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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﭘﺎﻳﻪ اول دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪٔ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ٩١ــ ٩٠ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دوره  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ٔ
رﻳﺎﺿﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدی از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ ٔ
درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﺘﺎب درﺳﯽ رﻳﺎﺿﯽ اول دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﭘﺎﻳﻪ اول دﺑﺴﺘﺎن و آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و روﺷﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدی ﺻﻮرت
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ٔ
دوره آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
دوره ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪرس و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ٔ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖٔ .
 ١٣٩٠ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ از روﻳﮑﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه رﻳﺎﺿﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺠﯽ
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﮐﻴﺪ آن ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻣﻮزﮔﺎران
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ٔ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻳﺎﺿﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﻣﺆﻟﻔﺎن را در ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﮐﺮدن و رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
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