزه های تربیتی یازده گانه در
ٔ
ٔ
تربیت افراد برای ورود به بازار کار و افزایش تولید ملی است .این حوزه شامل کسب شایستگی های عملی برای
اداره امور زندگی و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته جهت کسب آمادگی ورود به حرفه ها و
ٔ
شغل ها در بخش های مختلف اقتصادی جامعه می باشد.
با توجه به رشد سریع علوم و فنون ،تغییرات در دنیای کار که به همراه مفاهیمی چون توسعه پایدار ،آموزش
مادام العمر ،آموزش برای همه و فرصت های برابر ،کار شایسته ،جهانی سازی و دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه،
ضرورت دارد افراد به طور مستمر دانش ،مهارت و نگرش خود را براساس برنامه ریزی دقیق توسعه دهند.
حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری ،تألیف کتاب کار و فناوری پایه ششم بوده است .در
از نتایج توجه به
ٔ
پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی ٩٦ــ   ،٩٥در بخش پایانی کتاب ،تعدادی پروژه
کتاب جدید التألیف کار فناوری ٔ
و پودمان پیشنهادی جهت انتخاب و اجرا توسط معلمان گرامی و دانش آموزان عزیز قرار داده شده است .کتاب
حاضر ،راهنمای معلم مربوط به پروژه ها و پودمان های مذکور و در واقع ،دومین کتاب راهنمای معلم این درس
است .اولین کتاب راهنمای معلم ،راهبردها و روش های تردیس مربوط به درس های  ١تا  ٩کتاب را ارائه داده
است .در کتاب حاضر ،راهنمای تدریس  ١٦پروژه و پودمان ارائه گردیده است.
بسته آموزشی طراحی شده است که شامل
پایه ششم ،به صورت ٔ
الزم به ذکر است که درس کار و فناوری ٔ
اجزای زیر می باشد:
١ــ کتاب درسی کار و فناوری پایه ششم
٢ــ کتاب راهنمای معلم پایه ششم (درس های  ١تا )٩
٣ــ کتاب راهنمای معلم پروژه ها و پودمان های انتخابی (کتاب حاضر)
فشرده دانش آموز (حاوی نرم افزارها ،فیلم ها ،پرونده ها و سایر اطالعات مورد نیاز دانش آموزان)
٤ــ لوح
ٔ
  ٥ــ لوح فشرده راهنمای معلم (حاوی نرم افزارها ،فیلم ها ،روش های تدریس ،دانستنی ها و سایر اطالعات
مورد نیاز معلمان گرامی)
  ٦ــ پوستر پروژه ها (درس های  ٧،٤و  )٩که در لوح فشرده راهنمای معلم جهت چاپ و نصب در کالس قرار
داده شده است.
پایه ششم امیدوارند که معلمان گرامی و دانش آموزان عزیز
بسته آموزشی کار و فناوری ٔ
برنامه ریزان و مؤلفان ٔ
بسته آموزشی ،بتوانند بهخوبی به اهداف درس دست یابند .اما پرواضح است که بدون
با بهکارگیری اجزای مختلف ٔ
فرهیخته گرامی تقاضا میشود که
کمک و یاری شما ،دستیابی به اهداف درس ،میسر نخواهد بود .لذا از شما معلم
ٔ
نظرات ،پیشنهادات و تجربیات پربار خود را از طریق پست الکترونیک یا وبگاه گروه درسی ،در اختیار کارشناسان گروه
درسی کار و فناوری قرار دهید.
نشانی پست الکترونیکinfo@karofanavarigroup.ir :
نشانی وبگاه اینترنتیwww.karofanavarigroup.ir :

