






































باسمه تعالی 

سخنی با اولیا و مربیان

الزمه ي تحول و تغییرات در نظام تعلیم و تربیت هر کشـور، پژوهش، برنامه ریزي صحیح و بکارگیري نیروهاي مجرب و  امکانات مناسب 

است، هر چقدر این برنامه ریزي و امکانات دقیق تر و کامل تر باشد، زمینه ي مسـاعدتري را براي کودکان و نظام آموزشی، تربیتی آن کشــور 

ایجاد می کند.

از آنجایی که پایه هاي رشد فکري، جسـمی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی در این دوره بنا نهاده می شود، الزم است شرایط و بســتر الزم  را 

براي رشد و شکوفایی کودك مهیّا سازیم و این مهم میســـر نمی گردد مگر با مشـــارکت کودکان مشـــتاق، مدیران و مربیان متعهد و اولیاي 

دلسوز.

مجموعه ي حاضر به منظور پایدارکردن آموخته هاي کالسی که توسط مربی به وسیله ي کتاب آموزشـی صـورت می گیرد تهیه و تدوین 

گردیده  است.  در کتاب هاي کار  در کالس  هدف ارائه طرح کار هایی است که مربی با توجه به اهداف ارائه شده به توسـعه خر فعالیت می 

پردازد. بنابراین فعالیت هاي مداد-کاغذي کاهش پیدا کرده و این گونه فعالیت هاي  به کتاب هاي کار در خانه موکول گردیده است تا زمینه 

آماده سازي فعالیت هاي مدرسه براي وي فراهم گردد.

توصیه هاي زیر شما را به استفاده هرچه بهتر از این مجموعه آشنا می سازد.

1- ضـروري اسـت مربی محترم قبل از تحویل هربرگه، کل مجموعه را مطالعه کند تا با اهداف و شـیوه هاي انجام فعالیت ها به خوبی آشـنا 

گردد.

2- براي هر واحد یادگیري در کتاب آموزشی که در کالس تدریس می گردد، چهار صـفحه فعالیت تدوین گردیده اسـت تا بتواند مکمل 

فعالیت هاي کالسی باشد و زیر نظر والدین توسط کودك در منزل انجام شود.

3- مربی در  هر هفته بعد از تدریس سه صفحه از کتاب آموزشی، یک تا دو برگه متناسب با آن موضوع از این مجموعه را جدا کـرده 

و به کودك تحویل می دهد تا وي به منزل ببرد و زیر نظر والدین، پس از تکمیل روزهاي بعد به کالس بیاورد. برگه ها پس از تحویل توســـط 

مربی ارزیابی می شود و با ارائه ي بازخورد مناسب در پوشه کار قرار می گیرد.

4- توصیه می شود به هیچ وجه کل برگه ها یک جا  به والدین تحویل نشود.

5- قبل از تحویل اولین برگه براي منزل، مربی محترم در جلســه اي با حضـــور اولیا، آنان را نســـبت به روش آموزشی خویش و اهمیت و    

شیوه ي انجام فعالیت هاي خارج از کالس ( برگه هاي کار) آگاه سازد.

6- به والدین توصیه می شود تا دستورکار ها را به زبان ساده به کودك بگویند و از هرگونه فشــار و اجبار که موجب خســـتگی و دلزدگی 

کودك گردد، پرهیز شود.

7- چنانچه به هر دلیل کودك نتواند فعالیتی را انجام دهد، الزم است مربی در پایان هر هفته ساعتی را به رفع اشکاالت و مرور آموخته هاي 

هفته بپردازد تا یادگیري عمیق و پایدار شود.

8- ارزیابی از عملکرد کودك نباید به صورت کمی باشد بلکه با اسـتفاده از عبارات توصـیفی ( واقعه نگاري) و یا با اسـتفاده از مقیاس هاي 

درجه بندي که به صورت خانه هاي خالی در حاشیه آمده است باید مورد ارزیابی قرار گیرد. مقیاس ها به صورت زیر تعریف می گردد: 

از سمت راست به ترتیب:      خیلی خوب              خوب              قابل قبول                     

9- در پایان این مجموعه کاربرگ ها دو صفحه چک لیســت ( فهرست وارسی) جهت ارزشیابی کل فعالیت هاي کودك  ارائه شده است 

که توسط مربی تکمیل می گردد و سپس در اختیار والدین قرار می گیرد تا پس از  رؤیت و اظهارنظر به پوشه کار برگردد.

                                                                                                                             با آرزوي توفیق هرچه بیشتر










