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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺎج اﻟﯽ َﻣ ْﻌ ِﺮﻓَ ٍﺔ )ای ﮐﻤﻴﻞ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :ﻳﺎ ﮐﻤﻴﻞٰ ،ﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮﮐَ ٍﺔ ﱣاﻻ و اﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ٌ
ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی(.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ،روش ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ اﺟﺰای ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﻠﻤﺎن
ارﺟﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺗﺮ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﻠﯽ ،و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن :ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎل ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم )داﻧﺶ ﻫﺎ،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق( و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ و
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ( ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ی اﺻﻠﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻠﻘﺖ )آﻓﺮﻳﻨﺶ(،
ﺧﻠﻖ )دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ( و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ .و زﻣﻴﻨﻪ ی ﭘﺮورش ﺗﻔﮑﺮ و اﻳﺠﺎد اﻳﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی آن ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺤﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم از ﻫﻴﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر »زﻧﺪﮔﯽ«» ،اﻳﺮان«» ،ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری« و »آداب و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ« ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد .ﺟﻠﻮه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را
در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آن ﻫﺎ را ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺸﺘﺎق درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

