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سخنی با همکاران ارجمند

برنامه درسی جدید علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس یافتههای اسناد فراتر ،همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه
درسی ملی و با حفظ نقاط قوت برنامه درسی پیشین همچون :تأکید بر یادگیری فعال ،دانش  ،مهارت و نگرش و ارزشیابی در خدمت یادگیری
عرصه اصلی یادگیری یعنی خود ،خلق ،خلقت و
( ارزشیابی کیفی و توصیفی) تدوین شده است .در این برنامه تالش شده است تا بین چهار
ٔ

زمینه پرورش تفکر و ایجاد
خالق متعال ،در پنج عنصر تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق؛ ارتباطی منسجم ،منطقی و معنادار به وجود آید و ٔ
بسته آموزشی برای علوم دوم ابتدایی توجه به آموزش معلمان از
ایمانی عمیق نسبت به ارزشهای الهی و انسانی فراهم گردد .از بدو طراحی ٔ

طریق مدرسان میانی مورد توجه بوده است .اما نیاز به تداوم این آموزش و نقد تجارب گذشته ما را بر آن داشت تا کوشش خود را برای تألیف
و آماده سازی کتاب راهنمای معلّم ،دو چندان کنیم .برای استفاده مؤثرتر از این راهنما توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

کتاب راهنمای علوم دوم ابتدایی شامل دو فصل است .در فصل اول کلیات برنامه درسی علوم و در فصل دوم راهنمای درس به
درس آن آمده است.در فصل اول جایگاه برنامه درسی علوم در برنامه درسی ملی  ،اهداف ،رویکرد و بسته آموزشی علوم معرفی شده است.
در فصل دوم هریک از دروس به طور جداگانه معرفی شده است .همچنین اهداف پیامد محور ،دانستنی و نکات آموزشی و فعالیت های
پیشنهادی مربوط به آن توسط مؤلفین ارائه گردیده است.
امید است همکاران ارجمند در اجرای موفقیت آمیز برنامه درسی علوم از هیچ کوششی فرو گذار نکنند ،مؤلفان مشتاق دریافت نظرات
ارزشمند شما هستند.
گروه درسی علوم تجربی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
وب سایت گروه درسی علوم تجربیhttp://science-dept.talif.sch.ir :

