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سخنی با همکاران ارجمند
 اميرالمؤمنين، علی عليه السالم می فرمايند: يا کميل، ٰما ِمْن َحَرکٍَة االّٰ و انت فيها محتاٌج الی َمْعِرفٍَة (ای کميل، برای انجام هر 

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 اطالعات مورد نياز معلمان 

ارجمند اين پايه را به صورتی خالصه، 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 
علوم (دانش ها،  آموزش  تأکيد بر هدف های سه گانه  فعال،  يادگيری  تأکيد بر  پيشين هم چون:  درسی  برنامه ی  ملی، و با حفظ نقاط قوت 
و  کيفی  (ارزشيابی  يادگيری  خدمت  در  ارزشيابی  بر  تأکيد  و  اخالق)  و  عمل  و  علم  ملی  درسی  برنامه  عبارت  به  يا  نگرش ها  و  مهارت ها 

توصيفی) تدوين شده است.
 در اين برنامه درسی، تالش 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 اطالع 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.


