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مقدمه
يكي از رسالت هاي اصلي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي توليد برنامه هاي
درسي و انواع رسانه هاي آموزشي است .به دنبال تغيير نظام آموزشي از  4 ،3 ،5به 3،3،3،3
مطابق با اسناد باالدستي  ،كتاب هاي درسي تغيير كردند و نونگاشت شدند .براي هر كتاب
درسي،يك بسته آموزشي توليد مي شود كه شامل رسانه هاي آموزشي گوناگوني است .البته
توليد رسانه هاي آموزشي با استاندارد باال،كاري دشوار و تخصصي است و از اين رو شوراهاي
گوناگوني در فرايند توليد اين رسانه ها مشغول به فعاليت هستند تا از كيفيت خروجي
اطمينان حاصل كنند.
كتاب شيمي  1يكي از اجزاي بسته آموزشي است كه براي دوره دوم متوسطه در پايه
دهم تأليف شده است .به منظور تقويت صالحيت هاي حرفه اي و تخصصي دبيران شيمي
كتاب راهنماي معلم ،كتابي كه پيش روي شماست ،به عنوان يكي ديگر از اجزاي بسته
آموزشي نيز طراحي و تأليف شده است .براي حمايت فكري شما همكاران گرامي فيلم برفراز
آسمان و ساير قطعات پشتيبان توليد شده و روي سايت رشد و گروه شيمي بارگذاري شده
است.
گروه شیمی واحد توسعه ،تحقیق و آموزش علوم در دفتر تألیف كتاب های درسی
عمومی و متوسطه نظری ،اميدوار است توليد اين اجزاي بسته كمك كند تا در رسيدن به
اهداف برنامه ،قدم هاي مؤثري برداريم .لذا ،این گروه همچنان مشتاقانه منتظر پیشنهادها،
انتقادها و نظرهای سازندۀ شما همكاران گرامی وصاحب نظران آموزشی است.

