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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی همان طور كه در پایه دهم با اهداف كتاب همراه هنرجو به عنوان
جزئی از بسته آموزشی آشنا شدید و از آن استفاده كردید ،در پایه یازدهم نیز این
کتاب با همان اهداف توسط برنامه ریزان درسی برای شما پیش بینی و تألیف شده
است .ضمن اینكه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته شما تدوین شده و دارای کاربرد
واقعی در دنیای کار می باشد؛ به موارد زیر نیز توجه الزم را داشته باشید:
 1عالوه بر این كتاب ،كتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می تواند در فرایند
آموزش و ارزشیابی (امتحانات) در سال یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.
 ٢از محتوای کتاب همراه هنرجو ارزشیابی صورت نمی گیرد ،بلکه می توانید از
اطالعات مندرج کتاب در حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.
 3كتاب همراه هنرجو با هدف كاهش حافظه محوری ،كاهش وابستگی به
كتاب درسی دركارهای عملی ،تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی ،كمك به
تحقق یادگیری مادام العمر ،بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری ،كاربرد در دنیای واقعی
كارتدوین شده است.
 4محتوای این كتاب برای دروس  :ریاضی ،دروس کارگاهی پایه یازدهم ،كارگاه
نوآوری و كارآفرینی ،مدیریت تولید و كاربرد فناوری های نوین تدوین شده است.
 5بخش های این كتاب شامل :علوم پایه ،زبان فنی ،محاسبات و قوانین ،فناوری و
اجزا ،ایمنی و بهداشت و ارگونومی و شایستگی های فنی و غیرفنی است.
 6استفاده از كتاب همراه سبب می شود كه ارزشیابی دروس براساس شایستگی
انجام پذیرد.
در پایان تأكید می شود در حفظ و نگهداری این كتاب كوشا باشید به دلیل آنكه در
سال آینده نیز قابل استفاده می باشد.
دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كار دانش

