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کتاب کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی در سال 1391، پس از ابالغ برنامٔه درسی ملی به سازمان 
از  پس  گذشته،  سال  چند  طول  در  شد.  اجرا  و  تألیف  بار  اولین  برای  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش 
کارشناسان  همچنین  و  محترم  معلمان  ارزشمند  پیشنهادهای  و  نظرات  دریافت  و  درس  این  ارزشیابی 
آموزشی، دانش آموزان و اولیای ایشان، تصمیم بر آن شد که کتاب مذکور مورد بازنگری کلی قرار گیرد. 
کتاب کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی سال تحصیلی 96 ــ 95 و 97 ــ 96 حاصل این بازنگری ها بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی آموزشی این درس در دورٔه ابتدایی است. به تبِع تغییر کتاب 

درسی کار و فناوری پایٔه ششم، کتاب راهنمای معلم نیز مورد بازنگری و باز تألیف قرار گرفت.
کتاب حاضر، راهنمای معلم درس کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی )مربوط به درس های 1 تا 9 کتاب 

درسی( است. این کتاب در دو بخش »کلیات« و »راهنمای درس ها« سازماندهی شده است.
درس،  اهداف  وفناوری،  کار  یادگیری  و  تربیت  حوزٔه  قبیل  از  مواردی  به  »کلیات«،  بخش  در 
است. شده  پرداخته  ارزشیابی  و  تدریس  راهبردهای  و  روش ها  آموزش،  زمان بندی  آموزشی،  بسته  ساختار 
در بخش »راهنمای درس ها«، که برای هر درس به صورت جداگانه تدوین گردیده، در ابتدا ساختار 
درس »در یک نگاه«، آورده شده است. سپس به مواردی از قبیل اهداف درس، روش تدریس پیشنهادی 
درس، نکات مربوط به مواد و ابزار، نکات ایمنی و بهداشتی درس، نکات مورد توجه در فرایند تدریس، 
واژه های کلیدی، پاسخ به گفت وگوها و فعالیت ها، فهرست های وارسی ارزشیابی و … پرداخته شده است.

برای هر دو کتاب  آموزشی طراحی شده است.  بستٔه  به صورت  پایٔه ششم،  فناوری  درس کار و 
درسی کار و فناوری و راهنمای معلم، یک لوح فشرده حاوی نرم افزارها، فیلم ها، پرونده ها و سایر اطالعات 
مورد نیاز دانش آموزان و معلمان گرامی، با قابلیت اجرا و دسترسی آسان به بخش های مختلف، در نظر گرفته 

شده است.
و  گرامی  معلمان  که  امیدوارند  ششم  پایٔه  فناوری  و  کار  آموزشی  بستٔه  مؤلفان  و  برنامه ریزان 
دانش آموزان عزیز با به کارگیری اجزای مختلف بسته آموزشی، بتوانند به خوبی به اهداف درس دست یابند. 
اما پر واضح است که بدون کمک و یاری شما، دستیابی به اهداف درس، میسر نخواهد بود. لذا از شما معلم 
فرهیختٔه گرامی تقاضا می شود که نظرات، پیشنهادها و تجربیات پربار خود را از طریق پست الکترونیک یا 

پایگاه گروه درسی، در اختیار کارشناسان گروه درسی کار و فناوری قرار دهید.
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