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تولید کتاب و محتوای الکترونیکی منطور دانستنیهای پیصدتستانی و دوره اتتدایی

الف) منطور دانستنیهای پیصدتستانی

اهداف:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ایجاد ارتباط بیي خاًِ ٍ هدرسِ ٍ لسٍم ّوکاری ٍالدیي با هراکس پیصدبستاًی
تغییر ًگرشّا ٍ ارج ًْادى بِ ظرفیت ٍ تَاى خاًَادُّا در اهر تصوینگیری ٍ هطارکت آًاى در اهر
تعلین ٍ تربیت فرزًداى
آضٌایی هربیاى ٍ اٍلیای ًَآهَزاى پیصدبستاًی با اّداف ،اصَل حاکن ٍ رٍیکرد برًاهِ ٍ فعالیتّای
دٍرُی پیصدبستاًی
تَجِ بِ لسٍم داضتي اطالعاتی در خصَظ ٍیژگیّای کَدکاى دٍرُی پیصدبستاًی
آضٌایی با ضرٍرت ،رٍیکرد ٍ ارکاى زباىآهَزی در دٍرُی پیصدبستاًی ٍ ًحَُی تقَیت هْارتّای
زباىآهَزی ٍ هْارتّای هَرد ًیاز کَدکاى قبل از ٍرٍد بِ دبستاى
آضٌایی با اًَاع رٍشّا ،حَزُّای یادگیری ٍ فعالیتّای هتداٍل یاددّی  -یادگیری ٍیژُ دٍرُ پیص-
دبستاًی
هعرفی کل هحتَای برًاهِی درسی ٍ آهَزضی دٍرُی پیصدبستاًی استاى
تَجِ بِ هسائل ٍ هطکالت رفتاری ضایع کَدکاى در دٍرُی پیصدبستاًی ٍ ًطاًِّا ،عَاهل ٍ رٍشّای
درهاًی آىّا
آضٌایی اجوالی با طرح سٌجص ،اّداف ،گستردُ ٍ گامّای اجرای طرح ٍ ضٌاسایی ًَآهَزاى دارای ًیاز

گزارش اجمالی:
ثْیٌِػبصی ٍ کیفیتثخـی ثِ آهَصؽ کَدکبى ،هؼتلضم ثْشُگیشی اص اصَل ػلوی اػت؛ ّش قذس ؿٌبخت ٍ
اطالػبت ٍالذیي ٍ هشثیبى دسثبسُی کَدکبى پیؾدثؼتبًی فضًٍی یبثذ ،ثب گَّش تبثٌبک آگبّی ٍ ثِ طَس ّذفوٌذ ٍ
ثب سٍحیِی پش اهیذ ٍ ثب اًگیضُ هیتَاًٌذ هَفقیتّبی هطلَثی سا ثشای سؿذ رٌّی ،جؼوبًی ،ػبطفی ٍ اجتوبػی
کَدکبى فشاّن ػبصًذ ٍ ًقؾ ٍ سػبلت تشثیتی خَیؾ سا دسػتتش اًجبم دٌّذ
اصَل آهَصؿی هٌذسج دس ثشًبهِی آهَصؿی دٍسُی پیؾدثؼتبًی اػتبى آرسثبیجبىؿشقی ،ثِگًَِای اػت کِ
ثِ طَس غیشهؼتقین صهیٌِّبی ایجبد هْبست خَاًذىًَ ،ؿتي ٍ حؼبة کشدى ٍ ّنچٌیي صهیٌِی تجبسة هؼتقین
ٍ دػت اٍل ثشخی هْبستّبی اجتوبػی سا ثشای کَدکبى فشاّن هیآٍسد؛ اگشچِ دس ایي دٍسُ طشاحی آهَصؽ ٍ
جذٍل صهبىثٌذی ٍ ًظن دس ثشًبهِّب هَسد تأکیذ قشاس هیگیشد ،اهب ثشًبهِّبی اسائِ ؿذُ ًؼجت ثِ ًیبصّبی کَدکبى
اًؼطبفپزیش اػت .لزا ثب تَجِ ثِ ایي ضشٍست ٍ ّن چٌیي ثِ هٌظَس ایجبد ٍحذت سٍیِ هیبى اٍلیبء کَدکبى ٍ
هؼئَلیي هشاکض پیؾ دثؼتبًی ٍ ّوؼَ ثب اّذاف ٍ ثشًبهِ ی دسػی هلی ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،کبس گشٍُ
تَلیذ هحتَای آهَصؿی دٍسُ ی پیؾ دثؼتبًی اػتبى سا ثش آى داؿت تب ثب تَلیذ ایي کتبة ٍ هحتَای الکتشًٍیکی
پیَػتی ،ضوي ایجبد اػتوبد ٍ استجبط دٍػَیِ ثب اٍلیبء ٍ هشثیبى گشاهی ،دس ساُ ایفبی هؼئَلیت خطیش خَیؾ ّش
چٌذ قذمّبی کَچکی ثش داسد.

ب انضمام ته تفکیک پایه (اول تا ضطم)
ب) کتة منطور دانستنیهای دوره اتتدایی ه
ثب تَجِ ثِ ایي کِ یک داًؾ آهَص ػالٍُ ثش ایيکِ ثبیذ ثِ فؼبلیتّبی ػبدی ٍ سٍصاًِ خَد ثپشداصد ٍ اص
آىّب لزت ثجشد ،ثبیذ ثِ ًحَ هطلَثی ًیض ثِ هطبلؼِ دسٍع ٍ اًجبم تکبلیف دسػی ثپشداصد ٍ ثبهطبلؼِ ثِ هَقغ ٍ
اًجبم تکبلیف دس هٌبػتتشیي صهبى ٍ صشف ٍقت ٍ اًشطی کوتش ًتیجِ ثْتشی ثگیشد

ٍ اٍلیبء ًیض ثبیذ ثِ

ػٌَاىیک ًبظش تحصیلی خَة ثش ًحَُ ی اػتفبدُی صحیح اص ٍقت ٍ ثشًبهِ ی هطبلؼِ فشصًذؿبى ًظبست دقیق ٍ
کبهل داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثب کٌتشل ٍ ًظبست ثِ هَقغ اص سًٍذ فؼبلیت ّب ٍ ثشقشاسی استجبط مًبػت ثب هؼلوبى ،هذیش ٍ
هؼبًٍیي آهَصؿگبُ هَجت استقب ی ٍضؼیت دسػی فشصًذؿبى ؿًَذ

 .لزا جْت کبّؾ ایي چبلؾ

ّوؼَػبصی اّذاف ٍ فؼبلیت ّبی خبًِ ٍ هذسػِ ،هؼبًٍت هحتشم آهَصؽ اثتذایی اػتبى آرسثبیجبى

ّب ٍ
ؿشقی ٍ

یشخبًِ ّبی گشٍُّبی دسػی هؼتقش دس ًَاحی
اداسُی تکٌَلَطی ٍگشٍُّبی آهَصؿی دٍسُ ی اثتذایی اػتبى ٍ دة

پٌج گبًِ تجشیض ثشآى ؿذُاًذ تب ثب تْیِی ایي کتبة ٍ هحتَای آهَصؿی ،هؼیش آهَصؽ ّوکبساى ػضیض ٍ دغذغِ ی
توشیي ٍ تکشاس اٍلیبی هحتشم ثب فشصًذاى خَد سا ّوَاستش ػبصىد  .ایي کتبة دس کٌبس ًشم افضاس پیَػتی ،هٌـَسی
اص داًؼتٌیّبی ایي دٍسُ سا ثِ تفکیک پبیِ  ،جْت ثْشُثشداسی کبسؿٌبػبى ،هذیشاى ،هؼبًٍبى ،آهَصگبساى ٍ اٍلیبی
داًؾآهَصاى دس اختیبس آًبى قشاس هی دّذ .اهیذ اػت ثب اػتؼبًت اص الطبف الْی ٍ تالؽ ّبی ثی دسیغ هشثیبى،
هذیشاى هحتشم ٍ ّوشاّی ٍ ّوکبسی اٍلیبی گشاهی ؿبّذ اػتقشاس آهَصؽ ٍپشٍسؽ پَیب ٍفؼبل دس ًظبم هقذع
جوَْسی اػالهیایشاى ثبؿین.
معرفی کتة:
هجوَػِی حبضش ؿبهل کتبة ٍ هحتَای الکتشًٍیکی  ،تالؿی اػت دس ساػتبی تحقق ساّکبس  4/3اص فصل ّفتن
ػٌذ تحَل ثٌیبدیي هجٌی ثش تذٍیي ثشًبهِ ی جبهغ هـبسکت خبًَادُ ٍ ًْبدّبی تشثیتی ٍ آهَصؿی ثشای تقَیت
فشٌّگ تشثیتی خبًَادُ ٍ تحقق ؿبیؼتگی ّبی پبیِی داًؾآهَصاى الصم اػت تب ٍالذیي ثِ ػٌَاىیکی اص اسکبى
هْن تؼلین ٍ تشثیت ًؼجت ثِ ایي تغییشات آگبّی الصم سا داؿتِ ثبؿٌذ.
هحتَا ٍ هطبلجی کِ دس ایي هجوَػِ آٍسدُ ؿذُ اػت ساّی اػت ثشای تقَیت ٍ ثْجَد پل استجبطی ثیي
خبًِ ٍ هذسػِ  ،جْت دػت یافتي ثِ اّذاف ٍاالی تشثیتی ٍ آهَصؿی دس چْبس فصل ،کِ ؿبهل هجبحث
ریل هیثبؿذ:
فصل اول  :کلیبت (دٍسُی اثتذایی ٍ اّویت آى ،ثشًبهِ ی دسػی هلی ثش اػبع ػٌذ تحَل ثٌیبدیي ،
سٍیکشد ثشًبهِی دسػی هلی  ،اصَل حبکن ثش ثشًبهِ ّبی دسػی ٍ تشثیتی  ،پیؾ فشض ّبی ثشًبهِ ی دسػی هلی ،
ًقؾ هؼلن اص دیذگبُ ثشًبهِی دسػی هلی ،اصَل حبکن ثش ساّجشدّبی یاددّی –یبدگیشی)
فصل دوم  :داًؼتٌیّبی هؼلن (طشح ػٌجؾ ٍ ضشٍست آى قجل اص آغبص هذسػِ (ٍیظُی پبیِی اٍل)،
داًؾآهَصاى تلفیقی -فشاگیشٍ ،یظگی ُ ای داًؾ آهَصاى ثِ تفکیک پبیِ ،هْبستّبی صًذگی ،ػَاهل کبّؾ سغجت
داًؾآهَصاى ثشای سفتي ثِ هذسػِ)
فصل سوم  :داًؼتٌیّبی اٍلیب ء (ضشٍست استجبط خبًِ ٍ هذسػِ  ،چٌذ ًکتِ اػبػی دس ثشقشاسی استجبط
ثیي خبًِ ٍ هذسػِّ ،وکبسی خبًِ ٍ هذسػِ دس اهَس آهَصؿی داًؾ آهَصاى ،قَاًیي ٍ اًتظبسات هذسػِ اص اٍلیبی
داًؾآهَصاى ،قَاًیي ػشٍیغ سفت ٍ آهذ داًؾآهَصاى)

فصل چهارم( :هؼشفی دسٍع پبیِی هشثَطِ ٍ تَصیِ ّبیی ثشای اٍلیب  ،اّویت ثبصی ،هؼشفی چٌذ ثبصی
ثَهی – هحلی)
فصل پنجم( :اسصؿیبثی کیفی -تَصیفی ،اًَاع تکلیف ،چٌذ ًکتِ پیشاهَى اًتخبة کتبة غیشدسػی ثشای
کَدکبى ٍ ضوبئن)

کتاب هٌطَر داًستٌی ّاي دٍرُ اتتذایی تِ تفکیک پایِ (اٍل تا ضطن در هجوَع  6جلذ)تِ اًضوام
هحتَاي الگتزًٍیکی  DVDتِ ّزیک اس هذارس اتتذایی تِ هٌظَر داًص افشایی ٍ ارتقاء هْارت ّاي
ػلوی ٍ حزفِ اي هؼلواى /هزتیاى ،هذیزاى ،هؼاًٍاى جْت هطالؼِ ٍ تْزُ تزداري تْیٌِ اس هٌاتغ
آهَسضی هذکَر حسة ًیاسدر جلسات آهَسضی – تَجیْی اٍلیاي داًص آهَساى تَلیذ ٍ تِ صَرت
رایگاى تَسیغ ضذُ است.

هزاحل تَسیغ کتاب:
 ارسال تخطٌاهِ ضوارُ  904 /10157/1800 :هَرخِ ي  96/11/30هثٌی تز تَسیغ کتاب جْت ارائِ سیزهطالؼاتی ٍ استفادُ در جلسات آهَسضی – تَجیْی اٍلیاي داًص آهَساى

 تِ هٌظَر داًص افشایی ٍ ارتقاء هْارت ّاي ػلوی ٍ حزفِ اي هؼلواى /هزتیاى ،هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ جْتهطالؼِ ٍ تْزُ تزداري تْیٌِ اس هٌاتغ آهَسضی ،هساتقِ اي اس کتاب ّاي فَق الذکز تَسط آى ًاحیِ /
هٌطقِ تزگشار ٍ گشارش آى حذاکثز تا پایاى خزداد هاُ  1397تِ ایي هؼاًٍت ارسال گزدد.

