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بازنگري برنامه درسی : موضوع

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی:قبلیعنوان برنامه درسی

30/08/1372: تاریخ تصویب

آموزش ابتداییعلوم تربیتی گرایش : عنوان بازنگري شده

آموزش ابتدایی: عنوان بازنگري مجدد

26/01/1395: تاریخ بازنگري

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري
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فصل اول
کلیات برنامه

معرفی بنیادین رشته آموزش ابتدایی

برنامه ایـن  . است1297پیشینه برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مربوط به تصویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزي در سال 
تصویب  برنامـه درسـی   ،اقدام بعدي در زمینه برنامه درسی معلمان ابتدایی. آغاز شده استوم تربیتی تحصیل در رشته علبادوره 

مواد درسی دانشسرا را دروس علوم پایـه و علـوم انسـانی و همچنـین کارهـاي      . است1313دانشسراي مقدماتی در شهریور ماه 
جدول ساعات هفتگی 1348-49در سال تحصیلی . ی دادنددستی و فالحتی، اصول تعلیم و تربیت و اصول علم اخالق تشکیل م

علوم تربیتی و روانشناسی، زبان و ادبیات فارسـی و روش  : مواد درسی دانشسراهاي مقدماتی بازنگري شد و مواد درسی آن شامل
م دینـی و  علوم تجربی و روش تدریس آن، علوم اجتماعی و روش تدریس آن، علو،تدریس آن، علوم ریاضی و روش تدریس آن

، براي 1358برنامه مزبور، تا سال . زبان خارجه، امور تربیتی و هنري، تربیت بدنی و تدریس عملی بود،اخالق و روش تدریس آن
. گردیدپذیرفته شدگان سوم متوسطه نظام قدیم اجرا می

بـه وزارت آمـوزش و پـرورش در    پس از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون دو برنامه درسی یکی توسط مراکز تربیت معلم وابسـته 
در » علوم تربیتی گرایش آموزش  پرورش پیش دبسـتانی و دبسـتانی  رشته«دیگري توسط دانشگاهها با عنوانسطح کاردانی و

واحـد و  72با 59-60برنامه درسی کاردانی در سال . سطح کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهیه و اجرا شده است
در . تصویب شده استواحد 38واحد، دروس تخصصی در هر رشته، 19واحد، دروس تربیتی  15عمومی به میزان شامل دروس 

پرورش پیش دبستانی و دبستانی تدوین و جهت اجـرا بـه کلیـه    ونیز برنامه کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش1372سال 
واحـد  61دروس عمومی، واحد 21: واحد و شامل142اي درسی آن دانشکده هاي علوم تربیتی ابالغ گردید، که مجموع واحد ه

مبنـاي پـذیرش دانشـجو    1392این برنامه ها  تا سـال  . واحد انتخابی است8دروس تخصصی و واحد 50و ) پایه(دروس اصلی 
.توسط مراکز آموزش عالی بوده است

یافته هاي علمی حوزه علوم تربیتی و نیز تغییرات برنامه هاي سال است و طبیعتاً تحوالت ناشی از 20عمر این برنامه ها بالغ بر 
درسـی تربیـت معلـم    فاصـله برنامـه   .  در برنامه هاي درسی این دوره اعمال نشده اسـت 90و 80درسی دوره ابتدایی طی دهه 

و ورود بـراي اجـراي   ، در بـد دانش آموختگان این رشـته هاي نظام آموزشی و نیز تحوالت علمی موجب خواهد شد ابتدایی با نیاز
رو ضـروري اسـت در   از ایـن . برنامه هاي درسی خود نیازمند آموزش باشند و نتوانند تحوالت حوزه علوم تربیتی را دنبـال نماینـد  

این برنامه ها مورد » برنامه درسی ملّی تربیت معلم«راستاي اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان و جهت گیري هاي اتخاذ شده در 
.رار گیردبازنگري ق
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منطق برنامه درسی 

امروزه استانداردهاي یادگیري در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع براي دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت هاي جدید 
در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهاي . در عرصه هاي مختلف نیازمند هستند

مهارت هاي عادات و کسب موقعیت هاي یادگیري متنوعی را براي معه، توانایی هاي دانشی و روشی خود را ارتقا داده و جا
کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگري داراي .دانش آموزان تدارك ببینندتوسط1العمریادگیري مادام

تحقق . انی و بزرگسالی انجام می دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی استاهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجو
فرایند باید به این . این امر تا حد زیادي به کیفیت برنامه درسی معلمان در دوره ابتدیی و چگونگی آماده سازي آنان وابسته است

مودن تحوالت علمی و بکارگیري آن در عرصه را در خود تقویت کرده و با دنبال ن»فکور بودن«معلمان کمک کند تا عادت 
شناخت استعدادهاي دانش آموزان و هدایت آن ایفا اي و نیزنقش خود را به عنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه حرفه،عمل
.کنند

هـا و  سـی سیاسـت  بازمهند«در راستاي »برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی«با عنایت به ضرورت فوق 
اي معلمـان در سـطح   هاي حرفهدرسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگیبازتنظیم اصول حاکم بر برنامه

طراحـی و  »سند ملّی برنامه درسی تربیت معلـم «و » 2.... ملی و جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 
کمک به بسط و توسعه ظرفیـت هـاي   ... «در مبانی نظري سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت از آنجا که.تدوین شده است

است، لذا  هدف کلی برنامه »3...وجودي دانش آموزان و  کسب شایستگی هاي مورد نیاز براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه
، که در آن 4حرفه اي  مربیان به منظور خلق فرصت هاي یادگیري استدرسی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، توسعه ظرفیت 

امکان بکارگیري تجربیات شخصی و آزادي عمـل یادگیرنـده بـراي دسـتیابی بـه دانـش پایـه، پـرورش مهـارت هـا، باورهـا و            
ام آموزشـی اسـت، را   هایی که زمینه ساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی هاي مورد انتظـار در نظـ  گرایش

. کندفراهم می

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف
: بتواندآموخته رشته آموزش ابتداییرود دانشانتظار می

هایی را  بـراي حـل مسـائل    هاي موضوعی دوره ابتدایی راهبردبا کسب توانایی در زمینه روش هاي تدریس در حوزه.1
هـا را در بهبـود یـادگیري    ایی کند و نتایج بکـارگیري راهبرد شناس،یس با آن روبرو می شودآموزشی که در فرایند تدر

. دانش آموزان به همراه مالك هاي روشن مورد ارزیابی قرار دهد
تاثیرگـذاري مثبـت بـر رفتـار     یافته هاي علمی بـراي  تصمیمات قابل دفاعی مبتنی بر اصول و مبانی تربیت اسالمی و.2

. اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه اتخاذ نماید-قویت هویت ایرانیدانش آموزان و ت

هاي درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی براي تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازي محیط تربیتی و یادگیري، فعال سازي برنامه: 3- 4اصل -1
اي و خالقی، حرفههمچنین زمینه ارتقاء صالحیت هاي اعتقادي، ا. دانش آموزان در فرآیند یادگیري و تربیت پذیري و ترغیب آنان نسبت به یادگیري مستمر توجه نماید

برنامه هاي درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت هاي الزم براي استمرار و معنادار شدن یادگیري و : 3- 9و اصل تخصصی معلم را فراهم سازد
)101391برنامه درسی ملی،  ص . (پیوستگی تجارب یادگیري در زندگی را براي دانش آموزان تأمین کنند

)ب1390:38شورایعالی انقالب فرهنگی، (» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«11دف عملیاتی ه-2
.106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران، الگوي زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص -3
رصت هاي تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در معلم براي خلق ف(5رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند - 4

.همان12، ص )سطح کالس درس را بر عهده دارد
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از زبان آموزش براي سازمان دادن فرصت هاي یادگیري و کمک به دانش آموزان متناسب با ویژگی هاي آنان در .3
. کندصورت منعطف استفاده ه ب....) دانش آموزان با نیاز هاي ویژه، دانش آموزان تیزهوش و(هاي مختلف گروه

برنامه درسی موضوعات مختلف دوره ابتدایی را براي انطباق با ویژگی هاي بومی و نیازهاي یادگیرندگان تحلیل کرده، .4
در یمهارت هاي پایه دوره ابتدایی طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویکرد تلفیقو بر اساس مفاهیم و

. اجرا نمایده وتهی،سازمان دادن فرصت هاي یادگیري یکپارچه
هاي با بکارگیري اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و روش هاي علمی راه حل هاي اثربخشی را براي موقعیت.5

اي خود را مورد ارزیابی قرار مدرسه شناسایی و نتایج اجراي آن در بهبود عملکرد حرفه/تربیتی در سطح کالس درس
. دهد

توانایی حل مسئله دانش آموزان در دوره ابتدایی، بتواند ماهیت کسـب تجربیـات دسـت    با درك فرآیند رشد شناختی و .6
اول و تبدیل دانش غیر رسمی به دانش سازمان یافته از سوي دانش آموزان را تحلیل و فرصت هاي یادگیري را بـراي  

. توسعه توانایی هاي شناختی آنان تدارك ببیند
اي تربیتی و توسعه توانایی هاي حرفـه / آموزشیيغنی سازي  فرصت ها/خلقاز فناوري اطالعات و ارتباطات براي .7

.استفاده نماید
از زبان هنر براي مطالعه و تحلیل موقعیت هاي تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی چـون قـوه تخیـل، تصـور، تفکـر      .8

. اي و شهودي در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیرداستعاره
تربیت تصمیماتی را براي پشتیبانی از یادگیري دانش آمـوزان، کمـک بـه    / آموزشبا مشارکت عوامل درگیر در فرایند.9

آنان براي حل مشکالت یادگیري و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخاذ کند و از نتایج آن براي نوسازي تجربیـات  
. شخصی استفاده نماید

آوري شده، به ارائه بازخورد و تحلیل رفتار آموزشی و تربیتی دانش آموزان اقـدام  اهد جمعبا حفظ سوابق و بر اساس شو.10
.نماید و به صورت منصفانه درباره وضعیت تحصیلی آنان قضاوت کند

تعریف دوره
هدف آن آموزش ابتدایی، یکی از دوره هاي آموزش عالی وزات علوم، تحقیقات و فناوري است کهرشتهدوره کارشناسی پیوسته

.پرورشی در دوره ابتدایی باشندوهاي آموزشیتربیت معلمانی است که واجد شایستگی هاي الزم جهت اشتغال به فعالیت

دانشجوشرایط و ضوابط کلی پذیرش
دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
قبولی در آزمون ورودي-

طول دوره 
و ارائه واحدها در هر نیم سال براساس آیین نامه آموزشی استپیوسته رشته آموزش ابتدایی چهار سال طول دوره کارشناسی

ساعت، براي هر واحد 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل .مربوطه خواهد بود
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. ساعت منظور شده است64ي هر واحد کارورزي ساعت و برا48ساعت، براي هر واحد درسی کارگاهی 32درسی عملی 
.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) پروژه(همچنین ساعت درس کارنماي معلمی 

واحدهاي درسی
واحـد دروس عمـومی،   27از این تعداد . استواحد150آموزش ابتداییتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته 

.واحد دروس تخصصی است90واحد دروس تربیتی و 18المی، واحد دروس تربیت اس15

تعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی-1جدول 

تعداد واحدوع درسن
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد15یتعلیم و تربیت اسالم
واحد18تربیتی

واحد88تخصصی 
واحد2انتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم
جداول دروس

مشتمل بر جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و ابتداییجداول دروس دوره کارشناسی پیوستۀ رشتۀ آموزش 
و انتخابی، دروس تخصصی،تربیت اسالمی، دروس تربیتیتعلیم و نشگاه فرهنگیان، دروس فناوري، دروس عمومی ویژة دا

.درطول دورة تحصیلی چهارساله می باشددروس اختیاري

ابتداییدروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -2جدول 

ییابتداته رشته آموزش دروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوس-3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*

نوع 
شایستگی

کد 
درس

عنوان 
درس

تعداد 
احدو

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی
3232-11تربیت بدنی 
3232-21تربیت بدنی 

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اسالمی اندیشه
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

اخالق 
اسالمی

فلسفه اخالق 
با تکیه بر (

)مباحث تربیتی
انتخاب یک 232-32

2درس به ارزش 
واحد 32-232اخالق اسالمی 
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2غیه شماره به استناد ابال-5
روه ها گها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره -6

.معارف اسالمی است

مبانی و (
)مفاهیم

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-5232اسالم و ایران

الزامی32-6232دانش خانواده و جمعیت

256-14256+2جمع



۹

ابتداییدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -4جدول 

ابتداییزش دروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  رشته آمو-5جدول 

.محاسبه شده است) 2جدول (شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی**

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

احدو

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

سیره تربیتی پیامبر و اهل 
باتوجه به مراحل ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت

ریزي درسی دانشگاه، این درس در رشته آموزش ابتدایی به استناد مصوبه شوراي برنامه 
در مجموعه دروس تخصصی » مبانی آموزش دینی«شود و به جاي آن درس ارائه نمی

.ارائه شده است) 7جدول (
نظام تربیتی اسالم 

براساس قرآن و روایات (
و اهل بیت ) ص(پیامبر 

))ع(
34848

34848ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
فلسفه  تربیت رسمی و 

23232ا.ا.عمومی  در ج

اسناد، قوانین و سازمان 
23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تاریخ اندیشه
تربیتی در اسالم و ایران

راي برنامه ریزي درسی دانشگاه، این درس در رشته آموزش ابتدایی به استناد مصوبه شو
جدول (در مجموعه دروس تخصصی » آموزش قرآن«شود و به جاي آن درس ارائه نمی

.ارائه شده است) 7
نقش اجتماعی معلم از 

23232دیدگاه اسالم

15240240جمع



۱۰

دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتداییدروس تربیتی-6جدول 

دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی-7جدول 

7 Pedagogical Knowledge (PK)
8 Content Knowledge (CK)

نوع 
یستگیشا

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش نیازساعت
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت
PK

7

23232یتیتربیروانشناس
23232ی تربیتیشناسجامعه

نظریه هاي یادگیري و 
23232آموزش 

یشناسروان2163248هاي تدریس اصول و روش
یتیترب

هاي راهنمایی اصول و روش
2163248و مشاوره 

2163248ارزشیابی از یادگیري 
13232کاربرد هنر در آموزش 
13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی 
هايبا تاکید بر دوره

تحصیلی
232-32

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
8

روانشناسی 
روانشناسی تربیتی48-348رشد کودك

اصول و 
مبانی آموزش 

و پرورش 
ابتدایی 

23232-

روش تحقیق 
-3323264و آمار در 
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درس جبرانی-9
درس جبرانی-10
درس جبرانی-11

علوم تربیتی

ادبیات 
کودکان و 

نوجوانان
روان شناسی رشد 232-32

کودك

مبانی آموزش 
-32-232زبان فارسی

آموزش زبان 
مبانی آموزش 6464-12فارسی 

زبان فارسی

آموزش زبان 
آموزش زبان 6464-22فارسی 

1فارسی 

مبانی آموزش 
9ریاضی پایه 3323264ریاضی

آموزش 
مبانی آموزش 3166480ریاضی

ریاضی

مبانی آموزش 
32-232علوم تجربی

-یشناسستیز
کیزیف-یمیش
10هیپا

آموزش  علوم 
مبانی آموزش  3166480تجربی

علوم تجربی
مبانی آموزش 

مطالعات 
اجتماعی

232-32-

آموزش 
مطالعات 
اجتماعی

مبانی آموزش  2163248
مطالعات اجتماعی

مبانی آموزش 
-32-232دینی

مبانی آموزش 3323264آموزش دینی 
دینی

اصول و قواعد 2163248آموزش قرآن 
11آموزش قرآن 
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مبانی آموزش 
-32-232هنر

کارگاه 
مبانی آموزش هنر114848آموزش هنر 

کارگاه 
مبانی آموزش هنر214848آموزش هنر 

کارگاه 
مبانی آموزش هنر314848آموزش هنر 

مبانی آموزش 
-32-232یت بدنیترب

آموزش 
مبانی آموزش 6464-2تربیت بدنی

تربیت بدنی

آموزش و 
پرورش 

فراگیر در 
1دوره ابتداي 

2163248

روان شناسی رشد 
-کودك

راهبردهاي 
تدریس در 

آموزش ابتدایی
ریزي برنامه

درسی 
هاي کالس
چندپایه

3166480
گذراندن 

واحد 50حداقل
دروس تخصصی

زبان 
تخصصی 

آموزش 
ابتدایی

2-6464

اختالالت 
روان شناسی رشد 12163248یادگیري 

کودك

اختالالت 
اختالالت 22163248یادگیري 

1یادگیري 

فنون 
راهنمایی و 
مشاوره در 

دوره ابتدایی
232-32

- اصول و روش
هاي راهنمایی و 

مشاوره

1408--60560704144جمع
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12 Pedagogical Content Knowledge (PCK)

موضوعی
-

تربیتی
P

C
K

12
ریزي برنامه

درسی 
آموزش 
ابتدایی

232-32

راهبردهاي 
تدریس 
آموزش 
ابتدایی

14848
ریزي برنامه

درسی آموزش 
ابتدایی

طراحی 
آموزشی در 

آموزش 
ابتدایی

14848
ریزي برنامه

درسی آموزش 
ابتدایی

حی واحد طرا
یادگیري 
آموزش 
ابتدایی

طراحی آموزشی 14848
در آموزش ابتدایی

یابیارزش
یفیک
در) یفیتوص(

ییابتدادوره
ارزشیابی از 2163248

یادگیري

تحلیل 
محتواي 

کتاب درسی 
1

2163248
ریزي برنامه

درسی آموزش 
ابتدایی

تحلیل 
محتواي 

کتاب درسی 
2

تحلیل محتواي 2163248
1کتاب درسی 

کاربرد فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات در 
آموزش ابتدایی 

1

14848
هاي مهارت

هفتگانه 
)ICDL(

کاربرد فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات در 

14848
کاربرد فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 
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آموزش ابتدایی 
2

1آموزش ابتدایی 

وري کاربرد فنا
اطالعات و 
ارتباطات در 
آموزش ابتدایی 

3

14848
کاربرد فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 

2آموزش ابتدایی 

هاي تجربه
- خاص  حرفه

اي در آموزش 
ابتدایی

11616-

پژوهش و 
- توسعه حرفه

پژوهش : 1اي
روایی

14848

پژوهش و 
- توسعه حرفه

کنش :  2اي
پژوهی

14848
پژوهش و توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش روایی

پژوهش و 
- توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی 

- اصول و روش14848
هاي تدریس

12128128کارورزي 

یشناسروان
اصول و ،یتیترب

سیتدري هاروش
پژوهش و و

: 1ايتوسعه حرفه
پژوهش روایی

1ي کارورز22128128کارورزي 

و 2کارورزي 32128128کارورزي 
طراحی آموزشی

42128128کارورزي 
و 3يکارورز
واحدیطراح

يریادگی
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13دروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدیی-8جدول 

.واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید2دانشجو می تواند به میزان -13

ي کارنما
معلمی

)پروژه(
2

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

-پژوهی
پژوهش و 

- توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی

1136-289696432512جمع
2544-88656800576512جمع کل

نوع 
تعدادنام درسکد درسشایستگی

واحد
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

ریزي برنامه
فعالیتهاي مکمل و 

فوق برنامه
2163248

برنامه ریزي 
درسی آموزش 

ابتدایی
آموزش و پرورش 

روان شناسی رشد 2163248پیش دبستانی
کودك

روانشناسی رشد 32-232هاآموزش ارزش
کودك

روان شناسی رشد 32-232روانشناسی بازي
کودك

بهداشت و ایمنی 
32-232در مدارس

فنون و آموزش 
2163248هاي زندگیمهارت

آموزش و پرورش 
فراگیر در دوره 

)2(ابتدایی 
232-32

آموزش و پرورش 
فراگیر در دوره 

)1(ابتدایی 
وتفکرپرورش

روانشناسی تربیتی2163248کودکاندرتعقل

16192128320جمع 
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14هاي الزم در دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدییامهدروس جبرانی و گواهین-8جدول 

دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدییاختیاريدروس -9جدول 

.از گذراندن واحدهاي جبرانی معاف خواهد شد12در صورت شرکت دانشجو در آزمون و کسب حد اقل نمره -14
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورها، يفناوروقاتیتحقعلوم،وزارت04/03/1390مورخ41903/21شمارههیابالغاستنادبه-15

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودبراي رشته
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و تیاري براي کلیه دورهین درس به صورت اخا، يفناوروقاتیتحقعلوم،وزارت18/03/1395مورخ52530/2شمارههیابالغاستنادبه-16

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودبراي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

توضیحات
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

34848ریاضی پایه
دانشجویان پذیرفته شده از 

هاي علوم انسانی براي رشته
گذراندن دروس مبانی آموزش 

و مبانی آموزش علوم ریاضی
تجربی ملزم به گذراندن این 

.درس می باشند

-یشناسستیز
34848هیپاکیزیف-یمیش

دعقواواصول
---قرآنآموزش

کلیه دانشجویان باید گواهی  
اصول و قواعد آموزش قرآن را 
که پیش نیاز درس   آموزش 

قرآن  می باشد دارا باشند

ي هفتگانههامهارت
)ICDL(---

کلیه دانشجویان باید گواهی 
مهارت هاي هفتگانه را که 
پیش نیاز درس  کاربرد فناوري 
اطالعات و ارتباطات در آموزش 

.می باشد دارا باشند1ابتدایی 

--جمع 

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادام درسندرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي فرهنگ و  ارزشآشنایی با
15232دفاع مقدس

16232دانشجوییهاي زندگیمهارت

464جمع 
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)مسالین8(چهارسالهیلیتحصدورهطولدردروسيشنهادیپعیتوز- 10جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

تعداد اول
تعداد دومواحد

تعداد سومواحد
تعداد چهارمواحد

تعداد پنجمواحد
تعداد ششمواحد

تعداد هفتمواحد
تعداد هشتمواحد

واحد

معارف 
اسالمی 
عمومی 

)واحد16(

اندیشه 
اندیشه 12اسالمی 

2اسالمی 
انقالب 2

اسالمی 
ایران

2
تاریخ 
ی صدر تحلیل

اسالم 
اخالق 2

اسالمی 
2

تفسیر 
تاریخ 2موضوعی قرآن 

فرهنگ و 
تمدن 

اسالمی
2

دانش خانواده و 
2جمعیت

یعموم
)واحد11(

تربیت 
تربیت بدنی 11بدنی

21
زبان 

-2زبان فارسی 3خارجی
بهداشت و /سالمت

صیانت از محیط 
زیست

نگارش -2
1علمی 

نگارش ---
----1خالق 

تربیت 
اسالمی 

)واحد15(

فلسفه 
تربیت در  

ا.ا.ج
3

نقش
یاجتماع
ازمعلم

دگاهید
اسالم

2

فلسفه 
تربیت 

رسمی و 
عمومی  در 

ا.ا.ج

2

اسناد، قوانین 
و سازمان 
آموزش و 

پرورش در 
ا.ا.ج

2--
نظام تربیتی 

براساس (اسالم 
قرآن و روایات  

))ع(ین معصوم
3

اخالق
ايحرفه

معلم
3

تربیتی
)واحد18(

روانشناسی 
2تربیتی

واصول
يهاروش

سیتدر
2

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
2

از  ارزشیابی 
یادگیري

زبانکاربرد 2
1تربیت در

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید بر 

هاي تحصیلیدوره
2--
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جامعه 
شناسی 
تربیتی

برد هنر کار2
مدیریت --1در آموزش 

---2آموزشگاهی 

اصول و 
هايروش

راهنمایی و 
مشاوره

2-------

تخصصی 
تربیتی

)واحد28(

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات  

در آموزش 1
ابتدایی

1
برنامه ریزي 

در درسی
آموزش 
ابتدایی

2

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
2اطات ارتب

در آموزش 
ابتدایی

1

راهبردهاي 
تدریس در  

آموزش 
ابتدایی 

1
طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش 
ابتدایی

1
ارزشیاي کیفی 

د دوره ) توصیفی(
ابتدایی 

2
پژوهش و 

-توسعه حرفه
کنش: 3اي

جمعیپژوهی 
1-

-

پژوهش و 
توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش 

روایی

1-
طراحی 

آموزشی در 
آموزش
ابتدایی

1

تجربه هاي 
-خاص حرفه

اي  در 
آموزش 
ابتدایی

1
پژوهش و توسعه 

کنش: 2ايحرفه
پژوهی

1

---
تحلیل 

محتواي 
کتاب درسی 

1
2

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش 
3ابتدایی

1---

----
تحلیل 

محتواي کتاب 
2درسی 

2---
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42کارورزي 32کارورزي 22کارورزي 12ورزي کار--
کارنماي 

معلمی 
)پروژه(

2

تخصصی
)واحد60(

اصول و 
مبانی  

آموزش و 
پرورش 
ابتدایی

2
روانشناسی 
3رشدکودك

مبانی 
آموزش  

ریاضی
آموزش زبان 3

22فارسی
روش تحقیق 

و آمار در 
علوم تربیتی 

اختالالت 3
اختالالت 12یادگیري

22ادگیريی
آموزش 
تربیت 
بدنی 

2

2آموزش قرآن 
مبانی  

آموزش زبان 
فارسی 

2
آموزش 

زبان 
1فارسی

آموزش 2
3ریاضی

مبانی آموزش 
مطالعات 
اجتماعی

2
ادبیات کودکان و 

3آموزش  دینی 2نوجوانان 
کارگاه 

آموزش 
3هنر  

1

-
مبانی 

آموزش 
علوم 

آموزش 2
مبانی  -3علوم

مبانی آموزش 2موزش هنرآ
2دینی

کارگاه آموزش 
1هنر 

)خوشنویسی(
1

فنون 
راهنمایی و 
مشاوره در 

دوره 
ابتدایی 

2

آموزش مطالعات ----
مبانی آموزش 2اجتماعی 

زبان 2تربیت بدنی
2تخصصی 

-----
موزش و پرورش آ

فراگیر در دوره 
1ابتدایی

2
برنامه ریزي 

درسی کالس 
هاي چند پایه 

درس 3
2انتخابی

ارگاه  آموزش ک-----
21هنر 

جمع 
1718202019192017واحد
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21552355عملی
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--2222--کارورزي

2-------پروژه
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فصل سوم
دروسسرفصل
»سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم براي یادگیري و رشد انسانی برخورداري از سالمتی صرف

ر آن، تمرکز بر آن و پیامدهاي آن پیوند ورود به فرایند یادگیري، ماندن د. است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است
» تحقق حیات طیبه«هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز .محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و وري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینههتري برخوردار باشند بهرهروانی ب

یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در ي دستالزمه. ساعات غیبت کاري را فراهم سازند
به سخنی . ي سالمت درآمیخته شوندقرار خواهند کرد، با مقولهي درسی با دانش آموز ارتباط برترین سطح برنامهنزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهي تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره
منجر به افزایش سواد سالمت هایی باشد کهي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

سواد سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و . شونددانشجو معلمان می
. گیري درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران استهمچنین تصمیم

بیماري قلبی عروقی، سرطان، و : ي سالمت جامعه که عبارتندعوامل تهدید کنندهبه این ترتیب، در این درس، با توجه به
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف ایمنی و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیاین فرصت. شوددانشجو معلمان قرار داده می

با اي معنادارسازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.ی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استگیرد، بخشی از این واحد درستوجه قرار 

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درسمشخصات درس
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عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

:در پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ا به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهدمنابع اطالعات بهداشتی معتبر ر.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر

.روي سالمت خود ارزشیابی کند
طراحی و اجرا ) آموزاندانش(آموز یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانش

.ارزشیابی کند) هاآن(و نتایج آن را بر سالمت او نماید 

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
ر اطالعات کسب نماید و معتب

تا حدودي آن را به دیگران 
.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

سالمت براي خود یا 
آموزان طراحی، اجرا دانش

اما و ارزشیابی کند 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودي 

.اثربخشی آن را مشخص سازد

توانسته است یک 
برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

واي درس و ساختار آنفرصت یادگیري، محت-2
:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
با مفاهیم پایه

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ عرفی مفهومآشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ م
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه

ها جایی ر میان این الویتیادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی د
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دارد؟
 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین

.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید
 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال

امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، ربهنویسی و ترسیم چشم انداز، تج
.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.ه دهنددر پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائ

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتتعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

. در مدرسه محل کارورزي خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید: تکلیف عملی
ید را ااید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص دادهروشی که در آن استفاده کرده

تواند در این کار می(هاي خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید شناسایی کنید و  یافته
).هاي سه نفره انجام شودگروه

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاهاي اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه
:17)در کالس(تکلیف عملی 

ها را مشغول کرده ویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آناز دانشج
ها معرفی شده است پیرامون آن است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه آموخته. گردش کنند
نیانعوامل تهدید کننده سالمت ایرا: بخش دوم

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

هاي غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از ها بیماريتعریف و ویژگی(هاي غیرواگیر بیماري
، شایعترین )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(هاي غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر بیماري
هاي غیرواگیربیماري

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی تصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع آن

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(خون باال هاي قلبی عروقی؛ فشار بیماري

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 17
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هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث
انواع .  هالوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آنشیمیایی، بیو
هاي احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانه)غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(سوءاستفاده 

.واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده

کوچک، سبک زندگی خود هاي از دانشجویان بخواهید در گروه): در کالس(تکلیف عملی
. هاي قلبی عروقی و سرطان بررسی کنندیا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماري

.ریزي کنندعوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامه
): در کالس(تکلیف عملی 

موجود در ) ب(پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول
.پیوست را پر کنند
):در کالس(تکلیف عملی 

هاي کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
. هاي زیر را شناسایی و راهکارهاي پیشگیري از وقوع این خطرات را بیان نمایندیک از محیط

:در محیط کالس
:در راهروها

:مدرسهدر حیاط
:هاي بهداشتیدر سرویس

:هادر دیگر مکان
از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در : تکلیف عملی

ي ایمنی و پیشگیري از آسیب براي یکی از اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
.طراحی کنند) معلمان و غیرهدانش آموزان، پدران و مادران، (هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

هاي رشد در سنین پنج تا نوزده هاي غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه:تغذیه سالم
سبه نمایه توده بدنی، چگونگی محا(شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی : سالگی

بوفه (دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم ). چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب براي خود
اي ؛ نحوه تغییر الگوهاي تغذیه)اي نوجواناننیازهاي تغذیه(؛ تغذیه در دوران بلوغ )سابق

کمبود (ایند یادگیري آموز و فرها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذينامناسب دانش
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dید، آهن، کلسیم، روي، ویتامین 
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و هفتم 
)1+2(

هاي تحرکی در ایجاد بیماريبندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیتمختلف، وضعیت میزان فعالیت

بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی
ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و رابطه سیگار و مرگ و میر و بیماري:الکل و دخانیات

هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه
وع، دانشجویان موظف هستند در جدول یک هفته پیش از ارائه این موض:تکلیف عملی

ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . به کالس بیاورند

. جدول برنامه غذایی خود بپردازندهاي غذایی به تحلیل و گروه18اساس واحد غذایی مورد نیاز
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی

.براي یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

گیرند اي که در آن قرار میدار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقهآمده را بر روي نمو
.یک برنامه غذایی مناسب براي خود بنویسند

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه :1فعالیت پیشنهادي 
مجاز و غیرمجاز را از هم کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی 

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي
هاي حاصل را با نیازهاي ایی یک روز او را بررسی کنند و دادهمصاحبه کنند و  برنامه غذ

.هاي خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه
ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 

.لیل کنندکالس آورند، آن را بخوانند و تح
ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 

.ریزي کنندراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامه

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم
مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها

ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت (از پوست و مو
ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما

هامراقبت از گوش؛ )ول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلنمشکالت متدا

18. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

هاي مختلف، عوامل زمان رویش دندانهاي مختلف دندان، آشنایی با بخش(دهان و دندان
هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندانپوسیدگی دندان، راه
، )ندان به کودکانآموزش استفاده از نخ د(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب
بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان

ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی
ها و ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه: لمان دختردانشجو مع

:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی
.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان

:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريیویژگ(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز 
تعریف بیماري سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، (سالک ؛ )راه انتقال، راه پیشگیري

هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماري در
هاي شپش، ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک

.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه
چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز،(ایدز / اچ آي وي 

)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در محیط :تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک که ذهن آن) یا خوابگاه(پردیس 

.ن آن مساله را ارائه دهندهاي نوین خود براي برطرف نمودگزارش راه حل
از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و : تکلیف عملی

.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده
از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن :تکلیف عملی

.ت مرتبط با بهداشت فردي تشویق کنندآموزان را به رعایت یکی از موضوعادانش
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور از دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(تکلیف عملی 

اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش
ها با شپش این من آشنایی آناي خطاب به آن خانواده نوشته و ضنامه. خانواده او اطالع دهند

.موضوع را به آنان اطالع دهند
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آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی
هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري

.آشنا سازند
آموز از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به دانش: 1فعالیت پیشنهادي 

.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست
.جدید را به کالس عرضه کنندبازي 

ي آنها مکانی براي از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 3فعالیت پیشنهادي 
. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد

.س ارائه دهندراهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کال
از دانشجویان بخواهید بررسی :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 

کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

ا شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن بهداشت خواب شما وجود دارد ر
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

کننده؛تهدید کننده و محافظتآن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
اي روانی در حوادث و بالیا؛ هروان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشیادگیري؛ اختاللاختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

هاي معتبر، حادثه ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه:تکلیف عملی
رخ داده است و یکی از اختالالت ) ترجیحا در ایران(مدرسه یا رویدادي را بیابند که در محیط

مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن 
توانست از وقوع آنچه که روي داده است و راهکارهایی که می. رویداد نقش عمده داشته است

.ی به کالس ارائه دهنداین رویداد پیشگیري کند را در قالب گزارش

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.حمایت اجتماعی
هایی موقعیتهاي کارورزي خود، از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش
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اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است
.ندهاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه ده؟ یافته.کاري انجام خواهند داد

سالمت در متن: بخش هفتم
دوازدهم

)1+2(
سواد سالمت، 

شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

آموزي و تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانش
.آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان امه سالمت چند دانششناسن:تکلیف عملی
اند چگونه در هاي کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموختهقرار دهید تا در در گروه

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

یط زیست و انواع آنتعریف مح-1-1
)فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادي(منابع مختلف محیط زیست -1-2
و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی
برحسب پایه 

محیط زیست ایراننمایش فیلم یا اسالیدي از : فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل : تکلیف

.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند
بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد* 

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
تیزیس

تعریف آلودگی و اثر-1-
انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی-2-2
مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط : عملی
زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز براي بازدیدتدارك سفري آموزشی: فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

از دانشجویان بخواهید که در تدارك سفر همکاري کنند و در هنگام بازدید بدرستی : تکلیف
.انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهاي اصالحی اشاره  نمایند

شناخت حفاظت پانزدهم
تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست-
معرفی انواع روش هاي حفاظتی و شیوه صحیح مصرف-3-2
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و حمایت از )1+2(
حیط زیستم

معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون هاي محیط زیستی-3-3
گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیري انواع روش هاي : عملی

پایه حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب
نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص

از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف
حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 

.جامعه مخاطب را گزارش دهند
نزدهمشا
)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

تعریف آموزش محیط زیست-4-1
معرفی انواع روش هاي آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش-4-2
معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی-4-3

انواع روش ها، گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و : عملی
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از : تکلیف

بصورت فوق برنامه برحسب پایه، هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت 
اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود19روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت میي با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجودر این درس، فرایند یادگیر

باور بر این است که گفت و شنودي که در . ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهها به گونهجلسه
درس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با گیرد، تنها میان منشست آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت می

اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در هاي یادگیري زمینهاز این رو در این درس با طراحی فعالیت. هم نیز هست
تواند توسط ها میهاي مختلف، ترکیب این گروهبا هم کار کنند که با توجه به موقعیت) دو تا شش نفره(هاي کوچک  گروه

) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو همچنین پیشنهاد می. مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد
شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

الزم به ذکر است که در برخی از مباحث . وراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شوددیگر نیز خوانده شود و پس خ) دانشجویان(
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهفعالیت

.توانند تغییر یابند

.ی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود استتقویم محیط زیست-19
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هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با تالش شود به شیوهبراي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست 
پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه

رائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي امحتواي تازه ارائه گردد و سپس زمینه
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ایانی از چند بخش تشکیل شده استارزشیابی پ: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی شده هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

ز طریق ارزشیابی این پوشه نخست ا. گیرداي گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه
پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

سهم این . که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد
: ر به عنوان یک فراوردهسی درصد و خود پوشه کا: فرایند تدوین پوشه کار(ارزشیابی نیز پنجاه درصد است 

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال

.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

فرم پیشنهادي براي خود ارزشیابی
هاي یادگیري فعالیت
اید؟چند فعالیت یادگیري انجام داده) تا این لحظه(ر طول این نیم سال د.................
کنید؟اید را چگونه ارزشیابی میهایی که انجام دادهکیفیت فعالیت

عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تالش بیشتر       غیرقابل قبول
اید؟یادگیري را چقدر رعایت فرمودههايزمان مندي انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده است؟اي که انجام دادههاي یادگیريآیا فعالیت

خیلی کم   بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم
اید؟هاي یادگیري به چه میزان از راهکارهاي خالقانه استفاده نمودهبه نظرتان در انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میچه نمرههاي یادگیري خود نمره دهیددر کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت

سال همکاري سازنده در طول نیم
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................



۳۱

اي به خود هاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمرهاگر بخواهید به پرسش پرسیدن
..........دهید؟می
اید نمره دهید از صفر تا بیست هایی که به گزارش هاي دوستان خود داده) پس خوراند(بازخورد اگر بخواهید به کیفیت

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟اي به خود میچه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه

هاي میزان مشارکت در جلسه(ودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد در طول این نیمسال، میزان فعال ب
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

...........دهید
یابی به اهداف دورهمیزان دست

:اهداف این دوره از این قرار بود
:این درس دانشجو معلم قادر خواهد بوددر پایان
منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روي سالمت خود

.ارزشیابی کند
 طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را ) آموزاندانش(آموز روشن براي ارتقاي سالمت دانشیک برنامه بلند مدت با اهداف

.ارزشیابی کند) هاآن(بر سالمت او 
).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 

:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

:دو پرسش تاملی
 در شما پدیدار گشته است؟با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی

با گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 
.مشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیري را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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پیوست
:جدول الف

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

شیر، ماست، پنیر ها میوهسبزیجات 
قندچربیگوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب
.شد از وقوع این حوادث پیشگیري کردچگونه می.در مدرسه رخ داده استحوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم
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»نگارش خالق«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي زیست آدمی، فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیهر زندگی و حیات ترین ویژگییکی از بنیادي

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و اگر چه سابقهاین دو . خود از آغاز تا کنون پدید آورده است
به ویژه –سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابندنویسندگی خالق، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آدمی می

هاي هنگارش خالق براي دانشجویان رشت. با تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است-هاي اخیرسده
اي است براي نگاشتن روان و سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم مختلف نه تنها  مقدمه

دانشجویان را در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را براي پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، 
.  نمایدروان، پخته و سخته مهیا می

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
ي غیر هنري و ادبی شناسـایی  هاتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-

.کند
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
هاي هنـري، بـه   ها و قالبخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته-

.کار گیرد
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد- :شایستگی اساسی
3سطح2سطح1طح سهامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهـــاي زبـــان و 
بیــــان خالقانــــه و 
ــاموزد و  ــري را بی هن

هاي آن را انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و قیاسی تفـاوت  
کلی دو مـتن خـالق و   
غیر خـالق را تبیـین و   

.تشریح کند

دانشجو بتواند
تقرایی با رویکـرد اسـ  

ــک   ــه ی ــواملی را ک ع
مـــتن را بـــه اثـــري 
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 

.شناسایی کند
بر اسـاس دو مرحلـه   میــزان خالقیــت مــتن بــــــر اســــــاس  آفرینش متن 
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ــهخالقانه ــه آموخت ــاي ارائ ه
شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

نگاشته خود را ارزیابی 
.نماید

پیشین، نگاشتۀ خـود  
را با رویکرد هنـري و  
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی از نقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   
هنري مشخص ارائـه  

.کند

ــتن هنــري را نقــد    م
نماید و عوامل سـازنده  
و ناسازگار آن را تبیین 

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــ  ــون هم ــر مت ان دیگ

ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
خالق در تمدن و فرهنگ 

.بشري

بحث گروهی- 
ــه  -  ــردي بـ ــخ فـ پاسـ

پرسش ها
ــا-  ــد مش رکت در فراین

یادگیري

معرفی چند اثر ادبی یا هنـري و  
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ 

جامعه

تشریح اهمیت و نقش زبـان در  دوم
بینـی و افـق اندیشـگی و    جهان

رفتار آدمی

هـا  پاسـخ بـه پرسـش   - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

ــان و   ــب زبـ ــی از تناسـ گزارشـ
هنري و خالقاندیشه در متون 

تبیــین تفــاوت و تمــایز بــین سوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

هاپاسخ به پرسش- 
ــه از  -  ــد نمون ــه چن ارائ

ــاري و   ــان گفتــ زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

ــه گزارشــی از فعالیــت هــاي ارائ
علمی به زبان گفتار و تبدیل آن 

به زبان نوشتار



۳۵

هاتفاوت آن

ن ادبـی بـا   تشریح تفاوت زبـا چهارم
زبان علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
هـاي دو  تبیین تفاوت

متن

تهیه گزارشی مکتـوب از تمـایز   
بــین دو مــتن ادبــی و علمــی و 

عناصر متمایز کنندة آن

تبیین عوامل نوشـتار خـالق؛   پنجم
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــات ــانی، مشخصـ زبـ

بیانی و صور خیال

ــه  ــات س ــی مشخص ــه بررس گان
نوشــتار خــالق در یکــی از آثــار 
شعراي معاصر در قالب گـزارش  

.مکتوب

ــه   ششم ــوط ب ــر مرب ــریح عناص تش
خالقیت زبانی، بیانی، و صـور  

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصر - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیق آرایه
ادبی یک متن مشخص هنري

ــبهفتم ــی قال ــه معرف ــی ک هــاي ادب
بیشترین کـاربرد را در نگـارش   

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
مشخص کردن قالـب  - 

آن

ــاب   ــک کت ــی از ی ــه گزارش تهی
درسی مربوط به ادبیات فارسـی  
ــاختاري و   ــاوت س ــریح تف و تش

هاقالب درس

ــتان،   هشتم ــب داس ــی قال ــین کل تبی
اهمیت آن در نگـارش خـالق و   

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
داستان کوتاه

ــاه  نهم  ــتان کوت ــب داس ــریح قال تش
کوتاه

ــوانش ســه مــتن   -  خ
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

اي از آثـار داسـتانی   تهیه نمایـه 
یکی از داستان نویسان معاصر و 

دي قالبی آنبندسته
تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    بحث گروهی- توضــیح قالــب داســتان بلنــد و دهم 
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نویسان معاصـر و آثـار برجسـتۀ    هاپاسخ به پرسش- رمان
هاآن

بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم
روساخت قطعه ادبی 

با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یـک  
اسـاس تجربیـات   قطعۀ ادبی بر

دانشجو
معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دوازدهم

نویسی، روزنگار و تفـاوت  خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در خوانش متن- 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

هـایی کوتـاه در سـه    ارائـه مـتن  
قالب یاد شده بر اساس نگـارش  

خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
ت آن مشخصا

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیاساس ساختار سفرنامه

تشریح کلیاتی از نقـد ادبـی بـر    چهاردهم
اساس زبان، بیان و  صور خیـال  

ادبی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
ــاعران   ــعري از ش و ش

کالسیک

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعه
کوتـــاه نویســـندگان برجســـته 

معاصر

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کـ ــیح چیسـ توضـ
نوشت و تفـاوت  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیآن با زندگی

ــه -  ــوانش نمون اي از خ
نامـــۀ خـــود زنـــدگی

نوشت
بحث گروهـی دربـارة   - 

هاي ایـن نـوع   ویژگی
هـاي  نوشته بـا قالـب  

دیگر

از خـوانش  ارائه گزارشی مکتوب 
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

هـاي ادبـی بحـث    مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در  شده و مقایسه کارکرد آن

ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ
اجتماعی

بحث گروهـی دربـاره   -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس
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:یادگیريراهبردهاي تدریس و . 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.هاي روزانهتهیه روزنگار تجربه. 3.2
با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی - معاصر و کالسیک- حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3

.دانشجو
مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در نگاشتن متن. 3.4
.هاي ادبی در آنآرایه
.خوانش آثار ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آن. 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. ش و ویرایشنگار. سمیعی احمد-
و یقیطــبت( یائو اروپیارســفیادباتطــالحو اصــمیاهفمهامن؛ واژهفرهنــگ اصــطالحات ادبــی. امیداد ســ-

.1385. درواریم. رانته.راست سوموی. )یحیوضت

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیو تفکر؛ مجموعه مقاالت زبانزبان. باطنی محمدرضا-

.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یادگیريعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال 
هاي یادگیري تعیین شده طوح پیامدها و سمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
:سایر نکات
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در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلـۀ آمـوزش   
اي و تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و  حرفه

تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خـوانش آثـار بـدیع، تجربـه     . نمایدمعقول می
زیباشناسی، دریافت هنري و عاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافـت ایـن تجربـه همـوار و     

ي وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق و     هاي یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنراي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدزیباشناسانه پرمایه
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز
گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري هاي علمی داخلی و جهانی با به کارقعلمی و تخصصی با دیگر اف

هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است
هاي مربوط، استفاده علمی حوزههاي هاي علمی و تخصصی، از دادهعالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افق

.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مربوط، پـی  به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة-

.ببرد
تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انـواع نگـارش، شناسـایی و تحلیـل     -

.کند
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده -

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوان دانش
معیارهاي زبـان و  
بیــــان نگــــارش 
علمی را آموخته و 

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

هاي نظـري و  آموخته
رویکرد قیاسی تفاوت 
کلی دو متن علمی و 

ین و غیر علمی را تبی
.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــل تـــک تـــک عوامـ
هـاي  سازنده و قالـب 

ــی را در   ــته علم نوش
یــک مــتن مشــخص 
تخصصی، شناسایی و 

.تبیین کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

ر اسـاس دو مرحلـۀ   ب
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید
اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل

ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

نوشـــتۀ علمـــی را از 
ــان،   ــان، بی ــاظ زب لح
فنی و عناصر سـازگار  

.و ناساز تشریح کند

ــرات و   ــراي نظــ بــ
ــدگاه ــود، دی ــاي خ ه

.استدالل کند

ادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي یفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبان، گفتار، نوشتار و اول
.هاتفاوت بین آن

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
ژوهش و آشنایی با مبـانی پـ  دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ــده از  ــه خالصــه چکی ارائ
چنــد مــتن علمــی و 
مشــــخص کــــردن 

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
از هـایی  بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

علمی ارائه شده

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است
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تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   
.در بحث

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن    

.شناسی آنعلمی و آسیب

ــارش  پنجم ــل نگ ــریح  مراح تش
ــئله ــی؛ مسـ ــازي، علمـ سـ

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســ   ــتن اج اختاري نگاش

.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
ــتی ــرداري و ادداشــــ بــــ

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

ساختاري یک متن علمی
تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع 
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.آن تشریح 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمی و مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسـی نحـوة ارائـۀ    

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

نگارش علمـی، انـواع نقـل و    
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
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نویســـی از متـــون و مرجــع 
فارســـی، عربـــی،  التـــین و 

.مجازي

هـاي ارجـاع   تفاوت و شـباهت 
نویسی از متون التین، فارسی،  

. عربی و مجازي
تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم

هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن
تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   

.یا آموزشی
نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم

بحث دربارة آن
ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ

.جربیات آموزشی یا علمیت
سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم

ــریه ــی و نشــ ــاي علمــ هــ
.هاي استناديپایگاه

شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ    ــار و س ــۀ ک ــه پوش تهی
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.انتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش علمی به وسیلۀ دانشجو.3.1
.اي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائه شدهنگارش مرحله. 3.2
.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3
.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4
.شناسی اجزاي ساختاري آنگزینش مقاالت مشخص و آسیب. 3.5

:منابع آموزشی. 4
)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی

. کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگـارش گـزارش پـژوهش، پایـان نامـه، رسـاله و مقالـه       . ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. دانشگاه شهید باهنر

.1390. نسخ. تهران. چاپ چهاردهم). ویراست دوم(آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی . فتوحی، محمود-

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. راهنماي ویرایش. زاده حسینغالمحسین- 
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. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی بهاء- 
:ی یادگیريراهبردهاي ارزشیاب. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

ول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در ط
هاي یادگیري تعیین شده ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

: ی درس و منطق آنمعرف.1
تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظـایفش انتقـال   

از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفـۀ تعلـیم و تربیـت    . فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است
هاي اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مسـتلزم آشـنایی   تربیت نسل جدید بر اساس آموزه

هاي تعلیم و تربیـت اسـالمی آشـنا شـده و     در این واحد معلمان با عناصر و مؤلفه. عمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم است
ها و اقـدامات رایـج تربیتـی را بـر     و فعالیتآموزان خود را تشخیص دادهیابند وضعیت مطلوب تربیتی براي دانشتوانایی می

.اساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد نظري3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندویژگیها، عناصر و مؤلفه

بر اساس نظام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 
.دتحلیل کن

.ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

را بــر تربیتــی اســالم
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

ــ  ــی مقایســه و وج وه غرب
ها را بـه  تمایز و تشابه آن

دست آورد

ــایی  تحلیـــل و شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

.تفصیل بیان کند



۴۵

ــا و   ــابی فعالیتهـ ارزیـ
اقدامات رایج تربیتی بر 
اساس معیارهاي نظام 

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

فعالیتهــا و اقــدامات رایــج 
ــاي   ــا معیاره ــی را ب تربیت
برگرفتــه از نظــام تربیتــی 

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
ایی قوت و ضـعف شناسـ  

.دهدشده، توضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

تعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت اسالمی
هاي نظام تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه
ویژگیهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی
علیم و تربیت اسالمیضرورت آشنایی با نظام ت

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي
آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
شناختی تعلیم و تربیت اسالممبانی ارزش
...

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیح شده و مشارکت در بحثهاي طرمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانشناسایی مهم



۴۶

هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت
:فعالیت عملکردي

هاي پژوهش را تبیین کنداي آموزش و روشهشناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتـی  هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانمبانی انسان

)این دو عملکرد در بارة دیگر مبانی نیز قابل اجراست. (آن دو را مشخص کند
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

لیم و تربیت اسالمیهدف غایی تع
اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اهداف غایی و واسطی از منابع ومتون اسالمی

:هاي عملکرديفعالیت
بیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم و تربیت اسالمی را بررسـی  هاي معلمان خود در دورة دمیزان انطباق فعالیت

.کند
اهداف غایی فعالیتهاي تربیتی دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

اصول تعلیم و تربیت اسالمی
هاي اسالمی اصل انطباق جریان تربیت با آموزه
اصل تدریج و تعالی مرتبتی
.....

تهاي یادگیريفعالی
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
هاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کندمیزان انطباق فعالیت.
توان اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت
ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
....

:هاي یادگیريفعالیت
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هاي کالسیکت در بحثهاي طرح شده مشارمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت
-....

مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة مراحل مطرح شده است.
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است.

:عملکرديهايفعالیت
هاي تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی براي رفع موانع ارئـه  عوامل و موانع مؤثر بر فعالیت

.کند
این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (از راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند(
ها را معرفی کندهاي تربیتی مناسب با آنوش یا روشآموزان کالس، ربا بررسی وضعیت دانش.
دالیل انتخاب خود را بیان کند.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیروش
اعطاي بینش-
الگوسازي-
انذار و تبشیر-
تشویق-
تنبیه-
فراهم آوردن موقعیت مناسب-
-....

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیکت در بحثهاي طرح شده مشارمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
 از روشها تحقیق کنددر بارة شرایط کاربرد هر یک.
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کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

ي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي برا
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
د درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استا

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تربیت در قرآن). 1388(بهشتی، محمد 
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران). 1384(باقري، خسرو 
:منابع فرعی

موسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران . بخـش سـوم  . تربیت اسالمیفلسفۀ تعلیم و). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(برهان 

نشر علمی و فرهنگی. درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی، جلد اول). 1390(باقري، خسرو 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: بی فرآیندارزشیا

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(الیف ارزیابی تک
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
عیت خـاص  معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موق1-1

زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبري ،مجموعه اي از مالك ها و 
معیارهاي مشخص را جهت راهنمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   

داشته باشند؛ 
دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     از سوي1-2

بـه منزلـه عمـل    -فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    
لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت    . هره مند شونداز آن ب-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی

هاي تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت 
ته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داش

به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دوران    » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
انقـالب  معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی   

فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      
درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      

به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -ت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیتجامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  دالل
.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد3: تعداد واحد

ــان درس : زمـــــــــ
تساع48

دروس معارف : پیشنیاز
و درس 2و 1اســالمی 

ــی  در  ــان شناسـ انسـ
اسالم

نظري : نحوه تدریس

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایران نقش آن درهدایت وساماندهی امر تربیـت در  با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران با سایر دیدگاههاي -2

.لم را تبیین نمایدفلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان مع
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شایســـــــتگی  
:اساسی

اندیشـــه ورزي در بـــاره 
ــی   ــتی، چرایـــ چیســـ
وچگونگی فرآیند تربیـت  

به منظور هدایت عمـل   (
و موقعیت تربیتی خـود و  

)دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

مـی توانـد رابطـه میــان    مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  

ر بـه  توضیح دهد اما قـاد 
تبیین مسـتدل  آنهـا بـه    
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

مــی توانــد رابطــه میــان 
مبــانی و اصــول را بــه   
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن   ــد و ب ــین کن تبی
مثال هـاي تربیتـی ارائـه    

. نماید

می تواند رابطه میان مبانی و 
ــک    ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظام منـد بـا ارائـه    

تبیین نموده استدالل منطقی 
و ونقـــش آن را در اتخـــاذ  
ــل   ــی تحلی ــمیمات تربیت تص

.کند

مقایسه دیدگاه هاي 
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه ها بـا  
مبــانی و اصــول تربیــت 
ــی   ــه برخـ ــالمی بـ اسـ
شباهت ها یا تفاوت هـا  
اشــاره کــرده اســت و   
نتوانســته وجــوه متمــایز 
کننده آن را عرصه عمل 

. تربیت تبیین کند

از توصـیف  می تواند پس 
توانســته نکــات مشــترك 
وتمایزسایر دیدگاه هـا بـا   
تربیت اسالمی را در مقام 
عمــل تربیتــی تشــخیص 
دهد، لیکن قـادر بـه نقـد    
وارزیابی مبنایی و مستدل 

آن دیدگاه نیست 

ــا   ــدگاهها را ب ــد دی ــی توان م
فلسفه تربیت اسالمی مقایسه 

نموده و نقـاط قـوت وضـعف     
براســــاس مضــــامین –آن 

ــفه تربیــ  در -ا.ا.ت در جفلس
عرصه عمـل تربیتـی تبیـین    

کند

می تواند ارتباط اصول و فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسـالمی را  
در عمل حرفـه اي خـود   
به صـورت نمونـه مـورد    
بحث قرار دهد اما نمـی  
تواندمتناسب بـا تجـارب   

ــفه   ــل فلس ــایی تحلی توان
و اتخـاذ  تربیـت اسـالمی   

تصمیمات بـر اسـاس آن   
در موقعیت هاي روشن و 
شناخته شـده را دارااسـت   
اما نمی تواند آن ها را در 

ــی   ــادر اســت فلســفه تربیت ق
شخصــی خــود را مبتنــی بــر 
مبانی و اصول فلسفه تربیـت  
اسالمی تبیـین کنـد و تـأثیر    
تصمیمات تربیتی مبتنـی بـر   

ر مثال ها و نمونه آن را با ذک
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وموقعیت خـاص فلسـفه   
ــین   ــود را تبی ــی خ تربیت

.کند

قالب فلسفه شخصی خود 
. تبیین کند

.ها روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول
عاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهاآشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک وم:فصل دوم
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي
قلمرو مباحث آنتعریف فلسفه تربیت وتبیین-
تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص براي معلمان ومربیان-
توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه هاي کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-
حتوایی آن از رویکردهاي غربیتبیین مختصر رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز م-

)دو جلسه(وخصوصیات و جایگاه آن) ا.ا.فلسفه تربیت در ج( معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران:   بخش دوم
و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع) تاریخی، نظري، شخصی  واجتماعی(تبیین انواع فلسفه تربیت:فصل پنجم
فه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آنتدوین فلس: فصل ششم

)شش  تا هشت جلسه( توصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران:  بخش سوم
مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگري آنها:  فصل هفتم

مبانی هستی شناختی-
شناختیمبانی انسان -
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
باهم نگري مبانی اساسی تربیت-

تبیین اهم مفاهیم کلیدي تربیت: فصل هشتم
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :مفاهیم کلیدي دسته اول-
لی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی فرآیند تعام: مفاهیم کلیدي دسته دوم-

: فعالیت یادگیري
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مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-

تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
وقلمرو آنتبیین خصوصیات تعریف برگزیده-

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت با مبانی اساسی  تربیت  بحث در باره تناسب تعریف و ویژ-

:فعالیت عملکردي
)تب و یا دیگر متفکران مسلماناعم از تعریف سایر مکا(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)در مقایسه با دیگر فعالیت هاي اجتماعی (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسی-
بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه هاي تربیتی -
ساسی تربیت بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی ا-

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر اهداف تربیت ) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -

تبیین چگونگی تربیت: فصل یازدهم
)اختیاري وساحت هاي شش گانه/تخصصی،الزامی /غیررسمی،عمومی /رسمی(تبیین انواع تربیت-

تربیت بیان اصول عام حاکم بر جریان -
بیان عوامل ونهادهاي سهیم وموثر در فرآیند تربیت-
تبیین ارکان تربیت -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.ا.شناسایی وبررسی داللت هاي فلسفه تربیت در ج-

:فعالیت هاي عملکردي
مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت -
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -
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)دو تا سه جلسه (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: چهارمبخش 
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -
ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -

نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -

ا.ا.ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج:فصل سیزدهم
ا.ا.بیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در جتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تر-
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
فلسفه براساس مفاد) بخصوص ارکان تربیت( ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت -

ا .ا.تربیت در ج

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

روش بحث گروهی
ـ   ه کـالس و اسـتاد بـه    پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه ب

صورت مکتوب توسط دانشجو
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
). 192بخش نخسـت تـا صـفحه    (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(گی شوراي عالی انقالب فرهن
.وزارت آموزش و پرورش

:منابع فرعی
....) نلر، شریعتمداري، شعاري نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و   (کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت -

تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

ه نمر4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»انفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایر«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
در واقع  .  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  موقعیت است 

یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن 
موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع . براي اصالح و بهبود موقعیت است و تالش

.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم 

الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 
. فردي و برنامه ها و طرحها باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد

ساعت32: سزمان در
:شایستگی اساسی

Ck1 -1&2 -1Pck&

1-3&Gk1-4

فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را از منظـر چیسـتی و   ) سازمانهاي تربیتی عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي (موقعیت هاي تربیتی 

.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند
را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 

.رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کندچرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت 

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیـــــ
موقعیتهــــاي 
ــر   ــی بـ تربیتـ
اساس چیستی 
ــی  و  و چرایــ
ــونگی  چگــــ
فلسفه تربیـت  

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

ا از منظر چیستی ر) تربیتی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

( عمومی و اسناد    تبیـین 
ــل آوري ــه  ) دلیـ و مقایسـ

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

و طرحهــا و برنامــه هــا و   
ــازمانهاي   ــاي س ــت ه فعالی

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 

ــ ــت فلس ــومی و  تربی فه عم
ــناد      ــومی و اس رســمی و عم

.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

اد مقایســه عمــومی و اســن
.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و   

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
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مبتنـــی بـــر  
چیستی، چرایی  
و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

عمـل فـردي و   (تربیتی 
ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  

یتی را صرفا شناسایی ترب
.می کند

چرایــی فلســفه تربیــت   
ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ

عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   
ــی  ــازمانهاي تربیتــ ) ســ

توجیهـات  (شناسایی شده 
.می دهدمناسبی ارائه 

ــی  موقعیــت هــاي تربیت
عمل فردي و طرحها و (

برنامه ها و فعالیت هاي 
ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س

بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول

o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي
تهیه تاریخچه مختصري از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان-

مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : بخش دوم
o مبانی  سیاسی
o مبانی حقوقی
o مبانی جامعه شناختی
oمبانی روان شناختی

: فعالیت یادگیري
هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

:فعالیت عملکردي
نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -

چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم
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oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
oوري اسالمی ایران ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمه
o تعریف تربیت ر سمی و عمومی

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

:فعالیت عملکردي
با الگوهاي دیگر ژگی ها تربیت رسمی و عمومیمقایسه وی-
.ژگی هاي تربیت رسمی و عمومی نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت هاي موجود از منظر وی-

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه هاي مختلف بحث و مقایسه -
بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی ) برنامه ها و طر حهاي( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
  چگونگی تربیت رسمی و عمومی
بر جریان تربیت رسمی و عمومیاصول حاکم -
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
ر عمل فردي معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حاکم گی هاي تربیت رسمی و عمومی دبررسی نتایج اصول و وی-

بر مدرسه 
بررسی نتایج چرخش هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
یی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرا-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
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رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر روابط  نظام تربیت ر سمی و -
ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-

:فعالیت هاي عملکردي
نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی بررسی و -
بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر -
تناسب رهیافت ها و رویکردها ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهـوري اسـالمی   ارزیابی-

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی -
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
ین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهاي اساسی و تحول آفر-

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
تحلیل و بررسی چرخشهاي اساسی -
تحلیل و بررسی الگوهاي نظري زیرنظام ها -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
باط  الگوهاي نظري زیر نظام ها با مبانی نظري آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارت-

عمومی 
بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و -

عمومی 
و عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی بررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
یادگیريراهبردهاي تدریس و . 3
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ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      م فعالیتانجا
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

193بخش دوم صـفحه  (بیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تر). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : کارارزیابی پوشه
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن-1

سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر . از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است
عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و . وین وتصویب شده استقوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تد

ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند . عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 
راهبردي ، قوانین و مقررات و یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد .  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد

سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز هاي ضروري براي ایفاي  نقشهاي حرفه اي  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به 
.کسب آن نایل آیند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
هـــوري و عمـــومی در جم

اسالمی ایران 

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-1
:بود

ز را ا)هـاي تربیـت رسـمی   هاي سـازمان ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.کندقوانین ومقررات  نقد 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردي و رهنامه  بررسـی 
و نقد نماید 

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــه  ــین و مقایســ تبیــ
هاي مختلـف  موقعیت
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

هاي مختلف موقعیت
عمل فـردي  (تربیتی 
هـا  برنامهها وو طرح

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از   ص
منظـــر راهکارهـــا و 

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

هـا و  عمل فردي و طـرح (
هـاي  هـا و فعالیـت  برنامه

هاي تربیت رسمی سازمان
ــومی ــا را از آن) و عمـ هـ

ا و اصــول منظـر راهیردهـ  
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

ــازمان ــت  س ــاي تربی ه
ها آن) رسمی و عمومی 

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
راهبردهــا و راهکارهــاي 
اســـناد تحـــولی نظـــام 

مقایسـه  تربیت رسمی و
.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
ا صرفاً شناسـایی و  ر

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

هـاي  هاي موقعیـت مؤلفه
ــی  ــردي و (تربیت ــل ف عم

ــرح ــه ط ــا و برنام ــا و ه ه
هـاي  هاي سـازمان فعالیت

را بــر اســاس  )  تربیتــی
قوانین و مقـررا ت  نظـام   
تربیــت رســمی شناســایی 
کرده و توجیهات مناسـبی  

.دهدارائه می

عوامل مـؤثر در  دالیل و 
ــوت   ــعف و ق ــاد ض ایج

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

را ) هاي تربیتـی سازمان
ــی ــان مــ ــد و بیــ کنــ

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

ــد   ــی و نقـــ بررســـ
ــب   ــاهنگی و تناس هم
سازمان و قوانین نظام 

عمومی تربیت رسمی و
را با اسناد راهبـردي و  

رهنامه  

ــررات و   ــوانین ومق ق
ــا  راهبردهــــــــــ
ــناد  ــاي اس وراهکاره
تحولی نظـام تربیـت   
رســمی و عمــومی را 
ــی   صــرفا تشــریح م

.نماید

ــدم   ــا و ع ــاهنگی ه ناهم
تناسب ها بـین قـوانین و   
ــرد و   ــررات و راهبــ مقــ
راهکارهاي اسناد تحـولی  

ــایی  و تشـــریح    را شناسـ
. می کند

ماهنگی ها و دالیل ناه
ــین   عــدم تناســب هــا ب
ــررات و   ــوانین و مقـ قـ
راهبـــرد و راهکارهـــاي 
اسناد تحولی را شناسایی 

.می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سند تحول بنیادین : اولبخش  

ضرورت وجود اسناد راهبردي -
چشم انداز و اهداف سند تحول-
راهبردهاي کالن -

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
بحث در باره اهداف کالن و راهبردهاي اصلی سند تحول -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
قد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري ن-
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نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی -

سند برنامه درسی ملی : بخش دوم
چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی -
ویکرد برنامه درسی ملی ر-
حوزه هاي تربیت و یادگیري -

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیري کالسی-
بحث در باره حوزه هاي یادگیري و ارتباط آنها با همدیگر -

:عملکرديفعالیت 
نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاري درونی -
نقد هریک از حوزه هاي یادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی -

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی سازمان اداري 

ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي عالی انقالب فرهنگی 
ساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرسه

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
ین و مقررات ونقد آنها بحث در باره قوان-
بحث و بررسی ساختار اداري استانی منطقه اي -
بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آمـوزي، کـانون پـرورش    -

فکري  و سازمان نوسازي 
بحث و بررسی ساختار اداري حوزه وزارتی -

:هاي عملکرديفعالیت
ائه گزارش از سازمان اداري  اداره کل یک استان یا یک منطقهبررسی و ار-
بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته -

قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
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مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و شـوراي عـالی   ( ی نظام تربیت رسمی و عمومی مقررات مهم و  اساس-
)انقالب فرهنگی 

آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات بحث -

:فعالیت عملکردي
مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان -
بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی -
مشکالت ان بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی-
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

اد بـه  پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـت    
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

بخش نخست (بانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی م). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی -
.وزارت آموزش و پرورش). 192تا صفحه 

.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. وزارت آموزش و پرورش. سند برنامه درسی ملی). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. انتشارات سمت. مان و قوانین آموزش و پرورشساز). 1385(صافی، احمد -

:منابع فرعی
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-

http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-

http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان: ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
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نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
نـاي  مب. شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کند که تمامی عناصر و فرایندهاي تربیت گوناگون از ن اخالق و تربیت ایجاب میچنین نسبتی بی. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. هاي اخالقی متأثر باشدارزش

ابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مث
هاي تربیتی به شناخت حاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(هاي تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی موقعیت

عبارتی به . ها و اصول اخالقی نمود یابدتا در عرصه عمل تربیت ارزش. ها حساسیت داشته باشدوثیقی رسیده و نسبت به آن
هاي تربیتی برسند تا قادر باشند حاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(هاي اخالقی دانشجویان باید به درك عمیق از ارزش

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات . هاي تربیتی را در راستاي تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشندموقعیت
موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا جاري برموقعیت هاي تربیتی از یک سو

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدو بستري مناسب براي تعالی متربیان در ساحت
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد  نظري 3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

) حقوق و تکالیف اسالمیبا تاکید بر(اي معلم اخالق حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدتحلیل و مقایسه می) حقوق و تکالیف(
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیردي و سازمانعمل ف(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدنقد می) حقوق و تکالیف(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از ) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

ــول و ارزش ــاي اص ه
ــی  ــوق و (اخالقـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

) دلیــــل آوري(تبیــــین 
ــی    ــراي چرای ــبی ب مناس

و اشـتراك  وجوه اختالف 
عمل (هاي تربیتیموقعیت

ــم  و  ــردي معلــــ فــــ
را )  هـاي تربیتـی  سازمان

از منظر اخالق حرفـه اي  
ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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ــل تح لیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

ــالق  و ارزش ــاي اخ ه
حقــوق و  (اي حرفــه  
)تکالیف

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت لفــهمؤ

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و با ارزش)  تربیتی
اصول اخـالق حرفـه   

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

هاي ها و قوتبراي ضعف
ــک   ــده در ی ــایی ش شناس

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) تربیتــیهــاي ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
شــنهادهاي کنــد و پیمــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (عارض اي مت
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

ــیو ســازمان ) هــاي تربیت
تعارض آمیز اخالقی نتایج 
و آثــــــار هریــــــک از 

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

در موقعیت تعارض آمیـز  
تربیتی را انتخاب کـرده و  
براي انتخـاب و تصـمیم   
خود دالیل قابـل قبـولی   

.دهدارائه می

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
اخالق و تفاوت آن با هنجارهاي اجتماعی دیگر-
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اخالق حرفه اي-
اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)حقوق و تکالیف(مسئولیت/ دوگانه اخالقی حق-

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخـالق حرفـه اي تربیـت    -

ائه دلیل براي آنوار
چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: بخش دوم

نقش و جایگاه اخالق حرفه اي-
هاي تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه اي در محیط-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

چگونگی اخالق حرفه اي تربیت: فصل سوم
:معلمی در زمینه) حقوق و تکالیف(اخالق 

شیوه حضور در کالس درس-
تدریس و آمادگی براي آن-
ارزشیابی دانش آموزان-
کالس داري نظم-
ارتباط با همکاران-
ارتباط با والدین دانش آموزان-
ارتباط با جامعه محلی-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیدر بحثهاي طرح شده مشارکت مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:يفعالیت عملکرد
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
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هـاي داراي  ی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   واقعی از طریق مشاهده یا بررس(هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 

معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجواره محلی و سازمانجامع-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیها درشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینم ستارهتربیتی مانند فیل
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

اشـتراك و اختالفـات ایـن    هاي معلم و شناسـایی از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت

مسائل اخالق حرفه اي تربیت
هاي تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي تربیتی مانندمصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت-

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري
وزانمسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش ام

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

.......و
هاي تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت-

:هاي یادگیريفعالیت
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هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی و پ-
هاي برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت-

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
هاي تعارض آمیز اخالقـی مطـرح شـده در کـالس و اقامـه دلیـل بـراي        ز موقعیتارائه راه حل اخالقی براي هریک ا-

انتخاب خود
:هاي عملکرديفعالیت

هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
هـاي  تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    و بررسی آن از منظر وجود) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

متعارض در آن
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همیتموقع

هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-
و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم

براي راه حل پیشنهادي

ریس و یادگیريراهبردهاي تد. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

وصورت مکتوب توسط دانشج
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
موسسه خیریه شهید : تهران. اي در مدرسهخالق حرفه، ا)1395(فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداري، زینب و موحدي، فائزه 

.مهدوي
.، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران)1386(حجتی، سیدمحمدباقر 

.، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم)1383. (ف. امیدوار، آ
:منابع فرعی

شناسی و علوم ، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان)1387(و بیرونی، راضیه و باقري، خسر
.115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها ینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یادگیري پیش بعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.گیري تعیین شده استها و سطوح پیامدهاي یادمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزي پیرامون نقش اجتماعی
لش هاي نظري معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي رسالت خویش حساس کند و برخی چا

این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از . بردارد
.  جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی براي ایفاي این نقش در این عصر است

صات درسمشخ
نظري: نوع درس
واحد نظري2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.باشدتصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته )1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسـد و بتوانـد رابطـه خـود بـا      )2

.دانش آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید
جایگاه وامکانهاي مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از )3

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
صالح گري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي ا)4

.حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد
PK:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
ــ ی عصــر حاضــر را م

داند و می تواند بـراي  
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن   
در یــک موقعیــت واقعــی، 
مختصاتی از عصر حاضـر  
ــت را   ــارز اس ــه در آن ب ک
شناسایی کنـد و بـا بیـان    

. شواهد، توضیح دهد

می تواند راه حل هایی را 
ــدیل   ــا تع ــور ی ــراي عب ب
چالش هاي عصر حاضـر  

یـت  ارائه دهـد و در موقع 
. تربیتی بکار گیرد
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شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلوب 
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک 
ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ
ــان  ــامطلوب را نشـ نـ

.دهد

در یک موقعیـت تربیتـی،   
تربیتی ممکـن  ابعاد رابطه

و مطرح را شناسایی کنـد  
و حالت مطلوب را در هـر  

.بعد، مشخص نماید

بتواند در موقعیت تربیتـی  
ــی را   ــاد تربیت ــی، ابع واقع
بشناسد و حالـت مطلـوب   
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
ــاع  و  ــالت اجتم معض

ــی را   ــاي تربیتــ هــ
.بشناسد و تشریح کند

قادر بـه تشـخیص مؤلفـه    
ــروز    ــف بـ ــاي مختلـ هـ
مشکالت باشد و فرضـیه  
هایی در برون رفت از آنها 

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
واقعی، دست بـه اصـالح   
موقعیـــــت و محـــــیط 

.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  

تمـاعی  انجام کنش اج
فعال  

ــاي  ــاي مقتض ویژگیه
اصالح گري در عصر 
حاضــر را مــی دانــد و 
مــی توانــد آنهــا را در 
موقعیت هاي مختلف 

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
به صورت اصالح گري را 

ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست
فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
تهرویارویی سنت با مدرنی-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-
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:تکالیف یادگیري
. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:عملکرديتکالیف
:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

حضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی-
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
نه هیبت و هم سطحیدر میا: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گري: هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري
کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و مطالعه فصل هایی از دو -

سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت
:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی-

ي اجتماعی معلمرسالتها: بخش سوم
در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
در میانه انفعال و مقابله: اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

:تکالیف یادگیري
آنمطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از-

:تکالیف عملکردي
یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزي چون میـرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،      -

...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 
ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم
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تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
خوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنهافرا-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
نقادي و گزینشگري-
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -

.دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوماز کتاب نگاهی 
:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تـدریس  این درس با

از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي     . شود
در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیهاي خاص آنها

. تالش براي تحقق اصالح گري اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 
.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قمنقش معلم در تربیت دینی، ). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
.انتشارات سمت: ترجمه مهرمحمدي و همکاران، تهران. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

نرگس پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضاي مجازي). 1392(بیگی، سمیرا 
.دانشگاه تهران: سجادیه، تهران

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
و نیـز ارزشـیابی از   عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیـت هـا   : ارزشیابی تکوینی

تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

چرا که در شرایط فعلی . تدریس فعالیت هدفمندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است
و می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی معلماي همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبر

آن ها به طور . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ شنده اي که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند
دافی براي یادگیري داراي بیشترین چه اه: اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیت هاي یادگیري اثر بخش 
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می به
. شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند

شخصات درس
نظري:  نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت

.زارش نمایدمدرسه را تحلیل و گ/ در سطح کالس درس

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

2-1&1-2&2-2
&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی  توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

. ارائه نکرده است

- در بررسی منابع علمی
توانسته است پژوهشی 

اطالعات معتبري را جمع 
آوري کرده و آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

.ارائه کند

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 

هابه همراه پیشنهاد
.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

ررسی عملکرد معلم در ب
در کالس درس توانسته 
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 
ها را براي تأثیر گذاري 
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 

وده و بخش را شناسایی نم
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 

گی ها و نمودن ویژ
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

یافته ها
در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي را بدون 
مستند نمودن کاربرد ها 
به پژوهش هاي رشدي 

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
تربیتی در سطح مدرسه و 

میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
رشدي را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي تربیتی 

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
تربیتی را با استناد به 

در کاربرد نظریه ها 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
کاربرد روانشناسی در آموزش-
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: تکلیف یادگیري
مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 

. ارائه نماید
روانشناسی تربیتی: فصل دوم

تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
روشهاي پژوهش در روانشناسی تربیتی-

:یف یادگیريتکال
روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن

. یافته هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید
رشد: فصل سوم

رشد انسان-
رشد چیست؟-
رشد شناختی-
اعی و عاطفیرشد اجتم-
رشد اخالقی-

:تکالیف یادگیري
دید گاه هاي مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه اي شباهت ها و تفات هاي دیدگاه ها را گزارش 

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

oهوش و مسئله طبیعت و تربیت
o رشد شناختی هوش و
oدید گاه هاي مختلف درباره هوش

شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
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شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري
ي این پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت ها

. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند
: تکلیف عملکردي

.مربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید/ با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم
فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
ختی پیچیدهفرآیند هاي شنا-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

: تکلیف یادگیري
روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد
. طالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نمایدروش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را م

مدیریت کالس درس: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
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oدوري موقت

: عملکرديتکلیف 
موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را / یک کالس درس

. به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نماید

کودکان با نیاز هاي ویژه: فصل هفتم
دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
ختالالت جسمیا-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
کودکان سرآمد -

: تکلیف یادگیري
از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 

. برسی و گزارش نمایدآموزان را
با مراجعه به منابع علمی روش هاي ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ه نظریه هاي علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در فردي از طریق مطالع/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
تفاوت هاي فردي در /تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/موقعیت هاي آموزشس
، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات )کالس درس و مدرسه(تربیتی / موقعیت هاي آموزشی

.مدرسه/ ربی در کالس درسم/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان
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.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 
:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(سیف، علی اکبر 
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغان). 1389(فونتانا ، دیوید 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
سائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل به بیان دیگر،  شناخت واقعی م. بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است

و پرورش، می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش 
زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم 

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: گیريپیامدهاي یاد/ اهداف

تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) آموزش و پرورش(با مطالعه رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیت-
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

ا استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و ب-
.در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

شناختی تربیت
هاي جامعه شناختی نظریه 

تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهاي 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 

کند، اما قادر نیست از بیان می 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.منطقه خود بهره گیرد

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
را فرا گرفته است، قادر ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

عالوه بر ارائه گزارش هاي 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.اسایی و تبیین کندمی تواند شن

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 
بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تی است ، براي حل مسئله تربی

یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند
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فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 
. شناختی است

شبکه اي بودن مسائل بی توجه 
. تاس

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتجامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت
مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
امعه شناسی تربیت توسط دانشجوارائه یک تعریف جامع از ج:  تکالیف یادگیري

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: یادگیريتکالیف
انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی

)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( فیروشهاي تحقیق کی
مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
وش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر ر: تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم
مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

مدرسه و نابرابریهاي اجتماعی
مدرسهخانواده و 

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي
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)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

جو مدرسه 
انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)لسهدو ج( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)ده بیلز پیشنهاد می شودتکنیک مشاه( رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
رابطه با  فضا و کتابهاي درسی مشاهده و ارائه گزارش در : تکلیف یادگیري

بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي
)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 
موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانطراحی یک برنامه : تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
کاربرد عملی دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه . در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیردنظریه
بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
. و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
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:منابع اصلی
.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور

.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 
.انتشارات سمت. انتهر. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 

:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت سهامی انتشار

. رجمه حسن پویانجامعه شناسی مدرن، ت. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
ه شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخت

هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 
.  تحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شود
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»هاي یادگیري و آموزشیهنظر«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
انه و مقتضی کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهکه یادگیري و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازددانشجومعلمان را با سودمندي و کاربردي بودن روش

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تدریس متناسبی بکار بردتحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

هاي یادگیري و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــهضــمن مقای ــاي ســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

با درك نقاط ضعف و قـوت  
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشوشر ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ

سب راهبردهاي تدریس  متنا
.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
یچیدگی و باشد اما نسبت به پ

شبکه اي بودن مسائل بی 
. توجه است

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
عالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابعارائه طرح درس و ا: هفته اول

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
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مکاتب تجربه گرا- 
مکاتب خرد گرا- 
نظریه هاي جدید در یادگیري- 

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن- 
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع - 
ه یادگیري با آموزشمقایس- 
ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیري- 

:تکالیف عملکردي
.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.رایان در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگنمونه هایی از روش
هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:ريتکالیف یادگی

.ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیري در نظریه خبرپردازي
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن
یه نورو فیزیولوژیکینظر:فصل هفتم

:تکالیف عملکردي
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه 

. نموده و یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم
رفتاريکاربردرویکرد 

کاربرد رویکرد شناختی
کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
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کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
:تکالیف عملکردي

تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.ژوهشی یا علمی ارائه نمایدتربیتی خود را به همراه مستندات پ/ تصمیمات آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

تـدریس  مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی   
رشد راهبردهاي تواند زمینهعالوه براین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می. تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: اکبر سیف، تهرانرجمه علیهاي یادگیري، تاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ی مستمرارزشیاب5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردرت میبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صوهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
وقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی م» تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
دریس کند، کسب دانش تهاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود
در این درس، . هاي تدریس شوندر به ادراك و بکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قاد
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

هاي تدریسی ل و فعالیتهایی از تدریس و با برخی از اعمادستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین

کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 
. یج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتا

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: گیريپیامدهاي یاد/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

مدلل سازد و از و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد دانش معتبر 
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و . برنامه خود دفاع نماید

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  تر را دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استناسباست و امکان شناسایی منابع م

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

توانسته است به بیان تعاریفی 
- از تدریس و اصول و روش

. هاي آن اقدام کند

اي بر تدریس مدرسهبه تبیین
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

یس توسط هاي تدراصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 
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تدریس 
ايمدرسه

ارتباط با موضوع آمده است، 
. اقدام کند

کند که در منابع عمل می
نشده است درس بر آنها تاکید 

ولی در منابع این حوزه 
.موجود است

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 

زخوانی محدود دسترس و با
. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 

بدیع سازماندهی و حتی محتواي
. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی 
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
اي خود را یـادآوري و آن را  ر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسهه: 1تکلیف 

. روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند
هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس روش

.شریح وضعیت تدریس در چند کشور جهانو ت) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد: عملی

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   از اصول و روشچرا معلمان نیاز دارند: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟
-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم

-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق
.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصت، سازمانهاي یادگیري

.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی
گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم

.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 
.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: ملیع

اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
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.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: لیعم

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

جـو کـالس   داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم
.درس و رفتار در کالس درس

-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی
.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است

محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم
.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريشرو

اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 
محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم

.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   یان در گروهدانشجو: عملی

.پردازندتدریس می
محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

.درس
ش اقـدام و بـه   هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این رودانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشیزههاي شاگردان، انگانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   س درس، انـواع آزمـون  هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالروشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید
دقیقـه در  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    د و براي ارائه دیدگاهبه طرح پرسش بپردازن

گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح سشحال، در جلسات درس ممکن است پردرعین. گیردتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازاستفاده در این درس پیشنهاد میبراي 1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.درسهایی از قرآن
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري
. کنندارائه میهاي آموزشگر، پرسش

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
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آموزشگر در مواردي که . شودی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیاب: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 25: ف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی به تکالی

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. درسرعایت نظم حضور و حساسیت به زمان.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»ورههاي راهنمایی و مشااصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  پس از 
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
اهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات ر

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
ر نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسو

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
جویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانش. را به خوبی ایفا نمایند

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هنمایی و مشاورههاي رااصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
س از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپ

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

ضوعات اساسی راهنمایی مو
و مشاوره و انواع آن را مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 

ر قالب یافته ها بـه  خود را د
صورت یک گزارش منسجم 
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.ارایه نموده است.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  

لیل حاصـل  بدون ارایه تح
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 

نمایی و مشـاوره دانـش   راه
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 

ت ارایه شـده  صرفاً اطالعا
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
ان درمانی اصلی مشاوره ورو

ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

تمنسجم ارایه نموده اس

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار فرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
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اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
درمانیمشاور و انتخاب نوع رویکرد -
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
شارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسم-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره-2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
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اجراانواع مشاوره از نظر شیوه-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنهامقایسه الگوهاي  راهنمایی-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

هروش ها و فنون راهنمایی و مشاور: هارمچفصل 
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه        (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
ت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاوم(فنون مشاوره-

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
هنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون را-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود اجراي فنون -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم



۹۶

نقش و وظایف مدیرمدرسه-
وظایف معلم مدرسهنقش و -
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
ه مطالعه مطالب از منابع معرفی شد-
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت -3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

ی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مرب-1
ارایه گزارش آن در کالس درس

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ی و متوسطهنقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدای-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

ین دانش آموزان مدرسهتفاوت هاي فردي در ب-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
یی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدا-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
ره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاو-2

آن به مدرس
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مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     -3
مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
راري پیونـد میـان نظـر و    کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برق  

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .مدرسه خواهد شدتوسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
ه فرهنگیاندانشگا
.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(یبسون، رابرت و میشل، ماریانگ-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
ر دانژه فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نش). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: دارزشیابی فرآین

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) عملکرديیادگیري و(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
د تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     در واقع این درس کمک میکن. گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در     ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا   

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.ي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نمایدپایایی و آزمونها :شایستگی اساسی

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 

بر همین اساس الگوهـا را  و 
. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــادر اســت  ــواع دانشــجو ق ان
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

شجو قادر است محاسبات دان
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
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گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    

مختلفی گـرآوري و در  منایع متعدد تعاریف
.قالب جدولی ارائه نمایند

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.ندآنها تطابق بده
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

بی آموزشیاهداف و مولفه هاي ارزشیا
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 
خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    

.ارائه نمایندمجدد و گزارش جدید 
تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم

بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
خص یـک نمونـه از طـرح    یک درس مشـ 

ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 
.کالس ارائه نمایند

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم
یک

با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

طراحی یـک  از دانشجویان خواسته شود با 
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    

.نقد و بررسی نمایند) کالس(

ان خواسـته شـود نمونـه هـاي     از دانشجوی
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  

صورت عملی تهیه و نمونه در کالس به 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند
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شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
طالعـات، محاسـبه ضـریب    نحوه تفسـیر ا 
دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   
اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    

.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
یانگین و در بخـش  شاخصهاي مرکزي از م

شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد
در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
ار و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــر

گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 
.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.دیگر نیز طرح شودمحاسبه و موارد 

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

یـک نمونـه   از دانشجویان خواسته شود در
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــجو ــیابی   از دانش ــود ارزش ــته ش یان خواس
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
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.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت
.دانشگاه پیام نور: لیرضا کیامنش، ناشرروشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر ع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»آموزشدرهنرکاربرد«سرفصل درس 
آنمعرفی درس و منطق .1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

این درس توجه دانشجویان به برنامه . به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنندآموزش به دانش آموزان مدارس
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  سنام در

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیرد-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.وت از الگو بپردازدمتفا

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 

به تحلیل عمیق کرده و
.بپردازد

حساسیت بصري نقد هنري 
نسبت به پدیده هاي 

. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. فسیر و نقد کندو ت



۱۰۳

زیبایی 
شناسی 

در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
به قضاوت دربارة هنر  و  

.بپردازددفاع از آن
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2

و اهمیت کاربرد هنر در آموزش کلیات-فصل اول
هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رسانداي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشگرایی مورد نیاز برها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
نا می دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آش-

همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. قابلیت هاي آنانوسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و 

دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي -
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار رش دهند و مهارتشان را پروگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

یخ هنريتار-فصل سوم
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دانشجویان بر . که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی
اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 

.دهند
مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : مورد هنرمنداناطالعات واقعی در-

. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط
...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-

اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه 
. سنت هنري است

شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : تحلیل اثر هنري-
. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است

یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(بط مربوط به زمینه روا-
.تأثیر آن بر آثار مورد نظر

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  نري هنرمندان گذاشته استه
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

نقد هنري-فصل چهارم
یشرفت شناختی نگریستن شکلی از پ. هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزند. است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.ارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شودتواند به نحوي بهتر و پرب
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . ردهاي عمیقی را پدید آو
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. مربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ببیند

حله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مر:تحلیل.2
فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را . ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

طراحی استفاده کنند یا خیر؟آیا دانشجویان می توانند از زبان . تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
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در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در :تفسیر.3
براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند

در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . نري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کنداثر ه
.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند

ن قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر ای. فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر ت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیتحساسی-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. دبه صورت پوشه کار ارائه شو-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می-

. طبیعی در مسیر ساختن، نقادي و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهند

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازندبراساس مالك هاي زیباشناسانه به-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتیران کمک میدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگ-

. تفاوت معناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمی
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
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اي را تعریف یا بیان کنند توان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استتمرین حلچهارمین نوع تلفیق مربوط به-
آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین

هاي فیزیکی مواد کودك، ویژگیها باید مالحظات طراحی، رشددبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش
این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . شناسی را در نظر بگیرندآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا

.تمرین کرد
: تکلیف عملکردي

رت تلفیقی یک به صو... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -
. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم

ش را به صورت در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموز-
. واقعی درك می کنند

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -
. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند

: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از
نس جهانی آموزش هنر کنفرا-
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. نه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنندنمو-
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. وهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقششیوه هاي تدریس مشارکتی و گر-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-
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منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

:لمللی مرتبط با آموزش هنر مانندمجامع معتبر بین ا
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري ارزیابی پوشه کار بر اساس -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . ددتربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گر
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارنددیگر، زبان و اندیشه، رابطه

. زبان را یکی دانسته اند
ارتبـاط، موضـوعی   . عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  ارتباط جنبه. ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است

مهم در مباحث مربوط به زبان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  
بخش مهمی از ارتباط . ممکن نمی گرددنیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت،

آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی
چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       

آموزشـی  /آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فعالیـت تربیتـی    /راري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیتبرق
.شودموثرتري براي معلمان فراهم می

مشخصات درس
عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: ي یادگیريپیامدها/ اهداف
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /اد مختلف تربیتو  نقش زبان در ابع

.آفرین بفهمدانواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقش-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و پرورش شناسایی کندآموزش و بافت هاي مختلف نظام/تربیت
هاي زبان، از طریق بازشناسی و درك و فهم عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگی-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:گی اساسیشایست
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــ/تربیت ــک آموزش ی ی

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  
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هاي حضور معلم، مصداق.بشناسد
آفرینـی زبـان در   و  نقش

ابعــــــاد مختلــــــف  
ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ

هـــاي انـــواع ارتبـــاط 
آموزشـی معرفـی   /تربیتی

.کند

.آنها را معرفی کند

شناخت کلی 
زبان

ـ انواع ویژگی ان هاي زب
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

زبـان  هاي انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبان
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

ــوزش دروس  آمــــــــ
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد)زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ

در تغییــــــرات الزم را 
نمونــه اي از تــدریس  

ــ ــد و  خ ــایش ده ود نم
درباره تفـاوت تـدریس   
بــــدون توجــــه بــــه 

هـاي زبـان و بـا    ویژگی
.توجه به آن بحث کند

شناخت 
هاي محدودیت

کاربرد زبان

از طریـق بازشناسـی و   
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامات 

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
تبـاط  آمـوزش و ار /تربیت

ــی ــا  /تربیت ــی و ب آموزش
ــه ویژگــی هــاي توجــه ب
ــدودیت ــان، مح ــاي زب ه

کاربرد زبان را در تحقـق  
ــی  ــداف کلـــــ اهـــــ

. آموزش بشناسد/تربیت

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ
ــان در   ــدودیت زبـ محـ

آمــوزش بحــث /تربیــت
. کند

وزشآم
از طریق 

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
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) واژگان(زبان
آشنا

کاربرد زبان آشـنا را در  
دروس (آمـوزش /تربیت

.بفهمد) مختلف

هـــاي آشـــنا را در  واژه
ســوادآموزي بــه ویــژه   

.کندآموزش واژگان اجرا 

هاي آشـنا را  طریق واژه
در آموزش دروس دیگر 

.اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

وزبانرابطهاول و دوم
تیترب

ــابع- ) 5(و) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
وارتبـاط انواعشناسایی -

یزبـان یارتبـاط يرخدادها
ــ( ــتربدر) یکالمــ / تیــ

ـ فعالزینوآموزش يهـا تی
معلم،کییآموزش/ یتیترب

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگاهی معلمـان از  
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجـزاء یــک   

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــی - ــداقمعرف ــامص يه
زبـان ینیآفرنقشوحضور

ــاددر ــفابعــــ مختلــــ
انـواع دروآمـوزش /تربیت

ــاط ــاارتبـ ــیتربيهـ / یتـ
يهـا تیفعالزینویآموزش

معلمکییآموزش/ یتیترب

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
کـاربرد انواعیمنفومثبتآثار-

یآموزشـ / یتیتربارتباطدرزبان
راآنهـا ازیبرخوکندجستجورا

.کندگزارش

سوم
و چهارم

یکلشناخت
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
اززبـان يهاویژگیانواع-
یکلصورتبهمعناتاآوا
عنـوان بـه زبـان معرفـی  -

وزنـــدهمجموعـــهکیـــ
ــش ــرنقـ ــواعدرنیآفـ انـ

یارتباطيهاتیفعال
ساختمان و نقش و منشا -

زبان

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــه   ــوط ب ــري مرب ــواعنظ ان

تـا آوااززبـان يهاویژگی
معنا

ـ عنـوان بـه رازبان- کی
نیآفرنقشوزندهمجموعه

ــواعدر ــفعالانـ ــاتیـ يهـ
تیــتربنــدیفرایارتبــاط

.بفهمد
يهـــامصـــداقمعرفـــی -

ــارحضــور و - ــانآث ــواعدرزب ان
ــاط ــیتربارتبـ ــ/ یتـ رایآموزشـ
.کندگزارشومشاهده

ژگـی  با تغییر دادن برخی از وی-
هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 
.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

زبـان ی نیآفرنقشوحضور
، به ویـژه در  ارتباطانواعدر

ـ نآموزش و /فرایند تربیت زی
ـ ارتبـاطی يهاتیفعال کی

در مدرسهمعلم

یجزئشناختپنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــی ــانآواجشناسـ دررازبـ
زبانمختلفيواحدها

): آواشناسی(زبانآواهاي-
اريواکـد وشناسیهمخوان

ــاهیو ــیوواجگ وواجراه
.....وشناسیکهوا
زبــــانآوایـــی نظـــام -
ــی( وواج): واجشناســــــ

ــه ــهزوجوواجگون وکمین
ــ ــاوراییآواجـــ وهجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

يهـــاویژگـــیانـــواع-
ــی ــانآواجشناسـ دررازبـ

زبانمختلفيواحدها
):آواشناسـی (زبـان آواهاي
واکـداري وشناسیهمخوان

ــاهیو ــیوواجگ وواجراه
.....وشناسیکهوا
زبــــانآوایــــینظــــام-
ــی( وواج): واجشناســــــ

وکمینــهزوجوواجگونــه
ــ ــاوراییآواجـــ وهجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
ه، تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهد   

.تحلیل و گزارش کند

یجزئشناختششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

وحضــورهــايمصــداق-
) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش

ــی ــانآواجشناســ درزبــ
ــوزش ــارتآمـ ــاي مهـ هـ

زبــان (زبــانی  چهارگانــه 
آمــــوزشدرو) یفارســــ

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و- ــی شناســ معرفــ
وحضـــورهـــايمصـــداق

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــی ــانآواجشناســ درزبــ

مهارتهاي چهارگانه آموزش
درو) یفارسـ زبـان (زبانی 

ــر ــایژگیوشــناختاســاسب يه
ــی ــانآواجشناسـ ــاهی و زبـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــتغ،فرازب راتیی
سیتــدرازيانمونــهدرراالزم

تفـاوت دربارهودهدشینماودخ
ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ

وزبـان آواجشناسـی يهایژگیو
.کندبحثهاآنبهتوجهبا
هايمصداقشناسایی و معرفی -

ینــــیآفرنقــــشوحضــــور
درزبانآواجشناسی)هايویژگی(

مهارتهاي چهارگانه زبانی آموزش
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ــریددروس ــوزش(گ ازآم
زبانقیطر
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

ــوزش ــریددروسآمــ گــ
) زبانقیطرازآموزش(

)یفارسزبان(

یجزئشناختهفتم
صرف؛:زبان

نقش صرف در
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
ي صـرفی هاویژگیانواع-

مختلـف يواحدهادرزبان
، ســــــازيواژه:زبــــــان

هــايراه، شناســیریشــه
ــازيواژه ــداع،ســـ وابـــ

...ووامگیري
ــی- ــرف/ تکواژشناسـ ،صـ

...وتکواژگونه،تکواژ
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي ویژگـی هـاي مصداق
ــرفی ــانزص ــوزشدرب آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
آموزشدرو)یفارسزبان(

ــریددروس ــوزش(گ ازآم
) زبانقیطر
راصـرفی فرازبانیآگاهی-

درراکــاربردشوبشناســد
.بداندو نوشتنخواندن

مطالعه منـابع و مطالـب   -
ي هاویژگیانواعمربوط به 

يواحـدها درزبـان صرفی
، سـازي واژه:زبـان مختلف

هــاي راه، شناســی شــه ری
ــازيواژه ــداع،ســـ وابـــ

ــري ــی، وامگی / تکواژشناس
وتکواژگونـه ،تکواژ،صرف

...
ي صـرفی هـا ویژگـی انواع

ــان ــدهادررازبــ يواحــ
:بشناســدزبــانمختلــف

، شناســیریشــه، ســازيواژه
وابـداع ،سازيواژهراههاي

...ووامگیري
،تکواژ،صرف/ تکواژشناسی

...وتکواژگونه
وحضـــوريهـــامصـــداق

)هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
آمـوزش دررازبـان صرفی

مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   
آموزشدرو)یفارسزبان(

ازآمــوزش(گــریددروس
.بشناسد) زبانقیطر

راصـرفی فرازبـانی آگاهی
درراکــاربردشوبشناســد
.بداندو نوشتنخواندن

ي هـا یژگیوشـناخت اسـاس بر-
ـ آگـاهی و زبـان صرفی انیفرازب
نمونهدرراالزمراتییتغصرفی،

ودهدشینماخودسیتدرازيا
توجهبدونسیتدرتفاوتدرباره

بـا وزبـان صرفی يهایژگیوبه
.کندبحثهاآنبهتوجه

هايمصداقشناسایی و معرفی -
ینــــیآفرنقــــشوحضــــور

درزبــانصــرفی)هــايویژگــی(
مهارتهاي چهارگانه زبانی آموزش

) یفارسزبان(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

ي هـا یژگیوشـناخت اسـاس بر-مطالعه منـابع و مطالـب   -و ) 15(و ) 7:(منـــابع-یجزئشناختهشتم
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: زبان
یجزئشناخت

نحو؛:زبان
نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

)17(
نحـوي يهـا ویژگیانواع-
زبانمختلفيواحدهادر
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش
ــوي ــاننح ــوزشدرزب آم

زبـانی چهارگانهمهارتهاي
آموزشدرو) یفارسزبان(

ــریددروس ــوزش(گ ازآم
) زبانقیطر
ونحـوي فرازبانیآگاهی-

ــاربرد دركدرآن کـــــــ
نوشتندر واري خواند

ي هاویژگیانواعمربوط به 
مختلفيواحدهادرنحوي

زبان
نحـوي يهـا ژگیویانواع-

ــان ــدهادررازبــ يواحــ
.بشناسدزبانمختلف

رانحـوي فرازبانیآگاهی-
درراکــاربردشوبشناســد

نوشتندر واري خوانددرك
.بداند

وحضـور از ییهـا مصداق-
) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش

آمـوزش دررازبـان نحوي
زبانیچهارگانههايمهارت

آموزشدرو) یفارسزبان(
ازآمــوزش(گــریددروس

ــطر ــانقی شناســایی و ) زب
.معرفی کند

فرازبـانی آگـاهی و زبـان نحوي
نمونـه درراالزمراتییتغ،نحوي

ودهدشینماخودسیتدرازيا
توجهبدونسیتدرتفاوتدرباره

بـا وزبـان ي نحويهایژگیوبه
.کندبحثهاآنبهتوجه

وي کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـ  -
در خواندن متون درسـی خـود و   
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــان  ــی زبــ درمعناشناســ
ــفيواحــدها ــانمختل ؛زب

ــی ــات، معناشناسـ مختصـ
، معنـایی نقشـهاي ، معنایی
وییآهمـ ومعنـایی روابط
.......

وحضـــورهــاي مصــداق 
) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش

ــان  ــی زبـ دررامعناشناسـ
ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ

زبــان (زبــانی چهارگانــه
آمــــوزشدرو) یفارســــ

مطالعه منـابع و مطالـب   -
ي هاویژگیانواعمربوط به 

ــناختی ــدهادرمعناش يواح
؛ از جملــه زبــانمختلــف

ــه  مطالــــب مربــــوط بــ
ــی ــات، معناشناسـ مختصـ

، معنـایی نقشـهاي ، معنایی
، چند معنـایی معناییروابط

.......وییآهمو
ــايمصــداق- وحضــوره

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــنام ــانختعناشـ دررای زبـ

ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ
ــه ــانیچهارگانـ ــان(زبـ زبـ

)یفارس
ــايمصــداق- وحضــوره

يهـا یژگـ یوشناختاساسبر-
ــناختی ــان ومعناشـ ــاهیزبـ آگـ

ـ تغ،معناییفرازبانی راالزمراتیی
ــهدر ــدرازيانمون ــودسیت خ

ــا ــدشینم ــارهوده ــاوتدرب تف
ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ

بـا وزبـان معنـایی يهـا یژگیو
.کندبحثآنهابهتوجه

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   

ها ممکـن اسـت بـه    که از جمله 
ذهـن کودکــان دبسـتانی متبــادر   
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
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ــریددروس ــوزش(گ ازآم
) زبانقیطر

ــاهی ــانیآگــــ فرازبــــ
ــناختی ــاربردومعناش آن ک

نوشتنون خوانددر

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــنا ــانختمعناشــ دری زبــ
ــوزش ــریددروسآمــ گــ

را ) زبـان قیطرازآموزش(
.معرفی کند

معناشناختیفرازبانیآگاهی
درراکاربردشوبشناسدرا

.بداندنوشتنون خواند

واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
ـ .( ثبت و گزارش کند ف این تکلی

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

یجزئشناختیازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــی ــانگفتمانشناسـ درزبـ

ــفيواحــدها ــانمختل : زب
وبافـــتو کاربردشناســـی

ادبوگفتهـا کنشوارجاع
...و
ــل- ــانتحلیـــ / گفتمـــ

وعبیـــرتو گفتمانشناســـی
ــتنباط ــجامواســ وانســ

دیالوگ/ گفتگووپیوستگی
وگرایسهمیارياصولو

پیشازمینهوپسازمینه
ــاهی- ــانیآگـــ فرازبـــ

وکاربردشناســــــــــــی
کــاربردوگفتمانشناســی را

نوشتنون خوانددرآن

مطالعه منـابع و مطالـب   -
يهاویژگیانواعمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــی ــانگفتمانشناس دررازب

ــدهاو ــفياح ــانمختل زب
ــد ــی: بشناس و کاربردشناس

کنشـگفتها وارجاعوبافت
...وادبو
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل تحلیــــــــــــــــــ
و شناسـی گفتمـان /گفتمان

وانسجامواستنباطوتعبیر
دیالوگ/ گفتگووپیوستگی

وگرایسهمیارياصولو
پیشازمینهوپسازمینه

ــداق- ــايمص ــوره وحض
) هـاي یژگـی و(ینیآفرنقش

وکاربردشناســــــــــــی
ــان  ــی زب درراگفتمانشناس

چهارگانهمهارتهايآموزش
معرفی ) یفارسزبان(زبانی
.کند

وحضـور هـاي مصداقو -
ـ یآفرنقش هـاي ویژگـی ین

ــنا ویختکاربردشـــــــــ
درراشناسـی زبـان  گفتمان

ــر ــایژگیوشــناختاســاسب يه
شناسـی کاربردشناسی و گفتمـان 

ــان ــاهیوزبــ ــانیآگــ فرازبــ
،شناسـی کاربردشناسی و گفتمان

ــتغ ــهدرراالزمراتیی ازيانمون
دربارهودهدشینماخودسیتدر

بـه توجـه بـدون سیتـدر تفاوت
کاربردشناســی و يهــایژگــیو

بهتوجهباوزبانناسیشگفتمان
.کندبحثآنها

هــاي آمــوزان پایـه فهـم دانـش  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  

هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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ــوزش ــریددروسآمــ گــ
.بشناسد

فرازبـــــانی آگـــــاهی -
وکاربردشناســــــــــــی

وبشناسـد گفتمانشناسی را
ــددرراکــاربردش ون خوان

.بداندنوشتن
یجزئشناختدوازدهم

: بانز
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع- يهـــاویژگـــیانـ

ــانشناســـی گونـــه درزبـ
ــفيواحــدها ــانمختل : زب
و زبــانتحــولوتــاریخ
تطبیقـی ودرختوخانواده

درزمـانی مفاهیم وتاریخو
....وهمزمانیو
هـــايگونـــهوزبـــان-

ــایی ــانیجغرافی ــهو زب گون
وگویشولهجهواستانده

ودوزبانگونگیوانگیدوزب
....وآمیختهزبان

اجتماعیهايگونهوزبان-
زبـان شناسیجامعهو زبانی

اعتبـار وزبـانی سبکهايو
هـاي گونهوزباناجتماعی

وجنسیوسنیوشغلی
نسـبیت و فرهنـگ وزبان
وفرهنگیمقوالتوزبانی

ــاعی ــیتیواجتمـ وجنسـ
وایدیولوژيوجهانشناختی

....حاکمیتی
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگی(ینیآفرنقش

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
يهاویژگیانواعمربوط به 

ــه ــی گونـ ــاشناسـ درنزبـ
ــدها ــفيواح ــانمختل : زب
و زبــانتحــولوتــاریخ
تطبیقـی ودرختوخانواده

ــاریخو ــانیوتــ ودرزمــ
....وهمزمانی

جغرافیاییهايگونهوزبان
ــانی ــهو زب ــتاندهگون واس
دوزبانگیوگویشولهجه

ــانگونگیو ــانودوزبـ زبـ
....وآمیخته

اجتمـاعی هايگونهوزبان
بـان زشناسیجامعهو زبانی

اعتبـار وزبـانی سبکهايو
هـاي گونهوزباناجتماعی

وجنسیوسنیوشغلی
نسـبیت و فرهنـگ وزبان
وفرهنگیمقوالتوزبانی

ــاعی ــیتیواجتمـ وجنسـ
وایدیولوژيوجهانشناختی

....حاکمیتی
ــداق- ــايمص ــوره وحض

) هـاي ویژگـی (ینیآفرنقش
ــه ــناختیگون ــانش دررازب

رگانهچهامهارتهايآموزش

ــر ــایژگیوشــناختاســاسب يه
ــه ــیگون ــانشناس ــاهیوزب آگ

ـ تغ،شناسـی گونـه فرازبانی راتیی
ــهدرراالزم ــازيانمون سیدرت
تفـاوت دربارهودهدشینماخود

ــدر ــدونسیتـ ــهبـ ــهتوجـ بـ
وزبـان شناسـی گونهيهایژگیو
.کندبحثآنهابهتوجهبا
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( رش کندثبت و گزا

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند



۱۱۶

درزبـــانشـــناختیگونـــه
ــوزش ــارتآمـ ــايمهـ هـ

زبــان (زبــانی چهارگانــه
) یفارس

دروسآمــوزشدرنیــز و-
گرید
فرازبـــــانیآگـــــاهی-

درآنکاربردو شناسیگونه
اي آموزش مدرسه

) یفارسزبان(زبانی
گریددروسآموزشدرو-
ــوزش( ــطرازآم ــانقی ) زب

.معرفی کند
فرازبـانی آگـاهی کاربرد-

ــه آمــوزش درشــناختیگون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

شناختسیزدهم
يهاتیمحدود
زبانکاربرد

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 

ي شـــاگردان یـــا یـــادگیر
.فرزندان خود شود

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
کاربرد زبان هايمحدودیت

.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
ود بـه  با توجه به تجربه هاي خ-

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس   -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

قیطرازموزشآچهاردهم
) واژگان(زبان
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

یچگــــونگوتیـــ اهم-

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
پایهکتاب واژگان 

ــی ویژگـــی- ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

يهـا یژگـ یوبهتوجهبا-
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
یچگــونگزبــان،یشــناختیمعنــ

ـ تربدرراآشـنا زبـان کاربرد / تی
.گزارش کندآموزش

تخــاب یــک کتــاب درســی را ان-
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
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/ تیتربدرآشنازبانکاربرد
بـــهتوجـــهآمـــوزش بـــا

یشـناخت یمعنـ يهایژگیو
، با مثال واژگان پایهزبان

آمـوزش / تیتربدرراآشنا
.بفهمد

میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . بسـنجد متن را مجددا
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   

.آن بحث شود
قیطرازآموزشپانزدهم

) واژگان(زبان
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
يهـا یژگـ یوبـه توجـه با

تیاهمزبان،یشناختیمعن
ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب

ــنا ــوادآموزي درراآشـ سـ
.بفهمد

يهــایژگـ یوبــهتوجـه بـا 
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب
ــنا ــوادآموزي درراآشـ سـ
.بفهمد

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
واژگــان،وزبــانیشــناختیمعنــ

راآشنايهاواژهطریقازآموزش
.کنداجرايسوادآموزدر

قیطرازآموزششانزدهم
) واژگان(زبان
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
يهـا یژگـ یوبـه توجـه با
تیاهمزبان،یشناختیعنم
ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب

مختلــفدروسدرراآشــنا
.بفهمد

يهــایژگـ یوبــهتوجـه بـا 
ـ اهمزبان،یشناختیمعن تی

ــونگو ــاربردیچگ ــانک زب
مختلــفدروسدرراآشــنا
.بفهمد

يهـــایژگـــیوبـــهتوجـــهبـــا
واژگــان،وزبــانیشــناختیمعنــ

راآشنايهاواژهطریقازآموزش
.کنداجراگریددروسآموزشدر

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
ــداف پــنج گانــه درس هــر     اه
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛آماده سازي درس ها در قالب -
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
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و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (ن درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسنددانشجویان و مدرسا-
) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 

و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش -
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویانمطالعه منابع معرفی شده براي -

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

ن، زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـا      ). 1386. (میرعبدالحسـین ، نقیـب زاده ، محمد ودادرس- 1
117-95، )3(3.تیندیشه هاي نوین تربیافصلنامه

-33)27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسی، نه موضوعی واژگان پایه فارسـی چندگابنديطبقه) 1391(محمددادرس- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، آگاهی واج شناختی چیست؟، 1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.ريانتشارات همشه: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384.، مهديرادانیمحسن- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    . )1390(محرم،منصوري زادهو دستجردي کاظمی مهدي, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: تهران،زبان کودکان ایرانی
.سمت: حیدري، تهران، ترجمه نسرین )یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(ضا باطنی محمدر- 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   ر بحثشرکت د+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه



۱۱۹

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده است نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.ر کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکرديو گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن د

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . د شد؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند

-
هر مدرس براي این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج :ارزیابی از خود مدرس-

.وشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بوداین کارپ. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.س در کنار محتوا ذکر شده استشماره منابع ضروري براي مطالعه و تدری-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.این سرفصل با همکاري جناب آقاي دکتر مهدي دستجردي تهیه شده است: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس 

ه یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی عادت ورزي ب. امکان پذیر می شود
.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است

ظ مهارت هاي شناختی و پردازش مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحا
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 
مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و 

بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . ویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري استباالخره خ
تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در 

صه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عر
.است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
شریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    با مطالعه و ت

اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 
. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:شایستگی اساسی
PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

قش یـک  توانسته است در ن
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

ضــرورت مــدیریت نقــش و 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
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ــالس درس را در کالس درس در کـ
.فهرستی بیان کند

یادگیري را تفسیر و در یـک  
.کالس درس تبیین نماید

ســـاماندهی صـــحیح را در 
.کالس بکار میگیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
وزش و پرورشراه حل هاي رفع معضالت آم. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نماید

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
مایو-
گورمک گری-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک

: فعالیت عملکردي



۱۲۲

طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم

مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(یادگیري در مدرسه فرهنگ آموزش و -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.شریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را ت

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
ستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهندیک سی

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزش

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر 

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
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.ر رواننش: تهران). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین
.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 

نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

واهد داشت نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خ15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . الیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تک

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»یلیتحصهايدورهبردیتاکبایقیتطبپرورشوآموزش«سرفصل درس 

.شودمتعاقبا اعالم می
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»روان شناسی رشد کودك«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درك ویژگی هاي رشدي کودکان در دوره ابتدایی براي برنامه ریزي و کمک بـه آنـان جهـت غلبـه بـر مشـکالت یـادگیري و        
قابلیت هاي اولیه کودکان در حقیقت رشد مستلزم تعامل میان. دستیابی به ظرفیت هاي ممکن از اهمیت بسیاري برخوردار است

شناخت ویژگی هاي رشدي در ابعاد مختلـف  . و حمایت هاي محیطی است که به یاري مربی و از طریق یادگیري  ارتقاء می یابد
و روند تحول آن، توانایی معلمان را براي کمک به کودکان در یافتن و پاالیش راه حل ها،  مواجه با شکست ها، و کمک گرفتن 

هاي پیشینِ خود، و تقویت انگیزه آنان براي فهمیدن و یادگیري بیشـتر افـزایش داده و آنـان را بـراي برنامـه ریـزي       از موفقیت
. دامنه رشدي دانش آموزان توانمند می سازد/ متناسب با نیمرخ

مشخصات درس
نظري: نوع درس

3: تعداد واحد-
ساعت48: زمان درس

روانشناسی : پیشنیاز
تربیتی

روان شناسی رشد کودك:نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

و تربیتی از نظریه / با شناخت ابعاد رشد کودك و ویژگی هاي آن در دوره هاي مختلف رشدي میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی
.ش نمایدمدرسه تحلیل و گزار/ هاي رشد را در سطح کالس درس

/ رشد طبیعی(رفتار هاي کودك در موقعیت آزاد و ساختار نیافته را ثبت و با توجه به مشخصه هاي رشد طبیعی، سطح رشدي کودك 
. را تعیین و راهکار هایی براي توسعه سطح توانایی ها ارائه نماید) توانایی هاي خاص/ ظرفیت ها/ اختالالت رشدي

:شایستگی اساسی
Ck&Pk١- ١کد &

٢- ٢&٢- ١&١- ٢
&٢- ٣

3سطح2سطح1سطح هامالك
گزارش تهیه شده نشان دهنده ابعاد رشد

شناخت نسبت به ویژگی هاي 
رشد در ابعاد مختلف آن است، 
اما تمایزات رشدي کودکان و 
تأثیر پذیري آن شرایط فرهنگی 
و اجتماعی مد نظر قرار نگرفته 

.است

گزارش تهیه شده نشان 
سبت به دهنده شناخت ن

ویژگی هاي رشد در ابعاد 
مختلف و تمایزات رشدي 
کودکان و چگونگی تأثیر 
پذیري آن شرایط فرهنگی و 

.اجتماعی است

گزارش تهیه شده نشان دهنده 
شناخت نسبت به ویژگی هاي رشد 
در ابعاد مختلف، دامنه رشدي و 
چگونگی تأثیر پذیري آن شرایط 

.فرهنگی و اجتماعی کودکان است
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در مشاهدات کلیه رفتار ها و ده موقعیتمشاه
ویژگی هاي رشدي کودك  در 

مختلف را ثبت نموده اما دابعا
نتوانسته است سطح رشدي را 
با استناد به مالك هاي رشد و 
ارتباط آن با رفتار هاي کودك 

.  مشخص کند

در مشاهدات کلیه رفتار ها و 
ویژگی هاي رشدي کودك  

ده مختلف را ثبت نموددر ابعا
و توانسته است سطح رشدي 
را با استناد به مالك هاي 
رشد و ارتباط آن با رفتار هاي 

.کودك مشخص کند

در مشاهدات کلیه رفتار ها و 
دویژگی هاي رشدي کودك  در ابعا

مختلف را ثبت نموده و توانسته 
است سطح رشدي را با استناد به 
مالك هاي رشد و ارتباط آن با 

با ذکر رفتار هاي کودك را 
شواهدي از نظریه هاي رشد 

.گزارش نموده است
هاي کاربرد نظریه

رشد
در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه میزان 
تأثیر پذیري تصمیمات از نظریه 
هاي رشدي را بدون مستند 
نمودن کاربرد ها به پژوهش 

) نظریه هاي رشد(هاي رشدي 
. تحلیل کرده است

آموزشی و در بررسی موقعیت
تربیتی در سطح مدرسه میزان 
تأثیر پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي رشدي را با 
استناد به کاربرد نظریه ها در 

نظریه (پژوهش هاي رشدي 
. تحلیل کرده است) هاي رشد

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از نظریه هاي 

اد به کاربرد نظریه رشدي را با استن
ها در پژوهش هاي مختلف بررسی 

اي که و با توجه به بافت و زمینه
کودك در آن زندگی می کند، 

.تحلیل نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
موضوعات اساسی در مطالعه رشد انسان: 1فصل 

رشد پیوسته و ناپیوسته-
دوره هاي رشدي-
بیعت و تربیت در رشدنقش ط-

نظریه هاي رشد: 2فصل 
نظریه روان کاوي فروید-
نظریه رفتارگرایی-
نظریه رشد شناختی پیاژه-
نظریه روانی اجتماعی اریکسون-
نظریه یادگیري اجتماعی بندورا-
نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی-
نظریه بوم شناختی برونفن برنر-
رویکرد پردازش اطالعات-
مقایسه و ارزیابی نظریه هاي رشد-

: تکلیف یاگیري
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مطالعه مقاالت و پژوهش هاي علمی در زمینه رشد کودکان، تهیه خالصه و ارائه آن به کالس با توجه به نظریه هاي رشد بحث 
. شده در کالس درس

رائه به کالستهیه جدول مقایسه اي از ویژگی هاي رشدي کودکان به تفکیک دوره کودکی اول و دوم و ا

دوره هاي رشد کودکی: 3فصل 
:رشد پیش از تولد و تولد-1
رشد پیش از تولد-
وراثت، عیوب ارثی-
تاثیرات محیطی بر رشد پیش از تولد-
فرایند زایمان، ارزیابی سالمت و توانایی هاي کودك، نوزادان زودرس، افسردگی پس زایمانی-

نوپایی نوباوگی و: رشد در دو سال اول زندگی-2

رشد جسمی و حرکتی-
رشد بدن و مغز

رشد حرکتی
رشد ادراکی

معلولیت هاي جسمی
رشد شناختی و زبانی-

نظریه شناختی
نظریه رشدي پیاژه

نظریه پردازش اطالعات
نظریه توجه انتخابی و حافظه

هوش و سنجش کودك در دو سال اول زندگی
ان نظریه هاي رشد زبان،عوامل موثر بر رشد زب

اجتماعی/ رشد هیجانی-
نظریه اریکسون در باره رشد شخصیت در دو سال اول زندگی

نظریه رشد هیجان هاي اصلی و آگاهی نسبت به هیجان هاي دیگران
تفاوت هاي مزاجی

رشد دلبستگی
خود پرورانی و خودآگاهی

: تکلیف یادگیري
ن، ارتباط آن با یادگیري و جمع بندي راه حل ها و پیشنهادات مطالعه پژوهش هاي انجام شده در زمینه مسایل رشدي کودکا

.ارائه شده براي بکارگیري در آموزش
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:تکلیف عملکردي
موقعیت آموزشی و ثبت رفتار هاي کودك و ارزیابی سطح رشدي کودك در ابعاد مختلف با / مطالعه یک کودك در موقعیت آزاد

. توجه به ویژگی هاي ذکر شده
اوایل کودکی: سالگی6تا 2رشد در -3

رشد جسمی و حرکتی
رشد بدن
رشد مغز

جانبی شدن و دست برتري
رشد حرکتی

رشد شناختی و زبانی
نظریه پیاژه

نظریه ویگوتسکی
نظریه پردازش اطالعات

نظریه کودك درباره ذهن 
توجه و حافظه

تفاوت هاي فردي در رشد شناختی، رشد زبان
اجتماعی/ رشد هیجانی

سوننظریه اریک
خودپنداره و عزت نفس

رشد هیجانی
روابط با همساالن

مبناي اصول اخالقی، هویت جنسی و نقش یابی جنسیتی
شیوه هاي فرزندپروري والدین، بد رفتاري با کودك

: تکلیف یادگیري
ا و پیشنهادات مطالعه پژوهش هاي انجام شده در زمینه مسایل رشدي کودکان، ارتباط آن با یادگیري و جمع بندي راه حل ه

.ارائه شده براي بکارگیري در آموزش
:تکلیف عملکردي

موقعیت آموزشی و ثبت رفتار هاي کودك و ارزیابی سطح رشدي کودك در ابعاد مختلف با / مطالعه یک کودك در موقعیت آزاد
.توجه به ویژگی هاي ذکر شده

اواسط کودکی: سالگی11تا 6رشد در -4

رشد جسمی و حرکتی 
نرشد بد
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مشکالت سالمت جسمانی در زمینه بینایی، شنوایی
سوء تغذیه، چاقی و شب ادراري

رشد حرکتی و بازي
رشد شناختی و زبانی

نظریه پیاژه
نظریه پردازش اطالعات

توجه، حافظه
خودگردانی شناختی
یادگیري در مدرسه

هوش و تفاوت هاي فردي
اختالالت یادگیري
کاستی توجه/ اختالل بیش فعالی

رشد زبان، یادگیري زبان دوم 
اجتماعی/ رشد هیجانی

تغییر در خودپنداره و عزت نفس
رشدهیجانی، روابط با همساالن

تغییر در خودپنداره و عزت نفس، رشد هیجانات، رشد اخالقی، روابط با همساالن، نقش یابی (رشدهیجانی اجتماعی 
ره نظیر ترس ها و اضطراب ها، مشکالت رفتاري، سوء استفاده جنسیتی، تاثیرات خانواده، مشکالت رایج رشد در این دو

) جنسی از کودك
: تکلیف یادگیري

مطالعه پژوهش هاي انجام شده در زمینه مسایل رشدي کودکان، ارتباط آن با یادگیري و جمع بندي راه حل ها و پیشنهادات 
.ارائه شده براي بکارگیري در آموزش

:تکلیف عملکردي
موقعیت آموزشی و ثبت رفتار هاي کودك و ارزیابی سطح رشدي کودك در ابعاد مختلف با / دك در موقعیت آزادمطالعه یک کو

.توجه به ویژگی هاي ذکر شده
کاربرد نظریه ها و یافته ها در آموزش ویادگیري: 4فصل 
تدریس- 
ارزشیابی - 
برنامه درسی - 
مدیریت کالس درس و مدرسه- 

: تکلیف عملکردي
تربیتی / قعیت آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه یا کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشیمشاهده یک مو

. از نظریه هاي رشدي و کاربرد هاي آن
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
در یاگیري، فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زمینه رشد و کاربرد آن / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

تربیتی / بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي کودك به صورت آزاد و در موقعیت هاي آموزشی
، تحلیل و ارائه راهبرد هایی براي توسعه توانایی ها و تحقق ظرفیت هاي بالقوه کودك، و خلق )کالس درس و مدرسه(

.رفتاري/ کالت یادگیريفرصت هاي جدید براي کمک کودك براي حل مش

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.نشر ارسباران. یحیی سید محمدي: مترجم. جلد اول) از لقاح تا کودکی(روان شناسی رشد ). 1392(برك . اي. لورا

یسآوادهامایاك-قهستانیعربداود: گروه مترجمان. روان شناسی رشد و تحول انسان). 1394. (پاپالیا، الدز، فلدمن
.انتشارات رشد. سهرابیحمیدرضا- یانس

:منابع فرعی
موسسه فرهنگی . مهرداد فیروزبخت: مترجم). روان شناسی رشد(سفر پرماجراي کودك ). 1386. (کاپالن. اس. پاول
.رسا
وادج:مترجم).جلد اول و دوم(روان شناسی کودك از دیدگاه معاصر). 1373(پارك . دي. هنرینگتون و راس. میوس. اي

آخرین چاپ. یفرهنگ،معاونتيرضوقدسآستانانتشارات. انیطهور
. دوران:نشر).بیابانگرد( دکتر اسماعیل سعدي پور:مترجم.روان شناسی رشد کودکان و نوجوانان). 1388. (کاتلین برگر
.آخرین چاپ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آنها براي اتخاذ . معلمان هر روز با تصمیم گیري هاي پیچیده اي که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند
روش هاي یادگیري، و نیز اصول و مبانی این تصمیات صحیح، باید از راه هاي مختلف یادگیري، تفاوت هاي فردي، عالیق و 

این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت . قابل دفاع احساس تعهد کننديتصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد فرصت هاي یادگیر
. به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیري، تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است

مشخصات درس
نظري: ع درسنو

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

اصول ومبانی آموزش و پرورش ابتدایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آموزشی از -هاي تربیتیسی و موقعیتبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، میزان تأثیر پذیري برنامه هاي در
. مبانی و اصول بررسی نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck ١کد -

٢- ٢& ٢- ١& ١ &
٢- ٣

3سطح2سطح1سطح هامالك

مبانی و 
اصول

رابطه میان مبانی و اصول و چگونگی 
تأثیر پذیري اهداف دوره ابتدایی از 
مبانی و اصول را بدون پرداختن به 

ي تربیت  گزارش نموده ساحت ها
. است

رابطه میان مبانی و اصول 
و چگونگی تأثیر پذیري 
اهداف دوره ابتدایی از 
مبانی و اصول را به 
تفکیک ساحت هاي تربیت 

. گزارش نموده است

رابطه میان مبانی و اصول و 
چگونگی تأثیر پذیري اهداف دوره 
ابتدایی از مبانی و اصول را در 

یل و ساحت هاي تربیت تحل
شواهدي از ارتباط میان ابعاد مختلف 
مبانی و اهداف را گزارش نموده 

. است

تحلیل 
فرصتهاي 

/ تربیتی
آموزشی

آموزشی را با توجه به / موقعیت تربیتی
ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 
پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 
است اما تحلیل نشان دهنده درك 
عمیق نسبت به نقش این اصول در

آموزي / طراحی فرصت هاي تربیتی

آموزشی را / موقعیت تربیتی
با توجه به ماهیت اصول 
حاکم بر آموزش و پرورش 
ابتدایی بررسی نموده است 
و تحلیل نشان دهنده درك 
عمیق نسبت به نقش این 

آموزشی را با توجه / موقعیت تربیتی
ه ماهیت اصول حاکم بر آموزش و ب

پرورش ابتدایی بررسی نموده است و 
تحلیل نشان دهنده تأثیر و تأثر این 
این اصول بر یکدیگر و نقش آن در 

/ سازمان دادن فرصت هاي تربیتی
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اصول در سازمان دادن . نیست
/ فرصت هاي تربیتی

.آموزي است

.آموزشی است

تربیتی / در تحلیل تصمیمات  آموزشیکاربرد اصول
در سطح کالس درس و مدرسه نمونه 

صمیمات با اصول را ارتباط این ت
گزارش نموده اما میزان تأثیر پذیري 
عملکرد دانش آموزان تحت تأثیر این 

.اصول را گزارش نکرده است

در تحلیل تصمیمات  
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از اصول 
را با ذکر شواهدي از 
عملکرد دانش آموزان 

.گزارش کرده است

/ تصمیمات  آموزشیدر تحلیل
تربیتی در سطح کالس درس و 
مدرسه توانسته است میزان 
یکپارچگی تصمیمات را به جهت 
تأثیر پذیري از اصول با ذکر 
شواهدي از عملکرد دانش آموزان 

. گزارش کند
هاي موقعیت
/ تربیتی

آموزشی

آموزشی را با توجه به / موقعیت تربیتی
ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

ورش دوره ابتدایی بررسی نموده پر
است اما تحلیل نشان دهنده درك 
عمیق نسبت به نقش این اصول در 

آموزشی / طراحی فرصت هاي تربیتی
. نیست

آموزشی را / موقعیت تربیتی
با توجه به ماهیت اصول 
حاکم بر آموزش و پرورش 
ابتدایی بررسی نموده است 
و تحلیل نشان دهنده درك 

این عمیق نسبت به نقش
اصول در سازمان دادن 

/ فرصت هاي تربیتی
.آموزشی است

آموزشی را با توجه / موقعیت تربیتی
به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 
پرورش ابتدایی بررسی نموده است و 
تحلیل نشان دهنده تأثیر و تأثر این 
این اصول بر یکدیگر و نقش آن در 

/ سازمان دادن فرصت هاي تربیتی
. آن استآموزشی و آثار

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات:فصل اول

اهمیت و ضرورت موضوع-1
تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها -2
ماهیت علوم تربیتی-3
علوم تربیتی و تقسیمات آن-4
ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی-5

مبانی آموزش وپرورش: فصل دوم
وزش وپرورش مبانی فلسفی آم- 
مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش- 
مبانی روان شناختی آموزش وپرورش - 



۱۳۳

مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش- 
مبانی اقتصادي آموزش وپرورش- 
مبانی آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و جهان- 

: تکلیف یادگیري
. مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند/یکی از شاخه هاي علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی

.مبانی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را در یکی از کشور هاي جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید
ک مقاله اهداف دوره ابتدایی را به جهت تأثیر پذیري آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب ی

. کوتاه ارائه دهد
تعریف اصل و بررسی منابع آن: فصل سوم

فرعفرق اصل و-1
فرق اصل با هدف و روش-2
)کشف کردنی است نه وضع کردنی(ماهیت اصل -3
منابع کشف اصول آموزش وپرورش-4
ارتباط مبانی با اصول-5
کارکردهاي اصول آموزش و پرورش-6

:تکلیف یادگیري
اي درسی دوره ابتدایی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را با استفاده از ماهیت اصول حاکم بر برنامه ه

. مستندات ارائه شده در منابع علمی ارائه کند
هاي آموزش وپرورشهدف:فصل چهارم 

نقش اهداف در آموزش و پرورش دوره ابتدایی-1

اهداف دوره ابتدایی در ساحت هاي تربیت-2

ینی، اعتقادي، اخالقیدتربیت-
تربیت زیستی بدنی -
تربیت اجتماعی سیاسی-
تربیت زیبایی شناسی هنري-
تربیت علمی فناورانه-

ايتربیت اقتصادي حرفه-
چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی-3
ارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره متوسطه-4
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صول آموزش و پرورش دوره ابتدائیا: فصل پنجم
در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد-1
اصل فعالیت -2
اصل اجتماعی کردن-3
اصل خالقیت-4
اصل تفرد یا شخصیت -5
اصل سندیت-6
اصل کمال-7

تکلیف یادگیري
به جهت تبعیت و تأثیر پذیري از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقـد  ) گزارش/ فیلم(آموزشی را -یک فرصت تربیتی
.و بررسی قرار دهد
تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدایی تحلیل و پیشنهاداتی را در راستاي اصول / یک مورد آموزشی

. ارائه کند
ی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیري از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار برنامه هاي درسی دوره ابتدای

.دهد
هاي آموزش و پرورشارتباط اصول با روش: فصل ششم

هاي تدریساصول روش-1
هاي قدیم روش-2
هاي شهودي روش-3
هاي فعالروش-4

: تکلیف عملکردي
.آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد/ عیت تربیتییک موق

.یکی تصمیم تربیتی اتخاذ شده از سوي خود را تحلیل و پشتوانه هاي آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخص نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

د هاي غیر مستقیم در رم براي تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقی
.آموزشی است/هاي تربیتیتقالب شیوه هاي مطالعه فردي و راهبرد هاي شناختی براي تحلیل اهداف و فرص
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منابع آموزشی. 4

.س رضويآستان قد:، مشهد21چاپ . تعلیم و تربیت و مراحل آن).1385(غالمحسین، شکوهی
.دانشگاه تهران: ، تهران11چاپ . نمحمد کارداترجمۀ علی.مراحل تربیت).1382(موریس، دبس
.دانشگاه تهران: چاپ پنجم، تهرانترجمۀ غالمحسین شکوهی،.مربیان بزرگ).1384(ژان، شاتو

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ره نم15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) يیادگیري و عملکرد(ارزیابی تکالیف 
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»در علوم تربیتیو آمار روش تحقیق «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

پژوهش ابزار مهمی براي . معلمان هر روزه با ده ها تصمیم پیچیده آموزشی و تربیتی در سطح کالس درس روبرو هستند
میمات اتخاذ شده است و معلمان باید بتوانند با استفاده از روش ها و  ابزار ها علمی به مطالعه آثار آن پرداخته و اطمینان از تص

به صورت نظام مند و آمار آشنایی معلمان با روش هاي تحقیق . تأثیر آن را بر عملکرد دانش آموزان مورد مطالعه قرار دهند
مطالعه فرآیند یادگیري دانش آموزان براي کمک به یادگیري اثر بخش و به مشارکت کمک می کند تا آنان از این روش ها در 

. گذاشتن یافته ها با دیگر همکاران و توسعه توانایی هاي حرفه اي خود استفاده نمایند

مشخصات درس
و عملینظري: نوع درس
)1+2(3: تعداد واحد

ساعت64: زمان درس
)32+32(

در علوم تربیتیمار و آروش تحقیق : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت روش هاي تحقیق یک نمونه طرح تحقیق براي مطالعه مسئله هـاي آموزشـی و تربیتـی در سـطح کـالس درس و      
. مدرسه تهیه نماید

:شایستگی اساسی
ck 2-1&1-1کد

3سطح2سطح1طح سهامالك
مقایسه انواع 

پژوهش
دو نوع پژوهش را از نظر 
هدف، روش و شیوه تجزیه 
و تحلیل با یکدیگر مقایسه 
نموده و به برخی از تمایز 
هاي آشکار اشاره کرده 

.است

دو نوع پژوهش را از نظر هدف، 
روش و شیوه تجزیه و تحلیل با 
یکدیگر مقایسه نموده و با ذکر 

قاله به تمایز هاي شواهد از متن م
.آشکار آن ها اشاره کرده است

چند پژوهش متمایز را از نظر 
هدف، روش و شیوه تجزیه و 
تحلیل با یکدیگر مقایسه نموده و 
با ذکر شواهد از متن مقاله به 
تمایز هاي آشکار و ضمنی آن ها 

.اشاره کرده است
چارچوب تهیه یک طرح طرح پژوهش

پژوهشی را رعایت کرده 
ت اما ارتباط میان مسئله اس

پژوهش، هدف، روش جمع 
آوري اطالعات، شیوه 
تجزیه و تحلیل اطالعات، 
جامعه و نمونه به وضوح 

.تبیین نشده است

چارچوب تهیه یک طرح پژوهشی را 
رعایت کرده است، بیان مسئله 
محدود و از پشتوانه پژوهشی و 
نظري کافی برخوردار نیست اما 

وهش، هدف، ارتباط میان مسئله پژ
روش جمع آوري اطالعات، شیوه 
تجزیه و تحلیل اطالعات، جامعه و 

.نمونه را در نظر گرفته شده است

چارچوب تهیه یک طرح پژوهشی 
را رعایت کرده است، بیان مسئله 
شفاف و از پشتوانه پژوهشی و 
. نظري کافی برخوردار می باشد

ارتباط میان مسئله پژوهش، 
عات، هدف، روش جمع آوري اطال

شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات، 
جامعه و نمونه به وضوح تبیین 

.شده است
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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کلیات:فصل اول
ماهیت پژوهش هاي تربیتی

کاربرد پژوهش در عمل تربیتی
نقش نظریه ها در پژوهش

مسایل اخالقی و حقوقی در تحقیقات تربیتی
: تکلیف یادگیري

با مراجعه به مقاالت و منابع علمی، پژوهشی نقش معلمان در توسعه دانش تربیتی را بررسی و یافته ها را در قالب یک مقاله 
. کوتاه به کالس ارائه کنند

طرح پژوهش: فصل دوم
شناسایی مسئله پژوهش

تبین مسئله پژوهشی
متغیر ها 

تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی متغیر ها 
متغیر ها انواع

سئواالت پژوهش / اهداف/ فرضیه ها
:فعالیت یادگیري

براي یکی از مسایلی که در موقعیت هاي آموزشی و تربیتی با آن روبرو است یک نمونه مسئله پژوهشی را با تعیـین متغیـر هـا،    
. اهداف سئواالت تهیه و ارائه نماید/ فرضیه ها

پیشینه پژوهش: فصل سوم
اهداف بررسی پیشینه

ارجاعات/ شیوه مأخذ نویسی
طبقه بندي یافته ها 

ترکیب و تلفیق یافته ها
:تکلیف یادگیري

براي مسئله پژوهشی خود با مراجعه به منابع و با استفاده از شیوه هاي مأخذ نویسی چنـد منبـع را مطالعـه و یافتـه هـا را بـراي       
.پشتیبانی از مسئله پژوهشی با یکدیگر تلفیق نماید

انتخاب نمونه : فصل پنجم
منطق نمونه گیري 

اعتبار جامعه 
نمونه گیري تصادفی

ساده
سیستماتیک

ايخوشه
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ايطبقه
نمونه گیري قضاوتی

عوامل مؤثر در حجم نمونه 
تعیین حجم نمونه

:تکلیف یادگیري
. جامعه و نمونه را براي مسئله پژوهشی مشخص نماید

ت اندازه گیري و جمع آوري اطالعا: فصل ششم
مفاهیم اندازه گیري 
پایایی اندازه گیري 
روایی اندازه گیري 

پرسشنامه ها
طراحی پرسشنامه

مصاحبه 
تعیین هدف و تدوین سئواالت مصاحبه 

اجراي مصاحبه
تجزیه و تحلیل داده هاي مصاحبه

مشاهده
تعیین متغیر هاي مشاهده 
روش هاي ثبت مشاهده 
مقیاس هاي درجه بندي

: ريتکلیف یادگی
. فرضیه هاي مسئله پژوهشی مشخص نماید/ روش ها و ابزار ها را با توجه به اهداف

روش هاي آماري : فصل چهارم 
کاربرد آمار در روش هاي کمی 

انواع داده ها
پیوسته 
گسسته 

ايطبقه
کمی
کیفی

آمار توصیفی
)میانگین، میانه، مد(داده هاي گرایش به مرکز 
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دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار، انحراف چـارکی، ضـریب تغییـر پـذیري، ضـریب      (راکندگی داده هاي شاخص پ
)همبستگی

آمار استنباطی
)مستقل، و همبسته، آزمون تحلیل واریانسtآزمون(آمار پارامتریک 

)2خی(آمار غیر پارامتریک 
: تکلیف یادگیري

. فرضیه هاي مسئله پژوهش تعیین نماید/ ه اهدافشیوه هاي تجزیه و تحلیل اطالعات را با توجه ب
پژوهش هاي تربیتی: فصل هفتم

طبقه بندي پژوهش ها
: از نظر هدف

بنیادي
کاربردي

ايتوسعه
از نظر روش

توصیفی
تاریخی
ايمقایسه

زمینه یابی
تجربی

نظر داده ها از
کمی
کیفی

: تکلیف عملکردي
را که خالصه آن در قالب مقاالت علمی ارائه شده است با یکدیگر از جهت نوع  ) د اقل دو نمونهح(نمونه اي از انواع پژوهش ها 

.هدف، روش و ابزار پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات مقایسه و گزارش نماید
چارچوب گزارش پژوهش: فصل نهم

مقدمه
چکیده 

تعریف / اهداف/ یا فرضیه هاسئواالت / ضروت و اهمیت/ بیان مسئله: طرح پژوهش(فصل اول 
)معرفی روش و ابزار پژوهش/ مفاهیم

مبانی نظري/ پیشینه) داخلی و خارجی(ادبیات پژوهش : فصل دوم
نمونه و شیوه نمونه / جامعه آماري/ ابزار ها جمع آوري اطالعات/ روش تحقیق(روش شناسی پژوهش : فصل سوم

)شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات/ گیري
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یافته هاي پژوهش:فصل چهارم
نتیجه گیري و توصیه ها: فصل پنجم

)ابزار ها/ واژه نامه/ جداول( فهرست مأخذ پیوست ها: ضمائم
: تکلیف عملکردي

. یک طرح پژوهشی براي یکی از مسایلی که در سطح کالس درس یا مدرسه با آن روبرو است تهیه و ارائه نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
د هاي غیر مستقیم در ردن فرصت هاي یادگیري مستقیم براي تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبتدارك دی

.آموزشی است/هاي تربیتیتقالب شیوه هاي مطالعه فردي و راهبرد هاي شناختی براي تحلیل اهداف و فرص
منابع آموزشی. 4

.شر ویرایشنوم تربیتی، روش تحقیق در روان شناسی و عل).1392(، علی دالور
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 15آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

مبناي . یري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگ
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ادبیات کودکان و نوجوانان«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بخشی از . باید توانایی آنان را براي رویارویی مؤثر با تحوالت به طور فزاینده اي افزایش دهدآموزش کودکان در دنیاي امروز
اولین عادات مطالعه و انگیزه براي خواندن در کودکان، از دوران . این توانایی ناظر به مهارت هاي مطالعه و یادگیري است

یی معلمان با مهارت هاي مطالعه و روش هاي خواندن به آشنا. کودکی و سال هاي آغازین تحصیل در مدرسه شروع می شود
آنان در انتخاب منابع خواندنی متناسب با سطح توانایی کودکان و هدایت آنان براي تبدیل شدن به خوانندگان مستقل کمک می 

. کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

روانشناسی رشد : پیشنیاز
کودك

ادبیات کودکان و نوجوانان: م درسنا

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ي ابتدایی بتواند اعتبار منابع و عملکرد کتابخانه هاي مراکز مورد نقش و جایگاه ادبیات کودك در آموزش و پرورش دورهبا درك 

.یادگیري ارائه کند-اي بکارگیري آن در فرآیند یاددهیبررسی قرار داده و پیشنهاداتی بر
مدل هاي مختلف خواندن براي پرورش مهارت خواندن با بررسی ویژگی هاي رشدي کودکان در گروه هاي مختلف، بتواند از

.  دانش آموزان استفاده کند :شایستگی اساسی
pCk&ck&pk&GK

-1&1-2&1-1کد 
3&4-3&2-2&2-
4

3سطح2سطح1طح سهامالك
منابع 

خواندنی
منابع را متناسب با اهداف پیش 
بینی شده شناسایی و ارزیابی 
نموده است اما کلیه معیار ها در 

.معرفی منابع رعایت نشده است

منابع را در راستاي اهداف پیش 
هاي کودك  بینی شده و ویژگی

با رعایت معیار ها شناسایی و 
.ارزیابی نموده است

متنوعی را در راستاي منابع
اهداف پیش بینی شده و ویژگی 
هاي کودك با رعایت معیار ها 

.شناسایی و ارزیابی نموده است

مدل هاي 
خواندن

از روش هاي محدودي براي 
کمک به کودك در خواندن 

.  کتاب استفاده کرده است

انواعی از روش ها را براي کمک 
به کودك در خواندنِ  همراه با 

ب، استفاده کرده و این درك مطل
امر منجر به عالقه مندي کودك 

.  به کتابخوانی شده است

از انواع روش ها براي کمک به 
کودك در خواندن استفاده کرده 
و این امر منجر به درك و 
استقالل کودك  در خواندن شده 

.  است
فرآیند 

یاددهی 
یادگیري

گزارش تهیه شده صرفاً روش 
ونگی هاي کتابخوانی و چگ

استفاده دانش آموزان و معلمان 
از  کتابخانه مدرسه را منعکس 

گزارش تهیه شده روش هاي 
کتابخوانی و چگونگی استفاده 

دانش آموزان و معلمان از  
کتابخانه مدرسه را به همراه 

گزارش تهیه شده روش هاي 
کتابخوانی و چگونگی استفاده 

دانش آموزان و معلمان از  
کتابخانه مدرسه را به همراه 
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نموده و فاقد ارائه پیشنهادتی 
براي تأثیر گذاري بر فرآیند 

.یادگیري است-یاددهی

اصالح روش ها پیشنهادتی براي 
جهت تأثیر گذاري بر فرآیند 

یادگیري ارائه کرده -یاددهی
.است

پیشنهادتی براي تقویت مهارت 
هاي خواندن و بکارگیري منابع 
براي درك مفاهیم برنامه درسی 

.را ارائه کرده است
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ماهیت و ضرورت ادبیات کودك و نوجوان: فصل اول
تعریف ادبیات-
تعریف ادبیات کودك و نوجوان-
سیر تحول ادبیات کودك و نوجوان در ایران و جهان-
تفاوت ادبیات کودکان با بزرگساالن-
ضرورت ادبیات کودك و نوجوان-
هاي کودكي آن با ویژگیهداف ادبیات کودکان و رابطها-
ي آن با ویژگی هاي نوجواناهداف ادبیات نوجوانان و رابطه-

: تکلیف یادگیري
پژوهش ها در زمینه ادبیات کودکان و ارائه گزارش آن به کالس/ مطالعه مقاالت

مدل هاي خواندن: فصل دوم
چرا خواندن در دوران کودکی مهم است؟-
ت موفقیت هاي اولیه براي همه کودکان اهمی-
مدل معلم دانش آموز-
مدل دانش آموز دانش آموز-
مدل خواندن مشارکتی-
مدل خواندن مستقل-
هدایت خواندن-
کنفرانس هاي غیر رسمی خواندن-

: تکلیف عملکردي
آمـوزش روش هـاي   با توجه به عالقه و رغبت کودك در گروه سنی خاص یک کتاب داستانی یا غیرداستانی را بـراي  

. نماید) گزارش تصویري(تقویت مهارت هاي خواندن را گزارش / خواندن انتخاب و نتایج اجراي آن در درك
. نماید) تهیه گزارش تصویري(با شناسایی سطح توانایی یک گروه از دانش آموزان، راهبرد خواندن مشارکتی را اجرا 

انواع ادبیات کودك و نوجوان: فصل سوم
شفاهیادبیات -
داستان هاي شگفت انگیز-
گراداستان هاي واقع-
داستان هاي اساطیر/ افسانه ها-
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آثار مستند-
شعر و سرود-
نمایشنامه-

: تکلیف یادگیري
مرتبط با گروه سنی خاص را جمع آوري و به جهت تناسب آن با ویژگی هاي سنی .... نمونه اي از داستان، شعر، نمایشنامه و

. دهدمورد نقد و بررسی قرار
معیارهاي انتخاب کتاب براي کودك و نوجوان: فصل چهارم

معیارهاي محتوایی-
معیارهاي نگارشی-
معیارهاي تصویري-
معیارهاي ظاهري-

: تکلیف یادگیري
. نمونه داستان ها، اشعار، نمایشنامه هاي جمع آوري شده در فصل سوم را به جهت معیار ها مورد نقد و ارزیابی قرار دهد

نقد در ادبیات کودك و نوجوان: مفصل پنج
نقد و ادبیات کودك و نوجوان-
مفهوم نقد-
اهمیت و فایده نقد-
ضرورت نقد در ادبیات کودکان-
هاي نقد و منتقدویژگی-

تکلیف یادگیري
ارزش گزارش نقد آثار منتشر شده در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان که در نشریات منتشر شده است را جمع آوري و به جهت 

. علمی و رعایت ویژگی هاي نقد مورد بررسی قرار دهد
هاي کودکان و نوجوانانکتابخانه: فصل ششم

هاي مدارسکتابخانه-
هاي مدارستعریف و اهداف کتابخانه-
مندي در کودکاننقش مدارس در ایجاد عالقه-
یادگیري–ها در فرایند یاددهی چگونگی استفاده از کتابخانه-
هاي مدارسابخانهلزوم تجهیز کت-
... )کتابخانه هاي عمومی، فرهنگسراها و (سایر مراکز فرهنگی و هنري -
یادگیري–چگونگی استفاده از این مراکز در فرایند یاددهی -

: تکلیف یادگیري
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دو بعد عالقه کتابخانه یک مرکز آموزشی را بازدید و گزارشی از چگونگی ارائه خدمات به دانش آموزان و معلمان در : کارگروهی
/ یادگیري به همراه پیشنهاداتی براي استفاده بهینه-مند نمودن دانش آموزان به کتابخوانی و استفاده از منابع در فرآیند یاددهی

. تنوع روش هاي استفاده ارائه نماید
و کارکردهاي آن را به کالس هاي الکترونیکی را شناسایی اي از کتابخانههاي اینترنتی نمونهدانشجویان با مراجعه به سایت

.گزارش نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مقاالت علمی در زمینه ادبیات کودکان و / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم و فردي براي مطالعه پژوهش ها

رکتی در بررسی کتابخانه نوجوانان و راهبرد اجراي مستقل براي آموزش مهارت هاي خواندن به دانش آموزان و راهبرد مشا
. هاي مراکز آموزشی در ارائه خدمات به دانش آموزان و معلمان

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات سمت: تهران. ثریا قزل ایاغ). 1392(ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن 

.اتانتشارت اطالع: تهران. علی اکبر شعاري نژاد). 1390(ادبیات کودکان 

:منابع فرعی
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. ي ثریا قزل ایاغدیویی چمبرز؛ ترجمه). 1388(قصه گویی و نمایش خالق 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در تکلیف یادگیري  پیش بینی شده و مش: ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.ن شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیی) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»مبانی آموزش زبان فارسی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
یادگیري زبان به عنوان فرآیندي پویا و مستمر از تولد آغاز می شود و زمانی که دانش آموزان پا به محیط مدرسه می گذارند این 

نایی در همه کودکان یکسان نیست و به مقدار زیادي تحت سطح این توا. توانایی بطور چشمگیري در آنان توسعه پیدا کرده است
معلمان دوره ابتدایی باید ضمن . تأثیر تجربیات شخصی کودك، شرایط فرهنگی، اجتماعی و روش هاي تربیتی خانوده قرار دارد

افکار اندیشه ها شناخت تفاوت هاي فردي دانش آموزان به آنان کمک نمایند که مهارت هاي زبانی را براي دریافت و انتقال
عالوه بر این آنان باید آگاهی الزم را نسبت به نقش زبان در یادگیري داشته باشند و بتوانند به دانش . مورد استفاده قرار دهند

. آموزان در کسب مهارت هاي زبانی و بکارگیري زبان در یادگیري سایر موضوعات درسی کمک نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: واحدتعداد -

ساعت32: زمان درس
: پیشنیاز

مبانی آموزش زبان فارسی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
نقش تولیدي و دریافتی زبان را در فرآیند آموزش بررسی و روش هایی پیشنهاداتی براي توسعه واژگان 

. توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان ارائه کندو مهارت هاي زبانی با
با درك اهمیت و نقش زبان در یادگیري، فعالیت یادگیري براي توسعه مهارت هاي زبانی دانش آموزان 

.طراحی کند
:شایستگی اساسی

ck&pck&1-1کد&

2-1&2-3&3-3&

4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

وجه تولیدي و 
دریافتی زبان 

حلیل مشاهدات، در ت
توانسته است وجه تولیدي 
و دریافتی زبان را مشخص 
نماید اما چگونگی تأثیر 
گذاري آن بر توسعه 
واژگان درکار دانش 
آموزان را مشخص نکرده 

. است

در تحلیل مشاهدات، 
توانسته است وجه 
تولیدي و دریافتی زبان را 
مشخص نماید و 
چگونگی تأثیر گذاري آن 

درکار بر توسعه واژگان 
دانش آموزان مشخص 

.کرده است

در تحلیل مشاهدات، 
توانسته است وجه 
تولیدي و دریافتی زبان را 
مشخص نماید و 
چگونگی تأثیر گذاري آن 
بر توسعه واژگان درکار 
دانش آموزان و ارتباط 
آن را با رویکرد هاي 
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بکارگرفته شده در 
آموزش زبان را مشخص 

.کند
مهارت هاي 

زبانی
بندي نظرات در جمع 

ویژگی هر یک از مهارت 
هاي زبانی را مشخص 
نموده است اما ارتباط آن 
ها با یکدیگر و نقش هر 
یک در یادگیري زبان را 

. مشخص نکرده است

در جمع بندي نظرات 
ویژگی هر یک از مهارت 
هاي زبانی را مشخص 
نموده است و ارتباط آن 
ها با یکدیگر و نقش هر 
ا یک در یادگیري زبان ر

.مشخص کرده است

در جمع بندي نظرات 
ویژگی هر یک از مهارت 
هاي زبانی را با توجه به 
ارتباط نظام مند این 
مهارت ها و تأثیر و تأثر 
هر یک بر یادگیري زبان 

.را مشخص کرده است
در نقد کتاب نقاط مثبت و نقد کتاب 

خالء هاي آموزش مهارت 
ها مشخص شده است اما 

ري در فعالیت یادگی
طراحی شده خرده مهارت 
ها براي پوشش دادن به 
خالء هاي آموزشی مورد 

.توجه قرار نگرفته است

در نقد کتاب نقاط مثبت 
و خالء هاي آموزش 
مهارت ها مشخص شده 
است و در فعالیت 
یادگیري طراحی شده 
خرده مهارت ها براي 
پاسخ به نیاز هاي 
آموزشی به صورت روشن 
مورد توجه قرار گرفته 

.است

در نقد کتاب نقاط مثبت 
و خالء هاي آموزش 
مهارت ها مشخص شده 
است و در فعالیت 
یادگیري طراحی شده 
خرده مهارت ها با لحاظ 
نمودن تفاوت هاي 
فردي به صورت روشن 
مورد توجه قرار گرفته 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 

فارسیآموزش زبانتاریخچه -
رویکرد ها در آموزش زبان 

تعاملی.1
رویکرد کلی.2
رویکرد تحلیلی .3
رویکرد ترکیبی.4
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ط فارسیهاي خویژگی-
زبان فارسی به عنوان زبان معیار-
آموزيکودك و زبان-
اهمیت، نقش و کاربرد آموزش زبان-
شناختی آموزش زبانهاي روانویژگی-
رابطه زبان و تفکر-
زبان و یادگیري-

لیدي و وجه دریافتی زبانشناخت وجه تو-
هاي گفتاري و نوشتاريساخت آوایی زبان فارسی، گونه-
نقش تعامل یادگیرندگان با یکدیگر در رشد زبان-
در آموزش زبان...) شعر، قصه، نمایش، بازي، کاردستی، نقاشی و (نقش هنر -

:تکلیف یادگیري
لعه و یک جدول مقایسه اي از کار کرد، نقاط قوت و ضعف هر پژوهشی مربوط به رویکرد هاي زبان زبان را مطا-مقاالت علمی

. یک از رویکرد ها تهیه نماید و در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند
:تکلیف عملکردي
کالس درس آموز زبان و ثبت آن گزارشی از نقش هر یک از وجوه تولید و دریافتی زبان را در آموزش / با مشاهده یک فیلم

.   علم را در هدایت آموزش براي کسب مهارت هاي زبانی دانش آموزان بررسی نمایدشناسایی و روش م

هاي پایه در آموزش زبانمهارت: فصل دوم
گوش دادن

اهداف، اهمیت ، انواع و عوامل مؤثر در گوش دادن-
تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیري-
آموزش مهارت گوش دادن-
یابی از فرایند گوش دادنارزش-
هاي آموزشی و مهارت گوش دادنبازي-
اختالالت شنوایی و راهبرد هایی براي رفع آن-

سخن گفتن
)ارتباط تفکر و سخن گفتن(اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در سخن گفتن -
گفتن و یادگیري                 مهارت سخن-
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یابی از فرایند سخن گفتنارزش-
هاي آموزشی و مهارت گوش دادنبازي-
هایی جهت رفع آنالت گفتاري و راهبرداخت-

مهارت خواندن
تعریف، اهداف، اهمیت-
مراحل خواندن-
مهارت هاي خواندن-

خواندن براي درك مطلب.1
خواندن براي کسب اطالعات.2
انتقادي/ خواندن تجسسی.3

نقش چشم در خواندن-
فرایند رمزگشایی در خواندن-
هاي کودکان در خواندن دشواري-

دامنه واژگان.1
ت و زمینه اجتماعی فرهنگی باف.2
سطح دشواري متن و تجربیات شخصی کودك.3

مهارت خواندن و یادگیري-
فرایند رمزگشایی در خواندن-
مطالعه عوامل مؤثر در آموزش خواندن-
یابی از مهارت خواندنارزش-
هاي آموزشی و مهارت خواندنبازي-
اختالالت خواندن-

مهارت نوشتن
مؤثر در نگارشاهداف، اهمیت، انواع و عوامل-
مهارت نوشتن و یادگیري-
فرایند نوشتن-
مراحل نوشتن در سال هاي آغازین-
.اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود-
)خوانا نویسی ـ درست نویسی ـ زیبا نویسی (هنر نوشتن-
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اختالت نوشتن-
انواع نوشتن-

خالصه نویسی.1
یادداشت برداري.2
بند نویسی.3
گزارش نویسی.4
گزارش نویسی.5
قالب نامه و نامه نگاري.6
زندگی نامه نویسی.7
گسترده نویسی .8
تبدیل گفتار به نوشتار .9

دنباله نویسی.10
راهبردهایی براي تقویت نوشتن-
...)امال، انشا ، خاطره نویسی، گزارش نویسی و(هاي یادگیري براي نوشتن طراحی فعالیت-

: تکلیف یادگیري
نموده و یافته هاي در یادگیريهر یک از آن هانقشیدسته مهارت زبانی ومصاحبه با یک معلم با تجربه در خصوص چهار 

یافته هاي خود را با سایر دانشجویان مقایسه و گزارش جمع بندي شده از نقش زبان در . خود را در سمینار کالسی ارائه نماید
. یادگیري ارائه نماید

: تکلیف عملکردي
. چهار مهارت زبانی طراحی نمایدیک فعالیت یادگیري براي آموزش یکی از 

مقدمات برنامه ریزي براي آموزش زبان: فصل سوم
ي آموزش زبانهاي چهارگانهارتباط و همبستگی جنبه-
هاي زبانیتقدم و تأخر در آموزش مهارت-
سه زبانه/ ریزي براي آموزش کودکان عادي، دو زبانهبرنامه-
نقش ادبیات در آموزش زبان-
ن در آموزش زبان و ویژگی هاي آنکاربرد انواع متو-

:تکلیف یادگیري
یک فصل از کتاب درسی فارسی را انتخاب کرده و روند آموزش زبان را بر اساس چهار مهارت زبانی نقد و بررسی نموده و به 

. همراه پیشنهادات به کالس ارائه نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
قیم در داخل محیط آموزشی در قالب استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مست

. نظري به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مطالعه و تحلیل مقاالت و ارائه گزارش
.طراحی فعالیت هاي عملی براي درك عمیق و بکارگیري آموخته ها است

منابع آموزشی. 4
-: بع اصلیمن

-: منبع فرعی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 8آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 7مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشی

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1آموزش زبان فارسی «سرفصل درس 
آنمعرفی درس و منطق . 1

توانایی زبانی کودکان در سال هاي اولیه مدرسه به میزان وسیعی وابسته به تجارب شخصی نسبت محیط اطراف، موقعیت 
رو، معلمان باید بتوانند به دانش آموزان در بکارگیري معنادار تجربیات شخصی براي توسعه ازاین. زندگی و ارتباط هاي آنان است

شناخت برنامه درسی زبان آموزي در دوره ابتدایی و بررسی وسعت و . ادراکی کمک کنندمهارت هاي زبانی و نیز مهارت هاي
توالی مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی، امکان طراحی فرصت هاي یادگیري منعطف و نظام مند، متناسب با تفاوت هاي 

از گوش دادن و سخن گفتن به عنوان ابزار هایی که در سال هاي اولیه معلمان باید بتوانند . فردي از سوي آنان را فراهم می کند
کودکان از طریق آن قادر به دریافت و انتقال افکار و ایده هاي به دیگران می باشند، استفاده نموده و بتدریج توانایی خواندن و 

.نوشتن که شکل هاي پیچیده تر زبانی است کمک می کنند
مشخصات درس

عملی: نوع درس
2: تعداد واحد-

ساعت64: زمان درس
مبانی آموزش : پیشنیاز

ربان فارسی

1آموزش زبان فارسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.با شناخت تفاوت هاي فردي دانش آموزان در یادگیري زبان، واحد یادگیري را طراحی، اجرا و ارزیابی نماید
.اي براي توسعه مهارت خواندن دانش آموز تهیه نمایدرزیابی دامنه واژگان درکار دانش آموز برنامهبا ا

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck
- 2&1-2&1-1کد
2&3-2&1-
3&2-3&3-3&4 -
3

3سطح2سطح1سطح هامالك
با بررسی نگاره ها در کتاب آمادگی

درسی پیشنهادي براي توسعه 
ارائه کرده است دامنه واژگانی 

اما پیشنهادات منجر به توسعه 
دامنه واژگان با توجه به دامنه 
تفاوت هاي فردي گروه نمونه 

.نشده است

با بررسی نگاره ها در کتاب 
درسی پیشنهادتی براي توسعه 
دامنه واژگانی ارائه کرده است و 
پیشنهادات منجر به توسعه 
دامنه واژگان با توجه به دامنه 

فردي گروه نمونه تفاوت هاي 
.شده است

با بررسی نگاره ها را در کتاب 
درسی پیشنهادتی براي توسعه 
دامنه واژگانی ارائه داده است و 
پیشنهادات منجر به توسعه دامنه 
واژگان با توجه به دامنه تفاوت 
هاي فردي و زمینه و بافت 

.فرهنگی گروه نمونه شده است
اي در طرح تهیه شده مهارت هنشانه ها

چهارگانه زبانی مورد توجه قرار 
گرفته است اما اهداف، فعالیت 

در طرح تهیه شده مهارت هاي 
چهارگانه زبانی به طور همزمان 
مورد توجه قرار گرفته است و 

در طرح تهیه شده ارتباط متقابل 
چهار مهارت زبانی به طور همزمان 
مد نظر قرار گرفته و این امر در 



۱۵۲

هاي یادگیري، و مالك هاي 
ارزشیابی نشان دهنده ارتباط 
متقابل مهارت ها براي توسعه 
توانایی زبانی دانش آموزان 

.نیست

رابطه در اهداف، فعالیت این
هاي یادگیري، و مالك هاي 
ارزشیابی مد نظر قرار گرفته 

.است

اهداف، فعالیت هاي یادگیري، و 
مالك هاي ارزشیابی به صورت 
منسجم و هماهنگ منعکس شده 

.است

متن انتخاب شده براي روان خوانی
روانخوانی با سطح مهارت هاي 
خواندن دانش آموزان هماهنگ 
است، اما نتایج ارزشیابی نشان 
دهنده توسعه مهارت هاي 

.خواندن نیست

متن انتخاب شده براي 
روانخوانی با سطح مهارت هاي 
خواندن دانش آموزان هماهنگ 
است و نتایج ارزشیابی نشان 

توسعه مهارت هاي دهنده 
.خواندن پیش بینی شده است

متن انتخاب شده براي روانخوانی 
با سطح مهارت هاي خواندن دانش 
آموزان هماهنگ است و نتایج 
ارزشیابی نشان دهنده توسعه 
مهارت هاي خواندن در دامنه 
تفاوت هاي فردي دانش آموزان 

.است
طراحی واحد 

یادگیري
ساختار و عناصر یک واحد 

دگیري را براي آموزش مهارت یا
هاي چهارگانه آموزش زبان 
مورد توجه قرار داده است اما 
ارتباط میان اهداف، فرصت 

فاقد ..... هاي یادگیري و 
.  انسجام است

عناصر و ساختار یک واحد 
یادگیري را براي آموزش مهارت 
هاي چهارگانه آموزش زبان 
مورد توجه قرار داده است و 

داف، فرصت ارتباط میان اه
هاي یادگیري را به صورت 
منسجم برقرار نموده است اما 
نوآوري درب خلق فرصت هاي 
یادگیري راي درونی شدن 

.  مهارت ها وجود ندارد

ارتباط منسجمی بین عناصر واحد 
یادگیري طراحی شده براي درونی 
شدن مهارت ها وجود دارد و 
فرصت هاي یادگیري پیش بینی 

فاوت هاي شده براي پاسخ به ت
فردي از نوآوري و خالقیت 

.  برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ي ابتداییي درسی آموزش زبان دورهبرنامه:فصل اول
رویکرد هاي برنامه درسی آموزش زبان-
ي ابتداییاهداف آموزش زبان در دوره-
ي ابتداییاصول آموزش زبان در دوره-
ي ابتداییآموزي دورهي زبانیابی در برنامهآموزش و ارزشهاي روش-
ي دو زبانههاهاي آموزش زبان در کالسروش-

:تکلیف یادگیري
یک نمونه سند برنامه درسی آموزش زبان فارسی را به جهت رویکرد، اهداف، اصول مقایسه و نتایج آن را در قالب یک مقاله 

. کوتاه ارائه کند
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وزي در پایه اول ابتداییزبان آم: فصل دوم
ایجاد آمادگی هاي الزم براي زبان آموزي-
ي اول ابتداییاهداف آموزش زبان در پایه-
ي اولساختار کتاب درسی فارسی در پایه-
ي واژگانی و نقش آن در آموزش زبان   شبکه-
ي اولآموزش نکات دستوري، نگارشی، ادبی در پایه-
ي اول آموزي پایهي زباننامهیابی در برهاي آموزش و ارزشروش-
ي اولتفاوت فردي در آموزش زبان پایه-
آموزش کودکان دو زبانه-

:تکلیف یادگیري
با دو معلم پایه اول ابتدایی یک معلم با تجربه باال و یک معلم تازه کار مصاحبه و در خصوص روش آماده سازي کودکان در روز 

نتایج . روبرو هستند و شیوه هاي کنار آمدن با آن و کمک به کودکان گفتگو کنندهاي آغازین و مسایل و مشکالتی که با آن 
افته هاي ارائه شده در ی. گفتگو را در قالب یک جدول مقایسه اي بر اساس محور هاي فوق طبقه بندي و به کالس ارائه نماید

.کالس را در قالب یک گزارش تحلیل تنظیم و ارائه کند
دوره آمادگی: فصل سوم

هااهداف آموزشی نگاره-
)شنیدن، سخن گفتن، نوشتن، خواندن(ها هاي چهارگانه در آموزش نگارهمهارت-
ي آمادگی عمومی یا آمادگی در مناطق دو زبانهو دوره1هاي ها با نشانهارتباط نگاره-
هاشبکه واژگانی در هر یک از  نگاره-
چگونگی گسترش شبکه واژگانی-
انیچگونگی گسترش شبکه واژگ-
روش تدریس نگاره ها-
ارزش یابی از سطح مهارتهاي کسب شده در دوره آمادگی- 
شیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالك هاي ارزشیابی-

: تکلیف یادگیري
مطالعه مقاالت و یافته هاي علمی در خصوص نقش دوره آمادي در کمک به یادگیري زبان خصوصاً در گروه دانش آموزان 

. ها در قالب یک مقاله کوتاهدوزبانه و ارائه یافته
:تکلیف عملکردي

مبحث نگاره ها در کتاب درسی را بررسی، واژگان ارائه شده را استخراج و با رسم شبکه واژگانی ارائه شده ترتیب و توالی و دامنه 
عدم تناسب / یزان تناسبواژگانی مورد انتظار برنامه درسی را تعیین و با ثبت دامنه واژگان نمونه گیري یک گروه دانش آموز م

توسعه شبکه واژگانی گروه مورد مطالعه / تطبیق/ شبکه واژگانی طرح شده در کتاب درسی را بررسی و پیشنهادتی براي تکمیل
. ارائه کند

هاآموزش نشانه: فصل چهارم
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2و 1هاياهداف نشانه-
2و 1هايآموزي در نشانهي زبانهاي چهارگانهمهارت-
2و 1هايرت  گوش دادن ،سخن گفتن وخواندن و نوشتن در نشانههاي آموزش مهاروش-
هاو نگاره1هاي با نشانه2هاي ارتباط نشانه-
2و 1هاي شکل گیري و گسترش شبکه واژگانی در نشانه-
2و 1هاي آموزي در نشانههاي زبانیابی از مهارتارزش-
ها و مفاهیمها و نگرشها با دروس دیگر در بعد مهارتتلفیق نشانه-
یابیي ثبت مشاهدات براساس مالك هاي ارزششیوه-

: تکلیف یادگیري
و مقایسه عملکرد آنان در محور هاي فوق و ارائه یافته ها به 2یا 1مشاهده کالس درس دو معلم به هنگام تدریس نشانه هاي 

ه شواهدي که از مشاهدات یا یافته هاي علمی کالس و تحلیل یافته هاي ارائه شده در قالب روش آموزش ترجیحی خود به همرا
. براي کمک به آموزش زبان در آغازین روز هاي آموزش مطرح شده است

:تکلیف عملکردي
یکی از نشانه ها در کتاب درسی را انتخاب و براي آموزش آن طرحی که دربرگیرنده مهارت هاي چهارگانه زبانی است را تهیه 

). هارگانه، فعالیت هاي یادگیري، دامنه شبکه واژگانی، مالك ها و سطوح ارزشیابیاهداف در مهارت هاي چ(نماید 
خوانیروان: فصل پنجم

خوانیاهداف روان-
خوانیعوامل مؤثر در روان-
هاو نگاره2و 1هاي خوانی با نشانهارتباط روان-
خوانی براي یادگیرندگانهایی جهت تحقق روانتدارك فعالیت-

: کلیف یادگیريت
مشاهده کالس درس یک معلم به هنگام تدریس روانخوانی و مقایسه آن با روش هاي توصیه شده در منابع علمی براي کودکان 

. و تهیه یک مقاله کوتاه در زمینه راهبرد هاي خواندن
:تکلیف عملکردي

، دامنه واژگانی منابع خوانی را براي آموزش یک گروه از دانش آموزان را در سطح کالس درس مشاهده و با شناسایی عالیق
این فعالیت مستلزم ارزیابی دانش آموزان از جهت . یکی از مهارت هاي روان خوانی انتخاب، ارائه و نتایج آن را گزارش نماید

. دامنه واژگانی و سطح مهارت هاي روان خوانی است
بررسی کتاب:فصل ششم 

درسی شاملبررسی ویژگیهاي کتاب
م و تعداد صفحات ،تعداد بخشها و ساعات پیش بینی شده براي تدریسحج-
بررسی ساختار کتاب درسی شامل بخشها ،موضوع ها، فعالیتها -
.بررسی ساختار متن آموزشی در هریک از بخشها-

:بررسی یک درس شامل
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عنوان ، هدف، مفاهیم کلیدي و چگونگی آموزش صدا و حروف-
.امهاي آموزشی کتاب که به یادگیري کمک می کندبررسی تصاویر ،نمودارها ،پی-
یادگیري پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنماي معلم-بررسی فعالیتهاي یاد دهی-
بررسی راهکارهاي پیش بینی شده جهت سنجش آموخته هاي دانش آموزان در کتاب راهنما -
گویی به نیازهاي هایی براي پاسخبینی فرصتعلم جهت پیشي مکتاب وپیشنهادهاي کتاب راهنماايبررسی محتو-

آموزان با نیازهاي ویژهي دانشویژه
هایی براي پرورش خالقیتبینی فرصتجهت پیشي معلمپیشنهادات کتاب راهنماوبررسی محتواي کتاب-
یق و گسترش هایی براي تعمبینی فرصتجهت پیشي معلمپیشنهادات کتاب راهنماوبررسی محتواي کتاب-

یادگیري
بینی شده با هایی براي ارتباط تجارب پیشبینی فرصتجهت پیشي معلموپیشنهادات کتاب راهنمابررسی محتواي کتاب- 

زندگی
:تکلیف یادگیري

جربه محتواي یک فصل کتاب درسی را انتخاب و راهنماي هاي پیش بینی شده در کتاب راهنماي معلم را مطالعه و با مصاحبه با یک معلم با ت
. آن را تکمیل و نتیجه را به کالس ارائه نماید

بررسی یک واحد یادگیري: فصل هفتم
یک واحد یادگیري ساختار 

عنوان واحد یادگیري- 1- 1
هدف واحد یادگیري- 1- 2
ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیري - 1- 3
آموز و نیازهاي محلیهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 1- 4
تعیین مفاهیم و مهارت هاي اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیري- 1- 5
.یابی به مهارت هاي چهار گانهمهارت ها در یک واحد یادگیري و دست/ ي گسترش واژگانچگونگی ارتباط و نحوه- 1- 6
ها با توجه به مهارت هاي چهار گانهشواهد و مثال- 1- 7
و نحوه سازماندهی واژگان و مهارت ها پیرامون آنتم انتخابی واحد یادگیري- 1- 8
چگونگی بکارگیري رویکرد هاي آموزش زبان در آموزش مهارت هاي چهارگانه در سازماندهی واحد یادگیري - 1- 9
.کندکه به یادگیري واژگان مهارت هاي زبانی کمک می... ها و نویسیهاي آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام- 1- 8
.بینی شده تنوع، توالی و انسجام آنبررسی فرصت هاي یادگیري پیش- 1- 9

.مشخص کردن مواد و ابزارهاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد یادگیري- 1- 10
.آموزان ارتباط دادهایی که بتوان واژگان و مهارت هاي چهارگانه زبانی را با زندگی دانشروش- 1- 11
ش خالقیت و توسعه مهارت هاي تفکرهاي پرورراهبرد- 1- 12
طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیري- 1- 13
یابی، مجموعی از واحد یادگیريطراحی ارزش- 1- 14

: فعالیت یادگیري
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.انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه هاي طراحی واحد یادگیري و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه
ترکیبی در آموزش چهار مهارت زبان فارسی بررسی و / تحلیلی/ درسی را به جهت رعایت مالك هاي رویکرد کل نگریک واحد یادگیري کتاب 

. تحلیل نماید
:فعالیت عملکردي

. طراحی و تولید یک واحد یادگیري براي یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن چهار مهارت زبانی: کار گروهی

یريراهبردهاي تدریس و یادگ. 3
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي حلیل و بررسی محتواي کتاب فارسی،تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري شناختی براي ت

پژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید واحد هاي یادگیري-براي مطالعه مقاالت علمی
منابع آموزشی. 4

-: منبع اصلی
-:منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 7عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي گروهی : ارزشیابی فرآیند

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از ی

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»2آموزش زبان فارسی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

در سال هاي اولیه مدرسه به میزان وسیعی وابسته به تجـارب شخصـی نسـبت محـیط اطـراف، موقعیـت       توانایی زبانی کودکان
رو، معلمان باید بتوانند به دانش آموزان در بکارگیري معنادار تجربیات شخصی براي توسعه ازاین. زندگی و ارتباط هاي آنان است

برنامه درسی زبان آمـوزي در دوره ابتـدایی و وسـعت و تـوالی     شناخت. مهارت هاي زبانی و نیز مهارت هاي ادراکی کمک کنند
مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی، امکان طراحی فرصت هاي یادگیري نظام مند را براي بکـارگیري راهبـرد هـاي یـادگیري     

هاي جدید  و تبـدیل  زبان و به نظم درآوردن مهارت هاي زبانی به منظور عمق بخشیدن به آموخته ها و ارزیابی آن در موقعیت
.شدن دانش آموزان به یادگیرندگان مستقل را فراهم می کند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت64: زمان درس

آموزش ربان : پیشنیاز
1فارسی 

2آموزش زبان فارسی : نام درس

:هد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خوا: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت وسعت و توالی مفاهیم و مهارت هاي چهارگانه زبان فارسی در کتب درسی دوره ابتدایی یک واحد یادگیري را 
.طراحی، اجرا و ارزیابی نماید

با./ اي براي پرورش توانایی دانش آموز در نگارش خالق تهیه نمایدبا مطالعه عالیق و توانایی هاي زبانی دانش آموز برنامه
اي براي تقویت مهارت تفکر و بکارگیري مفاهیم ادبی در خلق متون مطالعه عالیق و توانایی هاي زبانی دانش آموز برنامه

.نگارشی تهیه نماید
:شایستگی اساسی

ck&pk&pck1کد-
1&2-1&2-2&3 -
2&1-3&2-3&3-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در تحلیل کتب درسی وسعت و توالی
ت و توالی مهارت ها و وسع

مفاهیم را مشخص نموده، 
اما در واحد یادگیري طراحی 

وسعت مفاهیم / شده توالی
مد ،و مهارت ها در آموزش

. نظر قرار نگرفته است

در تحلیل کتب درسی وسعت 
و توالی مهارت ها و مفاهیم 
را در پایه هاي مختلف 
شناسایی شده است و در 
طراحی واحد یادگیري 

عت مفاهیم و مهارت وس/توالی
مد نظر قرار ،ها در آموزش

.گرفته است

در تحلیل کتب درسی وسعت و 
توالی مهارت ها و مفاهیم را در 
پایه هاي مختلف مشخص نموده 
و در طراحی واحد یادگیري با 

دامنه / توجه به سطح توانایی
تفاوت هاي فردي دانش آموزان 

وسعت مهارت ها و / توالی
د نظر قرار داده مفاهیم زبانی را م

.است
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راهبرد هاي 
آموزشی 

در بررسی راهبرد هاي 
محدودي را براي آموزش 
مهارت هاي چهارگانه 
شناسایی نموده است و 
نقش هر یک از این راهبرد 
ها را در یادگیري زبان 

. تبیین نکرده است

در بررسی راهبرد هاي 
متعددي را براي آموزش 
مهارت هاي چهارگانه 

وده است و نقش شناسایی نم
هر یک از این راهبرد ها را در 
یادگیري زبان تبیین کرده 

.است

در بررسی راهبرد هاي متعدد و 
متنوعی را براي آموزش هر یک 
از  مهارت هاي چهارگانه 
شناسایی نموده است و نقش هر 
یک از این راهبرد ها را در 

.یادگیري زبان تبیین کرده است

گرفته شده راهبرد هاي بکارنگارش 
در طراحی فعالیت یادگیري 
به تقویت توانایی دانش 
آموز در نگارش کمک کرده 
است، اما گزارش اجرا نشان 
از تغییر سطح عملکرد دانش 

.  آموز در نگارش ندارد

راهبرد هاي بکارگرفته شده 
در طراحی فعالیت یادگیري 
به تقویت توانایی دانش آموز 
در نگارش کمک کرده است، 

رش اجرا نشان از تغییر و گزا
سطح عملکرد دانش آموز در 

.  نگارش دارد

راهبرد هاي بکارگرفته شده در 
طراحی فعالیت یادگیري به 
تقویت توانایی دانش آموز در 
نگارش کمک کرده است، و 
گزارش اجرا نشان از تغییر سطح 
عملکرد دانش آموز در نگارش و 

.  بروز خالقیت دارد
مهارت هاي تفکر در نقش زبان و تفکر

یادگیري زبان تحلیل شده 
است اما مهارت هاي تفکر 
و مهارت هاي زبانی در 
فرصت یادگیري طراحی 
شده تلفیق نشده و به 
صورت مجزا آموزش داده 

.شده است

مهارت هاي تفکر و مهارت 
هاي زبانی در طراحی فرصت 
یادگیري تلفیق شده و تحلیل 
ارائه شده نشان از تأثیر آن بر
توسعه توانایی هاي زبانی 

.دانش آموزان دارد

نقش مهارت هاي تفکر در 
یادگیري زبان با تلفیق مهارت 
هاي تفکر و مهارت هاي زبانی 
در فرصت یادگیري طراحی شده 
تحلیل و تأثیر آن بر توسعه 
توانایی هاي زبانی دانش آموز 

.گزارش شده است

ر آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختافرصت. 2

ي درسی آموزش زبان فارسیبرنامه: فصل اول
اهداف آموزشی برنامه درسی زبان آموزي-
ساختارکتاب درسی- 

:تکلیف عملکردي
جدول وسعت و ....  تا ... به صورت گروهی کتاب درسی شش پایه را مطالعه و در خصوص محور هاي طرح شده در فصل هاي 

ترسیم نموده و با کمک تکالیف هاي .... ح کالس نهایتاً یک جدول وسعت و توالی براي کارگروه ها در سط. توالی را تنظیم کنند
این جدول باید به نظرخواهی معلمان . یادگیري انجام شده و ارزیابی نتایج آن جدول وسعت و توالی مورد تأیید خود را تهیه نمایند

.پایه هاي مختلف گذاشته شود و نتایج در اصالح جدول اعمال گردد
هاي دوم تا ششمي آموزش زبان در پایههاي چهارگانهي مهارترشد و گستره: فصل دوم
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گوش دادن فعال-
خواندن معنادار-
خواندن با لحن وآهنگ مناسب-
بیان احساسات و ادراك به صورت گفتاري-

بیان احساسات و ادارك به صورت نوشتاري-
)هاها، فرصتتهدید(اختالالت در مهارت زبانی و راهبردهایی جهت رفع آن -
هاي زبان آموزيهاي فردي در آموزش مهارتتفاوت-

: تکلیف یادگیري
پژوهشی در خصوص چهار مهارت زبانی را مطالعه و با نقد و تحلیل یافته هاي آن را در قالب یک مقاله کوتاه -مقاالت علمی

. چگونگی بکارگیري راهبرد هاي مختلف در توسعه مهارت ها تبیین نماید
امالیی، دستوري و ادبیآموزش نکات نگارشی،: فصل سوم

نظام نوشتاري زبان فارسی-
تفاوت زبان گفتاري و نوشتاري-
گونه هاي مختلف گفتاري-
هاي مختلف نگارشگونه-
ارتباط میان تفکر، احساس و ابراز خود در نوشتار-

نکات نگارشی
مستقیمنقل قول مستقیم و غیر-
تبدیل گفتار به نوشتار-
اطره نویسیخ-
نامه نویسی-
گستره نویسی-
خالصه نویسی-
مقایسه-
یادداشت برداري-
هاي مرجعکتاب-
عناصر داستان-
آغاز و پایان کتاب-
انتخاب نام-
)نقل قول، ویرگول(عالئم نگارشی-
بندپارگراف،-
راهبردهایی براي تدریس نکات نگارشی -

: تکلیف عملکردي
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فعالیت را در یک . طراحی نماید) هاتبا مشخص نمودن خرده مهار(ي نگارش یک فعالیت یادگیري براي یکی از مهارت ها
اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت نگارش گزارش ) در پایه خاص(گروه کوچک دانش آموزي 

.  نماید
نکات امالیی

الف مقصوره-
استثناها-
ترکیب وصفی و اضافی-
یاي میانجی-
یگ میانج-
هم خانواده-
متضاد و متشابه-
هاي همگونواژه-
مترادف-
جمع مکسر-
ي وسط و آخرهمزه-
راهبردهایی براي تدریس نکات امالیی-

نکات دستوري
جمله سازي-
نهاد و گزاره-
جمع و عالئم آن-
ربط-
حروف اضافه-
افعال -
مرکب سازي و اشتقاق-
راهبردهایی براي تدریس نکات دستوري-

: تکلیف عملکردي
فعالیت . طراحی نماید) با مشخص نمودن خرده مهارت ها(دستوري در نوشتن / عالیت یادگیري براي رعایت نکات امالیییک ف

/ اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در رعایت نکات امالیی) در پایه خاص(را در یک گروه کوچک دانش آموزي 
.  دستوري نوشتن گزارش نماید

یمفاهیم ادب
طنز-
حکایت -
کاریکاتور-
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قصه-
افسانه-
شعر کودکانه-
داستان-
لطیفه-
ضرب المثل-
چیستان-
شعر گویی-
متون کهن-
قافیه-
تشبیه و استعاره -
کنایه-
ردیف-
موسیقی و شعر-
راهبردهایی براي تدریس مفاهیم ادبی-

: تکلیف عملکردي
فعالیت را در یک گروه . طراحی نماید) هیمبا مشخص نمودن خرده مفا(یک فعالیت یادگیري براي یکی از مفاهیم ادبی 

توسعه مفاهیم گزارش / اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در درك) در پایه خاص(کوچک دانش آموزي 
.  نماید

هاي دوم تا ششم ابتداییهاي آموزشی پیش بینی شده در کتاب فارسی پایهفعالیت: فصل چهارم
خواندن

خوانیکتاب-
خوانیصویرت-
سرود خوانی-
تمرین و تمرکز هنگام خواندن-
راهبرهایی براي تقویت خواندن-

سخن گفتن
تلفظ معیار-
دکلمه-
مصاحبه-
بیان احساسات و عقاید-
گفت و گو-
کنترل سرعت صحبت کردن-
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تکرار همراه با کاهش یا افزایش -
نقش گویی-
خاطره گویی-

نوشتن
هاي مختلف رونویسیتمرین-
ي در نوشتنآموزش خط تحریر-
سازيجدول چرخشی کلمات و جمع-
راهبردهایی براي تقویت نوشتن-
بند نویسی-
نوشتن خالق-

: تکلیف عملکردي
. طراحی نماید) با مشخص نمودن خرده مهارت ها(یک فعالیت یادگیري براي یکی از مهارت هاي خواندن، نوشتن، سخن گفتن 

اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت ) خاصدر پایه(فعالیت را در یک گروه کوچک دانش آموزي 
.  سخن گفتن گزارش نماید/ نوشتن/ خواندن
تفکر

تفسیر
مهارت تفسیر اطالعات، احساسات در قالب هاي زبانی-
پیش بینی بر اساس سرنخ هاي متن-
متنبا توجه بهعناصر بصريتفسیر-

تحلیل
شناسایی کلمات کلیدي -
عریف ایده اصلی یا احساس غالب ت-
.شناسایی افراد، مکانها، حوادث و زمان ها و ارتباط آن ها با یکدیگر-

یافتن ارتباطات علت و معلولی-
شناسایی معانی ضمنی -

مهارت مقایسه و طبقه بندي
نظم بخشی به روایتها و اطالعات-
.مقایسه بین آنچه می بیند و می شنود-
)مقایسه( تن و عنوانآشکار کردن ارتباط بین م-

: تکلیف عملکردي
. طراحی نماید) با مشخص نمودن خرده مهارت ها(یک فعالیت یادگیري براي تلفیق مهارت هاي تفکر و مهارت هاي زبانی 

اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت ) در پایه خاص(فعالیت را در یک گروه کوچک دانش آموزي 
.  اي تفکر گزارش نمایده
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گسترش واژگان
ايیابی خوشهواژه-
سازي با اسم و صفتواژه-
سازي با هم خانوادهواژه-
سازي با پیشوند و پسوندواژه-
واژه سازي با کلمات متضاد-
سازيکلمه-

: تکلیف عملکردي
ي مختلف با توجه به سطح رشدي دانش یک فعالیت یادگیري براي توسعه دامنه واژگانی طراحی نماید که در آن از راهبرد ها

. استفاده شده باشدنآموزا
داستان

ارتباط تصویر و ساختن داستان-
تعریف کردن داستان-
گوییداستان-
مرتب کردن داستان-
نشینی در داستانخود جا-

نمایش
نمایش خالق-
بازي-

بازي صدایابی
بازي با کلمات

: تکلیف یادگیري
ش هاي فوق یک فعالیت یادگیري براي آموزش به دانش آموزانی که در یادگیري یکی از مهارت هاي با استفاده از یکی از رو

. زبانی دچار مشکل می باشد طراحی، اجرا و نتایج آن را در حل مشکل یادگیري دانش آموز گزارش کند
بررسی کتاب درسی: فصل پنجم

درسی شاملبررسی ویژگیهاي کتاب
اد بخشها و ساعات پیش بینی شده براي تدریسحجم و تعداد صفحات ،تعد-
بررسی ساختار کتاب درسی شامل بخشها ،موضوع ها، فعالیتها -
.بررسی ساختار متن آموزشی در هریک از بخشها-

:بررسی یک درس شامل
هدف، مفاهیم کلیدي و چگونگی آموزش صدا و حروف، عنوان-
.به یادگیري کمک می کندپیامهاي آموزشی کتاب که، نمودارها، بررسی تصاویر-
یادگیري پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنماي معلم-بررسی فعالیتهاي یاد دهی-
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بررسی راهکارهاي پیش بینی شده جهت سنجش آموخته هاي دانش آموزان در کتاب راهنما -
گویی به نیازهاي هایی براي پاسخصتبینی فري معلم جهت پیشپیشنهادهاي کتاب راهنماکتاب وايبررسی محتو-

آموزان با نیازهاي ویژهي دانشویژه
هایی براي پرورش خالقیتبینی فرصتجهت پیشي معلموپیشنهادات کتاب راهنمابررسی محتواي کتاب-
هایی براي تعمیق و گسترش بینی فرصتجهت پیشي معلموپیشنهادات کتاب راهنمابررسی محتواي کتاب-

یادگیري
بینی شده با هایی براي ارتباط تجارب پیشبینی فرصتجهت پیشي معلموپیشنهادات کتاب راهنمارسی محتواي کتاببر- 

زندگی
:تکلیف یادگیري

یک فصل کتاب درسی را انتخاب و راهنماي هاي پیش بینی شده در کتاب راهنماي معلم را مطالعه و با مصاحبه با یک معلم با تجربه محتواي 
. یل و نتیجه را به کالس ارائه نمایدآن را تکم

بررسی یک واحد یادگیري: فصل ششم
یک واحد یادگیري ساختار 

عنوان واحد یادگیري- 1- 1
هدف واحد یادگیري- 1- 2
ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیري - 1- 3
آموز و نیازهاي محلیهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 1- 4
ت هاي اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیريتعیین مفاهیم و مهار- 1- 5
.یابی به مهارت هاي چهار گانهمفاهیم در یک واحد یادگیري و دست/ مهارت ها/ ي گسترش واژگانچگونگی ارتباط و نحوه- 1- 6
ها با توجه به مهارت هاي چهار گانه و مفاهیمشواهد و مثال- 1- 7
وه سازماندهی واژگان، مفاهیم و مهارت ها پیرامون آنتم انتخابی واحد یادگیري و نح- 1- 8
چگونگی بکارگیري رویکرد هاي آموزش زبان در آموزش مهارت هاي چهارگانه در سازماندهی واحد یادگیري - 1- 9
.کندزبانی کمک میکه به یادگیري واژگان، مفاهیم و مهارت هاي ... ها و نویسیهاي آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام- 1- 8
.بینی شده تنوع، توالی و انسجام آنبررسی فرصت هاي یادگیري پیش- 1- 9

.مشخص کردن مواد و ابزارهاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد یادگیري- 1- 10
.آموزان ارتباط دادهایی که بتوان واژگان، مفاهیم و مهارت هاي چهارگانه زبانی را با زندگی دانشروش- 1- 11
هاي پرورش خالقیت و توسعه مهارت هاي تفکرراهبرد- 1- 12
طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیري- 1- 13
یابی، مجموعی از واحد یادگیريطراحی ارزش- 1- 14

: فعالیت یادگیري
.انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه هاي طراحی واحد یادگیري و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه

ترکیبی در آموزش مفاهیم و چهار مهارت هاي زبان / تحلیلی/ یک واحد یادگیري کتاب درسی را به جهت رعایت مالك هاي رویکرد کل نگر
. فارسی بررسی و تحلیل نماید
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:فعالیت عملکردي
. هار مهارت زبانیطراحی و تولید یک واحد یادگیري براي یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن مفاهیم و چ: کار گروهی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري شناختی براي تحلیل و بررسی محتواي کتاب فارسی،  استفاه از شیوه هاي مطالعه 

پژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید واحد هاي یادگیري-فردي براي مطالعه مقاالت علمی

منابع آموزشی.4
-: منبع اصلی
-: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 7عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي گروهی : ارزشیابی فرآیند

نمره 8عملکردي فردي و گروهی مجموعه تکالیف: ارزیابی پوشه کار
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»مبانی آموزش ریاضی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ي پدیده ها و حل امروزه آموزش ریاضیات در زندگی ما، نقش مهمی دارد و در بردارنده ي فرصتهایی  براي اکتشاف خالقانه
استاندارد هاي فرآیندي در آموزش ریاضی استعداد دانش آموزان را در معلمان باید بتوانند با بهره گیري از . مسائل علمی است

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی بیش از آن که بر آموزش اصول، تعاریف و اثبات . حل مسایل و پرورش تفکر ریاضی تقویت کنند
در . عیت هاي واقعی متمرکز استهاي دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش آموزان در درك اصول و مفاهیم و تعمیم آن به موق

این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیري و سطح درك دانش آموزان، مسئله هاي چالش برانگیزي طرح  
کنند، که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را براي متمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش هاي مختلفی که به حل 

در جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و . تمالی مسئله منجر می شود پرورش دهنداح
اي را شجاعت اندیشیدن در آن ها بوجود خواهد آمد، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتکار قدرت حل هر مسئله

سازمان دهی فرصت هاي یادگیري و هدایت آن به گونه اي عمل نمایند که عدم عالوه بر این معلمان در طراحی و . دارند
موفقیت هاي متوالی دانش آموزان موجب دل سردي آن ها نشده، بلکه با حمایت  و پشتبانی معلمان فرصتی براي رفع بد 

. ل کنندگان خالق مسئله تبدیل شوندها یا یافتن راه و روشهاي تازه و بدیع فراهم شود، به گونه اي که دانش آموزان به حفهمی

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

- 20ریاضی پایه: پیشنیاز
تدریسهايروشاصول و 

مبانی آموزش ریاضی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت هاي یادگیري با درك اصول 
. مرتبط باموقعیت هاي واقعی زندگی دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند

ی و تأثیر آن بر تعمیق با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیري را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش آموزان  طراح
.یادگیري را ارزیابی نماید :شایستگی اساسی

Ck&&PkKcP کد
1-1&2 -1&2-
2&3-2&1-3&

2-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

معارف اسالمی/ براي دانشجویان پذیرفته شده از رشته علوم انسانی-20
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در تحلیل برنامه درسی تأثیر ساختار برنامه
اصول و اهداف در 
سازماندهی  فرصت هاي 
یادگیري را  از منظر ارتباط 

موقعیت هاي واقعی آن  با 
یادگیري مورد بررسی قرار 

.نداده است

در تحلیل برنامه درسی 
نقش اصول و اهداف در 
سازماندهی  فرصت هاي 
یادگیري را با در نظر گرفتن 
ارتباط آن با موقعیت هاي 
واقعی زندگی دانش آموزان 

گزارش نموده است

در تحلیل برنامه درسی نقش اصول  و 
فرصت هاي اهداف در سازماندهی

یادگیري را  با  ارائه پیشنهاداتی که 
ناظر به به موقعیت هاي واقعی زندگی 
دانش آموزان و تأثیر آن بر یادگیري 

می باشد را گزارش نموده است

سازماندهی مفاهیم در سازماندهی مفاهیم
برنامه درسی را از نظر توالی 
بررسی نموده اما ارتباط 

میان مفاهیم اساسی و  
ه مفاهیم  را تبیین خرد

.نکرده است

سازماندهی مفاهیم در 
برنامه درسی را از نظر توالی 
بررسی نموده و رابطه میان 
مفاهیم اساسی و  خرده 
مفاهیم  را تحلیل نموده 

.است

سازماندهی مفاهیم در برنامه درسی را 
از نظر توالی بررسی نموده و رابطه 

میان مفاهیم اساسی و  خرده مفاهیم  
تحلیل و پیشنهاداتی براي سازمان را

دهی که منجر به نظم شناختی و 
. درك عمیق تر شود ارائه نموده است

روش هاي حل 
مسئله

از راهبرد  حل مسئله براي 
طراحی موقعیت یادگیري 
استفاده کرده اها امکان 
دستیابی دانش آموزان به 
سطح عمیق یادگیري را 

فراهم نکرده است

مختلف حل از راهبرد هاي
مسئله براي طراحی موقعیت 
یادگیري استفاده کرده و 
امکان یادگیري را براي 
همه دانش آموان با توجه 
به سطوح متفاوت توانایی 

فراهم کرده است

از راهبردهاي مختلف حل مسئله براي 
طراحی موقعیت یادگیري استفاده کرده 
به گونه اي که امکان دستیابی دانش 

متفاوت یادگیري را با آموزان به نتایج 
توجه به تجربیات شخصی و سطح 

..توانایی آنان فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول

ماهیت ریاضیات، باور ها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال -1
ضرورت آموزش ریاضیات در دروره ابتدایی-2
ره ابتداییاصول آموزش ریاضی در دو-3
ات ارتباطحل مسئله، استدالل، اثبات، پیوند ها و اتصاالت، (استانداردهاي فرآیندي در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -4

)و بازنمایی
)ساختن دانش ریاضی از طریق حل مسئله(حل مسئله- 
کارگیري و بهبررسی یک حدسیه ریاضی؛ بیان و ارزیابی یک استدالل یا اثبات؛ انتخاب( اثبات و استدالل- 

)هاي مختلف استداللشیوه
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ها و تفکرات ریاضی به طور واضح و دهی تفکر ریاضی از طریق برقراري ارتباط؛ بیان ایدهسازمان(ارتباطات- 
)کارگیري زبان ریاضیفکرات ریاضی دیگران، بها و تشفاف؛ تحلیل و ارزیابی ایده

ها؛ تشخیص و به کارگیري مفاهیم و بکارگیري آنتشخیص ارتباط بین مفاهیم ریاضی(پیوندها و اتصاالت- 
) هاي خارج از ریاضیریاضی در زمینه

هاي ریاضی؛ انتخاب، دهی، ثبت و برقراري ارتباط بین ایدهها براي سازمانتولید و بکارگیري بازنمایی(هابازنمایی- 
ها براي مدلسازي و تفسیر اییهاي مختلف براي حل مسائل؛ استفاده از بازنمکارگیري و تبدیل بازنماییبه

)هاي فیزیکی، اجتماعی و ریاضیپدیده
: تکلیف یادگیري

یکی از محور هاي فوق را انتخاب و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته هاي خود را در قالب 
. مقاله کوتاه ارائه نماید

یادگیري ریاضیات: فصل دوم
از مدرسه و در مدرسهریاضیات در حارج

معنادار سازي ریاضیات

ریاضیات و حل مسئله 
فرآیند شکل گیري مفاهیم ریاضی 

کودکان چگونه ریاضی یاد می گیرند؟ 

: تکلیف یادگیري
یکی از محور هاي فوق را انتخاب و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته هاي خود را در قالب 

. له کوتاه ارائه نمایدمقا
3تا پایه 1اصول و استانداردهاي پایه : فصل سوم

هاي هاي نمایش اعداد، سیستمها، راهمفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی، کسري و رابطه بین آن(اعداد و عملیات )1
ها بر اعداد حسابی آنها و اثري که عملعددي؛ شمارش چند تا چند تا؛ مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن

)دارند؛ رابطه بین جمع و تفریق با ضرب و تقسیم؛ راهبردهاي انجام محاسبات، محاسبات ذهنی و تخمین زدن
ها؛ شناسایی و ادامه الگوهاي ساده عددي، هندسی یا اصوات؛ درك الگوها و روابط؛ طبقه بندي بر اساس ویژگی(جبر )2

ملموس، تصویري یا کالمی از نمادها؛ مدلسازي به کمک تصویر یا اشیا؛ درك خواص و ویژگی عملیات؛ بازنمایی 
)هاي مختلفتوصیف تغییرات کیفی یا کمی در بافت

بعدي؛ بیان مکان بعدي؛ توصیف ویژگی اشکال دوبعدي و سهشناسایی و نامگذاري اشکال دوبعدي و سه(هندسه)3
)هندسی و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی؛ تقارن

کارگیري فنون، ابزار گیري؛ بهها و فرایندهاي اندازهگیري اشیا، واحدها، سیستمهاي قابل اندازهدرك ویژگی(گیرياندازه)4
مساحت، شکل، محیط و مساحت، (، هم ارزي و تبدیل، ارتباط میان صفات )گیري براي تعیین اندازههاي اندازهو فرمول

).حجم و شکل
ها دهی و نمایش دادهآوري، سازمانکه بتوان پاسخ آن را به کمک جمعطرح سوالی (هاتحلیل داده)5
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گیري بر اساس بینی و نتیجهها؛ پیشهاي آماري مناسب براي تحلیل دادهکارگیري روشآورد؛ انتخاب و بهدستبه)6
)کارگیري مفهوم ابتدایی احتمالها؛ درك و بهداده

:تکلیف یادگیري
را در برنامه درسی در پایه هاي اول تا سوم بررسی و با توجه به بدفهمی هاي رایج در یادگیري ریاضی مهارت ها / توالی مفاهیم

.  پیشنهاداتی براي رفع بدفهمی هاي دانش آموزان ارائه نماید
ی مهارت هاي آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه پیشنهادات/ گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم

. براي بهبود سطح یادگیري دانش آموزان ارائه کند
. مهارت ها در یکی از پایه هاي اول، دوم، سوم طراحی نماید/ یک نمونه فعالیت یادگیري براي آموزش مفاهیم

6تا پایه 4اصول و استانداردهاي پایه : فصل چهارم
جموعه، مکانی روي محور اعداد، تقسیم دو درك کسر به عنوان جزئی از یک کل، عضوي از یک م(اعداد و عملیات -1

ها، درك مفاهیم عدد بر هم؛ ارزش مکانی اعداد بزرگ، مقایسه و مرتب کردن اعدد حسابی، کسرها و اعشاري
خواص ها بر اعداد طبیعی؛ درك روابط بین عملیات در حل مسئله؛ دركمختلف ضرب و تقسیم و تاثیر عمل آن

) هاي مختلف در محاسبه یا تخمین حاصل عملیات با اعداد طبیعییري استراتژيکارگانتخاب و بضرب و تقسیم؛

مقدار نامعلوم؛ کارگیري حروف به جاي دسی؛ آشنایی با مفهوم متغیر و بهاي عددي و هنتوصیف، تعمیم دنباله(جبر-2
)یگرها براي درك و ارائه روابط کمی؛ بررسی تاثیر تغییر یک متغیر بر متغیر دکارگیري مدلب

بندي اشکال بر مبناي خواص و بعدي؛ طبقهها و خواص اشکال دوبعدي و سهشناسایی و تحلیل ویژگی(هندسه -3
بینی وشناسایی نتیجه انتقال، دوران یا بازتاب یک شکل نهشتی و تشابه؛ توصیف مکان و حرکت؛ پیشها؛ همویژگی

بعدي بعدي؛ شناسایی و ساخت اشکال سهدو و سههاي دوبعدي؛ رسم اشکالدوبعدي؛ محور و مرکز تقارن در شکل
) بعدي؛ مساحت؛ حجمها؛ شناسایی و رسم بازنمایی دوبعدي اشکال سهبا داشتن بازنمایی دوبعدي آن

گیري و بیان طول، مساحت، درك طول، مساحت، حجم، اندازه زاویه و انتخاب واحد مناسب براي اندازه( گیري اندازه-4
گیري؛ انتخاب استراتژي مناسب براي تخمین محیط، ما و اندازه زاویه؛ تبدیل واحدهاي اندازهحجم، جرم، زمان، د

)ها با داشتن مرجع مقایسه؛ مساحت جانبی و حجم مکعب مستطیلمساحت و حجم اشکال نامنظم؛ تخمین اندازه
آوري اطالعات از عات؛ جمعآوري اطالطراحی تحقیق براي پاسخ به یک سوال و توجه به روش جمع(ها تحلیل داده-5

هاي مرکزي شامل طریق مشاهده، پرسشنامه، آزمایش؛ نمایش اطالعات به کمک جدول نمودار تصویري؛ شاخص
گیري کردن بر بینی و نتیجهها؛ پیشهاي مختلف دادهمیانگین، میانه و مد؛ مقایسه کردن و برقراري ارتباط بین ارائه

)آمدبینی احتمال وقوع یک پیشبا شانس وقوع برابر؛ پیشآمدهايها؛ توصیف پیشاساس داده
:تکلیف یادگیري
مهارت ها را در برنامه درسی در پایه هاي چهارم تا ششم بررسی و با توجه به بدفهمی هاي رایج در یادگیري / توالی مفاهیم

.ریاضی پیشنهاداتی براي رفع بدفهمی هاي دانش آموزان ارائه نماید
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مهارت هاي آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه / جلسه  تدریس مفاهیمگزارشی از یک 
. پیشنهاداتی براي بهبود سطح یادگیري دانش آموزان ارائه کند

. مهارت ها در یکی از پایه هاي چهارم، پنجم، ششم طراحی نماید/ یک نمونه فعالیت یادگیري براي آموزش مفاهیم
مسئله حل:  فصل پنجم

....پولیا، ( حل مسئله به مثابه مسئله حل کردن ¯
حل مسئله به مثابه رویکرد آموزش ¯
راهبرد هاي حل مسئله¯
ساختن یک مدل، رسم شکل یا نمودار، الگو سازي و جستجو براي پیدا کردن یک الگو، حدس و آزمون، ساخت ¯

تشکیل معادله، حل مسئله ساده تر، معکوس فهرست منظم، درست کردن جدول یا چارت، حذف حالت هاي نامطلوب،
.  عمل کردن، استفده از استدالل منطقی

: تکلیف یادگیري
انواع راهبرد هاي حل مسئله را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبرد ها را براي آموزش مفاهیم و مهارت هاي 

. ریاضی در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
از یک جلسه تدریس در زمینه آموزش راهبرد هاي حل مسئله را تحلیل و نقش راهبرد هاي بکارگرفته شده در کمک به گزارشی 

یادگیرندگان در درك مفاهیم ریاضی را تحلیل و به همراه پیشنهادتی براي تأثیر گذاري بیشتر بر یادگیري دانش آموزان ارائه 
. نماید

: تکلیف عملکردي
دگیري براي آموزش یکی از راهبرد هاي حل مسئله با توجه به سطوح متفاوت توانایی دانش آموزان طراحی یک نمونه فرصت یا

. و تدوین نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مقاالت علمی در زمینه / فردي و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهش ها/ تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم

هاي حل مسئله و کاربرد آن در درك مفاهیم ریاضی، تحلیل پاسخ به پرسش هاي طرح شده به آموزش ریاضی و راهبرد 
بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي آموزشی و ارائه راهبرد .  هنگام ارائه گزارش ها به شیوه مشارکتی

.هایی براي بهبود یادگیري دانش آموزان و خلق فرصت هاي جدید یادگیري

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
. انتشارات سمت).1394(زادهبخشعلیشهرنازترجمه . کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی. گیل، باتل
. انتشارات مدرسه). 1391(زادهبخشعلیشهرنازترجمه . نریاضیات براي معلما. ال.یج،نیمارت

.برهانمدرسهانتشارات).1391(انینوروزمسعودترجمه . کمک به کودکان در یادگیري ریاضی. سیررابرت
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:منابع فرعی
Principles and standards for school mathematics, NCTM, 2000

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش: ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

از تکالیف عملکردي % 50. ي یادگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد ها) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
. می تواند به صورت گروهی اجرا شود
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»آموزش ریاضی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و حل ي پدیده ها امروزه آموزش ریاضیات در زندگی ما، نقش مهمی دارد و در بردارنده ي فرصتهایی  براي اکتشاف خالقانه
معلمان باید بتوانند با بهره گیري از استاندارد هاي فرآیندي در آموزش ریاضی استعداد دانش آموزان را در . مسائل علمی است

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی بیش از آن که بر آموزش اصول، تعاریف و اثبات . حل مسایل و پرورش تفکر ریاضی تقویت کنند
در . وانایی دانش آموزان در درك اصول و مفاهیم و تعمیم آن به موقعیت هاي واقعی متمرکز استهاي دقیق مبتنی باشد، بر ت

این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیري و سطح درك دانش آموزان، مسئله هاي چالش برانگیزي طرح  
تمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش هاي مختلفی که به حل کنند، که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را براي م

در جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و . احتمالی مسئله منجر می شود پرورش دهند
اي را حل هر مسئلهشجاعت اندیشیدن در آن ها بوجود خواهد آمد، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتکار قدرت

عالوه بر این معلمان در طراحی و سازمان دهی فرصت هاي یادگیري و هدایت آن به گونه اي عمل نمایند که عدم . دارند
موفقیت هاي متوالی دانش آموزان موجب دل سردي آن ها نشده، بلکه با حمایت  و پشتبانی معلمان فرصتی براي رفع بد فهمی 

. هاي تازه و بدیع فراهم شود، به گونه اي که دانش آموزان به حل کنندگان خالق مسئله تبدیل شوندها یا یافتن راه و روش

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت80: زمان درس

مبانی آموزش ریاضی: پیشنیاز

آموزش ریاضی : نام درس

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با درك اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت هاي 
. یادگیري مرتبط باموقعیت هاي واقعی زندگی دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند

نمودن سطح توانایی دانش آموزان  طراحی و تأثیر آن بر با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیري را با لحاظ 
.تعمیق یادگیري را ارزیابی نماید

:شایستگی اساسی
Ck&&PkKcP 1کد-

1&2 -1&2-2&3-
2&1-3&2-3&3-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
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در تحلیل برنامه درسی ساختار برنامه
تأثیر اصول و اهداف در 
سازماندهی  فرصت هاي
یادگیري را  از منظر ارتباط 
آن  با  موقعیت هاي واقعی 
یادگیري مورد بررسی قرار 

نداده است

در تحلیل برنامه درسی نقش 
اصول و اهداف در سازماندهی  
فرصت هاي یادگیري را با در 
نظر گرفتن ارتباط آن با 
موقعیت هاي واقعی زندگی 
دانش آموزان گزارش نموده 

.است

درسی نقش اصول  در تحلیل برنامه 
و اهداف در سازماندهی  فرصت هاي 
یادگیري را  با  ارائه پیشنهاداتی که 
ناظر به به موقعیت هاي واقعی زندگی 
دانش آموزان و تأثیر آن بر یادگیري 

.می باشد را گزارش نموده است

سازماندهی 
مفاهیم

سازماندهی مفاهیم در 
برنامه درسی را از نظر 

اما توالی بررسی نموده
ارتباط میان مفاهیم اساسی 
و  خرده مفاهیم  را تبیین 

.نکرده است

سازماندهی مفاهیم در برنامه 
درسی را از نظر توالی بررسی 
نموده و رابطه میان مفاهیم 
اساسی و  خرده مفاهیم  را 

.تحلیل نموده است

سازماندهی مفاهیم در برنامه درسی را 
از نظر توالی بررسی نموده و رابطه 

میان مفاهیم اساسی و  خرده مفاهیم  
را تحلیل و پیشنهاداتی براي سازمان 
دهی که منجر به نظم شناختی و 

. درك عمیق تر شود ارائه نموده است
روش هاي حل 

مسئله
از راهبرد  حل مسئله براي 
طراحی موقعیت یادگیري 
استفاده کرده اها امکان 
دستیابی دانش آموزان به 

ري را سطح عمیق یادگی
فراهم نکرده است

از راهبرد هاي مختلف حل 
مسئله براي طراحی موقعیت 
یادگیري استفاده کرده و 
امکان یادگیري را براي همه 
دانش آموان با توجه به 
سطوح متفاوت توانایی فراهم 

کرده است

از راهبردهاي مختلف حل مسئله 
براي طراحی موقعیت یادگیري 

امکان استفاده کرده به گونه اي که
دستیابی دانش آموزان به نتایج 
متفاوت یادگیري را با توجه به 
تجربیات شخصی و سطح توانایی 

.آنان فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:هاي درسسرفصل
یادگیري ریاضیات در مدرسه–یاددهی : فصل اول

تعامالت در کالس درس-1

هاي یادگیريزمینه و فرصتفراهم کردن بافت و-2

)حوزه هاي موضوعی دیگر، زندگی روزانه(ایجاد پیوند بین مفاهیم ریاضی و خارج از ریاضی -3

برنامه ریزي براي یادگیري ریاضی در خارج از مدرسه و ارزیابی برنامه ها-4

یادگیري ریاضیات–آوري اطالعات و یاددهی فن-5
مواجهه با بروز آن ها یا رفع آن هاآشنایی با بدفهمی هاي ریاضی و چگونگی -6
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: تکلیف یادگیري
گزارش هاي طرح تیمز را مطالعه و نمونه از روش هاي / نتایج عملکرد دانش آموزان ایرانی در مقاالت علمی پژوهشی.1

ارائه نوصیه شده براي ارتقاء سطح عملکرد دانش آموزان ایرانی را شناسایی و در قالب یک مقاله کوتاه / بکارگرفته شده
.نماید

با مطالعه روش هاي بکارگیري فناوري اطالعات در آموزش ریاضی یک نمونه فعالیت یادگیري براي آموزش مفاهیم .2
. ریاضی طراحی و نتایج آن در یاگیري دانش آموزان را گزارش کند

: تکلیف عملکردي
فهمی هاي ریاضی را شناسایی و با توجه به با جمع آوري نمونه فعالیت هاي دانش آموزان در کالس درس نمونه اي از بد 

. مباحث طرح شده در مبانی آموزش ریاضی فعالیت یادگیري را براي رفع بد فهمی اجرا و نتایج آن را گزارش کند
منابع آموزشی: فصل دوم

استفاده از منابع آموزشی به صورت هدفمند-1
....)دست سازه ها، معما ها، نمودار ها و(شناسایی منابع آموزشی -2
تولید منابع آموزشی -3
فناوري و برنامه ریزي -4

:تکلیف یادگیري
منابع آموزشی را براي یک طراحی آموزشی شناسایی و دالیل استفاده از این منابع و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان را با توجه 

. به ارتباط آن با اهداف و سطوح یادگیري گزارش نماید
: تکلیف عملکردي

وزش یکی از مفاهیم ریاضی یک دست سازه طراحی، تولید نموده و با بکارگیري آن در آموزش نتایج آن بر یادگیري براي آم
. دانش آموزان را گزارش و در صورت نیاز دست سازه را اصالح نماید

آموزانیابی پیشرفت تحصیلی دانشارزش: فصل سوم
راهبرد هاي ارزشیابی در آموزش ریاضیات -

ریاضی مهارت هاي -
دانش موضوعی -
مهارت هاي فرآیندي ریاضی -

آموزان درسنجشمشارکت معلمان ، اولیاء و دانش-
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:تکلیف یادگیري
مهارت هاي فرآیندي در آموزش / با مراجعه به منابع علمی پژوهشی انواع راهبرد هاي معرفی شده براي آموزش یکی از مفاهیم

. برد ها را در یادگیري دانش آموزان در یک جدول مقایسه اي ارائه نمایدریاضی را شناسایی و نتایج بکارگیري این راه
: تکلیف عملکردي

با استفاده از راهبرد هاي مختلف ارزشیابی طرحی را براي یکی از مفاهیم یا مهارت هاي ریاضی تهیه و با اجراي آن در موقعیت 
. مورد بازنگري قرار دهدکالسی نتایج عملکرد دانش آموزان را تحلیل و طرح ارزشیابی را

واحد یادگیري بر مبناي رویکرد حل مسئلهطراحی: فصل چهارم

تحلیل برنامه درسی .1

طراحی واحد یادگیري.2

عنوان واحد یادگیري؛- 2- 1
هدف واحد یادگیري؛- 2- 2
ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیري؛ - 2- 3
زمینه فرهنگی؛آموز و بافت وهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 2- 4
تعیین مفاهیم و مهارت هاي اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیري؛- 2- 5
مهارت موردنظر؛/یابی به مفهوم نهایی مهارت ها در یک واحد یادگیري و دست/ ي گسترش مفاهیمچگونگی ارتباط و نحوه- 2- 6
موضوعی پیرامون آن؛تم انتخابی واحد یادگیري و نحوه سازماندهی حوزه هاي- 2- 7
ها با توجه به مفاهیم اساسی؛شواهد و مثال- 2- 8
بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن؛فرصت هاي یادگیري پیش- 2- 9

یادگیري مفاهیم ریاضی و روش هاي رفع آن؛بدفهمی هاي دانش آموزان در - 2- 10
و ریاضیات؛ICTکارگیري منابع آموزشی و تلفیق ریزي براي بهبرنامه-11-2
مشخص کردن مواد و ابزارهاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد یادگیري؛- 2- 12
فرصت برقراري ارتباط مفاهیم با زندگی واقعی؛- 2- 13
فرصت رشد مهارت هاي تفکر و فرآیند هاي ریاضی؛- 2- 14
.تعیین رویکرد، شیوه و ابزار سنجش و ارزیابی- 2- 15

: تکلیف عملکردي
.نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب شده/ قاله در یکی از زمینه هاي طراحی واحد یادگیري و تهیه خالصه آنانتخاب یک م
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یک واحد یادگیري کتاب درسی را به جهت رعایت استاندارد هاي آموزش ریاضی بررسی و تحلیل نموده و میزان انطباق آن با استاندارد ها را 
. گزاش نماید

:تکلیف عملکردي
حی و تولید یک واحد یادگیري براي یکی از مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی با رویکرد حل مسئله با توجه به بافت و طرا

.زمینه زندگی دانش آموزان، اجرا و ارزیابی نتایج یادگیري در قالب یک گزارش

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ل، طراحی و تولید واحد هاي یادگیريتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مشارکتی براي تحلی

.استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.برنامه درسی آموزش ریاضی، کتاب هاي درسی ریاضی در دوره ابتدایی. دفتر تألیف کتابهاي درسی ابتدایی و متوسطه نظري

:منابع فرعی
Assessment & evaluation of school mathematics, NCTM.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: ارزشیابی پایانی
نمره 3عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي گروهی : ارزشیابی فرآیند

نمره 7گروهی مجموعه تکالیف عملکردي فردي و : ارزیابی پوشه کار
نمره10طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري در قالب یک گزارش 

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»مبانی آموزش علوم تجربی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
تحوالت علمی و فناوري هاي نو، انتظارت جدیدي را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه هاي تغذیه علمی و ارائه 

پاسخ به . ز سوي دانش آموزان تبدیل نموده استاطالعات به صورت مستقیم را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن ا
این نیاز در گرو آن است که معلمان به طور مستمر توانایی هاي آکادمیکی و غیر آکادمیکی خود را توسعه داده و قادر به خلق 

ارگیري براي درك روابط و بک-فرصت هاي یادگیري باشند که دانش آموزان از الیه هاي سطحی دانش به الیه هاي عمیق تر
در فرآیند آموزش این درس معلمان باید از طریق طراحی و اجراي پروژه . یافته ها در موقعیت هاي عملی و واقعی حرکت نمایند

، در فرآیند کاوشگري درگیر شده و قادر باشند موقعیت هاي مسئله اي را خلق، شواهد را از )براي آموزش به کودکان(هاي علمی 
. وري، و با تشریح  آن، یافته ها را به موقعیت هاي جدید براي آموزش اثربخش تعمیم دهندفرصت هاي یادگیري جمع آ

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

اصول و روش هاي : پیشنیاز
فیزیک پایه، -تدریس، شیمی

زیست شناسی پایه، زمین 
-21.پایه

: نحوه تدریس

م تجربیمبانی آموزش علو: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با درك تحوالت حوزه برنامه درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، روند این تغییرات و تأثیر گذاري آن 

. بر برنامه درسی و فرصت هاي یادگیري را تحلیل و تبیین کند
را با بکارگیري مهارت هاي یادگیري علوم تجربی طراحـی و اجـرا و یافتـه    آموزشی -یک پروژه علمی

.هاي آن را بر اساس معیار هاي پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد

/ یک موقعیت یادگیري را با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي محلـی بـراي آمـوزش مفـاهیم اساسـی     
کسب مهارت هـا را  / ی و نتایج آن در درك عمیق مفاهیممهارت هاي برنامه درسی علوم تجربی طراح

.گزارش نماید :شایستگی اساسی
Ck&pck 1-2کد&

1-2&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

معارف اسالمی/ براي دانشجویان پذیرفته شده از رشته علوم انسانی-21
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روند تحوالت 
آموزش علوم

روند تحوالت آموزش 
علوم را منعکس نموده 
ولی تأثیر آن بر برنامه 
هاي درسی و فرصت هاي 

نکرده یادگیري را گزارش 
. است

روند تحوالت آموزش 
علوم را منعکس نموده و 
به برخی از تأثیرات این 
تحوالت بر برنامه هاي 
درسی و فرصت هاي 
یادگیري با ذکر دالیل 

.اشاره کرده است

روند تحوالت آموزش 
علوم و تأثیر آن بر تغییر 

برنامه هاي درسی و 
فرصت هاي یادگیري را 

با استناد به  تحوالت 
گزارش کرده علمی 

.است
طراحی 

موقعیت 
یادگیري

طراحی موقعیت یادگیري 
نشان دهنده آن است که 
نقش روش هاي فعال و 
استفاده از ظرفیت هاي 
محلی براي آموزش 
مفاهیم و مهارت هاي 
آموزش علوم را می شناسد 
ولی در طراحی موقعیت 
یادگیري از این ظرفیت ها 
استفاده محدودي نموده 

.است

هاي فعال و از روش 
ظرفیت هاي محلی براي 

مهارت /آموزش مفاهیم
هاي برنامه درسیبه گونه 
اي که منجر به توانایی 
دانش آموزان در در درك 

درونی / عمیق مفاهیم
شدن مهارت ها شود 

.استفاده نموده است

از روش هاي فعال 
وظرفیت هاي محلی 
براي آموزش مفاهیم و 
مهارت هاي برنامه 

دهو درسی استفاده کر
توانسته است به دانش 
آموزان در بکارگیري 
آموخته ها در موقعیت 

. هاي واقعی کمک کند

مهارت هاي 
یادگیري 

علوم

در طراحی پروژه معیار 
هاي علمی رعایت شده 
است اما پروژه در راستاي 
آموزش مهارت هاي 
یادگیري علوم  به دانش 

. آموزان نیست

پروژه در راستاي آموزش 
یادگیري مهارت هاي 

علوم به دانش آموزان 
طراحی شده و اعتبار 
یافته هاي آن با برخی از 
معیار هاي علمی تطبیق 

. می کند

پروژه در راستاي آموزش 
مهارت هاي یادگیري 
علومبه دانش آموزان 

طراحی شده و می توان 
اعتبار یافته هاي آن با 

معیار هاي علمی ارزیابی 
.نمود

حتواي درس و ساختار آن هاي یادگیري، مفرصت. 2
کلیات: فصل اول

آموزش علوم در دنیاي در حال تغییر-
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معناي علم و آموزش علوم-
لزوم آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی-

نگرش نسبت به علوم تجربی و نگرش نسبت به اموزش علوم تجربی-
هاي مختلف علومدر هم تنیدگی شاخه-
تغییرات محتوا -

:تکلیف یادگیري
.لعه مقاالت در حوزه آموزش علوم در ایران یا جهان و ارائه آن در قالب یک مقاله کوتاه در یکی از محور هاي فوقمطا

آموزش علوم به  کودکان: فصل دوم
کودکان چگونه یاد می گیرند

ایده هاي فعلی کودکان-
یادگیري اکتشافی-
یادگیري حاصل پژوهش-
یادگیري تعاملی-
ICT_ناوري اطالعاتیادگیري با استفاده از ف-

تربیت علمی
کمک به پرورش شناخت علمی در کودك-
تجربیات دست اول کودکان-
هاي اتفاقیآموختن در موقعیت-
پرورش مهارت هاي پژوهش در کودکان-
کسب  انگیزه و نگرش علمی -احساس لذت از یادگیري-
آموزش علوم به صورت تلفیقی-
رساستفاده از منابع و امکانات محلی درکالس د-
هاي فردي یادگیرندگان تفاوت-

:تکلیف یادگیري
هاي اتفاقی در قالب گـزارش تـدریس   بررسی کاربرد تجربیات دست  اول کودکان در آموزش علوم، آموزش در موقعیت-

. معلمان، مقاالت و پژوهش ها،ا مشاهدت کالسی و گزارش آن به کالس
: تکلیف عملکردي

یادگیري تعاملی/ یادگیري حاصل پژوهش/ یادگیري اکتشافیطراحی یک موقعیت یادگیري با رویکرد-
ICT_فناوري اطالعاتطراحی یک موقعیت یادگیري با استفاده از -
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ي ابتداییاهداف و محتواي آموزش علوم تجربی دوره: فصل سوم
)ها در طول زمانتاریخچه و دالیل تغییر هدف( اهداف آموزش علوم -
جربی دوره ي ابتداییمفاهیم اساسی در آموزش علوم ت-

)علوم بهداشت(بدن انسان و بهداشت آن -
)علوم زیستی(محیط زنده -
)علوم زمین(محیط غیرزنده -
)علوم فیزیکی(ماده و انرژي -

شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی-
: تکلیف یادگیري

ه هاي مختلفمطالعه برنامه درسی علوم و تهیه گزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پای
هاي یادگیري علوممهارت: فصل چهارم

شیوه هاي پرورش  مهارت پژوهش
استفاده از دانسـته  -شامل تشخیص پرسش هاي قابل تحقیق(پیش بینی  و طراحی -پرورش مهارتهاي  پرسش گري -

راحـی  ترغیـب بـه ط  -ایجاد فرصت هایی براي طراحی روش هایی براي پاسخ به پرسش -هاي فعلی براي پیش بینی
..)کار براي بررسی صحت پیش بینی و

پرورش مهارت مشاهده به هدف جمع اوري شواهد  با استفاده از منابع اطالعاتی معتبر
ترغیب به مشاهده-
استفاده از ابزار کمکی براي مشاهده و جمع اوري اطالعات-
ارایه مشاهدات -

پرورش مهارت تحلیل،تفسیر و توصیف 
د پژوهشارتیاط نتایج با پرسش مور-
تعیین الگوها در مشاهدات و نتایج-

پرورش مهارت هاي برقراري ارتباط،مباحثه و ارزیابی
یادداشت برداري-
محتوا و زمان ارایه گزارش-
تهیه شواهد حامی نتایج -

مهارت تفکر
مرتب کردن و تنظیم اطالعات-
مرتب کردن-طبقه بندي-دسته بندي-
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تضادها /مقایسه ها / تمام بخش ها/ تحلیل ارتباط ها در یک بخش-
فرضیه سازي/پیش بینی-
ارایه دالیل و شواهد /نتیجه گیري -
تشخیص حقایق از ایده هاي فردي-
برقراري ارتباط علت و معلولی-

: تکلیف یادگیري
انتقـال آموختـه هـا بـه     / مطالعه نقش مهارت هاي یادگیري علوم از منظر تأثیر گذاري بر یادگیري و درك عمیق مفاهیم علمـی 

.مقاالت و ارائه یافته هاي آن در قالب مقاله کوتاه/ پژوهش ها/ موقعیت هاي واقعی زندگی دانش آموزان در منابع علمی
: تکلیف عملکردي

آموزشی با بکارگیري مهارت هاي پیش بینی شده در آموزش علوم و نقد و ارزیـابی آن بـر   -اجراي یک پروژه علمی-
. اساس معیار هاي مطالعه علمی

حی یک فرصت یادگیري براي آموزي یکی از مهارت هاي آموزش علوم، گزارش آن در کالس و نقد و بررسی از طرا-
منظر رعایت مراحل آموزش مهارت ها 

هاي تدریس علومروش: فصل پنجم
هاي فعال و غیرفعالروش-
گرایی و انفرادي کردن آموزش علومساخت-
حل مسئله-
پروژه عملی-
لومپرسش و پاسخ در کالس ع-
مشارکت در فرایند یادگیري-

: تکلیف یادگیري
مشاهده یک کالس درس آموزش علوم و تهیه گزارش تحلیل از نحوه بکـارگیري روش هـاي آمـوزش علـوم بـه همـراه ارائـه        

پیشنهادات براي توسعه مهارت هاي علمی دانش آموزان
: تکلیف عملکردي

ش پیشنهاد شده براي تدریس علوم تجربی و چگونگی هدایت پرسش هاي طراحی یک موقعیت یادگیري با استفاده از یکی از رو
.دانش آموزان در فرآیند آموزش

یابی پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربیارزش: فصل ششم
اهداف ارزشیابی-
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:انواع ارزشیابی-
ارزشیابی به عنوان ابزاري براي اموزش-ارزشیابی براي اموختن-ارزشیابی از اموخته ها-
)ارزشیابی مستمر/ارزشیابی به هدف کمک به یادگیري(ري شواهدي براي کمک به یادگیريجمع او-
تفسیر شواهد و شیوه ارایه بازخورد-
نقش کودکان در سنجش مستمر-
یابیهاي ارزشروش-
هاارزش یابی از دانستنی-
هایابی از مهارتارزش-
هاارزش یابی از نگرش-
)اهمیت و روش علمی(یابی مستمر ارزش-
)تکالیف-هاپروژه(هاي خارج از مدرسه یابی فعالیترزشا-
ژورنال ها/گزارش ها/ یادداشت ها-
یابی پایانیارزش-
والدین /مدرسه/شیوه ارایه نتایج ارزشیابی به دانش اموز-

: تکلیف یادگیري
. تهیه طرح  ارزشیابی براي موقعیت یادگیري انتخاب شده در فصل پنجم

هامورد نیاز در انجام فعالیتوسایل و مواد: فصل هفتم
)موجودات زنده(مواد -
هاکیت-
دور ریختنی/ ابزارهاي اسقاطی-
وسایل سمعی و بصري-
تابلوها-
منابع و مواد چاپی-
منابع الکترونیکی-

: تکلیف یادگیري
.تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز براي آموزش موقعیت یادگیري انتخاب شده در فصل پنجم

هبردهاي تدریس و یادگیريرا. 3
مقاالت علمی در زمینه آموزش علوم و راهبرد / فردي از طریق مطالعه پژوهش ها/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

-بکارگیري مهارت هاي علمی، اجراي پروژه هاي علمی/ هاي آموزش مهارت هاي علمی و کاربرد آن در درك مفاهیم علوم
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/ بکارگیري شیوه مشارکتی در اجراي پروژه ها. هارت هاي یادگیري علوم و آموزش آن به دانش آموزانآموزشی براي یادگیري م
بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي آموزشی و ارائه راهبرد هایی .  بررسی گزارش ها در سطح کالس درس

.براي بهبود یادگیري دانش آموزان و خلق فرصت هاي جدید یادگیري
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.مبانی آموزش علوم در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی). 1391(محمودی، صداقت

:منابع فرعی
ایی، کتاب هاي درسی آموزش علوم برنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتد. دفتر تألیف کتابهاي درسی ابتدایی و متوسطه نظري

. در دوره ابتدایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5یف عملکردي مجموعه تکال: ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش علوم تجربی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تحوالت علمی و فناوري هاي نو، انتظارت جدیدي را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه هاي تغذیه علمی و ارائه 
پاسخ به . اطالعات به صورت مستقیم را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن از سوي دانش آموزان تبدیل نموده است

ر گرو آن است که معلمان به طور مستمر توانایی هاي آکادمیکی و غیر آکادمیکی خود را توسعه داده و قادر به خلق این نیاز د
براي درك روابط و بکارگیري -فرصت هاي یادگیري باشند که دانش آموزان از الیه هاي سطحی دانش به الیه هاي عمیق تر

با تحلیل برنامه درسی و مواد آموزشی معلمان باید بتوانند ناظر به نیاز ها . دیافته ها در موقعیت هاي عملی و واقعی حرکت نماین
و توانایی هاي دانش آموزان واحد یادگیري را با رویکرد کاوشگري، طراحی، اجرا و ارزیابی نموده و آموزش را با استفاده از 

. نمایندبومی به موقعیت هاي واقعی زندگی دانش آموزان نزدیک/ ظرفیت هاي منطقه اي
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2+1: تعداد واحد
ساعت80: زمان درس

مبانی آموزش علوم :پیشنیاز
تجربی

آموزش علوم تجربی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ره ابتدایی، روند این تغییرات و تأثیر گذاري آن بر برنامه درسی و با درك تحوالت حوزه برنامه درسی آموزش علوم در دو

. فرصت هاي یادگیري را تحلیل و تبیین کند
آموزشی را با بکارگیري مهارت هاي یادگیري علوم تجربی طراحی و اجرا و یافته هاي آن را بر اسـاس  -یک پروژه علمی

. معیار هاي پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد
مهـارت هـاي برنامـه    / یک موقعیت یادگیري را با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي محلی براي آموزش مفاهیم اساسـی 

.کسب مهارت ها را گزارش نماید/ درسی علوم تجربی طراحی و نتایج آن در درك عمیق مفاهیم

:شایستگی اساسی
Ck&pck 1&1-2کد -

2&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در تحلیل برنامه درسی برنامه درسی
روند تغییرات را گزارش 
نموده ولی تأثیر آن بر 
طراحی فرصت هاي 
یادگیري را تبیین نکرده 

. است

در تحلیل برنامه درسی روند 
تغییرات برنامه هاي درسی و 
ارتباط آن را با تحوالت علمی 
تبیین نموده و چگونگی تأثیر 
پذیري فرصت هاي یادگیري 

ز این تحوالت را  به صورت ا
.موردي گزارش کرده است

در تحلیل برنامه درسی روند 
تغییرات برنامه هاي درسی  و 
ارتباط آن را با تحوالت علمی 
تبیین نموده و چگونگی تأثیر 
پذیري فرصت ها یادگیري از این 
تحوالت را به تفکیک دوره ها و 

. با ذکر شواهدي بیان کرده است
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ارزیابی اجراي پروژه نشان طراحی پروژه
می دهد که بر مفاهیم و 
مهارت هاي برنامه درسی 
متمرکز است، اما از ظرفیت 
هاي محلی براي تأثیر 
گذاري بر یادگیري استفاده 

.نشده است

ارزیابی اجراي پروژه نشان 
می دهد که بر مفاهیم و 
مهارت هاي اساسی در برنامه 
درسی متمرکز است، و از 

حلی براي ظرفیت هاي م
تأثیر گذاري بر یادگیري 

.عمیق استفاده شده است

ارزیابی اجراي پروژه نشان می 
دهد که بر مفاهیم و مهارت هاي 
اساسی در برنامه درسی متمرکز 
است، و از ظرفیت هاي محلی 
براي تأثیر گذاري بر یادگیري 
عمیق در دانش آموزان با توجه به 
تفاوت هاي فردي استفاده شده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
معرفی کتاب درسی: فصل اول

ها، تعداد فصول و بخشموضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب ،: بررسی ویژگی هاي کتاب درسی شامل-1
بینی شده براي تدریسساعات پیش

اهیمتصویرعنوانی، فعالیت آموزشی، مف:ساختار کتاب درسی علوم شامل-2
رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئلهمتن اطالع: ساختار متن آموزشی دروس شامل-3
ها و واحدهاي تدریسبررسی فصول، بخش-4
تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف-5

بررسی یک واحد یادگیري: فصل دوم
عنوان واحد یادگیري- 1- 1
هدف واحد یادگیري- 1- 2
ی واحد یادگیري ارتباط طولی و عرض- 1- 3
آموز و شرایط محلیهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 1- 4
و بیان )مهارت هاي فرایندي ساده و پیچیده -حل مساله-مهارت هاي  شناخت مساله(تعیین مفاهیم و مهارت هاي اساسی - 1- 5

اصطالحات خاص این واحد یادگیري
.مهارت موردنظر/یابی به مفهوم نهایی رت ها در یک واحد یادگیري و دستمها/ ي گسترش مفاهیمچگونگی ارتباط و نحوه- 1- 6
ها با توجه به مفاهیم و مهارت هاي اساسیبه همراه شواهد و مالك طراحی شیوه سنجش دانش اموزان در ارزیابی اموخته ها- 1- 7
تم انتخابی واحد یادگیري و نحوه سازماندهی حوزه هاي موضوعی پیرامون آن- 1- 8
فرآیند کاوشگري و چگونگی بکارگیري مهارت هاي آن در سازماندهی واحد یادگیري - 1- 9
.کندکه به یادگیري مفاهیم کمک می... ها و نویسیهاي آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام- 1- 8
مهارت هاي اساسی و فرایندي که از اهیم وبینی شده تنوع، توالی و انسجام آن براي آموزش مفبررسی فرصت هاي یادگیري پیش- 1- 9

طریق اموزش این بخش می تواند پرورش یابد
.مشخص کردن مواد و ابزارهاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد تدریس- 1- 10
.آموزان ارتباط دادهایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانشروش- 1- 11
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به ) مسئول  یاد دادن (ر فرایند یاد گیري روش هاي واگذار کردن نقش معلمروش هاي درگیر کردن دانش اموزان د- 1- 12
)دانش اموز را مسئول یاد گیري خود کردن(دانش اموز

هاي پرورش خالقیت و توسعه مهارت هاي تفکرراهبرد- 1- 13
مجموعیتکوینی ارتیاط بین ارزشیابی مستمر و ارزشیابی /شناخت موقعیت هایی براي  سنجش مستمر- 1- 14
شناخت موقعیت هایی براي استفاده از شیوه سنجش به عنوان ابزار یادگیري- 1- 15
اهداف برنامه درسیطراحی ارزشیابی مجموعی با توجه به -16-1

: فعالیت یادگیري
درباره گزارش پژوهش در یکی از زمینه هاي طراحی واحد یادگیري و تهیه خالصه آن به همراه اظهارنظر / انتخاب یک مقاله

.پژوهش انتخاب شده در حوزه آموزش علوم/ هاي مقالهیافته
. یک واحد یادگیري کتاب درسی را به جهت ساختار معرفی شده بررسی و تحلیل نماید

:فعالیت عملکردي
در فصـل  طراحی و تولید یک واحد یادگیري حول یکی از مفاهیم اساسی آموزش علوم با رعایت ساختار ارائـه شـده   : کار گروهی

.گیري دانش آموزاندبه همراه پیشنهاداتی براي بهبود یادوم و نقد و ارزیابی آن در کالس
ارایه تدریس نمونه: فصل سوم

مهارت  اساسی تهیـه  / دانشجویان به صورت فردي یک نمونه واحد یادگیري با رعایت ساختار فوق براي آموزش یکی از مفاهیم
شده از طرف سایر دانشجویان و مدرس مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نسخه اصـالحی طراحـی   تدریس ارایه . و اجرا می نمایند

.تدریس ها می تواند به صورت تدریس خرد اجرا شود. واحد یادگیري بر مبناي پیشنهادات اصالح و ارائه می گردد
تجربیات زمینه در آموزش علوم: فصل چهارم

.را اجرا و در کالس گزارش می کنند) یا مشابه(دو نمونه از فعالیتهاي پیشنهادي دانشجویان مطابق با نظر استاد حداقل 
هاي مرتبطنقد و تحلیل مقاالت، مجالت و کتب مربوط به آموزش علوم و حوزه-1
خالصه کردن مقاالت درباره موضوع علمی مرتبط با آموزش علوم-2
. انجامدهاي آموزشی در زمینه مورد نظر میمهارت/ ها که به کسب مهارت تنظیم فهرستی از فعالیت-3
مثل فعالیت هاي آزمایشـگاهی، اجـراي   (افتدگزارش از مشاهده کالس درس که در آن فعالیت آموزشی خاصی اتفاق می-4

وقـت  -پروژه هاي دانش آموزي، پرسش هاي دانش اموزان وشیوه هاي پاسخ دادن آن، پرسش هاي معلم در فرایند اموزش 
:به همراه نقد و بررسی آن با توجه به محور هاي زیر)2و1انتظار 

.بررسی نظرات دانشمندان و مربیان که به نحوي در رشد این حوزه معرفتی نقش دارند-5
فضاي شبیه سازي شده براي توسعه دانش یامهارت موردنظر/ طراحی یک موقعیت آموزشی ناظر به استفاده از آزمایشگاه-6
کـار بـا   / هـاي کتـاب درسـی   غنـی سـازي فعالیـت   / براي پـرورش خالقیـت  ) ارت فعالیت و تمرینک(تهیه مواد آموزشی-7

.آموزان پیشرفت کنندتوانند همراه دیگر دانشآموزانی که به دالیلی نمیدانش
نگهداري ذهنی، پرورش خالقیـت، اسـتدالل، مشـاهده، تجزیـه و     (هاي تولید مواد آموزشی خاص براي گسترش مهارت-8

آموزان و ارائه و توجیه آن در کالس نزد دانش) نظایر آن تحلیل و
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)ارزیابی / تمثیل مثبت و منفی/ بسط/ معرفی (تولید مواد آموزشی براي آموزش مفهوم-9
گزارش باید شیوه اموزش . هایی که در یک کالس درس افتاده استها و فعالیتها، ایدهگزارش  هفتگی درباره برداشت-10

.اس  رویکرد هاي یادگیري معرفی شده مورد  نقد و بررسی قرار دهدمعلم را بر اس
نوشتن نظر خود / انتخاب سه یا چهار مقاله درباره موضوع مورد نظر و تهیه یک خالصه از آن: حاشیه نویسی به مقاالت-11

کپی اصل مقاالت . ه نباشدتر از یک صفحتفاسیرنوشته شده کم. را درباره آن، مقاالت انتخاب شده کمتر از سه صفحه نباشد
.پیوست باشد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مقاالت علمی در زمینه آموزش علوم و / فردي از طریق مطالعه پژوهش ها/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

و بررسی واحد بکارگیري شیوه مشارکتی در نقد. راهبردهاي آموزش مهارت هاي علمی و کاربرد آن در درك مفاهیم علوم
تدریس خرد و نقد و ارزیابی و / اجراي عملی در موقعیت هاي واقعی.  هاي یادگیري و تولید آن در سطح کالس درس

.اصالح آن
منابع آموزشی. 4

-: منبع اصلی
-:منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : فرآیندارزشیابی
نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

نمره5: تدریس نمونه
مبناي . ودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می ش

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»مبانی آموزش مطالعات اجتماعی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

نده با دیگران و مشارکت آموزش مهارت هاي اجتماعی به دانش آموزان، نقش تعیین کننده اي در برقراري ارتباط مثبت و ساز
تحقق . پذیري آنان در فعالیت هاي جمعی براي روبرو شدن با تغییرات و تحوالت محیط اجتماعی در سطح محلی و جهانی دارد

این امر در گرو آن است که معلمان توانایی تحلیل برنامه درسی و تطبیق آن با نیاز هاي یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با 
عمیق نسبت به برنامه درسی مطالعات اجتماعی فرصت هاي یادگیري تلفیقی را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط شناخت

. زندگی طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

روش هاياصول و  : پیشنیاز
تدریس

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/اهداف
با مطالعه پیشینه آموزش مطالعات اجتماعی تحوالت این موضوع و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش مطالعات 

. گزارش نمایداجتماعی را تحلیل و ارتباط آن با نیاز یادگیرندگان در موقعیت اجتماعی محل خدمت خود را 
ساختار برنامه درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظریه هاي یادگیري در انتخاب و سازماندهی اهداف، محتوا، روش 

. هاي تدریس و تأثیر آن بر تصمیمات کالس درس را گزارش نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck 1-2کد&

1-2&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

یه هاي نظر
رشد اجتماعی 

در مقایسه نظریه هاي رشدي  
صرفاً اطالعات ارائه شده در متون 
را جمع آوري و بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه دیدگاه ها آن  را 

.گزارش نموده است

در مقایسه نظریه هاي رشدي  
شباهت ها و تفاوت ها را 
مشخص و بر برخی از داللت 
هاي تربیت اجتماعی تأکید و
یافته ها را در قالب یک گزارش 

. منسجم ارائه نموده

نظریه هاي مختلف را از 
جهت شباهت و تفاوت آن ها 
مقایسه و در تحلیل ارائه شده 
داللت هاي هر یک از 
دیدگاه ها در تربیت اجتماعی 

.. را منعکس نموده است
ساختار برنامه 

درسی
در شبکه ترسیم شده از مفاهیم و 

ه میان حوزه هاي مهارت ها رابط
موضوعی را  به صورت موردي 
نشان داده، و شبکه منعکس کننده 
تحلیل همه جانبه برنامه درسی 

.نیست

در شبکه رسم شده از مفاهیم و 
مهرات ها رابطه میان حوزه هاي 
موضوعی را  با توجه به زیر 
مجموعه هر یک از آن ها نشان 

.داده است

در شبکه رسم شده از 
ت ها ضمن مفاهیم، مهار

نشان دادن رابطه واضحی 
میان حوزه هاي موضوعی به 
برخی از خالء ها یا 

بدفهمی ها در (ت ها دیمحدو
اشاره نموده ) درك مفاهیم
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.است

موقعیت 
یادگیري 
تماتیک  

تم انتخاب شده براي طراحی  
فعالیت یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت هاي محدودي را 

.فراهم می کند

خاب شده براي طراحی  تم انت
فعالیت یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت ها در درون 
حوزه موضوعی را فراهم نموده 
اما نتوانسته پیوند میان آن را به 
صورت عمیق و یکپارچه برقرار 

. نماید

تم انتخاب شده براي طراحی  
فعالیت یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت ها در درون 

وزه موضوعی و بیرون ح
. فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

تعریف مطالعات اجتماعی-
ي درسی مطالعات اجتماعیضرورت و اهمیت برنامه-
تاریخچه مطالعات اجتماعی-
هاي کالس مطالعات اجتماعیویژگی-
نیازهاي محلی-
نهاي یادگیرندگاهاي و ویژگیتفاوت-
تمایالت طبیعی کودکان-
.کودکان چه چیزهایی را باید بدانند-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و پاسخ به / تکمیل جدول روند تغییرات آموزش مطالعات اجتماعی و شناسایی دالیل آن)1

. تکمیل  برگه سئواالت/پرسش هاي طرح شده
ارش از تعامل معلم با دانش آموزانو تهیه گز) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس )2

هاي یادگیري و آموزشی مطالعات اجتماعی و کاربردهاي آنهانظریه
ي برونر نظریه-
ي ژان پیاژه نظریه-
ي ویگوتسکینظریه-
ي راجرزنظریه-
نظریه هواردگاردنر-

: تکالیف یادگیري
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ل کاربرگ  میلف  و تکتحلیل نمونه گزارش هاي رفتارهاي اجتماعی کودکان در موقعیت هاي مخت)1
مطالعه متون خوانی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی)2

:تکالیف عملکردي
تهیه جدول مقایسه اي نظریه ها در زمینه رشد اجتماعی کودکان و کاربرد هاي آن در آموزش مطالعات اجتماعی

اجتماعیهاي اساسی در برنامه درسی مطالعات مهارت: فصل دوم
سواد عددي-
سواد خواندن-
مهارت فناوري-
هاي زندگیمهارت-
هاي زندگیمهارت-

شناخت خود-
هاارزش-
ارتباط با دیگران-
هدف گذاري-
گیريتصمیم-
مهار کردن خشم-
مراقبت از سالمتی-

مهارت کاوشگري-

: تکالیف یادگیري
ی طراحی یک نمونه فعالیت براي آموزش یکی از مهارت ها در برنامه درس

: تکالیف عملکردي
مشاهده مستقیم (تحلیل یک موقعیت یادگیري و بررسی میزان پرداختن به مهارت ها در آموزش مطالعات احتماعی مشاهده و

)مشاهده فیلم/ کالس درس
ي درسی مطالعات اجتماعیبرنامه: فصل سوم

اهداف-
هاي اساسی در مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت-
در برنامه درسی مطالعات اجتماعیهاي موضوعی حوزه-
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ارزش ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی-
:تکالیف یادگیري

ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعیها با مفاهیم و مهارتبررسی رابطه میان تم)1
ي درسی مطالعات اجتماعیها در برنامههاي  موضوعی و مهارتارتباط حوزهبررسی)2
و تحلیل راهکار هاي استفاده شده براي آموزش ارزش ها ) فیلم/ ستقیمم(مشاهده کالس درس )3

: تکالیف عملکردي
رسم شبکه ارتباطی میان حوزه هاي موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی

شناسایی و بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی: فصل چهارم
شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار دروس-

مفاهیم-
هاتم-
هامهارت-

بینی شدههاي یادگیري پیشفرصت-
هاي یادگیريچگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس یا حوزه-
هـا،  تعداد فصول و بخشموضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب،: بررسی ویژگی هاي کتاب درسی شامل-

بینی شده براي تدریسساعات پیش
هاها، تمی، فعالیت آموزشی، مفاهیم، مهارتتصویر عنوان: ساختار کتاب درسی شامل-
متن اطالع رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئله : ساختار متن آموزشی دروس شامل-
ها و واحدهاي تدریسبررسی فصول، بخش-
تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف-

.رتبط با آن را شناسایی کنندهاي یادگیري مطالعات اجتماعی مدانشجویان ارتباط حوزه:  گام دوم
:تکالیف یادگیري

مشارکت در کارگروه بررسی ساختار کتاب درسی و تهیه گزارش
: تکالیف عملکردي

تحلیل یک واحد یادگیري و شناسایی درجه تلفیق مهارت ها، ارزش ها و مفاهیم حول تم)1
طراحی یک موقعیت یادگیري با رویکرد تلفیقی)2

و یادگیريراهبردهاي تدریس. 3
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تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظري 
به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی 

بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم . موقعیت هاي واقعی تدریس استبراي درك عمیق تر و بکارگیري آن در 
.استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي و  بکارگیري راهبرد هاي شناختی استو خارج از محیط آموزشی نیازمند

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.)ییابتداآموزشرشته(یاعاجتممطالعاتآموزشروش).1391(آموزشىریزىبرنامهوپژوهشسازمان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 8آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . یابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزش

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



۱۹۳

»آموزش مطالعات اجتماعی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ر بخش مفاهیم و مهارت ها در مطالعات اجتماعی نیازمند توانایی معلمان در بکارگیري راهبرد هاي متنوع در آموزش اث
آنان باید قادر باشند واحد هاي یادگیري را با تأکید بر مسئله ها و ظرفیت هاي محیط . سازماندهی فرصت هاي یادگیري است

. از رویکرد کاوشگري طراحی و تدوین نمایندزندگی دانش آموزان به شیوه تلفیقی و با بهره گیري

مشخصات درس
عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مبانی آموزش مطالعات : پیشنیاز
اجتماعی

آموزش مطالعات اجتماعی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اسایی ماهیت محتوا ترکیبی از راهبرد هاي مستقیم و غیر مستقیم را در طراحی فعالیت یادگیري براي پاسخگویی با شن

. به نیاز ها و تجربیات یادگیرندگان مورد استفاده قرار دهد
.یک نمونه واحد یادگیري با رعایت گام هاي رویکرد کاوشگري طراحی و تدوین نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck1&1-2د ک -

2&3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
ي راهبردها
آموزش

در فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده از راهبرد هاي 
مختلفی استفاده شده است 
اما ارتباط میان راهبرد ها 
براي سازمان دادن یک 
فرصت یادگیري نظام مند 

.برقرار نیست

در فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده رابطه میان 

هداف و راهبرد هاي آموزشی ا
انتخاب شده به صورت نظام 

.مند برقرار است

در فرصت هاي یادگیري طراحی 
شده انتخاب راهبرد  ها به گونه 
اي صورت گرفته است که این 
فرصتها را  به موقعیتی براي 
یکپارچه نمودن دانش پیش و 
جدید و انتقال آموخته ها به 

. موقعیت جدید تبدیل نموده است
رویکرد 

کاوشگري
تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که گام هاي کلی 
فرآیند کاوشگري را می 
شناسد اما ارتباط آن را با 
خرده مهارت هاي مربوط 
به هر یک از گام ها نمی 

. داند

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که ارتباط میان گام هاي 
فرآیند کاوشگري را می 
شناسد و می داند که چگونه 

ان خرده مهارت هاي می
مربوط به هر یک از گام هاي 

. اصلی ارتباط برقرار نماید

در تحلیل انجام شده  رابطه میان 
گام هاي فرآیند کاوشگري را از 
جهت پیوند خرده مهارت ها با 
یکدیگر براي درونی شدن مهارت 
هاي اساسی کاوشگري مورد توجه 

. قرار داده است

طراحی واحد 
یادگیري

ر و عناصر یک واحد ساختا
یادگیري را مورد توجه قرار 
داده است اما ارتباط میان 
اهداف، فرصت هاي 

در طراحی عناصر یک واحد 
یادگیري را مورد توجه قرار 
داده است و ارتباط میان 
اهداف، فرصت هاي یادگیري 

ارتباط منسجمی بین عناصر واحد 
یادگیري طراحی شده براي معنادار 
شدن آموخته ها وجود و در 
فرصت هاي یادگیري پیش بینی 
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فاقد انسجام ..... یادگیري و 
.  است

را به صورت منسجم برقرار 
آوري در نموده است اما نو

خلق فرصت هاي یادگیري 
براي معنادار شدن آموخته ها 

.  وجود ندارد

.  شده نوآوري و خالقیت وجود دارد

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
هاي تدریس و یادگیريراهبرد: فصل اول

آموزش مستقیم
توضیحات معلمان-
پرسش و پاسخ-
نمایشی-

آموزش غیرمستقیم
ایفاي نقش-
کارگروهی-
سازيشبیه-
کاوشگري-
هاي طراحی شدهمسئله هاي واقعی و مسئله-
مطالعه موردي-

:تکالیف یادگیري
استفاده از راهبرد آموزش مستقیم و غیرمستقیم را مورد ارزیابی قرار گزارشی از کالس درس  مطالعات اجتماعی تهیه و چگونگی

.دهد
:تکالیف عملکردي

. طراحی یک نمونه فعالیت یادگیري با استفاده از راهبرد هاي آموزش غیر مستقیم
رویکردهاي جدید در آموزش مطالعات اجتماعی:فصل دوم

هاپروژه
انفرادي-
گروهی-

هاانواع پروژه
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اي خدماتیهپروژه-
هاي تولیديپروژه-
هاي مسأله محورپروژه-
هاي در سطح مدرسه و محلیپروژه-

هاطرح کلی پروژه
انتخاب تم یا موضوع پروژه-
هاي مطالعات اجتماعیها جهت آموزش حوزهشناسایی و بررسی زمینه-
هاتعیین اهداف و انتخاب منابع در اجراي پروژه-
هایابی از پروژهي ارزشنحوه-

یدادهاي جاريرو
ماهیت رویدادهاي جاري-
چگونگی استفاده از رویدادهاي جاري در آموزش مطالعات اجتماعی-
گیري در مورد اهمیت یا عدم اهمیت رویدادهاتصمیم-
آموزان در انتخاب رویدادهاي جاريتمرکز بر عالیق دانش -
ي بحث و گفت و گوهایی درباره ادارهمالك-
جدا کردن حقایق از عقاید-
هاتوجه به سایر دیدگاه-
ها و یا تعبیر و تفسیر وقایعتوجه به اصول اخالقی در برخورد با دیدگاه-
چگونگی طراحی یک واحد درسی کوچک با موضوع رویدادهاي جاري-

: تکالیف یادگیري
.ی قرار دهدنمونه اي از پروژه ها در آموزش مطالعات اجتماعی را به جهت نوع و ویژگی هاي پروژه مورد نقد و بررس

: تکالیف عملکردي
. دانشجویان به صورت انتخابی یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب نمایند

به صورت گروهی یک نمونه پروژه آموزشی را براي آموزش یکی از مباحث درس مطالعات اجتماعی طراحی، در مدرسه : الف
.اجرا و نتایج آن را به کالس گزارش کنند

.ها باشده هاي طراحی شده در سطح کالس شامل انواع مختلف پروژهشود پروژتوصیه می
بین المللی مطالعه و یکی از رویداد ها را براي تدریس / ملی/ دانشجویان اخبار و رویدادهاي جاري را در سطح محلی: ب

. مباحث درس مطالعات اجتماعی انتخاب و براي آن یک واحد درسی طراحی و در کالس اجرا نمایند
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آموزانیابی پیشرفت تحصیلی دانشارزش: ل سومفص
کنیم؟چرا سنجش می-
چه چیزي را باید سنجش کنیم؟-
تشخیص مطلب کلیدي براي سنجش-
راهبردهاي صحیح سنجش-
نگهداري سوابق-
نویسی گزارش-
آموزان درسنجشمشارکت معلمان ، اولیا و دانش-

: فعالیت یادگیري
رس مطالعات اجتماعی را در سطح مدرسه جمع آوري و ظرفیت این ابزار ها را در سنجش نمونه هایی از ابزار هاي ارزشیابی د

. توانایی هاي دانش آموزان ارزیابی نماید
:تکلیف عملکردي

. هاي عملکردي براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث طراحی نمایدآزمونیک نمونه
یک واحد یادگیري ساختار : فصل چهارم

عنوان واحد یادگیري- 1- 1
هدف واحد یادگیري- 1- 2
ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیري - 1- 3
آموز و نیازهاي محلیهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 1- 4
تعیین مفاهیم و مهارت هاي اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیري- 1- 5
.مهارت موردنظر/یابی به مفهوم نهایی هارت ها در یک واحد یادگیري و دستم/ ي گسترش مفاهیمچگونگی ارتباط و نحوه- 1- 6
ها با توجه به مفاهیم اساسیشواهد و مثال- 1- 7
تم انتخابی واحد یادگیري و نحوه سازماندهی حوزه هاي موضوعی پیرامون آن- 1- 8
یادگیري فرآیند کاوشگري و چگونگی بکارگیري مهارت هاي آن در سازماندهی واحد - 1- 9
.کندکه به یادگیري مفاهیم کمک می... ها و نویسیهاي آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام- 1- 8
.بینی شده تنوع، توالی و انسجام آنبررسی فرصت هاي یادگیري پیش- 1- 9

.مشخص کردن مواد و ابزارهاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد یادگیري- 1- 10
.آموزان ارتباط دادایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانشهروش- 1- 11
هاي پرورش خالقیت و توسعه مهارت هاي تفکرراهبرد- 1- 12
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طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیري- 1- 13
یابی، مجموعی از واحد یادگیريطراحی ارزش- 1- 14

: تکلیف یادگیري
.نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب شده/ طراحی واحد یادگیري و تهیه خالصه آنانتخاب یک مقاله در یکی از زمینه هاي 

. درجه تلفیقی بررسی و تحلیل نماید/ یک واحد یادگیري کتاب درسی را به جهت رعایت مالك هاي رویکرد کاوشگري
:تکلیف عملکردي

فاده از مفاهیم و مهارت هاي حداقل سه حوزه طراحی و تولید یک واحد یادگیري حول یک تم انتخابی با است: کار گروهی
موضوعی 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مشارکتی براي تحلیل، طراحی و تولید واحد هاي یادگیري

.استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي

منابع آموزشی. 4

. برنامه درسی مطالعات اجتماعی، کتاب درسی مطالعات اجتماعی.ف کتابهاي درسی ابتدایی و متوسطه نظريدفتر تألی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 7فعالیت هاي گروهی عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در : ارزشیابی فرآیند

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. یادگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»مبانی آموزش دینی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اولین تجربیات یادگیري مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء خانواده، نزدیکان و همساالن شکل می 
ه عنوان یک دوره تأثیر گذار در شکل گیري رفتار هاي دینی ب) هفت سال دوم(در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی . گیرد

آشنایی معلمان با فرآیند رشد اخالقی و روش هاي آموزش . و اخالقی در کودکان و نیز تقید به مسایل دینی محسوب می شود
ثیر گذار براي درك آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدي دانش آموزان و سازمان دادن موقعیت هاي یادگیري تأ

. مفاهیم دینی، شکل گیري و تقویت ارزش ها و باور هاي دینی کمک کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

دینیآموزشمبانی : به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مطالعه روش هاي بکارگرفته شده در آموزش مفاهیم اخالقی و دینی تناسب آن با ظرفیت هاي ذهنی دانش آموزان را مورد با

. بررسی قرار دهد
برنامه درسی را به جهت هماهنگی و انسجام عناصر و تأثیر آن در شکل گیري واحد یادگیري را با توجه به موقعیت یادگیرنده 

. ر دهدمورد نقد و بررسی قرا
:شایستگی اساسی

&ck pck1کد-
2&1 -1&2-
2&3 -2&2-
3&3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

زبان 
آموزش

گزارش نقش /در مصاحبه
زبان در آموزش مفاهیم دینی 
را بدون پرداختن به ارتباط 
بین مفاهیم و نقش هر یک از 
روش هاي مستقیم، غیر 
مستقیم و تجربیات دست اول 

. ده استمطرح نمو

گزارش نقش هر /در مصاحبه
یک از روش هاي ، غیر 
مستقیم و تجربیات دست اول 
در آموزش مفاهیم دینی و 
اخالقی را مطرح نموده اما 
ارتباط آن را با ظرفیت هاي 
ذهنی دانش آموزان در نظر 

.نگرفته است

گزارش نوع مفاهیم و آرتباط آن با /در مصاحبه
و تجربیات روش هاي مستقیم، غیر مستقیم 

دست اول و نیز ظرفیت هاي ذهنی دانش 
آموزان را در یادگیري مفاهیم دینی و اخالقی 

.را مطرح نموده است

شبکه 
مفهومی

در شبکه مفهومی رسم شده 
ارتباط میان مفاهیم اساسی و 
خرده مفاهیم و اطالعات 
جزئی طرح شده در برنامه 

. درسی را نشان نداده است

م شده در شبکه مفهومی رس
ارتباط میان مفاهیم اساسی و 
خرده مفاهیم و اطالعات 
جزئی طرح شده در برنامه 

.درسی را نشان داده است

در شبکه مفهومی رسم شده ارتباط میان 
مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم و اطالعات 
جزئی طرح شده در برنامه درسی را نشان داده 
و تقدم و تأخر ارائه مفاهیم در پایه هاي 

لف را با درنظر گرفتن ظرفیت هاي ذهنی مخت
.دانش آموزان مورد تحلیل قرار داده است
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تحلیل 
واحد 

یادگیري

در تحلیل انجام شده تأثیر 
کلیه عناصر برنامه درسی در 
شکل گیري واحد یادگیري را 

. مورد توجه قرار نداده است

در تحلیل انجام شده تأثیر 
کلیه عناصر برنامه درسی در 

ي واحد یادگیري را شکل گیر
.مورد توجه قرار داده است

در تحلیل انجام شده تأثیر عناصر برنامه 
درسی در شکل گیري واحد یادگیري و ارتباط 
متقابل آن ها با یکدیگر را براي انسجام واحد 

.یادگیري مورد توجه قرار داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
اه آموزش دینی در تربیتجایگ: فصل اول 

زمینه فلسفی -
نگرش به آموزش دینی  

زبان آموزش دین 
مستقیم

غیرمستقیم
تجارب دست اول و آثار و نتایج آن

تربیت دینی و پرورش تفکر 
زمینۀ روانشناختی تربیت دینی -

)اعتقادات، اخالق، احکام(هاي دینیماهیت یادگیري در آموزه
هاي دینیویژگیهاي رشدي و تکامل آن در درك آموزه

ظرفیتهاي ذهنی کودك و درك مفاهیم اعتقادي
ظرفیتهاي ذهنی کودك و درك مفاهیم اخالقی

زمینۀ اجتماعی تربیت دینی -
خانواده و تربیت دینی
مدرسه و تربیت دینی
نهادها و تربیت دینی

تربیت دینیها ورسانه
: يتکالیف یادگیر

متخصصان تعلیم  تربیت و تهیه یک / معلم/ اخالقی و مصاحبه با دانش آموز/ اي از مفاهیم اعتقايانتخاب نمونه)1
.   گزارش مستندي درباره ظرفیت هاي ذهنی دانش آموزان در درك و بکارگیري مفاهیم

ش هاي دینیو تهیه گزارش تحلیلی از نقش مدرسه در آموز) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس )2
برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی: فصل دوم

رویکرد و اهداف برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی-
اصول انتخاب و سازماندهی محتوا-
یادگیري–هاي یاددهی روش-
یابی پیشرفت تحصیلینقش و جایگاه ارزش-
یابی پیشرفت تحصیلیهاي ارزششیوه-
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: تکلیف یادگیري
. اخالقی دانش آموزان/ عناصر برنامه درسی از منظر نوع زبان آموزش بکارگرفته شده و تأثیر آن در تربیت دینیبررسی

: تکلیف عملکردي
رسم شبکه مفهومی براي مفاهیم و آموزه هاي دینی طرح شده در برنامه درسی و تناسب آن با ویژگی هاي رشدي دانش 

. آموزان
نامه درسی تعلیم و تربیت دینیمواد آموزشی در بر: فصل سوم

ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز-
ساختار، ویژگی و نقش کتاب کار -
و نقش کتاب راهنماي معلمساختار، ویژگی-
نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی-

:تکلیف یادگیري
هبرد هاي یادگیري توصیه شده در درك گزارش پژوهش ها در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی و نقش را/مطالعه مقاالت

مفاهیم از سوي دانش آموزان و انتخاب راهبرد هایی براي درك مفاهیم که از نظر او اثربخشی بیشتري دارد به همراه ذکر 
.دالیل

:تکلیف عملکردي
.تحلیل یک نمونه از واحد هاي یادگیري کتاب درسی و بررسی میزان سازگاري آن با عناصر برنامه درسی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش دینی، مطالعه مستقل و تعاملی براي تهیه گزارش از توانایی هاي 
دانش آموزان در درك مفاهیم دینی و اخالقی و بکارگیري راهبرد غیر مستقیم براي رسم شبکه مفهومی و تحلیل واحد 

. یادگیري
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
تربیت دینی در برابر چالش : فصل دوم. ، جلد دوم، تهران، مدرسه،. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1384(خسرو ،باقري

.)مربوط به مبحث آموزش دینی و تربیت، آموزش دینی و یادگیري، نگرشها و رویکردها(قرن بیست و یکم 
:منبع فرعی

رکن . پیام آزادي:یم و تلخیص محمدرضا جوادي، تهرانگردآوري، تنظ.تعلیم و تربیت اسالمی).1378(محمدتقی ، جعفري
)مربوط به مربی و آموزش دینی(64-86صص -معلم و مربی: دوم

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون پایانی : ارزشیابی پایانی
نمره 5هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبناي . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
. ا و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ه) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش دینی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اولین تجربیات یادگیري مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء خانواده، نزدیکان و همساالن شکل می 
به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شکل گیري رفتار هاي دینی ) ت سال دومهف(در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی . گیرد

آشنایی معلمان با فرآیند رشد اخالقی و روش هاي آموزش . و اخالقی در کودکان و نیز تقید به مسایل دینی محسوب می شود
ي یادگیري تأثیر گذار براي درك آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدي دانش آموزان و سازمان دادن موقعیت ها

. مفاهیم دینی، شکل گیري و تقویت ارزش ها و باور هاي دینی کمک کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

دینیآموزشمبانی : پیشنیاز

دینی آموزش: به فارسی:  نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با تحلیل ویژگی ها و ساختار مواد آموزشی، میزان انطباق آن با اهداف برنامـه درسـی را بـراي طراحـی فرصـت هـاي       

. یادگیري متنوع و غنی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد
تقویت واحد یـادگیري  / را براي اصالحبا طراحی و اجراي یک  واحد یادگیري در موقعیت واقعی، نقاط قوت و ضعف آن

.تشخیص و راهکار هایی براي اصالح آن ارائه نماید

:شایستگی اساسی
pk&pck1&2-2کد-

3&2-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
بررسی واحد یادگیري با نقد و بازنگري 

رعایت کلیه مالك ها 
صورت نگرفته است و در 

نظر هاي بازنگري به اظهار 
. کلی بسنده شده است

واحد یادگیري با رعایت کلیه 
مالك ها مورد برسی قرار 
گرفته است اما فرصت هاي 
یادگیري پیشنهادات ارائه شده 
براي بازنگري منجر به توسعه 
ظرفیت واحد یادگیري براي 
درك عمیق تر مفاهیم دینی و 

.اخالقی نشده است

واحد یادگیري با توجه به کلیه 
ها مورد نقد و بررسی مالك

قرار گرفته و فرصت هاي 
یادگیري پیشنهادات ارائه شده 
براي بازنگري منجر به تقویت 
و توسعه ظرفیت واحد یادگیري 
در در درك عمیق تر مفاهیم 

.دینی و اخالقی شده است
طراحی واحد 

یادگیري
واحد یادگیري طراحی شده 
ساختار نظام مندي ندارد و 

باط میان نشان دهنده ارت
اهداف و فرصت هاي 
یادگیري طراحی شده 

.    نیست

واحد یادگیري طراحی شده از 
نظم منطقی برخوردار است و 
ارتباط میان اهداف و فرصت 
هاي یادگیري طراحی رعایت 

.    شده است

در واحد یادگیري طراحی شده 
نوآوري وجود دارد و توانسته 
ضمن پوشش اهداف با تنوع 

ت هاي بخشیدن به فرص
یادگیري و تولید منابع جدید 
امکان عمیق بخشیدن به 
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. یادگیري را فراهم کند

گزارش تدریس انعکاس تدریس 
دهنده ارزیابی یادگیرنده 
نسبت به نقاط قوت و 
ضعف خود در طراحی واحد 

.  یادگیري نیست

در گزارش تدریس نقاط قوت و 
ضعف واحد یادگیري طراحی 
شده تشخیص داده شده و 
پیشنهاداتی براي انسجام بیشتر 
یاتقویت فرصت هاي یادگیري 

. طراحی شده ارائه شده است

در گزارش تدریس نقاط قوت و 
ضعف طراحی واحد یادگیري و 
دالیل آن تشخیص داده شده و 
پیشنهاداتی براي انسجام بیشتر 
یا تقویت فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده به همراه شواهدي 

رح شده براي تأثیر گذار مط
.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
معرفی کتاب درسی و راهنماي معلم: فصل اول

هـا،  تعداد فصول و بخـش موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب،: بررسی ویژگی هاي کتاب درسی شامل-1
بینی شده براي تدریسساعات پیش

یزي موضوعات درسیرساختار کتاب درسی و طرح-2
ساختار یک درس و کارکرد اجزاي مختلف آن  -3
ها و واحدهاي یادگیريبررسی فصول، بخش-4

بررسی واحد هاي یادگیري در کتاب درسی : فصل دوم
عنوان واحد یادگیري- 1- 1
هدف واحد یادگیري- 2- 1
ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیري - 3- 1
فهمی هاي احتمالیآموز و بدهاي ضروري دانشدانستهتعیین پیش- 4- 1
تعیین مفاهیم و مهارت هاي اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیري- 5- 1
.مهارت موردنظر/یابی به مفهوم نهایی مهارت ها در یک واحد یادگیري و دست/ ي گسترش مفاهیمچگونگی ارتباط و نحوه- 6- 1
ها با توجه به مفاهیم اساسیشواهد و مثال- 7- 1
ي یاگیري با توجه به رویکرد برنامه درسینحوه سازماندهی فرصت ها- 8- 1
تنوع راهبرد هاي آموزش و ارزشیابی در سازماندهی واحد یادگیري - 9- 1
.بررسی توالی و انسجام فرصت هاي یادگیري- 10- 1
.کندکه به یادگیري مفاهیم کمک می... ها و نویسیهاي آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام- 11- 1
.هاي آموزشی مناسب براي آموزش واحد تدریسمشخص کردن مواد و ابزار- 12- 1
.آموزان ارتباط دادهایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانشروش- 13- 1
هاي بکارگرفته شده براي توسعه مهارت هاي تفکر راهبرد- 14- 1
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طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد تدریس- 15- 1
یابی، مجموعی از واحد یادگیريطراحی ارزش- 16- 1

: فعالیت یادگیري
بررسی واحد هاي یادگیري کتاب درسی بر اساس چارچوب ارارئه شده در فصل دوم و ارائه یافته ها بـه کـالس و تصـمیم    نقد و

گیري در خصوص نکات قوت و ضعف کتاب به همراه ارائه پیشنهادات براي کمک به دانش آموزان در درك عمیـق تـر مفـاهیم    
. اخالقی و دینی

.  پایه تحصیلی مورد بررسی قرار گیردتوصیه می شود کلیه کتاب ها در شش 
:فعالیت عملکردي

طراحی و تولید یک واحد یادگیري با رعایت اهداف و حدود محتوا در برنامه درسی : کار گروهی
بررسی ساختار کتاب راهنماي معلم و سایر مواد آموزشی: فصل سوم

توجه به موقعیت هاي واقعی زندگی و لحاظ دلیل فرصت هاي یادگیري طراحی شده با (تبیین منطق واحد یادگیري )1
)نمودن تفاوت هاي فردي

قابلیت ها و توانایی هایی که دانش آموزان پس از گذراندن این -انتظارات از دانش آموزان (تعیین پیامد هاي یادگیري )2
)واحد یادگیري به آن دست خواهند یافت

. ی شده استتبیین مفاهیم اساسی که واحد یادگیري حول آن سازمانده)3
بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان و راهکار ها)4
چگونگی درگیر نمودن دانش آموزان از طریق فراخواندن دانش، تجربیات پیشین و عالیق فردي آنان براي کسب )5

.دانش و تجربیات جدید
ز راهبرد هاي سازمان دهی و مرحله بندي  فرصت هاي یادگیري، تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي با استفاده ا)6

مختلف 
راهبرد هاي هماهنگ نمودن واحد یادگیري با سبک هاي یادگیري، توانمندي و عالیق فردي )7
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)8
س تفاوت هاي فردي و قدرت انتخاب در انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي بر اسا/ میزان انعطاف)9

موقعیت هاي یادگیري در مناطق مختلف
و مالك هاي ارزیابی سطوح عملکردي در ارزیابی تکالیف یادگیري و ) رسمی و غیر رسمی(انواع راهکار هاي سنجش )10

تکالیف عملکردي 
روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به پیامد ها و ارایه بازخورد موثر به دانش آموزان)11
منابع مورد استفاده معلمسایر)12

سازماندهنده هاي تصویري/ نمونه کاربرگ ها
 دستور العمل ها
نمودار ها
 منابع خواندنی
فهرست واژگان
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نمونه آزمون ها
شناسیکتاب

بررسی راهنما هاي معلم بر اساس ساختار فوق و تهیه گزارشی از سطح کارآیی آن در کمک بـه معلمـان در   : تکلیف یادگیري
.شآموز

بازنگري یک نمونه واحد هاي یادگیري طراحی شده در راهنماي معلم و تکمیل آن با طراحی فرصت هـاي  :تکلیف عملکردي
.یادگیري جدید و تولید منابع آموزشی مورد نیاز

ارایه تدریس نمونه: فصل چهارم
حقق اهداف و کمک به یادگیري دانش دانشجو  طراحی انجام شده براي واحد یادگیري را در سطح کالس درس اجرا و میزان ت

.شودگزارش تدریس همراه با اصطالحات تنظیم و ارایه می. آموزان  مورد نقد قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
استفاده از راهبرد تعاملی در بررسی کتاب درسی و راهنماي معلم، مطالعه مستقل در طراحی واحد یادگیري و راهبرد غیر 

. در اجرا و ارزیابی واحد یادگیري) تحلیل نقاد(قیم مست

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

.برنامه درسی حوزه یادگیري حکمت و معارف اسالمی و کتب درسی مربوطه در دوره ابتدایی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

: ........ ارزشیابی پایانی
نمره 5هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
نمره10اجرا و ارزیابی واحد یادگیري در سطح کالس درس 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
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»آموزش قرآن«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ـ . در جامعه ایران یادگیري قرآن از محیط خانواده آغاز شده و در دوره ابتدایی ادامه پیدا می کند انونی دانـش  بر اساس مصوبات ق
آموزان در دوره ابتدایی باید بتوانند متن قرآن کریم را بخوانند و توانایی درك معناي عبارات ساده و پرکاربرد آن را براي انس بـا  

در استفاده از زمان تخصیص یافتـه بـراي آشـنایی دانـش     نآشنایی معلمان با روش تدریس قرآن کریم به آنا. قرآن داشته باشند
. آن کریم توانمند نمودن دانش آموزان در روانخوانی و درك مفاهیم کمک می نمایدآموزان با قر

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

قواعد آموزش اصول و : پیشنیاز
قرآن

آموزش قرآن : نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

برنامه درسی آموزش قرآن دوره ابتدایی را بررسی و رابطه میان روش تدریس بخش هاي مختلف را با اهداف و شیوه هاي 
. ارزشیابی گزارش نماید

بتواند از ظرفیت منابع محلی براي تنوع بخشیدن فرصت هاي یادگیري و پاسخ به توانایی دانش آموزان در فراگیري قرآن 
. داستفاده کن :شایستگی اساسی

pck & Ck 2&1-1کد-
1&1-3&2-3&3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
ارتباط میان هدف و شیوه هاي تدریس

شیوه ارزشیابی و روش 
تدریس بخش هاي 
مختلف آموزش قرآن را 
بدون در نظر گرفتن 
تمایز بخش هاي از 
یکدیگر گزارش نموده 

. است

هنده تحلیل انجام شده نشان د
ارتباط میان هدف روش تدریس و 
شیوه ارزشیابی بخش هاي 
مختلف آموزش قرآن است، و در 
این تحلیل تمایز بخش ها از 

. یکدیگر گزارش شده است

تحلیل نشان دهنده ارتباط 
روش تدریس بخش هاي 
مختلف آموزش قرآن با 
هدف و شیوه ارزشیابی هر 
یک از بخش ها و ارتباط آن 

آموزان با یادگیري دانش
.است

ظرفیت هاي مختلف را منابع محلی
در سطح منابع در 
دسترس بررسی نموده و 
روشی براي استفاده از 
این ظرفیت جهت کمک 
به یادگیري دانش 
آموزان با توجه به تفاوت 
هاي فردي ارائه نداده 

ظرفیت هاي مختلف را در سطح 
مدرسه و خانواده ها شناسایی 

فاده از این نموده و نحوه است
ظرفیت ها جهت کمک به 
یادگیري دانش آموزان را با توجه 
به تفاوت هاي فردي در قالب 

.طرحی ارائه داده است

ظرفیت هاي مختلف در 
سطح مدرسه و  محله 
شناسایی نموده و نحوه 
استفاده از این ظرفیت ها را 
در قالب طرحی که نشان 
دهنده انعطاف برنامه با توجه 

فردي دانش به تفاوت هاي
آموزان می باشد ارائه داده 
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.است. است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول 

و رویکرد آموزش قرآنفلسفه-1
اصول و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی-2
روش هاي آموزش قرآن-3

آموزش روخوانی با تکیه بر زبان مادري
آموزش روخوانی به روش سنتی

آموزش روخوانی به روش تصویر خوانی 
رسانه هاي آموزشی -4
آشنایی با ساختار کتاب درسی-5
ظرفیت هاي محلی براي تنوع بخشیدن به فرصت هاي یادگیري-6

:تکلیف یادگیري
منابع نقدي با مراجعه به اسناد برنامه درسی آموزش قرآن در دوره ابتدایی یکی از محور هاي فوق را مطالعه و با استفاده از سایر

.بر آن ارائه نماید
: تکلیف عملکردي

زندگی خود بررسی و در قالب طرحی که چگونگی استفاده از این منابع براي تنوع / منابع محلی را در سطح منطقه آموزشی
. بخشیدن به فرصت هاي یادگیري را منعکس می نماید، ارائه کند

هاي تدریس روش: فصل دوم
:خواندن قرآن - الف

موزش مهارت روخوانیآ- 1
بخش خوانی کلمات و ترکیب هاي قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس آموخته هاي - 1- 1

سواد آموزي فارسی و با اشاره صحیح به هر بخش، توسط معلم، با استفاده از لوحه آموزشی و خواندن دسته جمعی و انفرادي دانش آموزان 
لمات و عبارات قرآنی به صورت شمردهتمرین خواندن ک- 2- 1
تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت معمولی و روان- 3- 1

:الخط قرآن کریمآموزش نمادهاي خاص رسم -2
انواع تنوین، کاف بدون سرکج و الف کوچکتاء گرد، - 2- 1
)هاء ضمیر در اشباع حرکت( واو و یاي کوچک - 2- 2
)ء(همزه - 2- 3
)التقاي ساکنین ( نون کوچک - 2- 4
حروف مقطعه- 2- 5



۲۰۸

عالمت مد- 2- 6

:آموزش حروف ناخوانا -3
انواع حروف ناخوانا- 3- 1
آموزش حروف ناخوانا به صورت حروف متمایز- 3- 2
آموزش قواعد حروف ناخوانا- 3- 3

روش تدریس انواع وقف - 4
ي رفع اشکاالت روخوانیشیوه- 5
ئتآموزش قرا- 6

هاي قرآنیپیام) ب 
ها و عبارات ساده یا پرکاربرد قرآن کریم روش آموزش معنا کردن ترکیب: درك معنا ) ج 
هاي قرآنی داستان) د 

خواندن از روي قرآن کامل) هـ  
حفظ نسبی آیات و سوره هاي قرآن کریم ) و  

:تکلیف عملکردي
وش هاي تدریس بخش هاي مختلف، طراحی آموزشی با استفاده از شیوه هاي با اهداف بررسی برنامه درسی و ارتباط آن با ر

. مختلف آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید
:یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانارزش:فصل سوم

یابی مستمرارزش
یابی مستمر، اهمیت و نقش آن در یادگیري قرآنرویکرد ارزش- 1
ي ابتداییها وکار در کالس دورههاي قرآنی، داستانپیامرائت،هاي روخوانی، قیابی مستمر از بخشارزش- 2
هاي داخل و خارج از کالسدهی و نقش هر یک از فعالیتي نمرهارزش یابی مستمر و نحوه- 3
.دهی یابی مستمر دانش آموزان ، مالحظات ضروري در کیفیت نمرهي ارزشنمره گذار- 4

: تکلیف یادگیري
.ارزشیابی براي هر یک از بخش هاي تدریس قرآن ابزار ارزشیابی طراحی نمایدبا استفاه از راهبرد هاي 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم براي کسب تجربه در آموزش مهارت هاي روخوانی قرآن با استفاده از 

برد هاي شناختی براي تحلیل اهداف و روش هاي منابع محلی براي پاسخ به تفاوت هاي فردي دانش آموزان، و راه
.تدریس آموزش قرآن است

منابع آموزشی. 4
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.ي معلم در دوره ابتداییراهنما. آموزشىریزىبرنامهوپژوهشسازمان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
10جو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانش: ارزشیابی فرآیند

نمره 
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. گیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یاد) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هنرآموزشیمبان«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

شکل ها، (آموزش هنر فرصت الزم براي مواجهه کودکان با دنیایی که مملو از اطالعات در قالب هاي مختلف و پیچیده بصري 
در آموزش دوره "تربیت هنري"توجه به . و غیر بصري است را فراهم می کند) اندازه ها، رنگ ها، الگو ها، ساختار ها، و بافت ها

خود را یاد بگیرند و بتوانند اطالعات را از منابع محیط "حواس"ابتدایی موجب می شود تا دانش آموزان توانایی استفاده از 
توانایی معلمان در خلق . ستفاده قرار دهندپیرامون خود  با دقت انتخاب و آنها را بر اساس معیار هاي معتبر مورد بررسی و ا

فرصت هاي یاگیري با بهره گیري از قدرت تخیل، تفکر، حواس دانش آموزان به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن تقویت رشد 
عاطفی و ذهنی دانش آموزان، از زبان هنر  به عنوان یکی از شیوه برقراري ارتباط براي کمک به یادگیري آنان در موضوعات 

.درسی مختلف استفاده کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مبانی آموزش هنر :نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي یادگیري را براي تقویت توانایی با درك نقش آموزش هنر در رشد ظرفیت ها و استعداد هاي دانش آموزان فرصت 

. هاي زیبایی شناسی، تفکر، و ابراز احساسات به زبان هنر تدارك ببیند
برنامه درسی هنر را از منظر تربیت هنري و نقش هر یک از حوزه هاي هنري در پرورش توانایی هاي دانش آموزان 

. مورد نقد و بررسی قرار دهد

:شایستگی اساسی
pck&ck2&1-1کد-

1&1-3&2-3&3-3&

4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

فرصت یاگیري طراحی زبان هنر
شده امکان استفاده از قالب 
ها و ابزار هاي هنري را 
تدارك دیده است ولی 
ارزیابی آن بر اساس اصول 
و معیارهاي زیبایی شناسی 
نشان دهنده ابراز استعداد 
هاي فردي به زبان هنري 

.نیست

یاگیري طراحی شده فرصت 
امکان استفاده از قالب ها و ابزار 
هاي هنري را تدارك دیده است 
و ارزیابی آن بر اساس اصول و 
معیارهاي زیبایی شناسی نشان 
از امکان ابراز استعداد ها به 

.زبان هنري است

فرصت یاگیري طراحی شده 
امکان استفاده از قالب ها و 
ابزار هاي هنري را با توجه به 

اوت هاي فردي تدارك دیده تف
است و ارزیابی آن بر اساس 
اصول و معیارهاي زیبایی 
شناسی نشان از ابراز استعداد 
هاي دانش آموزان به زبان 

.هنري است
در تحلیل نمونه اثر دانش اثر هنري

آموز صرفاً توصیفی از اثر 
ارائه نموده و نتوانسته است 

در تحلیل نمونه اثر دانش آموز 
توانسته است اثر هنري را بر 
اساس اصول و معیار هاي 

در تحلیل نمونه اثر دانش آموز 
انسته است اثر هنري را بر تو

اساس اصول و معیار هاي 
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آن را بر اساس اصول و 
یی شناسی معیار هاي زیبا

مورد نقد و ارزیابی قرار 
. دهد

زیبایی شناسی مورد بررسی قرار 
داده و توصیه هایی براي 
پرورش استعداد ها و توانایی 
هاي هنري دانش آموز ارائه 

دهد

زیبایی شناسی مورد بررسی 
قرار داده و بازخورد ها را با 
توجه به ویژگی ها و زبان ابراز 
هنري بکارگرفته شده ارائه 

. نماید
در نقد و ارزیابی برنامه برنامه درسی

درسی ارتباط میان عناصر 
برنامه را با توجه به رویکرد 

ت هنري گزارش نموده تربی
.است

در نقد و ارزیابی برنامه درسی 
ارتباط میان عناصر برنامه را با 
توجه به رویکرد تربیت هنري و 
ارتباط آن با حوزه هاي هنري 
مطرح شده در برنامه درسی 

.گزارش نموده است

در نقد و ارزیابی برنامه درسی 
ارتباط میان عناصر برنامه را با 

ربیت هنري، توجه به رویکرد ت
با در نظر گرفتن نقش هر یک 
از حوزه هاي هنري در پرورش 
ظرفیت هاي هنري دانش 

.آموزان گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2

کلیات: فصل اول
تعاریف هنر-
کارکرد و نقش هنر در تربیت و یادگیري -
تاریخچه آموزش هنر در ایران و جهان-
هاي ایرانتحول آموزش هنر در دبستانسیر -

مبانی آموزش هنر
شناختی آموزش هنرمبانی روان-
نظریه هوشهاي چند گانه و نقش هنر در پرورش انواع هوش-
آموزاننقش هنر در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش-
اهمیت توجه به  نیازها، عالیق و تجربیات کودکان در آموزش هنر-
چگونگی تربیت هنري آنان در این سنین 11تا 6ختی کودکان در سنین خصوصیات روانشنا-
تعریف جدید از سواد و چگونگی ایجاد ارتباط از طریق انجام فعالیت هاي هنري -
رویکرد دیسیپلین محوري در آموزش هنر-
زیباشناختی-
خالقیت-
منش تفکر-
)نقد هنري(تفکر انتقادي -

: تکلیف یادگیري
وهشی در زمینه ویژگی هاي زیبا شناسی دانش آموزان در دوره ابتدایی، رویکرد ها در آموزش هنر و نقش هنر با مقاالت علمی پژ

. در یادگیري را مطالعه و دیدگاه خود در زمینه نقش هنر در آموزش و یادگیري را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
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آموزش هنر: فصل دوم
فرآیند آموزش

ادراك حسی-
ناصر و واژگان و مفاهیم هنريدرك ع-
خلق هنري-
درك مفاهیم-
ابراز فردي-

ادراك حسی
حس بینایی-
حس شنوایی-
حس حرکتی-
حس المسه-

 عناصر بصري
نقطه-
خط-
سطح-
حجم-
)فرم(شکل -
رنگ ها-
بافت-

 اصول زیبا شناسی

نظم-
تقارن-
تناسب-
ریتم-
ترکیب بندي-
نقش هر یک از مفاهیم در تولید آثار هنري-

مفاهیم و اصول در آثار هنريدرك
برقراري ارتباط با آثار هنرينحوه-
منحصر به فرد بودن آثار هنري خود ودیگران-
قضاوت و تفسیر-

: تکلیف یادگیري
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از منظر رویکرد تربیت هنري، روش آموزش مفاهیم هنري به کودکان را در یک موقعیت یادگیري در سطح مدرسه مطالعه و آن 
. رسی قرار دهدرا مورد نقد و بر

: تکلیف عملکردي
با رعایت فرآیند آموزش هنر براي آموزش یکی از مفاهیم ذکر شده فرصت یادگیري را طراحی، اجرا و نتایج آن را از منظر تقویت 

. توانایی هاي زیباشناسی دانش آموزان گزارش نماید
ي ابتداییدرسی هنر دورهبرنامه: فصل سوم 

رویکرد-
اصول-
ي درسی آموزش هنری برنامهاهداف کل-

هاي آموزش هنرحوزه
تربیت شنوایی-
نقاشی-
سازيکاردستی و حجم-
قصه و نمایش-
آشنایی با میراث فرهنگی-

یابی در آموزش هنرهاي تدریس و ارزشروش
رویکردهاي سنتی در آموزش هنر-
رویکردهاي اکتشافی در آموزش هنر-

یابیارزش
مشاهده-
خود ارزیابی-
بی همساالنارزیا-
ثبت و گزارش دادن-
ها و سطوح عملکرد در ارزیابی یک تولید هنريمالك-

فضا و مواد آموزشی در آموزش هنر
نقش ابزار و منابع در آموزش هنر-
وسایل سمعی و بصري-
)دور ریختنی ها(وسایل قابل مصرف -

:تکلیف یادگیري
ه هنري، نحوه استفاده از قالب ها و ابزار هاي هنري، مورد بررسی قرار نمونه اي از آثار هنري دانش آموزان را به جهت، خلق اید

. داده و ارزیابی خود را بر اساس اصول و معیار هاي زیبایی شناسی ارائه نماید
: تکلیف عملکردي
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قدرت برنامه درسی آموزش هنر را از منظر ارتباط عناصر برنامه با یکدیگر و نقش هر یک از حوزه هاي هنري در پرورش
. خالقیت، توانایی هاي ذهنی و عاطفی دانش آموزان با توجه به تربیت هنري مورد نقد و بررسی قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس رویکرد تربیت هنري و ارتباط آن با حوزه هاي مختلف آموزش هنر، مطالعه مستقل و 

، )با استفاده از قالب هاي هنري(گزارش از توانایی هاي دانش آموزان در ابراز ایده ها و افکار به زبان هنرتعاملی براي تهیه 
راهبرد غیر مستقیم براي تحلیل برنامه درسی بر اساس رویکرد تربیت هنري و نقش آن در پرورش توانایی هاي دانش 

. آموزان
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
. انتشارات مدرسه،. چیستی، چرایی، چگونگی آموزش هنر).1383(محمود،مهر محمدي
.........:منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون پایانی : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ه کارارزیابی پوش
مبناي . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1هنر کارگاه آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش هنر به معلم توانایی آنان را در خلق فرصت هاي یاگیري در درون و بیرون از حوزه یادگیري هنر افزایش می دهد و به 
آنان کمک می کند تا مشکالت یاگیري دانش آموزان را با استفاه از ظرفیت هنر در آموزش موضوعات درسی مختلف برطرف 

عالوه بر این خلق یک اثر هنري در رشته هاي مختلف به آنان این امکان را می دهد تا با ایده یابی، خلق ایده و ارزیابی . نمایند
اثر هنري تولید شده توانایی هاي هنري خود را شناسایی نموده و ضمن رشد و توسعه ظرفیت هاي شخصی از زبان هنر در 

.موقعیت هاي واقعی زندگی استفاده نمایند

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مبانی آموزش هنر: پیشنیاز

122کارگاه آموزش هنر:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

. زش هنر، یک اثر هنري خلق نمایدآموهبا درك مفاهیم خاص و فرایند خلق یک اثر هنري در حوز
براي موقعیت هاي یادگیري مختلف از زبان هنر براي آوزش موضوعات درسی مختلف و برانگیختن عالیق دانش 

. آموزان استفاده کند
:شایستگی اساسی

pck&ck2&1-1کد -
1&1-3&2-3&3-3&

4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

شده نشان اثر هنري خلق خلق اثر هنري
دهنده آگاهی نسبت به 
روش ها و ابزار هاي 
هنري است، اما اجرا و 
ارزیابی آن بر اساس مالك 
هاي هنري انعکاس دهنده 
درك مفاهیم و بهره گیري 
از فرآیند ها در خلق اثر 

.هنري نیست

در اثر هنري خلق شده از ابزار 
ها و روش ها متناسب با مفاهیم 
و فرآیند هاي هنري  استفاه
شده و ارزیابی آن  بر اساس 
مالك هاي هنري نشان دهنده 
خلق ایده و اجراي آن به زبان 

.هنري است

ایده یابی، اجرا، اثر هنري بر 
اساس معیار هاي هنري 
انعکاس دهنده درك عمیق 
نسبت به مفاهیم هنري و 
بکارگیري فرآیند ها اسو ارزیابی 
اثر نیز نشان از کشف روابط در 

. شده استاثر هنري خلق 

فرصت 
یادگیري

در طراحی فرصت هایی 
یادگیري از مفاهیم و 
فرآیند هاي هنري استفاده 

در فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده از مفاهیم و فرآیند 
هاي هنري در حوزه هاي 

در فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده از مفاهیم و فرآیند 
هاي هنري در حوزه هاي 

.استفاده کردteam teachingاي تدریس یا با توجه به تنوع موضوعات در این درس می توان از چند استاد بر-22
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شده است، اما تناسب آن 
با موقعیت یادگیري و نیاز 
ها و عالیق یادگیرندگان 

. لحاظ نشده است

ستفاده شده مختلف هنري ا
است، و در طراحی فرصت ها 
تفاوت هاي فردي مد نظر قرار 

.گرفته است

مختلف هنري به صورت 
تلفیقی استفاده شده است، به 
گونه اي که ضمن توجه به 
تفاوت هاي فردي امکان درگیر 

وزان را نمودن همه دانش آم
متناسب با تفاوت هاي فردي 

.فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
آموزش نقاشی: فصل اول

رنگ نقاشی، تخیل،تعادل، توازن، هارمونی، دیدن، تصویر عینی،تقارن، حجم، ترکیب، بافت، آموزش اشکال، فرم، رنگ،
...، طراحی نقوش هندسی، طراحی نقوش انتزاعی و اشیا،نقاشی روي کردن، چاپ دستی،

طراحی فرصت یادگیري
ادراك حسی-
درك عناصر بصري -
هاي اساسیپرسش-
):نقاشی، ابزار و مواد، نکات ایمنی(فرایند خلق یک اثر هنري-
درك مفاهیم-

.)انشجو به صورت عملی طی خواهد شداین فرایند توسط د(اجراي ایده، ، ارزیابی یک اثر هنري, ي ایدهارائهیابی، ایده
هاي طراحی یک فعالیت نقاشیگام

ایجاد انگیزه -1
)ابزار ومواد، روش اجرافرصت تفکر براي انتخاب ایده،(پرورش ایده-2
)یا ابراز هنريفرصت اجراي ایده(اجراي ایده-3
..)ثبت نتایج و ي فعالیت، توصیف و نقد فعالیت، ارائه(ارزیابی ایده -4

:ملکرديتکلیف ع
آموزان یک موقعیت  یادگیري در آموزش نقاشی طراحی کرده با توجه به فرایند براساس شناخت عالئق و نیازهاي دانش

:به هنگام ارزیابی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. فوق آن را اجرا و ارزیابی نمایید
چگونه فرایند خلق یک اثر هنري توسط یادگیرندگان طی شده است؟-1
.تري را برقرار کنندیت انجام شده به دانش آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسبچگونه فعال-2
هاي هنري یادگیرندگان فراهم شده است؟هاي خاصی براي ابراز تواناییچه فرصت-3
بهبود فرایند هاي یادگیرندگان استفاده شده است؟ و چگونه ازنتایج آن برايیابی فعالیتهایی براي ارزشاز چه روش-4

خلق یک اثر هنري استفاده می شود؟
هاي یادگیري بعدي استفاده خواهید کرد؟کدام یک ازنتایج رادر طراحی فرصت-5
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آموزش کاردستی:فصل دوم 
)گري، مواد موجود در طبیعتها، سفال، کاغذ و مقوا، دورریختنیها، بافتتوجه به زیباییدیدن،(کاردستی 

يطراحی فرصت یادگیر
ادراك حسی-
درك عناصربصري -
هاي اساسیپرسش-
):کاردستی، ابزار و مواد، نکات ایمنی(فرایند تولید یک محصول هنري-
درك مفاهیم-

.)این فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شد(ي ایده، اجراي ایده، ارزیابی یک اثر هنريارائهیابی ، ایده
هاي طراحی یک فعالیت کاردستیگام

ایجاد انگیزه -1
)ابزار ومواد، روش اجرافرصت تفکر براي انتخاب ایده،(پرورش ایده-2
)یا ابزار هنريفرصت اجراي ایده(اجراي ایده-3
..)ثبت نتایج و ي فعالیت، توصیف و نقد فعالیت،ارائه(ارزیابی ایده -4

:تکلیف عملکردي
موزش کاردستی طراحی کرده و با توجه به فرایند فوق آن آموزان یک موقعیت یادگیري در آبر اساس شناخت عالئق دانش

:به هنگام ارزیابی به سواالت زیر پاسخ دهید. را اجرا وارزیابی نمایید
چگونه فرایند خلق یک اثر هنري توسط یادگیرندگان طی شده است؟-1
.تري را برقرار کنندآموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسبچگونه فعالیت انجام شده به دانش-2
.هاي هنري یادگیرندگان فراهم شده استهاي خاصی براي ابراز تواناییچه فرصت-3
هاي عملکرد یادگیرندگان استفاده شده است؟ و چگونه ازنتایج آن براي بهبود یابی فعالیتهایی براي ارزشاز چه روش-6

فرایند خلق یک اثر هنري استفاده می شود؟
هاي یادگیري بعدي استفاده خواهید کرد؟ایج را در طراحی فرصتکدام یک از این نت-4

:گوییقصه و قصه: فصل سوم
گویی، خاطره، گو، تناسب صدا و حرکات در قصههاي قصهگویی، ویژگیمناسب کودکان، قصههاي قصهقصه، ویژگی-

تصویرخوانی ،فضاي قصه، قهرمانان قصه
طراحی فرصت یادگیري

)ساسات و عواطفبیان اح(ادراکات حسی-
درك عناصر قصه -
هاي اساسیپرسش-
):قصه(فرایند خلق یک اثر هنري-
درك مفاهیم و اجراي آن به صورت عملی-

).این فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شد(ي ایده، اجراي ایده، ارزیابی یک محصول هنريارائهیابی، ایده
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یهاي طراحی یک فعالیت قصه و قصه گویگام
ایجاد انگیزه -1
)ابزار ومواد، روش اجرافرصت تفکر براي انتخاب ایده،(پرورش ایده-2
)یا ابراز هنريفرصت اجراي ایده(اجراي ایده-3
..)ثبت نتایج و ي فعالیت، توصیف و نقد فعالیت،ارائه(ارزیابی ایده -4

:تکلیف عملکردي
هاي قصه طراحی کرده با توجه بهفرایند فوق آن را عالیتآموزان یک موقعیت یادگیري در فبراساس شناخت عالئق دانش

:به هنگام ارزیابی به سؤاالت  زیر پاسخ دهید. اجرا و ارزیابی نمایید
چگونه فرایند تولید اثر هنري توسط یادگیرندگان طی شده است؟-1
تري برقرار کنند؟آموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسبچگونه فعالیت انجام شده به دانش-2
هاي هنري یادگیرندگان فراهم شده است؟هاي خاصی براي ابراز تواناییچه فرصت-3
و چگونه ازنتایج آن براي هاي عملکرد یادگیرندگان استفاده شده است؟ یابی فعالیتهایی براي ارزشاز چه تکنیک-4

بهبود فرایند خلق یک اثر هنري استفاده می شود؟
هاي یادگیري بعدي استفاده خواهید کرد؟ج را در طراحی فرصتکدام یک از این نتای-5

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم و فرآیند ها هنري براي خلق یک اثر هنري، اجراي مستقل و یادگیري 

فرصت هاي یادگیري بر اساس رویکرد تربیت براي خلق یک اثر هنري، و راهبرد غیر مستقیم براي طراحی ) نمایش(مشارکتی
. هنري

منابع آموزشی. 4
........

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
10ارزیابی این درس بر اساس تولیدات داشجویان در دو  بخش طراحی فرصت هاي یادگیري در هر یک از رشته هاي هنري 

.ي هنرينمره و خلق یک اثر هنري و ارزیابی آن بر اساس معیار ها
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»2کارگاه آموزش هنر«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش هنر به معلم توانایی آنان را در خلق فرصت هاي یاگیري در درون و بیرون از حوزه یادگیري هنر افزایش می دهد و به 
ر آموزش موضوعات درسی مختلف برطرف آنان کمک می کند تا مشکالت یاگیري دانش آموزان را با استفاه از ظرفیت هنر د

عالوه بر این خلق یک اثر هنري در رشته هاي مختلف به آنان این امکان را می دهد تا با ایده یابی، خلق ایده و ارزیابی . نمایند
اثر هنري تولید شده توانایی هاي هنري خود را شناسایی نموده و ضمن رشد و توسعه ظرفیت هاي شخصی از زبان هنر در

.موقعیت هاي واقعی زندگی استفاده نمایند

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مبانی آموزش هنر:پیشنیاز

223کارگاه آموزش هنر:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

. آموزش هنر، یک اثر هنري خلق نمایدهخاص و فرایند خلق یک اثر هنري در حوزبا درك مفاهیم
براي موقعیت هاي یادگیري مختلف از زبان هنر براي آوزش موضوعات درسی مختلف و برانگیختن عالیق دانش 

. آموزان استفاده کند :شایستگی اساسی
pck&ck2&1-1کد -

1&1-3&2-3&3-3&

4-3
3سطح2سطح1طح سهامالك

خلق اثر 
هنري

اثر هنري خلق شده نشان 
دهنده آگاهی نسبت به 
روش ها و ابزار هاي هنري 
است، اما اجرا و ارزیابی آن 
بر اساس مالك هاي 
هنري انعکاس دهنده درك 
مفاهیم و بهره گیري از 
فرآیند ها در خلق اثر هنري 

.نیست

در اثر هنري خلق شده از ابزار 
متناسب با ها و روش ها

مفاهیم و فرآیند هاي هنري  
استفاه شده و ارزیابی آن  بر 
اساس مالك هاي هنري 
نشان دهنده خلق ایده و 
اجراي آن به زبان هنري 

.است

ایده یابی، اجرا، اثر هنري بر اساس 
معیار هاي هنري انعکاس دهنده 
درك عمیق نسبت به مفاهیم هنري 
و بکارگیري فرآیند ها اسو ارزیابی
اثر نیز نشان از کشف روابط در اثر 

. هنري خلق شده است

فرصت 
یادگیري

در طراحی فرصت هایی 
یادگیري از مفاهیم و فرآیند 
هاي هنري استفاده شده 
است، اما تناسب آن با 

در فرصت هاي یادگیري 
و طراحی شده از مفاهیم

فرآیند هاي هنري در حوزه 
هاي مختلف هنري استفاده 

در فرصت هاي یادگیري طراحی 
شده از مفاهیم و فرآیند هاي هنري 
در حوزه هاي مختلف هنري به 
صورت تلفیقی استفاده شده است، به 

.استفاده کردteam teachingبا توجه به تنوع موضوعات در این درس می توان از چند استاد براي تدریس یا -23
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موقعیت یادگیري و نیاز ها 
و عالیق یادگیرندگان 

. لحاظ نشده است

شده است، و در طراحی 
فرصت ها تفاوت هاي فردي 

.مد نظر قرار گرفته است

فاوت گونه اي که ضمن توجه به ت
هاي فردي امکان درگیر نمودن همه 
دانش آموزان را متناسب با تفاوت 

.هاي فردي فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
موسیقی: فصل یک

ملودي، ها،  صداي مطبوع، ریتم و صدا و انواع آن، منبع صدا، تقلید صدا، شنیدن، گوش دادن، سرود ، توجه به زیبایی(-
)انواع موسیقی، کاربردهاي موسیقی ساز، سازهاي ملی

  تربیت شنوایی
شنیدن و گوش دادن-
هابررسی صداهاي موجود و آشنایی با آن-
تقلید صدا-
صداهاي مطبوع و نامطبوع-
زیبایی شناسی-
ریتم -
وزن -
ملودي-
رنگ صوتی-

درك عناصر صوتی-
کاربردهاي موسیقی-
ابزار ومنابع یادگیري-

 موقعیتهاي یادگیري در تربیت شنواییایجاد
تدارك تجربیات یادگیري

.این دو بخش به صورت عملی براي دانشجویان کالس اجرا می شود
هاي طراحی یک فعالیت براي تربیت شنواییگام

ایجاد انگیزه -1
)ابزار ومواد، روش اجرافرصت تفکر براي انتخاب ایده،(پرورش ایده-2
)یا ابزار هنريیدهفرصت اجراي ا(اجراي ایده-3
..)ثبت نتایج و ي فعالیت، توصیف و نقد فعالیت،ارائه(ارزیابی ایده -4

:تکلیف عملکردي
آموزان یک موقعیت یادگیري در تربیت شنوایی طراحی کرده و با توجه به فرایند فوق آن را اجرا و براساس شناخت عالئق دانش

:ت زیر پاسخ دهیدبه هنگام ارزیابی به سؤاال. ارزیابی نمایید
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چگونه فرایند خلق یک اثر هنري توسط یادگیرندگان طی شده است؟-1
.تري را برقرار کنندآموزان کمک کرده است تا با خود و محیط ارتباط مناسبچگونه فعالیت انجام شده به دانش- 2
.هاي هنري یادگیرندگان فراهم شده استهاي خاصی براي ابراز تواناییچه فرصت-3
و چگونه ازنتایج آن براي بهبود هاي عملکرد یادگیرندگان استفاده شده است؟ یابی فعالیتهایی براي ارزششاز چه رو-4

فرایند خلق یک اثر هنري استفاده می شود؟
هاي یادگیري بعدي استفاده خواهید کرد؟یک از این نتایج را در طراحی فرصتکدام-5

:نمایش:2فصل 
تقلید صدا، تنظیم حرکات، تقلید حرکات، هماهنگی صدا و حرکات، تخیل، ظیم صدا،بازي، تن(واژگان و مفاهیم خاص -

گفت حرف زدن،،دیدن و شنیدن، لمس کردن، چشیدن، بوییدن، نفس کشیدن، اداي صوت،)تجسم خالق، اجراي نقش
فکر کردن، تمرکز، نمایشنامه، صحنه، حرکت البداهه،و گو، گفت و گوي فی

ريطراحی فرصت یادگی
ادراك حسی-
درك عناصر هنري -
هاي اساسیپرسش-
):نمایش، ابزار و مواد، نکات ایمنی(فرایند خلق اثر هنري-
درك مفاهیم و اجراي آن به صورت عملی-

.)این فرایند توسط دانشجو به صورت عملی طی خواهد شد(ارزیابی یک محصول هنريي ایده، اجراي ایده،ارائهیابی، ایده
یک فعالیت نمایشهاي طراحیگام

ایجاد انگیزه -1
)ابزار ومواد، روش اجرافرصت تفکر براي انتخاب ایده،(پرورش ایده-2
)یا ابراز هنريفرصت اجراي ایده(اجراي ایده-3
..)ثبت نتایج و ي فعالیت، توصیف و نقد فعالیت،ارائه(ارزیابی ایده -4

:تکلیف عملکردي
هاي کاري یک نمایش را طراحی یا انتخاب نموده و به صورت گروهی گروهجهت آموزش مفاهیم نمایشی، دانشجویان در 

.نمایش اجرا شده در کالس مورد بحث و گفت و گو قرار گیرداجرا کنند،
:تکلیف یادگیري

آموزان یک موقعیت یادگیري در نمایش طراحی کرده با توجه به فرایند فوق آن را اجرا و براساس شناخت عالئق دانش
:به هنگام ارزیابی به سئواالت زیر پاسخ دهید. نماییدارزیابی
چگونه فرایند تولید اثر هنري توسط یادگیرندگان طی شده است؟-1
هاي هنري یادگیرندگان فراهم شده است؟هاي خاصی براي ابراز تواناییچه فرصت-2
ها کمک راي آن چگونه به تقویت ارزشچه مفاهیم ارزشی در نماش طراحی شده مورد توجه قرار گرفته و فرایند اج-3

کرده است؟
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و چگونه ازنتایج آن براي هاي عملکرد یادگیرندگان استفاده شده است؟ یابی فعالیتهایی براي ارزشاز چه روش-4
بهبود فرایند خلق یک اثر هنري استفاده می شود؟

ه خواهید کرد؟هاي یادگیري بعدي استفادکدام یک از این نتایج را در طراحی فرصت-5
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم و فرآیند ها هنري براي خلق یک اثر هنري، اجراي مستقل و یادگیري 
براي خلق یک اثر هنري، و راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس رویکرد تربیت ) نمایش(مشارکتی

. هنري
منابع آموزشی. 4

........
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزیابی این درس بر اساس تولیدات داشجویان در دو  بخش طراحی فرصت هاي یادگیري در هر یک از رشته هاي هنري 
.نمره است10نمره و خلق یک اثر هنري و ارزیابی آن بر اساس معیار هاي هنري 10
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»3وزش هنرکارگاه آم«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش هنر به معلم توانایی آنان را در خلق فرصت هاي یاگیري در درون و بیرون از حوزه یادگیري هنر افزایش می دهد و به 
آنان کمک می کند تا مشکالت یاگیري دانش آموزان را با استفاه از ظرفیت هنر در آموزش موضوعات درسی مختلف برطرف 

عالوه بر این خلق یک اثر هنري در رشته هاي مختلف به آنان این امکان را می دهد تا با ایده یابی، خلق ایده و ارزیابی . دنماین
اثر هنري تولید شده توانایی هاي هنري خود را شناسایی نموده و ضمن رشد و توسعه ظرفیت هاي شخصی از زبان هنر در 

.موقعیت هاي واقعی زندگی استفاده نمایند

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

2کارگاه آموزش هنر:پیشنیاز

3کارگاه آموزش هنر :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

. آموزش هنر، یک اثر هنري خلق نمایدهبا درك مفاهیم خاص و فرایند خلق یک اثر هنري در حوز
براي موقعیت هاي یادگیري مختلف از زبان هنر براي آوزش موضوعات درسی مختلف و برانگیختن عالیق دانش 

. آموزان استفاده کند
:شایستگی اساسی

pck&ck2&1-1کد -
1&1-3&2-3&3-3&

4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

ي خلق شده نشان اثر هنرخلق اثر هنري
دهنده آگاهی نسبت به 
روش ها و ابزار هاي 
هنري است، اما اجرا و 
ارزیابی آن بر اساس مالك 
هاي هنري انعکاس دهنده 
درك مفاهیم و بهره گیري 
از فرآیند ها در خلق اثر 

.هنري نیست

در اثر هنري خلق شده از 
ابزار ها و روش ها متناسب 
با مفاهیم و فرآیند هاي 

استفاه شده و ارزیابی هنري  
آن  بر اساس مالك هاي 
هنري نشان دهنده خلق ایده 
و اجراي آن به زبان هنري 

.است

ایده یابی، اجرا، اثر هنري بر 
اساس معیار هاي هنري انعکاس 
دهنده درك عمیق نسبت به 
مفاهیم هنري و بکارگیري فرآیند 
ها اسو ارزیابی اثر نیز نشان از 

ي خلق کشف روابط در اثر هنر
. شده است

فرصت 
یادگیري

در طراحی فرصت هایی 
یادگیري از مفاهیم و 
فرآیند هاي هنري استفاده 
شده است، اما تناسب آن 
با موقعیت یادگیري و نیاز 

در فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده از مفاهیم و 
فرآیند هاي هنري در حوزه 

هنري استفاده هاي مختلف 
شده است، و در طراحی 

در فرصت هاي یادگیري طراحی 
شده از مفاهیم و فرآیند هاي 
هنري در حوزه هاي مختلف 
هنري به صورت تلفیقی استفاده 
شده است، به گونه اي که ضمن 
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ها و عالیق یادگیرندگان 
. لحاظ نشده است

فرصت ها تفاوت هاي فردي 
.مد نظر قرار گرفته است

توجه به تفاوت هاي فردي امکان 
انش آموزان را درگیر نمودن همه د

متناسب با تفاوت هاي فردي 
.فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
آموزش خوشنویسی : فصل اول

ابزار و آداب نوشتن
قواعد الفباي فارسی در نستعلیق 

اصول ترکیب بندي سطر 
کرسی سطر-فاصله بین حروف و کلمه ها-
سوار کردن حروف و کلمات در سطر-سطرکشیده ها و چایگاه آن در-

متن هاي نستعلیق تحریري
روش تدریس خوشنویسی: فصل دوم

:مراحل
مشق نظري-
مشق عملی-
مشق ذهنی-

روش ها
روش مفرد نویسی-
روش سطر نویسی-
روش تلفیقی-

ارزیابی خوشنویسی 
:فعالیت یادگیري

لیقتمرین حروف و اتصاالت، تمرین سطر نویسی، تمرین متن نستع
: تکلیف عملکردي

به صورت انفرادي یا گروه کوچک با استفاده از یکی از روش هاي خوشنویسی و رعایت مراحل آن اجرا و نتایج ان را ارزیابی 
.کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ل و یادگیري استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم و فرآیند ها هنري براي خلق یک اثر هنري، اجراي مستق
براي خلق یک اثر هنري، و راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس رویکرد تربیت ) نمایش(مشارکتی

. هنري
منابع آموزشی. 4
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........
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

10ر هر یک از رشته هاي هنري ارزیابی این درس بر اساس تولیدات داشجویان در دو  بخش طراحی فرصت هاي یادگیري د
نمره و خلق یک اثر هنري و ارزیابی آن بر اساس معیار هاي هنري
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»مبانی آموزش تربیت بدنی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

برخوردار می باشند اما براي . ..علی رغم این که کودکان با ورود به دوره ابتدایی از مهارت هاي حرکتی مثل دویدن، پریدن و
تقویت عضالت و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت هاي بدنی دارند تا از هماهنگی الزم در حرکات در موقعیت هاي مختلف 

روند رشد جسمانی کودکان در این دوره با یکدیگر متفاوت است و از این نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی . برخوردار شوند
آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزي براي پاسخ به نیاز هاي فردي کودکان و . داردوجود 

معلمان با . بکارگیري عضالت و تقویت مهارت هاي حرکتی و قواي جسمانی آنان متناسب با ظرفیت هاي فردي کمک می کند
آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت هاي یادگیري مبادرت نمایند که شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش هاي 

از طریق آن دانش آموزان کارگروهی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و تقویت قواي جسمانی و مهارت هاي حرکتی خود را به 
. کمک تمرین هاي ورزشی فرابگیرند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32: ن درسزما

مبانی آموزش تربیت بدنی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش هاي آن، فرصت هاي یادگیري براي تقویت قواي جسمانی و بکارگیري مهارت 
. فردي طراحی نمایندهاي حرکتی متناسب با تفاوت هاي

:شایستگی اساسی
pck & pk 2&2-1کد-

2&1-3&2-3&3-
3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

با مشاهده فعالیت هاي رشد حرکتی 
کودکان در یک موقعیت 
واقعی قادر است توانایی هاي 
جسمی حرکتی دانش آموزان 
و تناسب آن با سن را گزارش 

. نماید

الیت هاي کودان در با مشاهده فع
یک موقعیت واقعی قادر است 
توانایی هاي جسمی حرکتی 
دانش آموزان را شناسایی و با 
توجه به سن پیشنهاداتی براي 

/ اصالح/ تقویت قواي جسمانی
تقویت مهارت هاي حرکتی ارائه 

.کند

با مشاهده فعالیت هاي 
کودکان در یک موقعیت 
واقعی قادر است سطح 

حرکتی توانایی هاي جسمی
دانش آموزان را شناسایی و 
متناسب با تفاوت هاي فردي 
پیشنهاداتی براي تقویت 

/ اصالح/ قواي جسمانی
تقویت مهارت هاي حرکتی 

.ارائه کند
تحلیل موقعیت 

آموزشی 
یک موقعیت آموزش تربیت 
بدنی را به جهت رعایت توالی 

یک موقعیت آموزش تربیت بدنی 
را به جهت رعایت توالی آموزش 

زش تربیت یک موقعیت آمو
بدنی را به جهت رعایت 
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آموزش پیش بینی شده در 
برنامه درسی و امکانات 

ه شده تحلیل و میزان بکارگرفت
رعایت مراحل را گزارش نموده 

. است

پیش بینی شده در برنامه درسی و 
امکانات بکارگرفته شده تحلیل و 
پیشنهاداتی متناسب با مراحل 
برنامه ریزي در آموزش تربیت 

.بدنی ارائه کرده است

توالی آموزش پیش بینی شده 
در برنامه درسی و امکانات 
بکارگرفته شده تحلیل و با 
توجه به  موقعیت و تفاوت 
هاي فردي دانش آموزان 
پیشنهاداتی براي انطباق 
برنامه با موقعیت هاي 
اجرایی با توجه به مراحل 
برنامه درسی تربیت بدنی 

.ارائه کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

ماهیت و حیطه تربیت بدنی و جایگاه آن در جهان معاصر-
نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت-
اهداف عمده درس تربیت بدنی-

هاي رشد حرکتی کودکانشناخت ویژگی: فصل دوم
رشد توانایی هاي حرکتی بنیادي در کودکی-
ي ابتداییاحل رشد حرکتی دختران دورهمر-
ي ابتداییمراحل رشد حرکتی پسران دوره-
ساله5و 4هاي مناسب براي کودکان فعالیت-
ساله7و 6هاي مناسب براي کودکان فعالیت-
ساله10تا 8هاي مناسب براي کودکان فعالیت-
هانهاي بدنی مناسب براي آهاي رشد نوجوان و فعالیتویژگی-

: تکلیف عملکردي
سال یافته ها را در سه 12تا 6با مراجعه به مقاالت و منابع علمی در زمینه رشد جسمی حرکتی دانش آموزان در دامنه رشدي 

طبقه بندي و تمایز میان دختران و پسران و دامنه تفاوت هاي فردي را در ) پایه اول و دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششم(دوره 
. مقاله کوتاه گزارش کندقالب یک 

ي ابتداییمحتواي برنامه درسی تربیت بدنی دوره:فصل سوم
حرکات پایه-
آمادگی جسمانی-
بهداشت و تغذیه-
ایمنی در ورزش-
هاي ورزشیرشته-
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هاکاريشیرین-
هاي ورزشی سادهبازي-

ریزي و تنظیم طرح درس تربیت بدنیبرنامه: فصل چهارم
ریزيبرنامهاصول کلی-
ریزيمراحل برنامه-
هاي برنامهویژگی-
هاي ورزشیاصول انتخاب فعالیت-
ي ساالنهطرح و برنامه-
یابی پیشرفت تحصیلیارزش-

مدیریت کالس درس: فصل پنجم
آموزش-الف 

آمادگی سازمانی-
گرم کردن-
آموزش-
اجراي مهارت-
بازگشت به حالت اولیه-

: تکلیف یادگیري
ه کالس درس تربیت بدنی را مشاهده و ضمن تهیه گزارش از کالس چگونگی اجراي برنامه درسی و نحوه بکارگیري یک جلس

. امکانات و تجهیزات را به جهت میزان تأثیر گذاري بر تقویت قواي جسمانی یا مهارت هاي حرکتی گزارش کند
: تکلیف عملکردي

تلزامات اجرایی در پایه هاي مختلف بررسی و با توجه به نیاز موقعیت هاي برنامه درسی تربیت بدنی را از منظر مراحل و اس
آن را تحلیل و پیشنهادتی براي تطبیق برنامه با موقعیت هاي آموزشی ) مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم(یادگیري تجربه شده 

. ارائه نماید
منابع-ب

استفاده از فضا-
جایی وسایلنگهداري و جابه-
و ابزار مورد نیازمنابع -

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري عملی براي کسب تجربه مستقیم در آموزش مهارت هاي حرکتی و قواي جسمانی با 
استفاده از فعالیت ها و تمرین هاي بدنی و مدل سازي آن براي دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي دانش آموزان، و 

.برد هاي شناختی براي تحلیل برنامه درسی استراه
منابع آموزشی. 4
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دایی در تنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی، راهنماي معلم دوره ابرب. دفتر تألیف کتابهاي درسی ابتدایی و متوسطه نظري
. پایه هاي مختلف دوره ابتدایی

اي ارزشیابی یادگیريراهبرده. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
10عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

مبناي . و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي : نمره 
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش تربیت بدنی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

برخوردار می باشند اما براي ... علی رغم این که کودکان با ورود به دوره ابتدایی از مهارت هاي حرکتی مثل دویدن، پریدن و
تقویت عضالت و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت هاي بدنی دارند تا از هماهنگی الزم در حرکات در موقعیت هاي مختلف 

کان در این دوره با یکدیگر متفاوت است و از این نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی روند رشد جسمانی کود. برخوردار شوند
آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزي براي پاسخ به نیاز هاي فردي کودکان و . وجود دارد

معلمان با . تناسب با ظرفیت هاي فردي کمک می کندبکارگیري عضالت و تقویت مهارت هاي حرکتی و قواي جسمانی آنان م
شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش هاي آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت هاي یادگیري مبادرت نمایند که 

خود را به از طریق آن دانش آموزان کارگروهی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و تقویت قواي جسمانی و مهارت هاي حرکتی 
. کمک تمرین هاي ورزشی فرابگیرند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

مبانی آموزش : پیشنیاز
تربیت بدنی

آموزش تربیت بدنی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ربیت بدنی و روش هاي آن، فرصت هاي یادگیري براي تقویت قواي جسمانی و بکارگیري مهارت هاي با شناخت برنامه درسی ت
. حرکتی متناسب با تفاوت هاي فردي طراحی نمایند

:شایستگی اساسی
pck & pk 2-1کد&

2-2&1-3&2-
3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

از برنامه درسی تربیت بدنی را برنامه درسی 
جهت وسعت و توالی مهارت هاي 
حرکتی و آموزش هاي مربوط به 
تقویت قواي جسمانی بررسی و 
نمونه هایی از این وسعت وتوالی را 

. گزارش نموده است

برنامه درسی تربیت بدنی را از جهت 
وسعت و توالی مهارت هاي حرکتی 
و آموزش هاي مربوط به تقویت 
قواي جسمانی بررسی و وسعت 

.ن ترسیم نموده استوتوالی آ

برنامه درسی تربیت بدنی را 
از جهت وسعت و توالی 
مهارت هاي حرکتی و 
آموزش هاي مربوط به 
تقویت قواي جسمانی بررسی 
و ضمن ترسیم وسعت و 
توالی برنامه پیشنهاداتی براي 

.اصالح مطرح نموده است
فرصت هاي 

یادگیري
فرصت هاي یادگیري طراحی شده 

پیش بینی شده در ناظر به اهداف 
برنامه درسی است اما در آن 

فرصت هاي یادگیري طراحی شده 
ناظر به اهداف پیش بینی شده در 
برنامه درسی است در آن به تفاوت 

فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده ناظر به اهداف 

مه پیش بینی شده در برنا
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تفاوت هاي فردي لحاظ نشده 
.است

هاي فردي توجه دانش آموزان شده 
.است

درسی است و در آن ضمن 
توجه به تفاوت هاي فردي 
شرایط و امکانات محلی نیز 

.لحاظ شده است
گزارش نقد و 

ارزیابی 
تدریس

گزارش ارائه شده از نقد و ارزیابی 
تدریس هاي کالسی در برگیرنده 
نکات اصلی ناظر به انتظارات 
برنامه درسی است اما فاقد 

. پیشنهادات تأثیر گذار است

ارش ارائه شده از نقد و ارزیابی گز
تدریس هاي کالسی در برگیرنده 
نکات اصلی ناظر به انتظارات برنامه 
درسی است و بر روي محور هاي 

/ اصلی برنامه پیشنهادات اصالحی
.تقویتی ارائه شده است

گزارش ارائه شده از نقد و 
ارزیابی تدریس هاي کالسی 
در برگیرنده نکات اصلی ناظر 

رات برنامه درسی به انتظا
است و پیشنهادات تأثیر گذار 

تقویت / ي براي اصالح
طراحی هاي انجام شده ارائه 

.گردیده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
وبازي هاي ورزشیورزش،بازي،، مفهوم وتعریف تربیت بدنی-1
رس ابتداییضرورت واهمیت درس تربیت بدنی در مدا-2
رویکرد درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی-3
موضوعات و محتواي درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی، اهداف کلی-4

برنامه درسی درس تربیت بدنی: فصل دوم
هاي اول، دوم و سومي درسی پایهبرنامه-1
هاي چهارم و پنجم و ششمي درسی پایهبرنامه-2

: تکلیف عملکردي
نیازها و توجه ي اول تا ششم از حیث پیشها در پایهدرسی تربیت بدنی را به جهت وصعت و توالی  مهارتبرنامه 
آموزان بررسی نموده و با توجه به موقعیت هاي واقعی و نیاز هاي فردي دانش آموزان هاي جسمی و حرکتی دانشتوانایی

. پیشنهاداتی ارائه نماید
ی از مهارت هاي پیش بینی شده در برنامه درسی طراحی، اجرا و تأثیر آن بر تقویت یک فرصت یادگیري براي آموزش یک

. تقویت مهارت هاي حرکتی را گزارش کند/ قواي جسمانی، اصالح
دهی درس و مدیریت کالس درس تربیت بدنیسازمان: فصل سوم

مقدمات-1
انواع استقرار قوانین و مقررات

هاي سال قبلبررسی آموخته
...)ها، اشکال، نیرو، فضاي شخصی، فضاي عمومی وجهت، شناخت اندام( مفاهیم
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روش یاددهی یادگیري
ارزشیابی 

: تکلیف یادگیري
.یک جلسه کالس درس تربیت بدنی را مشاهده و آن را از منظر ویژگی هاي سازماندهی موقعیت یادگیري مورد نقد و ارزیابی قرار دهد

یابینکات کلیدي، تمرینات ویژه، ارزش:حرکات پایه-کالس مهارتی-2
...)، چرخیدن و پیچیدن، بلند کردن، پرتاب کردن و )سرخوردن (راه رفتن ، دویدن به پهلو،  

.پریدن ، خم شدن، باز شدن، دریافت کردن، پرتاب کردن) سرخوردن(به پهلو دویدن 
ست و پالی کردن، جا خالی کردن، هل دادن، تاب خوردن، ضربه زدن با دلی

هاي حرکات پایه و وضعیت بدنی، آمادگی جسمانی، ایمنی در ورزش، بهداشت و تغذیه ورزشی، شناخت رشته: مفاهیم دانشی
ورزشی، اهداف تربیت بدنی مدارس

گیريآمادگی جسمانی نکات کلیدي، تمرینات ویژه، ابزار و روش اندازه-کالس مهارتی-3
پذیري، چابکی، تعادل، انعطافاستقامت هوازي، استقامت موضعی، قدرت -
پذیري، چابکی، تعادل پویااستقامت هوازي، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف-
پذیري، چابکی، تعادل پویااستقامت هوازي، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف-
عروقی یا گردش خون و تنفس-قلبی( استقامت عمومی -
)عضالنی(استقامت موضعی -

قدرت-
پذیريانعطاف-
چابکی-
تعادل-
سرعت-
هماهنگی و توازن-

کالس مهارتی ، پایه چهارم و پنجم و ششم-6
آموزش مقدماتی مهارت هاي پایه ورزشی، دو و میدانی، طناب بازي، هندبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روي میز

: تکلیف یادگیري
ز محور هاي زیر  طراحی و اجرا نموده و با نقد فعالیت اجرا شده فعالیت را براي اجراي بعدي اصالح بازي ورزشی براي یکی ا

. نماید
توسعه مهارت هاي پایه ورزشی و آمادگی جسمانی دانش آموزان -1
ها و آمادگی جسمانیتوسعه مهارت-2

: تکلیف عملکردي
یافته . اصالح طراحی ارائه نماید/ نتایج پیشنهادتی براي تقویتیک جلسه آموزش درس تربیت بدنی را طراحی، اجرا و با نقد 

هاي دانشجویان پس از ارائه در جلسه سمینار کالسی در قالب یک گزارش نقد و بررسی طراحی هاي گزارش شده به 
. پیشنهادتی ارائه شود
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مستقیم در آموزش مهارت هاي حرکتی و قواي جسمانی با استفاده تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري عملی براي کسب تجربه

از فعالیت ها و تمرین هاي بدنی و مدل سازي آن براي دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي دانش آموزان، و راهبرد هاي 
.شناختی براي تحلیل برنامه درسی است

منابع آموزشی. 4
درییابتدادورهمعلميراهنما،ییابتدادورهدریبدنتیتربیدرسبرنامه. نظريتوسطهموابتداییدرسیکتابهايفیتألدفتر

. ییابتدادورهمختلفيهاهیپا
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10تدریس عملی و نقد آن : ارزشیابی پایانی
10بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش: ارزشیابی فرآیند

نمره 
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»)1(آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی «فصل درس سر
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش و پرورش براي ارائه خدمات عادالنه به همه دانش آموزان صرفنظر از موقعیت و سطح توانایی، نیازمند اسـتفاده از سـازو   
اسب با ویژگـی هـا واقتضـائات دانـش آمـوزان      کارهایی است که شرایط، امکانات و فرصت هاي یاگیري را در کالس درس، متن

معلمان در تطبیق برنامه درسی با نیاز این گروه از دانش آموزان نیاز منـد تعـدیل انتظـارات    . داراي نیاز هاي ویژه هماهنگ نماید
اسـتفاده از  آموزشی، محتوا، روش ها و شیوه هاي ارزشیابی هستند تا به این گروه از دانش آموزان در مـدیریت محـدودیت هـا و   

. توانایی هاي خود براي داشتن یک زندگی موفقیت آمیز کمک کنند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد-

ساعت48: زمان درس
روانشناسی رشد : پیشنیاز
راهبردهاي تدریس / کودك

در آموزش ابتدایی

)1(آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي براي آموزش و پرورش هایی را براي شناسایی و بکارگیري راهبردهاي مداخلهبا درك نقش و اهمیت آموزش فراگیر روش
. هاي عادي طراحی و اجرا نمایدکودکان با نیازهاي ویژه در کالس

:شایستگی اساسی
k&cPK&PCK

&2- 1&1-2&1-1کد

2-2&3-2&1-3&

2-3&3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق آموزش 
فراگیر

در مقایسه دیدگاه ها به برخی 
از استدالل هاي هر یک از دو 
گروه اشاره نموده است اما 
شواهد کافی براي رد یا تأیید 
آموزش دانش آموزان داراي 
نیازهاي ویژه در مدارس عادي 

. رائه نکرده استا

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 
به استدالل هاي دو گروه را 
مقایسه و شواهد کافی براي رد 
یا تأیید آموزش دانش آموزان 
داراي نیازهاي ویژه در مدارس 

.عادي ارائه کند

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 
است شواهد کافی از پژوهش ها 
در تأیید آموزش دانش آموزان 

ي نیازهاي ویژه در مدارس دارا
عادي به گونه اي که از 
یادگیري همه دانش آموزان 

.پشتیبانی شود ارائه کند
هاي راهبرد

ايداخلهم
در مقایسه دو نوبت مشاهده 
کالس توانسته است تمایز 
میان دانش آموزان عادي و 
داراي نیاز هاي ویژه را در 
مفهومی خاص مشخص کند، 

در مقایسه دو نوبت مشاهده 
کالس توانسته است تمایز 
میان دانش آموزان عادي و 
داراي نیاز هاي ویژه را در 
مفهومی خاص مشخص کند، 

در مقایسه دو نوبت مشاهده 
الس توانسته است تمایز میان ک

دانش آموزان عادي و داراي نیاز 
هاي ویژه را در مفهومی خاص 
مشخص کند، اما توانسته است 
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رد هایی اما نتوانسته است راهب
را براي کمک به این گروه 

. ارائه نماید

اما توانسته است راهبرد هایی 
را براي کمک به این گروه 

.ارائه نماید

راهبرد هایی را براي کمک به 
این گروه ارائه نماید و آن را با 
شواهدي از پژوهش ها تأیید 

. کند

هفعالیت یادگیري طراحی شدفعالیت یادگیري
شناسایی شده در راستاي نیاز 

است اما تأثیر آن بر یاگیري 
. دانش آموز گزارش نشده است

هفعالیت یادگیري طراحی شد
در راستاي نیاز شناسایی شده 
است و تأثیر آن بر یاگیري 

.دانش آموز گزارش شده است

در هفعالیت یادگیري طراحی شد
راستاي نیاز شناسایی شده است 

و تأثیر آن بر یاگیري دانش آموز  
به همراه شواهدي از عملکرد 

.گزارش شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

المللی در این زمینههاي بینگیريتعریف تاریخچه آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه و جهت-1
ها گویی به آنهاي مناسب براي پاسخشیوهها وها در کودکان و نگرشها و محرومیتدیدگیها، آسیبتفاوت-2
سازي آموزش و پرورشنگرش سایر معلمان در مورد فراگیر-3
ضرورت فراگیرسازي آموزش وپرورش کودکان با نیازهاي ویژه در ایران-4

: تکلیف یادگیري
دیدگاه ها و استدالل هاي مقاله مکتوب در  مورد آموزش فراگیر در فصلنامه ها و منابع علمی و مقایسه مطالعه دو .1

. ارائه شده در تأیید یا رد آموزش فراگیر و ارائه آن به کالس در قالب مقاله کوتاه
مصاحبه با معلمی در مدارس دانش آموزان با نیاز هاي ویژه و گفتگو در خصوص روش هایی که براي کمک به این .2

.   گروه از دانش آموزان در کالس هاي عادي می توان داشت
شناسایی نیازهاي کودکان داراي نیازهاي ویژه: صل دومف

هاي ذهنیدیدگیآسیب-1
هاي شنواییدیدگیآسیب-2
هاي بیناییدیدگیآسیب-3
حرکتی-هاي جسمیدیدگیآسیب-4

: تکلیف یادگیري
هده، ثبت و با با حضور در یک مدرسه کودکان داراي نیاز هاي ویژه، فرآیند آموزش به کودکان را در موضوع درسی خاصی را مشا

مشاهدات خود در آموزش کودکان عادي در همان موضوع مقایسه و راهبرد هایی را براي کمک به یادگیري این گروه از دانش 
. آموزان ارائه نماید

تهیه ي برنامه آموزشی یکپارچه : فصل سوم 
نظري اجمالی بر رویکرد موضوعی - 
تعریف برنامه آموزشی یکپارجه - 
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سازگار با همه کودکان برنامه آموزشی - 
مالحظات مربوط به جمعیت هاي همه ي کودکان وسن آن ها - 
سودمندي هاي رویکرد برنامه آموزشی یکپارچه - 
انظباط و کالس داري مدیریت کالس- 

: تکلیف یاگیري
با مشاهدات با حضور در یک مدرسه کودکان داراي نیاز هاي ویژه، فرآیند آموزش و مدیریت کالس درس را مشاهده، ثبت و

خود در کالس آموزش کودکان عادي مقایسه و راهبرد هایی را براي مدیریت این کالس ها ارائه نماید
نمونه اي از موضوعات آموزشی یکپارچه : فصل چهارم 

موضوع یکپارچه آماده - 
رهنمودهایی براي متناسب سازي فعالیت ها - 
ا برنامه خدمات خانوادگی انفرادي در فعالیت هاي کالسی گنجانیدن برنامه آموزشی برنامه آموزش انفرادي ی- 
ایجاد ارتباط بین برنامه آموزشی کالسی و خانه - 

: تکلیف یادگیري
مصاحبه اي با ولی یکی از دانش آموزان داراي نیاز هاي ویژه انجام داده و انتظارات او را براي همکاري مدرسه با خانواده دریافت 

. گیري دانش آموز در خانه تهیه و ارائه کندو طرحی براي کمک به یاد
فعالیت هاي حسی، زبان و سواد ، رشد مهارت هاي عددي: فصل پنجم 

هدف فعالیت هاي حسی- 
متناسب سازي مواد، وسایل یا فعالیت ها به منظور همسو سازي با نیاز هاي ویژه  هر گروه از کودکان- 
محتواي برنامه آموزشی زبانی و خواندن ونوشتن- 
متناسب سازي ، وسایل یا فعالیت ها براي کودکان داراي نیاز هاي ویژه  - 
مطالعه موردي براي توصیف متناسب سازي ها- 
محتواي برنامه آموزشی مهارت هاي عددي- 
متناسب سازي ، وسایل یا فعالیت ها براي کودکان داراي نیاز هاي ویژه - 
مطالعه موردي براي توصیف متناسب سازي ها- 

: ادگیريتکلیف ی
مهارت / با مطالعه عملکرد یک دانش آموز داراي نیاز هاي ویژه، نیاز یادگیري را شناسایی و فعالیتی براي آموزش یکی از مفاهیم

. ها در یکی از موضوعات درسی طراحی، اجرا و نتایج آن در یادگیري دانش آموز را گزارش کند
يرشد مهارت هاي خود نظم دهی در یادگیر: فصل ششم 

تغییر و اصالح شناختی رفتار- 
اصول زیر بنایی: تغییر و اصالح شناختی رفتار- 
)بازبینی ، پرسش ، خواندن و خالصه ( PQRSآموزش راهبرد - 
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ي تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري عملی براي کسب تجربه مستقیم براي مشاهده فرآیند آموزش به کودکان با نیاز ها

. ویژهو برنامه ریزي براي پاسخ به تفاوت هاي فردي دانش آموزان در کالس هاي عادي براي موضوعات درسی مختلف
.استفاده از راهبرد هاي شناختی براي طراحی برنامه درسی و فرصت هاي یادگیري است

منابع آموزشی. 4
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10: ارزشیابی پایانی

10عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : شیابی فرآیندارز
نمره 

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. ك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمال) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ریزي درسی کالس هاي چند پایهبرنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

حاشیه شهر ها منجر به افزایش کالس هاي چند پایه در این مناطق / توسعه زندگی شهري و کاهش جمعیت در مناطق روستایی
کالس هاي چند . ال حاضر این پدیده نه یک استثنا بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر در نظام آموزش ایران استدر ح. شده است

پایه می تواند به عنوان یک ظرفیت یادگیري به معلمان در سازمان دادن فرصت هاي یادگیري منحصربفردي که در آن 
دگیري متناسب با ظرفیت هاي محلی تبدیل می شود، کمک تجربیات متمایز یادگیرندگان به عاملی براي تعمیق و توسعه یا

آموزش مهارت تهیه طرح برنامه درسی و تدوین واحد هاي یادگیري که در آن مرز هاي مشترك دانش بشري مورد توجه . نماید
وزان تبدیل گیرد این ظرفیت را از موقعیت تهدید آمیز در شرایط فعلی به یک فرصت براي کمک به یادگیري دانش آمقرار می
. می کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت80: زمان درس

از واحد 50%گذراندن : پیشنیاز
هاي درسی

برنامه ریزي درسی کالس هاي چند پایه:   نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ژگی هاي کالس هاي چند پایه، این ظرفیت را در راستاي مدیریت زمان و بهره گیري از تجربیات متمایز با شناخت وی

. یادگیرندگان براي طراحی فرصت هاي یادگیري مورد استفاده قرار می دهد
پایه مواد آموزشی در پایه هاي مختلف، یک طرح برنامه درسی براي کالس چند / با تحلیل محتواي برنامه هاي درسی

. مهارت هاي مشترك با استفاده از رویکرد تلفیقی طراحی و تدوین نماید/ تهیه، و واحد یادگیري را براي آموزش مفاهیم

:شایستگی اساسی
pk&ck&pck2-2کد&

2-3&4-3&2-1

3سطح2سطح1سطح هامالك
ویژگی کالس 

هاي چند پایه
در گزارش مشاهده به برخی 

الس هاي از تمایزات آشکار ک
چند پایه با کالس هاي عادي 

. اشاره نموده است

در گزارش مشاهده تمایزات 
کالس هاي چند پایه با کالس 
هاي عادي را در ابعاد 
سازماندهی فضا، روش گروه 

مطرح نموده ... بندي، مدیریت و
.است

در گزارش مشاهده تمایزات 
کالس هاي چند پایه با کالس 

ف هاي عادي را در ابعاد مختل
مطرح و تأثیرات مثبت این 
ویژگی ها را در یادگیري مورد 

.بررسی قرار داده است
طراحی 
فرصت 

یادگیري

در سازماندهی فرصت 
یادگیري از انواع فعالیت ها 
استفاده شده است اما این 
تالش منجر به شکل گیري 
یک فرصت یادگیري تلفیقی 
براي آموزش موضوعات 

.مختلف نشده است

ی فرصت یادگیري در سازمانده
از انواع فعالیت ها براي شکل 
دهی یک فرصت یادگیري 
تلفیقی براي آموزش موضوعات 

.مختلفی استفاه شده است

در سازماندهی فرصت یادگیري 
از انواع فعالیت ها براي شکل 
دهی یک فرصت یادگیري 
تلفیقی براي آموزش موضوعات 
مختلف در پایه هاي متفاوت  

.استفاه نموده است
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روش هاي 
سازماندهی

در طراحی واحد یادگیري 
ارتباط میان ماهیت 
موضوعات و شیوه سازماندهی 
محتواي انتخاب شده مورد 

. توجه قرار نگرفته است

به ماهیت موضوعات در شیوه 
سازماندهی محتواي انتخاب 
شده براي طراحی واحد 
یادگیري توجه شده و توانسته 
میان موضوعات ارتباط مختلف 

.رار نمایدبرق

به ماهیت موضوعات در شیوه 
سازماندهی محتواي انتخاب 
شده براي طراحی واحد 
یادگیري توجه شده و 
امکانشکل گیري ارتباط 
سازمان یافته میان موضوعات 
مختلف در پایه هاي متفاوت 

.فراهم کرده است
طرح برنامه 

درسی
طرح تهیه شده پوشش دهنده 

موضوع در پایه / محتواي پایه
. هاي مختلف نیست

طرح تهیه شده پوشش دهنده 
محتواي در قالب یک شبکه 
ارتباطی میان مفاهیم و مهارت 

موضوعات / ها در پایه ها
.مختلف است

طرح تهیه شده پوشش دهنده 
محتوا در قالب یک شبکه 
ارتباطی منسجم میان مفاهیم و 

/ مهارت ها در پایه ها
موضوعات مختلف است و 

د هاي امکان طراحی واح
یادگیري که پوشش دهنده 
شبکه و حقایق و اطالعات 
جزئی مرتبط با آن را فراهم 

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیا ت : فصل اول 

هاي چند پایهتعریف کال س-
ها ي چند پایه در ایران و جها نکال س-
یهي چند پاهاستنو ع و گوناگونی کال-
ي چند پایه هاها در کالسفرصت ها و محدودیت-

: تکلیف یادگیري
.جستجو در شبکه و انتخاب نمونه اي از تجربیات معلمان کالس هاي چند پایه و گزارش آن به کالس

.جستجو در شبکه و جمع آوري چکیده مقاالت در زمینه آموزش در کالس هاي چند پایه و گزارش آن به کالس
ي چند پایه هاریزي براي آموزش کال سنکات مورد توجه در برنامه:فصل دوم 

برابري فرصت هاي آموزشی در فرایند آموزش -
هاي چند پایه ریزي کال سآزادي عمل معلم در برنامه-
)منا بع مالی–ی نمنابع انسا(هاي چند پایه  بع محلی در اداره کال ساستفاده از منا-
کوچک آموزشی در کالس هاي تشکیل گروه-
هاي اساسی در برنامه درسیتاکید بر مفاهیم و مهارت-
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:تکلیف یاگیري
در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور هاي ) حضور در کالس چند پایه/ فیلم(مشاهده تدریس 

فوق  
ند پایهي چهانحوه تنظیم جدول ساعات هفتگی در کال س: فصل سوم 

هاي چند پایه مدیریت زمان و نقش معلم در کال س-
ي چند پایههاقو انین ومقررات درکالس-
گروه هاي یادگیري در کالس هاي چند پایه و نحوه سازماندهی و هدایت آن-

:تکلیف یاگیري
ی از آن بر اساس یکی از محور هاي در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیل) حضور در کالس چند پایه/ فیلم(مشاهده تدریس 

فوق و ارائه به کالس
مصاحبه با معلم با تجربه در کالس هاي چند پایه، و گفتگو در خصوص مشکالت مدیریت کالس نقاط قوت و ضعف و آنچه از 

ع محلی براي آن آموخته است، نحوه سازمان دادن اهداف و محتواي برنامه درسی، نحوه بکارگیري ظرفیت دانش آموزان و مناب
حل مشکالت و تهیه یک جدول مقایسه اي از شباهت ها و تفاوت مشکالت و روش هاي مختلف اداره کالس کالس چند پایه 

.  بر اساس گزارش هاي ارائه شده درکالس
سازماندهی محتوا : فصل چهارم 

هیم مشترك ریزي بر اساس مهارت ها و مفاامهبرن-
ات مشترك ریزي بر اساس موضوعبرنامه-
ریزي بر اسا س تلفیق موضوعات مختلف درسی برنامه-
ظرفیت برنامه ریزي تلفیقی براي کالس هاي چند پایه -
تم ها و مالك هاي انتخاب تم -

:تکلیف یادگیري
مقایسه روش هاي سازماندهی محتوا و ظرفیت آن براي آموزش موضوعات مختلف در کالس هاي چند پایه

و طراحی فعالیت هاي یادگیري براي سازماندهی موضوعات مختلف پیرامون آن انتخاب یک تم
: تکلیف عملکردي

) حد اقل سه پایه(یک واحد یادگیري بر اساس یکی از روش هاي سازماندهی محتوا براي آموزش در کالس هاي چند پایه 
.طراحی و تدوین نماید

زش و ارزشیابیسازماندهی فرصت هاي یادگیري براي آمو: فصل پنجم 
فعالیت یادگیري ساختمند -
فعالیت یادگیري مسئله محور-
فعالیت یادگیري تلفیقی-
یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات درسی در یک پایهارزش-
یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات مختلف در یک پایهارزش-

:تکلیف یادگیري
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. طراحی نماید) مهارت هاي مشترك/ مفاهیم(ي یکی از مباحث آموزشی یابی براابزار ارزشیک نمونه
: تکلیف عملکردي

طراحی یک فرصت هاي یادگیري با ترکیبی از فعالیت هاي یادگیري
طرح برنامه درسی در کالس هاي چند پایه : فصل ششم 

تحلیل برنامه هاي درسی و شناسایی مهارت ها و مفا هیم موضوعات درسی-
شبکه مفهومی براي مفاهیم در موضوعات درسی رسم -
رسم شبکه مهارت هاي اساسی و خرده مهارت ها در موضوعات درسی-
طرح برنامه درسی بین موضوعات پایه -

طرح برنامه درسی بین پایه ها در یک موضوع درسی 
:تکلیف یادگیري

.)حد اقل سه پایه(تهیه طرح برنامه درسی براي یک کالس چند پایه 
:تکلیف عملکردي

طراحی و تدوین یک واحد یادگیري تلفیفی براساس طرح برنامه درسی تهیه شده
سازماندهی گروه هاي دانشجویی در اجراي فعالیت ها می تواند به گونه اي صورت گیر که در مجموع انواع : روش اجرا

تولید واحد یادگیري نیز واحد هاي یادگیري تولید مختلفی از  طرح برنامه درسی را براي کالس هاي چند پایه تهیه شده و در
.شده می تواند متمرکز بر یکی از طرح هاي برنامه درسی باشد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بکارگیري راهبرد هاي مستقیم براي آشنایی داشجویان با کالس هاي چند پایه یا شرکت در واحد هاي آموزشی که به 

استفاده از راهبرد پردازش اطالعات براي شناسایی، طبقه بندي و ایجاد  یک شبکه . می شوندصورت چند پایه مدیریت
بکارگیري . ارتباطی میان مفاهیم و مهارت هاي اساسی در موضوعات و پایه هاي مختلف جهت تهیه طرح برنامه درسی

زشی براي طراحی واحد هاي یادگیري مواد آمو/ شیوه مشارکتی براي ترکیب نمودن اطالعات حاصل از بررسی برنامه ها
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه. کالس هاي چند پایه.)1384(علی ،زرافشان

:منابع فرعی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: .........ارزشیابی پایانی
نمره 8مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و: ارزشیابی فرآیند

نمره 12مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»)متون تخصصی دوره ابتدایی(زبان تخصصی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي معلمان در گرو آشنایی آنان با یافته هاي علمی و بهره گیري از این یافته ها در طراحی و سازمان دادن فرصت توسعه حرفه
علمان با واژگان و اصطالحات در آموزش و پرورش ابتدایی به آنان در درك عمیق تر متون و آشنایی م. هاي یادگیري است

.  اي کمک می نمایداستفاده از آن براي بسط آموخته ها و انتقال آموخته ها به عرصه عمل و تبدیل شدن به معلم حرفه

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

عمومیخارجی زبان :پیشنیاز

)متون تخصصی دوره ابتدایی (زبان تخصصی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با شناسایی اصطالحات، مفاهیم تخصصی در متون علمی مربوط به آموزش ابتدایی و بتواند درك خود از این متون را به 

.  ی ترجمه نمایدزبان فارس

:شایستگی اساسی
kpCk&c&GK 1کد -
1&2-1&1-3&2-3&

3-3&5-4
3سطح2سطح1سطح هامالك

اصطالحات 
تخصصی

واژگان تخصصی را از متن 
شناسایی نموده اما در تبیین آن 
به دامنه معنایی واژه در متن 

. تخصصی توجه نکرده است

واژگان تخصصی را از متن 
موده و دامنه شناسایی ن

معنایی آن ها در متن 
.تخصصی را تبیین کرده است

واژگان تخصصی را از متن 
شناسایی نموده و دامنه 
معنایی آن ها در متن 
تخصصی با توجه به ماهیت 
آموزش و پرورش تبیین کرده 

.است
ترجمه متن بدون توجه به ترجمه متن

ساختار زبان اصلی و زبان 
تخاب فارسی انجام شده و  ان

واژگان بدون توجه به به دامنه 
. معنایی صورت گرفته است

ترجمه متن با توجه به ساختار 
زبان اصلی و زبان فارسی 
انجام شده و در ترجمه به 
دامنه معنایی واژگان در متن 

.توجه شده است

در ترجمه متن ساختار متن 
علمی را رعایت نموده و در 
انتخاب واژگان دامنه معنایی 

توجه به بافت و زمینه را با 
متن مورد توجه قرار داده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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معرفی آموزش و پرورش دبستانی: فصل اول
)Concept of Early Childhood Education(ماهیت و تعریف : معرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی

Early Childhood Education: Historical(تاریخچه : کودکیمعرفی آموزش و پرورش دوران اولیه
Perspectives(

,Nursery School(تفاوت مهد کودك، کودکستان، و دوره آمادگی با ابتدایی : معرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی
Kindergarten, Readiness and primary School(

)Early Childhood Education: Educators(مربیان بزرگ : یمعرفی آموزش و پرورش دوران اولیه کودک
: تکلیف یادگیري

استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدي از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معناي اصطالحات و ارائه به 
. کالس

:تکلیف عملکردي
.ی اصطالحات تخصصی و ارائه در کالسترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنای

حرفه معلمی در دوره ابتدایی: فصل دوم
)Joining the Profession(آماده شدن براي حرفه معلمی در دوره ابتدایی 

)Learning to Teach in the primary School(یادگیري در دوره ابتدایی -سازي محیط یاددهايآماده
)The Role of a Primary Teacher(یه کودکی اهمیت و نقش معلم در دوران اول

)Teacher and the Child(رابطه کودك و معلم در دوران اولیه کودکی 
: تکلیف یادگیري

استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدي از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معناي اصطالحات و ارائه به 
. کالس

:تکلیف عملکردي
.یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارائه در کالسترجمه 

ي درسی دوره ابتداییبرنامه: فصل سوم
)Arts Curriculum(موضوع درسی هنرها 

)Reading & Writing Curriculum(موضوع درسی خواندن و نوشتن 
)Nature & Science Curriculum(موضوع درسی علوم 

)Mathematics Curriculum(موضوع درسی ریاضی 
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: تکلیف یادگیري
استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدي از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معناي اصطالحات و ارائه به 

. کالس
:تکلیف عملکردي

.ت تخصصی و ارائه در کالسترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحا
مباحث مهم در دوره ابتدایی: فصل چهارم

)Intellectual and Language Development(زبانی - رشد عقالنی
)Values of Play(ارزش و اهمیت بازي 

)Children, Fantasy and Stories(کودکان، تخیل و داستان 
)Field Trips & Tours(تفریحی -گردش هاي علمی

: یادگیريتکلیف
استخراج مفاهیم و اصطالحات کلیدي از متن و مراجعه به فرهنگ لغت تخصصی و تبیین دامنه معناي اصطالحات و ارائه به 

. کالس
:تکلیف عملکردي

.ترجمه یک پاراگراف از متن با استفاده از تبیین دامنه معنایی اصطالحات تخصصی و ارائه در کالس

یريراهبردهاي تدریس و یادگ. 3
استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم و فردي براي شناسایی اصطالحات تخصصی متن، تبیین و ترجمه آن و بکارگیري 

.راهبرد مشارکتی براي کمک به دانشجویان در درك عمیق متون تخصصی، ترجمه و ارائه به کالس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران. ش دبستانی و دبستانتون تخصصی پیم)1390(مریم،داداش زاده

.انتشارات سمت: تهران.انگلیسی براي دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی).  1391(.منصور،کوشا

:منابع فرعی
.دانشگاه پیام نورانتشارات: تهران.متون زبان انگلیسی در برنامه ریزي آموزشی درسی). 1390(نیره،سینایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 10عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي : ارزشیابی فرآیند

معیارهاي انتخاب متن هاي تخصصی
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موزش و پرورش ابتداییدر برگیرنده واژگان و مفاهیم کلیدي در حوزه آ-1
واجد اعتبار علمی-2
تطابق با فرهنگ جامعه و سازگاري با واقعیتهاي موجود نظام آموزشی -3
انطباق با عالقه و سطوح مختلف توانایی یادگیرنده-4
انطباق با نیاز هاي مطالعاتی معلم ابتدایی -5
رش ابتدایی قابلیت بکارگیري در مطالعات مرتبط با رشته آموزش و پرو-6

مفاهیم مورد نظر براي انتخاب متن آموزشی
مفاهیم تخصصی رشد، مشکالت آموزش و پرورش دوره ابتدایی، مفاهیم موجود در حوزه آموزش و تدریس، مفاهیم مربوط به 

و نوشتن طرح ، برنامه درسی دوره ،اهداف ، استانداردها ، طراحی تدریسرفتار کودکان، مفاهیم مربوط به بازیهاي کودکانه 
یادگیري وشیوه هاي ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی -درس ، انتخاب و سازماندهی محتوا ، راهبردها  وروشهاي یاددهی

یادگیرندگان
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»)1(اختالالت یادگیري «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

متنوع براي پاسخ به دامنه تفاوت هاي فـردي در سـطح کـالس درس و    آموزش اثر بخش مستلزم تدارك فرصت هاي یادگیري 
. رغم بهره مندي از هوش طبیعی و گاه باال تر به دالیلـی بـا موفقیـت تحصـیلی روبـرو نیسـتند      کمک به کودکانی است که عل

سال هاي اولیه تحصیل شناسایی کودکانی که با اختالل یادگیري روبرو هستند و کمک به آنان در رفع محدودیت ها خصوصاً در 
آشنایی معلمان با مفهوم اختالل یادگیري و تمـایز  . تأثیر تعیین کننده اي در آینده تحصیلی و موفقیت آنان در سال هاي بعد دارد

آن با کودکان داراي نیاز هاي ویژه به آنان کمک می کند تا با مشارکت مراکز تخصصی برنامه آموزشی مورد نیـاز ایـن گـروه از    
. آموزان را تهیه و در رفع محدودیت هاي آموزشی به این گروه از دانش آموان اقدام نمایددانش 

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت48: زمان درس

روانشناسی رشد : پیشنیاز
کودك

)1(اختالالت یادگیري : نام درس

:ري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگی: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت اختالالت یادگیري و انواع رایج آن، نمونه اي از اختالالت ریاضی را شناسایی و با استفاده از راهبرد هاي معرفی 
. شده موقعیت یادگیري را براي آموزش طراحی نماید

:شایستگی اساسی
&ckPK&PCK

-2&1-2&1-1کد
2&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در گزارش ارائه شده نشانه هاي ویژگی ها
بارز اختالل اشاره نموده است اما 
نتیجه گیري انجام شده با شواهد 
کافی براي تعیین نوع و میزان 

.اختالل همراه نیست

در گزارش ارائه شده نشانه 
هاي اختالل مطرح شده 
است و نتیجه گیري انجام 
شده با شواهد براي تعیین 

میزان اختالل همراه نوع و
.است

در گزارش ارائه شده نشانه هاي 
اختالل مطرح شده است و نتیجه 
گیري انجام شده با شواهد کافی 
براي تعیین نوع و میزان اختالل 

.همراه است

نوع اختالل شناسایی شده اما در راهبرد ها
برنامه پیشنهادي ارتباط راهبرد 
هاي توصیه شده با نوع اختالل 

.ایی شده تناسب نداردشناس

نوع اختالل شناسایی شده و 
در برنامه پیشنهادي ارتباط 
میان راهبرد هاي توصیه شده 

.و نوع اختالل و دارد

نوع اختالل شناسایی شده و در 
برنامه پیشنهادي ارتباط راهبرد 
هاي توصیه شده با نوع اختالل 
تناسب دارد و در تحلیل مطرح شده 

ر گذاري شواهد کافی براي تأثی
راهبرد ها براي کمک به دانش 

.آموز وجود دارد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: 1فصل 

تعریف اختالالت 
طبقه بندي اختالالت 

شیوع اختالالت یادگیري بر اساس سن وجنس 
نظریه هاي یادگیري مبتنی بر مغز

دگیريدیدگاه گستره زندگی در مورد اختالالت یا
: تکلیف یادگیري

. گزارش هاي پژوهشی در زمینه اختالالت یادگیري را مطالعه و خالصه از یافته هاي آن را به کالس ارائه نماید/مقاالت
سبب شناسی اختالالت یادگیري: 2فصل 

عوامل درونی-
عوامل بیرونی -

ارزیابی و تشخیص اختالالت یادگیري: 3فصل 
ي هنجارمرجعآزمون ها-
آزمون هاي مالك مرجع-
آزمون هاي عصب شناختی-
بررسی عملکرد در کالس درس-

ویژگی هاي شناختی افراد با اختالل یادگیري: 4فصل 
هوش-
توجه-
بیش فعالی-
حافظه-
مشکالت ادراکی-
زبان-
صیتی افراد با اختالل یادگیريویژگی هاي اجتماعی، هیجانی و شخ-
دانش آموزان تیزهوش با اختالل یادگیري-

: تکلیف یادگیري
را ترتیب داده و نظرات معلم ) مند به کار در آن پایه استدر پایه اي که عالقه(اي با یکی از معلمان با تجربه مصاحبه.1

خانواده ها / ي کمک به این گروه از دانش آموزانمربوطه را در خصوص روش شناسایی، نشانه ها، راهبرد هایی که برا
.بکارگرفته و نتایج حاصله تنظیم و یافته ها را در گروه کاري بررسی و نتیجه را در سمینار کالس ارائه نماید

رفتار هاي دانش آموز را ) درمانگر/ شناسایی شده توسط معلم(با مشاهده یک مورد دانش آموز داراي اختالالت یادگیري .2
.این فعالیت می تواند بر روي گزارش هاي مکتوب نیز انجام شود. ت و ویژگی هاي شناختی را مشخص کندثب
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برنامه هاي آموزشی براي دانش آموزان با اختالل یادگیري: 5فصل 
آموزش انفرادي-
آموزش در مدارس ویژه-
تشکیل کالس هاي ویژه در مدارس عادي-
مدارس با کمک معلم متخصص به عنوان مشاور معلم کالسآموزش در کالس هاي عادي -
استفاده از راهبردهاي آموزشی ویژه-
استفاده ازالگوهاي آموزش مشارکتی-
مشارکت خانواده در برنامه هاي آموزشی-
مشارکت تیم متخصص-

: تکلیف یادگیري
ش آموز داراي اختالل یادگیري تشکیل شده با حضور در نشست آموزشی که در سطح مدرسه براي بررسی وضعیت یک دان
. شرکت و فرآیند بررسی و تصمیم گیري براي کمک به دانش آموز را گزارش نماید

ترکیب / و نوع) گزارش(مطالعه )/ موقعیت واقعی/فیلم هاي آموزشی(یک برنامه آموزشی در زمینه اختالالت یادگیري را مشاهده 
. ا با ذکر شواهدي گزارش نمایدبرنامه هاي آموزشی بکارگرفته شده ر

راهبرد هاي یاري دهنده به  دانش آموزان با اختالل یادگیري: 6فصل 
فعال کردن نیمکره راست یا چپ یا جسم پینه اي مغز متناسب با موضوع آموزشی-
استفاده از بازي هاي فکري-
استفاده از موسیقی-
درمان استرس کودکان با اختالل یادگیري-
رفتار درمانی والدین کودکان با اختالل یادگیري-
حرکتی-استفاده از کار درمانی در ارتقاي مهارت هاي ادراکی-
راهبرد هایی براي شناخت استعداد ها-

انواع اختالالت یادگیري: 7فصل 
اختالالت یادگیري در ریاضی-
:اختالالت یادگیري در زبان آموزي-

یاختالالت زبان شفاه.1
اختالالت نوشتن.2
اختالالت خواندن.3
)حساب(تالالت ریاضی اخ: 8فصل 
ریاضیات چیست؟-
اختالل در ریاضیات چیست؟-
اختالل در محاسبه -
اختالل در درك روابط فضایی-
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مشکالت حافظه اي -
اضطراب ریاضی-

آموزش ریاضی به دانش آموزان با اختالل ریاضی: 9فصل 
ریاضی اصول آموزش -
راهبرد هایی براي آموزش مهارت اولیه یادگیري ریاضی -
راهبرد هایی براي آموزش مفاهیم اساسی ریاضی-
راهبرد هایی براي آموزش حل مسئله در ریاضی-

: تکلیف عملکردي
اي با استفاده از راهبرد هاي ارائه شده رنامهبا مطالعه یک مورد دانش آموز داراي اختالل ریاضی، نوع اختالل را شناسایی و ب

. طراحی نماید
با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل ریاضی مشارکت نموده و نتیجه را به کالس گزارش 

.نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نه اختالالت یاگیري و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمی
استفاده از شیوه مطالعه فردي در بررسی عملکرد یادگیري یک دانش آموز داراي اختالالت ریاضی یا . سطح واحد آموزشی

.آن به کالسمشارکت در فرآیند آموزش یک مورد اختالل ریاضی و اظهار نظر در مورد روش هاي بکار گرفته شده و نتایج
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
ارسباراننشر : تهران. ترجمه حمید علی زاده. هاي یادگیرياختالل). 1394(هاالهان و کافمن 

انتشارات : تهران. ترجمه عصمت دانش. سیتدريراهبردهاوصیتشخ،هاهینظريریادگیيهایناتوان).1384(، ژانت لرنر
دانشگاه شهید بهشتی

.نشر فرا روان:تهران. درمان اختالالت ریاضی). 1390(زي، مصطفی تبری

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»)2(اختالالت یادگیري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثر بخش مستلزم تدارك فرصت هاي یادگیري متنوع براي پاسخ به دامنه تفاوت هاي فـردي در سـطح کـالس درس و    
. رغم بهره مندي از هوش طبیعی و گاه باال تر به دالیلـی بـا موفقیـت تحصـیلی روبـرو نیسـتند      کمک به کودکانی است که عل

با اختالل یادگیري روبرو هستند و کمک به آنان در رفع محدودیت ها خصوصاً در سال هاي اولیه تحصیل شناسایی کودکانی که
آشنایی معلمان با مفهوم اختالل یادگیري و تمـایز  . تأثیر تعیین کننده اي در آینده تحصیلی و موفقیت آنان در سال هاي بعد دارد

می کند تا با مشارکت مراکز تخصصی برنامه آموزشی مورد نیـاز ایـن گـروه از    آن با کودکان داراي نیاز هاي ویژه به آنان کمک 
. دانش آموزان را تهیه و در رفع محدودیت هاي آموزشی به این گروه از دانش آموان اقدام نماید

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت48: زمان درس

1اختالالت یادگیري : پیشنیاز

)2(اختالالت یادگیري : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

نوشتن را شناسایی و با استفاده از / خواندن/ با شناخت اختالالت یادگیري و انواع رایج آن، نمونه اي از اختالالت زبان شفاهی
.راي آموزش طراحی نمایدراهبرد هاي معرفی شده موقعیت یادگیري را ب

:شایستگی اساسی
&ckPK&PCK

-2&1-2&1-1کد
2&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در گزارش ارائه شده عوامل و عوامل و نشانه ها
نشانه هاي بارز اختالل زبانی را 
مورد توجه قرار داده است اما 
شواهد کافی براي تعیین نوع و 

.ردمیزان اختالل وجود ندا

در گزارش ارائه شده عوامل 
و نشانه هاي بارز اختالل 
زبانی را مشخص کرده است 
و شواهد کافی براي تعیین 
نوع و میزان اختالل ارائه 

.کرده است

در گزارش ارائه شده عوامل و 
نشانه هاي بارز اختالل زبانی را 
مشخص کرده است و شواهد 
کافی براي تعیین نوع و میزان 

اه راهکار هایی اختالل به همر
براي کمک به رفع اختالل ارائه 

.کرده است
برنامه تهیه شده ناظر به برنامه

اختالل زبانی شناسایی شده 
است اما مراحل آموزشی پیش 
بینی شده نشان دهنده تأثیر 
گذار براي عملکرد دانش آموز 

. نوشتن نیست/ در خواندن

برنامه تهیه شده ناظر به 
شده اختالل زبانی مشخص 

است و مراحل آموزشی پیش 
بینی شده نشان دهنده تأثیر 
گذار براي عملکرد دانش 

نوشتن / آموز در خواندن
.است

برنامه تهیه شده ناظر به اختالل 
زبانی مشخص شده است و 
مراحل آموزشی پیش بینی شده 
نشان دهنده طی گام هاي منظم 
براي تأثیر گذاري براي عملکرد 

نوشتن /دانش آموز در خواندن
.است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
انواع اختالالت در زبان آموزي: 1فصل 
اختالل در زبان شفاهی-1
اختالل در نوشتن -2
اختالل در خواندن-3
اختالل در زبان شفاهی : 2فصل 

الگوي رشد طبیعی زبان -
اختالل در زبان دریافتی و زبان بیانی-
ر نامفهوم و علل آنگفتا-
اختالل در محتواي زبان -
اختالل در شکل زبان -
اختالل در کاربرد زبان-
اختالل بریده گویی، لکنت و اشکاالت تلفظی-
اختالالت صوتی و آهنگ گفتار-
اشکال در به خاطر آوردن مواد دیداري و شنیداري-
به نقص شنوایی و اتیسمزبان تاخیرافتاده در مبتالیان-

: تکلیف یادگیري
.گزارش هاي پژوهشی در زمینه اختالالت زبان را مطالعه و خالصه از یافته هاي آن را به کالس ارائه نماید/مقاالت
آموزش به افراد با اختالل زبان شفاهی: 3فصل

شفاهیآموزش محتواي زبان-
آموزش شکل زبان شفاهی-
زبان شفاهیآموزش کاربرد -
راهبردهاي رشد مهارت هاي زبان شفاهی-

:تکلیف یادگیري
با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل زبان شفاهی مشارکت نموده و نتیجه را به کالس 

.گزارش نماید
)اختالل دیکته( اختالل در نوشتن : 4فصل

مراحل نوشتن-
تنتهیه و تنظیم م-
بازبینی متن-

:تکلیف یادگیري
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نوشتن مشارکت نموده و نتیجه / خواندن/ با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل زبان شفاهی
.را به کالس گزارش نماید

آموزش به افراد با اختالل نوشتن: 5فصل 
آموزش هجی کردن و تحلیل خطا-
آموزش خط-
وزش تنظیم متنآم-

:تکلیف یادگیري
با حضور در کالس درس، در فرایند آموزش به یک دانش آموز با اختالل نوشتن مشارکت نموده و نتیجه را به کالس گزارش 

.نماید
اختالل خواندن: 6فصل 

عالئم نارساخوانی-
آگاهی آواشناسی و اصول الفبایی-
نقص در درك خواندن-
ی غیر زبانینقایص ادراک-
رویکرد مبتنی بر درك مطلب و رویکرد مبتنی بر رمزگشایی: رویکردهاي آموزش خواندن-
متن/ جمله / واج شناسی، بازشناسی کلمه، رمزگشایی، روانی خواندن، درك مطلب کلمه : آموزش مولفه هاي خواندن-
، استراتژي هاي کنترل فهم و دركراهبردهاي رشد آگاهی آواشناسی، اصول الفبایی، آگاهی نوشتاري-

: تکلیف یادگیري
مند به کار در آن پایه است را ترتیب داده و نظرات او را در اي با یکی از معلمان با تجربه در پایه اي که عالقهمصاحبه.1

رفته و خانواده ها بکارگ/ خصوص روش شناسایی، نشانه ها، راهبرد هایی که براي کمک به این گروه از دانش آموزان
.نتایج حاصله تنظیم و یافته ها را در گروه کاري بررسی و نتیجه را در سمینار کالس ارائه نماید

با حضور در نشست آموزشی که در سطح مدرسه براي بررسی وضعیت یک دانش آموز داراي اختالل یادگیري تشکیل .2
. زارش نمایدشده شرکت و فرآیند بررسی و تصمیم گیري براي کمک به دانش آموز را گ

تکلیف عملکردي
اي با استفاده از نوشتن، نوع اختالل را شناسایی و برنامه/ خواندن/ با مطالعه یک مورد دانش آموز داراي اختالل زبان شفاهی

. راهبرد هاي ارائه شده طراحی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
در زمینه اختالالت یاگیري و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی 

نوشتن یا استفاده از شیوه مطالعه فردي در بررسی عملکرد یادگیري یک دانش آموز داراي اختالالت . سطح واحد آموزشی
هاي بکار گرفته شده و اظهار نظر در مورد روش نوشتن یا خواندنیا مشارکت در فرآیند آموزش یک مورد اختالل خواندن

.و نتایج آن به کالس

منابع آموزشی.3
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:منابع اصلی
انتشارات ساواالن: تهران. اختالالت یادگیري). 1391(کریمی، یوسف 

نشر طبیب:تهران. ناتوانی هاي یادگیري). 1387(اکرم ،محسن و پرند،شکوهی

:منابع فرعی
ترجمه دکتر احمد یارمحمدیان و دکتر محمد باقر -دیدید سوسا-یادگیريروان شناسی کودکان با نیازهاي ویژه، ناتوانی هاي 

انتشارات سمت و انتشارات دانشگاه اصفهان-کجباف
انتشارات رشد-ترجمه حمید علیزاده-جان آیزنسون-اختالالت زبان و گفتار در کودکان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10میزان آزمون مباحث نظري به: ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام 

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ییابتدادورهدرمشاورهوییراهنمافنون«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

یرات شناختی، فیزیکی، عاطفی و اجتماعی تقریبا همه کودکان در طول جریان رشد و ضمن سازگار شدن با یک رشته تغی
دچار مشکالتی می شوند و استرس یا تعارضی که پیش می آید، ممکن است به مشکالت یادگیري و رفتاري در آنان 

هر کودکی در جریان رشد طبیعی خود باید بتواند به استقالل دست یابد، با سایر کودکان رابطه برقرار کند، اعتماد . بینجامد
را در خود تقویت نماید، با تغییرات جسمانی خود کنار بیاید، اعتقادات و ارزش هاي بنیادین را در خود شکل دهد و به نفس 

مشاوران و معلمان در دوره ابتدایی باید . یاد بگیرد که با شیوه هاي جدید به تفکر بپردازد و اطالعات جدیدي به دست آورد
در جریان مشاوره، تالش می . فقیت آمیز کودکان از بحران هاي رشد کمک کننداین آمادگی را داشته باشند تا به گذر مو

مطالعات نشان می دهد . معلم از طریق گفتگو به کودکان کمک می کند آنان به مشاوران خود تبدیل شوند/شود تا مشاور
به وجود آورد و در نتیجه رشد که ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به کودکان می تواند تغییرات ساختاري در زندگی آنان 

با توجه به اینکه در حال حاضر، بسیاري از مدارس ابتدایی در کشور ایران از داشتن مشاور . مطلوب تر آنان را تسهیل کند
محروم هستند، آشنایی معلمین  با فنون مشاوره آنان را قادر می سازد کمک هاي اولیه را براي روبرو شدن و حل مسائل 

. انش آموزان ارائه دهند و در صورت لزوم آنان را به مشاور یا درمانگر متخصص ارجاع دهندزندگی به د

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2:تعداد واحد

ساعت 32: زمان درس
نظري

فنون راهنمایی و مشاوره در دوره ابتدایی: نام درس

:نشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دا: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با بهره گیري از نظریه هاي مختلف مشاوره و راهنمایی مشکالت رفتاري و روانی دانش آموزان را 

. شناسایی نموده و در روند حل مشکالت مشارکت می کند
دانش آموزان در حل مشکالت یا / گروهی براي کمک به خانواده ها/ از روش هاي مشاوره فردي

. دانش آموزان با نیاز هاي ویژه استفاده می کند/ ري در موقعیت هاي دشوارافزایش سطح سازگا

:شایستگی اساسی
Ckk3سطح2سطح1سطح هامالكموضوعی

نظریه هاي مشاوره 

ویژگی هاي ممایز 
گننده دیدگاه هاي 
نظري مشاوره را 
بررسی و گزارش 

. نموده است

مزیت ها و کاربرد هاي 
یک از دیدگاه عملی هر 

هاي نظري مشاوره را 
براي ارائه خدمات به 
گروه هاي مختلف 

/ مشکالت رفتاري
روانی دانش آموزان را 
بر مبناي یافته هاي 
نظري تحلیل نموده و 

روش /پیشنهاداتی
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بررسی و گزارش نموده 
.است

/ هایی را براي ارائه
دریافت خدمات 
مشاوره اي ارائه نموده 

.است

نوادهمشاوره خا

دالیل و تأثیر 
مشارکت خانواده ها 
در حل مشکالت 

روانی / رفتاري
دانش آموزان را 
بررسی و گزارش 

نموده است 

میزان اثر بخشی روش 
هاي مختلف مشاوره با 
خانواده را با توجه به 
ارتباط آن با نوع 

روانی / مشکالت رفتاري
بررسی و گزارش نموده 

. است

با توجه به نوع 
ت شناسایی مشکال

شده جلسات مشاوره 
خانواده را براي حل 
مسائل دانش آموزان 
تشکیل و تأثیر آن را 
در یک بازه زمانی 
مطالعه و گزارش می 

کند

/ مشاوره فردي
گروهی

اي خدمات مشاوره
گروهی ارائه /فردي

شده را به جهت 
نوع روش هاي 
بکارگرفته شده 
مطالعه و گزارش 

می کند

هاي مشاوره تمایز روش 
فردي و گروهی را 
شناسایی نموده و با 
تحلیل یک مشکل 

روانی در سطح / رفتاري
مدرسه / کالس درس 

روش هایی را براي حل 
. آن پیشنهاد می دهد

براي حل یکی از 
مشکالت رایج رفتاري 

/ در سطح کالس درس
مدرسه نشست هاي 
گروهی را تشکیل و 
تأثیر آن در حل 
مشکالت رفتاري را به 
همراه مستندات 

.گزارش می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
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آشنایی با دنیاي کودك: فصل اول

علت مشکالت کودکان چیست؟-
مشاوره چیست؟-

مشاوره چه تاثیري می تواند داشته باشد؟-

:فعالیت یادگیري

ی و ارائه گزارشی از آن به کالسمشکالت رایج دوران کودکمطالعه پژوهش هاي انجام شده در زمینه

فرایند مشاوره: فصل دوم
طبقه بندي نظریه هاي مشاوره-
رمز موفقیت مشاوران کارآمد-
الگویی کلی براي مشاوره-

:فعالیت هاي یادگیري

.ارائه نمایدنظریه هاي ارائه شده در زمینه مشاوره هاي فردي و گروهی را مطالعه و جدول مقایسه از ویژگی هر یک از نظریه ها 
مشاوره بر پایه روانکاوي: فصل سوم

زیگموند فروید-
سرشت انسان-
نظریه مشاوره-
تخلیه هیجانی، تداعی آزاد، تفسیر، تحلیل انتقال، تحلیل مقاومت، تحلیل جمالت ناتمام، کتاب ( روش هاي مشاوره-

)درمانی، قصه گویی، بازي درمانی و هنرهاي بیانی

:فعالیت عملکردي
یان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه روانکاوي عمل می کند، یک جلسه دانشجو

.مشاوره را مشاهده و روش هاي بکارگرفته شده از سوي مشاور براي کمک به کودك را گزارش نمایند

واقعیت درمانی: فصل چهارم
سرشت انسان-
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نظریه مشاوره-
روش مشاوره-
مشاوره بر پایه واقعیت درمانیالگوي ده مرحله اي -

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه واقعیت درمانی عمل می کند، یک جلسه 

.مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

: فصل پنجم
مینهمشاوره متمرکز بر راه حل و مشاوره تناقض ز: مشاوره کوتاه مدت-
سرشت انسان-
نظریه مشاوره-
روش مشاوره-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه مشاوره کوتاه مدت عمل می کند، یک 

.جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

: فصل ششم
)درمان جو مدار( مشاوره متمرکز بر شخص-

کارل راجرز-

سرشت انسان-

نظریه انسان-

روش مشاوره-

هماهنگ سازي فعالیت هاي مرتبط با خودپنداره و زندگی کودك-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه مشاوره متمرکز بر شخص عمل می کند، 

.یک جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

گشتالت درمانی: فتمفصل ه
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فریتس پرز-

نظریه مشاوره-

)فعالیت هاي گشتالتی براي کودکان(روش مشاوره-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه مشاوره گشتالت درمانی عمل می 

.کند، یک جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

عاطفی رفتار و درمان شناختی رفتار-درمان عقالنی:فصل هشتم

آلبرت الیس-

سرشت انسان-

)رفتاري-عاطفی رفتار، درمان شناختی-آموزش عقالنی(نظریه مشاوره-

:فعالیت عملکردي
عاطفی و شناختی -دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه مشاوره عقالنی

.یک جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنندعمل می کند، 

مشاوره رفتاري: فصل نهم

افرادي که به پدید آمدن مشاوره رفتاري کمک کردند-

سرشت انسان-

نظریه مشاوره-

روش هاي شرطی سازي -

رویکردهاي چند وجهی-

:فعالیت عملکردي
ظریه مشاوره رفتاري عمل می کند، یک جلسه دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس ن

.مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

تحلیل تبادل: فصل دهم

اریک برن-
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سرشت انسان-

تحلیل ساختاري، تحلیل تبادل، تحلیل سناریو، تحلیل بازي، دیدگاه فرد در زندگی، بازي هایی که ( نظریه مشاوره-
.)درمان جویان به آنها مبادرت می کنند

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه تحلیل تبادل عمل می کند، یک جلسه 

.مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

روان شناسی فردي: فصل یازدهم

آلفرد آدلر-

سرشت انسان-

)مجموعه خانواده، حال و هواي خانواده( نظریه مشاوره-

)خاطرات اولیه( وش مشاورهر-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه روان شناسی فردي عمل می کند، یک 

.جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

مشاوره خانوادگی: فصل دوازدهم

تفاوت مشاوره خانوادگی با مشاوره فردي-

نوادهتعریف خا-

رویکرد نظام نگر به خانواده درمانی-

خانواده درمانی ساختاري-

رویکرد ارتباطی به خانواده درمانی-

خانواده درمانی میرجینیا ستیر-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که بر اساس نظریه مشاوره خانوادگی عمل می کند، یک 

.صورت ملموس تجربه می کنندجلسه مشاوره را به 
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بازي درمانی: فصل سیزدهم

بازي درمانی و مشاوره کودکان-

نظریه هاي بازي درمانی-

بازي درمانی با خانواده ها-

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک مراجع خردسال و مشاوري که از بازي کودك براي تشخیص و درمان استفاده می کند، 

. را به صورت ملموس تجربه می کنندیک جلسه مشاوره

فرایند هاي گروهی با کودکان: فصل پانزدهم

الگوهاي گروهی -

مشاوره گروهی نظریه مدار-

مراحل مشاوره گروهی-

.با حضور در یک جلسه مشاوره گروهی فرآیند، روش ها و نتایج آن را ثبت، تحلیل و گزارش نماید: فعالیت عملکردي

اي نقش تشکیل یک جلسه مشاوره گروهی را براي حل یکی از مشکالت رفتاري رایج در سطح دانشجویان به شیوه ایف
. مدارس تشکیل و نسبت به حل آن اقدام نمایند

مشاوره با کودکانی که دچار مشکالتی خاص هستند: فصل شانزدهم

)آزار و اذیت روانی،بهره کشی جسمی، بهره کشی جنسی(بهره کشی از کودك-

کودکان طالق-

ودکان فرزند خواندهک-

کودکان در خانواده هاي تک والد-

مشاوره با کودکان در باره موضوع مرگ و مردن-

کودکان خانواده هاي الکلی و معتاد-

کودکانی که مادرانشان بیرون از خانه کار می کنند-

کودکان بی خانمان-
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افسردگی و خودکشی کودکان-

کودکان، دسته هاي ناباب و خشونت در مدرسه-

:یت یادگیريفعال
.گزارش هاي پژوهشی در زمینه مشکالت کودکان را مطالعه و خالصه اي از آن به کالس ارائه نماید

مشاوره با کودکان استثنایی: فصل هفدهم

روش هاي مشاوره با کودکان استثنایی-

دك ناتوان در کودك سرآمد، کودکان مبتال به اختالل هاي عاطفی یا رفتاري، کو( طبقه بندي کودکان استثنایی-
)یادگیري، اختالل بیش فعالی و نقص توجه، کودك عقب مانده ذهنی، کودك مبتال به ناتوانی جسمانی

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویان

.براي درك عمیق تر و یادگیري بهتر نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت هاخواهد بود
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
انتشارات رشد: تهران. ه جواد طهوریانترجم. مشاوره با کودکان) 1384.(و رودلف، لیندا. تامپسون، چارلز-

کاربردهاي عملی در مراکز (روان درمانی و مشاوره کودکان و نوجوانان) 1387.(و براون، داگالس. پروت، تامپسون-
انتشارات ارجمند: تهران. ترجمه حسن فرهی). درمانی و مدارس

: منابع فرعی
مرکز نشر دانشگاهی: تهران. جمه دکتر نیره توکلیتر. مشاوره در باره کودکان خردسال)1383.(داگالس، جو-

راهنماي گام به گام درمان مشکالت ( روان درمانی کودکان) 1387(جانگسما، آرتور؛ پترسون، مارك و مک اینیز، ویلیام-
انتشارات رشد: تهران. ترجمه دکتر سید علی کیمیایی و احمد امیدوار) روانی کودکان

ريراهبردهاي ارزشیابی یادگی. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره10
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی و ارزشیابی مستمر: ارزشیابی فرآیند
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نمره7عملکردي مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»در آموزش ابتداییریزي درسیمهبرنا«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
الن فرایند تربیتی را هدایت هاي عامتوانند فعالیتچنین تدابیري می. گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با برنامه. شودریزي درسی نامیده میهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-بهرهریز درسیبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه. حیات آموزشی براي معلمان ضروري گردد

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمتمرکز که تصور میمعلمان حتی در یک سیستم 
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» سطوح مختلف«دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست . نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

د یا به صورت غیر موثر تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کنیعنی معلم می. شود
ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته
معلمان آینده به دلیل چنین . قت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشودو د

کسب این . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استسی، الزمه عمل حرفهمهارت به همراه فهم برنامه در

ریزي درسی آشنا هاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره ی میچنین شرایط. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي 
. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

اصول و مبانی آموزش : پیشنیاز
و پرورش

انفرادي: نحوه آموزش

ییابتداآموزشدرریزي درسی برنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- هاي درسی مصوب، به برنامهقدام کند و با تحلیل برنامهریزي درسی ابه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

هاي درسی حادث در مدرسه، قادر ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع خواهد بود برنامه

ریزي درسی، قادر است به شیوه همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  ایدنم
.مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

ـ فهم برنامه 
- و برنامه

ریزي درسی

ت به بیان توانسته اس
تعاریفی از برنامه درسی و 

ریزي درسی اقدام برنامه
. کند

توانسته است به تبیین 
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن اقدام کند و 
تشریحی به زبان خاص 

.خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی انواع 
-هاي درسی در موقعیتبرنامه

اقدام اي هاي مختلف مدرسه
-کند و عوامل موثر بر شکل

گیري هر یک از انواع برنامه 
درسی را تشریح و پیامدهاي 

. آنها را آشکار نماید
نقش معلمان 

- در برنامه

ریزي درسی

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، اقدام 

. کند

توانسته است به زوایایی از 
توجه هاي معلمان نقش

دهد که در منابع درس بر 
آنها تاکید نشده است و 

.حاصل مطالعه بیشتر است

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن 
اساس به تبیین نیازهاي 
یادگیري دانشجومعلم براي 

.اي اقدام کندایفاي نقش حرفه
انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده که پاسخ
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود و بیان تجربه دیده می
نهایی داراي قابلیت 

. پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

سب ارائه، از بکارگیري زبان منا
سازماندهی و حتی محتواي 

. بدیع برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طــرح ضــرورت و جایگــاه موضــوع و اول

اد انگیـزه جهـت پیگیـري درس و    ایج
ارزشیابی تشخیصـی و اعـالم برنامـه    

درس

معرفـی برنامـه و سرفصـل    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربـوط، 
درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و        

. و سطوح عملکردچگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها
ریزي، مطالعـه و  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کننداعالم نظر مکتوب می
، تشـریح  )به عنوان یک علم(ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم

مشـتمل  (ریزي درسی درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامههايسطوح و انواع برنامه
و تشریح وضعیت چنـد کشـور از   ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمبر نهادهاي برنامه

.ریزي درسیحیث جایگاه برنامه
شـان  مدرسه تجربه کرده یـا همتایـان  هاي درسی که دانشجویان درهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانتجربه می
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اي از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسه:2تکلیف 
سی در را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه در

.تجربه خود اقدام نماید
ــواع چهارم تبیــین نقــش معلــم در تحقــق ان

هاي درسیبرنامه
) کـارگزاران (هاي آموزشـی و معرفـی عوامـل    هاي درسی در نظامتبیین سطوح و انواع برنامه

هاي متفاوت برنامه درسـی بـا   هاي گوناگون معلمان در ظهور شکلریزي درسی و نقشبرنامه
.انتشریح وضعیت ایر

-ریزي درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه میچرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟
ریزي درسی به عنـوان عمـل تولیـد برنامـه درسـی آشـکار مشـتمل بـر         تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم

هاي یین اهداف، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعموقعیت
هـاي  هاي ارائـه محتـوا و فرصـت   هاي یادگیري، شیوهدهی محتوا و فرصتیادگیري، سازمان

برنامـه درسـی و ارزشـیابی یـادگیري     ) فضـا و روابـط  (یادگیري، زمان برنامه درسـی، مکـان   
.مخاطبان

یـابی بـراي   شناسـی و منطـق  موقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت جامعه )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختیتموقع
هاي محتوایی و روشی جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (

) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(محیطی و شناخت زیست) مورد تاکید است
جو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه هایی مطرح شود تا دانشپرسش: 4تکلیف 

منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب ) هاي(موضوع بیش از آنچه در کتاب 
.عرضه کند

آزمون و شـرح نسـبت آن بـا اهـداف     هفتم
برنامه درسی

. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون
با اهداف ارتباط دارد، به طور ) برنامه درسی آزمون شده(شریح اینکه چگونه آزمون همزمان، ت

.شودعملی تبیین می
اعم از مراحل، منابع، انواع و (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتعیین اهداف برنامه درسیهشتم

ها و نقش آنها در ف، معرفی انواع هدفمعرفی انواع الگوهاي انتخاب اهدا: ، مشتمل بر)اصول
هاي ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهفرایند برنامه

. درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویان
هاي یک درس بر اساس اصول تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 

.آن استتدوین اهداف و ارائه کتبی 
هاي یادگیري؛ تشریح انواع تجارب و ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريانتخاب محتوا و فرصتنهم

.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانفرصت
شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک هدف و بازسازي آن در قالبی دیگر :6تکلیف 

.ستفاده شاگردانجهت ا
هــاي دهــی محتـوا و فرصــت سـازمان دهم

یادگیري
-و روش) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصت
.زماندهی محتواتحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سا:7تکلیف 
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و اصول حاکم ) سپهري(هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و فضاي مجازي معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم
.بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی

ه آن و تشریح انواع زمان در برنامه تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه بزمان برنامه درسیدوازدهم
گیـري از زمـان برنامـه    هاي درسی و چگونگی بهـره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

.درسی
را ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 

.تحلیل کنید
، تحلیـل چگـونگی تـاثیر    )، عوامل فعالیت و روابط بـین آنهـا  فضاي فیزیکی(شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم

.هاي مربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسیمکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت
هـاي  برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامـه درسـی آَشـکار، روش   ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتبـاط بـا اهـداف    پیشرفت تحصیلی، انواع آزمونآزمون و سنجش
.برنامه درسی

اجراي برنامـه درسـی در نظـام هـاي     پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات اساسـی     نظریه
ازي عمومی و اختصاصی، تـدارك نیـروي   شناخت وضعیت، آماده س: براي اجراي برنامه شامل
.انسانی، هدایت و نظارت

هـایی  هایی و با چه شکلمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت:9تکلیف 
ممکن است ظهور یابد؟

رزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي اارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسیشانزدهم
.برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . ه به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      اند بر اساس برنامه اعالم شدمشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به هایی مطرح ت پرسشحال، در جلسات درس ممکن اسدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تجاوز نکند50دد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از گر
منابع آموزشی . 4

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازاي استفاده در این درس پیشنهاد میبر1395منابعی که تا پایان سال -
. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی

.سمت: تهران. ریزي درسیمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میمهارزشیابی پایانی در درس برنا: ارزشیابی پایانی

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت انجام میارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري : ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آنمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
ز تیادرصد ام25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. مدام براي گفتگوهاي کالسآمادگی

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکت
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»در آموزش ابتداییتدریس راهبردهاي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب مین نقش بیفهم و پذیرش ای. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي . مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
یت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی مسئول. الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر است که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي تههاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در . هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتکند، کسبموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربههاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا مییري راهبردها و نمونهبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگ
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

ابتداییتدریس در آموزشراهبردهاي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد فهمی مدلل و داراي شواهد

. هاي خود براي عمل در آن موقعیت دفاع کنداي را طراحی نماید و از ایدهیک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
شناسد و ضمن همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود را می

هاي جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روش
. کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان تعاریفی 
از راهبرد آموزش و معرفی 
انواع آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد منابع 
درس و گفتارهاي کالس 

. ارائه نماید

دهاي آموزش به تبیین راهبر
اي بر اساس مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندي اساس تامالت خود، طبقه

ها در رشته دیگري از راهبرد
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

.کندمی
تولید روش بر 

- بنیاد آموزه

هاي راهبرد 
آموزش

توانسته است براي عمل در 
یک موقعیت، یک راهبرد را 
معرفی کند و براي دفاع از 
آن، شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط با 

موقعیت خاص بر اساس یک
معلم رشتهبه استناد نقش

تخصصی و متغییرهاي واقعی 
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیري در مآن اساس به تصمی
هاي واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفاي نقش 
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موضوع آمده است، مورد 
. استناد است

آن با استناد به منابع 
مخصوصا منابع خارج از (

و استدالل شخصی ) درس
. دفاع نماید

اي که اي کند به گونهحرفه
فرد راهبردها را به طور منحصربه

براي موقعیت خاص تخصصی 
.بکار گرفته است

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. صی استتجربه شخ

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
ه درستشخیصی و اعالم برنام

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

هـا و تمایزهـاي   تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهومد آموزشتشریح چیستی و چرایی راهبردوم
اي، هـاي مدرسـه  ، تبیین کارکرد راهبردهاي آمـوزش در فعالیـت  )راهبرد آموزش با تدریس

هاي راهبردهاي آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش بنديمعرفی انواع طبقه
. در این درس

اي راهبردهـایی کـه در کـالس    همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1لیف تک
و جلسـه  ) براي پنج راهبرد دسـته اول (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم ارائه می

همـه  (بـه صـورت شـفاهی و در جلسـه شـانزدهم      ) براي پنج راهبرد دسـته دوم (چهاردهم 
.ت کتبی ارائه کنندبه صور) گانهراهبردهاي یازده

مبتنـی بـر سـخنرانی    (آموزش مسـتقیم  سوم
)بهبودیافته

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
ر باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی د: عملی

.مطالعات قبلی
کنند و آن دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام می: 2تکلیف 

.دهندرا در جلسه پنجم نمایش می
هـا و  ، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه گذارانتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
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هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه یري، معرفی بنیانتشریح سابقه بکارگآموزش گروه محورپنجم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
ش فیلمنمای: فعالیت خاص

مند از فناوري اطالعـات و  آموزش بهرهششم
ارتباطات

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
ن و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی در باره امکا: عملی

.مطالعات قبلی
هاي را به عمل آورید؟شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
اي آزمـون یــادگیري و بررسـی مقایســه  هشتم

راهبردهاي آموزش
.گذشته به روش مورد نظر مدرسبرگزاري یک آزمون از مباحث جلسات

ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحث بر اساس تکـالیف  
.انجام شده

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تش

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
کننـد و آن را در جلسـه   دانشجویان به شناسایی یـک فـیلم مـرتبط اقـدام مـی     : 4تکلیف 

.دهنددوازدهم نمایش می
.ج آزمون و اعالم بازخورد مدرسگزارش نتای: فعالیت خاص

هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چ: عملی

. مطالعات قبلی
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانگیري کالسیآموزش مبتنی بر رايیازدهم

شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
هـا و  گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصول، زمینـه تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
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ضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح و
.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

هـا و  اصول، زمینـه گذاران، شرح مبانی نظري، معرفیتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
اي آزمـون یــادگیري و بررسـی مقایســه  چهاردهم

راهبردهاي آموزش
.ري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرسبرگزا

گانـه بـر اسـاس تکـالیف     رصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي پنجفایجاد 
.انجام شده

آموزش با واگذاري مسئولیت تدریس به پانزدهم
شاگردان 

هـا و  صول، زمینـه گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایـران و  

.جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر اسـاس   : عملی

.مطالعات قبلی
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شـواهد پژوهشـی و الزامـات    بررسی مقایسهاي راهبردهاي آموزشسی مقایسهبررشانزدهم
.اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران

ارائه گـزارش کتبـی مقایسـه راهبردهـاي آمـوزش توسـط       : فعالیت خاص
.دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی      هاي کالس درس با مشارکت همـه س، آموزشدر این در

کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهاي درسی در نوبت
همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . سه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جل

دقیقـه در  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
عملـی در بـاره   گـردد و بـه صـورت   در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  . کالس درس ارائه نظر کنند

هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شوداي ایران، بحث و گفتگو میبکارگیري آن در نظام مدرسه
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      ها میاین قبیل پرسش. شودسال انجام و ارائه به صورت کتبی تا پایان نیم
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
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نتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   استفاده از منابع مکتوب م. در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال -
حمود مهرمحمدي و ، ترجمه مابزارهایی براي تدریس: الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا

. سمت: تهران. لطفعلی عابدي
.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ

:منبع تکمیلی
، ترجمه محمدرضـا سـرکارآرانی،   راهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر

.مدرسه: تهران

شیابی یادگیريراهبردهاي ارز. 5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: شیابی ضمن نیمسالارز

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 30: به تکالیف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی

ز تیادرصد ام40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. اسیت به زمان درسرعایت نظم حضور و حس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»در آموزش ابتداییطراحی آموزشی«سرفصل درس 
ی درس و منطق آنمعرف. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان بایدبتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام
عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . تضمین نمایدیادگیرندگان را 
-در چنین شرایطی معلمان به. بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستخلق موقعیتجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به
. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

و نظریه هاي یادگیري: پیشنیاز
دردرسیریزيبرنامه/ آموزش

ییابتداوزشآم

ییابتداآموزشدرطراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی حل مسئله یادگیري 

.مورد استفاده قرار می دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 1-2کد&

2-2&1-3&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده است، تبیین مساله 
اما اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

. کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده از 

یاز سنجی و تحلیل طریق ن
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 

.می کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و تحلیل 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد که 
چگونه موقعیت ها و نیاز 
هاي متفاوت یادگیرندگان را 

.مورد توجه قرار داده است
ایند شناسایی و تبیین فرطراحی

مشکل را تا / مسئله
تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده اما میان 
مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندي وجود 

.   ندارد

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا تعیین / مسئله

تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده و میان مراحل و مؤلفه 
هاي طراحی ارتباط نظام 

.وجود داردمندي

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت 
نظام مند عملیاتی شده و 

مشکل، روش نیاز / مسئله
سنجی، اهداف آماج، محتوا و 
تکالیف یادگیري با توجه به 
تفاوت هاي فردي از یکدیگر 

. پشتیبانی می نمایند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات طراحی آموزشی:فصل اول

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-مطالعه حداقل سه منبع علمی

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی
یل نیازهاي مربوط به یادگیرندگانتحل

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. رائه دهدمسئله ا/ تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل
)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم

تدوین اهداف آماج
بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج

مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري

اهداف آموزشی
محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري
:رديتکالیف عملک

اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1
. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
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وجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را با ت.2
.هاي یادگیري تعیین نماید

)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم
بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی

راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف
تعیین طرح / یارزشیابی تکوین/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / وینیارزشیابی تک/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 

)دیریت آموزشیم
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردهادو

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص

ابی تکوینیارزشی
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ارزشیابی نهایی
ارزشیابی از طرح آموزشی

تکالیف عملکردي
تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 

.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن
طراحی تعاملی پیام: فصل ششم

آموزشتعامل در
نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید

تدریس و یادگیريراهبردهاي . 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی 

براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . ل مسئله شناسایی شده استبراي طراحی و ح
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی،).1390(لشین، پوالك و رایگلوث

اصول طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا).1391(گانیه، بریگز و ویگر 

:منابع فرعی
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده

. هاشم فردانش و مرتضی کرمی: ، نویسندگانصنعتیشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي: مقاله
8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
ت در فعالیت هاي عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارک: ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
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نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.ادگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي ی) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»در آموزش ابتداییطراحی واحد یادگیري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات موزاندانش آعالیق و روش هاي یادگیري

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی .موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین شرایطی . ر یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایندبشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی د

معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به 
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: دتعداد واح

ساعت32: زمان درس
طراحی آموزشی: پیشنیاز

در آموزش ابتدایی

در آموزش ابتداییطراحی واحد یادگیري: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

گیري طراحی، تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یاد/ با تحلیل برنامه درسی
. ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد
2-1&2-2&1-3

&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري ارتباط آن ها را با 

گر براي مشخص نمودن ماهیت یکدی
اهداف و محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد 
یادگیري ارتباط میان 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري مشخص شده 

.است

چیستی، چرایی و چگونگی تبیین 
شده در منطق واحد یادگیري به 

واي وضوح براي اهداف و محت
واحد یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است

واحد یادگیري طراحی شده شامل کلیه طراحی
مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 
نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

.پشتیبانی نمی کند

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است 
و  عناصر داراي انسجام و 

.هماهنگی است

ي طراحی شده شامل واحد یادگیر
کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 
داراي انسجام و هماهنگی است 
به گونه اي که منطق واحد 
یادگیري در هر یک از عناصر 

. انعکاس یافته است
نقد و 

ارزیابی 
گزارش اجراي و ارزیابی واحد یادگیري 
منعکس کننده برخی از نقاط قوت و 
ضعف برجسته واحد یادگیري است و 

بهبود / نهادات منجر به اصالحپیش
.واحد یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به ایجاد 

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده نقاط قوت 

حد یادگیري است و و ضعف وا
پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 
و تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 
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انسجام و بیشتر واحد 
.یادگیري شده است

.یادگیري دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
در ساختار یک موضوع درسارتباط واحد هاي یادگیري

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 
: تکلیف یادگیري

اء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجز
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. براي یک واحد یادگیري متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نماید

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
دي ایده کلی

مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

ترسیم نمودار مهارت ها
ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ ارد هاي محتوابا تحلیل استاند

نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به / برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

پیامد هاي یادگیريطبقه بندي
پایه/ دهنده مرکزيسازمان
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وابسته به دنیا
وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري
وابسته به یادگیري

وابست به کاربرد ها
) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي
. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ هومیبا توجه به نقشه مف

فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم
کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی

انتظارات عملکردي
پرسش هاي اساسی

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی
دانش و تجربیات پیشین 

برانگیختن
دگیريسبک هاي یا

مهارت هاي فراشناخت
تکالیف یادگیري 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي 
.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم
پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش

راهبرد هاي سنجش
رسمی

غیر رسمی
خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن
ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري
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چگونه یادگیري  را بهبود دهیم؟
: تکلیف عملکردي

. می و غیر رسمی تدوین نمایدپیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رس.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
یر منابع علمی براي طراحی واحد یادگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سا
. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود

منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- اي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ه: ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(کالیف ارزیابی ت
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»ییابتدادورهدر) یفیتوص(یفیکیابیارزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

توانایی هـاي کسـب   سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح
شده از سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی، فرصت هاي یـادگیري و قضـاوت   

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهـداف یـادگیري و سـطوح آن، شـیوه     . اي از سوي معلم تدارك ببیندحرفه
بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تـا متناسـب بـا    تهیه انواع آزمون و 

اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانـایی هـاي کسـب شـده از     
.برنامه ریزي نمایندسوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقاء آن 

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

از یادگیريارزشیابی : پیشنیاز

در دوره ابتدایی) توصیفی(ارزشیابی کیفی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
محتوا تدوین نموده و متناسب با / سی جدول دوبعدي را بر اساس اهدافبراي یک موضوع در

ظرفیت هاي موضوع درسی از انواع راهکار هاي سنجش و ابزارها براي ترسیم نیمرخ دانش 
. آموزان استفاده نماید

آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش 
. هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی
ck&pck 2&1-1کد-
1&1-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در جدول دو بعدي تهیه جدول دو بعدي
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع 

راهکار هاي / آزمون
سنجش با سطوح 

ر انواع محتوا د/ اهداف
. نظر گرفته نشده است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
راهکار / رابطه نوع آزمون

هاي سنجش با سطوح 
انواع محتوا در نظر / اهداف

گرفته شده است و در این 
محتوا / رابطه ماهیت هدف

نیز مورد توجه قرار گرفته 
.است

تهیه شده در جدول دو بعدي 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
راهکار / رابطه نوع آزمون

هاي سنجش با سطوح 
انواع محتوا در نظر / اهداف

گرفته شده است و 
راهکار ها با توجه به /آزمون

محتوا از تنوع / ماهیت هدف
برخوردار است و امکان پاسخ 
به تفاوت هاي فردي را 

.فراهم می کند
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تحلیل  و تفسیر 
نتایج

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را 
به صورت نظام مند 
سازماندهی نماید اما 
نتوانسته است ارتباط بین 
داده هاي جمع آوري 
شده از راهکار هاي 
مختلف سنجش را براي 
تصمیم گیري با یکدیگر 

.  تلفیق نماید

در تحلیل و تفسیر نتایج 
العات را به توانسته است اط

صورت نظام مند سازماندهی 
نماید و داده هاي جمع آوري 
شده از راهکار هاي مختلف 
سنجش را براي تصمیم 

.  گیري تلفیق نماید

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را با 
توجه به تنوع راهکار هاي 
سنجش استفاده شده به 
صورت نظام مند سازماندهی 

کافی براي نماید و شواهد 
.  تصمیم گیري فراهم کند

رسم نیمرخ 
یادگیري

در طرح سنجش از 
راهکار هاي مختلف 
استفاده شده است اما 
نیمرخ یادگیري ترسیم 
شده مبتنی بر کلیه 
اطالعات و شواهد جمع 

. آوري شده نیست

در طرح سنجش از راهکار 
هاي مختلف استفاده شده 
است و نیمرخ یادگیري ترسیم 

تنی بر کلیه اطالعات شده مب
و شواهد جمع آوري شده 

. است

در طرح سنجش از راهکار 
هاي مختلف استفاده شده 
است و براي ترسیم نیمرخ 
یادگیري از مالك ها و سطح 
عملکردي که به وضوح 
تمایز سطح عملکرد دانش 
آموزان را با لحاظ نمودن 
تفاوت هاي فردي نشان می 

.  دهد استفاده شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنرصتف. 2
راهکار هاي سنجش: فصل اول

انواع آزمون ها : الف
)معلم ساخته–استاندارد (ساخت -
)قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس: تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا -
) قدرت-سرعت(، هدف ...)یت، رغبت و پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخص(کاربرد -
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف -
)ذهنی-عینی(تصحیح -
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ -
)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی -

: تکالیف یادگیري
را در قالب یک مقاله کوتاه به چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک 

. همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید
. نمونه اي از انواع آزمون ها را به جهت نقش آن در ترسیم نیمرخ یادگیري دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد

کیفیسنجش اهکار هاي ر:ب
سنجش عملکردي-
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موقعیت شبیه سازي شده-
نمونه کار-
فهرست وارسی-
اس درجه بنديمقی-
واقعه نگاري -
سنجش رفتار-
پروژه-
پوشه کار-
انواع بازخورد -

oبازخورد معلم به دانش آموز
oبازخورد در جریان آموزش
oبازخورد دانش آموز به خودش
o استفاده از بازخورد ها در تدوین گزارش عملکرد

:تکالیف یادگیري
واع راکار هاي سنجش تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و یک نمونه پوشه کار دانش آموزي را به جهت استفاده از ان

اصالح روش هاي آموزش حاشیه نویسی و ارائه / با استفاده از منابع علمی، پوشه کار را به جهت کمک به یادگیري دانش آموز
. نماید

طرح ریزي : فصل دوم
:بودجه بندي محتواي آموزشی

برپایه اهداف 
سرفصل ها 

آزمون ها / دو بعدي اهداف و سئواالتساخت جدول
آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي سرفصل ها و سئواالت

براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي

دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها، در یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید
کالس بر روي موضوعات و درس هاي : توصیه. محتوا استفاده می کند/ از کدام یک از راهکار هاي سنجش براي ارزیابی اهداف

.  مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند
آزمون هاي هنجار شده: سومفصل 

)نورم(مفهوم هنجار
)ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده( انواع نورم 

اب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شدهانتح
.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده
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... ماننداستعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: آشنایی با ابزارهاي هنجار شده
لمللیاشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین ا

روش هاي استفاده از نتایج ازمون هاي هنجار شده در آموزش
: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته 
. هاي آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. ن هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کندنمونه اي از آزمو
تهیه طرح سنجش: چهارمفصل 
تعیین اهداف-
تعیین راهکار هاي سنجش-
تهیه ابزار -
جمع آوري اطالعات و شواهد -
تحلیل و تفسیر اطالعات و دشواهد جمع آوري شده-
موزترسیم نیمرخ یادگیري دانش آ-
تصمیم گیري -
تهیه گزارش -
مخاطبان گزارش-

دانش آموز-
اولیاء -
مسئولین-

:تکلیف یادگیري
یک طرح سنجش تهیه، آن را در سطح کالس درس اجرا و نتایج را با استفاده از نیم رخ یادگیري ترسیم شده از سطح یادگیري 

. بررسی و در خصوص اقدامات بعدي تصمیم گیري نماید
ریس و یادگیريراهبردهاي تد. 3

از روش حل . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش
راهبرد مشارکتی براي تولید جدول . مسئله براي تهیه طراح سنجش، تحلی و تفسیر نتایج باي ترسیم نیمرخ یادگیري دانش آموز

. دوبعدي استفاده می شود
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، نشر دوران.1389علی اکبر ، ، سیف

:منابع فرعی
. اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، نشر دوران.1385علی اکبر ، ، سیف
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره5نظري آزمون مباحث : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف ع
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1کتاب درسیتحلیل محتواي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  

آینده افزایش داده و کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را. تطبیق دهند
منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

. رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي درسی: پیشنیاز
ش ابتداییدر آموز

241کتاب درسیتحلیل محتواي :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  نماید

هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد ظاهري و با استفاده از روش
. سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد :شایستگی اساسی

pck 3-2&3-1کد&

4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
تحلیل 
برنامه 
درسی

میزان ارتباط میان ساختار برنامه 
مواد آموزشی را بدون درسی و

تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه درسی
و مواد آموزشی را با توجه به 
سازگاري این عناصر با مواد 
آموزشی و نقش  آن در یادگیري 

.گزارش نموده است
روش هاي 
تحلیل محتوا

صرفاً از روش هاي کمی براي 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 
کرده و این تحلیل را بیشتر بر 
ویژگی هاي ظاهري مواد 

.آموزشی متمرکز نموده است

هاي کمی و کیفی از روش 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده است 
که ارتباط روش و نوع محتوا را 
مش شناسد اما تحلیل خود 
برخی از مالك ها در هر یک از 

.دو بعد را متمرکز نموده است

از روش هاي کمی و کیفی در 
تحلیل مواد آموزشی استفاده کرده 

وا و رابطه روش هاي تحلیل محت
را با نوع محتوا و مالك ها در هر 
یک از دو بعد مد نظر قرار داده 

.است

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که نسبت به مالك هاي 
تحلیل محتوا و نقش آن در 
شکل دادن مواد آموزشی که 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از یادگیري 

تحلیل انجام شده نشان می دهد 
که  از مالك هاي تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 
آموزشی بر اساس  جهت گیري 

مورد بررسی قرار 2محتواي در این درس تحلیل برنامه درسی به انتخاب استاد و دانشجو بر روي یکی از موضوعات انجام می شود و سایر موضوعات در تحلیل-24
. می گیرند
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تأثیر تعیین کننده اي بر 
. یادگیري دارد آگاه نیست

عمیق پشتیبانی می کند آگاه 
. است

.هاي برنامه درسی آگاه است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
دوره ابتداییهاي درسیساختار برنامه: فصل اول

درسیرویکرد برنامه-1
اهداف برنامه-2
اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا-3
یادگیري–هاي یاددهی روش-4
یابیروش هاي ارزش-5
مواد آموزشی در برنامه درسی-6

:تکلیف یادگیري
و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(برنامه ریزي درسی مطالعه منابع 

مطالعه مشارکت معلمان در . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان دوره ابتدایی/ تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی
. طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها

:کرديتکلیف عمل
ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره ابتدایی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 

.گزارش نماید
روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم

هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
ااعتبار یافته ه-
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري
و نحوه ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1

فته هاي هر یک از این دو روش در استفاده از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یا
. شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند

:تکلیف عملکردي
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یک نمونه از مواد آموزشی دوره ابتدایی را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش 
. نماید

آموزشیتحلیل محتواي مواد : فصل سوم
. تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره ابتدایی در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتوا

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-
صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-
توالی-
اراعتب-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
:تکلیف عملکردي

دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره ابتدایی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه 
در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک . هددرسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار د

تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش . از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهد
. می گیردهاي کمی و کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش هاي بکارگرفته شده در / مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا

استفاده از شیوه مشارکتی در . پژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. عالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتواارزیابی ف

.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.اصول و مبانی برنامه ریزي درسی).1388(کوروش فتحی واجارگاه، 
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.چاپ اول. انتشارات آموزش امیر. هنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشیرا). 1381(نوریان، محمد 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : پوشه کارارزیابی 
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»2کتاب درسیتحلیل محتواي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد براي آنان این امکان را 
را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش فراهم می نماید تا نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن 

عالوه بر این آنان قادر خواهند بود تا با کسب تجربه بیشتر در فرآیند تولید مواد آموزشی مشارکت نموده و . آموزان  تطبیق دهند
. ظرفیت مدارس و مناطق آموزشی را براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز افزایش دهند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

کتاب تحلیل محتواي : نیازپیش
1درسی

2کتاب درسیتحلیل محتواي : به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش سازگاري مواد /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  نماید

با استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد ظاهري و 
.سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد

:شایستگی اساسی
pck 4&3-2&3-1کد-

3

3سطح2سطح1سطح اهمالك
تحلیل برنامه 

درسی
میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و تأثیر 
آن در سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

.است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 

آن در سازماندهی مواد تأثیر
.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاري این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن 
در یادگیري گزارش نموده 

.است

روش هاي تحلیل 
محتوا

صرفاً از روش هاي کمی 
براي تحلیل مواد آموزشی 

این تحلیل استفاده کرده و
را بیشتر بر ویژگی هاي 
ظاهري مواد آموزشی 

.متمرکز نموده است

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 
محتوا را مش شناسد اما 
تحلیل خود برخی از مالك 
ها در هر یک از دو بعد را 

.متمرکز نموده است

ش هاي کمی و کیفی از رو
در تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و رابطه روش 
هاي تحلیل محتوا را با نوع 
محتوا و مالك ها در هر یک 
از دو بعد مد نظر قرار داده 

.است

تحلیل انجام شده نشان مالك هاي تحلیل
می دهد که نسبت به 
مالك هاي تحلیل محتوا و 
نقش آن در شکل دادن 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در شکل 
دهی مواد آموزشی که از 

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالك هاي 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در
سازماندهی مواد آموزشی بر 
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که تأثیر مواد آموزشی 
تعیین کننده اي بر 

. یادگیري دارد آگاه نیست

یادگیري عمیق پشتیبانی می 
. کند آگاه است

اساس  جهت گیري هاي 
.برنامه درسی آگاه است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
پروژه هاي خود را بر روي موضوعات درسی مختلف اجرا و نتایج آن را 1در این درس دانشجویان در ادامه درس تحلیل محتواي 

براي هر یک از موضوعات در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی را با عناصر برنامه درسی و .به صورت سمینار ارائه می کنند
در مرحله دوم هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك هاي دو بعد . چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار می دهند

ام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی تحلیل هاي انج. سازماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهد
. و کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-
صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد محتوا-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
: تکلیف یادگیري

انجام داده و نظرات او را با معیار هاي )  مفاهیم و مهارت ها(اي با یک معلم با تجربه در باره سازماندهی محتواي کتاب مصاحبه
.محتوایی بررسی و نتیجه را کارگروه بررسی و در سمینار کالسی گزارش نمایدمطرح شده در دو بعد ظاهري و

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

روش هاي بکارگرفته شده در / مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا-
استفاده از شیوه مشارکتی در . یا در سطح واحد آموزشیپژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی

شرکت در سمینار هایی که در محیط . ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا
.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده/ آموزشی
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منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
انتشارات دانشگاه عالمه . ترجمه نادر ساالر زاده امیر. لیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانیتح). 1380(آر-هولستی، ال

. تهران چاپ دوم. طباطبایی
:منبع فرعی

.چاپ اول. انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: .........ی پایانیارزشیاب

نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند
نمره 15مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي . انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم 
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1آموزش ابتدایی درفناوري اطالعات و ارتباطاتکاربرد «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوريزندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددکه آموزش ان در آموزشارتباطات  موجب گردیده است
آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است

هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشا و سواد الزم در حوزههشایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ابتدایی : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6جو معلمان در ها دانشجدول شایستگی

یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - 5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می25حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)ولید دانشت(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست
را براي تعدادي راهکار و روش

هاي کالسی رشته حمایت فعالیت
ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي ي تطابق و حمایت  فعالیتبرا
هاي کالسی رشته خود از سیاست

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد از سیاست

.نماید
پایهابزارهاي هاي فاوامهارت

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 25
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3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 

، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه
افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

هاي کاربردي مدیریت را به برنامه
.همتایان خود نمایش دهد

کار ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، 
نرم افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.ها را طراحی نمایدآن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و از نرممبتنی بر استفاده 

در سخت افزارهاي کاربردي را 
و حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه استاندارد ارزشیابی، راهبردهاي 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

استانداردهاي با آگاهی در مورد 
برنامه درسی رشته درسی خود 
 و راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را ارائه 
نماید

تلفیق فناوريپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) ی نهچه زمان(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار هاي 
از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 

هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
را براي فعالیت هاي کالسی و 
ارائه هاي خود بکار گیرد، 

را در واردفهرستی از این م
هاي یادگیري خاص موقعیت

.تهیه نماید
سازمان بندي و 

مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به بندي نماید که همه دانش

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

را چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهبه صورت  فردي

دي نماید که همه سازمان بن
آموزان به طور  عادالنه به دانش
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اهم طور  عادالنه به تجهیزات فر
.شده دسترسی داشته باشند

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 

دانش موضوعات درسی اضافی و 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

و اي خود شناسایی نمودهحرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
و به ها تهیه نماید فهرستی از آن

.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
ي فوق، هاکالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
26هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
اوا  هاي ملی فهاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  از سیاستهاي کالسی را که بتواند در عمل  هاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

.به اسناد باالدستی مراجعه شود26
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هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 

اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  27بردارياشتو یادد) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL دسترسی به یک وب سایت و
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
28ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

29سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آناسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاهعملکرد اس
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
 چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شودنمایش .

27 Onenote
ق پست الکترونیک مانند، ها و ابزارهاي صندوآشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق٢٨

ذخیره ... سته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخوا
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

29 Online and Offline
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تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

استفاده با گروه بحث نمایند 
نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
رفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشتهمع
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
31)نظر معرفی گردددر صورت وجود در رشته مورد (آموزشی 30معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندستهب.
توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شود.
و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند هاي نرم افزاري رشتهبسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده شودیک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

نامه درسیافزارهاي آموزشی در برکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 

30 Open source

،Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids،Uberstudent: ابتدایی عنوان نمونه در آموزش به٣١

OpenSuse-Edu،Guadalinux-Edu،Fedora Education Spin،Debian-Edu،Ubermix،Sugar،

DoudouLinux
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ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگر وب سایتبا جستجو دLO32هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهرمچگونگی ورود ن.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

داردهاي برنامه درسی با آگاهی در مورد استان
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

رنامه در ببراي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

ربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطههاي کاافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربرديافزارها و برنامهنرم (هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري هاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمتعداي از بسته
دهمطابقت دارد، را شناسایی نمو

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.

33پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
اینکه  کجا، باچه کسانی، چه با آگاهی در مورد

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در ، حداقل سه موردبکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می)چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
و ارائه هاي خود بکار گیرد، کالسی 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد

32 Learning Object
٣٣ -
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.تهیه نمایدیادگیري خاص
فاوا در آموزش 

مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
34یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شدر مورد مزایا و محدودیت
.مقایسه گردد

نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن
.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد

 که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی
.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

مال نمایندهاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعطرح درس.
طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.کانات فراهم شده، دسترسی داشته باشندام

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهت فردي صور

آموزان به طور  عادالنه نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

کالسی متناسب با هاي براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري

٣٤
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:دانشجو معلمان
توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد که می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش

ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن
.طراحی نمایند

توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش السی میهاي متنوع که منابع فاواي محدود کهایی از روشمثال
هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس

.است، طراحی و تهیه نمایند
سسازمان بندي تجهیزات در کالس در

هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی
)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی هاي متناسب دانشوده و در مورد چینشهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نمفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست پنج منبع وبحداقل

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

اضافی و دانش بدست آوردن موضوعات درسی 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

نموده و فهرستی از اي خود شناساییحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)مورداین 
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میآنفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آنن فاوا که میدر مورد منابع گوناگو .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه
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.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطی، فناوريمانند مرورگرهاي وب(ایجاد نمایند 
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 35هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. سپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  ا

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملهاي کاربردي و سیستمبرنامه

ملکردي و یادگیريتکالیف ع
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفهمسائل اخال

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا مروري بر معیارهاي اخالقی در بهرهCopy Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانهبا ج.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/در مورد پیامدهاي منفی ومثبت رعایت

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند

35 cyber bullying مانند  Ransom waresا
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هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLز طرق دایال آپ، ا(تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملرها و سیستمبراي نرم افزاVinu36x, Deaf Apps37 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

 راه اندازي شبکه شاملامکانات الزم براي:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
اافزارهبروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.آموزشی، تهران، آییژمقدمات تکنولوژي) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

36 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
37 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص (
)ناشنوایان در گوگل پلی



۳۰۵

که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میمهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت

توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می
نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد پیشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که - 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 

باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین می، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2رد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ابتدایی کارب«درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب میسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دی
آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از معلمان که وظیفه آماده سازي دانشرو از این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهشایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشوه بر بهرهیادگیري عال-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

اطالعاتيفناورکاربرد: پیشنیاز
1یی ابتداآموزشارتباطاتو

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ابتدایی : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري حرفه اي -6ن بندي و مدیریت  و سازما-ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می38معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست

اجتماعی، درجهت ملی و اولویت هاي
3حداقل ها، حمایت از این سیاست

مبتنی (هایی کالسینمونه فعالیت
.را طراحی نماید) بر فاوا

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
مبتنی (هایی کالسی نمونه فعالیت

توجه را طراحی و سپس با ) بر فاوا
ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی 

.مورد نظر را مورد اصالح قرار دهد

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

چندین ها، حمایت از این سیاست
) مبتنی بر فاوا(فعالیت کالسی 

را طراحی، اصالح، و پیاده 
.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

یدهابزارهاي پیچ

3سطح 2سطح 1سطح 
انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 38
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هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه
مسئله یک موقعیتدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن با 
ي فاوا از جمله ي منعطفانهاستفاده

منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 
دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط 

کارشناسان خارج از مدرسه براي با
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

.کمک نماید

هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي مسئله محور یک موقعیتخود، 

را و یک موقعیت پروژه محور
ها با طراحی نمایند که بتوانند در آن

از جمله منابع (اوا ي في منعطفانهاستفاده
شبکه در جهت کمک به همکاري 

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و گروهی پروژه)  انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهدانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي متنوع مسئله و موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که پروژه محوري
ي ي منعطفانهها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک (فاوا 
آموزان، دسترسی به به همکاري دانش

اسان اطالعات و برقراري ارتباط با کارشن
خارج از مدرسه براي تجزیه و تحلیل 

هاي فردي و پروژه) مسائل انتخاب شده
سازي نموده و آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدبر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در یري منعطفانهبکارگ
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

در یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان طراحی رشته درسی براي دانش

هاي ارائه شده راه حلنماید و 
آموزان را در پاسخ توسط دانش

به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
شته خود و توانایی بکارگیري موضوع ر
هاي گوناگون، ي آن در موقعیتمنعطفانه

یک مسئله پیچیدهبا استفاده از فاوا،  
آموزان را بهرشته درسی براي دانشدر

راه حل اي طراحی نماید که گونه
ارائه شده براي مسائل، ) هاي(

آموزان از مسئله را درك دانش
.گیري قرار دهدمورد اندازه

من برخورداري از دانش عمیق در ض
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت
در رشته اي مسائل پیچیدهفاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه راه حلطراحی نماید که 

شده براي مسائل، درك 
سائل را مورد آموزان از مدانش
.گیري قرار دهداندازه

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

آموزش (دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
و ضمن طرح مسائل طراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
طراحی ها، نظرات ارزیابانه آن

.خود را مورد اصالح قرار دهد

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازي طرح را خود، مراحل پیاده
.تشریح نماید

آموزش (چندین تکلیف مسئله محور
روهی دانش ي گو پروژه) آموز محوردانش

آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
سازي و مراحل طراحی، پیادهنماید و 

ها توسط و ارائه راه حل
آموزان در تکالیف مسئله دانش

هاي گروهی را مورد محور و پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي مشارکتیگروهسازمان 
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بندي و 
مدیریت

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري یط یادگیريیک مح

را در کالس درس طراحی نمایدکه در 
هاي به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیري آموز محوردانش
منعطفانه  فناوري براي حمایت از این 

.باشدفعالیت

انعطاف پذیري را یک محیط یادگیري
در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 

آموزهاي دانشتلفیق فعالیتبه 
و بکارگیري منعطفانه  فناوري محور

و همکاري براي حمایت از این فعالیت
.باشدگروهی

انعطاف پذیري محیط هاي یادگیري
را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز هاي دانشفعالیتقادر به تلفیق 
محور  و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

.باشدها و همکاري گروهیفعالیت
یادگیري 

اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ها  اي را طراحی نماید که در آنحرفه
همکاري با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 

ناسان خارج مدنظر همکاران و کارش
.قرار گرفته شده باشد

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید که در حرفه
ها  همکاري با سایر معلمان، و استفاده آن

از شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 
رار همکاران و کارشناسان خارج مدنظر ق

.گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي ايپروژه هاي پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر معلمان، و که در آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.شدمدنظر قرار گرفته شده با

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
ایی هنمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.ار دهدمورد اصالح قر

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
ی بر فاوا هاي مبتنفرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان
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هاي متفاوت کار معلمان هاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبهسیاستیک نمونه از اسناد مربوط به
تعیین کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
ند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي 

انتخاب شده کمک تجزیه و تحلیل مسئله 
.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتی خود، کاربردي ویژه  موضوع درس

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) شدهو تحلیل مسائل انتخاب

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) مطالب و سودمندي منابع وبصحت(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  39حی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاريطرا
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزاندانشآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیرينقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در هاي نرم افزاري آموزشی جستجو در مورد بسته

39 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند
هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت

.گفتگو نمایندو 
 یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با

.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند
محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئلهدر وب  سایت

هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید
.توجیه نماید

ت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به به صور. طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد
.صورت بر خط طراحی نمایند

آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه
.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش

دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشد استفاده از محیطدر مور
هایی از تعامالت برخط خود را محیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه

.نمایش دهد
کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشمزایاي محیطدر مورد

معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش . بحث نمایند
.دهند

هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهده از موتورهاي جستجو، پایگاهدر مورد استفا
جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا 

.ها بحث نمایندا افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنها را بمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهحداقل استفاده از فاوا،

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

را در پاسخ به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

ن، با هاي گوناگوي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ارائه شده براي مسائل، ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
گیري موضوع رشته خود و توانایی بکار

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

رسی و ارزشیابی از طریق فاواددستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
کالس هاي داخل و خارج ازهاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش
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)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (اوا آموزش داده شوند انتخاب شودتوانند بوسیله فدر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
و در کالس به نمایش در آورندهاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی تعداد متنوعی از بسته.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کال

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
ناسایی و در مورد آن در کالس هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شاز طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
اي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیهدستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی هاي مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژهآموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددبهبود آنهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي دستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیانشد
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

یادگیريتکالیف عملکردي و
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(تن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی براي م.
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براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 
.قرار گیردفرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی

ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا در مورد دیدگاه- 
.و تحلیل قرار دهند

مورد ارزیابی قرار گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا - 
.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

ل در گروه همتا با استفاده از ضمن طرح مسائ
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(تکلیف مسئله محورچندین
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتدهطراحی و پیا
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

هاي کلیدي در حل مسائل واقعیمهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
ضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هاي کاربردي مومعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

تکالیف عملکردي و یادگیري
:انشجو معلماند

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنهنمو

)هاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
ي نماینداز طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکار.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
هاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشي معرفی آنهاي مناسب مبتنی بر فاوا برابراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
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هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی
.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می

محور، هاي پروژهزي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتساطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه
ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

ه بکالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدکاري گروهیهم

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
لفیق فاوا در محیط یادگیريبندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth40در کالس درس ...) و

هاي مبتنی بر فناوريحور دانش آموزان در محیطهاي یادگیري پروژه مچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث .   زمایدنماید را بیامیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
رد طرح درس خود بر درمو. آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندحسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد و حرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر نماید که در آنمدیریت 
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده

ا  همکاري با سایر هو مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 

.به پیوست مراجعه شود40
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به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 
.مدنظر قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
.قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
.قرار گرفته شده باشد

اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه
:بررسی نقش فاوا در

اي رفهها و یادگیري حاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که میدر مورد منابع اطالعا .
کند هدایت نماینداي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایندنتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در. خود براي یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود ها در فغالیتهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. رار دادهها را مورد اریابی قتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهو پاسخهاپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
دسترسهاي قابل در انواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
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دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 

یک پردازشگر موجود در بازارحداقل
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu41x, Deaf Apps42 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطههنماي نرمرا
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند
.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(دي، محمود و نفیسی، عبدالحسین مهرمحم

مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. ع ارزشیابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نو

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 

٤١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٢https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (ابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص ی
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
الکترونیکیتولید محتواي:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،دودیت ها، کاربرد ، مزایا و مح.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO43یادگیري، اشیاء
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (44پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 اي آموزشی مربوطه هاي یادگیري و راهبردهیادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) ن خطبرخط و برو( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

نیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسبطراحی محیط یادگیري الکترو
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی

43 Learning Object
44 Instructor – led Events
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  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی
..) تجهیزات الکترونیکی و(ساس نیازها وامکانات هوشمند برا

اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  
 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقگروهLMS

انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS

 مزمانهمزمان و ناه(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS

ونثبت نتایج وگزارشات آزم
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ابتدایی «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است،زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. رد گرددهاي رسمی واارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشي فناوري اطها و سواد الزم در حوزهشایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. ري در زندگی آماده کنندآمده بواسطه این فناوهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

اطالعاتيفناورکاربرد: پیشنیاز
2یی ابتداآموزشارتباطاتو

3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ابتدایی : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در گیجدول شایست

یادگیري حرفه اي -6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می45معلم  در سواد فناوري

)ید دانشتول(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می

.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
صالح ملی در جلساتی که به منظور ا

هاي آموزش و پرورش در مورد سیاست
شرکت نموده و در گردد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ها و گفتگوبحث
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ر شرکت نموده، و عالوه بگردد می
ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث

اي در خصوص نظرات ارزیابانه
، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده براي برنامه

.ها ارائه دهداجراي این سیاست
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه در راستاي حمایت از توسعه 

ز فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتراستفاده ا: سواد فناوري 45
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هاي خالقیت، یادگیري مهارت
جامعه حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را طراحیدانشی
.نماید

هاي خالقیت و یادگیري دائم و مهارت
جامعه 3الی 2بازتابی دانش آموزان، 

.مبتنی بر فاوا را طراحی نمایددانشی

هاي خالقیت و یادگیري دائم مهارت
چندین و بازتابی دانش آموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا جامعه دانشی
.را طراحی نماید

برنامه درسی 
و ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 

و با ) یادگیري براي دانش آموزان
مناسب هاي راه حلاستفاده از فاوا  

آموزي براي مشکالت احتمالی دانش
هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش

طرحی براي پیچیده در این مورد 
هاي عملیاتی نمودن یکی از راه حل

.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 

ط بهتر یادگیري براي چگونگی ایجاد شرای
راه و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان

مناسب براي یکی از مشکالت هاي حل
و با بینیآموزي پیشواقعی دانش

هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از مورد 

.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

ه رشد انسانی با آگاهی از ابعاد پیچید
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان
هاي با استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و با آموزي پیشواقعی دانش

هاي پیچیده در برخورداري از مهارت
این مورد طرحی براي عملیاتی 

هاي مورد نظر یکی از راه حلنمودن 
ارائه نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج حاصله را پیاده
.مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي
مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  از فرآیند یادگیري را که در آن
دانش آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت
سازي طراحی و پیادهخود باشند 

.نماید

دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  از فرآیند یادگیري را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.سازي نمایدطراحی و پیاده

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در اگونگون
ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن

هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت
سازي طراحی و پیادهخود باشند 

.نماید

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 

ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
بتنی بر فاوا را طراحی و یک برنامه م

مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري با استفاده 

.نقش نماینداز فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 
ه عنوان مدرسه بکه در طی آن نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم 
.با استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

هاي متنوعی مبتنی بر فاوا را برنامه
که در طی آن طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر 
یادگیري دائم با استفاده از  نوآوري و

.فاوا  ایفاي نقش نمایند
یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت همتایان 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
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همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 
شد و به این منظور اي بایادگیري حرفه

اي را با هدف یک جامعه آموزشی حرفه
.خلق دانش طراحی نماید

براي آزمودن،  دائما درحال یادگیري 
یک جامعه آموزشی اي باشد و حرفه
را با هدف خلق دانش طراحی و اي حرفه

.سپس ایجاد نماید

همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 
جوامع آموزش اي باشد و یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش طراحی حرفه
.د نمایدو سپس ایجا

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

ملی هايضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست
گردد آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، و گفتگوها شرکت نموده و در بحث
.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي ینی برنامهبازب
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیاده، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسهراهبردهاي طراحی
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
جراي این تواند موجب اکارهایی  که میو ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
نامه ارزیابی میزان پیشرفت بر
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
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هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
ی خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاس

مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی
.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
ش خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دان

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید ات و نرماي و تجهیزضبط چند رسانه( عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا

46و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش47فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان بع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانشراهبردهاي چگونگی بکارگیري منا

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آنهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمریندانشپیشرفت 

هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآوري و نمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبه رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرمبا توجه
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد

.گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیردنتایج حاصل در
آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهاي محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

شیابیبرنامه درسی و ارز: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي ز مهارتو با برخورداري ابینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
ناسب براي یکی مهاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 

بهتر یادگیري براي چگونگی ایجاد شرایط 
و با استفاده از فاوا  راه ) دانش آموزان

یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل
بینی و با آموزي پیشواقعی دانش

هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت
مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 

.به پیوست مراجعه شود46
.به پیوست مراجعه شود47
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هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل.نمایند
سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده

.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد
هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت

از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)48اديحل مسئله، همکاري و تفکر انتق

 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 49ریزي ، یادگیري انعکاسیرنامههاي استدالل، بمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
عات درسی آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوراهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
اي که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط رشته مربوطه به گونهطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش
.نمایندهمتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال 

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي مهارتدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت

هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتهاي استدالل، برنامهر مورد مهارتد
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

ه اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان ب
.دهند

ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی
. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونهقرار ده

اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي هاي مبتنیدر مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

دي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي هاي کلیهاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل

.در کارورزي اجرا گردد48
49Reflective learning

.کمک بگیرید....یا عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی ود باشند هاي توسعه یافته خمهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش دگیري را که در آناز فرآیند یا

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
ی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، ی که آنهایاي و فعالیتهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزي به صورتی که هاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

51هاي یادگیري انعکاسیو مدل50بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
 هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتبر پایه مهارتمباحثاتی

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
رنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و بدر مورد ویژگی

50
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=318
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عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو حرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.و نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند

ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی در مورد
.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی

در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشي تولید چند رسانههاهایی از فناورينمونه
.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه

حث نمایند و نماید، در کالس بهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی
اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه

.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ارائه ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن ر فاوا را طراحی و اجرا نمایندب
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی ه در طی آن ک

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
امع براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جو52هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه53ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)54)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
ه و تحلیل قرار دهد و در گیرد مورد تجزیاش مورد استفاده قرار میهایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط

52 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building(2010)Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

54,Volume,Education&Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges,
490–, February 2010, Pages 4792Issue

53 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.به پیوست مراجعه شود54
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. اند را نشان دهداي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه
هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه

نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این . آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش
واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، 

.مورد ارزیابی قرار دهد
 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهنددر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یند به گونهیک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نما

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 

انگیزه، تمایل و برخورداري باال از توانایی، 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 

همتایان براي آزمودن،  دائما تشویق و حمایت
یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه
.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

جوامع اي باشد و ال یادگیري حرفهدرح
اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه

.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاواایفاي نقش رهب
اي مبتنی بر فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفههاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیترین تمریناي ، شرکت و بحث در مورد بهگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
نمایند، ن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا میبرنامه عملیاتی که در آ

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هابرطرف نمودن چالش

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهانواع حمایتدر مورد
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به . هستند، بحث نمایند

.   ند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهداشتراك بگذار
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهیق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طر

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
ل در دسترسهاي قابانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
ارهاي نرم افزwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu55x, Deaf Apps56 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

٥٥http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٥٦https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
وههاي مربوطه به انتخاب گرهاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسرین نسخهراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخ
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، صورت میها فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و م

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
نیکی دیداريهاي الکترورسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي نرمالکترونیکی دیداري از طریقتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
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LO57 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (58پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: رونیکی فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکت
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
یم جدول ارائه محتواي نهاییتنظ

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  کالس ...)ستاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس وارتباط استاد با شاگرد ، ا( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) مون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی وآزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آز( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS

انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 براي هر گروه از طریق به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیريLCMS

 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( پایانی به شکل متنوع اجراي ارزشیابیLMS

57 Learning Object
58 Instructor – led Events



۳۲۹

ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
رگترین شبکه معرفی بز
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»در آموزش ابتداییاي هاي خاص حرفهتجربه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي کنند، سرشار از تجربهعلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر میعمل م

اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد : نادري است که آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت دارد
کند، ایجاد هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه.هاي واقعی تربیتبراي عمل خالقانه در موقعیت

حال، درعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«شرایط 
اند وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايش رشتهدان«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشتجربه

شود و این درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب می. اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اما 
.کندهاي معلمان ایجاد میپیوندي بین نسل

مشخصات درس
نظري: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: ازپیشنی
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

ییابتداآموزشدرايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند و برخی از معلمان داراي تجربه یل چنین زمینههاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلبه مواردي از زمینه

دار حرفه هاي مسالههمچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در موقعیت. خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
. داندمعلمی است و خود را آماده براي چنین عملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK2&2-2، 1-2د ک-
3

PCK 3، 2- 3، 1-3کد-
3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
- رشته تخصصی خود را می

شناسد و قادر است به تبیین 
عمل ابتکاري معلمان داراي 

. تجربه خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
- رشته تخصصی خود را تبیین می

کند، که بر بنیاد موارد گزارش 
شده به شناسایی اشخاص دیگر 
اقدام کرده و براي ارتباط بین آنها 
در جهت تولید یک نظریه اقدام 

. کرده است
مواجهه با 

تجربیات 
توانسته است خود را پذیراي 

هد تجربه خاص معلمان نشا د
.و از کار آنان قدرشناسی کند

براي ایجاد ارتباط با اشخاص 
داراي تجربه، پیوندهایی را 
ایجاد کرده و از انان در 
کارهاي خود بهره گرفته 

. است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
- داراي تجربه خاص کوشش می

کند و آنان را با یکدیگر پیوند 
دهد و خود در اجتماعی می

.کندشارکت مییادگیري آنان م
هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف

حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

بنیاد هاي ارائه شده داراي پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

باحث فرعیمموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
و ارزشـیابی تشخیصــی و اعــالم  

برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
و چگـونگی  درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفی تکـالیف عملکـردي  

. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

گیـري  هـاي شـکل  هـا و زمینـه  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشتجربه

.هاي خاص معلمانم یک کتاب و یک مقاله از تجربهمطالعه دست ک: 1تکلیف 
. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربهسوم تا هشتم

تجربـه  «هاي ممکن براي شناسایی همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 
.م و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کننداقدا» ايخاص حرفه

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارنقد و ارزیابی فرایند کار کالسنهم
هایی از خاص کنند و نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 3تکلیف 

. نندکبودن ان را آشکار می
ــا   ــم تــ دهــ

پانزدهم
. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانارائه تجربه

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کارنقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم
کننـد و آن را نقـد و   زخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام میدانشجویان به با: 4تکلیف 

. کنندبررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میدر نوبتآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی
هـاي  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشـنایی دانشـجومعلمان و معلمـان خـاص رشـته     

ر و بـا اتخـاذ تـدابیر    بـه تشـخیص آموزشـگ   . کندکند و فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودهدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

همچنین، . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     ق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاهدانشجویان ح

حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح پرسش

تواند براي همـه یـا برخـی از    ها میاین قبیل پرسش. شودشفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.تجاوز نکنددرصد تکالیف مقرر درس 50دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 



۳۳۲

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.استمقرر، در همان رشته بالمانع

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

ريراهبردهاي ارزشیابی یادگی. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کننده میهاي آموزشگر، ارائمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زی
درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. زمان درسرعایت نظم حضور و حساسیت به 

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»پژوهش روایی: 1ايحرفهتوسعهوپژوهش« سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتمع
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیرير موقعیتدانشجو معلمان د
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش مل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر ع
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:انشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري د: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1طح سهامالك

/ با تأمل بر یک روایتروایت تجربه
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در

و قالب داستانی با جزئیات
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود
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واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. رار داده استق

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

خود را از این تأمالت را با 
از یافته هاي بهره گیري

پژوهشی در قالب / علمی
دانش قابل عرضه به 

. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
حلیل و جمع آوري شده را ت

تفسیر کند و یافته هاي 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: اولفصل 

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
نواع پژوهش رواییا

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ا و مراحلش ارائه کندهیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
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مصاحبه ها-
داستان گویی-
نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک هنمون
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
59کد گذاري اولیه-

60مرور کد هاي اولیه-

61کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ بقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته هافرایند کدگذاري و ط

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري

59 - Initial/Open coding
60 - Selective coding
61 - Axial coding
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ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: ه بعديتحلیل س
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاقانه منت: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) انمعلم/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟چگونه
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کنداشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و 

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(ل تحلی
به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته ها

. کیل می دهدبخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تش
اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه

نمره10
نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»پژوهیکنش: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

هاي پژوهشی تولید شده توسط دیگران پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . ازدسضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پیش برود، 63فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه62معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
بازخورد مداوم ها و اخذ ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. ش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابنددان
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

پژوهیکنش: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: مدهاي یادگیريپیا/ اهداف

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

نموده و تربیتی مطالعه/ یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در موقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش 

نماید 
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
ل وتفسیر کرده تحلی

اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 

را بعدي ایجاد نموده 
.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

62-routinized
63 - reflective
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کار نشان می فرآیندچرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 

خه رفت و برگشت چر
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

گیر در افراد در
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
روایت زبان/ روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهزاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و با( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / العه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشیپژوهشی را مط-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
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: فعالیت عملکردي
. نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش-

:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -

کالس براي بررسی و نقد
:وم بخش س

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
قادي و اعتباریابی در اقدام پژوهینارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاروهگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گ(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
رزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت مشارکت در ا-

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

:فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
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تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند باز اندیشی-
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
ع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطال-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( م پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدابیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(آن در محیط واقعی کامل اقدام پژوهی و اجراي
. کنندکالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسر مشارکت است که در آن استاد،فرایندي مبتنی بارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می64کارشهکه در پو–و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میدانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  پایانی اختصاص می یابد 

سایر نکات
.پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شودنشک
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي . اري می کنند همک

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
به این . یادگیري توسعه می بخشد –خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهیبخشیده و با سازوکارهاي 

اي بطور همزمان توان تخصصی ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.فناوري آموزشی توسعه می دهدخود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل ارکت حرفهبا درك نقش مش
گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا 

..نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 

یت ها براي حل مسئول
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
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یادگیري دانش 
ان نشان دهنده آموز

تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

نشان دهنده تأثیر عملکرد 
لکرد او بر بهبود عم

.مدرسه است

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / گارروزن

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
در موقعیت افراد درگیر

براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

تأثیرات آن بر شده و 
/ عملکرد دانش آموزان

مدرسه در چرخه پژوهش 
اي و عمل  حرفه

مشارکتی  شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلماندرس پژوهی انتخابی-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
سواالتی را براي شرح همچنین . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . بیشتر موضوع مطرح می نماید 
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: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
راي درس پژوهیپیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اج-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
ینی منابع و وسایل آموزشیپیش ب-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. ند در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می ک

: فعالیت عملکردي
.در قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند
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:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
طرح درستعیین روش و چگونگی مشاهده-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند طرح درس پیش بینی شده در 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
جراي آنطراحی مجدد درس  و ا

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: فعالیت عملکردي

.اي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند نحوه اجر
چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروه: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.حلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروهنحوه ت) ب
: فعالیت یادگیري

.در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند 
فعالیت عملکردي

.می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
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نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-
: فعالیت یادگیري

.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 
: فعالیت عملکردي

.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) موزشی دانشجومعلمانبه تناسب رشته آ( تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) مدرسهدرصورت دسترسی به کالس و (درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندپردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالساستاد،فرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آنارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می65کارکه در پوشه–مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  به آزمون پایانی اختصاص می یابد 
منابع آموزشی. 5

. انتشارات جهاد دانشگاهیدرس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، )1392(رضا ، ساکی
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 
انتشارات حکمت علوي

سایر نکات
.انجام می شود 4ي کارورزي پژوهی و قبل از اجراکنشتدریس درس پژوهی پس از تدریس 
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .فراهم می کنددرس را
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. علم فکور این هدف را تعقیب می نمایدهاي مورد تاکید در برنامه تربیت م
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

ابعاد برنامه در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. اي را کسب می نمایدتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 
/ رش گفتگو با کادر مدرسهگزا/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس

2: واحدتعداد 
ساعت128: زمان درس

،یتیتربیشناسروان: نیازپیش
وسیتدريهاروشواصول

: 1ياحرفهتوسعهوپژوهش
ییرواپژوهش

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / آموزشیهاي با مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
طالعات به آوري اجمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.ود را ارائه نمایدیافته هاي خ

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري

ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش

ري شده از مطالعه موقعیت آو
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

نقل و کدگذاري صورت روایت 
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ا ارائه نشده هبراي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )و چگونگی نگارش آنماهیت روایت ها (تأملی و روایت نویسی 

واحد آموزشی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، / سطح مدرسه و پردیس
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ر مدارس باید قبل از شروع ترم و با هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان د(توزیع دانشجویان در مدارس 
تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد

بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 
تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو . لزامات اجرایی برنامه کارورزي استاست

روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است
.کندل تجربیات به یکدیگر را فراهم میهمقطاران فرصت یادگیري انتقا/ همکالسی ها

: هفته دوم
کارگاه مطالعه موقعیت

: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري
)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) ء و روابطشناسایی اجزا(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این 
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي . تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: کلیف یادگیريت

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . شاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نموددر اولین روز کارورزي م

تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر 
. باشد.... کارکنان مدرسه، معلمان ومدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی ) روایت(گزارش هاي 
/ ه بازخورد توسط همقطاراناي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . اي تقویت می کندگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(از موقعیت استنباط/ تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
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طرح / ر نسبت به موقعیتبازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه ت(تعیین نقطه کانونی : د
).مسئله

: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / مع آوري اطالعاتپرداخته و با ج) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. ه مبادرت می نمایدموقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئل
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) موقعیت نگاه کردناز زاویه دید دیگري به/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

لیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به نسخه اي از مجموعه فعا: توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددهمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها موقعیت جغرافیایی: تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) کتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها(

) شودفرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.هد ارائه گرددبه منظور تکمیل اطالعات و شوا

گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري : پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ در سطح مدرسهبازدید از مدرسه و تشکیل سمینار / مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار : تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین
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اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و نمونه. ظیم شودتن) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور: پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
درك حاالت (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : روانی مدرسه شاملتهیه گزارش از موقعیت عاطفی : تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ایی و تبیین شود،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناس....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نویسی . پردیس
د به مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استا/ کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح : پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: دهمهفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیز

مدرسه /  بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

لم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان مع
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

آیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و اي از توصیف فرنمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد 

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: مهفته چهارده
ثبت و واکاوي تجربیات 

هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) لف و ببند ا(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2
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از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از قرار نشد... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
فتن مضامینکالس درس و  کدگذاري آن ها براي یا/ تحلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسه: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه / ساز کالس در) بند ج و د(استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
ضامین و تبیین مسئلهتحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان م: ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه 
. تنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیردراه حل هاي مب

در این گزارش دانشجو باید . دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: تکلیف عملکردي
. تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نمایدیافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ختی در تحلیل موقعیت هاي کارگیري راهبرد هاي شناراهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (یافته هاي علمی پژوهشی هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي : ارزیابی پوشه کار

یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . ان دوره قرار می گیرداي در پایبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي
امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديم فهرست و فصلتنظی.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست هاارجاعات .15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 66ی، شهودهاي علمگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باقعیتوابسته به مو، تدریس عملی
دانشجومعلم را در ، به دنبال آن است تا 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )70، فراشناختی69ی، موقعیت68اي، رویه67بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 71تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2نامه کارورزي در بر. را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس ت به آنبه  درك صحیحی نسبدرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
عتسا128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و اسیبازشن/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

66- Intuition
67  -Declarative knowledge
68- Procedural knowledge
69 - Conditional knowledge
70 - Metacognitive Knowledge
71-Authentictask
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3سطح 2سطح 1ح سطهامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

از نی/ براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

نسجام فعالیت یادگیري طراحی شده از ا
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
دهنده تأثیرگذاري بر اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را /ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهکارگرفته شده در حل

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده که انعکاساي ها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه اي توسعه حرفهراهکارهایی بر
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي از موقعیتدر گزارش ارائه شده 
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

روایتی در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

یادگیري، محتواي درس و ساختار آن هايفرصت. 2
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: جلسه اول
بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت

.سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود

کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است میکالس درس مشارکت 
آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم

هاي یادگیري طراحی و تدوین نموده و با هدایت در قالب فعالیتها را هاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدجانی دانشهی-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر دانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

راي هاي گفتگو قبل و پس از اجفرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میبا توجه به این که مسئله: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتگیري در ختصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هاه شناسایی مسئلهنشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت ب
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به اسایی مسئلهها و شنتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماستقل فعالیتهاي یادگیري و اجراي متهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.گیري بعديیاد

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
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کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / حل مسئله در سطح جمعی/ یادگیري براي رفع نیازطراحی فعالیت.4
ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
انشجوتکالیف عملکردي براي اجرا توسط د

حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

ه به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئل/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
فردي زیر نظر معلم راهنما، درس به صورتکالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
راي مرور مباحث طراحی فعالیت یادگیري ب- 
هاي کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت- 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / ي تقویتطراحی فعالیت برا- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
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-.....
نیازمنابع آموزشی مورد / مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 

تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

علم بینی شده با مشارکت مها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده

انواع سمینارها
سال و الزامیر نیمسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت د

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیتبرگزاري
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

تی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به جمعی، راهبردهاي مشارک/ هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس
.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :شیابی پایانیارز

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. بیات به سایر دانشجویانها و تجردر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند
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سال و هاي ارائه شده در طول نیمي داده شده به گزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردها:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
زخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها به همراه باها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):ر و معلم راهنمامدی(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  هنمااستاد را(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.17
تعاریف و مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و.18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاپیوستارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه .25
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هامسئلهیک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی 

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
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ها براي ورود به هها و شناسایی مسئلتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
ئه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارا-

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
T7)/7,8صص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی .1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
72هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده.نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان ین و جدید دانشهاي پیشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي ماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک ن
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -اهآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ و به عالیقبگیرند

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانر آن بر عملکرد خود، ویژگیهاي محیط آموزشی، تأثیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیه در عمل، آزمون مجدد یافتهاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریهاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
ست به عمل اي که در آن داي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: نیازپیش
یآموزشیطراحو2يکارورز

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ري را طراحی، هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیکتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 

).معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمودبا توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار(کتاب درسی / برنامه درسی-72
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:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2-2کد-

2&1-3

. ردي گزارش کندپژوهی فکنش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب انشد
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي ارتدر طرح یادگیري مفاهیم و مه
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت73خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 
و تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

یازهاي ایجاد شده  واقعی، ن
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي ایجاد 
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

موقعیت یادگیري مورد بدیلشرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
ا شناسایی مسئله ت

بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 

فردي است و منعکس کننده پژوهی 
سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به

٧٣- /
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پیشنهادات عملی براي 
هاي بعدي موقعیت

.نیست

عملی براي اقدام بعدي 
.است

فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

.زده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس فرصت. 2
: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالكمدرسه و واحد آموز
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموختهنایی دانش، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توا)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
ه تهیه گزارش نظارت داشته باشد و باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحل) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
نظر استاد هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیردرسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... درسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات وجلسات حضور دانشجو در م
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد74فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-74
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هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي مطالعه موقعیت و مسئلهبا توجه به این که:توصیه
ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

فرآیند رفت و برگشت براي . ن از سوي دانشجویان بنمایندآمیز آبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه اي یادگیري متفاوتی میفض/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به
: ملکرديتکالیف ع

طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف
تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فردي)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ر موقعیتیها دشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
76و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا75اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(ه، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول تأمل درباره عمل انجام شد)7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان ونشآموزان، نتایج سنجش از یادگیري داهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديرفیتظ(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 75
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهبر اساس فرمحد اقل طرح یادگیري را 6دانشجو باید -76

.فردي اجرا  نماید
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ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
ادگیريتولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح ی
مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشیري تدارك دیده شده فرصت یادگ(برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ي و عملایجاد ارتباط بین تئور: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هات و تجزیه و تحلیل آنآوري اطالعاموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ آموزشی موردنیازمنابع/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
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...) یادگیري ونیازهاي/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ و گفتگوي فرديجلسات بحث ) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شوداز اجرا میسمینارهاي پس

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از دستیابی به درك عمیقها و در سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک می
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارتسمین. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(هیانه و الزامیها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي اختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شن

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می
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منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(علم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت م). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. و از آن دفاع نمایندهاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه یافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

قرار اي در پایان دوره هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانت دانشتولیدا/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 77گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  سی، سمینارها و مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کال

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 77
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امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديرست و فصلتنظیم فه.27
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
ها، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوستارجاعات روشن.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (78ریز درسین برنامهرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوادر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / ی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتیتوجه به ویژگ

و 80طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود79برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنگیري آن در عرصه عمل است، به گونههاي نظري و نحوه بکاراستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 81تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یشده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می82یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

مفاهیم و مهارت  هاي / 83ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . ستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه داردشای
گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم شود و باعث میمطرح می"84اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی ز محدودهیادگیري ا-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند
و روزمره اي » مسائل کلی«و حقایق را به هابین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت

از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می
مات باید با نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمی

هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد
عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي

آیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و ها در فرکاویدن منظم رخداد
. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -78
).»تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

79 - backward design
80 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-81
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12صفحه برنامه درسی ملی نقش دانش آموز-82

م با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« نقش معلم 
. »سازد

83 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -84

. »آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

یراحطو3يکارورز: پیشنیاز
يریادگیواحد

مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

طح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد درسی را با مشارکت معلمان در س
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را با ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفه
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد -

3سطح 2طح س1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 

فرآیند درس معلمان در 
. پژوهی شود

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
اري بر به دلیل تأثیر گذ

یادگیري دانش آموزان از 
سوي معلمان پایه تحصیلی 

مورد پذیرش قرار گرفته 
.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
ادگیري را براي خلق حوزه ی

فرصت هاي یادگیري فراهم 
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و/ اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

بینی شده  نشان پیش 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

اي اساسی مفاهیم و مهارت ه
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
دوره تجربیات در طول

کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 

رك همه جانبه نسبت به د
اي شده ابعاد عمل حرفه

است و توانسته تأثیر 
اي با گفتگوي حرفه

همقطاران را در /معلمان
بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 

با مشارکت واحد یادگیري
همقطاران انعکاس / معلمان

دهنده، درك همه جانبه نسبت 
اي است و به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 
و 85حاصل خویشتن کاوي

اي با معلمان  گفتگوي حرفه
است را براي بازتعریف سبک 

. تدریس خود اتخاذ نموده است

85- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
داده هاي حاصل شده 

از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 

دانش آموزان به عملکرد
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 

نظام مند کدگذاري، به صورت 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
همقطاران در فرآیند درس 

. پژوهی را گزارش نموده است

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2
: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
ت خود را در بدست آورده اند و می توانند تصمیما... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و
لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ فرایند طراحی، تولید و اجراي واحد هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمان

شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر
همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / اکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمانتجربیات و و

تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 
یان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجو

توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند
. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود

روش مشارکت . براي تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد) حد اکثر(نفر4ن را در گروه هاي دو تا می توان دانشجویا
: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است

استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1
. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. احد یاگیريو

اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2
)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (یند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی جمع آوري اطالعات از فرآ.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ ارائه شده از سوي همکارانطور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند(بررسی مجدد قرار می گیرد

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن .4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

نش آموزان به بهبود آن براي دستیابی دا/ اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

اي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها بر.7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

ل مشارکتی ، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عم...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

رسه به منظور هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مد
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس . تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است

مسئولیت انجام کلیه . مرکز تشکیل داد/ پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس
. د بودفعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواه

:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسی) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... اساسی وو مهارت هاي 
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد / کت معلمان دورهنظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشار. شود
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

فاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که هاي کلیدي، مایده: دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند
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هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی
اي جدید به ههاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته

هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 
به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص ) عملکردي

تبدیل شوند؟
براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -اي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصیبر(استاد راهنما 

باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 
اي او ثبت و شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه 

فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد . ضبط گردد
ی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و از نظر زمان. نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد

اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه
کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید

و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، 
. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار /  هامسئله / با توجه به این که سئوال: توصیه
نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي / مسئله ها/ است و این سئوال

ریزي الزم را براي برنامه3و 2، 1دانشجو در کارورزي توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه . این برنامه ضروري است
تعداد واحد هاي یادگیري . کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند

) درسیبخش در کتاب/ یک فصل(تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 
. است

.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع
: تکالیف عملکردي)1

تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی
با مشارکت معلمان) زنیا/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفهب- 
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو- 
تکالیف عملکردي - 
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
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مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(بر اساس تحلیل برنامه درسی تهیه طرح واحد یادگیري - 
..... اساسی

تدوین شایستگی - 
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري- 
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. اي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکردارزیابی از شایستگی ه- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
)....و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (رت هاي مستقیمتعیین اطالعات و مها)9

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
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تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي ح- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
براي ادامه کار 

ه صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از در سطح واحد آموزشی ب: ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

رکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشا
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (لزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و ا
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

یت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقع
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : هرانت). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
لکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عم
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همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

یند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید ارزشیابی فرآ:ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
ه شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داد:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي و با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار می تواند شامل ضبط جلسات دانشج
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100متیاز درس کارورزي بر مبناي ا
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20در جلسه پایانی ـ دفاع

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات
روش تحلیل، تفسیر اطالعات
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی
ستفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست هاارجاعات روشن، ا
ظرافت و زیبائی ظاهري
نگارش ادبی و فنی
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      سطح عالی مورد انتظار این است که اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

ن به تصویر کشیدن امکا)86از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با تکیه بر 
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ها و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     هاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهددانش آموخته تربیت معلم میهاي ادراك شده را به

ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(ومعلمان را در انجام عمل فکورانه ، شایستگی دانشج)پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

راهمااستاد
پژوهش و توسعه : پیش نیاز ها

-کنش پژوهی:  2ايحرفه
: 3ايفهپژوهش و توسعه حر

درس پژوهی
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سـایر  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(روایت نشده تجربیات 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:شایستگی اساسی
CK& PCK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

توانسته اسـت تجربیـات   
بعـاد مختلـف   خود را در ا

عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

ه تـأثیر و تـأثیر   اي کبه گونه

86 - narrative self-study
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ــه روش (اي حرفــــــ
ــنجش،   ــدریس، سـ تـ

ــالس و ــدیریت ک ...) م
.به تصویر بکشد

متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    
دانش آمـوزان و همقطـاران   
به وضوح به تصـویر کشـیده   

. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
ده تـأثیر گـذار مـی    آین

باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــیر  در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
شد آینده تأثیر گذار می با

ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

توانسته قابلیت هاي خود بـه  
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 

تجربیات کسب را با توجه به 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

روایتی
در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط 

ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک
ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 
حال و آینده، و ارتباط زمـان  
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
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پاسخ دادن به پرسـش  
هــاي پــژوهش نشــده 

.است

ــگو پی.پژوهش پاسخ دهد ــه  ) رن ــخ ب ــا پاس و ب
پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد به نفس براي 
ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و

پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  
میان ایده هـا و پرسـش   
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 

ز و تصــــویر روشــــنی ا
اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظـم منطقـی را میـان    
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    

و قابـل دفـاع   هاي مسـتدل  
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            

لم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـه بـه      دانشجومع
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 

عاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و ، شناسایی منابع اطال)خودکاوي روایتی(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نماید

. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
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هدف اصلی در این درس این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استراهبرد
ل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     در فرایند عم. هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید

:رسدمی
تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     . 1

در قالـب نقشـه   و ترسـیم آن ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و
).mind map(ذهنی 

ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    . 2
.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و

ور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         سازي براي مرور و مرفرصت. 3
یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسیر به دانشجومعلم . (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و

).دست کم یک روز انجام گیردتوصیه می شود این کار با فاصله زمانی . کمک می کند
، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره )دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4

تصـویر  این گفتگوها باید درخدمت بـه . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
یکبـار قبـل از تحلیـل و    : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). ان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیندتنظیم گردد که امک

.تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    فهکمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حر. 5

دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

که دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـاي    سازي براي آنزمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت

. د و گزارش اولیه خود را تدوین کندبکار گیر» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر              ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

ایـن  حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . د درس کیفیت آن را تایید نمایدمطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استا
استاد درس بـر  . شودکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام میگیرد و نقادي هر گزارش دستگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ارش پایانی کارنماي معلمی ساختار گز-5



۳۸۲

، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1
با (توسط استاد راهنما دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش

). ذکر روز، ماه و سال
) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات «و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . که اصل یافته نویسنده را آشکار کندکلمه250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده هر گونه نمونه سوال . شودها هم اضافه میپیوست
.قرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد

در این . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:توانند ساختاري را شکل دهندهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میالزم است مولفهگزارش 

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و تجارب مربوط به آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. متن پیوسته ارائه شودتواند به صورت یکعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با آن مواجه شده و در «، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . دا تا انتهاي تحصیلشرحی از ابت. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، این موضوعات اصوال می. »)مورد قبول

ش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات آزمون دان/ هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريکاربرگ
. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند.... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است

رسد که اعالم جارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میوقتی دانشجومعلم به شرح ت: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«کند 

چه «سوم آنکه . »داندن متعهد میکردهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان



۳۸۳

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

اما معلمی کردن نیازمند . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«ه به عنوان یک چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگون
.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، هم یا اعتبار آن کمک میآنچه در ارتباط با این گزارش است و به ف:هاپیوست.10
.گیرددر پیوست قرار می

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین »برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»معلمدانشجو«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن بارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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میساختار گزارش نهایی کارنماي معل
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

سم اهللا الرحمن الرحیمب
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مهمقد
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهیتشریح معلم :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

ومعلماي دانشجتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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»ریزي فعالیت هاي مکمل و فوق برنامهبرنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

دانش آموزان در طول سال هاي تحصیل مدرسه بخشی از زمان خود را درگیر برنامه ها و فعالیت هایی در سطح مدرسه هستند 
ماهیت این فعالیت ها و نقشی که در پرورش استعداد ها . شناخته می شودغیرتجویزي / که تحت عنوان فعالیت هاي غیر رسمی

و توانایی هاي دانش آموزان دارد براي معلمین یک فرصت کم نظیر است و آنان می توانند از این فرصت ها براي تعمیق آموخته 
ختار باز این برنامه ها و شیوه هاي شناخت سا. ها و انتقال یادگیري هاي کالسی به موقعیت هاي واقعی زندگی استفاده کنند

بهره گیري از فرصت ها در این برنامه ها به معلمان در سازمان دادن فرصت هاي یادگیري داوطلبانه، غنی و متناسب با عالیق 
نیز .) ..ایام تعطیل و( این برنامه ها می توانند با هدف غنی سازي اوقات خارج از مدرسه دانش آموز. دانش آموزان کمک می کند

. مورد استفاده قرار گیرند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي درسی در : پیشنیاز
آموزش ابتدایی

ریزي فعالیت هاي مکمل و فوق برنامهبرنامه: نام درس

:واهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خ: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع فعالیت هاي فوق برنامه را به جهت ارتباط آن با برنامه رسمی مطالعه، و نقش این فعالیت ها در پرورش استعدادها و 

.توانایی هاي دانش آموزان تحلیل و گزارش نماید
قق اهداف دوره ابتدایی طرح برنامه فعالیت هاي فوق برنامه را در راستاي تح) مدرسه و محل(با مطالعه امکانات و منابع 

. مدرسه را گزارش نماید/ تهیه، و تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

:شایستگی اساسی
kpCk&c&pk 1-2کد&

2-2&3-2&2 -3&3-3
&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مراحل تهیه طرح برنامه رعایت طرح برنامه
شده است، اما طرح بر بر نیاز 

یست و ها و منابع متمرکز ن
گزارش اجرا نیز نشان دهنده 
تأثیر آن بر عملکرد دانش 

. مدرسه نیست/ آموزان

طرح برنامه متمرکز بر نیاز ها 
و منابع در سطح مدرسه است 
و گزارش اجرا نیز نشان 
دهنده تأثیر آن بر عملکرد 

مدرسه می / دانش آموزان
.باشد

اهداف طرح برنامه نشان 
دهنده شناسایی مسئله و 

محلی / در سطح مدرسهمنابع 
است و گزارش اجرا میزان 
تأثیر آن بر عملکرد دانش 

مدرسه را با ذکر / آموزان
شواهدي منعکس نموده 

.است
فعالیت هاي غیر 

غیر / رسمی
کالسی

در فعالیت طراحی شده ارتباط 
میان برنامه رسمی و غیر 
رسمی در نظر گرفته شده 
است، اما فعالیت بسیار 

نیاز هاي ساختارمند است و
فردي و  آزادي عمل دانش 
آموز را براي پرورش استعدادها 

در فعالیت طراحی شده ارتباط 
میان برنامه رسمی و غیر 
رسمی در نظر گرفته شده 
است و فعالیت از انعطاف الزم 
برخوردار است و نیاز هاي 
فردي و  آزادي عمل دانش 
آموز براي پرورش استعدادها 

فعالیت طراحی شده از 
انعطاف الزم براي توجه به 
تفاوت هاي فردي برخوردار 
است و  منجر به بکارگیري 
توانایی ها و استعدادهاي 
دانش آموزان براي یکپارچه 
نمودن تجربیات یادگیرندگان 
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در برنامه رسمی و غیر رسمی .ر نظر گرفته شده استد. در نظر نگرفته است
.شده است

رس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي دفرصت. 2
ماهیت و اهمیت فعالیت هاي فوق برنامه: فصل اول
تعریف مفاهیم اساسی-
اهداف فعالیت هاي فوق برنامه-
اهمیت و ضرورت توجه به فعالیت هاي فوق برنامه-
طبقه بندي فعالیت هاي فوق برنامه-
کارکردهاي فعالیت هاي فوق برنامه-
....)انعطاف، تنوع، نیاز هاي فردي و آزادي عمل یادگیرنده و( امهاصول حاکم بر طراحی و اجراي فعالیت فوق برن-

تاریخچه پیدایش و تحول فعالیت هاي فوق برنامه: فصل دوم
)از اواخر قرن نوزدهم(پیدایش و سیر تحول در جهان -
)1340از دهه (پیدایش و سیر تحول در ایران -

: تکلیف یادگیري
.نامه مدارس ابتدایی ایران با یک کشور خارجی و گزارش آن به کالسمطالعه و مقایسه فعالیت هاي فوق در بر

انواع فعالیت هاي فوق برنامه: فصل سوم
فعالیت هاي علمی-
فرهنگی-فعالیت هاي اجتماعی-
پرورشی-فعالیت هاي دینی-
هیجانی-فعالیت هاي عاطفی-
حرکتی- فعالیت هاي بدنی-

: تکلیف یادگیري
مدرسه را از جهت ماهیت فعالیت و تأثیر آن بر رشد / نامه در حال اجرا در سطح کالس درسنمونه اي از فعالیت هاي فوق بر

. توانایی ها و استعداد هاي دانش آموزان مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار دهد
: تکلیف عملکردي

. یک نمونه فعالیت فوق برنامه با رعایت انعطاف و آزادي عمل دانش آموزان طراحی نماید
طراحی و ارزشیابی برنامه : چهارمفصل 

برنامه درسی رسمی و غیر رسمی-
غیر کالسی با فعالیت هاي رسمی آموزشی/ ارتباط فعالیت هاي غیر رسمی-
تهیه طرح کلی برنامه-
نیازسنجی و تعیین هدف -
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)محلی/ در سطح مدرسه(شناسایی منابع -
سازماندهی فرصت هاي یادگیري -
ت ها سازماندهی فضا و اجراي فعالی-
مالك هاي ارزشیابی از طرح برنامه -
گزارش اجراي برنامه -

:تکلیف یادگیري
مدرسه  و نقد و بررسی آن به جهت تأثیر گذاري بر عملکرد / تهیه گزارشی از فعالیت هاي فوق برنامه در سطح کالس

دانش آموزان
: تکلیف عملکردي

مدرسه/ انش آموزان در سطح کالس درسطراحی، اجرا و ارزشیابی از تأثیر برنامه بر عملکرد د
مدیریت فعالیت هاي فوق برنامه: فصل پنجم

نقش آموزشی و پرورشی مدرسه-
معلم فعالیت هاي فوق برنامه/نقش و وظایف مربی-
...)مدیر ، معاون برنامه و (فعالیت هاي فوق برنامه عوامل تاثیر گذار بر مدیریت موفق-

ز امکانات مدرسه به منظور ایجاد و بهبود فعالیت هاي فوق برنامهچگونگی شناسایی و بهره برداري ا-
چگونگی شناسایی و بهره گیري از امکانات محلی-

: تکلیف یادگیري
.شناسایی مشکالت و تحلیل آن با توجه به فعایت هاي فوق برنامه در سطح مدرسه و نقش عوامل درگیر و تأثیر گذار در آن

يراهبردهاي تدریس و یادگیر. 3
استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم و فردي براي مطالعه ماهیت و پیشینه فعالیت هاي فوق برنامه در ایران و جهان و 
راهبرد مشارکتی در بررسی عملکرد عوامل مدرسه در بهره گیري از فرصت هاي فوق برنامه در ارتقاء سطح عملکرد دانش 

.راحی، اجرا و ارزشیابی از برنامهبکارگیري راهبرد اجراي مستقل در ط. آموزان
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
.نشر آتی: تهران. ناصرقلی بوالحسنی). 1390(آشنایی با فعالیت هاي تربیتی، اجتماعی 

.اطالعات: تهران. علی اکبر شعاري نژاد). 1388(نقش فعالیت هاي فوق برنامه در تربیت نوجوانان : منبع فرعی
.ضریح آفتاب: تهران. احمد عباس پور). 1388(رنامه در آموزش عمومی فعالیت هاي فوق ب

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10جموعه تکالیف عملکردي م: ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»انیآموزش و پرورش پیش دبست«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

تربیت در دوره پییش از دبستان، به عنوان یکی از دوره هاي آموزشی که در آن امکان شناسایی ظرفیت هاي بالقوه کودکان و 
در بسیاري از کشور ها میزان و کیفیت خدمات ارائه . اي برخوردار استنیز کمک به آن ها در رفع کاستی ها است از اهمیت ویژه

تربیت در . زسوي دولت ها در دوره پیش از دبستان به عنوان یکی از شاخص هاي توسعه آموزش در نظر گرفته می شودشده ا
این دوره باید بر اساس تمایالت و توانایی کودك متمرکز باشد و بتواند تجربیات غنی و متنوعی را براي پاسخ به نیاز ها در طیفی 

یی دانشجو معلمان با ماهیت برنامه ها در دوره پیش از دبستان و نقش آن پرورش و آشنا. از تفاوت هاي فردي تدارك ببیند
کسب مهات هاي یادگیري و نیز یادگیري هاي پایه به آنان کمک می کند تا بتواند متناسب با سطح رشدي کودکان، با تمرکز بر 

. ک به کودکان تدرك ببینندبازي و فعالیت هاي سازمان یافته و آزاد فرصت هاي یادگیري غنی را براي کم
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد-

ساعت48: زمان درس

آموزش و پرورش پیش دبستانی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
یادگیري را براي آموزش مهارت با شناخت ویژگی هاي کودکان در دوره پیش دبستان فرصت هاي

.مهارت هاي پایه طراحی، اجرا و ارزیابی نماید/ هاي یادگیري

:شایستگی اساسی
Ck&Pk &PCK
- ١&١-٢& ١-١کد
٣-٣& ٣-٢&٢-٢&٢

3سطح2سطح1سطح هامالك

با مطالعه کودك در یادگیري
موقعیت واقعی می تواند 
به برخی از ویژگی هاي 

ده و رشدي اشاره نمو
پیشنهادات کلی براي 

.برنامه ریزي ارائه نماید

با مطالعه کودك در 
موقعیت واقعی می تواند 
سطح رشدي را شناسایی 
نماید و  مهارتهاي 

مهارت هاي / یادگیري
پایه را براي برنامه ریزي 

.تعیین نماید

با مطالعه کودك در 
موقعیت واقعی می تواند 
سطح رشدي را شناسایی 

ارتهاي نماید و   مه
مهارت هاي / یادگیري

پایه را براي برنامه ریزي 
.تعیین نماید
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طراحی 
فعالیت

براي طراحی فعالیت 
یادگیري اطالعاتی از 
محیط یادگیري و نیاز 
هاي دانش آموزان جمع 
آوري شده اما نیاز ها براي 
طراحی به صراحت تعیین 

.نشده است

فعالیت یادگیري طراحی 
ی شده مبتنی بر نیاز سنج

است و نیاز هاي کودکان 
در این دوره بدون توجه 
به دامنه تفاوت هاي 
فردي مد نظر گرفته 

.است

فعالیت یادگیري طراحی 
شده مبتنی بر نیاز سنجی 
است و در طراحی آن 
ظرفیت هاي محیط 
یادگیري و نیز دامنه 
تفاوت هاي فردي را در 

.نظر گرفته است

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس فرصت. 2
تربیت در دوره پیش دبستان: 1فصل 
اهمیت آموزش در دوره پیش دبستان - 
پیشینه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان- 
یادگیري کودك در دوره پیش دبستان- 

)نقش نیکره راست و چپ(رشد ذهنی -
رشد عاطفی اجتماعی-
رشد اخالقی-
رشد جسمی-
رشد زبان-
ريمهارت هاي یادگی-
مهارت هاي پایه-

مطالعه یک کودك در موقعیت واقعی و تعیین ویژگی هاي رشدي کودك در ابعاد مختلف براي برنامه :تکلیف عملکردي
ریزي و آموزش

رویکرد هاي برنامه درسی در دوره پیش دبستان: 2فصل 
انواع برنامه ها در آموزش پیش از دبستان

مونته سوري-
رجیو امیلی-
هاي درسی تلفیقیبرنامه-

اي از آن و ارائه به کالسمطالعه مقاالت علمی در زمینه آموزش پیش از دبستان، تهیه خالصه: تکلیف یاگیري
فعالیت هاي یادگیري: 3فصل 

ماهیت فعالیت یادگیري در پیش از دبستان 
انواع فعالیت هاي یادگیري

نمایش- 
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گردش علمی- 
بازي- 
کاردستی- 
کارگروهی- 
قصه/ شعر- 
تار طراحی فعالیت هاي یادگیريساخ

راهبرد هاي آموزش
ارزیابی از فعالیت هاي یادگیري

مهارت هاي / شناسایی نیاز هاي کودکان و طراحی فعالیت یادگیري براي آموزش یک مهارت یادگیري:تکلیف عملکردي
پایه و ارزیابی نتایج آن

عوامل تأثیر گذار بر یادگیري: فصل چهارم
عی و ظرفیت هاي آن براي آموزشمحیط یادگیري واق

منابع و امکانات ایمن و رشد دهنده در محیط یادگیري
جدول برنامه روزانه در آموزش پیش از دبستان

ارزشیابی از کودك در مراکز پیش از دبستان 
نقش تسهیل گري مربی در آموزش پیش از دبستان

مشارکت خانواده ها در آموزش پیش از دبستان
از یک مرکز پیش از دبستان بازدید بعمل آورده و گزارشی از برنامه هاي مرکز تهیه و آن را بر اساس :يتکلیف عملکرد

. یافته هاي علمی در زمینه آموزش پیش از دبستان مورد نقد و بررسی قرار دهد
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

اي مختلف در آموزش پیش از دبستان، بکارگیري فردي از طریق مطالعه مد ه/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي کودك در دوره پیش از دبستان در موقعیت واقعی و برنامه ریزي براي آن، 
تحلیل و ارائه راهبرد هایی براي توسعه توانایی ها و تحقق ظرفیت هاي بالقوه کودك، و خلق فرصت هاي جدید براي 

.ودك براي یادگیري مهارت هاي پایه و مهارت هاي یادگیريکمک ک
منابع آموزشی. 4

. 1372ترجمه فرخنده مفیدي، انتشارات سمت، . برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان، ونیتا کول-1
هنگ و ارشاد پارسا، روش تربیت معلم کودکان پیش دبستان، وزارت فر. اي، ترجمه، ن، دوپیرا جانلی مارگارت.زد-2

.1373اسالمی،
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می 
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاآموزش ارزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

دنیاي معاصر تحت تأثیر فناوري هاي نوین بیش از هر زمان دیگر فرهنگ، ارزش ها و هنجار هاي اجتماعی را در سطح ملی و 
محیط مدرسه به عنوان اولین اجتماعی که دانش آموز ارزش هاي کسب شده در محیط . لی تحت تأثیر خود قرار داده استمح

خانواده را به صورت مستقل به تجربه می گذارد و در تعامل با سایر دانش آموزان فرآیند تحول اخالقی خود را براي پاالیش، 
محلی با /دنبال می کند، نقش تعیین کننده اي در مواجهه سازنده فرهنگ ملیتقویت و کسب ارزش ها و هنجار هاي اجتماعی

آشنایی معلمان با نقش و فرآیند آموزش ارزش ها به آنان در بهره . تعارض ها و بحران هاي اخالقی ناشی از این تحوالت دارد
. گیري از این موقعیت براي خلق فرصت هاي بدیع و تأثیر گذار کمک می کند

درسمشخصات
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

روانشناسی رشد: پیشنیاز
: نحوه تدریس

آموزش ارزش ها:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
عیت یادگیري، از رویکرد هاي با درك ماهیت و نقش آموزش ارزش ها در دوره ابتدایی بتواند با توجه به موق

.مختلف براي آموزش ارزش ها استفاده کند
با مطالعه رفتار هاي اخالقی دانش آموزان بتواند فرصت یادگیري متناسب با سطح رشد اخالقی را براي آموزش 

هنجار هاي اجتماعی و ارزش هاي اخالقی مورد تأکید مدرسه طراحی نماید
:شایستگی اساسی

Pk&ck&pck
-2&2-1&1-2کد
2&3-2&3-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

در نمونه گزارش هاي رویکرد ها
تهیه شده از سطح 

کالس درس / مدرسه
روش هاي حاکم و تأثیر 
گذار بر درونی شدن 
ارزش ها را گزارش کرده 
اما نتوانسته نوع رویکرد 
حاکم بر روش هاي 

. تربیتی را مشخص نماید

هاي تهیه در نمونه گزارش
کالس / شده از سطح مدرسه

درس نوع رویکرد حاکم بر 
روش هاي تربیتی حاکم و 
تأثیر گذار بر درونی شدن 
ارزش ها را گزارش نموده اما 
شواهد کافی براي آن ارائه 

.نکرده است

در نمونه گزارش هاي تهیه 
کالس / شده از سطح مدرسه

درس نوع رویکرد حاکم بر 
روش هاي تربیتی حاکم و
تأثیر گذار بر درونی شدن 
ارزش ها را گزارش نموده و 
شواهد کافی از تصمیمات 
تربیتی براي آن ارائه نموده 

.است
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تحلیل رفتار هاي 
اخالقی

در تحلیل رفتار هاي 
اخالقی برخی از ویژگی 
هاي رشدي را مورد 
توجه قرار داه است اما 
نتوانسته بین رفتار ها و 
ویژگی هاي رشد اخالقی 

آموزان / ش آموزدان
.ارتباط برقرار کند

در تحلیل رفتار هاي اخالقی 
ویژگی هاي رشدي را مورد 
توجه قرار داه است و توانسته 
بین رفتار ها و سطح رشد 

آموزان / اخالقی دانش آموز
.ارتباط برقرار کند

در تحلیل رفتار هاي اخالقی 
ویژگی هاي رشدي را مورد 
توجه قرار داه است و 

ین رفتار ها و سطح توانسته ب
/ رشد اخالقی دانش آموز

آموزان ارتباط برقرار کند و 
شواهدي از نظریه هاي رشد 
اخالقی براي سطح تعیین 

.شده ارائه نماید
طراحی فرصت 

هاي یادگیري
در طراحی فرصت هاي 
یادگیري از راهیرد هاي 
مختلف استفاده شده ولی 
گام هاي اساسی و 
مراحل را در این طراحی 

ورد توجه قرار نداده م
. است

در طراحی فرصت هاي 
یادگیري از راهیرد هاي 
مختلف استفاده شده و تالش 
شده است گام هاي اساسی 
در طراحی فرصت ها مورد 

.توجه قرار گیرد

در طراحی فرصت هاي 
یادگیري مراحل اساسی و 
گام هاي آموزش ارزش ها با 
انتخاب نظام مند راهبرد 

ابی  هاي آموزش و ارزشی
.مورد توجه قرار گرفته است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول 

ها تعریف و هدف آموزش ارزش-
هاماهیت ارزش-

.نظام ارزشی و چگونگی شکل گیري و تغییر آن در سطح ، خانواده و فرد 
ي ابتداییها در دورهاهمیت آموزش ارزش-
هازشانواع ار-
انسانی-
)اجتماعی(خانوادگی -
دینی-
جهانی-
هاتاریخچه آموزش ارزش-
ها در سایر کشورهاآموزش ارزش-
نظام ارزشی مدرسه و تأثیرات تربیتی آن-
ي ابتداییهاي درسی دورهمفاهیم ارزشی در برنامه-
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: تکلیف یادگیري
. محور هاي فوق و تهیه خالصه آن براي ارائه به کالسمطالعه مقاالت در زمینه آموزش ارزش ها در یکی از

.هاکالس درس و بررسی تأثیرات آن در تقویت یا تضعیف ارزش/مطالعه روش هاي تربیتی یک مدرسه
نظریه ها: فصل دوم 

نظریه رشد اخالقی پیاژه-
نظریه رشد اخالقی گلبرگ-
اجتماعی اریکسون–نظریه رشد روانی -
نظریه راجرز-
خودشکوفایی(نظریه انسان خواستار تحقق خود -

:تکلیف یادگیري
تهیه یک جدول مقایسه اي و نشان دادن تشابهات و تمایز هاي رویکرد هاي رشد اخالقی 

رویکردها: فصل سوم 
رویکرد اصالت فایده-
رویکرد حق و تکلیف-
رویکرد انصاف و عدالت -
رویکرد فضیلت اخالقی-
ز بر آموزه هاي دینیرویکرد تمرک-

: تکلیف یادگیري
. مطالعه یکی از رویکرد ها در منابع و تهیه خالصه مقاالت براي ارائه به کالس

رویکرد هاي حاکم بر آموزش ارزش ها در تعال میان / مصاحبه با دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان مدرسه و شناسایی رویکرد
.دانش آموزان، کارکنان و اولیاء

یادگیري –راهبردهاي یاددهی : چهارم فصل 
هاسه گام اساسی در آموزش ارزش-

هاشناخت و آگاهی نسبت به ارزش-1
هاعالقه به ارزش-2
هاعمل به ارزش-3

هامراحل یادگیري در آموزش ارزش-
برانگیختن-
تبیین یا شفاف سازي-
)جداسازي(انتزاع -
به کارگیري-

راهبردها
معماهاي اخالقی-
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تحلیل-
تبیین-
علت و معلول-
حق و تکلیف -
هاشبکه ارزش-
ها تجربیات یادگیري در تدریس ارزش-

:تکلیف یادگیري
طراحی یک فعالیت یادگیري با استفاده از راهبرد هاي فوق

: تکلیف عملکردي
.آموزش ارزش هاطراحی یک فرصت یادگیري با استفاده از راهبرد هاي مختلف براي 

یابیارزش
:مصادیق سنجش -1

زمان سنجش -
گران سنجش-
هاي سنجش شیوه-

آزمون عملکردي-
مشاهده -
پوشه کارنما-
ایفاي نقش-
مصاحبه-
آموزيهاي دانشپروژه-
تحلیل اسناد و مدارك-

: تکلیف یادگیري
.دگیري مطالعه نموده و نحوه ارزشیابی از آن را گزارش نمایندها را در یک موقعیت یادانشجویان فرایند آموزش ارزش

:تکلیف عملکردي
و گزارش نتایج آن با توجه به 4طراحی و اجراي یک آزمون عملکردي براي سنجش فرصت یادگیري طراحی شده در فصل 

.اهداف آموزشی تحلیل نمایند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

و پردازش اطالعات براي مشاهده، ثبت و تحلیل گزارش تهیه شده از عملکرد مدارس و کالس استفاده از راهبرد مستقیم 
استفاده از راهبرد روشن سازي ارزش ها و طرز تلقی براي تحلیل دیدگاه هاي شخصی و . هاي درس در آموزش ارزش ها

ی در ارزیابی ظرفیت فرصت هاي بکارگیري شیوه مشارکت. مفروضات تربیتی معلم و تأثیر آن بر عملکرد دانش آموزان
.یادگیري طراحی شده براي آموزش و درونی شدن ارزش ها در سطح مدرسه و کالس درس

منابع آموزشی. 4
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انتشارات استان .  ترجمه سید حسین سیدي. بررسی روان شناختی تحول ارزش ها). 1378(عبداللطیف خلیفه :منبع اصلی
. قدس رضوي

روانشناسی رشد انتشارات سمت، ) 1385(رضا کرمی نوري، حسین لطف آبادي سوسن سیف، پروین کدیور، 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 5آزمون پایانی : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10تکالیف عملکردي مجموعه : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»روانشناسی بازي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

. از آغازین روز هاي زندگی بازي هاي کودکان، نقش تعیین کننده اي در برقرار ارتباط آنان با محیط اطراف و کسب تجربـه دارد 
فرا می در طول سال هاي قبل از مدرسه،  کودکان به کمک بازي بسیاري از مفاهیم و مهارت ها را به صورت دانش غیر رسمی 

با ورود به مدرسه بازي نزد آنان مفهومی عمیق تر و معنـادار تـري پیـدا    . گیرند و در روابط خود با دیگران از آن استفاده می کنند
آشـنایی  . می کند و می توان به کمک بازي ها فرآیند برونی سازي و ایجاد ارتباط میان دانش غیر رسمی و رسمی را فراهم نمود

ي در یادگیري و شیوه هایی که به کمک آن قادر به برنامه ریزي براي کاهش دشواري هاي یادگیري و لـذت  معلمان با نقش باز
. بخش نمودن آن می کند به معلمان در حل مشکالت یادگیري و لذت بخش نمودن یادگیري کمک می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت32: زمان درس

سی رشد کودكروانشنا: پیشنیاز
: نحوه تدریس

روانشناسی بازي: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با شناخت نقش  بازي در یادگیري و کاربرد آن در آموزش یک نمونه بازي آموزشی طراحی و میزان تأثیر گذاري آن بر 

.رش کندیادگیري  دانش آموزان را گزا

:شایستگی اساسی
Gk&Ck&Pk&PCk کد

4-4&1-1&2-1&2-
2&1-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

هاي ویژگی
فردي

در مطالعه بازي کودکان تناسب 
میان ویژگی هاي رشدي و 
بازي را گزارش نموده ولی 
پیشنهادي براي استفاده از 
بازي جهت توسعه توانایی ها را 

. ارائه نکرده است

در مطالعه بازي کودکان 
تناسب میان ویژگی هاي 
رشدي و بازي را به همراه 
پیشنهاداتی براي استفاده از 
بازي جهت توسعه توانایی ها 

.را ارائه کرده است

در مطالعه بازي کودکان 
تناسب میان ویژگی هاي 
رشدي و بازي را به همراه 
پیشنهاداتی با در نظر گرفتن 
ابعاد مختلف رشد جهت 
توسعه توانایی ها با استفاده از 

.بازي ارائه کرده است
بازي آموزشی طراحی شده بازي آموزشی

منجر به درگیر شدن دانش 
آموز شده است اما تأثیر آن بر 

بهبود / حل مشکل یادگیري
یادگیري مورد ارزیابی قرار 

.نگرفته است

بازي آموزشی طراحی شده 
منجر به درگیر شدن دانش 

ست و تأثیر آن بر آموز شده ا
بهبود / حل مشکل یادگیري

یادگیري با توجه به ارزیابی از 
یادگیري دانش آموز گزارش 

.شده است

بازي آموزشی طراحی شده 
منجر به درگیر شدن دانش 
آموز شده است و تأثیر آن بر 
ارتقاء سطح یادگیري و انتقال 
آن به موقعیت جدیدشده است 
و این نتیجه  با مالك هاي 

یابی مشخصی گزارش ارز
.شده است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نظریه هاي بازي:1فصل 
نظریه انرژي اضافی- 
نظریه پیش تمرین- 
نظریه استراحت و رفع خستگی- 
نظریه تکرار فعالیت هاي اجدادي- 
نظریه فروبل- 
نظریه ژان ژاك روسو- 
نظریه ماریا مونته سوري- 
یگوتسکینظریه لیو و- 
نظریه جروم برونر- 
نظریه اریک اریکسون- 
نظریه ژان پیاژه- 
نظریه جان دیویی- 
نظریه راجرز- 
نظریه پستالوزي- 
: تکلیف یادگیري- 

را با توجه به ) مشاهده مستقیم کودکان به هنگام بازي(با بررسی نمونه گزارش هاي ارائه شده از یک موقعیت بازي کودکان 
. تحلیل و نقش بازي در یادگیري را با توجه به تفاوت هاي فردي گزارش نمایددیدگاه هاي مطرح شده

.پژوهشی در زمینه بازي و نقش آن در یادگیري و ارائه خالصه آن به کالس-مطالعه مقاالت علمی
تحول رشدي و بازي : 2فصل 

بازي و رشد ذهنی 
روند تحول ذهنی ونقش بازي - 
انواع بازي ها براي رشد ذهنی - 
کاربرد بازي براي حل مشکالت یادگیري- 

بازي ورشد اجتماعی 
روند رشد اجتماعی ونقش بازي - 
انواع بازي ها براي رشد اجتماعی- 
کاربرد بازي براي حل مشکالت یادگیري- 

بازي ورشد عاطفی
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بازي و رشد جسمی
: تکلیف یادگیري

باط بازي با سطح رشدي را مورد بررسی قرار داده و کودکان را در یک موقعیت واقعی مشاهده و با ثبت رفتار آنان، ارت
. پیشنهادي براي توسعه توانایی کودکان ارائه کند

.  او طراحی نماید/ یک کودك بازي براي تقویت یکی از ابعاد رشدي آنان/ با درنظر گرفتن ویژگی هاي رشدي یک گروه
عوامل موثر در بازي:  3فصل 
جنس-
هوش-
سن-
محیط-
هاي خاصنیاز-
انواع بازي:4فصل
) دختر و پسر( بازي در مهد کودك و آمادگی - 
) دختروپسر( بازیهاي دوره اول ابتدایی - 
)دختروپسر( بازیهاي دوره دوم ابتدایی - 

: تکلیف یادگیري
ادگیري دانش تأثیر آن بر ی/ یک موقعیت آموزشی در مدرسه را مشاهده و از نوع بازي ها و تناسب آن با سطح رشدي کودکان

. آموزان گزارشی تهیه نماید
شرایط بازي : 5فصل 

وسایل- 
فضا- 
زمان- 
همبازي ها- 

معیار هاي ارزیابی بازي ها: 6فصل 
معیار اسباب بازي ها - 

بسته هاي بازي آموزشی - 
بازي هاي رایانه اي- 
بازي هاي خالقانه - 

: تکلیف عملکردي
وزان در یکی از موضوعات درسی، بازي آموزشی طراحی، اجرا  و نتایج آن در دانش آم/ با شناسایی مشکل یادگیري دانش آموز

. دانش آموزان را گزارش نماید/ تقویت یادگیري دانش آموز/ کمک به
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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یاگیري و فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زمینه بازي و نقش آن در / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
یادگیري آنان، طراحی بازي هاي آموزشی و ارائه نتایج اجراي آن / کاربرد آن براي کمک رشد دانش آموزان در ابعاد مختلف

بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي آموزشی و ارائه راهبرد هایی براي بهبود .  در سطح کالس درس
.جدید یادگیري به کمک انواع بازي هاي آموزشییادگیري دانش آموزان و خلق فرصت هاي

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

انتشارات -آخرین چاپ-مترجم کامران گنجی-نویسنده فرگاس پیتر هیوز -روان شناسی بازي، کودکان، بازي و رشد
رشد

انتشاراتدانشگاه پیام نور-آخرین چاپ-محمد علی احمدوند-روانشناسی بازي
نشر راهگشا-آخرین چاپ-دکتر سیامک مهجور-اسی بازيروان شن

:منابع فرعی
انتشارات دانشگاه تهران-آخرین چاپ-دکتر محمد نبوي و محمود ذکایی-بازي در مدرسه

نشر آییژ-آخرین چاپ -حمیرا قزوینی نژاد-بازي درمانی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10ي به میزان آزمون مباحث نظر: ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . نجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم ا

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



۴۰۰

»ایمنی در مدارسو بهداشت«سرفصل درس 
درس و منطق آنمعرفی . 1

ان خصوصاً معلمان می باشد، از آنجا که حفظ و تقویت سالمت و ایمنی محیط مدرسه از وظایف و مسئولیت هاي کلیه کارکن
ایمن و تأثیرات آن بر یادگیري دانش آموزان آگاه بوده و بتوانند در / ضروري است معلمان با استاندارد هاي محیط آموزشی سالم

آسیب ها در سطح مدرسه با مشارکت سایر مسئوالن در / ایمن سازي محیط آموزشی و پیش گیري از بیماري ها/ راستاي سالم
بسیاري از بیماري هاي کودکان رابطه نزدیکی با روش زندگی آنان در خانواده دارد، .  سه برنامه ریزي و اقدام نمایندسطح مدر

آگاهی معلمان از اصول بهداشتی و آموزش آن در موقعیت هاي رسمس و غیر رسمی می تواند سطح سالمت کودکان را بهبود 
.  کمک نمایدبخشید و به پیش گیري از بیماري ها و آسیب ها 

مشخصات 
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد-

32: زمان درس
ساعت

مدارسدریمنیاوبهداشت: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
درسه سالم  ارزیابی و پیشنهاداتی براي با درك تعریف سالمت، سطح سالمت دانش آموزان و مدرسه را بر اساس معیار هاي م

. کنترل بیماریهاي رایج ارائه نماید/ ارتقاء سطح سالمت مدرسه
.پیشگیري از حوادث ارائه نماید/ در موقعیت خطر کمک هاي اولیه را براي کاهش آسیب ها

شایستگی 
:اساسی
k&ckG کد

2-1&1-
2&4-4&

3سطح2سطح1سطح هامالك

سطح 
سالمت

الك هاي سالمت را می م
شناسد و می تواند ارزیابی 
کلی از سطح بهداشت و 

.سالمت مدرسه ارائه نماید

با شناخت مالك هاي سالمت و 
بهداشت می تواند ارزیابی از سطح 
بهداشت و سالمت مدرسه به همراه 

.پیشنهاداتی براي بهبود آن ارائه نماید

با ارزیابی سطح بهداشت و سالمت 
اداتی ناظر به ارتقاء سطح مدرسه پیشنه

سالمت و بهداشت که منجر به 
حوادث می شود / پیشگیري از بیماري ها

.را ارائه نماید
موقعیت 

خطر
در گزارش سطح ایمنی 
مدرسه و موقعیت هاي 
خطر زا را شناسایی و 

.گزارش نموده است

در گزارش تهیه شده از وضعیت ایمنی 
مدرسه سطح ایمنی را در موقعیت هاي 
مختلف شناسایی و پیشنهادات عملی 
براي پیشگیري از خطر ارائه نموده 

.است

گزارش تهیه شده از وضعیت ایمنی 
نشان دهنده موقعیت هاي خطر زا است 
و در پیشنهادات ارائه شده روش هایی 
براي افزایش سطح اینی نیز مطرح شده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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سالمت : اول فصل 
تعریف سالمت -1
تغدیه سالم -2
سالمت و پیشگیري -3
ـ سالمت و ایمنی4
ـ سالمت روانی 5

بهداشت : فصل دوم
تعریف بهداشت-1
بهداشت محیط-2
بهداشت مدارس-3

ـ بهداشت محیط مدارس1
)سالمت فیزیکی و روانی(ـ ویژگی هاي یک مدرسه سالم 2
سیب دیدگی در مدارسـ روش هاي کاهش آ3

:تکلیف عملکردي
کنترل موقعیت / وضعیت بهداشت مدرسه را به جهت رعایت ویژگی هاي مدرسه سالم بررسی و پیشنهادتی براي کاهش آسیب

.هاي خطر زا، ارتقاء سطح سالمت ارائه نماید
بیماري : فصل سوم

تعریف بیماري -1
)راه هاي پیشگیري –نشانه هاي ظاهري –رایت نحوه ي س–عامل بیماري (بیماري واگیردار -2
بیماریهاي غیر واگیردار -اختالالت وضعیتی در اندامها –اختالالت شنوایی –اختالالت بینایی ( بیماریهاي غیر واگیردار -3

)شایع
فوریتهاي پزشکی: فصل چهارم 

تعریف کمکهاي اولیه -1
)مسمومیت ها –تصادفات -ت جراحا-مصدومیت ها  ( فوریتهاي پزشکی -2
بیرون آوردن مواد خارجی از -آتل بندي -بستن زخمها - احیا -فشار خون -نبض ( مهارتهاي الزم در حوادث -3

)اندامها 
بحران : فصل پنجم 

تعریف بحران -1
انواع بحران -2
روشهاي مقابله با بحران -3

: تکلیف یادگیري
امکانات الزم را ) ناظر به موقعیت محلی مدرسه(همکاران در مدرسه براي یک موقعیت بحران فرضی / ی هابا مشارکت همکالس

.تهیه و به صورت نمایشی روش هاي مقابله با بحران را با مشارکت دانش آموزان تمرین نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پیش گیري از / اي بکارگیري مهارت ها در موقعیت خطرتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مشارکتی و ایفاي نقش بر

بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل .  افزایش سطح ایمنی مدرسه و کسب آمادگی براي اقدام به موقع/ حوادث
.سطح سالمت مدرسه و ارائه راهبرد هایی براي بهبود آن/ موقعیت بهداشتی

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.چراغ دانش.ارتباطات و تکنولوژي آموزشی ،آموزش بهداشت). 1384(محمد حسین و دیگران ،باقیانی مقدم

انتشارات مدرسه برهان .دکتر بگو چرا ).1381(ناصر ، صافی
:منابع فرعی

.انتشارات مجد دانش:مشهد.تریاز به زبان ساده). 1391(شهرام،کیخا
.انتشارات مجد دانش:مشهد.فته احیا بیمارانشرتکنیکهاي پایه و پی). 1391(شهرام،کیخا

Accident & emergency  ( theory into praetice )- brriandolan – lyndaholt Elsevier
2013
Oxford american hard book . p critictical care – johan A. kellum - oxford press
2008

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ابی پایانیارزشی

نمره 10عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
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»)2(آموزش وپرورش فراگیر در دوره ابتدایی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
آموزش و پرورش براي ارائه خدمات عادالنه به همه دانش آموزان صرفنظر از موقعیت و سطح توانایی، نیازمند اسـتفاده از سـازو   

با ویژگی ها واقتضائات دانش آموزان داراي نیاز هـاي ویـژه   کارهایی است که شرایط، امکانات و فرصت هاي یاگیري را متناسب 
معلمان در تطبیق برنامه درسی با نیاز این گروه از دانش آموزان نیاز مند تعدیل انتظارات آموزشی، محتـوا، روش  . هماهنگ نماید

فاده از توانایی هـاي خـود بـراي    ها و شیوه هاي ارزشیابی هستند تا به این گروه از دانش آموزان در مدیریت محدودیت ها و است
. داشتن یک زندگی موفقیت آمیز کمک کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت32: زمان درس

آموزش و پرورش فراگیر : پیشنیاز
1در دوره ابتدایی 

: نحوه تدریس

)2(آموزش وپرورش فراگیر در دوره ابتدایی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: ادگیريپیامدهاي ی/ اهداف
اي براي آموزش و هایی را براي شناسایی و بکارگیري راهبردهاي مداخلهبا درك نقش و اهمیت آموزش فراگیر روش

. هاي عادي طراحی و اجرا نمایدپرورش کودکان با نیازهاي ویژه در کالس

:شایستگی اساسی
&ckPK&PCK1کد-

1&2-1&1-2&2-2&

3-2&1-3&2-3&3-
3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق آموزش 
فراگیر

در مقایسه دیدگاه ها به برخی 
از استدالل هاي هر یک از دو 
گروه اشاره نموده است اما 
شواهد کافی براي رد یا تأیید 
آموزش دانش آموزان داراي 
نیازهاي ویژه در مدارس عادي 

. استارائه نکرده

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 
به استدالل هاي دو گروه را 
مقایسه و شواهد کافی براي 
رد یا تأیید آموزش دانش 
آموزان داراي نیازهاي ویژه 

.در مدارس عادي ارائه کند

در مقایسه دیدگاه ها توانسته 
است شواهد کافی از پژوهش 
ها در تأیید آموزش دانش 

ویژه در آموزان داراي نیازهاي 
مدارس عادي به گونه اي که 
از یادگیري همه دانش آموزان 

.پشتیبانی شود ارائه کند
راهبرد هاي 

پذیرش
دیدگاه دانش آموزان در 
خصوص پذیرش کودکان با نیاز 
هاي ویژه را ثبت و گزارش 
نموده اما نتوانسته است 
فعالیتی را براي تأثیر گذاري بر 

مدرسه / فضاي حمایتی کالس 
. راحی و اجرا نمایدط

دیدگاه دانش آموزان در 
خصوص پذیرش کودکان با 
نیاز هاي ویژه را ثبت و 
گزارش نموده و  فعالیت 
طراحی شده نشان دهنده 
تأثیر گذاري بر فضاي 
حمایتی میان دانش آموزان 

. در کالس درس است

دیدگاه دانش آموزان در 
خصوص پذیرش کودکان با 

و نیاز هاي ویژه را ثبت 
گزارش نموده و توانسته برنامه 
اي را در سطح مدرسه براي 
ایجاد فضاي حمایتی از این 
گروه از دانش آموزان طراحی 

و اجرا نماید
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یادگیري طراحی شد در برنامهطراحی برنامه
در راستاي نیاز شناسایی شده 

است اما تأثیر آن ابعاد مختلف 
بر یاگیري دانش آموز گزارش 

. نشده است

یادگیري طراحی شد نامهبر
در راستاي نیاز شناسایی شده 

است و تأثیر در ابعاد مختلف 
آن بر یاگیري دانش آموز 

.گزارش شده است

یادگیري طراحی شد در برنامه
در راستاي نیاز شناسایی شده 

است و تأثیر آن ابعاد مختلف 
بر یاگیري دانش آموز  به 
همراه شواهدي از عملکرد 

.گزارش شده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تعریف مجدد دشواري هاي یادگیري –نیازهاي ویژه آموزشی :فصل اول

آموزش هاي موثر- 
عوامل مرتبط با دشواري هاي یادگیري- 
ویژ گی هاي دانش آموزان داراي دشواري هاي یادگیري- 

طراحی برنامه آموزشی یکپارچه :فصل دوم 
ریزي آموزشی یکپارچه مراحل برنامه- 
مشکالت و دشواري هاي برنامه ریزي مبتنی برکودك- 
همساالن در نقش پرورش گر و آسان ساز- 
تداوم بخشی به رشد همه کودکان - 
رشد زبان وسواد آموزي - 
رشد بدنی - 
رشد شناختی ، تفکر ومهارت هاي مشکل گشایی - 
نگاهی به محوطه هاي فعالیت هاي مناسب - 

:تکلیف عملکردي
با توجه به نیاز هاي شناسایی شده یک برنامه آموزشی براي کمک به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه در یک کالس عادي تهیه، 

.اجرا و نتایج تأثیر آن بر رفع مشکالت یادگیري دانش آموز را به همراه مستندات ارائه کند

انطباق برنامه آموزشی: فصل سوم 
وزشی اصول زیر بنایی برنامه ي آم- 
تعیین هدف - 
اهداف عینی - 
تحلیل تکلیف - 
انتخاب محتواي آموزشی - 
)IEP(برنامه آموزش انفرادي - 
انطباق زمان آموزش - 



۴۰۵

تغییر واصالح وسایل و مواد  آموزش- 
: تکلیف یادگیري

روش ها در آموزش با مطالعه نمونه اي از برنامه هاي آموزش انفرادي در سایر کشور ها، جدول مقایسه اي از تمایز یا تشابه 
.دانش آموزان با نیاز هاي ویژه در یکی از عناصر برنامه درسی ارائه نماید

اداره رفتار : فصل چهارم 
قوانین کالسی - 
تغییر رفتار و اصالح رفتار - 
کمک به کودکان کناره گیر یا کمرو - 
راهبردهایی براي کاهش رفتارهاي اخال گرا نه - 
درمان دارو شناختی - 
یی درمان غذا- 

: تکلیف عملکردي
با مشاهده کالس درس در مدارس عادي و شیوه آموزش به دانش اموزان با نیاز هاي ویژه و روش هاي آموزش و مدیریت 

. کالس درس را بررسی و گزارش نماید

تحول مهارت هاي اجتماعی وپذیرش در گروه همساالن: فصل پنجم 
ن شناسایی کودکان دچار مشکل ارتباطی با همساال- 
تربیت اجتماعی- 
ایجاد یک محیط حمایت کننده - 
نفوذ بر نگرش ها ، بهبود نگرش ها ، ایجاد فرصت ها- 
سازمان دهی کار گروهی- 
تربیت مهارت هاي اجتماعی - 
چگونگی آموزش مهارت هاي اجتماعی ومراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعی- 

: تکلیف عملکردي
ت هاي اجتماعی و پذیرش کودکان با نیاز هاي ویژه در گروه همساالن فعالیت یادگیري را با مطالعه مقاالت علمی در زمینه مهار

. و ایجاد فضاي حمایتی طراحی، اجرا و گزارش کندکارکنان/ براي تأثیر گذاري بر دیدگاه  دانش آموزان

نظام هاي حمایتی مدرسه مدار و منطقه اي : فصل ششم 
راهبردهاي کمکی در کالس درس - 
س خصوصی توسط گروه همساالن وسنین مجاورتدری- 
نقش دستیاران معلم ، غیر متخصص ها ، والدین - 
آموزش با کامپیوتر - 
الگوي اتاق مرجع - 
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راهبردهاي کلی مدرسه - 
رویکردهاي چند منظوره - 
معلمان کالس هاي عادي جه چیزهایی را باید بدانند؟- 
نقش معلم حامی ومشاور نیاز هاي ویژه - 
الزم براي معلمان حامی ومشاوران دانستنی هاي - 

: تکلیف یادگیري
دانش آموز اجرا و نتایج آن را / به عنوان دستیار معلم، برنامه پیش بینی شده از سوي معلم کالس را براي اطالع رسانی به والدین

.منعکس نماید

متخصصان به عنوان اعضاي گروه برنامه ریزي : فصل هفتم 
از کودك و خانواده حمایت می کنند نقش متخصصان گوناگونی که - 
رویکردهاي گروهی به خدمات رسانی - 
متخصصان حمایتی در نقش ارزیابی- 
متخصصان حمایتی در نقش مشاور - 
مدیریت وهماهنگ سازي خدمت رسانی- 
متخصصان حمایتی در برنامه اجتماعی آموزش به خردساالن - 
کار با خانواده ها در زمینه برنامه ریزي براي گذار- 

: تکلیف یادگیري
روش استفاده از متخصصان مختلف براي کمک به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و خالصه یافته 

.هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند

مشاهده وارزیابی : فصل هشتم 
ب با رشدمشاهده به عنوان ارزیابی در موقعیت هاي آموزش فراگیر متناس- 
فنون مشاهده - 
مشاهده به عنوان ارزیابی در فعالیت هاي گوناگون- 
نگهداري وتنظیم اطالعات - 
جنبه هاي اخالقی ارزیابی - 
ارزیابی چیست ؟- 
؟ چرا معلم ها باید ارزیابی کنند- 
معلم ها چه وقتی ارزیابی می کنند؟- 
؟نجام می دهندمعلم ها چگونه ارزیابی را ا- 
یابی چه اقداماتی صورت می پذیرد؟ در مورد نتایج ارز- 

: تکلیف یادگیري
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مشاهده کالس / تجربیات سایر معلم ها/ روش هاي ارزیابی از کودکان با نیاز هاي ویژه در کالس هاي عادي را در مقاالت
اله کوتاه ارائه مستندات جمع آوري شده از عملکرد دانش آموزان با نیاز هاي ویژه مطالعه و نتایج آن را در قالب یک مق/ درس

. کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري عملی براي کسب تجربه مستقیم براي مشاهده فرآیند آموزش به کودکان با نیاز هاي 
. ویژهو برنامه ریزي براي پاسخ به تفاوت هاي فردي دانش آموزان در کالس هاي عادي براي موضوعات درسی مختلف

.فاده از راهبرد هاي شناختی براي طراحی برنامه درسی و فرصت هاي یادگیري استاست

منابع آموزشی. 4
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10: ارزشیابی پایانی
10عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و تکالیف عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»پرورش تفکر و تعقل در کودکان«سرفصل درس 
رفی درس و منطق آنمع. 1

توسعه ارتباطات و اطالعات امکان دستیابی یادگیرندگان به منابع متنوع اطالعاتی افزایش داده و یادگیري آنان را از محدوده 
در چنین شرایطی، نظام هاي آموزشی کسب مهارت . کالس هاي درسی به گستره وسیعی از منابع یادگیري تبدیل نموده است

وان یکی از مهارت هاي اساسی در برنامه هاي لحاظ نموده، و انتظار دارند تا دانش آموزان در پایان دوره هاي تفکر  را به عن
مدرسه اي بتوانند با کسب این مهارات ها ب بتوانند موقعیت هاي نا آشنا و پیچیده را تحلیل نموده و با اتخاذ روش هایی توانایی 

عالوه بر این آموزش راهبرد هاي تفکر به صورت تلفیق شده با موضوعات . ورندروبرو شدن با این دسته از مسایل را بدست آ
درسی یا به صورت مستقل از سوي معلمان امکان دستیابی دانش آموزان به سطوح باالي یادگیري را فراهم کرده و به آنان در  

. غلبه بر مشکالت تحصیلی و تقویت خودپنداره تحصیلی مثبت کمک می کند

رسمشخصات د
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز

پرورش تفکر و تعقل در کودکان :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ل در کودکان فعالیت یادگیري را براي تقویت این مهارت ها طراحی، هاي پرورش تفکر و تعقبا درك مفاهیم، ابعاد و روش

.اجرا، و ارزیابی نماید

:شایستگی اساسی
ck 1- 2کد&PK3-
2&pck3-3&3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
در  بررسی رویکرد هاي رویکرد ها

برنامه درسی صرفاً به 
بیان ویژگی هاي هر 
یک از رویکرد ها بسنده 

ده و تمایز و تشابه آن کر
ها را گزارش نکرده 

. است

در  بررسی رویکرد هاي 
برنامه درسی صرفاً به بیان 
ویژگی هاي هر یک از 
رویکرد ها را ارائه نموده و 
تمایز و تشابه آن ها را 

گزارش کرده است

در  بررسی رویکرد هاي 
برنامه درسی صرفاً به بیان 
ویژگی هاي هر یک از 

ارائه نموده و رویکرد ها را 
تمایز و تشابه آن ها را با 
بیان تأثیرات هر یک در 
پرورش مهارت هاي تفکر 
و تعقل گزارش کرده است

در تحلیل محتواي مواد تحلیل محتوا
آموزشی برخی از ویژگی 
ها را مورد توجه قرار داه 
است اما نتوانسته بین 

در تحلیل محتواي مواد 
آموزشی ویژگی ها را 
شناسایی نموده است و 
ارتباط ویژگی ها مواد 

در تحلیل محتواي مواد 
آموزشی ویژگی ها را 
شناسایی نموده است و 
ارتباط ویژگی ها مواد 
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ویژگی مواد آموزشی و 
نقش آن در پرورش 

ر و مهارت هاي تفک
.تعقل ارتباط برقرار کند

آموزشی و نقش آن در 
پرورش مهارت هاي تفکر 
و تعقل را گزارش کرده 

.است

آموزشی و تأثیر آن در 
پرورش مهارت هاي تفکر 
و تعقل را  در سطوح و 
ابعاد مختلف تفکر گزارش 

.کرده است
طراحی فعالیت 

یادگیري
در طراحی فرصت هاي 
یادگیري از فرآیند 
کندوکاو فلسفی استفاده 
شده اما نتایج اجرا نشان 
دهنده طی فرایند 
کندوکاو فلسفی تا 
رسیدن به نتایج پیش 

. ی شده نیست بین

در طراحی فرصت هاي 
یادگیري از فرآیند کندوکاو 
فلسفی استفاده شده اما و 
اجرا نشان دهنده طی 
فرایند کندوکاو فلسفی تا 
رسیدن به نتایج پیش بینی 

.شده است 

در طراحی فرصت هاي 
یادگیري از فرآیند کندوکاو 
فلسفی استفاده شده اما و 
اجرا نشان دهنده طی 

وکاو فلسفی فرایند کند
براي رسیدن به سطوح 
باالي تفکر با لحاظ نمودن 
شرایط محیط حمایتگر 

.است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

مفاهیم تفکر، تعقل، حکمت
نقش تفکر و تعقل در زندگی روزانه

آموزش رسمی در ایران و جهان تاریخچه و سابقه
:با » ش تفکر و تعقلپرور« ارتباط 

اهداف نظام آموزشی-
هاي دینیآموزه-
برنامۀ درسی-
هاي آموزشروش-
هاي کودکان ویژگی-

:تکلیف یادگیري
با مطالعه مقاالت علمی شباهت و تفاوت آموزش و پرورش تفکر و تعقل در ایران و جهان را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را 

.در جدول نمایش دهند
کردهاي آموزش و پرورش تفکرروی: 2فصل 
به صورت مستقل در برنامه درسی) خالق، نقاد، منطقی، سیستمی(هاي تفکر آموزش و پرورش مهارت-1
به صورت تلفیق در برنامه درسی ) خالق، نقاد، منطقی، سیستمی(هاي تفکر آموزش و پرورش مهارت-2
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به دو صورت مستقل و تلفیقی در برنامه درسی) خالق، نقاد، منطقی، سیستمی(هاي تفکر آموزش و پرورش مهارت-3
:تکلیف یادگیري

نمونه اي از برنامه هاي درسی با یکی از رویکرد هاي فوق به صورت گروهی شناسایی و تفاوت آموزش و پرورش تفکر و 
.تعقل در هر یک از رویکردهاي فوق را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را در جدول نمایش دهند

ش پرورش تفکررو: 3فصل 
گفت و شنود سقراطی-
دیوییحل مسئله-
مشارکتی پیرس-
زبان و جامعۀ ویگوتسگی-
هاي فوق براي پرورش تفکر و تعقل کودکان شیوة تلفیقی برگرفته از روش» کند و کاو مشترك «- 

:تکلیف عملکردي
رفتار کودك با استفاده از / تفسیر خود را از عملکردموقعیت، رفتار کودك و ویژگی هاي آن در یک/ با مشاهده و ثبت عملکرد

.این نظریات تبیین کند
محتوا: 4فصل 

هاي آموزش و پرورش تفکرانتخاب محتوا براساس برخی ابعاد برنامه
)خالق، نقاد، منطقی، سیستمی(هاي تفکر مهارت-
هاي فرد متفکر و متعقلصفات و ویژگی-
)هستی و وجود(حکمت نظري -
)ها، خوب و بد و سبک زندگیارزش(و سبک زندگی حکمت عملی-
)اجزاي زیبایی(زیبایی شناسی -
)توان آموختچه که میماهیت دانش و آن(معرفت شناسی -
)هاچگونگی درست استدالل کردن و مغالطه(منطق -
هاي سطوح باالي تفکر مهارت-

درك روابط و شناسایی الگوهاي -
رمزگشایی و رمزگذاري -
ر در زندگیمنش تفک-
تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استنتاج، استنباط، خودتنظیمی -
شناسایی مشکل، کاوشگري و حل مسئله-

ابزار تفکر فلسفی و شباهت و تفاوت آن با کاوشگري
هافرضیه/ هاطرح سؤال-
هاهدایت مشاهدات و یافته-
گیرينتیجه-
ارائۀ دلیل یا دلیل آوردن-
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شناسایی مفروضات زیربنایی-
گیريتصمیم-

مواد آموزشی
...)المثل و داستان، مقاله، شعر، خبر، ضرب(متن -
نمایش/ فیلم-
کاریکاتور/ نقاشی/ پوستر/عکس -
هاي آموزشی با استفاده از اشیا موجود در محیطبازي-

: تکلیف عملکردي
ي آن را براي پرورش مهارت هاي هاسال، قابلیت9-12سال و 6-9نمونه از مواد آموزشی را براي گروه سنی با انتخاب یک

.بررسی و گزارش نماید) ها، مضامینها، ویژگیمهارت(تفکر 
ریزي و آموزشبرنامه:5فصل 
یابی آن ها براساس در برداشتن ابعاد فلسفی و انواع تفکرو ارزش/ ... فیلم/ ریزي و انتخاب داستان برنامه

هاي فلسفی یا فکريعناصر داستان
حیرت-
ابهام-
فکرت-
.توان پاسخ دادهایی که به آسانی نمیسؤال-

...افسانه هاي کهن و / بررسی عناصر فوق از طریق تفحص در قرآن
آماده شدن براي هدایت مباحثات

تعیین آداب بحث-
تدوین مقررات بحث-
گرایجاد محیط حمایت-

فرایند کند وکاو فلسفی
...)با خواندن داستان، نمایش فیلم و (ایجاد حیرت فلسفی -
...ها از داستان، فیلم و استخراج سؤال-
هابندي سؤالگروه-
شناسایی موضوع یا تم مشترك براي بحث-
هدایت بحث و عناصر آن با استفاده از فنون پرسشگري -

oهاسؤال/ معانی / مفاهیم / عناوین ( چه چیز؟(
o هاي استدالل و سطوح باالي تفکر و انواع آنمهارت/ ها فرایند(چگونه؟(
oاستدالل قیاسی
oاستدالل استقرایی
oدهیتعمیم
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oاياستدالل فرضیه
oاستدالل تحلیلی

سازي بحثراهکارهایی براي غنی-
هاي فنیهاي زبان و دستور زبان و واژهبه کارگیري دقیق جنبه-
آموزپیوند با دانش قبلی دانش-
پیوند با دنیاي واقعی-

فرایند تعامل
نقش معلم-
...)هاي خود و دیگران، و تجزیه و تحلیل و نقد ایدهها بر پایهارائه ایده، ساختن ایده(همساالن آموز و نقش دانش-

یابیارزش
آموزانیابی معلم از روند پیشرفت دانشارزش-
ارزش یابی معلم از روندآموزش-
آموزان خودارزیابی دانش-
ارزیابی از همساالن-
بازخورد و اصالح-

:تکلیف عملکردي
در اجراي فعالیت . فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت هاي تفکر طراحی، اجرا و نتایج آن را ارزیابی و گزارش کندیک نمونه

:رعایت نکات زیر ضروري است
.هاي ابتدایی تبیین کنندهاي سنی دورهآموزان گروهاي از قوانین را براي بحث، متناسب با دانشمجموعه-
.را براساس معیارهاي مذکور متناسب با هر گروه سنی دو دوره ابتدایی انتخاب کنند..) .بازي / داستانی(فعالیت -
. منتخب طرح کنند.... بازي / دانشجویان جهت آمادگی سؤاالتی از داستان-
بحث آموزان یک سؤال را براي شروع بحث برگزینند و هاي دانشمنتخب خود و طرح سؤال.... بازي و/ بعد از خواندن داستان-

.دقیقه ادامه دهند30-40را به مدت 
)کلمه200حداکثر . (فرایند کار خود را مورد تأمل قرار داده و گزارشی در مورد آن تهیه کنند- 
پاسخ دهند که کدام بخش از فعالیت براي ایشان آسان بوده است؟-
اند؟کدام بخش از فعالیت براي ایشان بسیار سخت بوده است؟ چه مشکالتی داشته-
اند؟آموزان دریافت کردههایی را از سوي دانشچه واکنش-

گرمحیط یادگیري حمایت
یادگیرنده محور -
مشارکتی/ حمایت اجتماعی-
درگیري آموزشی-
هاي کیفیت عملکردروشن بودن مالك-
خود راهبري-
سازي فضاآماده-
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)ی و یادگیريهاي شناختپاسخگویی به سبک(هاي متنوع تدریس با استفاده از رسانه-
آموزانهاي دانشبه رسمیت شناختن تفاوت

هاي گوناگوناحترام به فرهنگ-
آموزانافزایش مشارکت همۀ دانش-
ایجاد حس گروهی-

: تکلیف یادگیري
کالس درس را به جهت رعایت معیار هاي محیط یادگیري حمایت گرمشاهده، و / تربیتی در سطح مدرسه/ یک موقعیت آموزشی

گزارش نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه رویکرد هاي برنامه هاي درسی در آموزش تفکر، روش هاي 
رفتار کودکان، کارگیري راهبرد / استفاده از شیوه مطالعه موردي در بررسی عملکرد. پرورش تفکر، در سمینار هاي کالسی

ر طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت یادگیري و شیوه مشارکتی در ارزیابی ظرفیت فعالیت هاي یادگیري طراحی حل مسئله د
.شده براي آموزش مهارت هاي پرورش تفکر در سطح کالس درس

منابع آموزشی. 4
-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5: ارزشیابی پایانی
نمره 5عالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در ف: ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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وستهیپیکارشناسدورهدرسیبرنامهکنندگاننیتدومشخصات-1پیوست

یابتدایآموزشرشته

یابتدایآموزششیگرایتیتربعلومبازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته : موضوع

ت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی و تحصیال: مجري

سرکار خانم آمنه احمدي: رئیس کارگروه

آموزششیگرایتیتربعلومرشتهوستهیپیکارشناسدورهیدرسبرنامهاعضاي کارگروه بازنگري 
):به ترتیب حروف الفبا(ی ابتدای

انی و سرکار خانم منصوره دکتر فاطمه رمضخانمسرکارسرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم دکتر تهمینه بازگیر،
.مهدوي هزاوه

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.يداوودمحمدسرکار خانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکتر

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
ی، سرکار روانیاب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ي، جناقمصرزادهصادقرضایعلجناب آقاي دکتر 

.هزاوهيمهدومنصورهي و سرکار خانم نوذرمحمودخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر

:موضوعی-و تربیتیتدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی
، سرکار خانم عاطفه هزاوهيمهدومنصورهنم جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خا

محمدعطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر 
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

30/08/1372: یاصلبرنامهبیتصوخیتار

26/01/1395: يبازنگرخیتار
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