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همکار گرامی
همانطور که میدانید کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به موازات تأسیس این پایه
تألیف و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و اکنون بخش دیگری از بسته آموزشی این درس یعنی
«راهنمای تدریس» در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.
معلمان ،محور اصلی اجرای هر برنامهٔ درسی جدید هستند و هرچه میزان آگاهی و تسلط آنها به اهداف،
رویکردها روشها و محتوای برنامه بیشتر باشد ،موفقیت برنامه و میزان حتقق اهداف بیشتر خواهد بود .به
عکس زمانی که برنامهای تغییر میکند اگر معلم نخواهد یا نتواند روح تغییرات را دریابد و به روشهای قبلی و
قدمیی ادامه دهد ،اهداف مطلوب حتقق منییابد .
این کتاب به شما کمک میکند تا درک و آگاهی بهتر و بیشتری از ضرورتها و رویکردهای حاکم بر محتوای
دروس کتاب درسی بهدست بیاورید و به این ترتیب بتوانید فرایندهای یاددهی ــ یادگیری را به نحو مطلوبتر
سازماندهی کنید .
کتاب راهنما در دو بخش تنظیم شده است :بخش اول کلیات است که شامل اصول و رویکردهای برنام ٔه
درسی جدید مطالعات اجتماعی ،مؤلفهها و عناصر و اجزای برنامه ،ساختار و محتوای بستهٔ آموزشی و کتاب
درسی و نظایر آن میباشد و دیدگاهی کلی درباره برنامه و کتاب به شما ارائه میدهد .بخش دوم ،راهنمای
تدریس هر فصل کتاب درسی است و به تبع فصول کتاب درسی در دوازده فصل تألیف شده است .شما معلم
عزیز در راهنمای هر فصل با اهداف و انتظارات یادگیری  ،وسایل موردنیاز و روشها و مراحل تدریس و
همچننی محورهای ارزشیابی آن فصل آشنا میشوید .در پایان هرفصل نیز دانستنیهایی درباره برخی واژگان
یا مفاهیم تخصصی درس ارائه شده و منابعی برای مطالعه و حتقیق دانشآموزان و دانشافزایی معلمان معرفی
شده است.
امید است این کتاب بتواند به شما در تدریس هرچه بهتر محتوای درس مطالعات اجتماعی کمک کند.

