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 پیشگفتار

یا همان محتوای تربیت معلم و  «آنچه باید یادگرفته شود»توان به تربیت معلم نگاه کرد، یکی از منظر به طور کلی از دو منظر می

های انجام گرفته در حوزه . پژوهشفراگیرانیا به تعبیری سازماندهی تجربیات یادگیری  «چگونگی تحقق این یادگیری»دیگری 

، به عنوان چالش اساسی در طراحی الگویی فراگیرانچگونگی سازماندهی تجربیات یادگیری تربیت معلم مؤید آن است که 

قادر به تلفیق و استفاده ماهرانه از دانش خود در کلاس درس باشند. در  ایشانای که تربیت معلم مطرح است، به گونه اثربخش برای

یاد بگیرند، اختلاف نظر اساسی وجود ندارد، بلکه چالش اصلی به ویژه برای ایران  فراگیرانزمینه محتوای تربیت معلم یا آنچه باید 

در حال حاضر، طراحی و اجرایی نمودن ساختاری مطلوب و اثربخش در تربیت معلم است تا در نهایت سودمندترین تجربیات را 

 رقم بزند.  آنانبرای 

آموزی است. در این سنامه دانشگاه فرهنگیان، دوره یکساله مهارتاسا 07های پذیرش دانشجومعلم، بر اساس ماده یکی از شق

های علمیه گزینش ی و نیز حوزهآموختگان سایر مؤسسات آموزش عالرویکرد، داوطلبان ورود به حرفه معلمی از بین دانش

وه، هم به طول دوره و هم کیفیت این شیگیرند. ای قرار میهای حرفهشوند و طی یک سال در دانشگاه فرهنگیان تحت آموزشمی

کوتاه های ناشی از با وقوف بر مشکلات و نارساییدانشگاه فرهنگیان دارد. بستگی ها های تدوین شده و اجرای آنبه کیفیت برنامه

دوار گیرد و امیدر نظر می« مسکّن»ای موقت و به عنوان این شیوه از آموزش و تربیت معلم را شیوهآموزی، بودن طول دوره مهارت

های کیفی دیگر را در دستور است پس از گذر از بحران کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش این شیوه را کنار بگذارد و روش

  کار قرار دهد.

معلم »های معلمی و در راستای دستیابی به باید مبتنی بر شایستگی« برنامه درسی»آموزی در قالب های یکساله مهارتمحتوای دوره

های نظری و فعالیت بالینی در های درسی و نیز تلفیق آموزشطراحی و تدوین گردند. انسجام و یکپارچگی در میان برنامه« شایسته

ه پیوند های یادگیری که منجر بهای آموزشی و نظریهگیری از روشفعالیت بالینی گسترده و کاملاً نظارت شده و بهره -مدرسه 

 های تدریس اثربخش و متنوع خواهد شد.به طراحی روشمنجر ، شودمیان نظریه و عمل می

آموزی بر اساس اجرای کامل یک سال، تهیه و تدوین شده است و برای طراحی و بازنگری این های درسی دوره مهارتبرنامه

عنوان راهنمای عمل های آموخته شده بهره گرفته شده است. این اثر به های اجرا شده و درسها، از پایش و نظارت دورهبرنامه

نفر از  22بیش از فرسایی مندی از نظرات و قلمآموزان و با بهرهریزان، مدیران، اعضای هیئت علمی و مدرسان و مهارتبرنامه

-تهیه و تدوین شده است. امید است با اتکال به خداوند منان همه دست ایکارگروه تخصصی رشته 6در فکور و تلاشگر  استادان

 ورزند. نسبت به اجرای کامل این برنامه اهتمام جدیاندرکاران 

 

 و من الله توفیق

 دکتر طاهر روشندل اربطانی

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
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 : معرفی برنامه درسیفصل اول

 . مقدمه0

های مختلف برای ایفای نقش دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشتهسازی با هدف آمادهآموزی دوره یکساله مهارت

مربی امور »، «مراقب سلامت»و همچنین ایفای نقش « اول و دوم متوسطه»و « اول و دوم ابتدایی»های در مدارس دوره« معلمی»

بر بنیاد  ایحرفههای ان از شایستگیآموختگآمیز این دوره، دانشتنظیم شده است. با طی موفقیت« مشاور»و « تربیتی مدارس

عنوان کارگزار یا توانند به میبرخوردار خواهند شد و « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران»های آموزه

کنند. فعالیتدر محیط مدرسه  معلم فکور


. ضرورت و اهمیت8

تامین بخشی از نیازهای خاص »)مبنی بر  07ماده  ویژهبهای اساسنامههنگیان به الزامات این دوره برای پاسخگویی دانشگاه فر

ط و مقررات وزارت آموزش و هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابآموزش و پرورش در رشته

ی علمیه، مشروط به گذراندن هاها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزهمیان دانش آموختگان سایر دانشگاه پرورش

اهمیت این دوره بیش از هر چیز به فراهم کردن . تنظیم شده است («باشدموزی در دانشگاه بلامانع میآدوره یکساله مهارت

های لازم برای مربوط است. این دوره از سویی فرصتای در محیط مدرسه، های حرفههای مناسب برای کسب شایستگیبستر

به  )طی یکسال( ترین زمان ممکنکند و از سوی دیگر در کوتاهآموختگان ایجاد میرا برای دانش« های معلمیشایستگی»کسب 

شود و بر محسوب می« اقتصاد مقاومتی»رسد. از این حیث، برنامه کنونی یکی از اقدامات عملی برای حمایت از ایده دستاورد می

 پایه اصول مربوط به آن دارای ضرورت است.


 ی مورد انتظار در برنامه درسیهاشایستگیاهداف/ . 9

 :بتواندآموزی آموخته دوره یکساله مهارتدانشرود انتظار می

 
 های پژوهش علمی حوزه تعلیم و تربیت، برنامه درسی را متناسب با های علمی و روشکارگیری یافتههبا کسب توانایی در ب

کارگیری آن را برای ارتقاء سطح عملکرد هآماده )سازگار( نماید و نتایج ب های متفاوت شاگردان و فضای فرهنگی،ویژگی

 مورد ارزیابی قرار دهد. 

 های درسی یا شاگردان یا محیط تربیتی( از دانش تخصصی و مشورت همکاران های تربیتی )مرتبط با برنامهبرای حل مساله

 کند. های تربیتی استفاده جام پژوهشریزی برای انهای اثربخش و برنامهربط برای یافتن راه حلو متخصصان ذی

 برای یادگیری مستمر خود بکار گیرد و به ترویج چگونگی و مزایاای را ها و آن یافتههای مختلف یادگیری تسلط بر روش

 پردازد. بها در محیط آموزشی این روش

 و مهارت اقدام و مشارکت  ی یافتهاولیاء آگاه و از ارزش و نقش گفتگوهای معلمی در تعامل با دانش آموزان، همکاران

 .پیدا کنددر چنین تعاملاتی را 
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یکساله مهارت آموزیاجرای دوره  .4

عبارتند از:  آموزیمهارت  های دوره یکسالهشود. رشتهگذاشته میبه اجرا طی دو نیمسال تحصیلی آموزی دوره یکساله مهارت

زیرمجموعه  هفدهکودکان استثنایی(، آموزش متوسطه )شامل  آموزگارابتدایی و  آموزگارآموزش ابتدایی )شامل دو زیرمجموعه 

 تربیت بدنی(، مراقب سلامت، مربی امور تربیتی مدارس و مشاوره.  دبیریو 

های رفع اشکال آن در پایان هر دوره حداکثر به میزان شوند که کلاسارائه می مجازیبرحسب مورد برخی از دروس بصورت  -

 شود.دو جلسه بصورت حضوری در واحدهای آموزشی برگزار می

 هستند. « کارآموزی»و  «کارگاهی»، «عملی»، «نظری»نوع واحدهای درسی این دوره از  -

 شود. های مربوط انجام میآموزان این دوره، در محیطکارآموزی تمامی مهارت -

ارزشیابی در این دوره مشتمل بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی برای هر یک از دروس و ارزشیابی جامع در پایان دوره است.  -

ایهای حرفهارزشیابی جامع صلاحیت .5

 ای )اصلح( عبارتند از:های حرفهارزشیابی جامع صلاحیت مؤلفه های سنجش

 گردد و دارای دو بخش این بخش از طریق طراحی سئوالات استاندارد و آزمون کتبی اجرا می های کتبی:آزمون

 شود.برگزار می هر نیمسال تحصیلیآزمون دانشی و آزمون عملکردی است؛ که در پایان 

 می های مرتبط با امور فرهنگی، هنری و مذهبی تنظیمها و گزارشاین بخش بر اساس فعالیتهای فرهنگی: فعالیت-

  شود.شود؛ که در صورت مهیا شدن شرایط و امکانات لازم در برنامه منظور می

  :به  این بخش از طریق اجرای تدریس در موقعیت )واقعی یا تصنعی( و دفاع از آن در حضور معلم راهنماتدریس عملی

 شود.انجام می تحصیلی دوم نیمسالهمراه دو نفر از استادان دانشگاه در پایان 

های ای لازم است. افرادی که کمتر از حد نصابدرصد امتیاز برای موفقیت و دریافت گواهی صلاحیت حرفه 32نصاب  کسب -

توانند یک نوبت دیگر درخواست شرکت مجدد در سنجش شده را کسب کرده باشند، با فاصله زمانی حداقل سه ماه، میمطرح

اند. در صورت عدم را داشته باشند که حد نصاب لازم را در آن کسب نکردهای های حرفههایی از ارزشیابی جامع صلاحیتمؤلفه

 در دوره شرکت کند. های امتیاز، شخص باید مجدداًموفقیت و کسب حداقل

کار برای مدت پنج سال است. شود؛ که اعتبار آن برای شروع به می« ای معلمیگواهی شایستگی حرفه»ا این دوره منتهی به صدور 

 شود.اعلام می تمدید گواهی شایستگی متعاقباًشرایط 

برای تمامی مهارت « خوانی قرآن مجیدروخوانی و روان مهارت»و گواهی  («ICDL)های هفتگانه مهارت»دارا بودن گواهی  -

 آموزان برای صدور گواهی صلاحیت حرفه ای الزامی است.

 63مشابه در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد که در آنها نمره  آموزان از گذراندن دروسی با عنوان و سرفصلکلیه مهارت -

 باشند.و بالاتر کسب کرده اند، معاف می
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  دوره یکساله مهارت آموزیبرنامه درسی در  درسی واحدهایتعداد  -0جدول 

 
 

 تعداد ساعت تعداد واحد نیمسال رشته

ی
دای
ش ابت
آموز

 آموزگار ابتدایی 

 ساعت 223 واحد 60 نیمسال اول

 ساعت 237 واحد 62 نیمسال دوم

 ساعت 114 واحد 85 جمع

 آموزگار استثنایی

 ساعت 223 واحد 60 نیمسال اول

 ساعت 220 واحد 62 نیمسال دوم

 ساعت 422 واحد 85 جمع

ش متوسطه
آموز

 

 /زبان و ادبیات انگلیسی / دبیری ادبیات فارسی

عربی/  ریاضی/ زیست شناسی/ شیمی/ /فیزیك 

/ اقتصاد /روانشناسی  علوم اجتماعی/ علوم تجربی/

معارف اسلامی/ معارف اسلامی )فلسفه(/ تاریخ/ 

 جغرافیا/ زمین شناسی/ هنر

 ساعت 202 واحد 62 نیمسال اول

 ساعت 237 واحد 60 نیمسال دوم

 ساعت 422 واحد 88 جمع

 دبیری تربیت بدنی

 ساعت 223 واحد 62 نیمسال اول

 ساعت 237 واحد 60 نیمسال دوم

 ساعت 114 واحد 88 جمع

 مراقب سلامت

 ساعت 202 واحد 62 نیمسال اول

 ساعت 223 واحد 60 نیمسال دوم

 ساعت 458 واحد 88 جمع

 مربی امور تربیتی مدارس

 ساعت 202 واحد 62 نیمسال اول

 ساعت 220 واحد 60 نیمسال دوم

 ساعت 418 واحد 88 جمع

 مشاوره

 ساعت 220 واحد 60 نیمسال اول

 ساعت 220 واحد 60 نیمسال دوم

 ساعت 114 واحد 84 جمع
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 جداول دروس: فصل دوم

 بخش اول: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی آموزش ابتدایی )آموزگاری(


 : نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش ابتدایی 8جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس
نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

آموزش و 
طراحی واحد 

 یادگیری فارسی
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

آموزش و 
طراحی واحد 

یادگیری علوم 
 تجربی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

آموزش و 
طراحی واحد 

یادگیری 
مطالعات 
 اجتماعی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
مدیریت کلاس 

 درس 
 یحضور 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

ای اخلاق حرفه
و نقش تربیتی 

 معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 در عمل
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  994 607 37 - 632 08 6 6 - 62 جمع کل
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 : نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش ابتدایی 9جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس
نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

آموزش و 
طراحی واحد 

یادگیری 
 ریاضی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

آموزش و 
طراحی واحد 

یادگیری قرآن 
 و دینی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

آموزش و 
طراحی واحد 
 یادگیری هنر

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 

آموزش و 
طراحی واحد 

یادگیری تربیت 
 بدنی

 حضوری 98 - - 20 - 0 - - 6 -

2 
ارزشیابی 
 توصیفی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول
و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

6 
آموزش پژوهی 

 در عمل
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 7

  942 607 37 20 632 09 6 6 6 62 جمع کل
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استثنایی  آموزش کودکان: نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس
نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

آموزش جهت 
و حرکت،  ییاب

 لیآموزش بر
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

بان وگفتار در ز
کودکان با 

 آسیب شنوایی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

روش ها و 
راهبردها در 

تدریس 
کودکان کم 

 توان ذهنی

0 - - - 8 20 - - - 98 
 حضوری

 

3 

بررسی محتوا و 
 سیروش تدر

دانش  یفارس
 آموزان با

 ژهیو یازهاین

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

 ایاخلاق حرفه
و نقش تربیتی 

 معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
ژوهی آموزش پ
 در عمل

 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  994 607 37 - 632 08 6 6 - 62 جمع کل
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  استثنایی آموزش: نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی 5جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

بررسی محتوا و 

روش تدریس 

دانش  ریاضی

 آموزان با

 نیازهای ویژه

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

بررسی محتوا و 

روش تدریس 

و  علوم تجربی

علوم انسانی 

دانش آموزان 

 نیازهای ویژه با

 حضوری 42 - - - 37 9 - - - 2

2 

ارزیابی 

کارکردی 

 رفتار

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
توانبخشی 

 شناختی
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول

و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 در عمل
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  958 607 37 - 663 09 6 6 - 66 جمع کل



 

3 

 

 )دبیری( 0بخش دوم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی آموزش متوسطه

 
 : نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش متوسطه 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 شود.در این رشته، گواهی صلاحیت با قید گرایش صادر می - 6

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس
نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

تربیتی  روانشناسی
و کاربرد آن در 

آموزش )با تاکید 
 بر دوره نوجوانی(

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 
ی آموزش مبان
 ...در

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

بررسی کتب 
)دوره  6.. .درسی

 متوسطه(

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

3 

ک
مشتر

 

ای و اخلاق حرفه
 نقش تربیتی معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
آموزش پژوهی 

 در عمل
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 3

  981 607 37 20 660 01 6 6 6 6 جمع کل
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 : نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش متوسطه 1جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس

نوع  ساعت واحد
 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

ها کلیات روش
 و فنون تدریس

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

بررسی کتب 
 0.. .درسی

 )دوره متوسطه(

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

2 

سنجش و 
ارزشیابی در 

 ...آموزش

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
طراحی 

 آموزشی در...
 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول
و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 در عمل
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  942 607 37 33 607 08 6 6 0 7 جمع کل



 

66 

 

 

 تربیت بدنی آموزش: نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

طراحی آموزشی 

 تربیت بدنی سدر
 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

0 

-روش یاددهی

یادگیری و 

ارزشیابی تربیت 

 بدنی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
یادگیری از طریق 

 بازی
 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

3 

ک
مشتر

 

ای و اخلاق حرفه

 نقش تربیتی معلم
 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 3

  994 607 37 33 33 01 6 6 0 3 جمع کل
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 تربیت بدنی آموزش: نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی 3جدول 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

تربیت بدنی افراد 

 ژهیو با نیازهای

با رویکرد 

هنجاریابی و 

 هنجارسازی

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

0 
های و روش مبانی

 شناسایی استعداد
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

 روشهای

آموزش حرکات 

از بنیادی تا 

 مهارتی

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

3 

بهداشت ایمنی و 

در درس تربیت 

 بدنی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول

و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  942 607 37 33 607 08 6 6 0 7 جمع کل
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 بخش سوم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سلامت

 : نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سلامت 01جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس

نوع  ساعت واحد
 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ت
ی
ص
ص
خ

 

اصول و مبانی 
 بهداشت

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 
آموزش 

 بهداشت محیط
 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

2 
بهداشت  یمبان

 روان
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 

ک
مشتر

 

ای اخلاق حرفه
و نقش تربیتی 

 معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 3

  981 607 37 20 660 01 6 6 6 6 جمع کل
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 : نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سلامت 00جدول 



 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 
 درس

 عنوان درس

 ساعت واحد
نوع 
 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ت
ی
ص
ص
خ

 

آموزش 
بهداشت 

 مدرسه

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

آموزش 
بهداشت 

 خانواده

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

بیماری شناسی 
و غربالگری 

 هابیماری

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
بهداشت روان 
 دانش آموزان

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول
و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  994 607 37 - 632 08 6 6 - 62 جمع کل
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 بخش چهارم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارس

  : نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارس08جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

صی
ص

تخ
 

آشنایی با 

 3های ساحت

گانه و مبانی 

 تربیت دینی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

فنون راهنمایی 

و مشاوره 

متناسب با )

نیازها و مسایل 

کودکان و 

 نوجوانان(

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
ها کلیات روش

 و فنون تدریس
 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

3 

ک
مشتر

 

ای اخلاق حرفه

و نقش تربیتی 

 معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 3

  981 607 37 20 660 01 6 6 6 6 جمع کل
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 : نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارس 09جدول 

 

 
 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

طراحی و تولید 

رسانه های 

تربیتی )با تاکید 

 بر هنر در رسانه(

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

0 

ریزی و برنامه

مدیریت 

ی دانش فعالیتها

آموزی و 

 گروهی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

 تیترب یمبان

 اجتماعی یاسیس

با  ییو آشنا

 انیمرب یهاتجربه

 موفق یتیترب

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 

آموزش 

های مهارت

زندگی و 

 اجتماعی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول

و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  958 607 37 20 633 08 6 6 6 3 جمع کل
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 پنجم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مشاورهبخش 

  : نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره04جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

مشاوره کاربرد 

راهنمایی در 

تحصیلی و 

 شغلی

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

0 

روان شناسی 

پرورشی 

 کاربردی

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 
آسیب شناسی 

 اجتماعی
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
 مشاوره خانواده

 در مدرسه
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

ای اخلاق حرفه

و نقش تربیتی 

 معلم

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  958 607 37 20 633 08 6 6 6 3 جمع کل
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: نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره05جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

نوع 

 درس
 عنوان درس

نوع  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری جمع کارآموزی کارگاهی عملی نظری آموزش

6 

ی
ص
ص
خ
ت

 

انگیزش در 

 تعلیم و تربیت
 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

0 

خدمات 

مشورتی در 

 مدرسه

 حضوری 42 - - 20 63 8 - - 6 6

2 

کاربرد اصول و 

 یروش ها

و اصلاح  رییتغ

رفتار در 

 مدرسه

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

3 

آسیب شناسی 

روانی کودک 

 و نوجوان

 حضوری 98 - - - 20 8 - - - 0

2 

ک
مشتر

 

و  یاسناد تحول

و  میفلسفه تعل

 در ج.ا.ا تیترب

 مجازی 98 - - - 20 8 - - - 0

3 
آموزش پژوهی 

 عمل در
 حضوری 42 - 37 - - 0 - 6 - -

 حضوری 082 607 - - - 0 6 - - - کارآموزی 6

  958 607 37 20 633 08 6 6 6 3 جمع کل
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 سرفصل دروس: فصل سوم

 :باشدذیل می پنج بخشمشتمل بر دوره یکساله دروس  سرفصل

 استثنایی(، آموزش کودکانو  آموزش ابتدایی)شامل ی آموزگار یمهارت آموز کسالهیدوره  یبرنامه درس -6

، (آموزش متوسطه و تربیت بدنی)شامل دبیری  یمهارت آموز کسالهیدوره  یبرنامه درس  -0

مراقب سلامت،  یمهارت آموز کسالهیدوره  یبرنامه درس -2

 ،مربی امور تربیتی مدارس یمهارت آموز کسالهیدوره  یبرنامه درس -3

.مشاوره یمهارت آموز کسالهیدوره  یبرنامه درس -2
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آموزگاریبخش اول: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی 

 سرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش ابتدایی
 

 «آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

یادگیری زبان به عنوان فرآیندی پویا و مستمر از تولد آغاز می شود و زمانی که دانش آموزان پا به محیط مدرسه می گذارند 

این توانایی بطور چشمگیری در آنان توسعه پیدا کرده است. سطح این توانایی در همه کودکان یکسان نیست و به مقدار 

ایط فرهنگی، اجتماعی و روش های تربیتی خانوده قرار دارد. معلمان دوره زیادی تحت تأثیر تجربیات شخصی کودک، شر

ابتدایی باید ضمن شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان به آنان کمک نمایند که مهارت های زبانی را برای دریافت و 

نسبت به نقش زبان در یادگیری داشته انتقال افکار اندیشه ها مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر این آنان باید آگاهی لازم را 

باشند و بتوانند به دانش آموزان در کسب مهارت های زبانی و بکارگیری زبان در یادگیری سایر موضوعات درسی کمک 

 نمایند. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 -تربیتاااایشایستتتتتگی کلیتتتتدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

  علوم تربیتی

 یفارس یریادگیواحد  یآموزش و طراحنام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

های ارتباطی ها و فعالیتابعاد مختلف حیطه با توجه به انواع ارتباط زبانی)کلامی( در -6

رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/آموزشی یک در آموزش، 

نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت/آموزش )تعلیم و تربیت( آگاه و  معلم به حضور و

 حساس شود.

با درک اهمیت و نقش زبان در یادگیری، فعالیت یادگیری برای توسعه مهارت های  -0

 زبانی دانش آموزان طراحی کند.

شناخت وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبان فارسی در کتب  با-2

 اجرا و ارزیابی نماید.،درسی دوره ی ابتدایی یک واحد یادگیری را طراحی

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 های پایه در آموزش زبانفصل اول: مهارت

 گوش دادن

 انواع و عوامل مؤثر در گوش دادن ،اهداف، اهمیت -

 تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -

 آموزش مهارت گوش دادن -

 یابی از فرایند گوش دادنارزش -

 های آموزشی و مهارت گوش دادنبازی -



 

06 

 

 اختلالات شنوایی و راهبرد هایی برای رفع آن -

 سخن گفتن

 و سخن گفتن(اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در سخن گفتن )ارتباط تفکر  -

 یادگیریگفتن و مهارت سخن -

 یابی از فرایند سخن گفتنارزش -

 های آموزشی و مهارت گوش دادنبازی -

 هایی جهت رفع آناختلات گفتاری و راهبرد -

 مهارت خواندن

 تعریف، اهداف، اهمیت -

 مراحل خواندن  -

 مهارت های خواندن -

 خواندن برای درک مطلب .6

 خواندن برای کسب اطلاعات .0

 تجسسی/ انتقادیخواندن  .2

 نقش چشم در خواندن -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 های کودکان در خواندن دشواری -

 دامنه واژگان .6

 بافت و زمینه اجتماعی فرهنگی  .0

 سطح دشواری متن و تجربیات شخصی کودک .2

 مهارت خواندن و یادگیری -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 مطالعه عوامل مؤثر در آموزش خواندن -

 ی از مهارت خواندنیابارزش -

 های آموزشی و مهارت خواندنبازی -

 اختلالات خواندن -

 مهارت نوشتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در نگارش -

 مهارت نوشتن و یادگیری -

 فرایند نوشتن -

 مراحل نوشتن در سال های آغازین -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود. -

 نویسی ا زیبا نویسی (هنر نوشتن)خوانا نویسی ا درست  -

 اختلات نوشتن -

 انواع نوشتن -
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 خلاصه نویسی .6

 یادداشت برداری .0

 بند نویسی .2

 گزارش نویسی .3

 گزارش نویسی  .2

 قالب نامه و نامه نگاری .3

 زندگی نامه نویسی .6

 گسترده نویسی  .7

 تبدیل گفتار به نوشتار  .3

 دنباله نویسی .62

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 خاطره نویسی، گزارش نویسی و...( ،نوشتن )املا، انشاهای یادگیری برای طراحی فعالیت -

 

 زبان آموزی در پایه اول ابتدایی فصل دوم:

 ایجاد آمادگی های لازم برای زبان آموزی -

 ی اول ابتداییاهداف آموزش زبان در پایه -

 ی اولساختار کتاب درسی فارسی در پایه -

  ی واژگانی و نقش آن در آموزش زبانشبکه -

 ی اولدستوری، نگارشی، ادبی در پایهآموزش نکات  -

 ی اول آموزی پایهی زبانیابی در برنامههای آموزش و ارزشروش -

 ی اولتفاوت فردی در آموزش زبان پایه -

 آموزش کودکان دو زبانه -

روش آماده با دو معلم پایه اول ابتدایی یک معلم با تجربه بالا و یک معلم تازه کار مصاحبه و در خصوص  تکالیف عملکردی:

سازی کودکان در روز های آغازین و مسایل و مشکلاتی که با آن روبرو هستند و شیوه های کنار آمدن با آن و کمک به کودکان 

گفتگو کنند. نتایج گفتگو را در قالب یک جدول مقایسه ای بر اساس محور های فوق طبقه بندی و به کلاس ارائه نماید. یافته های 

 را در قالب یک گزارش تحلیل تنظیم و ارائه کند. ارائه شده در کلاس

 ی درسی آموزش زبان فارسیبرنامهفصل سوم: 

 اهداف آموزشی برنامه درسی زبان آموزی -

 ساختارکتاب درسی -

 ...... تا.به صورت گروهی کتاب درسی شش پایه را مطالعه و در خصوص محور های طرح شده در فصل های تکالیف یادگیری:

... ترسیم نموده و با .توالی را تنظیم کنند. کارگروه ها در سطح کلاس نهایتاً یک جدول وسعت و توالی برایجدول وسعت و 

کمک تکالیف های یادگیری انجام شده و ارزیابی نتایج آن جدول وسعت و توالی مورد تأیید خود را تهیه نمایند. این جدول باید 

 ود و نتایج در اصلاح جدول اعمال گردد. به نظرخواهی معلمان پایه های مختلف گذاشته ش

 های دوم تا ششمی آموزش زبان در پایههای چهارگانهی مهارتفصل چهارم : رشد و گستره

 گوش دادن فعال -
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 خواندن معنادار -

 خواندن با لحن وآهنگ مناسب -

 بیان احساسات و ادراک به صورت گفتاری -

 بیان احساسات و ادارک به صورت نوشتاری -

 ها(ها، فرصتدر مهارت زبانی و راهبردهایی جهت رفع آن )تهدیداختلالات  -

 های زبان آموزیهای فردی در آموزش مهارتتفاوت -

 

 تکلیف یادگیری:

پژوهشی در خصوص چهار مهارت زبانی را مطالعه و با نقد و تحلیل یافته های آن را در قالب یک مقاله کوتاه  -مقالات علمی

 چگونگی بکارگیری راهبرد های مختلف در توسعه مهارت ها تبیین نماید. 

 اییهای دوم تا ششم ابتدهای آموزشی پیش بینی شده در کتاب فارسی پایهفصل پنجم : فعالیت

 خواندن

 خوانیکتاب -

 خوانیتصویر -

 سرود خوانی -

 تمرین و تمرکز هنگام خواندن -

 راهبرهایی برای تقویت خواندن -

 سخن گفتن

 تلفظ معیار -

 دکلمه -

 مصاحبه -

 بیان احساسات و عقاید -

 گفت و گو -

 کنترل سرعت صحبت کردن -

 تکرار همراه با کاهش یا افزایش  -

 نقش گویی -

 خاطره گویی -

 نوشتن

 رونویسی های مختلفتمرین -

 آموزش خط تحریری در نوشتن -

 سازیجدول چرخشی کلمات و جمع -

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 بند نویسی -

 نوشتن خلاق -

 تکلیف عملکردی: 
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یک فعالیت یادگیری برای یکی از مهارت های خواندن، نوشتن، سخن گفتن )با مشخص نمودن خرده مهارت ها( طراحی نماید. 

کوچک دانش آموزی )در پایه خاص( اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت میزان تأثیر در توسعه مهارت فعالیت را در یک گروه 

  خواندن/ نوشتن/ سخن گفتن گزارش نماید.

 تفکر و تفسیر

 مهارت تفسیر اطلاعات، احساسات در قالب های زبانی -

 پیش بینی بر اساس سرنخ های متن -

 تفسیر عناصر بصری با توجه به متن -

 یلتحل

 شناسایی کلمات کلیدی  -

 تعریف ایده اصلی یا احساس غالب  -

 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 بندی

 نظم بخشی به روایتها و اطلاعات -

 .مقایسه بین آنچه می بیند و می شنود -

 آشکار کردن ارتباط بین متن و عنوان) مقایسه( -

 تکلیف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای تلفیق مهارت های تفکر و مهارت های زبانی )با مشخص نمودن خرده مهارت ها( طراحی نماید. فعالیت 

میزان تأثیر در توسعه مهارت های را در یک گروه کوچک دانش آموزی )در پایه خاص( اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت 

  تفکر گزارش نماید.

 فصل ششم: بررسی یك واحد یادگیری

 ساختار یك واحد یادگیری 

 عنوان واحد یادگیری -6-6

 هدف واحد یادگیری -0-6

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -2-6

 آموز و نیازهای محلیهای ضروری دانشدانستهتعیین پیش -3-6

 مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطلاحات خاص این واحد یادگیری تعیین -2-6

یابی به مهارت های چهار ی گسترش واژگان/ مهارت ها/ مفاهیم در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه -3-6

 گانه.

 ها با توجه به مهارت های چهار گانه و مفاهیمشواهد و مثال -6-6

 د یادگیری و نحوه سازماندهی واژگان، مفاهیم و مهارت ها پیرامون آنتم انتخابی واح -7-6

 چگونگی بکارگیری رویکرد های آموزش زبان در آموزش مهارت های چهارگانه در سازماندهی واحد یادگیری  -3-6

و مهارت های زبانی  .. که به یادگیری واژگان، مفاهیم.ها ونویسیهای آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام -7-6

 کند.کمک می
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 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش -3-6

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -62-6

 ارتباط داد. آموزانهایی که بتوان واژگان، مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبانی را با زندگی دانشروش -66-6

 های پرورش خلاقیت و توسعه مهارت های تفکرراهبرد -60-6

 طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیری -62-6

 یابی، مجموعی از واحد یادگیریطراحی ارزش -63-6

 فعالیت یادگیری: 

 مقاله کوتاه.انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خلاصه آن در قالب یک 

یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت ملاک های رویکرد کل نگر/ تحلیلی/ ترکیبی در آموزش مفاهیم و چهار 

 مهارت های زبان فارسی بررسی و تحلیل نماید. 

 فعالیت عملکردی:

 کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن مفاهیم و چهار مهارت زبانی. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ه از شیوه های مطالعه فردی برای داستفا تدارک دیدن فرصت های یادگیری شناختی برای تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی،

 پژوهشی و تهیه مقالات کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید واحد های یادگیری -مقالات علمی مطالعه

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
ن، (. زبان، مساله ای معرفتی و تربیتی در آراء فیلسوفان و مربیا6273میرعبدالحسین. )، نقیب زاده ، محمد ودادرس -6

 666-32(، 2)2تی.ندیشه های نوین تربیفصلنامه ا

 .33-22 (06)6، فصلنامه مطالعات برنامه درسی،چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسی بندیطبقه( 6236)محمد دادرس -0

، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال آگاهی واج شناختی چیست؟، 6272دستجردی کاظمی مهدی, سلیمانی زهرا. -2

 323-3،326، شماره 3

 منبع فرعی:
 شناسی کاربردی؛ تهران: انتشارات همشهری.؛ معنی6270صفوی, ک.  -6

 ارتباط شناسی. تهران: سروش 3627 ، مهدی.راد انیمحسن -0

. واژگان پایه فارسی از زبان (6232)محرم ،منصوری زادهو  نعمت زاده شهین, دادرس محمد, دستجردی کاظمی مهدی -2

 تهران: مدرسه برهان ،کودکان ایرانی

 به زبان، )یک بررسی زبانشناختی(، ترجمه نسرین حیدری، تهران: سمت. ( نگاهی6263یول، جرج. ) -3

2- . What teachers need to know about languageFillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). 

Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics. 

3- e, UK: Cambridge University. CambridgThe Study of LanguageYule, G. 1996.  

Press 

 شناسی. چاپ هشتم. تهران. آگه.( زبان و تفکر؛ مجموعه مقالات زبان6272باطنی محمدرضا ) -6
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 نمره  2ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  6پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی  های یادگیریارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت 

 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06 

 

 «آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  -0

مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات، زمین و پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و حوزه یادگیری علوم تجربی شامل 

مواد فرآوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه و تاریخ علم در ایران و اسلام است علوم تجربی هم در مرحله تلوین و 

های عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستره دیگر حوزه های مفهومی و هم در عرصه چگونگی کاربرد وگیری چارچوبشکل

آموزان و برخوردار شدن ایشان از سواد علمی فناورانه در کند. پرورش علمی دانشگیرد و منشور و نمار میمعرفتی بشر شکل می

و توسعه پایدار ایران های زندگی سالم و موفقیت آمیز، و در بعد اجتماعی لازمه بقای عزت مدار بعد شخصی و فردی از لازمه

های علمی )برای آموزش به اسلامی است. از آن رو در فرآیند آموزش این درس، معلمان باید از طریق طراحی و اجرای پروژه

آموزان جویی در دانششود و خود یادگیری، ژرف اندیشی و تعالیساز پرورش انواع تفکر میکودکان( به روش کاوشگرانه، زمینه

  سازد.را میسر می

 

 مشخصات درس

 : نظرینوع درس

 0: تعداد واحد

 ساعت 20: تعداد ساعت

 -تربیتاایشایستتتگی کلیتتدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

استاد علوم پایه )ترجیحاً  تدریس:

 متخصص ریاضی(

 نام درس: آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی 
Teaching and Designing of Learning Unit for Science  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود: 

 های یادگیری علوم تجربی طراحی آموزشی را با بکارگیری مهارت -یک پروژه علمی

های آن را بر اساس معیارهای پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار و اجرا و یافته

 دهد. 

  های محلی برای آموزش مفاهیم یک واحد یادگیری را با استفاده از امکانات و ظرفیت

درسی علوم تجربی طراحی و نتایج آن را در درک عمیق های برنامه اساسی/ مهارت

 ها را گزارش نماید. مفاهیم/ کسب مهارت

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن فرصت -8

 فصل اول: کلیات

  آموزش علوم در دنیای در حال تغییر 

  معنای علم و آموزش علوم 

 های مختلف علوم در هم تنیدگی شاخه 

 گیرند کودکان چگونه یاد می 

 های فعلی کودکان ایده 

  یادگیری اکتشافی 

  یادگیری تعاملی 

  تجربیات دست اول کودکان 

 های پژوهش در کودکان پرورش مهارت 

  آموزش علوم به صورت تلفیقی 
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 های یادگیری( تفاوت فردی یادگیرندگان )سبک 

 تکلیف یادگیری 

های اتفاقی در قالب گزارش تدریس معلمان، بررسی کاربرد تجربیات دست اول کودکان در آموزش علوم، آموزش در موقعیت

 ها، مشاهدات کلاسی و گزارش آن به کلاس. مقالات و پژوهش

 تکالیف عملکردی 

 املی طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد یادگیری اکتشافی یادگیری حاصل پژوهش، یادگیری تع 

  ،طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از فناوری اطلاعاتICT  

 ی ابتداییفصل دوم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره

  اهداف، محتوا، در برنامه آموزش علوم تجربی 

  مفاهیم اساسی در آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی 

  )بدن انسان و بهداشت آن )علوم زیست 

  )محیط زنده )علوم زیستی 

  )محیط غیر زنده )علوم زمین 

  )ماده و انرژی )علوم فیزیکی 

  شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی 

 تکالیف یادگیری

 های مختلف. مطالعه برنامه درسی علوم و تهیه گزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه

 های یادگیری علوم فصل سوم: مهارت

 های پرورش مهارت پژوهش شیوه

 های فعلی های قابل تحقیق، استفاده از دانستهبینی و طراحی شامل تشخیص پرسشپیش -گریپرورش مهارت پرسش

 هایی برای پاسخ به پرسش و ترغیب به طراحی کار پژوهشیهایی برای طراحی روشایجاد فرصت -بینیبرای پیش

 ی شواهد با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر آورپرورش مهارت مشاهده به هدف جمع 

  ترغیب به مشاهده 

 آوری اطلاعات استفاده از ابزار کمکی برای مشاهده و جمع 

 ارائه مشاهدات 

 های برقراری ارتباط، مباحثه و ارزیابی پرورش مهارت

  یادداشت برداری 

  محتوا و زمان ارایه گزارش 

 مهارت تفکر 

  مرتب کردن و تنظیم اطلاعات 

 مرتب کردن  -بندیطبقه -بندیدسته 

 ها، تضادها ها، مقایسهها در یک بخش، تمام بخشتحلیل ارتباط 

 بینی، فرضیه سازی پیش 

 گیری نتیجه 

  پیشنهادات 
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 تکلیف یادگیری 

ها به های یادگیری علوم از منظر تأثیرگذاری بر یادگیری و ادراک عمیق مفاهیم علمی، انتقال آموختهمطالعه نقش مهارت

 های آن در قالب مقاله کوتاه. ها، مقالات و ارائه یافتهآموزان در منابع علمی، پژوهشهای واقعی زندگی دانشموقعیت

 تکلیف عملکردی 

بینی شده در آموزش علوم و نقد و ارزیابی آن بر اساس های پیشآموزشی با بکارگیری مهارت -اجرای یک پروژه علمی

 معیارهای مطالعه علمی. 

 طراحی یک فرصت یادگیری 

 های تدریس علوم فصل چهارم: روش

 های فعال و غیرفعال روش 

 گرایی و انفرادی کردن آموزش علوم ساخت 

  حل مسئله 

  پروژه علمی 

  در کلاس پرسش و پاسخ 

  روش مشارکتی و گروهی 

 ها نحوه ارزشیابی از پروژه 

 تکالیف یادگیری 

های آموزش علوم به همراه ارائه پیشنهادات برای مشاهده یک کلاس درس علوم و تهیه گزارش تحلیل از نحوه به کارگیری روش

 آموزان.های دانشتوسعه مهارت

 آموزان در فرآیند آموزش. های دانشهدایت پرسش

 تکالیف عملکردی 

های طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از یکی از روش پیشنهاد شده برای تدریس علوم تجربی و چگونگی هدایت پرسش

 آموزان در فرآیند آموزش. دانش

 

 ها فصل پنجم: وسائل و مواد مورد نیاز در انجام فعالیت

 موجودات زنده(  مواد( 

 ها کیت 

  ابزارهای دور ریختنی 

  وسایل سمعی و بصری 

  تابلوها 

  منابع و مواد چاپی 

  منابع الکترونیکی 

 تکالیف یادگیری 

 تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز برای آموزش موقعیت یادگیری انتخاب شده.

 فصل ششم: طراحی واحد یادگیری درس علوم تجربی  
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  تعریف واحد یادگیری 

  عنوان یک واحد یادگیری از درس علوم ابتدایی 

  ایده کلیدی 

  چرایی و چیستی یادگیری 

  اهداف یادگیری 

 های اساسی در علوم ابتدایی پرسش 

 ها در درس علومپیش سازمان دهنده 

 های ذهنی و عملی مفاهیم و مهارت 

  نقشه مفهومی 

 6و0و2های شایستگیهای یادگیری در سطوح طراحی فرصت 

 های یادگیری ارزشیابی از فرصت 

  پیامدهای یادگیری 

  طراحی نقشه ذهنی 

 فعالیت عملکردی 

 طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یکی از مفاهیم اساسی آموزش علوم و نقد ارزیابی آن در سر کلاس.

 فصل هفتم: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی  

 یابی اهداف ارزش 

  انواع ارزشیابی 

 های ارزشیابی روش 

 ها ارزشیابی از مهارت 

 ها ارزشیابی از نگرش 

 ها و...( های خارج از مدرسه )پروژهارزشیابی فعالیت 

 آموز، مدرسه، والدین. شیوه ارائه نتایج ارزشیابی به دانش 

 تکلیف یادگیری 

 تهیه طرح ارزشیابی برای موقعیت یادگیری انتخاب شده 

 راهبردهای تدریس و یادگیری  -9

ها، مقالات علمی در زمینه آموزش علوم و راهبردهای های یادگیری مستقیم، فردی از طریق مطالعه پژوهشاستفاده از فرصت

آموزشی  -های علمیهای علمی، اجرای پروژههای علمی و کاربرد آن در درک مفاهیم علوم، بکارگیری مهارتآموزش مهارت

ها، بررسی آموزان، بکارگیری شیوه مشارکتی در اجرای پروژههای یادگیری علوم و آموزش آن به دانشیری مهارتبرای یادگ

های آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود ها در سطح کلاس درسی، بکارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیتگزارش

 ری. های جدید یادگیآموزان و خلق فرصتیادگیری دانش

 منابع آموزشی  -4

 ریزی آموزشی.مبانی آموزش علوم در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه منبع اصلی:

 های درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی. برنامه منبع فرعی:

 6236های یادگیری در دوره ابتدایی، ماهرخ حسن زادگان رودسری، نشر: پژوهشگر برتر، طراحی فعالیت
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 ردهای ارزشیابی یادگیری راهب -5

 نمره  2ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  2ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره  62ن کار: طراحی فعالیت یادگیری از یک واحد درسی علوم ابتدایی و ارائه آارزشیابی از پوشه

شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. تکالیف، ملاک
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 «اجتماعیآموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  -0

های خود و دیگران در خصوص مسایل هایی برای به چالش کشیدن ایدهای فرصتهای مدرسهآموزان نیاز دارند در آموزشدانش

اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی در اختیار داشته باشند تا از این طریق روحیه حقیقت جویی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

یف مداری، دعوتگری، مذاکره، انصاف، و نوع دوستی و پذیرفتن مسئولیت الهی در قبال نوع بشر، خصوصاً محرومان و تکل

مستضعفان را پرورش دهند. تحقق این امر مستلزم آن است که معلمان توانایی تحلیل برنامه درسی ملی مطالعات اجتماعی همچنین 

های محیط زندگی طراحی گیری از ظرفیتبا نیازهای یادگیرندگان تطبیق و با بهرههای یادگیری آن را توانایی آموزش و فرصت

 نمایند. 

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

استاد علوم انسانی تدریس: 

)ترجیحاً متخصص علوم 

 اجتماعی(

  آموزش و طراحی یادگیری مطالعات اجتماعینام درس: 

 نام درس به انگلیسی:
 Teaching and Designing of Learning Unit for Social Studies 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود: 

  با مطالعه پیشینه آموزش مطالعات اجتماعی تحولات این موضوع و ارتباط آن با

مباحث اساسی در حوزه آموزش مطالعات اجتماعی را تحلیل و ارتباط آن با نیاز 

 یادگیرندگان در موقعیت اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید. 

 های یادگیری در هساختار برنامه درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظری

های تدریس و تأثیر آن بر روند یادگیری انتخاب و سازماندهی اهداف، محتوا، روش

و انطباق سازی فراگیران بر محیط زندگی با کسب مهارتهای اجتماعی مشاهده 

 نمایند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن فرصت -8

  فصل اول
  تعریف مطالعات اجتماعی 

 همیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی ضرورت و ا 

  نیازهای محلی 

 فصل دوم: برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

  اهداف 

 های اساسی در مطالعات اجتماعی مفاهیم و مهارت 

 های موضوعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی حوزه 

 ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ارزش 

 های مشترک مهارت 

  سواد عددی 

  سواد خواندن 

  مهارت فناوری 



 

22 

 

 های زندگی مهارت 

  شناخت خود 

 ها ارزش 

  ارتباط با دیگران 

  هدف گذاری 

 گیری تصمیم 

  کنترل خشم 

  مراقبت از سلامتی 

  مهارت کاوشگری 

 های روانیبازی 

  

 تکالیف یادگیری

 ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ها با مفاهیم و مهارتبررسی رابطه میان تِم -6

 ی درسی مطالعات اجتماعی ها در برنامههای موضوعی و مهارتبررسی ارتباط حوزه -0

 ها مشاهده کلاس درس )مستقیم، فیلم، عکس و تصاویر( و تحلیل راهکارهای استفاده شده برای آموزش ارزش -2

 کالیف عملکردی ت

 های موضوعی، مفاهیم و مهارتها در برنامه درسی )نقشه مفهومی( رسم شبکه ارتباطی میان حوزه

 فصل سوم: شناسایی و بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی 

  شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار دروس 

  مفاهیم 

  )مهارتها )ذهنی، عملی 

 بینی شده های یادگیری پیشفرصت 

 های یادگیری چگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس یا حوزه 

 ها و واحدهای تدریس بررسی فصول، بخش 

 تکالیف عملکردی 

 ها و مفاهیم حول موضوع تحلیل یک واحد یادگیری و شناسایی درجه تلفیق مهارتها، ارزش -6

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد تلفیقی  -0

 فصل چهارم: راهبردهای تدریس و یادگیری 

  آموزش مستقیم 

  آموزش غیر مستقیم 

 ها پروژه 

 

 

 ها طرح کلی پروژه

  انتخاب تِم یا موضوع پروژه 

فردی 

 گروهی 
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 های مطالعات اجتماعی ها جهت آموزش حوزهشناسایی و بررسی زمینه 

 ها تعیین اهداف و انتخاب منابع در اجرای پروژه 

 ها نحوه ارزشیابی از پروژه 

 تکالیف یادگیری 

 های پروژه مورد نقد بررسی قرار دهد. ها در آموزش مطالعات اجتماعی را به جهت نوع و ویژگیای از پروژهنمونه

 تکالیف عملکردی 

 مهارت آموزان به صورت انتخابی یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب نمایند. 

ونه پروژه آموزشی را برای آموزش یکی از مباحث درس مطالعات اجتماعی طراحی، در مدرسه الف( به صورت گروهی یک نم

 اجرا و نتایج آن را به کلاس گزارش کنند. 

المللی مطالعه و یکی از رویدادها را برای تدریس ب( مهارت آموزان اخبار و رویدادهای جاری را در سطح محلی/ ملی/ بین

 انتخاب و برای آن یک واحد درسی طراحی و در کلاس اجرا نمایند.مباحث درس مطالعات اجتماعی 

 فصل پنجم: ساختار یك واحد یادگیری در درس مطالعات اجتماعی 

  عنوان واحد یادگیری 

  تعریف واحد یادگیری 

  ایده کلیدی 

  منطق واحد یادگیری 

  چرایی طراحی واحد یادگیری 

  مفاهیم اساسی 

  نقشه مفهومی 

  عملی مهارتهای ذهنی و 

 ها سطوح شایستگی 

  پیامدهای یادگیری 

  نقشه ذهنی 

 

 های یادگیری فصل ششم: فرصت

 ی گسترش مفاهیم/ مهارتها در یک واحد یادگیری چگونگی ارتباط و نحوه 

 ها با توجه به مفاهیم اساسی شواهد و مثال 

 های موضوعی پیرامون آن تِم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه 

  فرآیند کاوشگری و چگونگی به کارگیری مهارتهای آن در سازماندهی واحد یادگیری 

 کند. های آموزشی،... که به یادگیری مفاهیم کمک میبررسی تصاویر، نمودارها، پیام 

  مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری 

 آموزان ارتباط دارد.دانش هایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگیروش 

  راهبردهای پرورش خلاقیت و توسعه مهارتهای تفکر 

  طراحی ارزشیابی تکوینی از واحد یادگیری 

 ی از یادگیری طراحی ارزشیابی، مجموعه 
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 تکلیف یادگیری 

 نماید.  های رویکرد کاوشگری و درجه تلفیقی بررسی و طراحییک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت ملاک

 تکلیف عملکردی

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یک موضوع انتخابی با استفاده از مفاهیم و مهارتهای حداقل سه حوزه 

 موضوعی. 

 منابع آموزشی  -9

 3222: کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد منبع اصلی

 .6233یش پیش دبستانی و دبستانی(، حسین زراع، نسیم سعید، چاپ مبانی آموزش مطالعات اجتماعی )رشته علوم تربیتی گرا

، نشر پژوهشگر برتر، 6236، ماهرخ حسن زادگان رودسری، «...طراحی فعالیت یادگیری در دوره ابتدایی»کتاب  منبع فرعی:

 تهران. 

 برنامه درسی مطالعات اجتماعی، کتاب درسی مطالعات اجتماعی 

 Jisr.ut.ac.irنشانی مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،  

 استفاده نمایید. McGrawHill social studiesبرای استفاده از منابع انگلیسی مطالعات اجتماعی می توانید از سایت ناشران 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری 

  نمره  6ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 3ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت 

  نمره 6ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی و ارائه پروژه طراحی واحد یادگیری  
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 «مدیریت کلاس درس»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خلاقانه برای مدیریت 

تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کلاس درس امکان 

طریق تولید دانش و بهره مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی مستلزم پشتیبانی  پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از

 معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.

 مشخصات درس

 : نظرینوع درس

 0: تعداد واحد

 20:تعداد ساعت

 تربیتی: شایستگی کلیدی

 -: نیازدروس پیش

استاد متخصاص بارای تادریس: 

 علوم تربیتی 

 مدیریت کلاس درسنام درس به فارسی: 

 Classroom management نام درس به انگلیسی:

قتادر  مهتارت آمتوزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

 در کلاس بکار می گیرد. با تحلیل و تفسیر موقعیت یک کلاس درس، ساماندهی صحیح را -6

 

 و زمان مدیریت راستای در را ظرفیت این پایه، چند های کلاس های ویژگی شناخت با -0

 استفاده مورد یادگیری های فرصت طراحی برای یادگیرندگان متمایز تجربیات از گیری بهره

 .دهد می قرار

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 مدیریت کلاس درسفصل اول: 

 اصول کلی مدیریت کلاس

 شیوه های مدیریت کلاس

 فضای مطلوب برای یادگیری

 پیشگیری از مشکلات رفتاری

 مداخله های خاص برای تغییر رفتار 

 قرار داد گروهی -

 قرارداد فردی  -

 بازی رفتار خوب -

 دوری موقت -

 تکلیف عملکردی: 

مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و یک کلاس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را 

 نتایج را به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید.

 داریهای کلاسفصل دوم: الگوها و روش

 فرهنگ کلاس درس

 مقررات کلاس درس

 جو کلاس درس 
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 رفتار در کلاس درس. 

پردازند که به طور فرضی یا هایی میهای مدیریت کلاسکوچک به بررسی روشهای در گروه مهارت آموزانعملی: 

 واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

 فصل سوم: مدیریت کلاس درس و راهنمای یادگیری

 رویکرد سیستمی

 انضباط و معانی آن

 فعالیت یادگیری: 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 معرفی شده در زمینه مدیریت کلاس درسمطالعه منابع 

 یک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

 فعالیت عملکردی: 

 مدیریت کلاس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

 ی چند پایه هابرای آموزش کلا سریزی فصل چهارم : نکات مورد توجه در برنامه

 برابری فرصت های آموزشی در فرایند آموزش  -

 های چند پایه ریزی کلا سآزادی عمل معلم در برنامه -

 منا بع مالی( –)منابع انسانی  های چند پایهسفاده از منابع محلی در اداره کلااست -

 های کوچک آموزشی در کلاس تشکیل گروه -

 های اساسی در برنامه درسیمفاهیم و مهارتتاکید بر  -

 تکلیف یاگیری: 

مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کلاس چند پایه( در کلاس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های 

  فوق

 ی چند پایههافصل پنجم: نحوه تنظیم جدول ساعات هفتگی در کلا س

 های چند پایه در کلا سمدیریت زمان و نقش معلم  -

 ی چند پایههاقو انین ومقررات درکلاس -

 گروه های یادگیری در کلاس های چند پایه و نحوه سازماندهی و هدایت آن -

 تکلیف یاگیری: 

مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کلاس چند پایه( در کلاس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های 

 وق و ارائه به کلاسف

مصاحبه با معلم با تجربه در کلاس های چند پایه، و گفتگو در خصوص مشکلات مدیریت کلاس نقاط قوت و ضعف و آنچه از آن 

آموخته است، نحوه سازمان دادن اهداف و محتوای برنامه درسی، نحوه بکارگیری ظرفیت دانش آموزان و منابع محلی برای حل 

دول مقایسه ای از شباهت ها و تفاوت مشکلات و روش های مختلف اداره کلاس کلاس چند پایه بر اساس مشکلات و تهیه یک ج

  گزارش های ارائه شده درکلاس.

 فصل ششم: سازماندهی محتوا 

 ریزی بر اساس مهارت ها و مفاهیم مشترک برنامه -

 ریزی بر اساس موضوعات مشترک برنامه -
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 ق موضوعات مختلف درسی ریزی بر اسا س تلفیبرنامه -

 ظرفیت برنامه ریزی تلفیقی برای کلاس های چند پایه  -

 تم ها و ملاک های انتخاب تم  -

 تکلیف یادگیری: 

 مقایسه روش های سازماندهی محتوا و ظرفیت آن برای آموزش موضوعات مختلف در کلاس های چند پایه

 اندهی موضوعات مختلف پیرامون آن انتخاب یک تم و طراحی فعالیت های یادگیری برای سازم

 تکلیف عملکردی: 

یک واحد یادگیری بر اساس یکی از روش های سازماندهی محتوا برای آموزش در کلاس های چند پایه )حد اقل سه پایه( طراحی 

 و تدوین نماید.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 راهبردهای تدریس(. تهران: نشر روان.(: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و 6277مهرداد، حسین)

 (. کلاس های چند پایه. انتشارات مدرسه.6273زرافشان، علی )

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 نمره 7ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  6پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی  در فعالیت های یادگیری مهارت آموزارزشیابی فرآیند: عملکرد 

 نمره  2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 « و نقش تربیتی معلمحرفه ای اخلاق »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از میتربیت ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب 

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت 

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی مهارت ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتید به درک عمیق از ارزشآموزان با

تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های 

رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای  تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 گروهتشخیص 

 معلم یتیو نقش ترب ای اخلاق حرفه نام درس:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.میاخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه 

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای در شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیت

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.
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 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 ربیتی(های تابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 

 :فعالیت عملکردی
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تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات  تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک -

 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 صل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیتف

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثخواندنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون  -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ه صورت مکتوب و ارائه به کلاسها بتشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین ادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای یمقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 کارکنانمعلم و  -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -

 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -
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 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیبیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت شناسایی و -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای حلیل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق ت -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتوی زمین( از منظر مسئولیتهای رتربیتی مانند فیلم ستاره
 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژه

 و.......

 تیهای تربیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجساته تااریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 ای متعارض در آنهها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشفیلم ستارهمانند 

 آن

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتیتهای روی زمین( از منظر مسئولتربیتی مانند فیلم ستاره
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های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

اقامه دلیل برای های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و فیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272رز قراملکی، احد )فرام

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخلاق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276قری، خسرو )بیرونی، راضیه و با

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخلاق سازمانی، سرآمد، تهران. (،6277فرامرز قراملکی، احد )

مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و های اخلاقی، ترجمه عباس (، اخلاق سازمانی و ارزش6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتفعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در 

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.کارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملا
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه ایحرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میاثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفهدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات 

یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و 

و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره های قابل دفاع عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل

گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن 

موزان ضروری است. در طول برنامه به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آ

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه کارآموزی، مهارت آموز

کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل 

در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر  حرفه ای

وظیفه هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت  0عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 موفقیت را بر عهده دارند.برای دستیابی به  ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

)مجموع  تعداد واحد

 0+0: نیمسال اول و دوم(

)مجموع  تعداد ساعت

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «یکارآموز» سرفصل درس « / عمل در یآموزش پژوه» نام پودمان: کارآموزی

قادر مهارت آموز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ده قرار دهد. ای مورد استفاحرفه

خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آن را ارزیابی و  ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.
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 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
درسی  معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه - 0

عرفی خواهند شد و از را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه ممهارت آموز  برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت

 برخوردار می شوند.امتیازات 
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برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ضبط و با مشارکت مهارت آموز  در قالب تدریس خرد

ارزیابی قرار می گیرد: تحلیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ 

ای دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز ه

های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. 

ن طرح کلی برنامه توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوی 2مهارت آموز بر مبنای چارچوب

توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

ای دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به پاسخگویی به نیاز ه

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس مدرسه بر عهده دارد کار 

پژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود 

ا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و ت

 باشد. 

در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  ج( اجرا و پایش:

سازی آن را برای بازنگری در برنامه های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند

توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد 

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .اصل از اجرای برنامهعملکردی ح

ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه  د( ارزیابی:

/ شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 

ره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دو

گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی 

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(  برنامه منطق

 اهداف: 

                                                 
چارچوب مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو  - 2

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور

گیرد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع 

 بخشیدن به تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 علام می شود.منبع اصلی: متعاقبا ا

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این 

د برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی ارزیابی باید مستند به شواه

با حضور معلم راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس 

لکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از واقعی محل خدمت مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عم

ای؛ ب( ضبط تدریس توسط داوطلب )از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان عملکرد حرفه

 ای خود. راهنما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 سرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش ابتدایی
 

 «آموزش و طراحی واحد یادگیری ریاضی» سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن:  -0

های آموزان، نیاز دارند در آموزشریاضیات، ریشه در قوه تعقل انسانی و نقشی موثر در درک قانونمندی طبیعت دارد.دانش

و حل مسائل علمی در اختیار داشته باشند تا از این طریق، در برخورد با  هایی برای اکتشاف خلاقانه پدیده هاای، فرصتمدرسه

مسائل، بتوانند بطور منطقی استدلال کنند، قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند و درباره پدیده های پیرامونی، تئوری های جامع 

 بسازند.

تلزم آن است که معلمان بتوانند با بهره گیری از استانداردهای فرایندی در آموزش ریاضی، استعداد دانش تحقق این امر، مس

آموزان را در حل مسائل و پرورش تفکر ریاضی، تقویت کنند.آموزش ریاضی در دوره ابتدایی، بیش از آنکه بر آموزش اصول، 

آموزان در درک اصول و مفاهیم و تعمیم های آن به موقعیت های واقعی،  تعاریف و اثبات های دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش

متمرکز است.در این رابطه، معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیری و سطح درک دانش آموزان، مسائل چالش 

راه حل ها و یافتن روش های  برانگیزی طرح کنند که علاقه کودکان را جلب کرده و توانایی های آنان برای متمرکز شدن بر

های یادگیری و  مختلفی که به حل احتمالی مسئله منجر می شود، پرورش دهند.بعلاوه، معلمان در طراحی و سازماندهی فرصت

باید به گونه ای عمل نمایند که عدم موفقیت های متوالی دانش آموزان، موجب دلسردی آنها نشده،بلکه با حمایت و  هدایت آن،

ی معلمان، فرصتی برای رفع بدفهمی ها یا یافتن راه و روش های تازه و بدیع فراهم شود، به گونه ای که دانش آموزان به حل پشتیبان

 تبدیل شوند.،کنندگان خلاق مسئله

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس: 

 0تعداد واحد:

  20 تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی/تربیتی

 -دروس پیش نیاز:

برای  استاد متخص 

 تدریس:

 استاد علوم پایه

 ) ترجیحا متخصص ریاضی(

  آموزش و طراحی یادگیری ریاضینام درس به فارسی:  

 teaching and design learning mathematics نام درس به انگلیسی:

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود: 

 هداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی با درک اصول و ا

سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت های یادگیری مرتبط با موقعیت های واقعی زندگی 

 دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند.

   با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی

 دانش آموزان طراحی و تاثیر آن بر تعمیق یادگیری را ارزیابی نماید. 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن :فرصت -8

 کلیات فصل اول:

  ماهیت ریاضیات، باورها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال 

  ضرورت آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی 

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی 

  ،استانداردهای فرایندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی) حل مسئله، استدلال، اثبات، پیوندها و اتصالات

 ارتباطات و بازنمایی(

 تن دانش ریاضی از طریق حل مسئله(حل مسئله) ساخ 

  اثبات و استدلال ) بررسی یک حدسیه ریاضی؛بیان و ارزیابی یک استدلال یا اثبات؛ انتخاب و بکارگیری شیوه

 های مختلف استدلال(

  ارتباطات) سازماندهی تفکر ریاضی از طریق برقراری ارتباط؛ بیان ایده ها و تفکرات ریاضی بطور واضح و

 ارزیابی ایده ها و تفکرات ریاضی دیگران، بکارگیری زبان ریاضی( شفاف؛تحلیل و

  پیوندها و اتصالات) تشخیص ارتباط بین مفاهیم ریاضی و بکارگیری آنها؛ تشخیص و بکارگیری مفاهیم

 ریاضی در زمینه های خارج از ریاضی(

 ارتباط بین ایده های ریاضی؛  بازنمایی ها) تولید و بکارگیری بازنمایی ها برای سازماندهی، ثبت و برقراری

 انتخاب، بکارگیری و تبدیل بازنمایی ها برای مدلسازی و تفسیر پدیده های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی(

 

 فصل دوم: برنامه درسی آموزش ریاضی 
 اهداف 

 برنامه درسی ریاضی در دوره ابتدایی 

 ها در برنامه درسی وسعت و توالی مفاهیم و مهارت 

  درسیساختار کتاب 

  فرایند شکل گیری مفاهیم ریاضی 

 معنادارسازی ریاضیات 

 ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه 

 تکلیف یادگیری:

یکی از کتاب های درسی دوره ابتدایی را انتخاب و با وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها، چگونگی معناسازی مفاهیم/ کسب 

 نمایید. مهارتها توسط دانش آموزان را بررسی و گزارش

 تکلیف عملکردی: 

 های موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی )نقشه مفهومی( رسم شبکه ارتباطی میان حوزه

  9تا پایه  0فصل سوم: اصول و استانداردهای پایه 
 م اعداد و عملیات) مفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی،کسری و رابطه بین آن ها، راه های نمایش اعداد، سیست

های عددی؛ شمارش چند تا چند تا؛ مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آنها و اثری که عمل آنها بر 

اعداد حسابی دارند؛ رابطه بین جمع و تفریق با ضرب و تقسیم؛ راهبردهای انجام محاسبات، محاسبات ذهنی و 

 تخمین زدن(
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 ؛ شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسی جبر) درک الگوها و روابط؛ طبقه بندی بر اساس ویژگی ها

ه یا اصوات؛ درک خواص و ویژگی عملیات؛ بازنمایی ملموس، تصویری یا کلامی از نمادها؛ مدلسازی ب

 کمک تصویر یا اشیاء؛ توصیف تغییرات کیفی یا کمی در بافت های مختلف(

 ژگی اشکال دو بعدی و سه بعدی؛ بیان هندسه) شناسایی و نامگذاری اشکال دو بعدی و سه بعدی؛ توصیف وی

 مکان هندسی و توصیف روابط بکمک هندسه مختصاتی؛ تقارن(

  اندازه گیری) درک ویژگی های قابل اندازه گیری اشیاء، واحدها،سیستم ها و فرایندهای اندازه گیری؛

ل، ارتباط میان صفات) ابزار و فرمول های اندازه گیری برای تعیین اندازه(، هم ارزی و تبدی،بکارگیری فنون

 مساحت،شکل، محیط و مساحت،حجم و شکل(.

  تحلیل داده ها) طرح سوالی که بتوان پاسخ آن را بکمک جمع آوری، سازماندهی و نمایش داده ها بدست

آورد؛ انتخاب و بکارگیری روش های آماری مناسب برای تحلیل داده ها؛ پیش بینی و نتیجه گیری بر اساس 

 بکارگیری مفهوم ابتدایی احتمال( داده ها؛ درک و

  تکلیف یادگیری:

  توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های اول تا سوم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج در

 یادگیری ریاضی، پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارائه نماید.

  /مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به گزارشی از یک جلسه تدریس مفاهیم

 همراه پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان، ارائه کند.

  یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یکی از پایه های اول، دوم، سوم طراحی

 نماید.

  4تا پایه  4فصل چهارم: اصول و استانداردهای پایه 

  ،اعداد و عملیات) درک کسر بعنوان جزئی از یک کل، عضوی از یک مجموعه، مکانی روی محور اعداد

تقسیم دو عدد بر هم؛ ارزش مکانی اعداد بزرگ، مقایسه و مرتب کردن اعداد حسابی،کسرها و اعشاری ها، 

ک روابط بین عملیات در حل درک مفاهیم مختلف ضرب و تقسیم و تاثیر عمل آنها بر اعداد طبیعی؛ در

مسئله؛ درک خواص ضرب و تقسیم؛ انتخاب و بکارگیری استراتژی های مختلف در محاسبه یا تخمین 

 حاصل عملیات با اعداد طبیعی(

  جبر) توصیف، تعمیم دنباله های عددی و هندسی؛ آشنایی با مفهوم متغیر و بکارگیری حروف بجای مقدار

 رای درک و ارائه روابط کمی؛ بررسی تاثیر تغییر یک متغیر بر متغیر دیگر(نامعلوم؛ بکارگیری مدل ها ب

  هندسه) شناسایی و تحلیل ویژگی ها و خواص اشکال دو بعدی و سه بعدی؛ طبقه بندی اشکال بر مبنای

خواص و ویژگی ها؛ همنهشتی و تشابه؛ توصیف مکان و حرکت؛ پیش بینی و شناسایی نتیجه انتقال، دوران یا 

تاب یک شکل دوبعدی؛ محور و مرکز تقارن در شکل های دوبعدی؛ رسم اشکال دو و سه بعدی؛ باز

شناسایی و ساخت اشکال سه بعدی با داشتن بازنمایی دوبعدی آنها؛ شناسایی و رسم بازنمایی دوبعدی اشکال 

 سه بعدی؛ مساحت؛ حجم(

 ناسب برای اندازه گیری و بیان طول، اندازه گیری) درک طول،مساحت،حجم،اندازه زاویه و انتخاب واحد م

مساحت،حجم،جرم،زمان، دما و اندازه زاویه؛ تبدیل واحدهای اندازه گیری؛انتخاب استراتژی مناسب برای 

داشتن مرجع مقایسه؛ مساحت جانبی و  تخمین محیط، مساحت و حجم اشکال نامنظم؛ تخمین اندازه ها با

 حجم مکعب مستطیل(
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 حقیق برای پاسخ به یک سوال و توجه به روش جمع آوری اطلاعات؛ جمع آوری تحلیل داده ها) طراحی ت

اطلاعات از طریق مشاهده،پرسشنامه،آزمایش؛ نمایش اطلاعات بکمک جدول نمودار تصویری؛ شاخص های 

مرکزی شامل میانگین، میانه و مد؛ مقایسه کردن و برقراری ارتباط بین ارائه های مختلف داده ها؛ پیش بینی و 

نتیجه گیری کردن بر اساس داده ها؛ توصیف پیش آمدها با شانس وقوع برابر؛ پیش بینی احتمال وقوع یک 

 پیش آمد( 

 تکلیف یادگیری :

  توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های چهارم تا ششم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج

 رفع بدفهمی های دانش آموزان، ارائه نماید.در یادگیری ریاضی، پیشنهاداتی برای 

  گزارشی از یک جلسه تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به

 همراه پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان، ارائه کند.

  پایه های چهارم،پنجم، ششم طراحی یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یکی از

 نماید.

 فصل پنجم:حل مسئله

 ،(.حل مسئله به مثابه مسئله حل کردن) جورج پولیا... 

 حل مسئله به مثابه رویکرد آموزش 

 راهبردهای حل مسئله 

  ،ساختن یک مدل،رسم شکل یا نمودار، الگوسازی و جستجو برای پیداکردن یک الگو، حدس و آزمون

منظم، درست کردن جدول یا چارت،حذف حالت های نامطلوب،تشکیل معادله،حل مسئله ساخت فهرست 

 ساده تر، معکوس عمل کردن، استفاده از استدلال منطقی.

 تکلیف یادگیری:

  انواع راهبردهای حل مسئله را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبردها را برای آموزش مفاهیم

 در قالب یک مقاله کوتاه، ارائه نماید. و مهارت های ریاضی،

  گزارشی از یک جلسه تدریس، در زمینه آموزش راهبردهای حل مسئله را تحلیل و نقش راهبردهای

بکارگرفته شده در کمک به یادگیرندگان در درک مفاهیم ریاضی را تحلیل و به همراه پیشنهاداتی برای 

 رائه نماید.تاثیرگذاری بیشتر بر یادگیری دانش آموزان، ا

 تکلیف عملکردی:

یک نمونه فرصت یادگیری برای آموزش یکی از راهبردهای حل مسئله، با توجه به سطوح متفاوت توانایی دانش آموزان، طراحی 

 و تدوین نماید.

  فصل ششم: طراحی واحد یادگیری بر مبنای رویکرد حل مسئله
  عنوان واحد یادگیری 

  هدف واحد یادگیری 

  و عرضی واحد یادگیریارتباط طولی 

 تعیین پیش دانسته های ضروری دانش آموز و بافت و زمینه فرهنگی 

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطلاحات خاص این واحد یادگیری 
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  /چگونگی ارتباط و نحوه گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دست یابی به مفهوم نهایی

 مهارت مورد نظر

 نتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آنتم ا 

 شواهد و مثال ها با توجه به مفاهیم اساسی 

 فرصت های یادگیری پیش بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن 

 بدفهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم ریاضی و روش های رفع آن 

 وزشی و تلفیق برنامه ریزی برای بکارگیری منابع آمICT و ریاضیات 

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری 

 فرصت های برقراری ارتباط مفاهیم با زندگی واقعی 

 فرصت رشد مهارت های تفکر و فرایندهای ریاضی 

 .تعیین رویکرد،شیوه و ابزار سنجش و ارزیابی 

 تکلیف یادگیری :

 های رویکرد حل مسئله و درجه تلفیق بررسی و طراحی نماید. یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت ملاک

 

 تکلیف عملکردی:

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری، برای یکی از مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی با رویکرد حل مسئله، با 

 دانش آموزان، اجرا و ارزیابی نتایج یادگیری در قالب یک گزارش.توجه به بافت و زمینه زندگی 

 راهبردهای تدریس و یادگیری: -9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه آموزش ریاضی 

یل پاسخ به پرسش های طرح شده به هنگام ارائه گزارش ها به و راهبردهای حل مسئله و کاربرد آن در درک مفاهیم ریاضی، تحل

شیوه مشارکتی. بکارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری دانش 

 آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری.

 منابع آموزشی:  -4

 منبع اصلی: 

 لمان دبستان و مهارت آموزان آموزش ابتدایی. مولف دکتر مانی رضائی.دانشگاه مبانی آموزش ریاضی برای مع

 .6236فرهنگیان.

  .6233کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، نوشته گیل باتل. ترجمه شهرناز بخشعلی زاده.انتشارات سمت. 

 6232سین آشنا.ناشر: بینش نو. آموزش ریاضیات در دبستان. مولفین: روبین بورگنسن، شلی دال. مترجم: دکتر امیر ح. 

 مولفان: رابرت.ای.ریس، مرلین.ن.سایدام،مری مونتگومری لیند .کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

 .6232کوئیست.مترجم:مسعود نوروزیان.انتشارات مدرسه.

  بخشعلی زاده.انتشارات مترجم شهرناز  -، نسخه مدرس(، نویسنده: جان ال. مارتینمهارت آموزریاضیات برای معلمان) نسخه

 .6273مدرسه. 
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  کمک کنیم کودکان ریاضی یادبگیرند.کمیته مطالعه یادگیری ریاضی. تدوین کنندگان:جرمی کیل پارتیک و جین

  .6276سوافورد. مترجمان:مهدی بهزاد و زهرا گویا.انتشارات فاطمی.
  Van De Walle,J.A.,Karp,K.S.,Bay-Williams,J.M.(2013).(8th Edition).Elementary and 

Middle SchoolMathematics:Teaching Developmentally, Student Value 

Edition.Boston:Pearson. 

 Lester ,F.K.,Jr.,(Ed.)(2007).Second handbook of research on mathematics teaching and 

learning: A Project of the National Council of Teachers of Mathematics. Information 

Age. 

 Alex anderson,G.(2000).The Random Walks of George Polya.Cambridge university 

press.  
 Principles and standards for school mathematics.)2000 (. NCTM. 

 Assessment & evaluation of school mathematics,NCTM. 

 منبع فرعی: 

  نشر پژوهشگر برتر، تهران. 6236، ماهرخ حسن زادگان رودسری، «...طراحی فعالیت یادگیری در دوره ابتدایی»کتاب ، 

 برنامه درسی ریاضی، کتاب درسی ریاضی. 
 

  :راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

  نمره  62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2 هابینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت 

  نمره 2ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی و ارائه پروژه طراحی واحد یادگیری 

 دی و آزمون پایان ترم انجام می شود.مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکر

از تکالیف عملکردی، می تواند بصورت  %22ارزیابی تکالیف، ملاک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. 

 گروهی اجرا شود.
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 «آموزش و طراحی واحد یادگیری دینی و قرآن»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

اولین تجربیات یادگیری مفاهیم اخلاقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء خانواده، نزدیکان و همسالان شکل می گیرد. 

در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی )هفت سال دوم( به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شکل گیری رفتار های دینی و 

تقید به مسایل دینی محسوب می شود. آشنایی معلمان با فرآیند رشد اخلاقی و روش های آموزش آن، اخلاقی در کودکان و نیز 

به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدی دانش آموزان و سازمان دادن موقعیت های یادگیری تأثیر گذار برای درک مفاهیم 

 . دینی، شکل گیری و تقویت ارزش ها و باور های دینی کمک کند

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

-تربیتیشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

استاد گروه علوم تدریس: 

  انسانی

 دینی و قرآنآموزش و طراحی واحد یادگیری  نام درس:

قادر مهارت آموز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

با مطالعه روش های بکارگرفته شده در آموزش مفاهیم اخلاقی و دینی تناسب آن با ظرفیت های 

 ذهنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد. 

با تحلیل برنامه درسی آموزش دینی و قرآن فرصت های یادگیری را برای آموزش طراحای و اجارا 

 نماید. 

 

 ی یادگیری، محتوای درس و ساختار آن ها. فرصت8

 فصل اول : جایگاه آموزش دینی در تربیت

 زمینه فلسفی  -

  نگرش به آموزش دینی 

 زبان آموزش دین 

 مستقیم

 غیرمستقیم

 تجارب دست اول و آثار و نتایج آن

 تربیت دینی و پرورش تفکر 

 زمینة روانشناختی تربیت دینی  -

 )اعتقادات، اخلاق، احکام( های دینیماهیت یادگیری در آموزه

  های دینیویژگیهای رشدی و تکامل آن در درک آموزه 

 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اعتقادی 

 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اخلاقی 

 زمینة اجتماعی تربیت دینی  -
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 خانواده و تربیت دینی

 مدرسه و تربیت دینی

 نهادها و تربیت دینی

 تربیت دینی ها ورسانه

 تکالیف یادگیری: 

تربیت و تهیه یک گزارش  ای از مفاهیم اعتقای/ اخلاقی و مصاحبه با دانش آموز/ معلم/ متخصصان تعلیمانتخاب نمونه (6

  مستندی درباره ظرفیت های ذهنی دانش آموزان در درک و بکارگیری مفاهیم.

 نقش مدرسه در آموزش های دینیمشاهده کلاس درس )مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش تحلیلی از  (0

 فصل دوم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن در دوره ابتدایی

 رویکرد و اهداف برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی  -

 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا -

 یادگیری –های یاددهی روش -

 یابی پیشرفت تحصیلینقش و جایگاه ارزش -

 تحصیلییابی پیشرفت های ارزششیوه -

 تکلیف عملکردی: 

 رسم شبکه مفهومی برای مفاهیم و آموزه های دینی طرح شده در برنامه درسی و تناسب آن با ویژگی های رشدی دانش آموزان. 

 فصل سوم: مواد آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز -

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب کار  -

 و نقش کتاب راهنمای معلم ساختار، ویژگی -

 نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی -

  تکلیف عملکردی:
 تحلیل یک نمونه از واحد های یادگیری کتاب درسی و بررسی میزان سازگاری آن با عناصر برنامه درسی.

 های تدریس قرآنفصل چهارم: روش

 خواندن قرآن : -الف

 موزش مهارت روخوانیآ -0

بخش خوانی کلمات و ترکیب های قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس آموخته های  -0-0

 سواد آموزی فارسی و با اشاره صحیح به هر بخش، توسط معلم، با استفاده از لوحه آموزشی و خواندن دسته جمعی و انفرادی دانش آموزان 

 کلمات و عبارات قرآنی به صورت شمردهتمرین خواندن  -0-8

 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت معمولی و روان -0-9

 

 : الخط قرآن کریمآموزش نمادهای خاص رسم  - 8

 انواع تنوین، کاف بدون سرکج و الف کوچکتاء گرد،  -0-8

 هاء ضمیر ( واو و یای کوچک ) در اشباع حرکت -8-8

 همزه )ء( -9-8
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 نون کوچک ) التقای ساکنین ( -4-8

 حروف مقطعه -5-8

 علامت مد -4-8

 آموزش حروف ناخوانا : -9

 انواع حروف ناخوانا -9 -0

 آموزش حروف ناخوانا به صورت حروف متمایز - 8-9

 آموزش قواعد حروف ناخوانا -9-9

 روش تدریس انواع وقف  -4

 ی رفع اشکالات روخوانیشیوه -5

 آموزش قرائت -4

 های قرآنیپیامب ( 

 ها و عبارات ساده یا پرکاربرد قرآن کریم روش آموزش معنا کردن ترکیبج ( درک معنا : 

 های قرآنی د ( داستان
 ( خواندن از روی قرآن کامل هت

 ( حفظ نسبی آیات و سوره های قرآن کریم  و

 تکلیف عملکردی:

س بخش های مختلف، طراحی آموزشی با استفاده از شیوه های با اهداف بررسی برنامه درسی و ارتباط آن با روش های تدری

 مختلف آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید.

 راهبردهای تدریس و یادگیری .9

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش دینی، مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از توانایی های 

دانش آموزان در درک مفاهیم دینی و اخلاقی و بکارگیری راهبرد غیر مستقیم برای رسم شبکه مفهومی و تحلیل واحد 

ختلف مهارت آموزی و نیز بهره گیری از منابع محلی برای پاسخ به تفاوت یادگیری. در آموزش قرآن استفاده از روش های م

 های فردی دانش آموزان، تأکید می شود. 

 . منابع آموزشی4

  منبع اصلی:
  .3226مبانی و روش تدریس تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی. درس نامه دوره های تربیت معلم.کدکتاب. 

  (دکتر اکبر سلیمان نژاد. انتشارات سمت. روش های تدریس تعلیمات دینی .)هدیه های آسمانی 

  .سازمان 6273کتاب معلم) راهنمای تدریس( آموزش قران پایه سوم دبستان. طرح ارتقاء آموزش قران در دوره ابتدایی .

 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

 ( مجموعه راهنماهای تولید کتاب های ویژگی های کتاب های آموزشی دینی) دوره های ابتدایی،راهنمایی و متوسطه

 . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی6276آموزشی.

  .3.رشد آموزش قران. شماره 6272روش آموزش قران دوره ابتدایی. رضا نباتی. 

 دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی. 6270. 3266کد  .روش آموزش قران دوره ابتدایی . 
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  به دانش آموزان دوره ابتدایی با تاکید بر روش های غیر مستقیم. زهرا نامدار و فاطمه روش های آموزش مسائل دینی

 سومین همایش ملی مدرسه فردا.6233 رهبری.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  62ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  2پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  در فعالیت های یادگیری مهارت آموزارزشیابی فرآیند: عملکرد 

 نمره  2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 های یادگیری تعیین شده است.  ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد
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 «آموزش و طراحی واحد یادگیری هنر»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

آموزش هنر فرصت لازم برای مواجهه کودکان با دنیایی که مملو از اطلاعات در قالب های مختلف و پیچیده بصری )شکل ها، 

در آموزش دوره  "تربیت هنری"ساختار ها، و بافت ها( و غیر بصری است را فراهم می کند. توجه به اندازه ها، رنگ ها، الگو ها، 

خود را یاد بگیرند و بتوانند اطلاعات را از منابع محیط پیرامون  "حواس"ابتدایی موجب می شود تا دانش آموزان توانایی استفاده از 

معتبر مورد بررسی و استفاده قرار دهند. توانایی معلمان در خلق فرصت های  با دقت انتخاب و آنها را بر اساس معیار های خود

یاگیری با بهره گیری از قدرت تخیل، تفکر، حواس دانش آموزان به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن تقویت رشد عاطفی و ذهنی 

یری آنان در موضوعات درسی مختلف به عنوان یکی از شیوه برقراری ارتباط برای کمک به یادگ دانش آموزان، از زبان هنر

 استفاده کنند.

  

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 استاد گروه هنرتدریس: 

 هنر یریادگیواحد  یآموزش و طراح نام درس:

این واحد یادگیری مهارت آموز قادر اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 

 خواهد بود:

با درک نقش آموزش هنر در رشد ظرفیت ها و استعداد های دانش آموزان فرصت های 

یادگیری را برای تقویت توانایی های زیبایی شناسی، تفکر، و ابراز احساسات به زبان هنر 

 تدارک ببیند. 

هر یک از حوزه های هنری در پرورش توانایی برنامه درسی هنر را از منظر تربیت هنری و نقش 

 های دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت8

 

 فصل اول: کلیات

 تعاریف هنر -

 کارکرد و نقش هنر در تربیت و یادگیری  -

 تاریخچه آموزش هنر در ایران و جهان -

 های ایراندبستانسیر تحول آموزش هنر در  -

 مبانی آموزش هنر

 شناختی آموزش هنرمبانی روان -

 نظریه هوشهای چند گانه و نقش هنر در پرورش انواع هوش -

 آموزاننقش هنر در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش -

 نیازها، علایق و تجربیات کودکان در آموزش هنر اهمیت توجه به  -

 چگونگی تربیت هنری آنان در این سنین  66تا  3خصوصیات روانشناختی کودکان در سنین  -

 تعریف جدید از سواد و چگونگی ایجاد ارتباط از طریق انجام فعالیت های هنری  -

 رویکرد دیسیپلین محوری در آموزش هنر -
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 زیباشناختی  -

 خلاقیت -

 منش تفکر -

 تفکر انتقادی )نقد هنری( -

 تکلیف یادگیری: 

مقالات علمی پژوهشی در زمینه ویژگی های زیبا شناسی دانش آموزان در دوره ابتدایی، رویکرد ها در آموزش هنر و نقش هنر با 

 در یادگیری را مطالعه و دیدگاه خود در زمینه نقش هنر در آموزش و یادگیری را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: آموزش هنر

 فرآیند آموزش

 اک حسیادر -

 درک عناصر و واژگان و مفاهیم هنری -

 خلق هنری -

 درک مفاهیم -

 ابراز فردی -

 ادراک حسی

 حس بینایی -

 حس شنوایی -

 حس حرکتی -

 حس لامسه -

 عناصر بصری 

 نقطه -

 خط -

 سطح -

 حجم -

 شکل )فرم( -

 رنگ ها -

 بافت -

 اصول زیبا شناسی 

 نظم -

 تقارن -

 تناسب -

 ریتم -

 ترکیب بندی -

 نقش هر یک از مفاهیم در تولید آثار هنری -
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 درک مفاهیم و اصول در آثار هنری

 برقراری ارتباط با آثار هنری نحوه -

 منحصر به فرد بودن آثار هنری خود ودیگران -

 قضاوت و تفسیر -

 تکلیف یادگیری: 

از منظر رویکرد تربیت هنری، روش آموزش مفاهیم هنری به کودکان را در یک موقعیت یادگیری در سطح مدرسه مطالعه و آن 

 را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 : تکلیف عملکردی

از منظر با رعایت فرآیند آموزش هنر برای آموزش یکی از مفاهیم ذکر شده فرصت یادگیری را طراحی، اجرا و نتایج آن را 

 تقویت توانایی های زیباشناسی دانش آموزان گزارش نماید. 

 ی ابتداییدرسی هنر دوره فصل سوم : برنامه

 رویکرد -

 اصول -

 ی درسی آموزش هنراهداف کلی برنامه -

 های آموزش هنرحوزه

 تربیت شنوایی -

 نقاشی -

 سازیکاردستی و حجم -

 قصه و نمایش -

 آشنایی با میراث فرهنگی -

 و ارزشیابی در آموزش هنرهای تدریس روش

 رویکردهای سنتی در آموزش هنر -

 رویکردهای اکتشافی در آموزش هنر -

 یابیارزش

 مشاهده -

 خود ارزیابی -

 ارزیابی همسالان -

 ثبت و گزارش دادن -

 ها و سطوح عملکرد در ارزیابی یک تولید هنریملاک -

 فضا و مواد آموزشی در آموزش هنر

 نقش ابزار و منابع در آموزش هنر -

 وسایل سمعی و بصری -

 وسایل قابل مصرف )دور ریختنی ها( -

 تکلیف یادگیری:
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نمونه ای از آثار هنری دانش آموزان را به جهت، خلق ایده هنری، نحوه استفاده از قالب ها و ابزار های هنری، مورد بررسی قرار 

 داده و ارزیابی خود را بر اساس اصول و معیار های زیبایی شناسی ارائه نماید. 

 تکلیف عملکردی: 

برنامه درسی آموزش هنر را از منظر ارتباط عناصر برنامه با یکدیگر و نقش هر یک از حوزه های هنری در پرورش قدرت خلاقیت، 

 توانایی های ذهنی و عاطفی دانش آموزان با توجه به تربیت هنری مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .9

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس رویکرد تربیت هنری و ارتباط آن با حوزه های مختلف آموزش هنر، مطالعه مستقل و تعاملی 

برای تهیه گزارش از توانایی های دانش آموزان در ابراز ایده ها و افکار به زبان هنر)با استفاده از قالب های هنری(، راهبرد غیر 

 نامه درسی بر اساس رویکرد تربیت هنری و نقش آن در پرورش توانایی های دانش آموزان. مستقیم برای تحلیل بر

 . منابع آموزشی4

  منبع اصلی:
 . انتشارات مدرسه.6232آموزش عمومی هنر: چیستی،چرایی،چگونگی. محمود مهرمحمدی. 

 . انتشارات سمت.6232برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش. محمود مهر محمدی و مرجان کیان. 

 . نشر نظر.6232ترجمه فرشته صاحب قلم. .و پک اسپیرز ایوان گودالیوس رویکردهای معاصر در آموزش هنر.

 . انتشارات مدرسه.6232نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان. حسن میرزا بیگی. 

 . انتشارات مدرسه.6273غلامعلی کیومرثی. آشنایی با نقش هنر در پیشبرد فعالیت های پرورشی مدارس. 

. دفتر 6272فاطمه دارپور و همکاران.  ،راهنمای معلم برنامه درسی هنر برای معلمان پایه اول، دوم و سوم ابتدایی. مینا نواب صفوی

 تالیف کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش.

.دفتر 6236مینو ایه اللهی و همکاران.  هارم، پنجم و ششم ابتدایی.راهنمای برنامه درسی هنر دوره ابتدایی برای معلمان پایه های چ

 تالیف کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش.

 . انتشارت آییژ.6273تربیت هنری در قلمرو آموزش و پرورش. محمد امینی. 

 . موسسه منادی تربیت.6270آموزش هنر در مدارس دوره ابتدایی. آیه الله محمد پور. 

 . موسسه منادی تربیت.6270تدایی. آیه الله محمد پور و مهوش سهیلی. نقاشی دوره اب

 Davies,Dan (2010).Enhancig the role of the arts in primary pre- service teacher 

education.Bath Spa University,Newton Park,Bath,Somerset BA29BN,England,UK. 
 Eisner, Elliot (2002).The Lessons the rts Teach, Available at Learning and Arts: 

Crossing Boundaries Proceedings from an Invitational Meeting for Education, Arts 

and Youth Funders Held January, Los Angeles. 

 Kaynar Tanir, Ayben Cakir Ilhanb, Ayse. Ayhan Ozerc, Zulfikar niz (2012).Teaching 

visual arts in primary school.teaching departments of postmodern art education 

approach.Ankara University, Faculty of educational Sciences, Ankara 06590, Turkey. 
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  2ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  2پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  در فعالیت های یادگیری ارت آموزمهارزشیابی فرآیند: عملکرد 

 نمره  62ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «آموزش و طراحی واحد یادگیری تربیت بدنی»سرفصل درس 

  معرفی درس و منطق آن: -0

حوزه یادگیری تربیت  آموزشی و اقتصادی است. فرهنگی، اجتماعی، تربیت بدنی بعنوان عاملی اساسی و موثر در توسعه فردی،

روش های  شناسایی روانی، عاطفی و ایجاد زمینه های لازم در جهت ،، به دنبال برقراری سلامت کامل جسمیبدنی و سلامت

اشت اصول درست انجام فعالیت های جسمانی، ارتقای توانایی های بدنی و حرکتی، تببین روش های تفریحی سالم و ترویج بهد

سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری، اختلال، معلولیت های جسمی و توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سلامت 

 است.

 مشخصات درس

  عملینوع درس: 

 6 تعداد واحد:

 ساعت 20 تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 تربیتی -موضوعی

 -دروس پیش نیاز:

استاد متخص  برای 

 تدریس:

 ربیت بدنیتگروه استاد 

  آموزش و طراحی واحد یادگیری تربیت بدنینام درس به فارسی: 

 foundations and physical education نام درس به انگلیسی:

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود: 

  آموزش تربیت بدنی دوره ابتدایی، ظرفیت های با درک اصول و اهداف برنامه درسی

منظور پرورش آنها، محتوا ه جسمی، روحی و روانی دانش آموزان خود را بشناسد و ب

را در ابعاد جسمانی، عقلانی، اجتماعی، روانی و معنوی بصورت تلفیقی سازماندهی 

 نماید.

  دانش آموزان خود را بنحوی هدایت کند که در قبال سلامتی خود مسئولیت پذیر باشند

و به نقش خود در تضمین سلامت جسمی و روانی و نشاط فردی و اجتماعی، بخصوص 

 سلامت خانواده باور داشته باشند. 

   با تاکید بر کارگروهی و فعالیت های جمعی، فعالیت های بدنی و ورزشی را بنحوی

بگیرند چگونه در قالب گروه کار کنند، اعتماد  آموزش دهدکه دانش آموزان یاد

بنفس شان را افزایش دهند، برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنند، خطر کنند، در 

 ئل را حل کنند.مسائل درگیر شوند و بکمک دیگران مسا

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن :فرصت -8

 کلیات فصل اول:

 جایگاه تربیت بدنی دوره ابتدایی در جهان معاصر 

  ضرورت وکارکرد آموزش تربیت بدنی در دوره ابتدایی 

  فعالیت جسمانی و اصول آموزش مهارت های ورزشی در دوره ابتدایی و تشویق و ترغیب دانش آموزان برای گنجاندن

 ورزش در زندگی

  استانداردهای آموزش تربیت بدنی در دوره ابتدایی و روش های درست انجام فعالیت های جسمانی بمنظور حفظ بدن از

 خطرها و آسیب ها

 تقویت جسمانی و ارتقای توانایی های بدنی و حرکتی 

 تببین روش های تفریحی سالم واصول سالم زیستن 

 اجتماعی از طریق تربیت بدنی -طفیبهبود رفتارهای عا 
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 فصل دوم: برنامه درسی آموزش تربیت بدنی
  اهداف برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی: حفظ سلامت و تندرستی و شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی

 دانش آموزان

 تغذیه ورزشی؛ ایمنی و فعالیت  آموزش مفاهیم اساسی: حرکات پایه وحالت های صحیح بدنی؛ فواید ورزش؛ بهداشت و

 بدنی

  آموزش سطح مقدماتی مهارت های بنیادی و ورزشی 

 شکل گیری عادات مناسب ورزشی 

 توجه به کسب ارزش های اخلاقی و روحیه جوانمردی در ورزش و بازی 

 و در ساعات خارج از مدرسه و اجتماع مشارکت در فعالیت های اجتماعی و ورزشی در مدرسه 

 یادگیری:تکلیف 

یکی از رشته های ورزشی دوره ابتدایی را انتخاب و با وسعت و توالی مهارت ها، چگونگی کسب مهارت ها در آن رشته توسط 

 دانش آموزان را بررسی و گزارش نماید.

 فصل سوم: اصول و استانداردهای تربیت بدنی 

 ای رایج آموزشگاهی؛مهارت در شناخت مهارت در مقدمات ورزش ه؛مهارت های بنیادی؛ آمادگی جسمانی وحرکتی

 مفاهیم از طریق فعالیت؛ مهارت در اجرای ترکیبی حرکات پایه 

  مهارت در بازی های ورزشی و فعالیت های حرکتی بمنظور توانمندسازی دانش آموزان در استفاده از ظرفیت های

 مختلف در موقعیت های متفاوت: بازی های گروهی و تلفیقی با سایر دروس

 محلی با هدف تقویت هویت ملی -ی های سنتی و بومیباز 

 تفریحات سالم 

 ایمنی و پیشگیری از آسیب های فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف 

  تکلیف یادگیری:
  توالی مهارت ها را در برنامه درسی در یکی از رشته های ورزشی بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج در یادگیری

 پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارائه نماید.تربیت بدنی، 

  گزارشی از یک جلسه تدریس مهارت های آموزش تربیت بدنی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه

 پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان، ارائه کند.

 از رشته های ورزشی طراحی نماید. یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت ها در یکی 

  انواع راهبردهای تدریس تربیت بدنی را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبردها را برای آموزش مهارت

 های ورزشی، در قالب یک مقاله کوتاه، ارائه نماید.

 راهبردهای تدریس و یادگیری: -9

فردی و مشارکتی بمنظور کسب و توسعه شایستگی ها توسط دانش آموزان در زمینه تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم/ 

ارائه و بکارگیری راهبردهایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری جهت  آموزش تربیت بدنی.

 ی دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی.های وجودی آنان.ارائه راهبردهایی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماع تحقق ظرفیت

استفاده از روشهای فعال و خلاق در زمینه تعامل موثر دانش آموزان با مربی، همسالان و انواع محیط های یادگیری برای تحقق 

 یادگیری معنادار.بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی بصورت مکمل در آموزش تربیت بدنی.
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 منابع آموزشی:  -4

 صلی: منبع ا

  .کتاب معلم) راهنمای تدریس( تربیت بدنی دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

 .ضمیمه های کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی 

 منبع فرعی: 

  .)نوشته ریچارد ای. مگیل.ترجمه دکتر محمد کاظم واعظ موسوی و 6233یادگیری حرکتی) مفاهیم و کاربردها.

 نتشارات بامداد کتاب.معصومه شجاعی، ا

  .)نوشته ریچارد ای. اشمیت.ترجمه دکتر مهدی نمازی زاده و دکتر 6232یادگیری حرکتی و اجرا) از اصول تا تمرین.

 محمد کاظم واعظ موسوی، انتشارات سمت.

 دکتر  .تالیف کلاس بالستر.ترجمه6233راهکارهای عملی برای رفع آنها.  -تجربیات حرکتی کودکان: اثرات کمبود آن

 مجید جلالی فراهانی و فهیمه کاظمی، انتشارات بامداد کتاب.

 Perceptual-motor activities for children with web resource.2011. Jill A..Johnstone & 

Molly Ramon. Human kinetics. 

  :راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

  نمره  2ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 62 هابینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت 

  .ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود

 از تکالیف عملکردی، می تواند بصورت گروهی اجرا شود. 22%
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 «ارزشیابی توصیفی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی های کساب شاده 

ای از سوی دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطلاعات لازم را برای ارزیابی برنامه درسی، فرصت های یادگیری و قضاوت حرفه

در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یادگیری و سطوح آن، شیوه تهیه انواع  مهارت آموزانانایی از سوی معلم تدارک ببیند. تو

آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تا متناسب با اهداف برناماه 

زمون ها برای ارزیابی سطح توانایی هاای کساب شاده از ساوی داناش درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آ

  آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس

 نظری  نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 ساعت 98تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 علوم تربیتی

 به فارسی: ارزشیابی توصیفی نام درس

 Descriptive evaluationنام درس به انگلیسی: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

توجه به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان و توصیفی از وضعیت -6

دانش ها و نگرش  ،و بهبود و توسعه مهارتها یادگیری آنها ارایه دهد که موجب اصلاح

 های دانش آموزان گردد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 -فصل اول

 تعریف ارزشیابی توصیفی 

 ویژگی های ارزشیابی توصیفی

 اهمیت و ضرورت بازنگری ارزشیابی تحصیلی

 ماهیت فلسفی ارزشیابی توصیفی

 مقاله های مربوط به مطالب و ارائه در گروه های کوچک :مطالعه تکالیف یادگیری: 

 -فصل دوم

 ابزارها و روش های ارزش یابی

 آزمون های عملی 

 کارپوشه

 سنجش مشاهده ای 

 مصاحبه با پرسش های شفاهی 

 سنجش پرسش نامه ای 

 یادداشت های روزانه
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 طراحی و.....( ،مقاله، گزارش،پروژه )چک لیست، نشریه دیواری

یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را به جهت استفاده از انواع راه کار های سنجش تحلیل و نقاط  :عملکردیتکلیف 

قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از منابع علمی، پوشه کار را به جهت کمک به یادگیری دانش آموز/ اصلاح 

 روش های آموزش حاشیه نویسی و ارائه نماید. 

 وزشی در خصوص ابزار های ارزشیابی توصیفی و نقد ان در گروه های کلاسیدیدن فیلم های آم
 

 -فصل سوم

 آشنایی با نمون برگه های ارزشیابی توصیفی 

 ارزشیابی توصیفی

 بازخورد توصیفی 

 خود سنجی و هم سان سنجی

 آزمون های مداد کاغذی 

 ت تحصیلی گزارش پیشرف –تربیتی –عملکرد کارنامه و گزارش های عملکرد تحصیلی 

چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب  :تکالیف یادگیری

 یک مقاله کوتاه به همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید. 

 ارزشیابی توصیفی و رشد شخصیت

 جنبه های جسمانی

 جنبه های روانی اجتماعی 

 جنبه های عاطفی 

 های اخلاقی  جنبه

 رشد شناختی وفراشناختی 

 تکالیف عملکردی

 در گروهای کلاسی مطالب با بحث و تبادل نظر و ارائه نتیجه پایان پذیرد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل مسئله 

 برای تهیه طرح سنجش، تحلیل و تفسیر نتایج 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 نشر نوشته  :نبی توصیفی ابزار ها و روش ها. اصفهاعلی جوادیار. ارزشیا-6

 فرعی:منابع 

 حسین بنی اسدی آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزشی-6

 ارزشیابی توصیفی با تاکید بر راهبرد های فراشناختی قم.رواق دانش 36رمضان کرمی -0

 روز راهنمای ارزشیابی توصیفی درعمل تربت حیدریه انتشارات عالم اف 33غلامرضا آفتاب سوار ،علی رجایی-2
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 نمره 2ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت 

 نمره  2های گروهی 

 نمره  62کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی 

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( می باشد.
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 «در جمهوری اسلامی ایران تیو ترب میو فلسفه تعل یتحولاسناد »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -0

از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی و عمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین 

است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و  ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده

رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قررات و سازمان قوانین و م ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.

 .مهارت آموز باید به کسب آن نایل آیند معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 گروهتشخیص 

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول نام درس :

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات هاای ساازمانها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

 

های تربیتی( را های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات

 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اساناد راهباردی و 

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 کلاس و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به  -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک( -

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 د تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارهانقد و بررسی سن -
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 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمتون خواندنی و پاسخ به پرسشمطالعه  -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:

 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  قد و بررسی سند برنامه درسی ملین -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( مرتبط با نظام قوانین -

مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی )  مقررات مهم و -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:
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 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 قوانین و مقررات بحث در باره دلایل تغییر در برخی  -

 فعالیت عملکردی:

 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 یادگیری . راهبردهای تدریس و9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت 

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 اصلی: منابع

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا (. مبانی نظری تحول بنیادین 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: آزم

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای پایان تارم انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون 

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک

 



 

62 

 

 سرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش کودکان استثنایی
 

 «لیو حرکت، آموزش بر یآموزش جهت یاب»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

گروه دارای آسیب بینایی هستند که با بروز آسیب بینایی محدودیت هایی از نظر  ،گروه های کودکان با نیاز های ویژه یکی از

دامنه و تنوع تجربیات، حرکت مستقل به اطراف و تعامل با محیط برای فرد بوجود میآید که این گروه مورد توجه آموزش و 

اخت کافی از آسیب های بینایی و اثرات آن بر رشد شناختی، بدنی، عاطفی، پرورش ویژه هستند. از این رو معلمان با شن

آگاهی از جایگزین کردن راه های دیگر  میتوانند با ،اجتماعی، ارتباطی و همچنین شناخت نقاط قوت این گروه از دانش آموزان

تغییر شیوه  ،ریزی و مدیریت محیط یادگیریدریافت درون داد های حسی لازم برای جبران آسیب حس بینایی، و با توانایی برنامه 

و آگاهی از روند ها و راهبرد ها ی آموزشی و شیوه های مناسب سازی مواد آموزشی و راه های ارتباطی در حوزه  های ارتباطی

 .آسیب دیدگان آسیب بینایی، این گروه کودکان را به سر منزل موفقیت سوق دهند

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8واحد: تعداد 

 98تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز:دروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

اساتید مجرب در حرکت و جهت 

خط  یابی/ استاد مجرب در آموزش

  بریل

 لیو حرکت، آموزش بر یآموزش جهت یابنام درس به فارسی: 

قادر  آموزمهارت اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

معلمان با آگاهی از روند آموزش آسیب دیدگان بینایی،شناخت طیف آسیب های بینایی 

و در نظر داشتن آثار این آسیب بر جنبه های مختلف رشد، با استفاده از راهبرد ها و ابزار 

و  انطباق داده شیوه های آموزش را با نیاز های آموزشی دانش آموزا ن،های مناسب

کرده و با اتکا بر  صت های آموزشی منطبق با نیاز های یادگیرندگان مختلف را ایجادفر

 مهارتهای غیر بصری و جبرانی را توسعه دهند. ،سایر توانمندی های این گروه از کودکان

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 ساخت و کار چشم و بهداشت آن -بخش اول

 بینایی انسانرشد طبیعی سیستم 

 اصطلاحات مرتیط با ساختار و کارکرد سیستم بینایی انسان

  اصطلاحات مرتبط با بیماری ها و اختلالات سیستم بینایی انسان

  تعاریف جاری آموزشی از دانش آموزان آسیب دیده بینایی، معیار های تشخیصی

 استفاده از باقی مانده بینایی

 بیناشناسایی دانش آموزان کم بینا و نا

 ویژگی های دانش آموزان نا بینا و کم بینا-بخش دوم

 اثرات آسیب بینایی بر خانواده کودک و اثر متقابل آن بر اعتماد بنفس کودک

 چشایی و بینایی( با توجه به آسیب بینایی ،لامسه ،رشد و توسعه سایر حواس )شنوایی

 خودیاری و زبان( ،شناختی،تعاملات اجتماعی/ عاطفی ،آسیب بینایی بر رشد اولیه )سیستم حرکتی اثرات



 

66 

 

  جنبه های روانشناختی آسیب بینایی 

 اثر اختلالات بینایی بر تجربه و یادگیری زیربخش  

 اثرات آسیب بینایی بر رفتارهای اجتماعی و استقلال 

 اثرات آسیب بینایی بر زبان و ارتباط 

 راهبرد های آموزشی -بخش سوم 

 مهارتهای ارتباطی تغییر یافته برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی شامل: روش های توسعه

 تغییرات لازم برای خواندن و نوشتن کم بینایان

  مهارتهای گوش کردن و مهارتهای جبرانی گوش کردن 

 مهارتهای ارتباطی نوشتاری شامل دستخط

 اساسا از طریق لمس یاد میگیرند.روش های توسعه مهارتهای ادراک لمسی برای دانش آموزانی که 

 آموزش خواندن و نوشتن بریل 

 شکل های برجسته قابل لمس) مانند نقشه، نمودار، جدول و غیره(

 ابزار ها و و سایل مناسب برای آموزش علوم و ریاضیات)مثل حساب افزار(

ی، علوم پایه، الفبای زبان انگلیسی و کوتاه ( شامل اعداد و علائم ریاضی،حروف الفبای زبان عرب0آموزش خواندن و نوشتن بریل)

 نویسی زبان انگلیسی در خط بریل:

 مهارتهای تایپ کردن با ماشین پرکینز و صفحه کلید

 روش های توسعه کارایی بصری شامل:

 استفاده از مهارتهای بصری

 استفاده از وسایل سازگار چشمی

 تغییر محیط

 روش های توسعه مهارتهای تحصیلی

 ز چرتکهاستفاده ا

 استفاده از حساب افزار )لوح ریاضی(

 استفاده از ماشین حساب گویا

  تفسیر اطلاعات گرافیگی)نقشه ها،نمودارها،جدول ها(

 چهارم: مهارت های جهت یابی و حرکت بخش

 بیناییآشنایی با مهارت های جهت یابی و حرکت به عنوان یکی از مهارتهای جبرانی مورد نیاز دانش آموزان آسیب دیده 

 مبانی آموزش مهارت های جهت یابی و حرکت به عنوان یکی از مهارتهای جبرانی مورد نیاز دانش آموزان آسیب دیده بینایی

مفاهیم اساسی برای جهت یابی و حرکت در دوره پیش دبستانی و روش های آموزش این مفاهیم به کودکان خرد سال آسیب دیده 

 بینایی

 اجزای جهت یابی

 حرکتمهارتهای 

 مهارتهای پیش از عصا )شامل راهنمای بینا، فنون حفاظتی(

 مهارتها و فنون کاربرد عصا

 روش های آماده سازی دانش آموزان آسیب دیده بینایی برای سنجش و آموزش مهارتهای پیش از عصا
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 روش های آموزش مهارتهای جهت یابی و حرکت

 زانی که اساسا از طریق لامسه یاد میگیرند.روش های توسعه مهارتهای ادراک لمسی برای دانش آمو

 روش های توسعه مهارتهای جسمانی و تفریحی برای افراد آسیب دیده بینایی

 روش های توسعه مهارتهای اجتماعی و زندگی روزانه که معمولا از طریق بینایی آموخته و تقویت می شوند.

 ه کودکان خرد سال آسیب دیده بیناییمفاهیم اساسی پیش دبستانی و روش های آموزش این مفاهیم ب

 روش های توسعه مهارتهای اجتماعی و زندگی روزانه و استقلال شامل:

 روش های دسترسی به اطلاعات چاپی عمومی

 روش های دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

 روش های دسترسی به منابع جامعه

 دیده بینایی و کمک به معلم کلاس در اجرای این تغییرات فنون تغییر روش ها و مواد آموزشی برای دانش آموزان آسیب

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

دیده بینایی را داشته باشد و با تسلط عملی و  لازم است مدرس این درس فردی با شد که تجربه عملی کار با دانش آموزان آسیب

 را نظارت نماید.  مهارت آموزانفعالیت ها و تمرین های  ،نظری بر مباحث

 منابع آموزشی. 4

 منا بع اصلی: 

(. روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان دارای ضایعات 6272تفضلی مقدم، عبدالحسین) -حسینی، زاهد -

 بینایی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

 مان خلاقپتهران :گفت،( روان شناسی و آموزش کودکان نا بینا6263شریفی در آمدی،پرویز)  -

 انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،ظروفی و همکاران برای کد های بریل -

 تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،)ویژه معلمان نابینا( ،( جهت یابی و حرکت6272اعتباری، بتول و همکاران) -

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  نمره 7به میزان  از فعالیت های یادگیری در طول ترم با توجه به تکالیف پیش بینی شدهارزشیابی تکوینی: ارزشیابی 

  نمره / حضور فعال  60ارزشیابی پایانی: با توجه به ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری در ارزشیابی پایانی از مباحث نظری

 نمره 0در کلاس 

 هایان برای یاد گیری خط بریل و سایر فعالیتآموزمهارت ای از مستندات مجموعه کار:ارزیابی پوشه 
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 «کودکان با آسیب شنوایی زبان و گفتار در»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

دارای آسیب  و رشد اانسان دارد، آموزش و توانبخشی کودکان شنیدن فرایندی پیچیده است و شنوایی بدلیل اهمیتی که در زندگی

و آموزش این افراد بدون افراد تربیت شده و متخصص امکان پذیر نمی باشد از این رو تجهیز نظام و  توجه قرار گرفتهشنوایی مورد 

آموزشی، اجتماعی زیستی -ویژگی های روانی سیستم آموزشی به نیروی انسانی متخصص و مجرب که بتوانند با شناخت صحیح

محتوا در جهت آموزش و پرورش کودکان گامهای مناسب  ها و روش های انتقالبا انتخاب محتوا و استفاده از شیوه ،این کودکان

 بردارند. 
 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

و  متخصص آموزش زبان اشاره

 توانبخشی شنیداری

 شنوایی بیگفتار در کودکان با آسزبان و : نام درس 

 مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 قادر خواهد بود:

بداند دانش آموز با نیاز ویژه شنوایی کیست و گروه های مختلف این گروه از -6

 کودکان را بشناسد.

نیاز ویژه شنوایی و ویژگی های شناختی، هیجانی، اجتماعی و رفتاری کودکان با -0

 محدودیت های این گروه را بشناسد.

شیوه و روش های آموزش دانش آموز با نیاز های ویژه شنوایی را بشناسد و توانایی -2

 انتخاب روش و شیوه آموزشی برای این گروه از کودکان را داشته باشد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 شنوایی و آسیبهای شنواییسیستم  -بخش اول

 عصبی و آمیخته-افت شنوایی و انواع آن شامل رسا نشی،حسی 

 اختلال پردازش شنوایی 

 درجه بندی کم شنوایی ها

 سایر کم توانی های کودکان ناشنوا

 رشد زبان و گفتار در افراد ناشنوا -بخش دوم

  رشد زبان: 

 نظریه رشد و فرا گیری زبان  

 واژه، واج شناسی، نحو، معنا شناسی، کاربرد شناسیساخت 2اجزاء زبان

 ویژگی های زبانی افراد ناشنوا  

 رشد گفتار:  

 رشد پیش کلامی و کلا می 

 بخش سوم: شنید افزارها:

 سمعک )اجزاء و نحوه استفاده و مراقبت(



 

63 

 

 کاشت حلزون

 بخش چهارم: رویکرد های ارتباطی 

 ناشنوایانارتباط دستی و آموزش زبان اشاره فارسی 

 شنیداری کلامی( -ارتباط شفاهی ) شنیداری شفاهی

 گفتار نشانه دار

 الفبای گویای باغچه بان

 ارتباط کلی

 کار آموزی زبان اشاره فارسی

 ویژگی های روانشناختی کودکان ناشنوا -بخش پنجم 

 فرهنگ ناشنوایان

 مشاوره با خانواده

 توانبخشی شنیداری کودکان -بخش ششم

 خله زود هنگامبرنامه مدا 

 تربیت شنوایی 

 گفتار خوانی )لبخوانی( 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 گروهی ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با پرسش و پاسخ و در صورت لزوم استفاده از بحث

و ارائه به استاد به صورت انجام فعالیت های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس 

 مکتوب

 و توانبخشی شنیداری از متخصصین انجمن ناشنوایان یا از کارشناسان کار آزموده استفاده شود بهتر است در آموزش زبان اشاره

 منابع آموزشی. 4

  منابع اصلی:

 هیاهو در دنیای سکوت، محمود پاکزاد) بویژه قسمت انتهایی جایگاه تلفظ حروف(-6

 6232ناسی و آموزش کودکان کم شنوا،دکتر سعید حسن زاده،انتشارات سمت روانش-0 

 جلد(، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی 3زبان اشاره فارسی)-2

 منابع فرعی:

 6230فروردین  663رویکرد ارتباط دستی، امیر عباس ابراهیمی، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره  مقاله: -6

 اتوسا رستم بیک-ارتباطی راهنمایی برای معلمان، دیمیتراهارتاس ترجمه احمد رمضانیمشکلات زبانی و -0

 دانش آموز استثنایی: مقدمه ای بر آموزش ویژه. هالاهان،کافمن. ترجمه حمید علیزاده و همکاران. انتشاران نشر ویرایش-2

 ناصر اکبر لو،توانبخشی شنیداری -3 

 نهادی()پیش راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  نمره 7ارزشیابی پایانی: امتحان کتبی پایان ترم 

  نمره 2در طول ترم و مشارکت در فعالیت های کلاس  مهارت آموزارزشیابی فرایندی:کارکرد 

  یا نمره 6و ارائه آن بطور منظم و متوالی  در انجام تکالیف محوله در طول ترم مهارت آموزارزیابی عملکردی:پیگیری 

 برای یاد گیری زبان اشاره و سایر فعالیتها مهارت آموزانای از مستندات مجموعه کار:ارزیابی پوشه 
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 «کودکان کم توان ذهنیو راهبردها در تدریس روش ها »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

و باید  پرورش ویژه هستندگروهی از کودکان دارای تاخیر های رشدی در تمامی حیطه ها بعنوان گروه کم توان نیازمند آموزش و 

توانمندی های آنها فراهم شود تا مراحل رشدی خود را در حد مناسب و مطلوب طی  بستری مناسب برای آموزش و فعال سازی

از این رو این بستر سازی را نظام آموزشی عهده دار است که به کمک نیرو های مجرب و متخصص به با شناخت صحیح  .کنند

زبانی و حرکتی و از طرفی محتوای آموزشی مناسب و با بکار گیری شیوه ها و روش های  ،اجتماعی ،روانی ،ویزگی های شناختی

 . به رشد بموقع این کودکان کمک شود ،انتقال آن

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

استثنایی مسلط به  روانشناس کودکان

 حیطه کم توانی

 یکودکان کم توان ذهن سیروش ها و راهبردها در تدرنام درس: 

 مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 قادر خواهد بود:

 بداند منظور از دانش آموزان با نیاز های ویژ ه کیست؟-6

 با ابعاد رشدی را بشناسدکودک کم توان ذهنی -0

ویژگی های شناختی، اجتماعی و هیجانی و رفتاری کودکان کم توان و محدودیت -2

 های او را بشناسد

 مداخلات به هنگام در ارتباط با کم توانی را بشناسد.-3

 شیوه ها و راهبرد های آموزشی مناسب این گروه از کودکان را بداند.-2

 محتوای درس و ساختار آن:های یادگیری، فرصت .8

 ویژه تفاوت های فردی و آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های -بخش اول

  تفاوتهای فردی در ابعاد رشدی و تحولی و کودک با نیاز های ویژه

 کودک با نیاز های ویژه و آموزش و پرورش ویژه

 تعریف و طبقه بندی کم توانی ذهنی

 رفتاری و هیجانی زبانی، حرکتی،ویژگی های شناختی،  -بخش دوم
 راهکار های مناسب ..( در افراد کم توان ذهنی و.ویژگی های شناختی) توجه، ادراک، حافظه و

 ویژگی های زبانی در افراد کم توان ذهنی و راهکار ها

 ویژگی های حرکتی در افراد کم توان ذهنی و راهکار ها

 اهکارهاویژگی های رفتاری در افراد کم توان ذهنی و ر

 ویژگی های هیجانی در افراد کم توان ذهنی و راهکارها

 محدودیت های عاطفی و محدودیت در رشد شخصیت 

 آموزش مهارتهای روزانه زندگی و ملاحظات بهداشتی و جسمانی کودکان کم توان ذهنی -بخش سوم

 مهارتهای خود یاری

 مهارتهای اجتماعی
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 ارتباطی مهارتهای

 توان ذهنی و راهکارها ویژگی های هیجانی در افراد کم وظیفه شناسی،مسوولیت پذیری و 

 حل مساله و تصمیم گیری

 ..(.حفظ حریم شخصی و مقابله با سوء استفاده )جسمی و جنسی و

 ملاحظات بهداشتی و جسمانی کودکان کم توان ذهنی

: برنامه آموزش خلاق برای )کتابهمه جانبه کودکان کم توان می شود:  تقویت رشد آنچه موجب -بخش چهارم

 (....ن دکتر فرخ لقا رئیس دانا ومترجما ،63و62تا  3فصول  جلد دوم: پیش دبستان

 بازیهای نمایشی بازی و فضای آزاد، فضای بازی، ،بازیها

 اسباب بازی ها و بازیهای با قاعده

 موسیقی و حرکات موزون

 کتاب و کتاب خوانی ،کتابخانه

جسمانی و مهارتها و الگو های حرکتی پایه( برای کودکان پیش از دبستان و دوره دبستان )کتاب تربیت بدنی)آمادگی 

 تربیت بدنی برای کودکان عقب مانده ذهنی، رضا متقیانی(

 مهارتهای آمادگی برای خواندن و نوشتن -بخش پنجم

 دست و رشد مهارتهای دستی 

 ارزیابی و برنامه درمانی( -حرکتی–حرکتی) اختلال در مهارت درکی  -مهارتهای درکی

 روند رشد مهارتهای دستی ومهارت نوشتن

 حس لامسه و یکپارچگی حسی) تدافع حسی، تدافع لمسی و کاهش درک لمسی(

 مهارتهای حرکتی درشت، ظریف 

 حرکتی(-ادراک بینایی )رشد ادراک بینایی در کودک و مراحل رشد اولیه مهارتهای بینایی

 حرکتی –داری و مهارت بینایی مهارت های الگو بر

 اختلالات ادراک بینایی) تشخیص این اختلال و مداخلات درمانی(

 منبع: کتاب بازپروری کودکان کم توان ذهنی: مژگان فرهبد

 روش ها و راهبرد های آموزش به دانش آموزان کم توان ذهنی -بخش ششم

 آموزش انفرادی

 آموزش مبتنی بر خانواده

 مشارکت فعالآموزش مشارکتی و 

 آموزش در بستر واقعی با مواد واقعی

 آموزش موثر و مستقیم

 مداخلات به هنگام در ارتباط با کم توانی ذهنی -بخش هفتم
 تشخیص به هنگام کم توانی ذهنی در سنین اولیه

 برنامه های پیشگیرانه طراحی شده برای خردسالان

 الانبرنامه های مداخلاتی به هنگام طراحی شده برای خردس
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 طراحی شده برای اوائل کودکی برنامه های مداخلاتی به هنگام تقویت شناختی

 طراحی شده برای اوائل کودکی برنامه های مداخلاتی به هنگام تقویت رفتار

 طراحی شده برای اوائل کودکی برنامه های مداخلاتی به هنگام خانواده محور

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 در کار عملی مهارت آموز. استفاده از روش های مشارکت عملی و درگیری مهارت آموزانروش سخنرانی، ارائه کار عملی به 

 منابع آموزشی .4

 منابع اصلی: 

 انتشارات نشر ویرایش.مقدمه ای بر آموزش ویژه. هالاهان،کافمن. ترجمه حمید علیزاه و همکاران-0

 مترجمان دکتر فرخ لقا رئیس دانا و  ،63و62تا  3فصول  جلد دوم: دبستانبرنامه آموزش خلاق برای پیش -0

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،عاردمن و همکاران.ترجمه :علیزاده و همکاران،نشر دانژه-2

 

 منابع فرعی: 

 تربیت بدنی برای کودکان عقب مانده ذهنی، رضا متقیانی، انتشارات مدرسه -6

ذهنی:تعریف و طبقهبندی و نظام حمایتی. انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا.ترجمه احمد به پژوه و باقر عقب ماندگی  - 0

 غباری

 بازپروری کودکان کم توان ذهنی: مژگان فرهبد - 2

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 :پرسش و پاسخ در جلسة نخست درس دربارۀ مبحث کم توانی مورد بحث ارزشیابی تشخیصی 

 :های مختلف هر بخشهای عملی کلاسی از مهارتتکلیف ارزشیابی تکوینی 

  نمره 62ارزشیابی پایانی: امتحان کتبی در پایان ترم 

  طراحی شده و باید بطور  در انجام تکالیف یادگیری که در طی ترم برای ایشان مهارت آموزارزیابی عملکردی: پیگیری

برای برنامه ریزی مداخله تعیین راهبردها در موارد  مهارت آموزانای از مستندات مجموعه متوالی و منظم تنظیم و ارائه شود.یا

 نمره 6مورد بحث 
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 «ژهیو یازهاین آموزان با دانش یفارس سیروش تدر و محتوا بررسی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -0

بخشد. زبان، انسان را زبان به عنوان مهمترین ویژگی بشر توانایی هماندیشی، همدلی و ارتباط اجتماعی با دیگران را به انسانها می

های اوست. معلمان باید سازد تا فرهنگ خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد و امکان مناسبی برای عرضه اندیشهقادر می

ان کمک کنند تا با توسعه مهارتهای زبانی و نیز مهارتهای ادراکی خود در بکارگیری معنادار تجربیات آموزبتوانند به دانش

 شخصی موفقتر باشند.

توانند زبان خود را گسترش دهند لذا در گسترش از راه شنیدن و گوش دادن با دشواری می ژهیو یازهایبا ناز آنجا که کودکان 

 دار تجربیات خود تحت تاثیر آسیبهایشان هستند.مفاهیم و ادراک و بکارگیری معنا

کودکان طبیعی در بدو ورود به مدرسه از نظر زبان درکی و بیانی از تجربه پربارتری برخوردارند که این برای سوادآموزی بسیار 

در تقویت ضروری است. بنابرین آشنایی و کسب مهارت معلمان برای آموزش و افزایش توانایی کودکان با نیازهای ویژه 

 مهارتهای شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتن ضروری است.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

 کودکان استثنایی

 ژهیو یازهاین دانش آموزان با یفارس سیبررسی محتوا و روش تدر: نام درس 

 مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 قادر خواهد بود:

نقش درکی و بیانی زبان را در فرآیند آموزش بررسی و روشهای پیشنهادی برای -6

 آموزان ارائه کند.توسعه مهارتهای زبانی را با توجه به تفاوتهای فردی دانش

شامل ارتباط و زبان و گفتار آشنا شده و از توانایی و  با مراحل رشد مهارتهای زبانی-0

محدودیت کودک با نیاز ویژه مطلع شده و پیشنهاد و راهکارهای مناسب برای بهبود 

 دهدسطح یادگیری و آموزش این کودکان را ارائه می

با سطوح عملکردی در مهارتهای گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن آشنا -2

 کند.یادگیری برای هر یک را طراحی میشود و فعالیت 

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -8

 کلیات-0بخش

 رویکردها در آموزش زبان و برنامه درسی آموزش زبان، اهداف و اصول اموزش زبان در دوره ابتدایی:  -

 رویکرد ترکیبی -3رویکرد تحلیلی،  -2رویکرد کلی،  -0تعاملی،   -6

 فارسیویژگیهای خط  -

 کودک و زبان آموزی و تأخیرهای رشدی زبان آموزی و آمادگیهای لازم برای زبان آموزی -

 رابطه زبان و تفکر و یادگیری -

 روشهای آموزش و ارزشیابی در برنامه زبان آموزی دوره ابتدایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه -

 وجه درکی و بیانی زبان -

 گفتاری و نوشتاری هایساخت آوایی زبان فارسی، گونه -

 نقش هنر )شعر، قصه، نمایش، بازی، کاردستی، نقاشی و..( در آموزش زبان -
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 شبکه واژگانی و نقش آن در آموزش زبان -

 ساختار کتاب درسی فارسی دوره ابتدایی کودکان با نیازهای ویژه -

 تکلیف یادگیری:

 اط قوت و ضعف هریک از رویکردها و ارائه مقاله به کلاسای از کارکرد، نقپژوهشی و تهیه جدول مقایسه -مطالعه مقالات علمی

یک نمونه از برنامه درسی آموزش زبان فارسی را با توجه به رویکرد، اهداف و اصول در کتابهای درسی ویژه بررسی و مقایسه 

 نموده و گزارشی را به کلاس ارائه نماید.

 بخش دوم: مهارتهای پایه در آموزش زبان

 گوش دادن:-0

 ف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در گوش دادناهدا -

 تاثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -

 آموزش مهارت گوش دادن -

 ارزیابی از فرایند گوش دادن -

 بازیهای آموزشی و مهارت گوش دادن -

 اختلالات شنوایی و راهبردهای رفع آن و مشکلات یادگیری دانش آموزان آسیبدیده شنوایی -

 سخن گفتن:-8

 گفتناهمیت، انواع و عوامل موثر در سخناهداف،  -

 گفتن و یادگیریمهارت سخن -

 گفتنارزشیابی از فرآیند سخن -

 بازیهای آموزشی و مهارت سخن گفتن  -

 اختلالات گفتاری و راهبردهای رفع آن -

 تفاوتهای فردی در آموزش زبان  -

 آموزش کودکان دوزبانه با نیازهای ویژه -

 نیازهای ویژهمشکلات یادگیری دانش آموزان با  -

 مهارت خواندن:-9

 تعریف، اهداف و اهمیت -

 مراحل خواندن و فرآیند رمزگشایی در خواندن و درک خوانداری -

 مهارتهای خواندن و یادگیری و مطالعه عوامل موثر در آموزش خواندن -

 خواندن برای درک مطلب، خواندن تجسسی/ انتقادی، خواندن برای کسب اطلاعات -

 های اجتماعی و فرهنگیخواندن: دامنه واژگان، بافت و زمینهتفاوتهای کودکان در  -

 ارزشیابی از مهارت خواندن -

 بازی آموزشی و مهارت خواندن -

 اختلالات خواندن -

 مهارت نوشتن:-4

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در نوشتن -

 مهارت نوشتن و یادگیری -
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لیتهای یادگیری نوشتن )املا، انشا، خاطره نویسی، یادداشت انواع نوشتن و راهبردهایی برای تقویت نوشتن و طراحی فعا -

 ..(.برداری، گزارش نویسی و

 نوشتن و مراحل نوشتن در سالهای آغازین -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود )خوانانویسی و درست نویسی( -

 اختلالات نوشتن -

 تکلیف یادگیری:

های خود را به کلاس نقش آن در یادگیری دانش آموزان با نیاز های ویژه، یافته با مطالعه و بررسی مهارتهای چهارگانه زبانی و

 درس گزارش نماید

 تکلیف عملکردی:

 یک فعالیت یادگیری برای آموزش هر یک از چهار مهارت زبانی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه طراحی نماید.

 ریزی برای آموزش زبانبخش سوم: مقدمات برنامه

 های چهارگانه آموزش زبانو همبستگی جنبه ارتباط -

 تقدم و تاخر در آموزش مهارتهای زبانی -

 ریزی برای آموزش کودکان با نیازهای ویژهبرنامه -

 تکلیف یادگیری:

با استفاده از کتاب فارسی یک فصل را انتخاب کرده و روند آموزش زبان به کودکان با نیازهای ویژه را براساس چهار مهارت 

 نقد و بررسی نموده و به همراه پیشنهادات به کلاس ارائه نماید.زبانی 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری -9

 بررسی محتوای کتاب فارسی )ویژه کودکان با نیازهای ویژه( و تولید واحدهای یادگیری

 

 منابع آموزشی-4

 آسیب دیده شنوایی )دوره ابتدایی(.های دوم تا پنجم به انضمام راهنمای معلم گروه سازی پایهآموزی و جملهزبان

 سازی و انشاء پایه ششم به انضمام راهنمای معلم. گروه آسیب دیده شنوایی.آموزی و جملهزبان

 .6277توانبخشی شنوایی کودکان، امیرعباس ابراهیمی، نشر دانژه، 

 .6276آموزی، بهمن زندی، انتشارات سمت، زبان

اصغر کاکوجویباری و آلیس هوسپیان، سازمان به کودکان دچار نقص شنوایی، علی روش محاوره )آموزش صرف و نحو زبان(

 استثنایی.

 توان ذهنی.های دوم تا ششم دانش آموزان کمراهنمای معلم فارسی اول و راهنمای معلم فارسی پایه

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

 نمره  2آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 6در فعالیتهای یادگیری پیشبینی شده و مشارکت در فعالیت گروهی  مهارت آموزعملکرد  زشیابی فرآیند:ار

 نمره 7مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی  ارزشیابی پوشه کار:
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 « و نقش تربیتی معلم حرفه ایاخلاق »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب میتربیت ماهیتی اخلاقی دارد. 

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

اس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخلاقی است براین اس

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

مود یابد. به عبارتی مهارت ها و اصول اخلاقی نها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتآموزان باید به درک عمیق از ارزش

 تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های

تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 ای و نقش تربیتی معلم اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه میاخلاق حرفه 

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای در شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیت

 ادر به تصمیم گیری است.)فردی و سازمانی( ق
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 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمانابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی،  -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

ره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در با -

 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیطرح شده مشارکت در بحث هایمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاسامدهای هر یک از مسئولیتتشریح ارزش و اهمیت و پی -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.زمینههای معلم در های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:سازمان اخلاق )حقوق و تکالیف(

 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 ایف در منابع ومتون اسلامیشناسایی مصادیق هر یک از وظ -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای یق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طر -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

ضامین های دارای مهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیریمسائل 

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژه

 و.......

 های تربیتیا تعارضات اخلاقی در موقعیتشیوه مواجهه ب -

 

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجساته تااریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشخارجی( و تحلیل موقعیتمعلم )ایرانی، اسلامی و 

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای ل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلی -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشمانند فیلم ستاره

 آن
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های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتیلم ستارهتربیتی مانند ف

های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی فیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

ل تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعا

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 درسمکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد 

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 معارف، قم.(، اخلاق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر 6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخلاق سازمانی، سرآمد، تهران. (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و ق سازمانی و ارزش(، اخلا6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

بناای شاود. مارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -اقعی آموزشیبرنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های و

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول ای است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفهحرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفهد

یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و 

های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره عی، برای یافتن راه حلعمل تربیتی را در موقعیت های واق

گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن 

ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و 

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه کارآموزی، مهارت آموز

زان و نیز شرایط واقعی که عمل کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آمو

حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر 

وظیفه هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت  3عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» نام پودمان: کارآموزی

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

ن را ارزیابی و خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آ ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .8

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
درسی  معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه -3 

گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این 

 امتیازات برخوردار می شوند.
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دوره آموزش برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و  در قالب تدریس خرد

یل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ ارزیابی قرار می گیرد: تحل

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

رد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گی

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  2مهارت آموز بر مبنای چارچوب

الب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در ق

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. نهایی 

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 

وهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پژ

این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 

 باشد. 

اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  در مرحله ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعاتی است که 

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه  ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت تجربیات حاصل از 

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

ه در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین می شود؛ ک

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر  منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -2 

 حرفه ای است. در برنامه توسعه 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 دهای تدریس و یادگیری. راهبر9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به استفاده از 

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 هبردهای ارزشیابی یادگیری. را5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

حضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با 

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ز یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی ضبط تدریس توسط داوطلب )ا

 ای خود. عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 سرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش استثنایی
 

 «آموزان با نیازهای ویژه محتوا و روش تدریس ریاضی برای دانشبررسی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -0

های اصلی ریاضی مانند تجزیه و تحلیل، درک روابط منطقی امروزه نیاز به ریاضی یک نیاز زیربنایی است. و دستیابی به مهارت

ها و حل مسائل علمی است. معلمان باید ی پدیدهاکتشاف خلاقانههایی برای فرصت ،بینی نتایج احتمالیبین مفاهیم و وقایع و پیش

آموزان را در حل مسائل و پرورش تفکر ریاضی بتوانند با استفاده از استانداردهای فرایندی در آموزش ریاضی استعداد دانش

های واقعی متمرکز نموده و آموزان را در درک اصول، مفاهیم و تعمیم آن به موقعیتتقویت نمایند. همچنین توانایی دانش

های ذهنی کودک را با محتوای مطالب آموزش ریاضی منطبق ساخته و زمان مناسب آموزش ریاضی در مدرسه را مد نظر فعالیت

 داشته باشند

و آموزان باشد بخش شده و موجب پیشرفت دانشآموزان لذتای عمل نمایند که یادگیری ریاضی برای دانشمعلمان باید به گونه

 رغبت و آموزانهای متوالی دانشای عمل نمایند که با موفقیتهای یادگیری و هدایت آن به گونهدهی فرصتبا طراحی و سازمان

ها و ادراک غلط و نادرست از مفاهیم و اصول به کشف و حل ها افزایش یابد. و با جلوگیری و برطرف کردن دریافتعلایق آن

 ی مسائل تبدیل شوند.خلاقانه

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 -تربیتیشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

به استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 ژهیو یازهانی با آموزاندانش  یبرا یاضیر سیمحتوا و روش تدر یبررسنام درس: 

یادگیری مهارت آموز  اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد

 قادر خواهد بود:

با درک اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی وکتب ریاضی 

های ویژه، دانش آموزان با نیاز ویژه ذهنی و اصول حاکم در برنامه درسی کودکان با نیاز

واقعی های های یادگیری مرتبط با موقعیتنحوه سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت

 آموزان را مشخص و تنظیم کند.زندگی دانش

با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت  توانایی یادگیری توالی عبارات و اعداد

آموزان طراحی و تاثیر آن بر تعمیق یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش

 یادگیری را ارزیابی نماید. 

ریاضی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه  آشنایی با اهداف آموزش و یادگیری

مهارت و کارآمدی ،)بخصوص کم توان ذهنی( و تلااش در جهت حل مسائل ریاضی

دانش آموزان بگونه ای که آنان فرا گیرند که چه هنگام،کجا،چگونه و به چه ترتیب؟ و 

 چرا؟ باید از اصول و قواعد و قضایای ریاضیاتی و منطق ریاضی برای حل مشکلات

 زندگی روزمره خود استفاده کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -8

 فصل اول: کلیات

  ماهیت ریاضیات، باورها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال -6

 ضرورت آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی -0

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی-2

 دشواراست ؟ چرا ریاضی برای برخی کودکان سخت و-3

حافظه ،حافظه کوتاه مدت،حافظه بلندمدت،حس عدد های اساسی زیربنای یاد گیری ریاضیاتبررسی برخی ازمهارت-2

 ( کلمات و اعداد.،توانایی یادگیری توالی عبارات و اعداد،کاری

ها و اتصالات، ارتباطات و استانداردهای فرآیندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی ) حل مسئله استدلال، اثبات پیوند -3

 بازنمایی( 

 

 فصل دوم: یادگیری در ریاضیات

 ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه -

 معنادارسازی و ملموس و عینی کردن ریاضیات در موقعیتهای واقعی) با توجه به توان دریافتی و درکی دانش آموزان( -

 ریاضیات و حل مسئله -

 مفاهیم ریاضی در کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژهگیری فرآیند شکل -

 گیرند؟کودکان چگونه ریاضی یاد می -

 

  4تا پایه 0 فصل سوم: اصول و استانداردهای پایه

های عددی، های نمایش اعداد، سیستمراه ها،اعداد و عملیات ) مفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی، کسری و رابطه بین آن -0

ها بر اعداد حسابی دارند، رابطه بین جمع ها و اثری که عمل آنشمارش چندتاچندتا، مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن

 و تفریق با ضرب و تقسیم، راهبردهای انجام محاسبات، محاسبات ذهنی و تخمین زدن(

 مسائل، مضرب و تقسی، ارزش مکانی، محاسبات حس عدد و شمارش، ارزیابی حساب : -

 • ،تناظر یک به یک •، یادگیری نام اعداد و از برخواندن آنها در توالی،از برخواندن •حوزه های یادگیری برای شمارش شامل :-

 ارزش مکانی • .،ترتیب •،کمیت در گروه

یا اصوات، درک  ها، شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسیبندی بر اساس ویژگیجبر )درک الگوها و روابط، طبقه-8

سازی به کمک تصویر یا اشیا، توصیق تغییرات خواص و ویژگی عملیات، بازنمایی ملموس، تصویری یا کلامی از نمادها، مدل

 ها مختلف(کیقی یا کمی در بافت

هندسی و  گذاری اشکال دو بعدی و سه بعدی، توصیف ویژگی اشکال دو بعدی و سه بعدی، بیان مکانهندسه ) شناسایی و نام -9

توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی، تقارن )ملاحظات: در این بخش لازم است مهارت آموز با وسایل کمک آموزشی 

دانش آموزان با آسیب بینایی از جمله نمودارهای برجسته، اشکال هندسی برجسته و ابزار اندازه گیری: خط کش،نقاله و گونیای 

 ) ی ویژه این گروه آشنا شده و نحوه ی بکارگیری آنها را فراگیرد.(برجسته و نرم افزار و سخت افزارها
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گیری، به کارگیری فنون، ابزار و ها و فرآیندهای اندازهگیری اشیا، واحدها، سیستمهای قابل اندازهگیری )درک ویژگیاندازه -4

)مساحت، شکل، محیط و مساخت، حجم و شکل( )  ارزی و تبدیل، ارتباط میان صفاتگیری برای تعیین اندازه( همها اندازهفرمول

 (.2با در نظر داشتن ملاحظات بند 

 ها به دست آورد؛ آوری، سازماندهی و نمایش دادهها )طرح سوالی که بتوان پاسخ آنرا به کمک جمعتحلیل داده -5

کارگیری ها، درک و بهیری براساس دادهگبینی و نتیجهها، پیشهای آماری مناسب برای تحلیل دادهانتخاب و به کارگیری روش 

 مفهوم ابتدایی احتمال(

 راهبردهای تدریس و یادگیری -9

ها/ مقالات علمی در زمینه آموزش ریاضی های یادگیری مستقیم/ فردی و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهشتدارک دیدن فرصت

ها به های طرح شده به هنگام ارائه گزارشپاسخ به پرسشو راهبردهای حل مسئله و کاربرد آن در درک مفایم ریاضی، تحلیل 

-های آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری دانشبه کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت –شیوه مشارکتی 

 های جدید یادگیریآموزان و خلق فرصت

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی:

 پایه دوم تا چهارم دبستان )نیازهای ویژه )ذهنی -ی کتاب معلم )راهنمای تدریس( ریاض

جکی لاو، مترجمان مهدی دستجردی و فرزانه  -آموزش مفاهیم پایهء ریاضی به کودکان پیش دبستانی، مولف:ماریان ناشی

 6230دستجردی، انتشارات مدرسه 

 ن اله صفویآموزش ریاضی به کودکان دبستانی) به روش کشورهای پیشرفته(، ترجمه و نگارش اما

 کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، انتشارات سمت

 ، نسخه مدرس(، انتشارات مدرسهمهارت آموزریاضیات برای معلمان )نسخه 

 کمک به کودکان در یادگیری ریاضی

 انتشاران دانژه محمد اسماعیل،الهه، اختلالات حساب،
Principles and standards for school mathematics. NCTM. 2000 

Assessment and evaluation of school mathematics. NCTM. 
 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

 نمره 62: آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی

 نمره 2ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش: عملکرد مهارت آموز در فعالیتارزشیابی فرآیند

 نمره 2: مجموعه تکالیف عملکردی پوشه کارارزیابی 

شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

تواند می درصد از تکالیف عملکردی 22ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک

 به صورت گروهی اجرا شود.
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 «برای دانش آموزان با نیاز های ویژه و علوم انسانی سرفصل درس بررسی محتوا و روش تدریس علوم تجربی

 سرفصل درس و منطق آن .0

روز مره انسان در  که با زندگی است ضروری و اساسی همچون سواد آموزی و حساب کردن امری امروز آموختن علوم تجربی

ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. فراگیری آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی)دانش آموزان 

های مستدل تشکل از واقعیتم یابند که علم تجربیآموزان در میآن که دانش های ویژه( از دو منظر دارای اهمیت است یکیبا نیاز

پذیرند. بر کسب آزمایش و تجربه باشد، می ( است و دیگر آنکه هرچه که بر اساس واقعیت بوده و مبتنیدنیای پیرامون )محیطی

مگر آنکه عدم صحت آن را از طریق آزمایش تجربه کنند در این برنامه درسی معلم علوم در نقش راهنما و مشاور عمل خواهد 

های گروهی و کلاسی مشارکت کرده تا در تحقق اهداف آموزشی به موفقیت های پژوهشگری در فعالیتبا تاکید بر فعالیتکرد و 

و علوم زمین است بصورت  ، علوم فیزیکیعلوم تجربی که شامل علوم زیستی های اصلیبیشتری دست یابد. در این درس زمینه

 شود.تلفیقی ارائه می

رشد فردی و اجتماعی خود، نیازمند مسیری روشن و متمرکز بر هدفی والاست تا بتواند زندگی متعادلی را در از طرفی انسان در 

-ارتباط با خود و دیگران شکل دهد. این مسیر در ابعاد مختلف دینی و اخلاقی، اجتماعی، و استعدادهای فردی و به ویژه توانمندی

محتوای آموزشی کودکان مبتنی بر این ابعاد است که در نظام آموزشی ما در  یابد. بر این اساس بخشی ازهای هنری نمود می

هایی مانند مطالعات اجتماعی، دینی و قرآن، و هنر گنجیده است. این درس به تبیین محتوای تهیه شده در این دروس برای درس

 پردازد. های تدریس آن میکودکان با نیازهای ویژه و شیوه
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 مشخصات درس: و علوم انسانی و روش تدریس علوم تجربی بررسی محتوانام درس:

 نظری نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ساعت 37تعداد ساعت: 

-تربیتایشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 

قادر  مهارت آموزاهداف و پیامد یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

آموزان با نیازهای های دانشمفاهیم و محتوای علوم تجربی را متناسب با ویژگی -

 ویژه تقسیم بندی کند.

-های تدریس علوم تجربی را متناسب با نیازهای آموزشی هر گروه از دانشروش -

 آموزان با نیازهای ویژه انتخاب کند. 

-جربی را مانند مشاهدۀ علمی، آزمایش، گامهای مورد استفاده در علوم تروش -

های کودکان با نیازهای ویژه بشناسد و به های تحقیق علمی متناسب با توانایی

 کودکان آموزش دهد. 

 ابعاد اجتماعی رشد کودکان را تبیین کنند.  -

های فردی، اجتماعی، دینی نیازهای آموزشی کودکان با نیازهای ویژه را در حوزه -

 توضیح دهند. 

های آموزشی کودکان را در حوزۀ دینی، اجتماعی، هنری را محتوا و هدف -

 توضیح دهند. 

-های آموزشی دینی و قرآن، مطالعات اجتماعی، هنر را برای گروهساختار کتاب -

 های مختلف کودکان با نیازهای ویژه توضیح دهند. 

ی های فردی و اجتماعاز روش آموزشی نوین و کارامد برای پرورش مهارت -

 کودکان با نیازهای ویژه استفاده کنند.

 
گیرد. مانند آزمایش کردن، تجزیه و های یادگیری کلاس درس و خارج از آن را دربر می*محتوای آموزش علوم انواع فعالیت

اجتماعی شود و موجب ایجاد و تقویت رفتارهای شناختی، حرکتی، های یادگیری که از حواس مختلف استفاده میتحلیل و فعالیت

 شود.و... در یادگیرندگان می

کننده چهار محدوده علمی است که در برنامه تحصیلی مشخص« نیروی درک و فهم» و « داشتن مهارت» »آگاهی و دانش** »

 گیرند.ها را فرا میآموزان آندانش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 بخش اول: کلیات

 رحال تغییرآموزش علوم در دنیای د -

 معنای علم و آموزش علوم -

 آموزان با نیازهای ویژهلزوم آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی دانش -

های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، حجم و صفحات کتاب، تعداد فصل و معرفی کتاب درسی) بررسی ویژگی -

 آموزان با نیازهای ویژه ذهنیها( بررسی کتاب علوم دانشبخش

 دگیریتکلیف یا

 های خود به کلاسمطالعه منابع و مقالات درخصوص آموزش درس علوم تجربی و ارائه گزارش از مطالعات و پژوهش -



 

32 

 

 بخش دوم: ضرورت و اهمیت آموزش علوم تجربی بویژه در آموزش و پرورش استثنایی

 رشد مفاهیم -

 رشد اجتماعی -

 رشد فرهنگی -

 تکلیف یادگیری

 مطالعات خود به کلاسمطالعه منابع و ارائه گزارش از  -

 بخش سوم: آموزش علوم به کودکان

 گیرندکودکان چگونه یاد می 

 های فعلی کودکان ایده -

 یادگیری اکتشافی -

 یادگیری انتقالی -

 یادگیری حاصل از پژوهش -

 یادگیری تعاملی -

 ICTیادگیری با استفاده از فناوری اطلاعات  -

 تربیت علمی

 کمک به پرورش و شناخت علمی در کودک -

 تجربیات دست اول کودکان -

 های اتفاقیآموختن در موقعیت -

 های پژوهش در کودکانپرورش مهارت -

 کسب انگیزه و نگرش علمی -احساس لذت از یادگیری -

 صورت تلفیقیآموزش علوم به -

 استفاده از منابع و امکانات محلی در کلاس درس -

 های فردی یادگیرندگانتفاوت -

 تکلیف یادگیری

 مهارت آموزهیه گزارش و ارائه به کلاس توسط مشاهدات کلاسی و ت -

 انجام پژوهش و تهیه مقاله درخصوص یکی از محورهای فوق -

 تکلیف عملکردی:

 طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از رویکردها برای یک گروه خاص از دانش آموزان با نیاز های ویژه -

 ابتدایی) آموزش و پرورش با نیازهای ویژه(بخش چهارم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره 

 اهداف آموزش علوم  -

 مفاهیم اساسی و آموزشی علوم تجربی -

 بدن انسان و بهداشت آن ) علوم بهداشت( -



 

33 

 

 محیط زنده )علوم زیستی( -

 محیط غیر زنده )علوم زمین( -

 ماده و انرژی )علوم فیزیکی( -

 شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی -

 تکلیف یادگیری:

آموزان با نیازهای ویژه ذهنی و تهیه نامه درسی علوم آموزش ابتدایی و علوم تجربی آموزش و پرورش دانشمطالعه بر -

 های مختلفگزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه

 تکلیف عملکردی:

حرکتی،  -نایی، جسمیهای ذهنی، شنوایی، بیهای نارساییآموزان با نیازهای ویژه در گروههای دانشبا توجه به ویژگی -

ها ها و وسایل ویژه آموزشی و کمک آموزشی برای هر یک از گروههیجانی طرح درسی را با توجه به روش -عاطفی

 طراحی و اجرا نماید.

 های یادگیری علومبخش پنجم: مهارت

 مهارت پژوهش -های پرورشیشیوه 

 بینی و طراحیپیش -های پرسشگریپرورش مهارت -

 آوری شواهد با استفاده از منابع اطلاعاتیشاهده با هدف جمعپرورش مهارت م -

 پرورش مهارت تحلیل، تفسیر و توصیف -

 های برقراری ارتباط، مباحثه و ارزیابیپرورش مهارت -

گیری، سازی، نتیجهبینی/ فرضیهبندی، تحلیل ارتباط، پیشطبقه -بندیکردن و تنظیم اطلاعات، دستهمهارت تفکر )مرتب -

 های فردی، برقراری ارتباط علت و معلولی(حقایق از ایدهتشخیص 

 تکلیف یادگیری:

گذاری بر یادگیری و درک عمیق مفاهیم علمی و انتقال های یادگیری علوم از نظر تاثیرمطالعه و بررسی نقش مهارت -

 گزارش به کلاسها و مطالعات انجام شده و ارائه آموزان در پژوهشها به موقعیت وافعی زندگی دانشآموخته

 تکلیف عملکردی:

های عینی و آموزان با نیازهای ویژه ملاحظات و روشهای حسی، ذهنی و حرکتی دانشبا توجه به ویژگی مهارت آموز -

 عملیاتی را در جهت تعمیق مطالب و مفاهیم این بخش طراحی و اجرا نماید.

 های تدریس علومبخش ششم: روش

 های فعال و غیرفعالروش -

 گرایی و انفرادی کردن آموزش علومساخت -

 حل مسئله -

 پروژه عملی -

 پرسش و پاسخ در کلاس علوم -

 مشارکت در فرایند یادگیری -
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 ملاحظات:

بایست در خصوص ویژگی یک بازخورد آموزان با نیازهای ویژه میهای دانشاین رشته با توجه به ویژگی مهارت آموز

 خورد مناسب عبارت است از:مناسب اطلاعات درستی را کسب نموده باشد. باز

 آموزان قابل درک و فهم باشد.مطالب برای دانش -6

 زمان آموزش مطالب از نظر رسش قدرت شناختی کودک، به موقع باشد. -0

 های هریک از آنان صورت پذیرد.آموزش باتوجه به ویژگیبازخورد مناسب هر دانش -2

 بخش هفتم: راهبردهای ارزیابی

 ارزشیابی عملکردی -

 نقشه مفهومی -

 کارپوشه -

 پرسش و پاسخ -

 های ارزشیابیروش -

 هاارزیابی از دانستنی -

 هاارزیابی از مهارت -

 هاارزیابی از نگرش -

 ارزیابی مستمر )اهمیت و روش علمی( -

 تکالیف( -های خارج از مدرسه )پروژهارزشیابی فعالیت -

 هایادداشت/ گزارش -

 ارزشیابی پایانی -

 آموزان/ مدرسه/ والدیندانششیوه ارائه نتایج ارزشیابی به  -

 تکلیف یادگیری:

 تهیه طرح ارزشیابی برای موارد اعلام شده در این فصل -

 ها بخش هشتم: وسایل و مواد مورد نیاز در انجام فعالیت

ها؛ موجودات زند مانند گیاهان مختلف و غیره مواد مختلف از قبیل مواد جامد، مایع، گاز؛ وسایل مورد نیاز آزمایش -

 های درسیکتاب مطابق

 هاکیت -

 ابزار اسقاطی/ دورریختنی -

 وسایل سمعی و بصری -

 تابلوها -

 منابع و مواد چاپی -

 منابع الکترونیکی -

 تکلیف یادگیری:

 تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز برای آموزش موقعیت یادگیری در این فصل -
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 تکلیف عملکردی:

این نکته توجه نماید که برای دریافت، ادراک و تعمیق مطالب  بایست بهمی مهارت آموزدر کلیه فصول این درس  -

-روانی و حرکتی دانش -ها و وسایل مورد نیاز متناسب با شرایط جسمانییادگیری موضوعات را با استفاده از روش

 آموزان با نیازهای ویژه منطبق نماید.

 بخش نهم: جایگاه آموزش دینی در تربیت

 غیر مستقیم( –زبان آموزش دین )مستقیم  -

 تربیت دینی و پرورش تفکر -

 شناختی تربیت دینیزمینه روان -

 های دینیهای رشدی و تکامل آن در درک آموزهویژگی -

 های ذهنی کودک و درک مفاهیم اعتقادیظرفیت -

 های ذهنی کودک و درک مفاهیم اخلاقیظرفیت -

 زمینه اجتماعی تربیت دینی -

 خانواده و تربیت دینی -

 مدرسه و تربیت دینی -

 ها در تربیت دینینهادها و رسانه -

 فلسفه و رویکرد آموزش قرآن -

 آموزان با نیاز ویژهاصول و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی و دانش -

 کیه بر زبان مادری، روش سنتی و روش تصویر خوانی(های آموزش قرآن ) آموزش رو خوانی با تروش -

 بخش دهم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی و دانش آموزان با نیاز ویژه ذهنی و شنوایی

 رویکرد و اهداف برنامه درسی -

 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا -

 های یاددهی و یادگیریروش -

 های ارزشیابیشیوه -

 یازدهم: مواد آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن بخش

 آموز و کتاب کار و راهنمای معلمساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش -

 نقش و ویزگی سایر مواد آموزشی -

 آموزان با نیازهای ویژه ذهنی و شنواییریزی موضوعات درسی کتاب دانشساختار کتاب درسی و طرح -

 برای دانش آموزان با نیاز های ویژههای مختلف های درسی در پایهبررسی محتوای کتاب -

آموزان با نیازهای ویژه ذهنی، های دانشهای تدریس قرآن)با توجه به ویژگیبخش دوازدهم: روش

 شنوایی، بینایی(

 الف( خواندن قرآن:

 مهارت روخوانی -

 کریمالخط قرآن آموزش نمادهای خاص رسم -

 آموزش حروف ناخوانا -



 

36 

 

 روش تدریس انواع وقف -

 آموزش قرائت -

 های قرآنیب( پیام

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:9

ریزی و طراحی فرایند پرسش و تحقیق، شروع و ساخت یک محیط یادگیری قوی و غنی، تعریف و شناسایی مفاهیم مهم، برنامه

آموزان جهت هایی برای همه دانشآموزان برای رسیدن به هسته محتوایی، ایجاد فرصتهدایت بحث، هدایت مسیر یادگیری دانش

 های جدید یادگیریدادن یادگیری و خلق فرصتنمایش یک محصول و یا برگزاری یک اجرای عمومی به منظور نشان

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 ریزی آموزشیپژوهش و برنامهمبانی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، سازمان -6

 کتاب معلم )راهنمای تدریس علوم تجربی پایه اول دبستان، نیازهای ویژه ذهنی(-0

 کتاب معلم )راهنمای تدریس علوم تجربی پایه دوم تا چهارم دبستان، نیازهای ویژه ذهنی(-2

 منابع اصلی:

 مدرسه، فصل دومنگاهی دوباره به تربیت اسلامی، خسروباقری، جلد دوم، تهران، -6 

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر باهنر، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، -0

6267 

آموزان با سازی ویژه دانشهای آسمانی و قرآن)نیازهای ویژه ذهنی( و جزوات مناسبراهنمای معلم تعلیمات دینی، هدیه-2

 ازمان آموزش و پرورش استثناییآسیب شنوایی. س

 های درسی راهنمای معلم در دوره ابتدایی کتاب-3

 پژوهشی -های علمینامههای درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقالات فصلبرنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی، کتاب

 .راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 نمره 62میزان  آزمون مباحث نظری بهارزشیابی پایانی: 

 نمره 2ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشدر فعالیت مهارت آموزعملکرد  ارزشیابی فرایند:

 نمره 2: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کار

 شود.می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام
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 «ارزیابی کارکردی رفتار»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

ارزیابیِ کارکردیِ رفتار الگویی جامع و عملی برای تشخیصِ رفتارهایی است که نیاز به مداخله دارد. این الگاو گرچاه برخاساته از 

بارد، کااربردی ابزارهای رفتارشناسی و اصلاحِ رفتارِ اسکینری بهاره مایدیدگاهِ رفتارگرایانه در تبیین رفتارِ انسان است و از بسیاری 

دهاد. باا توجاه باه تجرباه و بسیار جامع و زاویة دیدی تازه در رفتارِ انسانی دارد که طیفِ وسیعی از مشکلاتِ رفتاری را پوشش می

هایی دارند تا بتوانناد د این معلمان نیار به مهارتکننهای معلمانِ کودکانِ دارای نیازهای ویژه که احساس میدغدغة مدرسانِ رشته

هایی چون اتیسم، کم توجهی و بایش فعاالی، و کام تاوانیِ ذهنای مادیریت کنناد، جامعیات رفتارهای متنوعِ کودکان را در اختلال

ن از از افارادِ مجارب الگوی ارزیابیِ کارکردیِ رفتار برای رسیدن به این هدف مناسب تشخیص داده شده است. به ویژه نگاهِ دو تا

اند، ابزاری مطمئن و قوی باه که تنظیم و تحریکِ حسی را در کارکردهای رفتار وارد کرده چندلر و دالکویستدر این حوزه یعنی 

هایی که به نوعی با رفتارِ انسانی سر وکار داریام کاراماد اسات. ایان اصاول و دهد که در همة زمینهدستِ معلمان و متخصصان می

در خانه، مدرسه، مراکزِ نگهداریِ کودکان، چه عادی چه با نیازهای ویژه و در همة گروه هاای سانی کااربرد دارد. باه علااوه ابزار 

کتابِ دو نویسندۀ یاد شده راهبردهای بسیاری را به تفکیک کارکردهای سه گانة رفتار معرفی کرده است که به خوبی بُعادِ عملایِ 

 کند. این الگو را تأمین می

 

 شخصات درسم

 نوع درس: نظری

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 فوق لیسانس یا دکتری روان شناسی

 نام درس به فارسی: ارزیابی کارکردی رفتار 

 Behavior Functional Assessmentنام درس به انگلیسی: 

یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز اهداف/ پیامدهای 

 قادر خواهد بود:

 تصمیم بگیرد که آیا رفتار مشاهده شده نیاز به ارزیابی و مداخله دارد یا خیر-6

 دهد تشخیص دهد. با ارزیابی رفتار، کارکرد آن را در محیطی که رخ می-0

  قابل استفاده را تعیین کند.متناسب با کارکرد رفتار برنامة مداخله و راهبردهای -2

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 های ارزیابی کارکردیاصول و پیش فرض -بخش اول

 کدام رفتار نیاز به مداخله دارد؟-6زیربخش 

 علت بروز رفتار چیست؟-0زیربخش 

 کنند؟چه کارکردهایی رفتار را تثبیت می-2زیربخش 

 ارزیابی کارکردی رفتاراجرای -بخش دوم

 عوامل و اجزای مورد نیاز در ارزیابی -6زیربخش 

 استفاده از جدول ثبت پیشایند و حوادث موقعیتی، رفتار، پیامد برای تعیین کارکرد رفتار-0زیربخش 

 اصول حاکم بر کارکردهای رفتار-2زیربخش 

 ه و بیش و فعالی و اختلال اتیسمهای موردی و کاربرد الگو در اختلال کاستی توجمطالعه-3زیر بخش 

 برنامه ریزی مداخله و تعیین راهبردها-بخش سوم
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 راهبرهای مربوط به حوادث موقعیتی و پیشایندها و پیامدها -6زیربخش 

 راهبردهای مداخله برای کارکرد تقویت مثبت -0زیربخش 

 راهبردهای مداخله برای کارکرد تقویت منفی -2زیربخش 

 راهبردهای مداخله برای کارکرد تنظیم و تحریک حسی -3زیربخش 

  راهبردهای مداخله برای تعمیم و نگهداری رفتار -2زیربخش 

 

 معرفی مداخلات مورد نیاز برای کودکان گروه اوتیسم -بخش چهارم

 ABAآموزش مداخله رفتاری یا-6زیر بخش  

  DIRمداخله -0زیربخش  

 برنامه سان رایز-2زیربخش  

 داستان های اجتماعی -3زیربخش  

 ....مداخله پکس و -2زیر بخش  

 

 ارائه برنامه آموزشی برای کودکان دارای مشکلات ذهنی و اوتیسم -بخش پنجم

 روش های افزایش توجه و تمرکز دانش آموزان-6بخش  زیر 

 آموزش مهارت های خودیاری-0زیربخش  

 مهارت های گفتاری-2زیربخش 

 شناختی آموزش مهارت های-3زیربخش  

 آموزش مهارت های حرکتی -2زیربخش  

 آموزش خودکنترلی رفتار-3زیربخش  

 مدیریت رفتار کودکان بیش فعال و تکانش گر-6زیربخش  
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هاای بردانساتههای آموزشی اجرا شود. ماهیت درس عمدتاً عملی اسات و متکای تواند در چارچوب کارگاهاین درس به خوبی می

ها و مراکاز نگهاداری کودکاان انجاام توان کارهای عملی را در مدرسههای مرتبط روان شناسی است. هم میالتحصیلان رشتهفارغ

هاای توانناد جادولای و مشاهده شده یاا حتای فرضای، مایدانشگاه مهارت آموزان با استفاده از اطلاعات پرونده داد هم در کلاسِ

 های مناسب را برنامه ریزی کنند. کارکرد را ترسیم کنند و مداخلهارزیابی و تشخیص 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

ارزیابی کارکردی رفتار. لینت ک. چندلر و کارول م. دالکویست. متارجم: ساساان اسادپور، انتشاارات مدرساه، تهاران:  -6

6230 

 منبع فرعی:

 یف طیبه صفری، زهرا خلیلی و منصوره همتیانمبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم تال-6

 اختلال طیف اوتیسم ترجمه دکتر سید علی صمدی-0

 ارزیابی و درمان اتیسم ترجمه طلعت رافعی-2
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 آموزش خودکنترلی رفتار ترجمه دکتر الهه محمد اسماعیل-3

 انمدیریت رفتار کودکان بیش فعال نویسنده دکتر راسل بارکلی، ترجمه اباذری و همکار-2

 ارزیابی کارکردی رفتار، ترجمه حجت ال راغب،نشر بوکا -6

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 شناسی رفتارگراشناسی و اصول و مبانی روانارزشیابی تشخیصی: پرسش و پاسخ در جلسة نخست درس دربارۀ مکاتب روان 

 مختلف هر بخشهای های عملی کلاسی از مهارتارزشیابی تکوینی: تکلیف 

 های مهارت آموزان ارزشیابی پایانی: ارزشیابی کتبی از آموخته 

 هاای تشاخیص ای از مستندات مهارت آموزان بارای تشاخیص رفتاار نیازمناد باه مداخلاه، جادولکار: مجموعهارزیابی پوشه

 کارکرد رفتار و برنامه ریزی مداخله تعیین راهبردها
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 «ویژهتوانبخشی شناختی کودکان با نیازهای »سرفصل درس 

هدف این درس آشنایی با توابخشی شناختی و مشکلات شناختی انواع دانش آموزان با نیازهاای معرفی درس و منطق آن: . 0

باا مشاکلات و خاص و آشنائی با تمرینات توانبخشی مورد نیاز این گروه از دانش آماوزان اسات تاا معلمادانش آماوزان اساتثنائی 

 نیازهای شناختی این دانش آموزان به منظور ارائه برخی تمرینات توانبخشی در کلاس آشنا شود

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 نیاز:دروس پیش

استتتتاد متخصتتت  بتتترای 

متخصص علوم شناختی، تدریس:

روان شااناس کودکااان اسااتثنائی، 

 کاردرمانگر

 : توانبخشی شناختی کودکان با نیازهای ویژهنام درس

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آمتوز قتادر 

 خواهد بود:

نسبت به تعاریف و نظریات مختلف توانبخشی شناختی آشنا می شود و یادگیری نواحی -6

اختلالات یادگیری، بیش فعالی، کم توان ذهنی، مغزی درگیری در اختلالات شناختی از جمله 

 ....اوتیسم و

یادگیری انواع مشکلات شناختی افراد با نیازهای خاص از جمله مشکلات توجهی و انواع  -0

 مشکلات توجهی، مشکلات حافظه کاری، مشکلات ادراک بینایی، شنوایی، لمسی، حرکتی

مله حافظه، توجه، توانبخشی ادراکی یادگیری روش های تمرینی توانبخشی شناختی از ج-2

 تحریک یکپارچه سازی حسی حرکتی، حافظه و

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 تعاریف توانبخشی و نظریات مرتبط با توانبخشی شناختی -بخش اول

 آشنائی با مفهوم و تعاریف توانبخشی و توانبخشی شناختی-0زیربخش 

 مدل های کارکرد شناختی نظریه ها و-8زیربخش 

ارائه مدل فراگیر توانبخشی شناخی )در نظر گرفتن ویژگی های شخصی، خانوادگی و محیطی و -9زیربخش 

 مواردی از این قبیل(

 معرفی انواع مشکلات شناختی دانش آموزان دارای نیازهای خاص-بخش دوم

خاص از جمله کودکان دارای  معرفی مشکلات توجهی گرو های مختلف کودکان با نیازهای-0زیربخش 

مشکلات ذهنی، بیش فعال، اوتیسم و غیره...، و معرفی انواع مشکلات توجهی از جمله توجه متمرکز، توجه 

 توجه تقسیم شده انتخابی، انتقال توجه و

حافظه کاری و  معرفی انواع مشکلات حافظه ای از جمله حافظه کاری این کودکان، تعاریف -8زیربخش 

 حافظه با حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت این

معرفی مشکلات ادراکی حرکتی این کودکان. تعاریف مشکلات ادراکی حرکتی، تحول روند رشد -9زیربخش 

 ادراکی حرکتی در افراد با رشد نرمال و مقایسه آن با کودکان دارای نیازهای خاص

 زهای خاصمعرفی مشکلات یکپارچه سازی حسی در افراد با نیا-4زیر بخش 

 تاثیرات تمرینات ورزشی بر مغز و شناخت-5زیربخش
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 مشکلات شناختی افراد با نیازهای خاص روش های ارزیابی-بخش سوم

 روش ارزیابی انواع توجه-0بخش  

 روش ارزیابی انواع حافظه-8بخش 

 روش ارزیابی اختلالات ادراکی حرکتی-9بخش 

 حسیروش ارزیابی اختلالات یکپارچه سازی  -4بخش

 

 روش های توانبخشی شناختی افراد با نیازهای خاص-بخش چهارم

 توانبخشی انواع حافظه  ارائه تمریناتی درباره روش های-بخش اول

توانبخشی انواع توجه )توجه متمرکز، توجه انتخابی، انتقال توجه و توجه  ارائه تمریناتی درباره روش های -بخش دوم

 تقسیم شده(

 توانبخشی اختلالات ادراکی حرکتی ارائه تمریناتی درباره روش های -بخش سوم

 توانبخشی اختلال یکپارچه سازی حسی ارائه تمریناتی درباره روش های-بخش چهارم
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یم توانبخشی شاناختی روش سخنرانی، ارائه کار عملی به مهارت آموزان برای طراحی روش های توانبخشی شناختی، مشاهده مستق

 در مراکز کاردرمانگری و مراکز مشاوره

 

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی:

 ترجمه دکتر زارع و همکاران –مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب روانشناختی -6

 منبع فرعی:

 ترجمه دکتر احمد یارمحمدیان -بازپروری اختلالات ادراکی حرکتی-6

 ترجمه طلعت رافعی )بخش مربوطه به یکپارچگی حسی( -اتیسمارزیابی و درمان -0

انتشارات مدرسه و کتاب های تمرینی باشگاه مغز برای  –کتاب های تمرینی تقویت حافظه و توجه، مولف آزیتا محموپور -2

 انتشارات مهرسا -مولف دکتر تارا رضائیان و حامد اختیاری -توجه و تمرکز و حافظه و یادگیری

 6233مترجم:رضا متقیانی،انتشارات مدرسه .حسی،سوزان فاوله تحریک -3 

 یکپارچگی حسی،ترجمه:مژگان فرهبد -2 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  ارزشیابی پایانی: مشاهده نمونه گزارش های مهارت آموزان از بازدید عملی در مراکز توانبخشی، مشااهده تمارین هاای بارای

 ذهنی که توسط مهارت آموزان طراحی شده است و امتحان کتبی توانبخشی شناختی
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 «ر جمهوری اسلامی ایرانتحولی و فلسفه تعلیم و تربیت د اسناد»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

بر قوانین از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی 

ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 

رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی اهی ومعرفت داشته باشد.است با این بستر وزمینه اگ

 .باید به کسب آن نایل آیند مهارت آموز معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98 تعداد ساعت:

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تتدریس: 

 به تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول: نام درس 

در پایاان ایان واحاد یاادگیری مهاارت آماوز قاادر اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 خواهد بود:

های تربیات های ساازمانها و فعالیتها و برنامهو طرحهای تربیتی )عمل فردی موقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

 

های تربیتی( های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  را از منظر قوانین ومقررات

 

ن نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهباردی و هماهنگی و تناسب سازمان و قوانی

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد مطالعه و جمع آوری مطالب -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک( -
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 د تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری نقد وبررسی راهکارها ی سن -

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها -

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  بحث -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( مرتبط با نظام قوانین -

اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی  ومقررات مهم  -

 انقلاب فرهنگی (
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 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

  بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -

 فعالیت عملکردی:

 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 ارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  بررسی و -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

ه به کلاس و اساتاد باه صاورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالع

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا 6232انقلاب فرهنگی )شورای عالی  -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ون پایان تارم انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزم

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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دبیریبخش دوم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی 

 

 سرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش متوسطه

 «کاربرد آن در آموزش )با تاکید بر دوره نوجوانی( روانشناسی تربیتی و»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

معلمان همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی نشده 

ای، پرسش هایی که به طور مداوم با آن روبرو هستند عبارتند از: چه د. در فرآیند عمل حرفهبه شیوه خلاقانه ای برخورد نماین

اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در 

یت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش چیست؟ چگونه می توانند از موفق

کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به پرسش  مهارت آموزانبهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی به 

هایی که در موقعیت آموزشی با آن روبرو می شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن 

 تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 مشخصات درس

 : نظرینوع درس

 0: تعداد واحد

 ساعت 20 عت:تعداد سا

استاد متخص  برای 

: دکترای تدریس

 روانشناسی یا علوم تربیتی

 روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش )با تاکید بر دوره نوجوانی(نام درس: 

قادر مهارت آموز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ نقش یافته های علمی در  با شناخت

 شده در سطح کلاس درس و مدرسه را تحلیل و گزارش نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 کلیات روانشناسیفصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

مقالات علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحولات آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 

 ارائه نماید. 

 و یادگیری فصل دوم: نظریه های پایه در آموزش

 کاربردآموزشی نظریه رفتارگرایی  -
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 کاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه  -

 کاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی اجتماعی ویگوتسکی  -

 کاربردآموزشی نظریه اکتشافی برونر -

 کاربرد آموزشی نظریه یادگیری معنا دار آزوبل -

 کاربردآموزشی نظریه گشتالت -

 کاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی اجتماعی ابندورا -

 کاربرد آموزشی نظریه سازنده گرایی -

 تکاربرد آموزشی نظریه گشتال -

 کاربرد آموزشی نظریه انسان گرایی -

 کاربرد انواع روش های یادگیری مشارکتی -

 نظریه شرایط یادگیری گانیه با تاکید بر رویدادهای آموزشی وبازده های یادگیری  -

 نظریه شرح وبسط با تاکید بر اصول آموزشی در این نظریه -

 کاربرد اصول عمده آموزشی نظریه انعطاف پذیری شناختی -

 یارشناختی ونظام حافظه وکاربرد آموزشی آننظریه  -

 کاربرد نظریه آموزش ترغیبی -

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی، رشد اجتماعی و عاطفی، رشد اخلاقی -

 دوره های تحول نوجوانی )نوجوانی اول، نوجوانی دوم، نوجوانی سوم( -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 

 نماید. 

 

 مفاهیم اساسی بلوغ و مشکلات آنفصل چهارم: 

 تعریف نوجوانی و جوانی -

 تعریف و علایم بلوغ -

 بلوغ دیررس و بلوغ زودرس -

 پسرانبلوغ زودرس و بلوغ دیررس در  -

 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در دختران -

 بلوغ و تحولات جسمانی  -

 بلوغ و تحولات عاطفی  -

 بلوغ و تحولات اجتماعی  -
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 بلوغ و تحولات معنوی و اخلاقی -

 فعالیت عملکردی: 

 مطالعه تاثیر تحولات دنیای مدرن بر بلوغ نوجوانان و ارائه آن در کلاس

 فصل پنجم: نیازهای نوجوانان و جوانان

 نیاز به امنیت و آرامش -

 نیاز به مذهب و فلسفه حیات -

 نیاز به تعلق داشتن و عضویت در جمع و گروه -

 نیاز به پذیرش، تایید و احترام -

 نیاز به استقلال و خودمختاری -

 نیاز به مبادله عشق و محبت -

 نیاز به هویت و هویت یابی -

 نیاز به پیشرفت، اشتغال و کسب موفقیت -

 قدرشناسینیاز به تشویق و  -

 فعالیت عملکردی

مصاحبه)یا اجرای پرسشنامه( با چند نوجوان و جوان و بررسی و اولویت بندی نیازهای فعلی نوجوانان و جوانان و ارائه 

 آن در کلاس به صورت گروهی

 فصل ششم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 آموزش و یادگیری ،انگیزش -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

لت های این یافته پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از دلا

 ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.
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 آموزش ویادگیری،فصل هفتم: انگیزش

 انواع انگیزش برای پیشرفت  -

 برانگیختگی )قانون پرکز ا دادسون(نقش  -

 نظریه های شناختی وکارآمدی شخصی  -

 نظریه اسناد)آموزش اسناد امشارکت درتعیین اهداف( -

 افزایش انگیزش وکاهش درماندگی آموخته شده -

 نظریه های رفتاری ومداخله های رفتارگرایان -

 فصل هشتم: آموزش راهبردهای یادگیری ومطالعه وتقویت مهارت تحصیلی

نظارت وارزیابی،  ریزی،راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی )تکرار و مرور، بسط وگسترش معنایی، سازمان دهی و برنامه -

 نظم دهی(

 آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری )روش پس ختام، روش کاپس، روش مردر، روش آموزش متقابل و...( -

 تکلیف یادگیری: 

روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خلاقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کلاس گزارش نماید. 

 ی تدریس و یادگیری. راهبردها9

استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در موقعیت 

های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در موقعیت های 

درسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات معلم/ مربی در آموزشی/ تربیتی )کلاس درس و م

 کلاس درس/ مدرسه.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 6236ارجمند ،ناشر،رابعه،مترجم موحد،روانشناسی کاربردی برای معلمان،سوزان ،بنتهام .6

 تا پیری. تهران: انتشارات سمت( روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد 6230منصور، محمود) .0

 (. مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان623خدایاری فرد، محمد. ) .2

 منابع فرعی:

 6272،روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه،سیف علی اکبر .3

 6273ناشر ارجمند ،مهشید ،ترجمه فروغان،روانشناسی کاربردی برای معلمان،دیوید ،فونتانا .2

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  60ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 انجام می شود.  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم
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  ..«.در مبانی آموزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

ه و می تواند بسیاری از شود که دارای ارتباط منطقی و سازماندهی شده با یکدیگر بودبه مجموعه دانستنه هایی گفته می علم 

 تاریخ تکامل و ،ماهیت، فلسفه آموزشگر بامتغیرها و روبط آنها را با دقت توضیح دهد.آموزش هر علم نیازمند آشنایی  ،هاپدیده

 در این درس تلاش شده این موارد با روشی کاربردی و تحقیقی ارایه گردد. پیشرفت و مبانی آموزش آن است.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

-تربیتیشایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استتتاد متخصتت  بتترای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 ...در: مبانی آموزش نام درس 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

فرایندها وارزش های ناشی از علم را با توجه به رشته  ،مفاهیم کلیدی،ماهیت علم -6

 تخصصی خود توصیف کند.

دوره های تاریخی مربوط به علم در رشته تخصصی خود و عوامل تاثیر گذار بر  -0

 پیشرفت و توسعه علم و آموزش آن را تجزیه و تحلیل و تفسیر نماید.

اعات وارتباطات را در آموزش و فناوری اطل راهبرد های تدریس، برنامه ریزی درسی -2

 -کیفیت فرایند یاددهی  تاثیر آن را بر محتوای رشته تخصصی خود به کار گرفته و

 یادگیری بررسی و گزارش نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 فصل اول: ماهیت علم 

 علم و ماهیت آن -

 مفاهیم کلیدی علم  -

 فرایندهای علمی  -

 ارزش های علم -

فرایندها وارزش های ناشی از آن را با توجه به رشته  ،مفاهیم کلیدی،با مراجعه به منابع علمی ماهیت علم تکالیف یادگیری:

 تخصصی توصیف کند.

 ... و فرایندهای آن تهیه ودر کلاس ارایه نماید. .مقاله ای حداکثر در سه صفحه در رابطه با ماهیت علمتکالیف عملکردی: 

 

 ....تاریخ علم فصل دوم:

 .. .معرفی دورهای تاریخی تحولات علم -
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  ،...عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت و توسعه علم -

 .. در دوره های تاریخی .آموزش علم -

 و آموزش آن توضیح دهد. ...با مراجعه به منابع علمی دوره های تاریخی مربوط به علم تکالیف یادگیری:

تهیه ودر کلاس ارایه  ....ای حداکثر در سه صفحه در رابطه عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت و توسعه علم مقالهتکالیف عملکردی: 

 نماید. 

 ....آموزشبرنامه ریزی درسی در  فصل سوم:

 ...نیاز سنجی و اولویت بندی نیاز ها در آموزش -

 .. .تعیین هدف ها و منابع آنها در آموزش -

 درآموزش....انتخاب و سازمان دهی محتوا  -

 .. .فر صت های یادگیری در آموزش -

 .. .ارزشیابی در آموزش -

 ... کشور های مختلف را بررسی و با هم مقایسه کند. .با مراجعه به منابع علمی چند نمونه برنامه درسی تکالیف یادگیری:

 طالب آموخته شده طراحی و ارایه نماید. .. را انتخاب و برنامه درسی آن را با توجه به م.یکی از موضوعاتتکالیف عملکردی: 

 ...به کار گیری راهبرد های تدریس در آموزش فصل چهارم:

... کشور های .با مراجعه به منابع علمی چند نمونه چند نمونه راهبردهای تدریس به کار گرفته در آموزش تکالیف یادگیری: 

 مختلف را بررسی و با هم مقایسه کند. 

تدوین و ارایه  .. را انتخاب و فرایند تدریس آن را با توجه به راهبردهای آموخته شده.ی از موضوعاتیکتکالیف عملکردی: 

 نماید

 کاربرد فناوری اطلاعات وار تباطات در آموزش.....  فصل پنجم:

ور های مختلف را با مراجعه به منابع علمی چند نمونه کاربرد فناوری اطلاعات وار تباطات در آموزش..... کش تکالیف یادگیری:

 بررسی و با هم مقایسه کند. 

را طراحی  .. را انتخاب و با به کارگیری فناوری اطلاعات وار تباطات برنامه آموزشی آن.یکی از موضوعاتتکالیف عملکردی: 

 و ارایه نماید

 ...کج فهمی ها در آموزش :پنجمفصل 

با مراجعه به منابع علمی چند نمونه کج فهمی در آموزش..... کشور های مختلف را بررسی و با هم مقایسه  تکالیف یادگیری:

 کند. 

.. را انتخاب و کج فهمی رایج مربوط به آن را مشخص و برای رفع آنها راه حل ارایه .یکی از موضوعاتتکالیف عملکردی: 

  نماید.
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری9 

 ده از روش تدریس کاوشگری هدایت شده در نامگذاریاستفا -

 استفاده از نرم افزار برای رسم فرمول ساختاری -

 و زیان های زیست محیطی ترکیبات آلی سود مندی ،کاربرد ،خواص فیزیکی ،پژوهش فردی یا گروهی در باره اهمیت -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 .ریزی درسی مقدمات برنامه ملکی، حسن )آخرین چاپ(. -6

 .برنامه ریزی درسیو مفاهیم  اصول فتحی واجارگاه، فتحی )آخرین چاپ(. -0

 راهبردهای و فنون طراحی آموزشی. ترجمه هاشم فرانش. انتشارات سمتپولاک و همکاران )آخرین چاپ(.  -2

 باقری، خسرو )آخرین چاپ(. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. جلد اول. -3

 منبع فرعی:

 منابع مرتبط معتبرسایر 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  - آغازین: ارزشیابی

 نمره  2ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 63 ارزشیابی پایانی:

 نمره  2 (:Port Folioکارپوشه )
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  «..... دوره متوسطه.(0بررسی کتب درسی )»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

ساختار و فعالیت های روزمره تدریس در کلاس درس ایفا می کند.کتاب درسی ابزاری است که  کتاب درسی نقش مهمی در 

معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم در باره یک مساله یا موضوع مورد استفاده قرار 

 ،یل محتوا وبررسی ویژگی های کتاب درسی تاثیر زیادی در شناخت اهداف آموزشیمی دهد. به همین دلیل آگاهی معلم از تحل

 طراحی آموزشی وانتخاب روش مناسب برای تدریس موضوع درسی دارد. 

 مشخصات درس

  عملی-نظری نوع درس:

  واحد 0تعداد واحد: 

 ساعت 37تعداد ساعت: 

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

تدریس: استاد متخص  برای 

 دکترای تخصصی

 ..... دوره متوسطه.(0بررسی کتب درسی )نام درس: 

 

قتادر  مهتارت آمتوزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری 

 خواهد بود:
 ....پایه دهم را بیان کند..و روان شناختی کتاب درسی،محتوایی ،ویژگی های ظاهری،ساختاری -6

....پایه دهم را با ویژگی های .و روان شناختی کتاب درسی،محتوایی ،ظاهری،ساختاریویژگی های  -0

 کتاب های درسی استاندارد مقایسه کند.

...پایه دهم را انتخاب،ویژگی های آن را بررسی، سناریو تدریس آن را .یک درس از کتاب درسی -2

 تنظیم و اجرا کند.

 ساختار آن:های یادگیری، محتوای درس و فرصت .8

 ارتباط عمودی مباحث مرتبط در کتاب های درسی متوسطه اول  فصل اول: بررسی

از درس های کتاب های مرتبط در متوسطه اول را انتخاب ارتباط  یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

  عمودی آن را بررسی و به صورت گزارش در کلاس ارایه نماید.

 ..پایه دهم از نظر ویژگی های ظاهری و نگارشی .کتاب درسیفصل دوم : بررسی 

را انتخاب وآن را از نظر ویژگی های ظاهری  ... پایه دهم.از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید و نگارشی بررسی و در

 وایی بررسی کتاب درسی از نظر ویزگی های ساختاری و محت فصل سوم :

... پایه دهم را انتخاب وآن را از نظر ویژگی های .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید بررسی و در ساختاری و محتوایی

 

 : بررسی کتاب درسی از نظر ویژگی های روانشناختی  فصل چهارم

... پایه دهم را انتخاب وآن را از نظر ویژگی های .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و 

 .کلاس ارایه نماید بررسی و در روانشناختی

 فصل پنجم : تهیه نقشه مفهومی 

 را انتخاب و نقشه مفهومی آن را طراحی و در ... پایه دهم.از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .دکلاس ارایه نمای
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 محتوا  –فصل ششم : تدوین جدول دو بعدی هدف 

محتوا را  –... پایه دهم را انتخاب و جدول دو بعدی هدف .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید و در تدوین

 فصل هفتم : بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته ها 

.. پایه دهم را انتخاب و نمونه پرسش های ارزشیابی از آن .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید را طراحی و در

 تدریس و نقد و بررسی آن فصل هشتم :

در  سناریو تدریس آن را طراحی و،را انتخاب ... پایه دهم.از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 کلاس ارایه نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

به منظور کسب تجربه در بررسی کتب درسی وتدریس آن انجام مرحله به مرحله فعالیت های پیش بینی شده مورد انتظار است. بناا 

و  محتوایی،تاریسااخ ،معلم ابتدا باید کتاب درسای و فصاول مختلاف آن را از نظار ویاژ گای هاای ظاا هاری مهارت آموزبر این 

ساناریو تادریس و ارزشایابی درس ،محتوا –جدول دو بعدی هادف ،روانشناختی مورد نقد وبررسی قرار دهد. سپس نقشه مفهومی

 را طراحی و اجرا نماید. و بازخورد آن را از کلاس دریافت و تفییرات احتمالی را اعمال نماید. انتخابی

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 وروش های تدریس  فنون تدریس اصول وکتاب های  -6

 کتب درسی و راهنمای معلم -0

 فتحی واجارگاه، کوروش و آقازاده، محرم )آخرین چاپ(. راهنمای تالیف کتب درسی. نشر آییژ. -2

 رسولی، مهستی و امیرآتشان، امیر)آخرین چاپ(. تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی. نشر جامعه شناسان. -3

 )پیشنهادی( یادگیری . راهبردهای ارزشیابی5

 گیرد.های آموزشی انجام میآغازین: به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی

 نمره 3ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 7 ارزشیابی پایانی:

 نمره 3کارپوشه : 
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 « و نقش تربیتی معلم حرفه ایاخلاق »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

بر حقوق و تکالیفی از منظر اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در  یعنی مبتنی

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی مهارت . تا در عرصه عمل تربیت ارزشها حساسیت داشته باشدوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتآموزان باید به درک عمیق از ارزش

اکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. ح

تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98ساعت: تعداد 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 ای و نقش تربیتی معلم اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای آموزشی( را از منظر اصول و ارزش هایهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای تکاالیف( در موقعیتدر شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و 

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمانابعاد  -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات  -

 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 یت یادگیری:فعال

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 علمان و شخصیت برجسته تاریخیها در تجارب زیسته مشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینهین( و بررسی آن از منظر مسئولیتهای روی زممانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.این موقعیت های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافاتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیدر بحثهای طرح شده مشارکت مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 لکردی:های عمفعالیت

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا مقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:اخلاقی در موقعیتمصداق یابی تعارضات  -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 زان با مشکلات ویژهمسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آمو

 و.......

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

برجساته تااریخی های شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از  -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشمانند فیلم ستاره

 آن
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های دارای مضامین لیل فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحمقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

مین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای های دارای مضافیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 گروهیروش بحث 

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت 

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 ارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درسمکتوب توسط مه

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.(، اخلاق 6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 هران.اخلاق سازمانی، سرآمد، ت (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخلاق سازمانی و ارزش6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی 

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف 

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول های حرفهای است. کارآموزان برای کسب توانایی حرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

فیق نظر و یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تل

های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل

گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن 

ت اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه به تصمیما

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه کارآموزی، مهارت آموز

تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل  کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای

حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر 

کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت  وظیفه هدایت داوطلب جهت 3عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 تشخیص گروهبه تدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» نام پودمان: کارآموزی

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

آن را ارزیابی و خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای  ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .8

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
درسی  معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه -3 

همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از  برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان

 امتیازات برخوردار می شوند.
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دوره آموزش  برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایانالف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و  در قالب تدریس خرد

لیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ ارزیابی قرار می گیرد: تح

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

یرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گ

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  6مهارت آموز بر مبنای چارچوب

قالب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد.  نهایی

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 

ژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پ

این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 

 باشد. 

در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

ی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعات

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

ه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرف د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت  تجربیات

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین 

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 یر آن بر یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأث منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -6 

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 



 

606 

 

ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به استفاده 

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

با حضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی 

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

)از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی  ضبط تدریس توسط داوطلب

 ای خود.عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 سرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش متوسطه

 «ها و فنون تدریسکلیات روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

-دانش و یافتهفعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با کسب این شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال می

کند، کسب دانش تدریس به همراه های تدریس آماده میرا برای بکارگیری روش مهارت آموزانشود. آنچه دانش ممکن نمی

تواند شایستگی ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهتدریسی بر اساس تجربههای ساخت دانش قابلیت

در سطحی  مهارت آموزانهای لازم و عمومی را برای تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

با مبانی، اصول و مراحل  مهارت آموزانشوند. در این درس،  های تدریسعام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این شوند و قادر میتدریس آشنا می

در عرصه واقعی آشنا شوند و برای های تدریسی معلمان پیشین هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتحوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض هایی داشته باشند. چنین شرایطی میاقدام به آن، تمرین

زشی و تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آمو

 تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  8تعداد واحد: 

 ساعت 98زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

استاد متخص  برای 

: دکترای علوم تدریس

 تربیتی

 ها و فنون تدریسکلیات روشنام درس: 

قادر خواهد مهارت آموز : در پایان این واحد یادگیری اهداف/ پیامدهای یادگیری

 بود:

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

به روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کلاس درس فرضی، به 

در پایان این واحد مهارت آموز  اید. همچنین، داستناد دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نم

های های تدریس را با قابلیتیادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی های متفاوت میبکارگیری آنها در موقعیت

  اوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.تر را دارد و به پیگیری دستمنابع مناسب
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است:محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طارح ضارورت و جایگااه موضاوع و  اول

انگیازه جهات پیگیاری درس و ایجاد 

ارزشاایابی تشخیصاای و اعلااام برنامااه 

 درس

معرفی  ، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،مهارت آموزانشناسایی انتظارات 

برنامه و سرفصل درس، تشاریح منطاق درس و کاربردهاای آن بارای معلماان، معرفای 

ساس پیامادها بر ا مهارت آموزانتکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد 

 و سطوح عملکرد. 

ای خاود را یکای از تجربیاات تادریس معلماان مدرساه مهاارت آماوزهر : 0تکلیف 

 یادآوری و آن را روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. 

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسای دربااره تجربیاات ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشبه گونه مهارت آموزان

  مطرح است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشاریح اصاول و مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم

هاای س و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با استناد تجربههای تدریانواع روش

 ( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.مهارت آموزانگزارش شده 

ای های آن بر اساس واقعیات عمل مدرساههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 و با تشریح وضعیت ایران. 

 ملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.ع

های تدریس آگاه باشاند و چگوناه : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش8تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کلاس درس مشتمل بر مخاطاب ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

یابی برای یک مبحاث علمای، تعیاین اهاداف درس، انتخااب محتاوا و شناسی و منطق

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانفرصت

 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

ای: قساامت مراحاال تاادریس مدرسااه ششم

 دوم

گیری در باره زماان های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت

 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

ریاازی تاادریس: طاارح درس برنامااه هفتم

 سالیانه

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کلاس و نقاد 

 ئه شده در کلاس.های اراو بررسی نمونه

-های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقادام مایدر گروه مهارت آموزانعملی: 

 کنند.

یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظار  مهارت آموزانهر یک از  :9تکلیف 

 خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

ریاازی تاادریس: طاارح درس برنامااه هشتم

 روزانه

و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس روزانه در کلاس و نقاد  اجزای طرح درس روزانه

 های ارائه شده در کلاس.و بررسی نمونه

-های کوچک به تولید طارح درس روزاناه اقادام مایدر گروه مهارت آموزانعملی: 
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 کنند.

یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظار  مهارت آموزانهر یک از  :4تکلیف 

 ارائه کند. خود تهیه و با مدرس درس

داری، فرهناگ کلااس درس، مقاررات کلااس درس، جاو های کلااسالگوها و روش مدیریت کلاس درس نهم

 کلاس درس و رفتار در کلاس درس.

-هاای مادیریت کلااسهای کوچک به بررسای روشدر گروه مهارت آموزانعملی: 

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.هایی می

محاور و های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.روش

-بنادی کاردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

 اند؟

محاور در هاای تادریس معلامیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 کلاس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بار اسااس ایان روش در گروه مهارت آموزانعملی: 

 پردازند.اقدام و به تدریس می

محاور در های تدریس شاگردروشیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری  های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 کلاس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بار اسااس ایان روش در گروه مهارت آموزانعملی: 

 پردازند.اقدام و به تدریس می

های توضایح در ارتبااط باا موضاوعات درسای، های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کلاس درس سیزدهم

 های تدریس.هر یک از روش اثربخش ساختن توضیحات در

هاای هاای ماوثر توضایح در موقعیاتدر بااره روش مهاارت آماوزانعملی: گفتگوی 

 تجربی یا فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کلاس پرسش چهاردهم

های کردن در موقعیت های موثر پرسشدر باره روش مهارت آموزانعملی: گفتگوی 

 تجربی یا فرضی.

هاای کلاسای مواجهه معلم باا پرساش پانزدهم

 شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگاونگی مواجهاه باا های شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روشپرسش

هاا در پاساخگویی باه پرساشهای موثر در باره روش مهارت آموزانعملی: گفتگوی 

 های تجربی یا فرضی.موقعیت

ها و مزایاا های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کلاس درس، انواع آزمونروش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

و معایب آنهاا بارای بکاارگیری در کلااس درس، اهاداف سانجش در کلااس درس، 

 های تدریس.در هر یک از روش های اعلام نتایج به شاگردان در کلاس درسروش

-های موثر سنجش یادگیری در موقعیتدر باره روش مهارت آموزانعملی: گفتگوی 

 های تجربی یا فرضی.

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9
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ایان درس  مهارت آماوز درشود. انجام می مهارت آموزجانبه آموزشگر ا های کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

حق دارناد  مهارت آموزانموظف است بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، 

دقیقاه در  62ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود باا درخواسات تعیاین وقات قبلای، تاا به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گاردد و باه صاورت عملای ماورد نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه مای کلاس درس به ارائه

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینتمرین قرار می

در جلسه بعد یا به صورت کتبی تاا پایاان نیمساال انجاام و  تواند به صورت شفاهی، پاسخگویی به برخی از آنها میمهارت آموزان

جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعاداد  مهارت آموزانتواند برای همه یا برخی از ها میشود. این قبیل پرسشارائه 

 درصد تجاوز نکند. 22آنها از 

 . منابع آموزشی 4

ت. استفاده از منابع مکتوب منتشار نشاده پاس از داوری و تاییاد شاورای در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی اس -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بلامانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 6237منابعی که تا پایان سال  -

 . تهران: سمت.ها و فنون تدریسهای آموزشی: روش(. مهارت6230. شعبانی، حسن. )6

 (. بازاندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.6273. مهرمحمدی، محمود. )0

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که در های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کلاس درس را بر اساس پرسشیادگیری زانمهارت آموآن 

 کنند. های آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر برای های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میمناسب یادگیری انجام میاطمینان از پیشرفت 

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کلاس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 به کار پژوهشی به اصلاح آن اقدام کنند. بر اساس بازخوردهای او  مهارت آموزاندهد تا مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  02ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کلاس: 

 درصد امتیاز  32ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  22ا آزمون پایانی: 
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  «(... دوره متوسطه8) بررسی کتب درسی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

ساختار و فعالیت های روزمره تدریس در کلاس درس ایفا می کند.کتاب درسی ابزاری است  کتاب درسی نقش مهمی در

که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم در باره یک مساله یا موضوع مورد 

ی کتاب درسی تاثیر زیادی در شناخت استفاده قرار می دهد.به همین دلیل آگاهی معلم از تحلیل محتوا وبررسی ویژگی ها

 اهداف آموزشی، طراحی آموزشی وانتخاب روش مناسب برای تدریس موضوع درسی دارد. 

 مشخصات درس 

  عملی-نظرینوع درس: 

  واحد 0تعداد واحد: 

 37تعداد ساعت: 

شایستتتتتگی کلیتتتتدی: 

 موضوعی

 بررسی کتب درسینیاز: پیش

 (... دوره متوسطه6)

استتتاد متخصتت  بتترای 

 دکترای تخصصیتدریس: 

 (... دوره متوسطه8) بررسی کتب درسینام درس: 

قتادر  مهارت آمتوزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

 

....پایه .و روان شناختی کتاب های درسی،محتوایی ،ویژگی های ظاهری،ساختاری -6

 بیان کند.یازدهم و دوازدهم را 

....پایه .و روان شناختی کتاب های درسی،محتوایی ،ویژگی های ظاهری،ساختاری -0

 یازدهم و دوازدهم را با ویژگی های کتاب های درسی استاندارد مقایسه کند.

....پایه یازدهم و دوازدهم را انتخاب،ویژگی های آن را .یک درس از کتاب های درسی -2

 تنظیم و اجرا کند. بررسی، سناریو تدریس آن را

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 ارتباط عمودی مباحث مرتبط در کتاب های درسی متوسطه اول و پایه دهم  فصل اول: بررسی

و دهم را انتخاب ارتباط  از درس های کتاب های مرتبط در متوسطه اول یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

  عمودی آن را بررسی و به صورت گزارش در کلاس ارایه نماید.

 ....پایه یازدهم و دوازدهم از نظر ویژگی های ظاهری و نگارشی .فصل دوم : بررسی کتاب های درسی

را انتخاب  کتاب های درسی پایه یازدهم و دوازدهم... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید از نظر ویژگی های ظاهری و نگارشی بررسی و در وآن را

 از نظر ویزگی های ساختاری و محتوایی  پایه یازدهم و دوازدهم ....بررسی کتاب های درسی فصل سوم :

انتخاب را  کتاب های درسی پایه یازدهم و دوازدهم... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید بررسی و در وآن را از نظر ویژگی های ساختاری و محتوایی

 

 از نظر ویژگی های روانشناختی  پایه یازدهم و دوازدهم ....: بررسی کتاب های درسی فصل چهارم

را انتخاب  دوازدهمپایه یازدهم و  کتاب های درسی... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و 

 .کلاس ارایه نماید بررسی و در وآن را از نظر ویژگی های روانشناختی

 فصل پنجم : تهیه نقشه مفهومی 
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را انتخاب و  کتاب های درسی پایه یازدهم و دوازدهم... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .ه نمایدکلاس ارای نقشه مفهومی آن را طراحی و در

 

 محتوا  –فصل ششم : تدوین جدول دو بعدی هدف 

را انتخاب و  پایه یازدهم و دوازدهم کتاب های درسی... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید و در محتوا را تدوین –جدول دو بعدی هدف 

 فصل هفتم : بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته ها 

را انتخاب و  کتاب های درسی پایه یازدهم و دوازدهم.. .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید نمونه پرسش های ارزشیابی از آن را طراحی و در

 تدریس و نقد وبررسی آن فصل هشتم :

 ،را انتخاب پایه یازدهم و دوازدهم کتاب های درسی... .از درس های یکی مهارت آموزهر عملکردی:  ادگیری وتکالیف ی

 در کلاس ارایه نماید.  سناریو تدریس آن را طراحی و

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

به منظور کسب تجربه در بررسی کتب درسی وتدریس آن انجام مرحله به مرحله فعالیت های پیش بینی شده مورد انتظار است. بناا 

و روانشاناختی  محتوایی،ساختاری ،ابتدا باید کتاب درسی و فصول مختلف آن را از نظر ویژ گی های ظا هری مهارت آموزبر این 

را  ساناریو تادریس و ارزشایابی درس انتخاابی،محتوا –جدول دو بعادی هادف ،نقشه مفهومیمورد نقد وبررسی قرار دهد. سپس 

 طراحی و اجرا نماید. و بازخورد آن را از کلاس دریافت و تفییرات احتمالی را اعمال نماید.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 وروش های تدریس  فنون تدریس کتاب های اصول و -6
 معلمکتب درسی و راهنمای  -2

 فتحی واجارگاه، کوروش و آقازاده، محرم )آخرین چاپ(. راهنمای تالیف کتب درسی. نشر آییژ. -3

 رسولی، مهستی و امیرآتشان، امیر)آخرین چاپ(. تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی. نشر جامعه شناسان. -6

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 گیرد.های آموزشی انجام میسطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتآغازین: به منظور تعیین  ارزشیابی

 نمره 3ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 7 ارزشیابی پایانی:

 نمره 3کارپوشه : 
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  ..«.سنجش و ارزشیابی در آموزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

 ،دربردارنده موضوعات متعددی از جمله سنجش و ارزشیابی آموزشیبه عنوان یک حوزه تخصصی  سنجش و ارزشیابی

روش تحقیق و اندازه گیری ،آمار ،سنجش یادگیری های غیر شناختی،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،آزمون ها و تحلیل آنها

از آموزش در رشته است. تلفیق این محتوا ها با رشته تخصصی این امکان را فراهم می کند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی 

مورد نظر را به طور واقع بینانه مورد ارزیابی قرار داد و با استفاده از نتایج آن به طور نظام مند و علمی نیازهای آموزشی و 

 و کیفیت آموزش را ارتقا بخشید.  را بازنگری سازماندهی مطالب آموزشی

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 20تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 سنجش و ارزشیابی در آموزش نام درس به فارسی: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

 نظر طراحی و اجرا نماید.انواع آزمون ها و الگوی های ارزشیابی را در رشته مورد  -6

پس از طراحی و اجرای انواع آزمون ها و الگوهای ارزشیابی در رشته موردنظر نتایج آن -0

 را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دهد.

پس از طراحی و اجرای انواع آزمون ها و الگوهای ارزشیابی در رشته مورد نظر و -2

دست آمده برای بهبود فرآیندها به منظور ارتقا از نتایج به ،تجزیه و تحلیل آماری آن ها

 کیفیت آموزش استفاده نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 فصل اول: کلیات 

 سنجش و ارزشیابی با یکدیگر  ،مقایسه اندازه گیری،آزمون -

 ارزشیابی آموزشی ومعرفی الگوهای مختلف آن  -

 هنجار ( ،توجه ملاک مورد استفاده )ملاکدسته بندی ارزشیابی آموزشی با  -

 تراکمی ( ،تشخیصی ،تکوینی ،دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و هدف ) آغازین -

 

 ،اندازه گیری،آزمون مهارت آموز با ارایه مثال های نمونه از رشته تخصصی خود مفاهیمعملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید مقایسه و درسنجش و ارزشیابی را با یکدیگر 

 

 فصل دوم: مراحل ارزشیابی آموزشی  

 توصیف راهبردها( ،توصیف پیش نیازها ،توصیف هدف ها،مرحله طراحی )تحلیل موقعیت -

 مرحله فرایندی یا اجرایی  -

 مرحله فراورده ای -

خود مراحل ارزشیابی آموزشی را مهارت آموز با ارایه مثال های نمونه از رشته تخصصی عملکردی:  تکالیف یادگیری و

 .کلاس ارایه نماید بررسی و در

 

 فصل سوم : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -

 حرکتی( -طبقه بندی هدفهای آموزشی ) شناختی، عاطفی، روانی -

 جدول مشخصات آزمون  -

 چگونگی توزیع سوالها به بخش های مختلف  -

 

انتخاب یک درس مشخص یک نمونه از طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را  مهارت آموز باردی: عملک تکالیف یادگیری و 

 .کلاس ارایه نماید آماده و در

 

 فصل چهارم : آزمونها 

 آزمونهای تشریعی  -

 آزمونهای کوتاه پاسخ -

 غلط و جور کردنی –آزمونهای صحیح  -

 آزمونهای چند گزینه ای -

طراحی و  انتخاب یک فصل مشخص یک نمونه ترکیبی از انواع آزمون ها را آموز بامهارت عملکردی:  تکالیف یادگیری و

  ویژگی های هر یک را مورد ارزیابی قرار دهد.

 فصل پنجم: بررسی آزمونها

 ضریب تمییز سوال و هبستگی سوال با آزمون( ،تحلیل سوالهای آزمون)محاسبه ضریب دشواری -

 تعیین روایی آزمون  -

 تعیین پایایی آزمون -

سبات آماری مورد مهارت آموز نمونه آزمون طراحی شده خود یا دیگران را به کمک محاعملکردی:  تکالیف یادگیری و

 روایی و پایایی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. تحلیل قرار داده و 
 

 فصل ششم : سنجش فرایندها و فراورده های یادگیری غیر شناختی

 کارپوشه( ،موقعیت های شبیه سازی شده ،آزمون شناسایی ،مون کتبیآزمونهای عملکردی و انواع آن)آز -

 روشهای سنجش مشاهده ای  -

 روش فهرست وارسی -

 روش واقعه نگاری -

 روش یادداشت های روزانه -

از روش واقعه  وبا استفاده مشاهده ای را انتخاب سنجش مهارت آموز یک نمونه از رو شهایعملکردی:  تکالیف یادگیری و

 نگاری یک گزارش ارایه نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

این درس به دلیل ماهیت کاربردی وبه منظور اثر بخشی باید به صورت حل مساله انجام شود و بیشتر مفاهیم آن به صورت تحلیلی 

 و با ارایه نمونه از رشته تخصصی تدریس گردد.
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 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. نشر دوران)آخرین چاپ(.  علی اکبر ،سیف -6

 منابع فرعی:
 سایر منابع مرتبط معتبر

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 گیرد.انجام میهای آموزشی آغازین: به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی

 نمره 3ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 7 ارزشیابی پایانی:

 نمره 3 (:Port Folioکارپوشه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

626 

 

  ..«.طراحی آموزشی در»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

و مناسب، عامل مهمی  فراهم کردن امکانات یادگیری است؛ زیرا انتخاب فعالیت های یادگیری مؤثرآموزشی  طراحی از هدف

در فرآیند طراحی یک درس محسوب می شود. قبل از شروع آموزش، معلم باید همه چیز را پیش بینی و آماده کند و برنامه ی 

خود را بنویسد؛ اما با توجه به این که فرآیند تدریس، هیچگاه نمی تواند کامل باشد، برنامه های طراحی شده باید انعطاف پذیر، 

روز گردند. یک برنامه آموزشی خوب باید به نحوی نوشته شود که دستیابی به قابلیت و صلاحیت مورد نظر را تضمین  مرتب و به

  کند.

 مشخصات درس 

 عملی -نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 37تعداد ساعت: 

-تربیتااایشایستتتتگی کلیتتتدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

 به تشخیص گروه

 ...ی درآموزش طراحینام درس به فارسی: 

  Instructional Designنام درس به انگلیسی: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهتارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

یک درس در رشته تخصصی را انتخاب و طراحای آموزشای آن را تادوین و  -6

 ارایه نماید.

یک درس در رشته تخصصی را انتخاب و طراحای آموزشای آن را تادوین و  -0

 نماید. اجرا

یک درس در رشته تخصصی را انتخاب و طراحای آموزشای آن را تادوین و  -2

 اجرا نموده وبر اساس بازخورده های حاصله آن را اصلاح نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 جلسه محتوای درس تکالیف یادگیری تکالیف عملکردی

به بررسی چندین نمونه از  مهارت آموز

های آموزشی موجود در مدارس طراحی

بصورت انفرادی یا  نتایج را پرداخته و

اس مورد ارزیابی و تحلیل قرار گروهی در کل

 دهد.

 مرحله چهار آموزشی، هدفهای نگارش برای

 در نظر گرفته شود:اساسی

 تنظیم آموزان دانش های فعالیت اساس بر-

 .شوند

 .باشند یادگیری نتایج از توصیفی-

 .باشند فهم قابل و روشن صریح،-

 . باشند گیری اندازه و مشاهده قابل-

 پیوسته و تسلسلی مرحله، چهار این اگرچه

 چنین الزاماً طراحی، فرآیند در اما هستند؛

 مرحله هر نوشتن از پس طراح، زیرا نیستند،

 به و برگردد عقب به مجدداً است ممکن

 اصلاح به و بپردازد شده نوشته اهداف بازنگری

تحلیل و تنظیم 

های هدف

  آموزشی

6 



 

620 

 

 .کند اقدام آنها بازنویسی و

نظارت استاد وکتب راهنمای  با مهارت آموز

تعیین اهداف وروشها  تدریس به استخراج و

دوره  درسی کتبهای مختلف  بخش در

 متوسطه بپردازد

 یادگیری تجارب و تعیین وقایع -

  هدفها بین رابطه تعیین -

 ورودی رفتار تعیین - 

 تشخیصی ارزشیابی تعیین -

  آموزشی گام اولین تعیین -

تحلیل موقعیت 

  آموزشی
0 

 

براساس یافته هایش باتوجه به  مهارت آموز

 مهمترین: ییاجرا موضوع درس وامکانات

 اجرا در وشیوه تدریس که آموزشی وسایل

راباتوجه به عوامل  گذارند می تاثیربیشتری

لیست  بندد و زیر برای مفاهیم شیمی بکار

 نماید:

 فراگیران تعداد

 کلاس اندازه و وضعیت

 لازم زمان -

 بودن دسترس در

 بودن وامن بودن واقتصادی 

 محتوای تنظیم و تهیه مهم اصول توجه به

 مانند: آموزشی

مهارت آموز  توانایی و رغبت علاقه میزان-

 آموزشی اهداف با متناسب

  علم هر قوانین و اصول مفاهیم،-

  روز مسائل با ارتباط-

  آموزش زمان با انطباق-

 :تدریس هاییویژگ مهمترین از

 به پاسخگو و پویا ،متقابل نظامدار، ،هدفدار

 .برد نام توان می را بودن فراگیران نیازهای

 و اهداف با متناسب آموزشی استراتژی اساس بر

 از مختلف روشهای از توان می آموزشی حیطه

 :جمله

 مسئله، حل ،گروهی بحث ،تعاملی سخنرانی 

 clinical،پاسخ و پرسش

Demonstration، و صبحگاهی گزارش... 

 نمود استفاده تدریس

  : آموزشی لوسای

 و بهتر یادگیری به که امکاناتی و وسایل کلیه

 مینماید کمک مطالب تفهیم

 غیر و تاب نور آموزشی کمک وسایل انواع 

 پروژکتور ،ماکت ،مولاژ تخته،:  تاب نور

 پروژکتور ویدیو اسلاید، پروژکتور ،اورهد

 وآزمایشگاه

تحلیل و تعیین 

محتوا، روش و 

  آموزشی ابزار

2 

 طراحی الگوی مقالات چند در مهارت آموز

 طراحی الگوی 02 میان از مشهور، آموزشی

 متون در موجود گرای سازنده آموزشی

-یاددهی رویکردهای و انتخاب تخصصی

سیر تکاملی نظریه های یادگیری، دارای 

با بیان  تاثیرزیادی در طراحی آموزشی است و

نقاط قوت و ضعف نظریه های یادگیری، نتیجه 

گرفته می شود که در اجرای طرح آموزشی، 

 آموزشی طراحی

 یادگیری نظریۀ و
3 
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 روش از استفاده با آنها در مستتر یادگیری

 این دهددر قرار ارزیابی مورد محتوی تحلیل

 گذاران بنیان اصلی متون به مراجعه با تحلیل

 نظر از الگوها از یک هر الگوها، از یک هر

 رویکردهای بودن دوگانه یا جمعی، فردی،

 شان طراحی در مفروض تدریس و یادگیری

 ونتیجه گیری بنماید بندی طبقه

برای هر نظریه، بر اساس موقعیت و محیط، 

 داردجایی وجود 

اجرای عملی الگوهای مشخص شده 

وانتخاب بهترین مدل والگوی آموزشی 

براساس بازدهی ونظر اساتید برای آموزش 

 مفاهیم شیمی

 و یاددهی فرآیند در مسأله چهار باتوجه بر

  یادگیری

 : آموزش موضوع کردن مشخص

 و هامحرّک از ایمجموعه کردن فراهم

 هافعالیت

 هایفعالیت به یادگرفتنی مطالب بندیتقسیم

 ترکوچک

 :مناسب زمان در یادگیرتده تقویت و تشویق

 

 نظریه بررسی

 و گرا ساخت

 و گرا رفتار

 در گرا شناخت

 تکنولوزی

 موزشیآ

2 

 اساس بر الکترونیکی محتوای تدوین

 چالش از یکی آموزشی طراحی الگوهای

 رمز و الکترونیکی یادگیری اصلی های

 می محسوب آموزشی سیستم این موفقیت

پایان این واحد  در مهارت آموز. شود

برای یکی یا چند  محتوایی الکترونیکی

بر  مفهوم پیوسته شیمی طراحی نماید که

 آموزشی طراحی اساس یک یا چند الگوی

 مناسب باشد 

 قابل نقش محتوا که نیست شکی هیچ جای

 یادگیری اهداف تحقق در را ای ملاحظه

 تولید که ای گونه به میکند، ایفا الکترونیکی

 گرفتن نظر در بدون الکترونیکی محتوای

 الگوهای از استفاده مانند ویژه تمهیدات

 مخاطره به را آن موفقیت آموزشی، طراحی

 .اندازد می

 

 هدف تعیین با ها الگو انواع در طراحى راحلم

 و تحلیل دوم، مرحله در سپس و شودمى شروع

 مرحله در. گیردمى صورت شاگردان شناخت

 آموزشى هاىفعالیت و برنامه محتواى سوم،

 چهارم، مرحله در شود،مى انتخاب و تحلیل

 گردد،مى تنظیم و سازماندهى آموزشى محتواى

 محتوا، و هدف به توجه با پنجم، مرحله در

 مرحله در شود،مى مشخص آموزشى وسیله

 و شودمى تحلیل برنامه اجراى چگونگى ششم،

 شده مطرح ارزشیابى هفتم، مرحله در سرانجام

 اصلاح و تقویت در ارزشیابى از حاصل نتایج

 چرخه این و شودمى داده دخالت برنامه، مجدد

 کندمى پیدا ادامه آموزش فرایند در مرتب

 الگوهای جایگاه

 آموزشی طراحی

 و طراحی در

محتوای  تولید

 آموزشی

3 

باتوجه به معیارهای زیر چندین  مهارت آموز

مدل ارزشیابی در قسمت های مختلف کتاب 

ازفراگیران به عمل آورده ونتایج رابررسی 

 های گروه گیری، یاد تجارب: شرایط بررسی

: بازده و تدریس های شیوه یادگیری، و تدریس

 ارزشیابی اصلاح ارزشیابی،

تحلیل و تعیین 

 نظام ارزشیابی
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تولیدو ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی در دروس رشته تخصصی از روش حل مساله اساتفاده مای شاود.آموزش ،برای طراحی

توصیه می شود. روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت برای شناسایی  ها این درس با مشارکت مهارت آموزان در بحث

تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت یادگیری و روش مساتقیم در مارور مادل هاای نیااز سانجی ومادل هاای طراحای  ،و تبین مساله

 دروس تخصصی مورد تاکید است. آموزشی برای طراحی آموزشی در

 . منابع آموزشی4

 اصلی:منبع 
 . انتشارات سمتفردانشهاشم ترجمه پولاک و همکاران )آخرین چاپ(. راهبردها و فنون طراحی آموزشی.  -6

 گانیه و همکاران )آخرین چاپ(. اصول طراحی آموزشی. ترجمه خدیجه علی آبادی. نشر دانا -0

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  - آغازین: ارزشیابی

 نمره 3ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 62 ارزشیابی پایانی:

 نمره 3 (:Port Folioکارپوشه )

 

 

 

 

 

 .نماید

 .یادگیرنده موفقیت معیار تعیین

 اساس بر شناختی اهداف برای آزمون انواع

   یادگیری عمق و شناختی حیطه های لایه

  شناختی حیطه سوالات انواع

 مهارتی  حیطه آزمونهای

 :درباره گیری تصمیم 

 حائز مهارت از هایی جنبه چه گیری اندازه

  است اهمیت

 عین در نظرباید مورد کارکرد آیا 

  شود ارزشیابی فرایند عنوان به وقوع

 مورد فراورده یا نهایی نتیجه آیا •

 ؟ گیرد قرارمی توجه
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 «رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن0

تربیت مبتنی بر قوانین از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع 

ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 

رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی تر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.است با این بس

مهارت آموز معلمان باید به کسب آن نایل  معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 .آیند

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8واحد: تعداد 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول: نام درس 

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات هاای ساازمانها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

های تربیتی( را های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اساناد راهباردی و 

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 یادگیری:فعالیت 

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 راتژیک(مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) است -

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها -

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 
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 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 ری و ارتباط آنها با همدیگر بحث در باره حوزه های یادگی -

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیدر بحث های طرح شده مشارکتمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

  بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 مصوبات مجلس(تربیت رسمی و عمومی )  مرتبط با نظام قوانین -

اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی  مقررات مهم و -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 و مقررات موجود با همدیگر بحث در باره تناسب قوانین  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -
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 فعالیت عملکردی:

 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  اجرایی در یکچگونگی اجرای ایین نامه  بررسی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

ارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گز

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 :منابع اصلی

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irت دولت: سای -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 دنیسرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی آموزش تربیت ب

 

 «تربیت بدنی درس طراحی آموزشی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

مندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، علایق معلمان باید بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام

را ماد نظار قارار داده و بتواناد موفقیات  و روش های یادگیری دانش آموزان و نیز تاأثیرات بافات و زمیناه اجتمااعی بار یاادگیری

یادگیرندگان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکارد سیساتمی بشناساند و 

معلماان بجاای بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 

یادگیری دسات خواهناد زد و طارح هاای اثربخشای را  -اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت های یاددهی 

 برای پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود.

 

 مشخصات درس

یک واحد نظاری+ یاک نوع درس: 

 واحد عملی

 8تعداد واحد: 

 42تعداد ساعت: 

 -تربیتاااایشایستتتتتگی کلیتتتتدی: 

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 اساتید گروه تربیت بدنی

 تربیت بدنی درس طراحی آموزشینام درس : 

پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری مهتارت آمتوز قتادر 

 خواهد بود:

تربیت  آموزش مفاهیم و مهارت های اساسی برنامه درسی از یک واحد یادگیری -6

 یادگیری طراحی کند. -در دوره های تحصیلی را با استفاده از روش های یاددهی  بدنی

اسناد بالادستی را بشناسد و دیدگاههای این اسناد را در مورد تربیت بدنی بیان کند و  -0

 در طراحی های خود به آنها توجه کند.

را در مورد راهنمای برنامه تربیت بدنی بیان کند و در گروههای کلاسی آن نظر خود  -2

  را به بحث بگذارد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 فصل اول: کلیات طراحی آموزشی

 ضرورت و منطق طراحی آموزشی

 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل، تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(

 آموزشیگستره طراحی 

 ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی

 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 

 پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کلاس. -مطالعه حداقل سه منبع علمی 

 فصل دوم: فرایند طراحی آموزشی )تحلیل(

 مسئله/ مشکل تعریف

 شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 

 تجزیه و تحلیل نیازها
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 روش های نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناس(

 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 

 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیین راه حل های ممکن 

 تکالیف یادگیری: 

از روش های نیازسنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی و با با بکارگیری یکی 

 تحلیل آن راه حل هایی برای مشکل/ مسئله ارائه دهد. 

 فصل سوم: فرایند طراحی آموزشی )تصمیم گیری(

 تدوین اهداف آماج

 اف آماجبازنگری در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهد

 مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری

 اهداف آموزشی

 محتوای آموزشی

 تکالیف یادگیری

 تکالیف عملکردی:

با استفاده از گزارش تکلیف عملکردی فصل دوم) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( اهداف آماج را اولویت   .6

 بندی نموده و آنها را به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. 

ه انواع سبک های با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با توجه را با توجه ب .0

 یادگیری تعیین نماید.

 فصل چهارم: فرایند طراحی آموزشی )راهبرد(

 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 الف( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا

عیین طرح ( به خاطر سپردن اطلاعات) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ ت6طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( بکارگیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین 0طراحی آموزشی 

 طرح مدیریت آموزشی(

ین طرح ( بکارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعی2طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( بکارگیری مهارت اصل) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح 3طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(

( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح مدیریت 2طراحی آموزشی 

 آموزشی(

تعیین طرح  ( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/3طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
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( مهارت های تفکر برتر) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح مدیریت 6طراحی آموزشی 

 آموزشی(

 هبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای یادگیرندگانراب( 

 . ویژه دانش آموزان فراگیر6

 . ویژه دانش آموزان تیزهوش0

 . ویژه دانش آموزان با مشکلات عاطفی شدید2

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت

 . ویژه کلاس های چند پایه6

 . ویژه مسائل بومی خاص0

 : تکالیف عملکردی

ح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها ) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، دو طر

  تهیه نماید.

 فصل پنجم: فرایند طراحی آموزشی )ارزشیابی(

 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(

 بازنگری توسط متخصص

 ی تکوینیارزشیاب

 ارزشیابی نهایی

 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی
 تهیه ملاک ها و سطوح کیفیت طرح های آموزشی و روش بازنگری طرح های آموزشی فصل چهارم 

 ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرح های تهیه شده در کلاس و ارائه بازخورد برای اصلاح آن.

 فصل ششم: طراحی تعاملی پیام

 در آموزشتعامل 

 نظام های تعامل متکی بر انسان

 نظام های تعامل متکی بر چاپ

 شنیداری -نظام های تعامل متکی بر وسایل دیداری

 نظام های تعامل متکی بر رایانه

 تکالیف یادگیری:
 آن را بر اساس نظام های تعامل تحلیل نماید. یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

مهارت آموزان تلاش کنند بسته آموزشی مربوط به هریک از دوره های تحصیلی را مطالعه و نسبت به محتاوای آن آشانایی کامال 

ناماه پیدا کنند و ارتباط این بسته ها را با اسناد بالادستی بررسی نمایند. هدف بیشتر آشنا شدن مهارت آموزان با اسناد بالادساتی و بر

درس تربیت بدنی در هر یک از دوره ها و پایه های تحصیلی است. این مسئله در حد و سطح آماادگی کلااس اتفااق بیفتاد. بیشاتر 

 سعی شود فعالیت ها در قالب بحث های گروهی اتفاق بیفتد.
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 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ه هاشم فردانش، انتشارات سمتراهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پولاک و رایگلوث. ترجم -6

بررسی و تحلیل اسناد بالادستی آموزش و پرورش و یافته های پژوهشای انجاام شاده مارتبط باا برناماه درسای حاوزه تربیات و  -0

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسای ابتادایی و متوساطه نظاری ساازمان پاژوهش و  –یادگیری سلامت و تربیت بدنی 

 6233 -وزشی وزارت آموزش و پرورشبرنامه ریزی آم

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسای ابتادایی و متوساطه نظاری ساازمان  –راهنمای یرنامه درس سلامت و تربیت بدنی  -2

 در حال تصویب -پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

 منبع فرعی:

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتادایی و  –کتب راهنمای معلم و ضمیمه های مربوط به دوره اول و دوم ابتدایی  -6

 متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

ف کتاب های درسی ابتدایی و متوساطه دفتر برنامه ریزی و تالی –کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه  -0

 نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوساطه  –کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت دوره دوم متوسطه  -2

 و پرورش نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  ارزشیابی آغازین: در اولین جلسه کلاس، یک نمونه فعالیت در ساعت درس تربیت بادنی از ساوی کاارآموز طراحای و

 نمره 0جمع آوری شود.

  نمره 6ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیت مهارت آموزارزشیابی تکوینی: عملکرد 

  .نمره  2ارزشیابی پایانی: ارزیابی از مباحث نظری مطرح شده 

 ( کارپوشهPort Folio .تهیه یک طرح آموزشی کامل با یک موضوع از درس تربیت بدنی :)نمره  3 
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 «ارزشیابی تربیت بدنییادگیری و -روش های یاددهی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: ..0

از گستردگی خاصی برخوردار است. به همین لحاظ برای  درس تربیت بدنی به دلیل ماهیت عملی، محتوایی و تنوع فضایی خود

از دانش تدریس این درس لازم است تا از روش های تدریس متنوعی استفاده کرد. هر بار که معلم قصد دارد تا برای گروهی 

را تدریس کند، به دلیل تفاوت های فردی، باید شیوه های تدریس خود را بررسی تا فرایند یادگیری موثرتر و  آموزان محتوایی

با توجه به تفاوت  حرکتی دانش آموزان و نحوه عملکرد آنها –لذت بخش تر شود. از طرفی؛ شناخت ویژگی ها و علائق جسمانی 

تدریس مناسب و موثر در تربیت بدنی اجتناب ناپذیر است. لذا در این درس ضمن پرداختن به موارد های فردی، در انتخاب روش 

 . و ارزشیابی درس تربیت بدنی معرفی می شوند یادگیری( –فوق، روش های متنوع تدریس )یاددهی 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: یشدروس پ

 استاد متخص  برای تدریس: 

 اساتید گروه تربیت بدنی

 یادگیری و ارزشیابی درس تربیت بدنی-روش ها ی یاددهی نام درس :

 در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

درسی گزارش  یادگیری را با اهداف و انتظارات برنامه -ارتباط روش های یاددهی  -0

 کند.

 نحوه ارزشیابی از درس تربیت بدنی را مشخص کند.  -2

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -8

 فصل اول: کلیات 

 اهمیت و جایگاه آموزش تربیت بدنی در مدرسه بخش اول:

 حرکتی دانش آموزان –ویژگی ها و علایق جسمانی  بخش دوم:

  تربیت بدنی معرفی برنامه درس بخش سوم:

 برنامه های تجویزی)تخصصی(، نیمه تجویزی)انتخابی(، اختیاری -

 مفاهیم و مهارت های اساسی  -

 انتظارات عملکردی  -

 نحوه سازماندهی محتوا  -

 ارزشیابی  -

  تکالیف یادگیری:

 ارائه کند.هر یک از مهارت آموزان با توجه به مطالب این فصل، جمع بندی نظر خود را در قالب گزارش به کلاس 

  تکالیف عملکردی:

در بحث گروهی، تفاوت های ساختار جدید برنامه درسی را با آنچه که در دوران مدرسه خود تجربه کردند مقایسه کرده و 

 شاخص های اصلی برنامه را مشخص کنند.

  وم : سازماندهیدفصل 

 مقدمات ) حضور و غیاب، تعویض لباس و... (بخش اول: 
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 زماندهی در ساعت درس تربیت بدنیانواع سابخش دوم: 

 ساماندهی در زمان گرم کردن -

 ساماندهی در زمان آموزش -

 ساماندهی در زمان تمرین -

 ساماندهی در زمان بازی -

  تکالیف یادگیری:
 در قالب گروه، انواع سازماندهی قابل استفاده در ساعت درس تربیت بدنی را با توجه به دوره های تحصیلی معرفی کنند. 

  تکالیف عملکردی:

سازماندهی های معرفی شده را با موقعیت های مختلف کلاس)گرم کردن، آموزش، تمرین و بازی( را در شرایط واقعی به اجرا 

 که کدام سازماندهی در چه موقعیت کاربرد دارد. بگذارند و تعیین کنند 

 فصل سوم: گرم کردن 

 گرم کردن عمومیبخش اول: 

 گرم کردن اختصاصیبخش اول: 

  تکالیف یادگیری:

مهارت آموزان در قالب گروه، انواع روش های گرم کردن در مدرسه را بررسی کرده و مشخص کنند هر یک از این روش ها در 

 تحصیلی کاربرد دارد.کدام دوره های 

  تکالیف عملکردی:

 هریک از روش های گرم کردن را در محیط ورزشی به اجرا گذاشته و نواقص احتمالی آن را برطرف نمایند.

 حرکتی  -فصل چهارم : آموزش مفاهیم و مهارت های آمادگی جسمانی 

 آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتبخش اول: 

 با مهارت/اجراآمادگی جسمانی مرتبط بخش دوم: 

 

  تکالیف یادگیری:

 قابلیت های آمادگی جسمانی در هر دوره تحصیلی را با توجه به منابع علمی تعیین نمایند.

  تکالیف عملکردی:

روش های توسعه هر یک از قابلیت های آمادگی جسمانی را با توجه به دوره تحصیلی در محیط ورزشی اجرا و بهترین روش هایی 

 قابل اجرا هستند را معرفی نمایند.که در مدرسه 

 فصل پنجم: آموزش مفاهیم و مهارت های ادراکی، حرکتی و ورزشی 

 حرکتی )آگاهی بدنی، آگاهی فضایی، آگاهی کوششی( –توانایی های ادراکی بخش اول: 

 مهارت های حرکتی بنیادیبخش دوم: 

 و...( کردنتوام با جابجایی) راه رفتن، دویدن، پریدن، لی لی  مهارت های -

 مهارت های بدون جابجایی) تعادل ایستا و پویا، دولا شدن، کش و تاب دادن و چرخاندن اندام ها و...( -

 مهارت های دستکاری )پرتاب کردن، ضربه زدن با پا و ضربه زدن با دست، دریافت کردن و...( -

 مهارت های ورزشیبخش سوم: 

 مهارت های رشته های ورزشی قابل اجرا در مدرسه 
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 تکالیف یادگیری: 

در قالب گروههای کلاسی، زمان اجرای هریک از مهارت های ذکر شده در فصل پنج را با برنامه درس تربیت بدنی مورد بررسی  

 قرار داده و نتیجه بحث را به کلاس ارائه دهند.

  تکالیف عملکردی:

 محیط ورزشی اجرا شود.برای هر کدام از مهارت های مطرح شده، حداقل یک برنامه طراحی و در 

  یادگیری در تربیت بدنی -فصل ششم: روش های یاددهی 

 روش تدریس مستقیم  -

 روش تدریس یادگیری مشارکتی،  -

 روش تدریس از طریق پرس و جو،  -

 روش تدریس از طریق بازی  -

  تکالیف یادگیری:

، کاربرد روش های تدریس طرح شده را در ساعت درس تربیت بدنی بررسی کرده و با توجه به شرایط مهارت آموزانهر یک از 

 مدرسه، بکارگیری آنها را اولویت بندی کند. 

  تکالیف عملکردی:

هر یک از مهارت آموزان، با تعیین دوره و مقطع تحصیلی، یکی از روش های تدریس را در موقعیت واقعی در محیط ورزشای باه 

 مایش بگذارد. ن

 فصل هفتم: نمره دادن در درس تربیت بدنی 

 ارزشیابی توصیفیبخش اول: 

 ارزشیابی کمیبخش دوم: 

 ارزشیابی کیفیبخش سوم: 

 دستور العمل ارزشیابی مدرسهبخش چهارم: 

  تکالیف یادگیری:
تحصیلی مختلاف بررسای و شایوه هاای در کارگروههای کلاسی نحوه بکارگیری انواع نمره دادن در تربیت بدنی را در دوره های 

 کاربردی خود را معرفی نمایند.

  تکالیف عملکردی:

محیط های واقعی یادگیری در فضاهای ورزشی در دسترس ایجاد و از مهارت آموزان بخواهید با استفاده از انواع ارزشیابی، نمره 

 کلاس را تعیین کنند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری -9

 

  فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه آموزش تربیت بدنی و استفاده از

 راهبرد های آموزش مهارت های حرکتی؛

 ؛بازی های کلاس بکارگیری شیوه مشارکتی در اجرای فعالیت ها و 

 بررسی فعالیت ها و اجراهای عملی در سطح کلاس درس؛ 
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  شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق بکارگیری راهبردهای

 فرصت های جدید یادگیری.

 

 . منابع آموزشی4

  :منبع اصلی 

 کتب راهنمای معلم و کتب ضمیمه پایه های دوم، سوم، چهارم و پنجم تربیت بدنی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. -

  فرعی:منبع 

 (، انتشارات مدرسه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.6،0،2کتاب بازی و تفریح ) جلد  -

 مقالات فصلنامه های رشد تربیت بدنی.  -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  :نمره 0تدوین یک طرح درس از یکی از موضوعات تربیت بدنی مدرسه. ارزشیابی آغازین 

  :نمره 2آزمون مباحث نظری ارزشیابی پایانی  

  :نمره  7در طراحی واحد یادگیری پیش بینی شده  مهارت آموزعملکرد ارزشیابی فرآیند 

  :نمره 2مشارکت در مجموعه فعالیت ها و تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کار  
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 «یادگیری از طریق بازی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

اوج شاادی و لاذت قابال  ،فعالیتی است که با فطرت انسان همراه است. در محیطی که بازی انجام مای شاود، فاارغ از قاوانین بازی

مشاهده است. بازی هایی که با اهداف مشخص طراحی می شوند، محیط یادگیری را به گونه ای تغییر می دهند تا داناش آماوز باا 

 تمام توان و انرژی خود تلاش کند.

باه  مهارت، موفقیت، اعتماد باه نفاس را افازایش مای دهاد. تن به ورزش و بازی می تواند آمادگی جسمانی را افزایش دهد.پرداخ

 دانش آموز می آموزد چگونه محرک های آنی را در خود کنترل کند و مناسبات اجتماعی را چگونه به طرز مفیادی اجارا نمایاد.

پیدا کند و با آنان چگونه تعامل کند. در کشف علایق و شیوه صاحیح زنادگی باه دانش آموز می آموزد که چگونه دوستان جدید 

اینکه دانش آموزان از سنین پایین  .قوانین را رعایت کرده و منصفانه عمل نماید. با پیروزی و شکست کنار بیاید اوکمک می کند.

یا بی تحرک )مانند بازی با کامپیوتر( کمتار  تر به کشف لذت ورزش و بازی های ورزشی پی ببرند و انجام بازی های کم تحرک

 ببپردازند، در آینده نیز سالم و تندرست خواهند بود. 

این درس به دنبال این است تا بکارگیری انواع بازی ها، اهداف متصور در هریک از دوره های تحصیلی را بهتر تحقاق بخشادو باا 

 ربیت بدنی را افزایش داد.صرف هزینه، فضا و امکانات کمتر، بهره وری ساعت درس ت

 

 مشخصات درس

 )نظری/عملی( 0+0نوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 42تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

 اساتید گروه تربیت بدنی

 یادگیری از طریق بازینام درس : 

مهتارت آمتوز قتادر پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری 

 خواهد بود:

تعریف و اهمیت بازی را بداند، نظر دانشمندان تعلیم و تربیت در مورد بازی را بیان  -6

 کند و نقش آن را در رشد کودکان بررسی کند.

انواع بازی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و آنها را با دیدگاههای مورد  -0

 کند و اهداف مربوط به هر دسته از بازی ها را بیان کند.بحث در کلاس، تقسیم بندی 

هر یک از انواع بازی ها را در کلاس به اجرا گذاشته و با توجه به هدف بازی، دوره  -2

 تحصیلی قابل استفاده از هر بازی را مشخص کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 کلیاتی در مورد بازی فصل اول:

 تعریف بازیبخش اول: 

 اهمیت و فواید بازیبخش دوم: 

 خصوصیات بازیبخش سوم: 

 نظریه های بازیبخش چهارم: 

 نقش ورزش در زندگی کودکان و نوجوانانبخش پنجم: 

 تکالیف یادگیری:

 هر یک از مهارت آموزان در کلاس، فواید بازی را در برگه ای فهرست و دسته بندی کند.

 تکالیف عملکردی:



 

636 

 

 گروههای کلاسی نقش بازی را در هر یک از دوره های تحصیلی مشخص و نتیجه را به کلاس ارائه دهند.در 

 تعلیم و تربیت و بازی فصل دوم:

 بازی در متون اسلامیبخش اول: 

 بازی از دیدگاه دانشمندان تعلیم و تربیتبخش دوم: 

 بازی و فرهنگبخش سوم: 

 تکالیف یادگیری:

 ش بازی را در فرهنگ دین اسلام و دیدگاه دانشمندان تعلیم و تربیت فهرست کنند.در گروههای کلاسی، نق 

 تکالیف عملکردی:

 در گروههای کلاسی، برای دوره های تحصیلی مختلف یک دستورالعمل بازی تهیه نمایند. 

 نقش بازی در فرایند رشد فصل سوم:

 نقش بازی در رشد جسمانیبخش اول: 

 عاطفی نقش بازی در رشدبخش دوم: 

 نقش بازی در رشد اجتماعیبخش سوم: 

 نقش بازی در رشد روانیبخش چهارم: 

 نقش بازی در رشد ذهنیبخش پنجم: 

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف عملکردی:

 در هریک از دوره های تحصیلی، نقش بازی ها بر روی دانش آموزان چگونه است؟ آنها را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

 اع بازیانو فصل چهارم:

 بازی های بومی و محلیبخش اول: 

 بازی های پرورشیبخش دوم: 

 بازی های گروهیبخش سوم: 

 بازی های امدادیبخش چهارم: 

 بازی های تقلیدی و شرینکاریبخش پنجم: 

 بازی های ورزشیبخش ششم: 

 بازی های داخل کلاسبخش ششم: 

بندی بازی ها را مورد بررسی قرار دهند و نظر اصلاحی خاود را مهارت آموزان در قالب بحث گروهی، دسته تکالیف یادگیری: 

 با ذکر دلیل بیان نمایند.

هریک از مهارت آموزان از انواع بازی های ذکر شده حداقل سه نوع آن را انتخاب و برای هار کادام یاک تکالیف عملکردی: 

 بازی تهیه و به کلاس ارائه نمایند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

ر مسلم، انواع بازی با توجه به دیدگاههای مختلف در این زمینه می تواند دارای دسته بندی های متفاوت باشد. ضمن اینکاه در بطو

نیز در کلاس استفاده می شود، تاکید روی اجرای بازی ها باشاد و اینکاه  مهارت آموزانکلاس به این نکته توجه می شود و از نظر 
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خواساته  مهاارت آماوزانی کند و به دنبال چه مقاصدی است، در اولویت باشد. پیشنهاد مای شاود از هر بازی چه هدفی را دنبال م

 شود تا در بخش بازی های بومی و محلی، حتما یکی از بازی های شهر محل زندگی خود را به کلاس ارائه نماید.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 پیشنهاد تالیف -6

 منبع فرعی:

 چاپ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش –مه دوم تا پنجم ابتدایی کتاب های ضمی -6

 چاپ نشر ورزش –کتاب آموزش تربیت بدنی نوین نوجوانان  -0

 چاپ معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش –کتاب بازی های دبستانی  -2

 چاپ نشر ورزش –کتاب بازی های ورزشی  -3

 آماده چاپ –کتاب بازی های پرورشی رشته های امورتربیتی و آموزش ابتدایی  -2

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 آغازین:  ارزشیابی- 

 .نمره 2ارزشیابی تکوینی: ارائه بازی هایی که در طول ترم در کلاس ارائه می دهد یا مشارکت می کند 

  نمره 6مباحث شناختی. ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از 

 ( کارپوشهPort Folio جمع آوری نظرات در بحث های گروهی :)–  تدوین بازی های ارائه شاده باه هماراه عکاس و

 نمره 7تصویر یا فیلم. 
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 « و نقش تربیتی معلم حرفه ایاخلاق »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

ز منظر اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی ا

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

مهارت ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی یت ارزشها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتباید به درک عمیق از ارزش آموزان

تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های 

تقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای تربیتی از یک سو موجب تسریع و ار

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 گروه تشخیص

 ای و نقش تربیتی معلم اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.می اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای در شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیت

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 تربیتی(های ابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

ک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یا -

 وارائه دلیل برای آن
 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون خواند -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ت مکتوب و ارائه به کلاسها به صورتشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای مقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 کارکنانمعلم و  -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیبیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت شناسایی و -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای حلیل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق ت -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتوی زمین( از منظر مسئولیتهای رتربیتی مانند فیلم ستاره

 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژه

 و.......

 تیهای تربیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجساته تااریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 های متعارض در آنارزشها از نظر معلم )ایرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت
های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشانند فیلم ستارهم

 آن
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های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتمسئولیتهای روی زمین( از منظر تربیتی مانند فیلم ستاره

های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

یز و اقامه دلیل برای های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمفیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت 

 مهارت آموزمکتوب توسط 

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس وزمهارت آممکتوب توسط 
 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.(، اخلاق تدریس 6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخلاق سازمانی، سرآمد، تهران. (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخلاق سازمانی و ارزش6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیت مهارت آموزارزشیابی فرآیند: عملکرد 

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای زمون پایان تارم انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آ

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول ای است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفهحرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

دراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و یادگیری فراهم شده از سوی استا

های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل

کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن  گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه

به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه 

ای را ی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفهفرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر رو کارآموزی، مهارت آموز

کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل 

رفه ای بر حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه ح

وظیفه هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت  7عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» نام پودمان: کارآموزی

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

ن را ارزیابی و خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آ ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .8

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی معلم راهنمایی که  -7 

 فی خواهند شد و ازبرخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معر

 امتیازات برخوردار می شوند.
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دوره آموزش برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و  در قالب تدریس خرد

یل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ ارزیابی قرار می گیرد: تحل

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

رد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گی

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  3مهارت آموز بر مبنای چارچوب

الب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در ق

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. نهایی 

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 

وهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پژ

این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 

 باشد. 

اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  در مرحله ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعاتی است که 

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه  ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت تجربیات حاصل از 

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

ه در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین می شود؛ ک

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر  منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -3 

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

اهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به استفاده از ر

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 بردهای ارزشیابی یادگیری. راه5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

ضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با ح

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی  ضبط تدریس توسط داوطلب )از

 ای خود.عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 سرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی آموزش تربیت بدنی
 

 «هنجاریابی و هنجارسازیرویکرد با  با نیازهای ویژهتربیت بدنی افراد »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 0

 

دانش آموزان با نیازهای ویژه، گروهی از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس کشور هستند کاه باا توجاه باه شارایط ویاژه 

مند توجه خاص هستند. لذا لازم است از چند جهت به این مهم توجه شاود: اول حسی، جسمانی، ذهنی، روانشناختی و ادراکی، نیاز

اینکه با عنایت به منشور آموزش یکپارچه که بسیاری از دانش آموزان با شرایط ویژه را در کنار دانش آموزان مدارس عادی قارار 

یادگیری مهارت هاا و  -شته و روش های یاددهی می دهد، معلم این مدارس باید با ویژگی های این قبیل دانش آموزان آشنایی دا

مفاهیم به آنها را بداند و بتواند از این روش ها برای آموزش به این دانش آموزان در کنار سایر دانش آماوزان اساتفاده نمایاد. دوم 

جاود دارد و لاذا داشاتن اینکه احتمال دعوت به کار ) به کار گیری( این معلمان در مدارس خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه و

 حداقل قابلیت های شناختی و مهارتی در این زمینه از ضروریات دوره های تربیت معلم تربیت بدنی است.

حااوی اساتانداردهای محتاوا هماهنگ شده اسات. علااوه بار ایان، ایان  دانشگاه فرهنگیاناهداف این درس با چهارچوب مفهومی 

 است. برای افراد معلول تربیت بدنیورزش و و بین المللی  ملیهای  سازمان
  

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

  8تعداد واحد: 

 ) یک واحد نظری و یک واحد عملی(

  تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

 استاد گروه تربیت بدنی

و  یابیااهنجار کااردیبااا رو ژهیااو یازهااایافااراد بااا ن یباادن تیااتربنااام درس بااه فارساای: 

 یهنجارساز

 نام درس به انگلیسی: 

Adapted physical education Or  
Physical education for students with special needs. 

در پایان ایتن واحتد یتادگیری مهتارت آمتوز قتادر پیامدهای یادگیری: 

 خواهد بود:

تطبیقی)ویاژه(، ساازگاری باا ورزش و  دانش عمومی تربیات بادنیبا اصول و مبانی،  -6

زمینه های مرتبط با آموزش های تربیت بدنی ویژه آشنا شاده، جنباه هاای قاانونی آن را 

 بداند و نسبت به رفع نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه اقدام کند.

فعالیت هاای  مهارت های اساسی در اجرای آزمون، ارزیابی، برنامه نویسی و تدریس -0

 جسمانی سازگار با شرائط دانش آموزان با نیازهای ویژه را فرا بگبرد و آن را بکار بندد.

با انواع دانش آموزان باا نیازهاای ویاژه و روش هاای توساعه قابلیات هاای فاردی و  -2

اجتماعی آنها و پگونگی برقراری ارتباط با آنها آشنا شود و روش های آموزش مهاارت 

 ه این دانش آموزان را در صحنه عمل به کار بگیرد.های حرکتی ب
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 کلیات فصل اول:

 مقدمه، تعاریف و اصطلاحات تربیت بدنی تطبیقی  بخش اول:

 مدیریت و سازماندهی برنامه های تربیت بدنی تطبیقی بخش دوم:

 برنامه های تربیت فردی و گروهی دانش آموزان با نیازهای ویژه بخش سوم:

 استراتژی های آموزش برای تربیت بدنی تطبیقی بخش چهارم:

 ارزشیابی، اندازه گیری و آشنایی با آزمون های دانش آموزان با نیازهای ویژه بخش پنجم:

 تکالیف یادگیری: 

از مفهوم تربیت بدنی تطبیقی و اینکه آیا درست است که دانش آموزان با  در قالب بحث گروهی، دیدگاه و برداشت های خود را

 نیازهای ویژه را با دانش آموزان عادی ادغام کنند را بیان کنند.

 تکالیف عملکردی: 

 تصاویری از دانش آموزان با نیازهای ویژه و فعالیت هایی که قادر به انجام آن هستند، تهیه کنند.

 آموزان با نیازهای ویژه شناخت دانش  فصل دوم:

  معلولین ذهنی، معلولین با اختلالات یادگیری، اوتیسم و معلولیت های ارتباطی، بخش اول:

 معلولین ناشنوا و نابینا  بخش دوم:

 معلولین قطع عضو و اندام کوچک و ناهنجاری های اندامی بخش سوم:

 معلولین فلج مغزی، ضربه مغزی  بخش چهارم:

 ین ضایعه نخاعی، اسپاینابیفیدا، ام اس، تحلیل عضلانی، روماتیسم معلول بخش پنجم:

 سایر معلولیت ها و آسیب ها ) ناهنجاری های جسمانی و حرکتی، خام حرکتی، چاقی وآسم و کم خونی و...( بخش ششم:

 تکالیف یادگیری: 

 تا ششم را تهیه و به کلاس ارائه نمایند. در قالب فعالیت گروهی، ویژگی های مشترک دانش آموزان مربوط به هریک از بخش اول

 تکالیف عملکردی: 

 .فعالیت های جسمانی مورد انتظار از هر یک از دانش آموزان را در محیط ورزشی در قالب فیلم یا اسلاید نمایش دهند

 ملاحظات ضروری در توسعه قابلیت های جسمانی و حرکتی دانش آموزان با نیازهای ویژه فصل سوم:

 توسعه حرکتی ) مهارتی ( ل:بخش او 

 حرکتی ( -) شناختی  حرکتی –توسعه ادراکی  بخش دوم: 

 ویژگی های حرکتی کودکان پیش دبستانی و دبستانی  بخش سوم: 

 تکالیف یادگیری: 

حرکتای  –برای هریک از دانش آموزان با نیازهای ویژه که معرفی شده اند، حداقل یک مهارت حرکتی و یاک مهاارت ادراکای 

 معرفی کنند.

 تکالیف عملکردی: 

 فعالیت های معرفی شده را دسته بندی کرده و آنها را در محیط ورزشی اجرا و نواقص احتمالی را برطرف نمایند.

 فعالیت های دانش آموزان با نیازهای ویژه فصل چهارم:

 فعالیت ها و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت بخش اول:  
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 های با ویلچر و سایر وسایل ورزشی فعالیت بخش دوم:  

 فعالیت های آبی  بخش سوم: 

 ورزش های زمستانی بخش چهارم:  

 ورزش های انفرادی، دو نفره و تیمی بخش پنجم:  

 فعالیت های تفریحی و هیجانی  بخش ششم: 

 تکالیف یادگیری: 

 دسته قهرمانی و همگانی مشخص کنند. در بحث گروهی، فعالیت های ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه را در دو

 تکالیف عملکردی: 

 از محل تمرین دانش آموزان و یا افراد با این ویژگی بازدید کرده و نتیجه را در قالب گزارش به کلاس ارائه نمایند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

مسلما شاید در کلاس شما هم تعداد زیادی باشند که با این دانش آموزان تاکنون ارتباطی نداشته باشند. بهتار اسات ضامن رعایات 

نسبت باه ایان افاراد را افازایش دهیاد و  مهارت آموزاناختصار در ارائه مباحث علمی زیاد، سعی کنید بصورت کاربردی شناخت 

به عنوان تکلیف در نظر بگیرید که بتواند نیاز کار با دانش آموزان با نیازهای ویاژه در مدرساه  اطلاعاتی را در کلاس مطرح کنید یا

مطلع در کلاس که در زمینه کار با این دانش آموزان وجود دارد، در فعالیات هاای گروهای بخاوبی  مهارت آموزانرا حل کند. از 

سطح کلاس را متعادل کرد. بازدیدهای عینای از محال تحصایل، استفاده کنید. بحث های گروهی کمک خوبی است تا بهتر بتوان 

 نگهداری و ورزش این افراد بسیار راهگشاست. 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 0267هیومن کینتیک  دیوید پورتا –جوزف وینیک  . تربیت بدنی تطبیقی و ورزش6
2. Winnick, J. (2005). Adapted physical education and sport (4th ed.). Champaign, IL: 

Human Kinetics. 
 منبع فرعی:

 انتشارات حتمی  –تالیف دکتر سخنگویی و همکاران  –. کتاب ورزش معلولین 6

 کتاب های چاپ فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین  .0

 . کتاب های چاپ سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور2

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 ارزشیابی آغازین: برگزاری یک مباحثه گروهی در کلاس و جمع آوری نقطه نظرات گروهی 

 ارزشیابی تکوینی: ارائه تکالیف و فعالیت ها در مورد هر یک از فصول کتاب 

 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث نظری 

 ( کارپوشهPort Folioجمع آوری فعالیت های عملی و کارگاهی :) در مورد هریک از انواع دانش آموزان 
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 «های شناسایی استعداد مبانی و روش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: 

بکاارگیری روش هاای درسات انجاام فعالیات  بر اساس بیانیه حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی در برنامه درسی ملای،

از مهمترین ماموریت های درس تربیت بدنی است  تبیین روش های تفریحی سالم جسمانی و ارتقای توانایی های بدنی و حرکتی و

مشارکت  ،فضا های متنوع اموزشی و ورزشی ،در همین راستا بهره مندی از ساعات آموزش رسمی و غیر رسمی درس تربیت بدنی

انجام فعالیت هاای  تاکید است و بر و همراهی اولیاء مدرسه و دانش آموزان و ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش مورد

تاکید می گردد. بنابراین در حال حاضر در کنار تدارک استلزامات اجرای درس تربیت بادنی و  ،ورزشی داخل و خارج از مدرسه

برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مکمل درس تربیت بدنی می تواند نه تنها پاسخی به این  ،تاکید همه جانبه بر کیفیت بخشی به آن

 کیفیت بخشی باشد بلکه می تواند به عنوان یکی از فعالیت های برنامه کلان مدارس برای فعالیت مکمل در نظر گرفته شود.

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 98 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

  -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 اساتید گروه تربیت بدنی

 های شناسایی استعداد مبانی و روشنام درس : 

در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز قتادر پیامدهای یادگیری: 

 خواهد بود:

 شرایط مدرسه تبیین کند.مفهوم استعدادیابی را بشناسد و اصول آن را باتوجه به  -6

برای هریک از معیارهای استعدادیابی شاخص تهیه کند و به وسیله آن ارزیابی  -0

بعمل آورده و متناسب با اطلاعات بدست آمده دانش آموزان را به سمت رشته های 

 ورزشی مناسب هدایت کند.

کوشش به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای فعالیت دانش آموزان برای  -2

 بیشتر، از برنامه های مکمل درس تربیت بدنی مورد تایید استفاده کند.
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 کلیات فصل اول:

 مفهوم استعداد، استعدادیابی، استعدادیابی ورزشی، مدیریت استعدادبخش اول: 

 اهمیت استعدادیابی بخش دوم: 

 استعداد )قابلیت، مهارت، فرصت(ارکان اصلی بخش سوم: 

 جذب، گزینش و بکارگیری استعداد در ورزشبخش چهارم: 

مفهوم استعدادیابی با توجه به شرایط مدرسه تعیین گردد و نتیجه را به کلاس ارائاه و جماع  ،در بحث گروهیتکالیف یادگیری: 

 بندی صورت گیرد.

بکارگیری استعدادیابی در مدرسه راه حل تهیه و گزارش آن ارائاه برای هریک از مراحل جذب، گزینش و تکالیف عملکردی: 

 شود.

 

 اصول و وروش های استعدادیابی فصل دوم:

 اصول استعدادیابیبخش اول: 
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 روش های استعدادیابی بخش دوم: 

 مراحل استعدادیابیبخش سوم: 

 عوامل تاثیرگذار در استعدادیابیبخش چهارم: 

های مورد استفاده در مدرسه در بحث گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جماع بنادی اصول و روش تکالیف یادگیری: 

 شود.

 روش های جمع بندی شده در محیط واقعی بکار گرفته شود.تکالیف عملکردی: 

 

 معیارها و ارزیابی استعدادیابی فصل سوم:

 حرکتی -معیارها و ارزیابی ویژگی های ادراکی بخش اول: 

 معیارها و ارزیابی ویژگی های روانشناختی بخش دوم: 

 معیارها و ارزیابی ویژگی های فیزیولوژیکیبخش سوم: 

 معیارها و ارزیابی ویژگی های جسمانیبخش چهارم: 

 معیارها و ارزیابی ویژگی های پیکرسنجیبخش پنجم: 

 حرکتی -معیارها و ارزیابی ویژگی های روانی بخش ششم: 

 ی ارزیابی هریک از ملاک ها تهیه و فهرست شوند.شاخص هاتکالیف یادگیری: 

 برای هریک از دوره های تحصیلی یک بسته استعدادیابی تهیه شود.تکالیف عملکردی: 

 

 نقش برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در استعدادیابی فصل چهارم:

 مفهوم و کارکرد فعالیت های فوق برنامه در درس تربیت بدنیبخش اول: 

 ساختار و تشکیلات اجرای فوق برنامه های ورزشی مدارسبخش دوم: 

 فوق برنامه های مکمل درس تربیت بدنیبخش سوم: 

  اردوهای ورزشی 

 حیاط پویا 

  مسابقات ورزشی 

 اردوهای ورزشی 

 ورزش آغازین مدرسه 

 کانون های ورزشی 

فعالیت های مکمل معرفی شده و آنچه که در مدرسه انجام مای شاود از منظار اساتعدادیابی  ،با بحث گروهیتکالیف یادگیری: 

 مورد بررسی قرار گیرد.

فعالیت های مکمل در محیط ورزشی به اجرا گذاشته شده و پس از بررسی، از ارزیابی های بعمل آمده تکالیف عملکردی: 

 گزارش تهیه شود.
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ستفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه استعدادیابی سعی شود با ا

را در این درس فعال کرد. تلاش شود تا ارائه مطالب بیشتر در راستای درس تربیت بدنی و مدرسه باشد؛ این  مهارت آموزان

ارکتی در اجرای کلاس و فعالیت هایی که در این راستا تعیین می گردد، هدایت موضوع را می توان با بکارگیری شیوه های مش

اطلاعات قابل ملاحظه ای در بحث استعدادیابی دارند که با هدایت یادگیری به سمت آنچه که  مهارت آموزاننمود. بدون شک 

 مطرح شد، به اهداف مورد نظر دست یافت.

کلاس درس تعریف شود و کاربرد مطالب در راستای مدرسه و با توجه به دوره های بنابراین تلاش شود تا فعالیت ها در سطح 

 تحصیلی پیش بینی شود.

بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق 

 به آنها، رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر را تسهیل می کند.فرصت های جدید یادگیری همه عواملی هستند که لزوم توجه 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 پیشنهاد تالیف -6

 منبع فرعی:

 کتاب استعدادیابی در ورزش، ترجمه سعید ارشم و الهام رادنیا، انتشارات علم و حرکت -6

0-  

2- 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 آغازین:  ارزشیابی- 

 نمره 6 ارزشیابی تکوینی: بررسی فعالیت های کارگاهی در طول ترم 

 نمره 7 ارزشیابی پایانی: برگزاری آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folioگزارش ها و فعالیت های کلاسی جمع آوری شده :) نمره 2 
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 «روش های آموزش حرکات از بنیادی تا مهارتی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

الگوهای حرکتی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که می توان آنها را در گروههای مختلف حرکتی دسته بندی کرد. از  

سوی دیگر آشنایی با شاخص های حرکتی در مهارت های مختلاف و فعالیات هاای ورزشای در شناساایی توانمنادی هاای داناش 

عدادهای برتر را به سمت تعالی بیشتر و استعدادهای کمتر توسعه یافته را به سامت رفاع ضاعف و مشاکلات آموزان موثر بوده و است

حرکتی سوق می دهد. دانشجو در این درس با مراحل با مراحل تکامل یک حرکت در ادوار مختلاف زنادگی آشانا شاده و بارای 

ذار بر اجارای حرکات و برقاراری رواباط منطقای باین الگوهاای تعالی دانش آموزان از این علم بهره گیری می نماید. عوامل اثرگ

 مختلف حرکتی و کنترل این عوامل در حرکات از دیگر شاخص های اثرگذار در این درس به حساب می آید.

 مشخصات درس

واحتتتتتتتد 0نتتتتتتتوع درس: 

 واحد عملی0نظری+

 8تعداد واحد:  

 42تعداد ساعت:  

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

 اساتید گروه تربیت بدنی

 روش های آموزش حرکات از بنیادی تا مهارتینام درس : 

Methods of movement instruction from fundamental levels 

to skillfully 
پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آمتوز قتادر 

 خواهد بود:

حرکتی و عوامل اثرگذار بر آنها را بشناساد و نحاوه بکاارگیری  انواع الگوهای -6

 آن را در دوره های مختلف تحصیلی بداند.

برای هر گروه از الگوهای حرکتی مورد بحث، حرکات مناسب طراحی و اجرا  -0

 کند.  

الگوهای حرکتی پیش بینی شده را متناسب با دوره های تحصیلی دسته بندی و  -2

 اجرا کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 فصل اول: کلیات

 مفهوم سواد جسمانی و حرکت و انواع آنبخش اول: 

 دسته بندی الگوهای حرکتی در دوران رشدبخش دوم: 

 نقش و جایگاه الگوهای حرکتی در هر یک از دوره های تحصیلیبخش سوم: 

 عمر نقش الگوهای حرکتی در سلامت و طولبخش چهارم: 

در بحث گروهی، دسته بندی های مطرح شده در این فصل مورد بررسی قرار گرفته و نظرات اصالاحی جماع  تکالیف یادگیری:

 بندی و به کلاس ارائه گردد.  

 انواع حرکات مطرح در دسته بندی الگوهای حرکتی مشخص و فهرست شود.تکالیف عملکردی: 

 الگوهای حرکتی مرتبط با آمادگی فصل دوم: 

 آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت بخش اول:

 آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا/مهارتبخش دوم: 

برای هریک از دسته بندی های حرکتی در آمادگی، قابلیت مد نظر فهرست شده و در مورد اجرای حرکاات تکالیف یادگیری: 

 در گروه بحث شود.
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ابلیت های مورد نظر انتخاب و حرکات مناساب مرباوط باه قابلیات برای هریک از مهارت آموزان، یکی از ق تکالیف عملکردی:

 بصورت عملی در کلاس به اجرا گذارده شود.

 الگوهای حرکتی مرتبط با مهارت های پایهفصل سوم: 

 ترکیب مهارت های پایهبخش اول: 

 حرکتی)حرکات دستکاری، حرکت در فضاو...( –تجربه های ادراکی بخش دوم: 

 دستکاریبخش سوم: 

موضوعات مورد بحث، حرکات تا حد امکان دسته بندی و فهرست شوند و برای هر حرکت  هر گروه از درکالیف یادگیری: ت

 نام مشخصی تعیین شود.

 حرکت های پیش بینی شده در محیط مناسب به اجرا گذاشته شود.تکالیف عملکردی: 

 مهارت های پایه رشته های ورزشی فصل چهارم: الگو های 

 ورزش های توپیبخش اول: 

 ورزش های راکتی و چوبیبخش دوم: 

 ورزش های با و بدون وسیله مستقربخش سوم: 

 طناب زنیبخش چهارم: 

موضوعات مورد بحث، حرکات تا حد امکان دسته بندی و فهرست شوند و برای هر حرکات  هر گروه از درتکالیف یادگیری: 

 نام مشخصی تعیین شود.

 حرکت های پیش بینی شده در محیط مناسب به اجرا گذاشته شود. تکالیف عملکردی:

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

هدف از ارائه این درس، انجام حرکات متنوعی است که دانش آموزان با اجرای آنها بتوانند الگوهای حرکتی بیشتری را فراگرفتاه 

بنابراین مهارت آموزان هرچقدر به این موضاوع اهمیات بدهناد، در  تا زمینه ساز اجرای بهتر و کامل تر مهارت های ورزشی باشد.

آینده می تواند در رشته های ورزشی بهره بیشتری برد. بنابراین سعی شود ضمن توجه کامل به ایان موضاوع، باه حاداکثر حرکات 

ها متناسب با دوره های  های مورد بحث در هر یک از بخش های مطروحه، برداخته شود و به منظور سهولت در اجرا، این حرکت

 تحصیلی دسته بندی شوند.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 پیشنهاد تالیف

 منبع فرعی:

 استفاده از  منابع مناسب در این زمینه

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 ارزشیابی آغازین: 

 نمره 2 ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربوط 

 نمره 3 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folioجمع بندی و بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم :) نمره 3 
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 «ایمنی و بهداشت در درس تربیت بدنی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

علم حفظ تندرستی است و در باره مااراقبت از بدن و اصاول یک زندگی سالم بحث می کند و هدف آن حفظ سلامتی  ،بهداشت 

بدن و پیشگیری از ابتلا به بیماری است. ایمنی به دنبال آن است تا با حفظ حداقل استاندارها، از باروز آسایب هاا جلاوگیری کناد. 

است که با توجه به شرایط سنی دانش آموزان، حفظ سلامت آنها را مورد توجه قرار  رعایت بهداشت و ایمنى از جمله موارد مهمى

 می دهد.

آید و باید ضمن آموزش هر فعالیت ورزشی، قوانین، مقررات و رعایات بهداشات دست نمىایمنى و حفظ بهداشت، خود بخود به 

 ورد تاکید باشد.مربوط به آن را نیز آموزش داد و لزوم رعایت آن نیز از سوی معلمان م

آموزان می بایست جزء اولین مسئولیت معلماان و مربیاان ورزش انتخاب زمین و محوطه ورزشى مناسب از نظر حفظ سلامت دانش

 باشد تا از هر گونه خطر و آلودگی عارى باشد.

یات هاای ورزشای مساتلزم آن لزوم نظارت فضا و امکانات قبل از اجرای فعالیت و اجرای دقیق مقررات و رعایت انجاام ایمان فعال

 است تا معلمان با آگاهی کامل و داشتن برنامه مناسب است که ضرورت آن پرداختن به این درس را مشخص می کند.

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 98 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

 تربیت بدنیاساتید گروه 

 ایمنی و بهداشت در درس تربیت بدنینام درس : 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آمتوز قتادر 

 خواهد بود:

مفهوم بهداشت و ایمنی در فعالیت های ورزشی را بشناسد وبرای اجارای دقیاق  -6

به داناش آماوزان آن در ساعت درس تربیت بدنی برنامه ریزی کند و در این زمینه 

 توصیه های لازم را ارائه نماید.

لزوم ایمنی و بهداشت در هریک از فضاهای ورزشی را مورد توجاه قارار داده،  -0

قبل از اجرای فعالیت، از ایمنی و بهداشت این فضاها اطمینان حاصل کند و هنگاام 

 فعالیت نیز توجه به آنها را به دانش آموزان گوشزد کند.

فعالیت های ورزشی در وضعیت های مختلاف آب و هاوایی را بررسای اجرای  -2

کرده و در حین فعالیات بارای حفاظ بهداشات و رعایات ایمنای، آنهاا را باه اجارا 

 بگذارد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم بهداشت و بهداشت ورزشیبخش اول: 

 ایمنی ورزشمفهوم ایمنی و بخش دوم: 

 نقش ایمنی و بهداشت در مدرسه و ساعت درس تربیت بدنیبخش سوم: 

 عوامل موثر در ایمنی و بهداشت ساعت درس تربیت بدنیبخش چهارم: 

مهارت آموزان مفهوم ایمنی و بهداشت را در مدرسه و ساعت درس تربیات بادنی در قالاب کاارگروه ماورد  تکالیف یادگیری:

 ارائه نمایند. بررسی و نتیجه به کلاس
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مهارت آموزان با تشکیل کارگروه، هر یک از عوامل موثر در ایمنی و بهداشت ساعت درس تربیت بدنی تکالیف عملکردی: 

 مدرسه را بررسی و شاخص های مهم آن را تعیین کنند.

 

  ایمنی و بهداشت فضا و اماکن ورزشی قابل استفاده در مدرسهفصل دوم: 

 بهداشت فضاهای ورزشی روبازایمنی و بخش اول: 

 ایمنی و بهداشت فضاهای ورزشی بستهبخش دوم: 

 ایمنی و بهداشت سایر فضاهای مورد استفاده در ورزش(بخش سوم: 

لیستی از فضاهای ورزشی مورد استفاده در مدارس محل زندگی خاود تهیاه و باه  ،هر یک از مهارت آموزانتکالیف یادگیری: 

 کلاس ارائه کند. با جمع بندی از کل گزارش ها، فضاهای مشترک مشخص شوند.

 مهارت آموزان با تشکیل کارگروه، ایمنی و بهداشت فضاهای مشخص شده را به تفکیک تهیه کنند. تکالیف عملکردی:

 

  بهداشت وسایل و تجهیزات ورزشی دانش آموزایمنی و فصل سوم: 

 ایمنی و بهداشت پوشاک ورزشی)لباس، کفش، ساک، جوراب(بخش اول: 

 ایمنی و بهداشت تجهیزات ورزشی) انواع راکت، انواع توپ و...(بخش دوم: 

فاده دانش آموزان مهارت آموزان در کارگروههای کلاسی، فهرستی از پوشاک و تجهیزات ورزشی مورد استتکالیف یادگیری: 

 در مدرسه را تعیین نمایند.

مهارت آموزان در کارگروههای کلاسی به تفکیک ایمنی و بهداشت، فهرست تهیه شده در مورد پوشاک و تکالیف عملکردی: 

 تجهیزات ورزشی مشخص کنند.

 

  ایمنی و بهداشت فعالیت های جسمانیفصل چهارم: 

 ورزش و بیماری هابخش اول: 

 زش و آسیب هاوربخش دوم: 

 ورزش و آب و هوابخش سوم: 

 ورزش و تغذیهبخش چهارم: 

 ورزش و سلامتیبخش پنجم: 

مهارت آموزان یکی از موضوعات مورد بحث در فصل چهارم را انتخااب و پیراماون آن بررسای  هر گروه ازتکالیف یادگیری: 

 کرده و نتیجه را به کلاس ارائه نماید.

ای کلاسی، موارد مبتلابه در مدرسه در هریک از موضوعات مورد بحث را تعیین و در کارگروهه تکالیف عملکردی:

 راهکارهای بهداشتی و ایمنی آن را مشخص کنند.

  ایمنی در آموزش تربیت بدنی مدیریتفصل پنجم: 

 عوامل انسانیبخش اول: 

 فعالیتبخش دوم: 

 عوامل آسیببخش سوم: 

 تکالیف یادگیری: 



 

633 

 

 نقش هر کدام از موضوعات مورد بحث مورد بررسی قرار گیرد.در کارگروههای کلاسی، 

 تکالیف عملکردی: 

مهارت آموزان سعی کنند با مشارکت یکدیگر، فلوچارتی از مدیریت ایمنی در کلاس درس در هر یک بخش های مورد بحث 

 تهیه کنند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

فضای مدرسه و محایط هاایی اسات کاه داناش آماوزان در آن باه فعالیات مای  هدف از ارائه این درس، بررسی ایمنی و بهداشت

به طور فعال و در قالب گروههای درسی به این بررسی ها پرداخته و باا توجاه باه  مهارت آموزانپردازند، است. بنابراین سعی شود 

جمع بندی کنناد. هرچناد مباانی نظاری  حداقل شرایط موجود در مدرسه، نکات کاربردی و قابل اجرا را احصا و در کلاس آنها را

مهاارت بحث ها نیز مورد نیاز است، اما هدایت یادگیری به سمتی باشد که نکات کاربردی در هر بخش تبیین تاا در آیناده کااری 

سیع مای مورد استفاده قرار گیرد. مسلما اگر دانش آموزان در هر بخش تنها چند نکته حتی ساده را فرا بگیرند، در مقیاس و آموزان

 تواند اثرات سازنده ای داشته باشد.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 پیشنهاد تالیف -6

 منبع فرعی:

 انتشارات حتمی –تالیف دکتر عهدیه یداله زاده  –کتاب بهداشت و ورزش  -6

 انتشارات بامداد کتاب –بیتا عباسپور  –کتاب ایمنی و خطر در تربیت بدنی کودکان دبستانی  -0

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 آغازین: ارزشیابی- 

 نمره 2 ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربوط 

 نمره 62 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folioجمع بندی و بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم :) نمره 2 
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 «رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن-0

از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین 

تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و 

رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،ز اسناد راهبردیکه شناخت و فهم عمیق ا یعنی است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.

باید به کسب آن نایل  مهارت آموزان معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 .آیند

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول: نام درس 

قادر خواهد مهارت آموز در پایان این واحد یادگیری اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات ساازمانهاای ها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

 

های تربیتی( را های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات

 

اد راهباردی و هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اسان

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 کلاس وارائه آن به کلاس و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از  -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک( -

 ری نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظ -
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 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها -

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 یادگیری:فعالیت 

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 ون نظام تربیت رسمی و عمومی سازمان اداری گذشته و اکن

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  -

 دی:های عملکرفعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( مرتبط با نظام قوانین -

اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی  مهم ومقررات  -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -
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 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -

 فعالیت عملکردی:
 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در

 مهارت آموزمکتوب توسط 

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس مهارت آموزمکتوب توسط 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irت دولت: سای -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیت مهارت آموزارزشیابی فرآیند: عملکرد 

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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بخش سوم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سلامت

 

 سرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سلامت
 

 «اصول و مبانی بهداشت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

و یافته های علمی در کشورهای پیشرفته و البته در کشورهای در حال توسعه این موضوع را به اثبات رسانده  تجربه ی حیات جمعی

است که در مسیر نیل به غایات، پیشگیری و راه های آن امری غیر قابل اجتناب است. یکی از اصول مهم جهت ارتقای سطح 

ایی است که به عنوان بهداشت فردی و جمعی از آن یاد می شود، سلامت در زندگی جمعی مجموعه ی اقدامات و برنامه ریزی ه

این برنامه ها سبب زمینه سازی و تسهیل اجرای برنامه های محدود به توسعه پایدار خواهد شد و تحقق هر چه وسیعتر و جدی تر 

های بهداشت در سطح  همزمان سبب کاهش هزینه های توسعه می گردد. از همین روست که اغلب دولت ها به اجرای برنامه

جمعی و فردی اهتمام بیشتری دارند و گنجاندن آموزش بهداشت در برنامه ی آموزشگاه های عمومی و سراسری آ نها با همین 

 هدف صورت گرفته است.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  بترای تتدریس: 

متخصااص رشااته بهداشاات عمااومی، 

رشااته هااای وابسااته بااه بهداشاات و 

 پزشکی و زیست شناسی

 نام درس : اصول و مبانی بهداشت

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

گیری از روشها و مراحل و با بهره  با درک اصول فردی وعمومی آموزش بهداشت -6

 آموزش، پروژه ای در این رابطه طراحی و ارائه نماید.

ضمن آشنایی با اصول تغذیه، برنامه ای در جهت ترویج رفتارهای تغذیه ای مناسب  -0

 ارائه دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 کلیات -فصل اول

 تعریف بهداشت 

  ایران و جهانتاریخچه بهداشت در 

 تعریف بهداشت عمومی 

  ها، وظایف و اهدافهای بهداشت عمومی، چالشدامنه فعالیت 

 تکالیف عملکردی: مهمترین چالش های بهداشت عمومی در منطقه ی محل سکونت خود را گزارش کند

 تغذیه و بهداشت غذا -فصل دوم

 تعریف تغذیه و غذا 
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 بهداشت و کنترل مواد غذایی 

 (.انواع مواد غذایی )فراورده های گوشتی و مواد لبنی و روشهای آلودگی.. 

 های میکروبی و شیمیایی ناشی از مواد غذاییمسمومیت 

 اصول نگهداری مواد غذایی 

 مواد غذایی فرآوری شده 

 تکالیف عملکردی: فهرستی از مواد غذایی تراریخته در ایران را استخراج کند.

  تغذیه و انسان -فصل سوم

 تغذیه در بهداشت و سلامت جامعه نقش و اهمیت 

  متابولیسم و کنترل وزن 

 سوء تغذیه و انواع آن 

 آموزش تغذیه 

 تکالیف عملکردی: 

 طراحی یک برنامه ی کوتاه آموزشی برای سنین خاص -

 محاسبه ی میزان کالری دریافتی در برنامه ی غذایی خود و مقایسه با میزان استاندارد -

 

 یادگیریراهبردهای تدریس و . 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری باه هماراه 

مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته هاای کلاسای و 

و  BMIبازدیاد از یاک مرکاز سانجش ری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی مانند الزامات محیط آموزشی، بهره گی

فراهم نمودن مشارکت گروهی مهارت آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر 

 اهد شد.به درک عمیق تر مطالب و بکارگیری دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خو

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . انتشارات: علوم پزشکیاصول جامع بهداشتحاتمی و همکاران )آخرین چاپ(.  -6

. اصتول و مبتانی آمتوزش بهداشتت و ارتقتام ستلامتصفاری، محسن و شجاعی زاده، داود )آخرین چاپ(.  -0

 انتشارات: سماط

 منبع فرعی:

 اصول تغذیه. نشر سالمیرابینسون، کارین هاگدن )آخرین چاپ(.  -6

 نور دانش)آخرین چاپ(. بهداشت مواد غذایی. انتشارات: داود فرج زاده،  -2

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  :نمره آزمون کتبی پایانی 60ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio :)7  نمره 
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 «آموزش بهداشت محیط»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

 

با توجه به تاکید دین مبین اسلام و نیز یافته های حاصل از حیات تاریخی بشر در کره ی زمین بر ضرورت تامین امنیت روانی 

انسان ها و لزوم فراهم سازی زمینه های تعالی فرد در راستای غایات دینی و انسانی شناخت محیط زیست نخستین گام برای 

بدیهی است شناخت بهتر عوامل محیطی موثر بر زندگی فردی و جمعی انسان ها حرکت برای تحقق این اهداف است. 

نخستین و مهمترین عامل ایجاد امنیت روانی و جسمی زندگی فردی و جمعی است. یافته های جدید در این باره نشان داده اند 

دی است تا جاییکه بدون شناخت که افزون بر امنیت فیزیکی در حیات بشری امنیت روانی نیز شرط مهم معیشت جمعی و فر

. می تواند در ارتقائ کیفیت زندگی فردی و .نحوه ی مواجهه انسان ها با عواملی همچون آب، هوا، پرتوها، آلاینده ها و

  جمعی و نیل بیشتر به امنیت روانی موثر باشد.

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 37تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

متخصااص رشااته بهداشاات عمااومی، 

رشته های وابسته به بهداشت و پزشکی 

 و زیست شناسی

 نام درس: آموزش بهداشت محیط

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز 

 قادر خواهد بود:

 ناشی از آلودگی های محیط بر اکوسیستم زمین آشنا شود با آسیب های -0

 برای مواجهه با الودگی های محیط زیست راهکار ارائه دهد -0

 طراحی و ارائه برنامه هایی در جهت نهادینه کردن حفظ محیط زیست در مدرسه -2

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 آب -فصل اول

 تعریف آب 

 آب سالم )فیزیکی، شیمیایی و زیستی( هایویژگی 

 منابع تامین آب 

 های میکروبی و غیرمیکروبیتعریف آلودگی آب، آلودگی 

 (.ها و ها و انگلها، تک یاختهها، جلبکها، قارچهای میکروبی )ویروسآلودگی.. 

 (.در آب وهای غیرمیکروبی )بیماری های ناشی از ترکیبات آب: فلزات سنگین در آب، نیترات آلودگی.. 

 حفاظت منابع آب 

 های گندزدایی در اجتماعات کوچک و بزرگ )بهساازی چشامه، چااه، قناات، آب انباار های تصفیه آب و روشروش

 ..(.و

 تکالیف یادگیری: منابع تامین آب آشامیدنی منطقه ی محل سکونت خود را گزارش کند

 تکالیف عملکردی: : طراحی برنامه های عملی برای دانش آموزان در استفاده بهینه آب 



 

662 

 

 هوا -فصل دوم

 تعریف هوای سالم، ترکیبات هوای سالم 

 هاهای آلایندهها(، واحدهای غلظتهوا )انواع آلاینده تعریف آلودگی هوا، منابع آلودگی 

 جانداران( و غیرزنده )مواد و بناها(هوا بر عوامل زنده )انسان و سایر  اثرات آلودگی 

 (.ای، باران اسیدی، لایه ازن واثرات جهانی آلودگی هوا )گازهای گلخانه.. 

 

 تکالیف یادگیری: مقایسه و بررسی علل میزان آلودگی هوای منطقه محل سکونت خود در زمان های مختلف 

 جلوگیری از آلودگی هواتکالیف عملکردی: طراحی برنامه های عملی برای دانش آموزان در 

 پرتوها -فصل سوم

 انواع پرتوها 

 منابع پرتوها 

 کاربرد پرتوها 

 اثرات پرتوها بر انسان 

 ای و تاثیر آن بر محیط زیستانفجارات هسته 

 حفاظت در برابر پرتوها و مواد پرتو زا 

 تکالیف یادگیری: بررسی منابع پرتو زا در محیط زندگی خود و ارائه گزارش

 -کردی: تکالیف عمل

 زباله -فصل چهارم

 تعریف زباله 

 انواع زباله 

 های منتقله توسط زبالهبیماری 

 روشهای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله 

 )بازیافت زباله )کود کمپوست، تولید پلاستیک 

 تکالیف یادگیری: ارائه گزارشی از منابع تولید زباله به تفکیک نوع آن

 عملی در جهت تعمیق نگرش تفکیک زباله در دانش آموزانتکالیف عملکردی: طراحی برنامه های 

 فاضلاب -فصل پنجم

 تعریف فاضلاب 

 های فاضلابانواع فاضلاب و اثرات زیست محیطی و بهداشتی آلاینده 

 اهمیت تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب 

 آلودگی صوتی -فصل ششم
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 تعریف صدا 

 مشخصات صوت 

 ساختار شنوایی انسان 

 منابع صوت 

 ایران، استاندارده( ای صوتیWHO )و سایر کشورها 

 های کنترل سر و صدا )کنترل از منبع، در مسیر و صنایع(راه 

 

 تکالیف یادگیری:

 ارائه گزارش ازمیزان شیوع اختلالات شنوایی 

 ارائه مطالبی از تاثیر گیاهان بر کاهش آلودگی صوتی

 .. .اه، هندزفری وتکالیف عملکردی: بررسی اختلالات ناشی از استفاده ی تلفن همر

 آلودگی خاک -فصل هفتم

 چگونگی تشکیل خاک 

 )اجزای خاک )زنده و غیر زنده 

 انواع خاک و ویژگی ها 

 منابع آلوده کننده خاک 

 تکالیف یادگیری: عوامل از بین برنده ی خاک را گزارش کند 

  تکالیف عملکردی: : طراحی برنامه های عملی برای دانش آموزان در حفظ و بهره وری خاک 

 گندزدایی و ضدعفونی محیط زیست -فصل هشتم

 (.عوامل ضدمیکروبی و گندزدایی فیزیکی )گرما، نور، اشعه، خورشید و.. 

 )عوامل ضدمیکروبی و گندزدایی شیمیایی )افزودن مواد شیمیایی ضدعفونی کننده 

 کالیف یادگیری: ارائه مطلب در زمینه اثرات نامناسب مواد گندزدا بر محیط و انسان ت

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری باه هماراه 

مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته هاای کلاسای و مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های 

بازدید علمای از مراکاز دفاع بهداشاتی و  الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی مانند

آماوزان در انجاام فعالیات هاای عملکاردی از و فراهم نمودن مشارکت گروهی مهارت بازیافت زباله، تصفیه خانه آب و فاضلاب 

راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب و بکارگیری دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه 

 خواهد شد.
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 منابع آموزشی. 4 

 منبع اصلی:

 . انتشارات: علوم پزشکیاصول جامع بهداشتحاتمی و همکاران )آخرین چاپ(.  -3

 منبع فرعی:

 آخرین چاپ .درسنامه ی پزشکی پیشگیری و اجتماعی. جی پارک و همکار -6

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  :نمره آزمون کتبی  60ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio :)7 نمره 
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 «بهداشت روان یمبان»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن: .0

از جمله متغیرهای موثر در تحقق توسعه موزون و پایدار توانمندسازی افراد است. فرد به عنوان اصلی ترین عنصر حیات جمعی 

معنایی. توجه به وجه روانی معنایی فرد به همان  –مادی و ساحت روانی  -برخوردار از دو ساحت وجودی است: ساحت جسمی 

مادی. برخلاف گذشته که بخش عمده ای از این مسئولیت بر عهده ی  –برخوردار است که توجه به وجه جسمانی  میزان از اهمیت

حاکمیت و نهادهای آن بود، امروزه این امر در چارچوب متوازن و پایدار بر عهده ی فرد و نهادهای غیر حاکمیتی گذاشته شده 

ذار و از طریق فرایند توانمندسازی به افراد واگذار شده است. در این فرایند است. بهداشت روان از جمله اموری است که در این گ

افراد می آموزند که علاوه بر توانمند سازی ساحت فیزیکی به توانمندسازی ساحت معنایی خود توجه کنند. از این روست که نظام 

ظ و ارتقای بهداشت روانی اختصاص می دهند های آموزشی بخشی از برنامه های درسی خود را به آموزش فنون و شیوه های حف

 تا افراد با اتکا و به کارگیری آن ها بعد معنایی وجود خود را از هرگونه نابهنجاری و آسیب، پاک و توانمند سازند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

متخصاص استاد متخص  برای تدریس: 

رشته بهداشت عمومی، رشته هاای وابساته باه 

 بهداشت و پزشکی و زیست شناسی

 نام درس : مبانی بهداشت روان

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری مهتارت 

 آموز قادر خواهد بود:

و اخلاقی دانش  تأمین سلامت جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی با اصول -0

 آموزان آشنا شود.

مفهوم بهداشت روان، ارتقای سلامت روان و راهکارهای ارتقای بهداشت با  -0

 روان آشنا شود.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 کلیات -فصل اول

 تعریف روانشناسی 

 وراثت، محیط و رفتار فرد 

 تعریف بهداشت روان 

 تعریف سلامت روان 

 شاخص های سلامت روان 

 عوامل موثر بر سلامت روان 

 نقش ایمان و معنویت در سلامت روان 

 نظریه های روانشناسی  -فصل دوم

 نظریه اریکسون 
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 نظریه پیاژه 

 نظریه کلبرگ 

 روانشناسی رشد -فصل سوم

 تعریف رشد، تعریف روانشناسی رشد 

  مراحل رشد 

   عوامل موثر بر رشد 

 اجتماعی، جسمانی، عاطفی وهای مختلف رشد جنبه(.).. 

 هوش و انواع آن 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری باه هماراه 

برقراری ارتباط میان آموخته هاای کلاسای و مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. 

و فراهم نمودن مشارکت گروهی مهارت آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهاای تادریس  الزامات محیط آموزشی

 این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب و بکارگیری دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.

 آموزشی منابع. 4

 منبع اصلی:

 نشر: ساوالان .روانشناسی عمومیحمزه )آخرین چاپ(.  گنجی، -6

 منبع فرعی:

 . انتشارات سمتروانشناسی رشدلطفی )آخرین چاپ(.  کدیور، پروین و -6

 انتشارات سمت .بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی)آخرین چاپ(.  محمدرضا و همکاران سالاری فر، -0

 )پیشنهادی( ارزشیابی یادگیری راهبردهای. 5

  :نمره آزمون کتبی پایانی 02ارزشیابی پایانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samta.samt.ac.ir/content/person/9088/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1
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 « و نقش تربیتی معلم حرفه ایاخلاق »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

گوناگون از کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت تربیت ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت اید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتهای تربیتی بموقعیت

ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی مهارت ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتو تکالیف( حاکم بر موقعیتهای اخلاقی )حقوق آموزان باید به درک عمیق از ارزش

تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های 

گر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دی

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 تربیتی معلم ای و نقش اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشسازمانهای تربیتی )عمل فردی و موقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای در شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیت

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیتبخش 

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(ابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان -

 تکالیف( دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات  -

 ل برای آنوارائه دلی

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه: اخلاق

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیبحثهای طرح شده مشارکت در مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی مقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارمحلی و سازمانجامعه  -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 جارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیها در تشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتستارهمانند فیلم 

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.شتراک و اختلافات این موقعیتهای معلم و شناسایی اهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 اموزانمسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش 

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژه

 و.......

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثو پاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی  -

های برجساته تااریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ک از موقعیتارائه راه حل اخلاقی برای هری -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

هاای متعاارض در جود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشهای روی زمین( و بررسی آن از منظر ومانند فیلم ستاره

 آن
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های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.وقعیتهای معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این مهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای فیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 تدریس و یادگیری . راهبردهای9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت 

 ارت آموزمکتوب توسط مه

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 انتشارات مجنون، تهران.ای، (، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخلاق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم ریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان(، مبانی و اصول اخلاق تد6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخلاق سازمانی، سرآمد، تهران. (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخلاق سازمانی و ارزش6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده و مشارکتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ست.ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده اارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

این برنامه  .و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کندتجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای 

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول ای است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفهحرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ت، میای معتبر اسدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و 

بهره  های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند.عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل

گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن 

به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه 

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه آموزکارآموزی، مهارت 

کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل 

لی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اص

وظیفه هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و  62عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 کارآموزی :نوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» نام پودمان: کارآموزی

یادگیری مهارت آموز قادر اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

راحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آن را ارزیابی و خود را ط ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .8

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه  -62 

فی خواهند شد و از برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معر

 امتیازات برخوردار می شوند.



 

672 

 

شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش برای الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ه( مورد نقد و ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطق در قالب تدریس خرد

ارزیابی قرار می گیرد: تحلیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ 

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

می و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های عل

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  66مهارت آموز بر مبنای چارچوب

برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به  پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد 

پژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود 

ده اجرا این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آما

 باشد. 

در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

دارد و مهمترین مستندات اطلاعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده 

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

ل فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه ارزیابی در طو د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 اساس آن انجام می شود. یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر

تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

روایتی در قالب یک مقاله تدوین می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی 

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش  منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
توافق ارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب مورد این چ -66 

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 زمان فعالیت ها/ روش/ منابع/ 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

دایت آن صورت می گیرد. ای و همعلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به 

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های 

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( د حرفهمهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکر

ضبط تدریس توسط داوطلب )از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی 

 ای خود. عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 مهارت آموزی مراقب سلامتسرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله 

 

 «رسهآموزش بهداشت مد»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

مدرسه به عنوان محیطی که بلافاصله پس از خانواده سال های قابل توجهی از عمر کودکان تا سنین جوانی را پوشش می دهد از 

تربیت انسان های برخوردار از مهارت های لازم برای تاثیرگزارترین سال های زندگی هر فردی است. توفیق نظام های آموزشی در 

زندگی جمعی تنها به تدوین برنامه های آموزشی مطلوب و کارآمد محدود نیست بلکه تامین محیط فیزیکی مناسب و سلامت که 

لی محیطی مانند فرایند آموزش را با اخلال مواجه نکند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کم توجهی و یا بی توجهی به عوام

رنگ، فضا، هندسه ی محیط، صوت و آلودگی ناشی از پسماند و زباله ها و مانند آن بی شک تاثیری منفی بر فرایند آموزش در 

مدارس خواهد داشت. آشنایی با این الزامات محیطی ذهنیت فرد را برای مواجه بهتر با آن ها و رفع معضلات ناشی از آن ها آماده 

 می سازد.

 

 صات درسمشخ

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

متخصااص رشااته بهداشاات عمااومی، 

رشته های وابسته به بهداشت و پزشکی 

 و زیست شناسی

 مدرسهنام درس : آموزش بهداشت 

این واحد یتادگیری مهتارت آمتوز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 

 قادر خواهد بود:

 مدارس شود بهداشت اساسی راهبردهای و اهداف اهمیت،به درک -0

 خدمات در مدارس کارکنان و والدین ،آموزان دانش مشارکت اهمیت و به نقش - 8

 مدارس پی ببرد. بهداشت

با استفاده از انواع روش های آموزشی، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح  ،-9

 توانایی دانش آموزان طراحی و تأثیر آن را بر تعمیق یادگیری ارزیابی نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 کلیات -فصل اول

 تعریف بهداشت مدارس 

  اهداف و دامنه فعالیت بهداشت مدارس 

 ویژگی ها و وظایف مربی بهداشت مدارس  

 

 تکالیف یادگیری: ارائه مقاله تالیفی یا ترجمه در زمینه ی تاثیر آموزش بهداشت بر ارتقای سلامت در مدرسه

 بهداشت محیط مدرسه -فصل دوم

 محیط فیزیکی مدرسه 
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 اصول ارگونومی مدرسه 

 ر مدرسهدفع زباله و فاضلاب د 

 تکالیف عملکردی: بررسی ساختمان یک مدرسه و مقایسه آن با ضوابط سازمان نوسازی وزارت آموزش و پرورش

 اصول تغذیه و رفتارهای غذایی در مدرسه -فصل سوم

  گروه های غذایی 

 تغذیه دوران کودکی و نوجوانی 

 بهداشت مواد غذایی و مواد غذایی قابل عرضه در بوفه مدارس 

 یادگیری: ارائه مطلب در مورد نقش رسانه های ارتباط جمعی در شکل گیری عادات غذایی دانش آموزانتکالیف 

 تکالیف عملکردی:

 بررسی شاخص های بهداشتی بوفه یک مدرسه و گزارش چالش ها و راه حل های عملی 

 ارائه برنامه ی علمی و عملی جهت تغذیه سالم روزانه برای دانش آموزان یک مدرسه

 های اولیهاصول کمك -چهارم فصل

 تعریف 

  ایمنی و پیشگیری از حوادث در مدرسه 

 کمک های اولیه در سوانح 

 تکالیف عملکردی: بررسی آماری حوادث در مدارس یک منطقه و گزارش علل آن

 آموزش کاربردی بهداشت در مدارس -فصل پنجم

 روش های آموزش بهداشت در مدارس 

 رسانه های آموزشی 

 ط در آموزش بهداشتانواع ارتبا 

 اهمیت مشارکت کارکنان و خانواده در آموزش بهداشت 

 ارائه مقاله تالیفی یا ترجمه در زمینه ی تاثیر آموزش بهداشت بر ارتقای سلامت در مدرسه

 تکالیف عملکردی: 

 طراحی یک برنامه ی سالانه ی آموزش بهداشت در یک مدرسه با توجه به سنین مختلف دانش آموزی

 

 مدرسه مروج بهداشت -ششمفصل 
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 تعریف و ویژگی های مدرسه مروج بهداشت 

 برنامه های مدرسه مروج بهداشت 

 جایگاه بهداشت مدارس در اسناد بالادستی 

 تکالیف عملکردی: بازدید از مدرسه مروج بهداشت و مقایسه ی برنامه این مدرسه عادی

 

 .راهبردهای تدریس و یادگیری9

یری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه تدارک دیدن فرصت های یادگ

مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های کلاسی و 

و فراهم نمودن بازدید از مدارس یط آموزشی مانند الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از مح

مشارکت گروهی مهارت آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک 

 عمیق تر مطالب و بکارگیری دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 بهداشت مدارس)آخرین چاپ(. و دل پیشه.  سرشتحلم  -0

 .آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشیزاده بزی )آخرین چاپ(. محمدعباس -8

 

 منبع فرعی:

 . بهداشت مدارس)آخرین چاپ(. .قاسم عابدی و همکاران. 6

برای بچه ها در خانه و آموزش بهداشت )آخرین چاپ(.ترجمه سعید پارسی نیا. ..یانگ، بورلی و سوزان، درستن0

 . مدارس

 . انتشارات: علوم پزشکیاصول جامع بهداشت.حاتمی و همکاران )آخرین چاپ(. 2
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  :نمره آزمون کتبی پایانی 62ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio :)62  نمره 
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 «آموزش بهداشت خانواده»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

خانواده بنیادی ترین بخش تشکیل دهنده ی جامعه است. امروزه قوام و تعالی جوامع بی هیچ تردیدی ریشه در قوام و تداوم 

ایرانی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی  –قدرتمند خانواده دارد. برنامه ریزی جمعی بر اساس تعالیم اسلامی 

ن لحاظ کردن جایگاه خانواده ناقص و بی نتیجه است. از این رو ضروری است تدوین برنامه های راهبردی و کلان سیاسی بدو

جوامع بر بنیاد این نهاد شالوده ای قرار گیرد. لذا قراردادن مجموعه آموزش های مرتبط با خانواده در نظام آموزشی یک 

 کشور بخشی ازاین رویکرد حیاتی است.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

متخصص رشته بهداشت عمومی، رشاته 

هااای وابسااته بااه بهداشاات و پزشااکی و 

 زیست شناسی

 نام درس : آموزش بهداشت خانواده

واحتد یتادگیری مهتارت اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

 آموز قادر خواهد بود:

 با اهمیت و نقش خانواده در پیشرفت جامعه آشنا شود -6

 به اهمیت مشاوره در تحکیم خانواده آگاهی یابد -0

و کااهش آسایب هاای  درمان باه موقاع پیشگیری، به نقش آموزش در -2

 اجتماعی و اقتصادی پی ببرد

 آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت .8

 کلیات -فصل اول

 جمعیت شناسی ،تعریف جمعیت 

 هرم جمعیت شناسی 

 عوامل موثر بر تغییرات جمعیت 

 تعریف خانواده و انواع خانواده 

 

 تکالیف یادگیری: بررسی رشد جمعیت و هرم جمعیتی در ایران و جهان. 

 -تکالیف عملکردی: 

 بهداشت ازدواج -فصل دوم

  از ازدواج، ازدواج و بعد از ازدواج(مشاوره قبل از ازدواج )بلوغ، پیش 

  بهداشت بارداری 

 بیماری های مادر و نوزاد 
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 واکسیناسیون مادر و نوزاد 

 تغذیه دوران نوزادی 

 -تکالیف یادگیری: 

 تکالیف عملکردی: مراجعه به مراکز مشاوره مناطق آموزش و پرورش و تهیه گزارش در مورد نقش مشاوره در تحکیم خانواده

 عوامل تحکیم خانواده -فصل چهارم

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادی 

 عوامل اجتماعی 

 خانواده های آسیب پذیر 

 تکالیف یادگیری: نقش اعتیاد در فروپاشی خانواده را بررسی کند

 تکالیف عملکردی: با مراجعه به مراکز بهزیستی از عوامل مهم طلاق گزارش تهیه کند

 بهداشت سالمندان -فصل پنجم

  سالمندانبهداشت روان 
 تغذیه سالمندان 

 بیماری های سالمندان 

 نقش و اهمیت حضور سالمندان در خانواده گزارش ارائه دهد تکالیف یادگیری: درباره ی

 تکالیف عملکردی: با مراجعه به یکی از مراکز نگهداری از سالمندان، گزارش تهیه کند

 روش های آموزش بهداشت خانواده -فصل ششم

  بهداشت خانوادهروش های اموزش 

 محتوای آموزش بهداشت خانواده 

 انتخاب مخاطب و نوع رسانه در آموزش بهداشت 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری.9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه 

خ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های کلاسی و مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاس

الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی مهارت 

ر به درک عمیق تر مطالب و بکارگیری آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منج

 دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . انتشارات: علوم پزشکیاصول جامع بهداشتحاتمی و همکاران )آخرین چاپ(.  -2
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 منبع فرعی:

 آخرین چاپ .درسنامه ی پزشکی پیشگیری و اجتماعی. جی پارک و همکار -0

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  :نمره آزمون کتبی پایانی 60ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio :)7  نمره 
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 «اه یماریب یو غربالگر یشناس یماریب »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

جامعه سالم محصول افراد سالم است، نبود سلامت در میان افراد و گسترش انواع بیماری ها در جامعه در یک نگاه کلی سبب ایجاد 

اخلال در حرکت کلی جامعه می گردد توجه به سلامت جسمی افراد به مثابه سلامت ساحت مادی وجود آن ها به مانند سلامت 

ت. بدیهی است فرد غیر سالم و مبتلا به بیماری نه فقط در اجرای مسئولیت های فردی خود روانی آن ها از اهمیت برخوردار اس

ناتوان است بلکه از همراهی با جریان کلی جامعه نیز باز می ماند و از این رو سبب ایجاد اخلال در اجرای برنامه های مرتبط با 

آگاه ساختن افراد از  آموزشی هر کشور،مسئولان برنامه ریزی  توانمند سازی و توسعه متوازن جامعه می گردد. از این روست که

 را به آن اختصاص می دهند. درسیشیوه های حفظ سلامت خود را ضروری می دانند و بخشی از برنامه های 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیشدروس 

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 اساتید دارای مدرک پزشکی

 اهیماریب یو غربالگر یشناس یماریب: نام درس 

 مهتارت آمتوزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری 

 قادر خواهد بود:

 کلى اصول، ها بیماری اپیدمى و انتشار در مؤثر عواملو  اپیدمیولوژی با شناخت -0

 .دهد توضیح را دار و غیر واگیردارواگیر های بیماری کنترل و پیشگیری

عمومی و بهره گیری از روشها و مراحل آموزش  و با درک اصول بهداشت فردی -0

 ای در این رابطه طراحی و ارائه نماید. پروژه ،بهداشت

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 کلیات -فصل اول

  بیماریتعریف سلامتی و 

 طیف بیماری 

 ها(ها و انگل)شامل ویروس، باکتری، قارچ، تک یاختهعوامل بیماری زا  -فصل دوم

 هاا/ غیرزناده: عوامال بیمااری زای فیزیکای، ها و انگلعوامل بیماری زا )زنده: شامل ویروس، باکتری، قارچ، تک یاخته

 های متابولیک، آناتومیک و فیزیولوژیک(شیمیایی، بیماری

 بیماری ها 

 بیماری های واگیردار، واکسیناسیون و ایمنی سازی 

 بیماری های غیرواگیردار 

 بهداشت فردی -فصل سوم

 بهداشت دهان و دندان 

 بهداشت گوش 

 بهداشت چشم 

 بهداشت پوست و مو 
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 بهداشت خواب 

 تکالیف عملکردی:

شیوع بیماری ها در محل سکونت خود را گزارش  ، روندها بیماری اپیدمى و انتشار در مؤثر عواملو  اپیدمیولوژی با شناخت-

 نماید.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری باه هماراه 

ت. برقراری ارتباط میان آموخته هاای کلاسای و مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده اس

الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشای و فاراهم نماودن مشاارکت گروهای مهاارت 

آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب و بکاارگیری 

 انش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.د

 منابع آموزشی. 4 

 منبع اصلی:

 اصول و مبانی طب هاریسون )فصول بیماریهای عفونی( -6

 مبانی طب سیسیل )فصول بیماریهای عفونی( -0

 اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیرواگیر دکتر یاوری -2
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 :نمره 62 ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio:) 2 نمره 
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 «بهداشت روان دانش آموزان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .0

دوران مدرسه، مهمترین دوره برای شکل گیری هویت و شخصیت دانش آموزان است. این دوره مستلزم مراقبت، آموزش و 

های فردی و اجتماعی است. در این بیان توجه به بهداشت روان و نیازهای اجتماعی از اهمیت و اولویت ارتقای مهارت 

باللایی برخوردار است. واحد درسی بهداشت روان دانش آموزان در نظر دارد به اهمیت و ضرورت و نحوه پردازش موضوع 

 های تربیتی را فراهم آورد.معلم در مواجه با موقعیت های لازم برایبهداشت روان در دوران مدرسه بپردازد و توانمندی

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

متخصااص رشااته بهداشاات عمااومی، 

رشته های وابسته به بهداشت و پزشکی 

 و زیست شناسی

 هداشت روان دانش آموزانبنام درس : 

مهتارت آمتوز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری 

 قادر خواهد بود:

آگاهی، تغییر، اصلاح سبك زندگی و نگرش  ارتقا برنامه ای عملی جهت -6

 کند.طراحی نسبت به بهداشت روان  دانش آموزان

دانش  در روان آمیزسلامترفتارهای مخاطره  پیشگیری از راهکارهایی جهت -0

 ارائه نماید.ارتقاء سلامت روان  آموزان و

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 بهداشت روان در دوران بلوغ -فصل اول

 تعریف بلوغ 

  تعریف بهداشت روان بلوغ 

 های بهداشت روان بلوغ )جسمی، روانی و اجتماعی(جنبه 

  در بهداشت روانهویت جنسی و نقش پذیری آن 

 اپیدمیولوژی بیماری ها و اختلالات روانی در دوران مدرسه -فصل دوم

 بیماری های روان تنی 

 اختلالات شخصیت 

 حرکتی -اختلالات روانی 

 و انواع آن اعتیاد 

 علل و زمینه های اعتیاد 

 نقش باورهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد 

 آموزش بهداشت روان دانش آموز -فصل سوم
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 آموزش بهداشت روان کودک 

 اموزش بهداشت روان نوجوان 

تکالیف عملکردی: تهیه گزارش در مورد شیوع بیماری ها و اختلالات روانی دانش آموزان از مراکز مشاوره منطقه آموزش و 

 پرورش

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری باه هماراه تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند 

مشارکت مهارت آموزان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته هاای کلاسای و 

ارت الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشای و فاراهم نماودن مشاارکت گروهای مها

آموزان در انجام فعالیت های عملکردی از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب و بکاارگیری 

 دانش نظری در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . انتشارات: علوم پزشکیاصول جامع بهداشتحاتمی و همکاران )آخرین چاپ(. 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  :نمره آزمون کتبی پایانی 62ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio :)2  نمره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن-0
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قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی 

ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 

ه در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم رو معلم به عنوان کارگزاری ک ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.

 .ه کسب آن نایل آیندمهارت آموز باید ب معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول: نام درس 

این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد در پایان اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات هاای ساازمانها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

 

یتی( را های تربهای سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات

 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اساناد راهباردی و 

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 و اهداف سند تحولچشم انداز  -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک(مقایسه سند تحول بنیادین با  -

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری 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: 
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 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:
 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 ی ساختار اداری حوزه وزارتی بحث و بررس -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( نظاممرتبط با  قوانین -

اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی  مقررات مهم و -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -
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 فعالیت عملکردی:
 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

ر مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر د

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 منابع آموزشی .4

 منابع اصلی:

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irت دولت: سای -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام میارزشی

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک

 

 

مدارسبخش چهارم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی 
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 نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارسسرفصل دروس 
 

 « گانه و مبانی تربیت دینی 4آشنایی با ساحت های »سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

ساحت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شایستگی های ابعاد وجودی انسان وشئون مختلف حیات طیبه در قالب شش 

اهداف مهم تربیتی را به ویژه در نظام تربیت  ،به عبارت بهتر تربیت انسان تک بعدی .تربیتی معرفی و مورد توجه قرار گرفته است

اسلامی محقق نخواهد کرد. از این رو همه معلمان می بایست به همه ابعاد تربیت توجه داشته باشند تا خروجی های آموزش و 

 تربیت شده و رشد یابند. ،"طراز درنظام اسلامی انسان  "پرورش در حد یک

بر  .تربیت انسان تک بعدی و تک ساحتی نمی تواند اهداف مهمی را که در سند تحول به آنها اشاره شده است را محقق کند

گانه ای  3ی گانه و عرصه ها 2با عناصر  ،علاوه بر آشنایی با همه ساحت های مورد نظر ،همین اساس لازم است معلمان و مربیان

تربیت  ،ساحت ها و عناصر و عرصه ها از طریق اهتمام جدی به تا که در طرح درس ملی آمده است توجه جدی داشته باشند

 را در نظام اسلامی فراهم آورند. "حیات طیبه  " ورود به به تدریج زمینه ی نظام تعلیم و تربیت شدگان

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0: تعداد واحد

 ساعت 20:تعداد ساعت

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -:نیازدروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

آموختگااان رشااته هااای معااارف  دانااش

جامعااه شناساای و  ،، روانشناساایاساالامی

کلیااه کسااانی کااه سااابقه تاادریس ایاان 

 .درس را دارند

 گانه و مبانی تربیت دینی 4آشنایی با ساحت های نام درس: 

قاادر خواهاد مهارت آماوز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 بود:

 گانه در سند تحول آموزش و پرورش 3و اهمیت ساحت های  جایگاه -6

 گانه 3ابعاد و زوایای هر یک از ساحت های ، تعریف-0

به  ) نگاه همزمان.آشنایی با مبانی تربیت دینی وعناصر و عرصه های یادگیری -2

برای  گانه 3گانه و عرصه های  2گانه و مبانی تربیت دینی وعناصر  3ساحت ها ی 

 تحقق تربیت دینی(

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت8

 معرفی ساحت های شش گانه انسان در سند تحول-فصل اول

 عبادی و اخلاقی:،بخش اول: تعریف ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی

 : ساحت ناظر است به قلمرو این

  نبوت و پذیرش ولایت رهبران دینی،معاد،خود شناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال-6

ایمان، تقید عملی به احکام و مناسک دینی و رعایت آداب و اصول اخلاقی در ،سایر عقاید و ارزش های دینی-0

  زندگی

 کارکردهای اعتقادی و عبادی، اخلاقی-2

 اخلاق و آداب-تقید عملی به احکام-تقویت ایمان-ارتقا ابعاد معنویکلید واژه ها: -3
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 ،وضوخانه(و ) فضاهای فرعی: کتابخانه، حیاط مدرسه-فضاهای متناسب با این کارکرد :)فضاهای اصلی: نمازخانه-2

 فضای مراسم ها(. ،سالن اجتماعات

 بخش دوم: تعریف ساحت تعلیم وتربیت اجتماعی و سیاسی:

 : حت ناظر است بهقلمرو این سا

  ارتباط مناسب با دیگران-6

  تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهاد های مدنی و سیاسی-0

 کسب دانش و اخلاق اجتماعی و مهارت های ارتباطی-2

 کارکردهای اجتماعی و سیاسی-3

رشد تربیت -ماعیکسب مهارتهای اجت-کسب دانش و اخلاق اجتماعی-کلید واژه ها: ارتباط مناسب با دیگران-2

 اجتماعی

 ،سالن اجتماعات ،حیاط مدرسه ،فضاهای متناسب با این کارکرد: )فضاهای اصلی: دفتر تشکل های دانش آموزی-3

 راهروها( ،اتاق پرورشی ،کلاس درس(.و ) فضاهای فرعی: کتابخانه

 بخش سوم: تعریف ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی:

 : قلمرو این ساحت ناظر است به

 تربیت جسمی-6

 سلامت فردی و اجتماعی-0

  برخورداری از رفاه و سلامت-2

  استفاده از تفریحات سالم و اوقات فراغت-3

 مراقبت از جسم و روح و پاکیزگی و آراستگی فردی-2

  بهداشت زیست محیطی-3

 شناخت واحترام به طبیعت-6

 مبارزه با عوامل ضعف و بیماری-7

 کارکرد بهداشت و سلامتی-3

مبارزه -تقویت قوای جسمی و روحی-رعایت بهداشت خود و دیگران-ارتقای سلامت-کلید واژه ها: حفظ سلامت-62

 با عوامل ضعف و بیماری زا

سرویس  ،سالن ورزشی ،ورزشی، حیاط مدرسه فضاهای متناسب با این کارکرد: )فضاهای اصلی: زمین های-66

 نمازخانه( ،کتابخانه،کلاس درس،کلیه فضاها مانند فرعی:پایگاه تغذیه( و) فضاهای ،آبخوری ها ،بهداشتی

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده-6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس-0

ساحت تربیتی را انتخاب کرده و سپس عکس ها و فیلم ها  2تا  0حداقل  مهارت آموزتکالیف عملکردی: تکالیف عملکردی: هر 

 معرفی شده استخراج و با رعایت ارجاعات بصورت علمی به استاد ارایه می دهد را از منابع آنها هریک از و اسلایدهای مرتبط با

 

 بخش چهارم : تعریف ساحت تعلیم و تربیت زیبا شناختی وهنری:
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 : است به قلمرو این ساحت ناظر

  رشد قوه خیال-6

 پرورش عواطف و احساسات-0 

 پرورش ذوق هنری و زیبایی شناختی متربیان-2

 کارکردهای فرهنگی و هنری-3

بروز -ایجاد فرهنگ مطالعه-پژوهش محوری-رشد خلاقیت هنری-کلید واژه ها: رشد تخیل و عواطف دانش آموزان-2

 استعدادهای هنری

 فضاهای متناسب با این کارکرد: ) فضاهای اصلی: کتابخانه، فضاهای نمایشگاهی،اتاق سمعی و بصری -3

 نمازخانه( ،حیاط مدرسه، کلاس درس ،و) فضاهای فرعی: راهروها

 

 ایبخش پنجم : تعریف ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه

  قلمرو این ساحت ناظر است به :

 ایان در تدبیر امر معاش و تلاش اقتصادی و حرفهرشد توانایی های متربی-6

  فهم مسایل اقتصادی-0

  درک و مهارت حرفه ای-2

  التزام به اخلاق حرفه ای-3

 توان کار آفرینی وپرهیز از بطالت و بیکاری-2

  اهتمام به بسط عدالت اقتصادی-3

 مراعات قوانین کسب و کار-6

 کارکرد اقتصادی و حرفه ای-7

آموزش -کسب مهارت و اخلاق کار-آشنایی با فرهنگ کار-ها: توانمند سازی دانش آموزان برای مشاغلکلید واژه -3

 مهارت های تجسمی

فضاهای متناسب با این کارکرد: )فضاهای اصلی: آزمایشگاه، کارگاه، فضاهای نمایشگاهی، سایت رایانه( و -62

 ت()فضاهای فرعی: اتاق سمعی و بصری، کتابخانه، سالن اجتماعا

 

 بخش ششم : تعریف ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه:

 : قلمرو این ساحت ناظر است به

  رشد توانمندی های افراد جامعه در راستای فهم و درک دانش های پایه و عمومی-6

 افزاییکسب مهارت دانش-0

 به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی-2

 خلاقیت و نوآوریآمادگی جهت بروز -3

 بینش و تفکر فناورانه برای بهبود زندگی،کسب دانش-2

 کارکردهای علمی و فناوری-3
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بروز -رشد توان تفکر انتقادی-بکارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی-کلید واژه ها: کسب مهارت و دانش افزایی-6

 خلاقیت و نوآوری

 سایت رایانه( و  ،کارگاه ،آزمایشگاه ،درسفضاهای متناسب با این کارکرد: )فضاهای اصلی: کلاس -7

 )فضاهای فرعی: کتابخانه و....(

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده-6 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس-0

بیتی را انتخاب کرده و سپس عکس ها و فیلم ها ساحت تر 2تا  0حداقل  مهارت آموزتکالیف عملکردی: تکالیف عملکردی: هر 

 معرفی شده استخراج و با رعایت ارجاعات بصورت علمی به استاد ارایه می دهد را از منابع آنها هریک از و اسلایدهای مرتبط با

 گانه طرح درس ملی ) در راستای تربیت دینی( 4گانه و عرصه های  5: مبانی تربیت دینی و عناصر  فصل دوم

 مبانی تربیت دینی: خش اول :ب

 تعریف دین

 تعاریف روان شناختی و جامعه شناختی دین

 تعاریف غایت گرایانه و اخلاق گرایانه از دین

 و ضرورت دین فلسفه

 علل و منشا دین  

 مبانی نظری دین و گرایش دینی

 مدرسه و جامعه ،موانع تربیت دینی در نهاد خانواده

 یادگیری دینمبانی روش های آموزش و 

 تعریف دین داری

 ابعاد دین داری

 دین داری سطوح سنجش

 گانه طرح درس ملی ) در راستای تربیت دینی( 2: عناصر  بخش دوم

 دانش

 تعقل

 ایمان

 اخلاق

 عمل

 گانه طرح درس ملی ) در راستای تربیت دینی( 3بخش سوم : عرصه های 

 خدا

 خود 

 خلق

 خلقت

  تکالیف یادگیری:
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 ب از منابع معرفی شدهمطالعه مطال-6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس-0

در راستای تربیت دینی( را انتخاب کرده گانه طرح درس ملی ) 3و عرصه های  گانه 2عناصر معلم–تکالیف عملکردی: هر دانشجو 

 .دهدات بصورت علمی به استاد ارایه میبا رعایت ارجاعمعرفی شده استخراج و  را از منابع و سپس مطالب مرتبط با هریک

  . راهبردهای تدریس و یادگیری9

فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه مشارکت 

ری ارتباط میان آموخته های کلاسی و الزامات و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقرا مهارت آموزان

محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و 

در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس این درس می  مهارت آموزانفراهم نمودن مشارکت گروهی 

در  مهارت آموزانباشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری مهارت های زندگی و اجتماعی توسط 

موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های 

 .مختلف محیط آموزشی می باشد

 . منابع آموزشی4

 اصلی:منبع 

 گانه تربیتی( 3سند تحول آموزش و پرورش ) ساحت های -6

 گانه طرح درس ملی برای تحقق تربیت دینی(. 3گانه و عرصه های  2برنامه طرح درس ملی) عناصر  -0

 .چاپ دوم ،نورالثقلین ،تهران، مبانی تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ،(6236و همکاران ) خنیفر، حسین -2

 منبع فرعی:

 چاپ اول. ،نشر شلاک ،تهران،موانع و راه کارهای موثر در تربیت دینی نسل جوان ،(6273) ،سادئی علی -6

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(5

 از طریق آزمون کتبی بسته پاسخ یا باز پاسخ آغازین: ارزشیابی 

 :نمره 0میزان تکالیف یادگیری به  محتوا و ،بر اساس سرفصل ها ارزشیابی تکوینی 

 :نمره 62آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و یا ترکیبی( به میزان  ارزشیابی پایانی 

 ( کارپوشهPort Folio:)  7این درس در طول نیمسال،به میزان  بر اساس تکالیف عملکردی مهارت آموزکارپوشه هر 

 نمره

 

 

 

 

 

 



 

022 

 

 « متناسب با نیازها و مسایل کودکان و نوجوانان(فنون راهنمایی و مشاوره )»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول 

است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور 

طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که 

آموزان برای چگونه یک زندگی سالم و ساازنده را راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش 

از طریاق خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای  .معلمان مطرح بوده اسات

برد،یکای از وظاایف اساسای معلماان راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به 

مهارت گاهی معلمان از مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین لازم است دانش آموزان بدون آ

در دوران تحصایل خاود باا مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه  آموزان

 مهارت آموزانفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود را به خوبی ای

رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مای شود که آمادگیهای لازم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه 

 .ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره می باشد

 مشخصات درس

 نظری :نوع درس

 0: حدتعداد وا

 ساعت 20:تعداد ساعت

 : تربیتیشایستگی کلیدی

 - :نیازدروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

داناااش آموختگاااان رشاااته هاااای 

 روانشناسی و مشاوره

 : فنون راهنمایی و مشاوره ) متناسب با نیازها و مسایل کودکان و نوجوانان(نام درس 

 قادر خواهد بود:مهارت آموز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره -6

آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و 

نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلماان در فرایند تدریس و مشاوره در 

 .کلاس درس آشنا شود

همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آموزان و رویکردهای اساسی مشاوره و  -0

 .روان درمانی اطلاعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد

از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت پس مهارت آموز-2

های واقعی مدرسه بهره برده و با شاناختی کاه ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و 

شاغلی وسازشی به  -مشکلات دانش آموزان پیدا می کناد بتواناد در زمیناه هاای تحصایلی 

 .آنها کمک نماید

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:های فرصت .8

 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 اسلام–

 مفهوم و تعریف راهنمایی–
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 راهنماییاصول و اهداف -

 خدمات راهنمایی -

 مفهوم و تعریف مشاوره -

 اصول و اهداف مشاوره -

 تعریف روان درمانی -

 مفهوم و تعریف مشورت  -

 خدمات مشاوره -

 مشاوره و روان درمانی ،تفاوت بین مشورت،راهنمایی -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده- 6

 کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های - 0

 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها- 2

 فعالیت عملکردی:

 تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس -

 

 فصل دوم: رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی 

 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات  -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -

 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -

 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی  -

 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -

 :فعالیت یادگیری

 مطالب از منابع معرفی شده مطالعه -

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس

 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها-

 :فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کلاس درس

رشاته مشااوره و  مهارت آموزانردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط تحلیل کاربرد رویک

 ارایاه گزارش کتبی آن به مدرس

 

 فصل سوم: انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آن

 انواع راهنمایی از نظر موضوع

 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا

 انواع مشاوره از نظرموضوع
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 مشاوره از نظر شیوه اجراانواع 

 الگوهای رایج راهنمایی

 :فعالیت یادگیری

  مطالعه مطالب از منابع معرفی شده

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس

 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها

 ایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای راهنم

 :فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس

 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه

 

 فصل چهارم: روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

 یف روش و فنتعر

 روش های راهنمایی و مشاوره

فنون راهنمایی )مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه  -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی

مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد فنون مشاوره )گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با  -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای 

 مهارت های مشاوره -ارجاع

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده-

 رکت در بحث های کلا سی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشا-

 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها-

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب-

  :فعالیت عملکردی

  و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی- 6

 ...، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس .طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و-0

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی - 

رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش  مهارت آموزاناجرای فنون مشاوره توسط  

 تصویری و کتبی آن به مدرس  -آموزان و ارایه گزارش صوتی

 فصل پنجم: نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان

 علم مدرسهنقش و وظایف م

 نقش و وظایف معلم در مدرسه

 نقش و وظایف مشاورمدرسه -

 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
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 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 فعالیت یادگیری:

 از منابع معرفی شده مطالعه مطالب -

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس  -

مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  مشاور، مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر، -

 های آنها

 فعالیت عملکردی:

معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره مدرساه و ارایه تحلیل و مقایسه نقش و وظایف 

 گزارش آن در کلاس درس

 

 فصل ششم: جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش

 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -

 اوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش خدمات و وظایف مراکز مش -

 ساختار و تشکیلات راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -

 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -

 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی  -

 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -

 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان  -

 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه -

 فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس-0

 مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهامقایسه برنامه های راهنمایی و -2

 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف- 3

 فعالیت عملکردی:

 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کلاس درس -6

ای راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایاه گازارش کتبای تحلیل و مقایسه برنامه ه-0

 آن به مدرس

رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه  مهارت آموزانمقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط -2

 مدرس
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه مشارکت 

و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های کلاسی و الزامات  مهارت آموزان

ری خارج از محایط آموزشای،برق راری پیوناد میاان نظار و عمل در محیط محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگی

در انجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از راهبردهای  مهارت آموزانآموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی 

مهارت ااوره توسط تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مش

در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک شناختی فرد در  آموزان

 .موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد

 منابع آموزشی. 4

  منبع اصلی:

اصاول راهنماایی و مشااوره، تهاران، انتشاارات دانشگاه  قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوی، سید صادق )زیر چاپ(. مباانی و-

 فرهنگیان

  .( اصول ومبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساوالان6232تی).گلادینگ، ساموئل 

 .تهران، انتشارات رشد ،( مقدمات راهنمایی ومشاوره.6232شفیع آبادی، عبداالله ) 

 منبع فرعی:

 ( کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین 6236) اصغری پور، حمید -

 انتشارات رشد. ( زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،6273گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) 

 ( راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد  6263) احمد ،صافی -

 فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه  ،(6236من )تمدنی، مجتبی و بهمنی، به 

 ا صول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (6266حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 بر اساس آزمون بسته پاسخ و یا باز پاسخ آغازین: ارزشیابی. 

  نمره0در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کلاسی مهارت آموزارزشیابی تکوینی: عملکرد 

  نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 

 ( کارپوشهPort Folioعملکردی )نمره 7(: مجموعه تکالیف)فعالیت 
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 « ستدری فنون و ها روش اتیکل»سرفصل درس 

  

 معرفی درس و منطق آن:  .0

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت  تدریس در تمامی نظام

بنیاد دانش و  فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر« تدریس»معلم را برای بکارگیری موثر روشهای تدریس الزامی میکند. 

کردن فقط با کسب  های علمی دنبال میشود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی یافته

را برای بکارگیری روشهای تدریس آماده میکند، کسب دانش تدریس به همراه  مهارت آموزانشود. آنچه  این دانش ممکن نمی

تواند  -های شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهای از دانش و هنر که می قابلیتهای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربه

 مهارت آموزانا برای های لازم و عمومی ر شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

با مبانی،  مهارت آموزاندر سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روشهای تدریس شوند. در این درس، 

اصول و مراحل تدریس آشنا میشوند و قادر میشوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروری است 

هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتهای تدریسی معلمان پیشین در عرصه واقعی  وزه علمی، با نمونهمعلمان با منابع این ح

هایی داشته باشند. چنین شرایطی میتواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین

گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار 

 پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.

 مشخصات درس

 عملی -نظری  نوع درس:

 6+6 تعداد واحد:

 ساعت  37 تعداد ساعت:

 : تربیتیشایستگی کلیدی

 -:نیازدروس پیش

 برای تدریس:استاد متخص  

دانش آموختگان برنامه ریزی آموزشی 

افارادی کاه ساابقه  و درسی و همچنین

تدریس کلیات روشها و فنون تادریس 

 را دارند

 ها و فنون تدریسکلیات روشنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود:

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان  تدریس مدرسهبه ارائه تصویری از -6

کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به 

عنوان کارگزار یک کلاس درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه 

 خود دفاع نماید.

در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس  مهارت آموزهمچنین،  -0

آشنایی دارد و است و امکان شناسایی منابع مناسبتر را دارد و به پیگیری دستاوردهای 

 علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.

با قابلیت های بکارگیری آنها در موقعیت های متفاوت  برخی روشهای تدریس را -2

 می شود. معتبر تدریس آگاهمی شناسد و از منابع 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 اول

طرح ضرورت و جایگاه 

موضوع و ایجاد انگیزه جهت 

پیگیری درس و ارزشایابی 

 تشخیصی و اعلام برنامه درس

، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط، مهارت آموزانشناسایی انتظارات 

معرفای برناماه و سرفصال درس، تشاریح منطاق درس و کاربردهاای آن بارای 

مهارت معلماان، معرفای تکاالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد 

یکی از  مهارت آموز:هر  6تکلیف  .بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد آموزان

مدرسهای خود را یاادآوری و آن را روایت و مقبول تجربیات تدریس معلمان 

 .یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند

 دوم
ارائه نمونه ها و یادآوری 

 هاتجربه

ارائه نمونههایی از تدریس معلماان باه صاورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره 

به گونهای که نشان داده شود اصول و روشهای  مهارت آموزانتجربیاات 

 .متعددی در تدریس مطرح است

 تشریح چیستی تدریس سوم

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح مفهوم

اصاول و اناواع روشهای تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با 

( و تشریح وضعیت تدریس موزانمهارت آاساتناد تجرباه هاای گازارش شده 

 .در چند کشور جهان

 چهارم
تبیین نقش معلم در تدریس 

 ایمدرسه

تبیین نقشهای تدریسی معلمان و ضرورتهای آن بر اساس واقعیات عمل 

عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم  .مدرسهای و باا تشریح وضعیت ایران

ز دارند از اصول و روشهای :چرا معلمان نیا 0تکلیف  .تدریسی ضرورت دارد

 تدریس آگاه باشاند و چگوناه مای توانند چنین کنند؟

 پنجم
ای: مراحل تدریس مدرسه

 قسمت اول

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کلاس درس مشاتمل بار 

یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، شناسی و منطقمخاطاب

 های یادگیری، سازماندهی محتوا و فرصتهای یادگیریانتخاب محتوا و فرصت

 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده

 ششم
ای: مراحل تدریس مدرسه

 قسمت دوم

گیری در باره انتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتهای یادگیری، تصمیم

زمان درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری 

 مخاطبان

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده

 هفتم
ریزی تدریس: طرح برنامه

 درس سالیانه

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس ساالیانه در 

مهارت عملی:  73 .های ارائه شده در کلاسکالاس و نقاد و بررسی نمونه

 .ه اقدام میکننددر گروههای کوچک به تدوین طرح درس سالیان آموزان

یک طرح درس سالیانه برای موضوع  مهارت آموزان:هر یک از  2تکلیف 

 مورد نظر خاود تهیه و با مدرس درس ارائه کند

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طارح درس روزاناه در ریزی تدریس: طرح برنامه هشتم
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 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 مهارت آموزانعملی:  .ائه شده در کلاسهای ارکالاس و نقاد و بررسی نمونه درس روزانه

 در گروههای کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میکنند

یک طرح درس سالیانه برای موضوع  مهارت آموزان:هر یک از  3تکلیف  

 .مورد نظر خاود تهیه و با مدرس درس ارائه کند

 مدیریت کلاس درس نهم

س، مقررات کلاس درس، داری، فرهنگ کلاس درالگوها و روشهای کلاس

 جاو کالاس درس و رفتار در کلاس درس

در گروههای کوچک به بررسی روشهای مادیریت  مهارت آموزانعملی:  

پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده  کالاسهاایی می

 است

 روشهای تدریس دهم

روشهاای تادریس بندی آنها باه دو طبقاه : های تدریس و طبقهانواع روش

معلام محاور و روشهای تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای 

 بکارگیری

بندی :طبقهبندیهای دیگر به چه شکلی روشهای تدریس را طبقه 2تکلیف 

 اند؟کرده

 روشهای تدریس معلم محور یازدهم

یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روشهای تدریس معلم 

  در کالاس درسمحاور 

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این در گروه مهارت آموزانعملی: 

 پردازندروش اقادام و باه تدریس می

 روشهای تدریس شاگردمحور دوازدهم

یادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روشهای تدریس 

 شاگردمحور در کالاس درس

در گروههای کوچک به طراحی تدریس بر اساس این  مهارت آموزانعملی: 

 .پردازندروش اقادام و باه تدریس می

 توضیح دادن در کلاس درس سیزدهم

روشهای توضیح دادن، قابلیت روشهای توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، 

 اثاربخش ساختن توضیحات در هر یک از روشهای تدریس

روشهای ماوثر توضایح در موقعیات  درباره مهارت آموزانعملی: گفتگوی  

 .هاای تجربای یاا فرضی

 پرسش کردن معلم در کلاس چهاردهم

انواع پرسشها و چگونگی بهره گیری از آن در هر یک از روشهای تدریس 

درباره روشهای موثر پرسش کردن در  مهارت آموزانعملی: گفتگوی 

 .موقعیتهای تجربی یا فرضی

 پانزدهم
پرساش هاای  مواجهه معلم باا

 کلاسای شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی انواع پرسشهای شاگردان، انگیزه

 های شاگردان در هر یک از انواع روشهای تدریس  مواجهه با پرسش

ها درباره روشهای موثر پاسخگویی به پرسش مهارت آموزانعملی: گفتگوی 

 .در موقعیتهای تجربی یا فرضی
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 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 گیری شاگردانسنجش یاد شانزدهم

های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کلاس درس، اناواع آزماونهاا روش

و مزایاا و معایب آنها برای بکارگیری در کلاس درس، اهداف سانجش در 

کالاس درس، روش هاای اعلام نتایج به شاگردان در کلاس درس در هر یک 

 از روشهای تدریس

هاای ماوثر سانجش یاادگیری روشدرباره  مهارت آموزانعملی: گفتگوی  

 .در موقعیات هاای تجربی یا فرضی

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

ایاان درس  مهاارت آماوز در .انجاام مای شااود مهارت آموزدر این درس، آموزشهای کلاس درس با مشارکت همه جانبه استاد ا 

حاق دارناد  مهارت آموزانموظف است بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، 

دقیقااه در  62به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاهها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقات قبلاای، تااا 

ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه میگردد و باه صااورت عملاای مااورد  کلاس درس به

تمرین قرار میگیرد. درعین حال، در جلسات درس ممکن است پرسشهایی مطرح شود که به تشخیص آموزشگر یاا باه درخواسات 

فاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه ، پاسخگویی به برخی از آنها میتواند به صورت شمهارت آموزان

 جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعاداد آنهاا از مهارت آموزانشود. این قبیل پرسشها میتواند برای همه یا برخی از 

 .درصد تجاوز نکند 22

 

 منابع آموزشی. 4

  منابع اصلی:

 مهارتهای آموزشی: روشها و فنون تدریس. تهران: سمت (، 6230شعبانی، حسن. )-6

 (، بازاندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه 6273مهرمحمدی، محمود. )-0 

  منا بع فرعی:

 .چاپ چهاردهم ،انتشارات معاصر ،تهران، کلیات روش ها و فنون تدریس ،(6276)  ،امان الله ،صفوی -6

هنر و علم تادریس )چاارچوبی جاامع بارای آماوزش اثاربخش (. مترجماان : ناازیلا کریماای و  ،(0226رابرت. )مارزانو، -0 

 تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ( 6233عبدالرحیم نوه ابراهیم )

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 از طریق آزمون باز پاسخ و بسته پاسخ آغازین: ارزشیابی 

  ارزشیابی تکوینی: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیتهای بخش عملی درس را شاامل میشاود و از ساوی دیگار

برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام میگیارد و دساتاورد هار دو قسامت جهات ارزشایابی نهاایی بکارگرفتاه 

 میشود.
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  روشهای تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میگیرد ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و

یادگیریها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کلاس درس را بار  مهارت آموزانکه در آن 

 اساس پرسشهای آموزشگر، ارائه میکنند.

 ( کارپوشهPort Folio:) 

لاس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میشود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف ک

بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصلاح آن اقدام کنند سهم هر یک از  مهارت آموزانمصلحت بداند، اجازه میدهد تا 

درصد امتیاز ا آزمون ضمن  02اس: ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کل :موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میشود

  درصد امتیاز 22درصد امتیاز ا آزمون پایانی:  32نیمسال: 

 

مشارکت جدی و موثر در .0 .آمادگی مدام برای فعالیت عملی.6مواردی که توجه به آن در این درس مهم است سایر نکات:

-2پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخلاق .3رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.2 .مباحث کلاس

ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به .3 .مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.

 .آموزشگر تحویل میشود
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 « ای و نقش تربیتی معلماخلاق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب میتربیت 

دهد. باشد که در آن کنشی اخلاقی رخ میهای اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در  یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی مهارت شها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتآموزان باید به درک عمیق از ارزش

ات جاری برموقعیت های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی اصلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسب

تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 ای و نقش تربیتی معلم اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای و ارزش های آموزشی( را از منظر اصولهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

بیتای هاای تردر شرایط تعارض آمیز اخلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیت

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 اخلاق حرفه در تربیت -

 های تربیتی()حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمانابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق  -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

ی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات تهیه فهرست -

 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثخواندنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون  -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 کلاس داری نظم -

 ارتباط با همکاران -

 آموزانارتباط با والدین دانش  -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 اریخیها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینهمسئولیت های روی زمین( و بررسی آن از منظرمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 یی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامیشناسا -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم تحلیل یک موقعیت -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین حلیل فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تمقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 تربیتی مانند:های مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخلاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژه

 ......و.

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجساته تااریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب زیساته معلماان و شخصایت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشیرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیتمعلم )ا

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای تاریخی از طریق تحلیل فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی  -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشمانند فیلم ستاره

 آن
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امین های دارای مضهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

های تاریخی یاا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

اه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای های دارای مضامین تربیتی( و ارائه رفیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت  پیش مطالعه و تحقیق

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 نظر به موقع استاد درس مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 ایات، دفتر نشر معارف، قم.(، اخلاق تدریس در آیینه آیات و رو6272امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخلاق سازمانی، سرآمد، تهران. (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخلاق سازمانی و ارزش6270آی. )دی جی اف، ریچارد 

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62به میزان  ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم 

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -ی با محیط های واقعی آموزشیبرنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظر

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ربیات دست اول ای نیازمند کسب تجای است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفهحرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و 

های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل عمل تربیتی را در

گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن 

ه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنام

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه کارآموزی، مهارت آموز

ه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل کسب می کند. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصرب

حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر 

ها و  وظیفه هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی 60عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» کارآموزینام پودمان: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

آن را ارزیابی و خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای  ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .8

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی  معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه -60 

فی خواهند شد و از برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معر

 امتیازات برخوردار می شوند.
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دوره آموزش  برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایانالف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و  در قالب تدریس خرد

لیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ ارزیابی قرار می گیرد: تح

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

یرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گ

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  62مهارت آموز بر مبنای چارچوب

قالب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد.  نهایی

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 

ژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پ

این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 

 باشد. 

در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

ی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعات

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

ه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرف د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت  تجربیات

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین 

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 یر آن بر یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأث منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
تاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان اس -62 

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به استفاده 

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

با حضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی 

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

)از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی  ضبط تدریس توسط داوطلب

 ای خود.عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارسسرفصل دروس 
 

 « های تربیتی )با تاکید بر هنر در رسانه( طراحی و تولید رسانه»درس  سرفصل

 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

انفجار و .. ( .ماهواره و های ویدیویی،های جدید ویدیویی از قبیل کنفرانسفناوری الکترونیکی )رایانه، اینترنت، وب، فناوری

را متحول نموده است. دیگر  ابزار آن شیوه ها و ،تغییر داده و فرایند یادگیریاطلاعات حاصل از آن، ماهیت دانستن را در جهان 

مرجع اطلاعاتی دانش آموزان صرفا معلمان و کتب درسی نیستند و آنها می توانند از طریق تحقیق و بررسی، کار مشترک و 

سازد که آموزان را قادر میوزشی، دانشگروهی و بررسی منتقدانه رسانه ها به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. این تحول آم

وجو کنند. در این چنین های خلاق جستحلبیندیشند، مشکلات را حل کنند، به کار با دیگران بپردازند و برای دست یافتن به راه

تفکر مستقل و آموزان را به ها و مفاهیم دست بردارند و به جای آن دانشحقایق، مهارت فضایی، معلمان باید از آموزش مستقیم

کردن، ترغیب  ی پرسشرسانی صرف، دست بکشند و به حرفهآفرینش دانش هدایت کنند. از این رو معلمان باید از شغل اطلاع

وجوی اطلاعات و پردازش یادگیری های متنوع با بهره گیری از رسانه های متنوع و جذاب و تاثیر گذار آموزان به جستدانش

  بپردازند.

مربیان امور تربیتی به عنوان مروجان فرهنگی مسئولیتی چند جانبه بر عهده دارند. آنها هم باید مانند سایر معلمان از  ،در این عرصه

و هم این که رسانه ها را در خدمت تبلیغ و ترویج  .بهره مند شوند رسانه ها به منظور تسهیل و تسریع و تعمیق یادگیری و آموزش

ند. همچنین مربیان می توانند برای تقویت فعالیت های اجتماعی دانش آموزان و غنی سازی اوقات آموزه های فرهنگی به کار گیر

  از رسانه های آموزشی استفاده نمایند. فراغت آنها

بهره گیری از رسانه ها در فرایند آموزش و یادگیری به ویژه ترویج فرهنگی نیازمند آگاهی از مبانی نظری تکنولوژی آموزشی و 

 با تولید و کاربرد انواع رسانه های سنتی و نوین آشنا شود.  07گرافیک و هنر می باشد و لازم است مهارت آموزان ماده مبانی 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: )نظری / عملی(

 تعداد واحد: 

 عملی( 0نظری+ 0واحد )  8 

 ساعت 42 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز:دروس پیش

 برای تدریس:استاد متخص  

 علوم تربیتی/ تکنولوژی آموزشی

 )با تاکید بر هنر در رسانه( تربیتی هایطراحی و تولید رسانهنام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

 

با آگاهی از مبانی نظری تکنولوژی آموزشی و موقعیت های آموزشی قرن بیست و  -6

یکم می تواند از ضرورت استفاده از رسانه های آموزشی در فرایند تدریس و فرایند 

 به صورت مستدل، دفاع کند. فرهنگی( –پیام رسانی پرورشی) تبلیغی 

 ژگی ها و کاربرد پذیری آنهاوی ،با آگاهی از انواع رسانه های آموزشی سنتی و نوین -0

فرهنگی( رسانه های  -و امور پرورشی)تبلیغی فرایند تدریس می تواند برای اجرای

 متناسب با موضوع و مخاطب و امکانات را برگزیند. و به کار ببرد.

با آگاهی از مبانی گرافیک و مهارت های هنری، و مراحل طراحی و تولید رسانه   -2

 -فرهنگی –های سنتی و نوین بتواند برای چند موقعیت آموزشی و پرورشی ) تبلیغی 

متنوع تربیتی، سیاسی، اجتماعی و ملی چند رسانه متناسب یا  اجتماعی( با موضوعات
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 نماید. گروه سنی دانش آموزان، طراحی و تولید

و  با آگاهی از مراحل به کارگیری رسانه ها در فعالیت های آموزشی) تدریس(-3

اجتماعی و تبلیغی( بتواند از رسانه های سنتی و نوین خود ساخته  ،پرورشی) فرهنگی

 ،و آماده به منظور تدریس و همچنین ترویج و تثبیت عادات مثبت تربیتی و اجتماعی

 فرهنگ دینی و فرهنگ ملی و... استفاده موثر بنمایدو تبلیغ و ترویج آموزه های 

از همراهی و مشارکت  ،بتواند ضمن آموزش طراحی و تولید رسانه به دانش آموزان -2

.. .و آنها در تبلیغ و ترویج عادات فرهنگی پرورشی، تبلیغ آموزه های دینی و ملی

  استفاده موثر داشته باشد.

 

 درس و ساختار آن:های یادگیری، محتوای فرصت .8

 مبانی نظری تکنولوژی آموزشی-بخش اول
  ضرورت آموزش های رسانه ای به عنوان تجارب حد وسط مبتنی بر هرم ادگاردیل و رویکرد ساختن

 گرایی

 معرفی هوش های چندگانه و ضرورت آموزش های مبتنی بر تنوع هوش های دانش آموزان 

 رسانه محور عینی و تحلیل اثربخشی موقعیت های آموزشی و پرورشی 

 فرهنگی و اجتماعی( -انواع رسانه های آموزشی و پرورشی ) تبلیغی-بخش دوم

 شنیداری ) نمایشنامه رادیویی، نوارهای صوتی  .(.: رسانه های نوشتاری) بروشور، تراکت، کتاب ورسانه های سنتی

کاریکاتور، تصاویر فیلم و...(، رسانه های سه  ،پوسترها،.....(، دیداری ) تابلوهای ماهوتی، مغناطیسی، الکتریکی و.و

 ..( و....ها، آزمایشگاه و ...( رسانه های موقعیتی ) گردش علمی، شبیه سازی.بعدی) ماکت و دایوراما و

 ماهواره  های ویدیویی،های جدید ویدیویی از قبیل کنفرانسرایانه، اینترنت، وب، فناوری: رسانه های نوین

 ...و

 فرهنگی و اجتماعی. -در آموزش و پیام رسانی های تبلیغی  د پذیری رسانه هاکاربر-بخش سوم
 ارتقاء و بهبود نگرش معلم نسبت به کاربرد پذیری رسانه در آموزش و یادگیری 

 طراحی و یادگیری، انتخاب های فرصت طراحی ،مربوطه آموزشی مدل طراحی آموزشی مبتنی بر رسانه ) انتخاب 

 آموزشی( های پیام یادگیری، طراحی هرفعالیت با مناسب رسانه انتخاب فرآیندیادگیری،  های فعالیت

 مهارت انتخاب رسانه و معیارهای رسانه مطلوب و اثربخش 

 به منظور انتخاب رسانه تحلیل موقعیت آموزشی 

 و اجتماعی به منظور انتخاب رسانه فرهنگی -تحلیل موقعیت تبلیغی 

 

 ارتباطات در فعالیت های آموزشی و پرورشیرسانه ها، تبلیغ و  -بخش چهارم

 ،تبلیغات جایگاه و ضرورت و تاریخچه تعریف 
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 کانال ها و رسانه ها( تبلیغات ابزارهای( 

 ارتباطی مهارتهای 

 آن ارائه نحوه و پیام 

 ارتباطگر ساختگی و واقعی اعتبار 

 ارتباطی مدلهای 

 متقاعدسازی و تبلیغات جمعی، ارتباط 

 تأثیرگذاری برای زمینهچینی اقناع، پیش 

 مروج فرهنگی روانشناختی ویژگیهای 

 پیام گیرنده روانشناختی قانونمندی های 

 ترویج فرهنگی در کاربردی روانشناختی تکنیک های 

 روانی جنگ و اقناعی تاکتیکهای با مقابله 

 

 مهارت طراحی تولید رسانه و موقعیت های بهره گیری از آن -بخش پنجم

  رسانهسطوح مهارت در تولید 

 هااصول و فنون تولید رسانه 

 مهارت انتخاب محتوا و پیام اثر بخش و خلاق 

 طراحی و تولید چند رسانه سنتی متناسب با موقعیت آموزشی 

 طراحی و تولید چند رسانه سنتی متناسب با موقعیت پیام رسانی تبلیغی فرهنگی اجتماعی 

  آموزشیطراحی و تولید چند رسانه نوین متناسب با موقعیت 

 طراحی و تولید چند رسانه نوین متناسب با موقعیت پیام رسانی تبلیغی فرهنگی اجتماعی 

 و یادگیری نظریه های براساس یادگیری واحد آموزشی ) طراحی الکترونیکی یادگیری محتوای تولید طراحی 

 فعالیت طراحی و تخابیادگیری، ان های فرصت مربوطه، طراحی آموزشی مدل مربوطه، انتخاب آموزشی راهبردهای

 آموزشی های پیام یادگیری، طراحی هرفعالیت با مناسب رسانه انتخاب یادگیری، فرآیند های
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با آگاهی از مبانی نظری تکنولوژی آموزشی و آشنایی با انواع رسانه و مبانی هنر، معلمی موفق در فراهم سازی موقعیت های 

 فرهنگی( جذاب و اثر گذار و مشارکتی باشد. –آموزشی و پرورشی) تبلیغی 

 نمایشی- سخنرانی  

 مباحثه و شده هدایت پاسخهای و پرسش  

 آزمایشگاه 

 (گروهی و فردی کارگاهی )

 مسئله حل 

 مغزی طوفان

 پروژه
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 منابع آموزشی. 4

 (6232یادگیری،) تهران: انتشارات سمت و دانشگاه فرهنگیان،  -محمد حسن امیر تیموری، رسانه ها و محیط های آموزشی-6

 (6232شهناز ذوفن، کاربرد فناوری های جدید در آموزش. ) تهران، سمت چ نهم  -0 

الکترونیکی در قرن بیست و یک، تهران موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند، محمد عطاران، یادگیری  -3

6272) 

 (6233 ،) تهران: توس غلامحسین نامی، مبانی هنرهای تجسمی، نوشته : -2

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 عیین سطح مهارتی در کار با رایانه و ت ارزشیابی تشخیصی: اجرای پیش آزمون اطلاعاتی در موضوع تکنولوژی آموزشی

 و تولید محتوای الکترونیکی.

 پیشنهاد عنوان به مواردی بخش هر در که میگیرد انجام کلاس طول در و فرآیند آموزش حین در که تکوینی ارزشیابی 

 دهند تشکیل را ارزشیابی این از میتوانند بخشی که شده پیشنهاد یادگیری و عملکردی فعالیتهای در

 به  نمره 10 نمره مربوط به آزمون های تکوینی و پایانی مباحث نظری خواهد بود. و 62 که پایانی یا نهایی ارزشیابی

 واحد آن در آموزش مورد موارد تمامی رعایت به ملزم مهارت آموز آن اجرای در که یابد اختصاص پایانی پروژه

  باشددرسی می

 کار: شامل کاربرگ هایی که در طول مباحث نظری و عملی دریافت و تکمیل شده، گزارش تحلیل ارزیابی پوشه

 موقعیت آموزشی، طراحی مبنتی بر کاربرد رسانه، شناسنامه رسانه های تولید شده 
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 « برنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها ی دانش آموزی و گروهی»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

فعالیت ها و مشارکت های گروهی، شیوه های طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و جمعی، اهمیت و 

ضرورت و روش کار با گروه ها را در مدرسه بر عهده دارد. این درس و محتوای آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند 

جه به پدیده های روانی و رفتاری افراد در موقعیت های گوناگون، در مدرسه طراحی نماید. فعالیت فعالیت های گروهی را با تو

مشاوره با گرایش مهارت آموزان ها و مشارکت های گروهی به عنوان یک درس نسبتا جدید، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر 

احی فعالیت ها و مشارکت های گروهی دانش آموزان در پرورشی از ساختار گروهها، نحوه شکل گیری گروهها و شیوه های طر

محیط های آموزشی و پرورشی دارد. شناخت اهمیت و ضرورت گروه و کار با گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش آموزان 

 در فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت

همه جانبه دانش آموزان در محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف و دلایل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد 

مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با  مهارت آموزانباید بتوانند محتوای این درس را تحلیل نمایند.  مهارت آموزانشده، 

جعان در حین آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت های نیازهای دانش آموزان یا مرا

شخصیتی -یادگیری مؤثر و ارتقاء فعالیت های گروهی و اجتماعی دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت های روانی

 .ی نمایندپرورشی طراح-یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های واقعی زندگی یا آموزشی

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0 تعداد واحد:

 ساعت 20:تعداد ساعت

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استتتتاد متخصتتت  بتتترای 

 تدریس:

کلیه دانش آموختگان رشته هاای 

برنامه ریزی آموزشای و درسای و 

 علوم تربیتی

 گروهیبرنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها ی دانش آموزی و  نام درس:

  اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود:

ماهیت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و  -6

به نحوه  .مشارکت های گروهی و نحوه انجام بازیهای گروهی در مدرسه را درک کنند

و مشارکت های گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در  ساخت و پدیدایی فعالیت ها

طول رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری 

رفتار و شخصیت جمعی پی ببرند و ارتباط آن را با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در 

 .ل خدمت خود گزارش نمایدموقعیت های واقعی زندگی یا آموزشی و اجتماعی مح

موضوع های اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی از جمله مفاهیم اساسی، -0

رویکردهای گوناگون، مبانی روانشناختی فعالیت های گروهی، رابطه فعالیتها و مشارکت های 

گروهی با استعدادهای دانش آموزان، بازیهای گروهی و غیرو را بهتر درک نمایند و با 

رای ارتباط مناسب بین این موضوعات و نیازهای یادگیرندگان، به ارائه بهتر خدمات برق

-راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های واقعی آموزشی

 پرورشی و زندگی محل سکونت و خدمت خود بپردازند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 مفاهیم اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی  فصل اول:
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 تعریف فعالیت و مشارکت- 

 تعریف گروه و اجتماع -

 تاریخچه گروه و فعالیت های گروهی  -

 تاریخچه مشارکت و مشارکت های دانش آموزی  -

 اهمیت و ضرورت فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی  -

 اهداف فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی  -

 رویکردهای گوناگون به فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی - 

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده -6 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی-0 

  فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهای فعالیت های گروهی

 

 فصل دوم: مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 اثرات روانشناختی فعالیت های گروهی در مقابل فعالیت های فردی  - 

 نقش مشارکت در اداره گروه های انسانی  -

 دک و نوجوان در زمینه مشارکت جوییویژگی های روانشناختی کو -

 اهمیت روابط بین فردی

 یادگیری بین فردی و رشد روانی - 

 گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا فعالیت یادگیری  - 

 منبع قدرت گروه -

 فعالیت یادگیری 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده -6

 بع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی مطالعه متون و منا-0

نفره تقسیم شوند و در مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعاملات گروهی و  3تا  0افراد کلاس به گروههای -2

 اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند

 فعالیت عملکردی: با نظر استاد درس می تواند انجام شود

 

 م: فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد استعدادهای دانش آموزانفصل سو

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاری  - 

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و مسئولیت پذیری -

 

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در رشد اجتماعی و ارتباطی

 از فردگرایی و استبدادفعالیت های گروهی و دوری 

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در استفاده از نیروهای شناختی، هیجانی و حرکتی -
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 فعالیت و مشارکت های گروهی و رشد خلاقیت

 فعالیت های یادگیری

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده -6

 ه فعالیت ها و مشارکت های گروهی مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمین-0

 نفره تمرین کنند. 3تا  0نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کلاس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه های  مهارت آموزان-2

 فعالیت عملکردی 

انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با مطالعه و مشااهده حضاوری در مدرساه شناساایی و  مهارت آموزان 

 .ماهیت، ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کلاس ارائه کنند

 

 فصل چهارم: مشارکت دانش آموزان در فعالت های جمعی مدرسه 

 ه به شرایط سنی مشارکت در امور مدرسه با توج -

 معیارهای مشارکت در فعالیت های گروهی -

 شورای دانش آموزی و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی

 نقش و کارکرد گروه های علمی و هنری در تربیت دانش آموزان - 

 روش های جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلی - 

 فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه فعالیت یادگیری روش های جلب مشارکت در  -

 آماده سازی دانش آموزان برای مشارکت در زندگی جمعی  -

 ...مشارکت در برگزاری مناسب اردوها و بازدیدهای علمی، تفریحی و

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده -6

 رفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهیمطالعه متون و منابع مع-0

 فعالیت عملکردی  

انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با مطالعاه و مشااهده حضاوری شناساایی و ماهیات،  مهارت آموزان-6

  .ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کلاس ارائه کنند

اههای جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های گروهای را بررسای و در کلااس ر مهارت آموزان-0

 ارائه نمایند 

 

 فصل پنجم: بازیهای گروهی 

 تاریخچه بازی و بازیهای گروهی  

 تعریف بازی و بازیهای گروهی -

 شیوه های اجرای بازیهای گروهی  -

 انواع بازیهای گروهی  -

 تاثیرات روانشناختی بازیهای گروهی در کودکان و نوجوانان  -

 نظریه های بازی و بازیهای گروهی  -

 فعالیت های یادگیری
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 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده -6

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی -0

 فعالیت عملکردی 

انواع بازیهای گروهی مخصوص کلاس و یا مخصوص محیط های باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در موقعیات و  ت آموزانمهار

 .مکان ممکن تمرین کنند

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری باه هماراه 

و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجاام فعالیات هاای عملکاردی بارای درک  مهارت آموزانمشارکت 

مهاارت ا در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ه

در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت هاای گونااگون  آموزان

 باشد.زندگی واقعی فرد می

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 )فلسفه تربیت و فعالیت های تربیتی. تهران: انتشارات آوای نور .6272).زاهدی، مرتضی -6

 )برنامه ریزی تربیتی اجتماعی. تهران: انتشارات عابد.6263قمی فر، محمد. ) -0

)بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مدرسین و تسهیلگران کارگاهها و برناماه هاای گروهای مشاارکت  .6230).میرزایی، الهه -2

 محور. تهران: انتشارات اطلاعات

   منبع فرعی:

 )نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: انتشارات اطلاعات .6277شعاری نژاد، علی اکبر. )

 

 )پیشنهادی( دگیریراهبردهای ارزشیابی یا. 5

 آغازین: بر اساس آزمون بسته پاسخ یا باز پاسخ. ارزشیابی 

  نمره 0در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کلاسی  مهارت آموزارزشیابی تکوینی: نظم و عملکرد 

  پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون )باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری

 نمره 62

 ( کارپوشهPort Folio مجموعه تکالیف عملکردی:)نمره ارزشایابی از یادگیرناده بار اسااس تکاالیف یاادگیری در  7

طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( ملاک ها 

 یین شده است.و سطوح پیامدهای یادگیری تع
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 « اجتماعی و آشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق –مبانی تربیت سیاسی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

 اجتماعی: –الف( منطق تربیت سیاسی 

اوست. به دیگر  تربیت سیاسی یعنی شکوفاسازی استعدادهای مدیریتی و سیاسی فرد همراه با پرورش ارزش های انسانی و وجدانی

ل ئوسخن، تربیت سیاسی یعنی پرورش انسان هایی آگاه، شایسته و متعهد. انسان هایی که خاود را در برابار خادا و خلاق خادا، مسا

بدانند و در اداره و سامان دهی منطقه مأموریت خود و دیگر عرصه های سیاسی، درونی )همانند روابط باا ماردم و رعایات حقاوق 

 های خود عمل کنند. ( به وظایف و مسئولیت…سایل جهانی و بین المللی آنان( و بیرونی )م

تربیت اجتماعی تامین تمهیدات لاازم جهات متجلای سااختن ارزش هاا و مقاررات اجتمااعی در فارد باه منظاور ماوثر باودن او در 

رها و ارزش های جامعه می باشد. برخوردهای اجتماعی است. به عبارتی شیوه هایی برای سازش و انطباق رفتار فرد با شرایط، هنجا

بواسطه تربیت  .هدف از تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان تعلیم رفتارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی جامعه به آنها می باشد

اجتماعی انسان در طول حیات خود تمامی عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط خویش را باه شاکل خودآگااه و ناخودآگااه درونای 

از طریق تربیت اجتماعی می  .و با ساخت شخصیت خویش یگانه می سازد که آن نقش مهمی در کارکرد اجتماعی فرد داردکرده 

توان دانش آموزان را برای قبول مسئولیت های اجتماعی در جامعه آماده کرد. یکی از کارکردهاای عماومی آماوزش و پارورش، 

اد آموزش و پرورش معلم نقش بسیار مهمی در تربیت اجتماعی دانش آموزان اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان می باشد، در نه

دارد لذا یکی از وظایف اساسی معلمان و مربیان تربیت اجتماعی دانش آموزان می باشد که به طور مسلم می تواند به تحقق مولفاه 

در دوران تحصایل خاود باا مباانی،  آماوزان مهارتهای تربیت اجتماعی دانش آموزان در مدرسه بیانجامد. بنابراین ضرورت دارد 

روشها و فنون تربیت اجتماعی آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم و مربی تربیتی مدرسه به تربیت اجتمااعی داناش آماوزان 

 همت بگمارند.

 ب( منطق آشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق

هاای ناادری فرصتی برای اعتلای آموزش و رشد شخصی نظر میکنند، سرشار از تجربهعمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله 

دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد برای عمل  مهارت آموزاناست که آگاهی از آنان برای 

موزش معلمانو مربیان توجیه می کند، ایجاد شرایط های خاص را برای آ خلاقانه در موقعیتهای واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربه

است؛ یعنی آنچه می تواند امید به موفقیت را در موقعیت های متنوع و متغیر، افزایش دهد. درعین حال، تجربه های « همزادپنداری»

کارآمادی »نشدهاند اما وارد « دانش تربیتی»و « دانش پرورشی»خاص دربردارنده دانش هایی مفید هستند که در قالب های معمول 

داشته اند. این درس می تواند برای افزایش توانایی حرفه ای معلمان و مربیان در طراحی فعالیت های خلاقانه و کارآمدی « حرفه ای

 موقعیتی در ارتقاء کیفیت آموزش فعالیتهای پرورشی موثر باشد.

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0 تعداد واحد:

 ساعت 20 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -:نیازدروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

 اجتماعی و آشنایی با تجربه های مربیان تربیتی موفق  –نام درس: مبانی تربیت سیاسی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود:اهداف/ 

اجتمااعی داناش آماوزان آشانا شاده، در فرایناد  -با اصول و روشهای تربیات سیاسای  -1

 اجتماعی مشاهده بهره کافی ببرد.-آموزش از مبانی، اصول و روش های تربیت سیاسی 

آموزان پی ببرد. همچنین با پی بردن به  اجتماعی دانش-به نقش خود در تربیت سیاسی  -2

اجتماعی دانش آموزان و یادگیری روش -نقش اوقات فراغت در رشد مهارت های سیاسی 

اجتماعی بتواندآنها را در موقعیت واقعای مدرساه بکاار -های آموزش مهارت های سیاسی 



 

003 

 

دانااش آموختگااان رشااته جامعااه 

شناسی و علوم سیاسای و اسااتیدی 

که سابقه تادریس در ایان درس را 

 دارند.

 ببرد.

اجتماعی وبا انتخاب و اجارای چناد -با شناخت مولفه های تربیت سیاسی  هارت آموزم -0

اجتماعی، آموزش آنها به دانش آموزان وارزیابی نتایج آموزش بتواناد آن -مهارت سیاسی 

 را تحلیل نموده و در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد.

یل چنین زمینه ای اقدام به مواردی از زمینه های تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحل -3

کند و برخی از اساتید ومعلمان فعالیتهای پرورشی دارای تجربه خاص را بشناسد. همچنین، 

دارای احساس مثبت به عمل ابتکاری در موقعیت های مساله دار حرفه معلمی است و خاود 

 را آماده برای چنین عملی می داند.

 آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت .8

 

 مباحث اساسی -فصل اول

 اجتماعی -اهداف و اهمیت تربیت سیاسی  ،تعریف ،بخش اول: مفهوم

 اجتماعی -بخش دوم: اصول و شیوه های تربیت سیاسی 

 اجتماعی دانش آموزان. –بخش سوم: جایگاه و نقش معلمان در تربیت سیاسی 

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس- 0

 اجتماعی -مولفه های تربیت سیاسی  -فصل دوم

 بخش اول: مولفه ها

نوع -تشخص طلبی  -خودکفایتی  -سازگاری با محیط  -مسئولیت پذیری  -استقلال  -خود رهبری –ابراز وجود 

 همزیستی مسالمت آمیز –مشارکت جمعی  -احترام به خود و دیگران  -رقابت  -همکاری  -هویت یابی  -دوستی 

 بخش دوم : عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی

 اجتماعی )نقش خانواده (. –عوامل اولیه جامعه پذیری سیاسی 

رسانه های  ،اجتماعی ) نقش مدارس،موسسات آموزشی رسمی و غیر رسمی –عوامل ثانویه جامعه پذیری سیاسی 

 مساجد و موسسات دینی و خیریه و...( ،گروهی

 اجتماعی  –سیاسی  نگرش و مهارت ،بخش سوم:آموزش

 اجتماعی –الف ( آموزش سیاسی 

 قوانین و مقررات کشور ) قانون اساسی و سایر قوانین اجتماعی (. آموزش

 گانه 2آشنایی با نظام سیاسی و انتخاباتی کشور و قوای 

 مجلس  ،وظایف دولتآشنایی با 

 آشنایی با حقوق و تکالیف مردم در نظام سیاسی

 اجتماعی –ب( نگرش سیاسی 

 .علاقمندی به هویت ملی خود به عنوان یک ایرانی و مسلمان و عشق به وطن و دین
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 علاقمندی به میراث فرهنگی کشور 

 .و تقویت حس عدالت خواهی و مبارزه با دشمن کشور استقلال علاقمندی به

 قویت ظرفیت انتقاد پذیری و افزایش آستانه تحمل در گفتگوهای سیاسیت

 اجتماعی –ج ( مهارت سیاسی 

 اجتماعی در کلاس. –گزارش از مسایل سیاسی  اجتماعی و تهیه و ارایه –پیگیری اخبار و حوادث سیاسی 

 اجتماعی –با موضوع مسایل سیاسی  کلاسی شرکت در گفتگو های

 ه نقش هایی که در فعالیت های کلاسی به وی واگذار می شود.مسئولیت پذیری نسبت ب

 شرکت در فعالیت های گروهی و توانایی اداره کردن گروه همسالان در کارهای گروهی.

 اجتماعی –تربیت سیاسی  فصل سوم : آسیب ها و موانع

 در خانواده. اجتماعی –تربیت سیاسی  آسیب ها و موانع

 اجتماعی در نظام آموزشی. –تربیت سیاسی  آسیب ها و موانع

 .اجتماعی در جامعه –تربیت سیاسی  آسیب ها و موانع

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده-6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس-0

 تکالیف عملکردی:

 .واجتماعی دانش آموزان و ارایه گزارش مکتوب به استاد و گزارش شفاهی در کلاسبررسی تحلیلی مولفه های تربیت سیاسی 

 و گزارش شفاهی در کلاس اجتماعی و ارایه گزارش مکتوب به استاد –نگرش و مهارت سیاسی  ،تهیه راهبردهای آموزش

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

برقااراری ارتباااط میااان آموختااه هااای کلاساای و الزامااات محاایط آموزشاای، بهااره گیااری از فرصااتهای یااادگیری خااارج از محاایط 

در انجام فعالیت های  مهارت آموزانآموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی 

س می باشد که منجر به درک عمیق تار مطالاب وبکاارگیری داناش نظاری عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس این در

در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد. یاادگیری غیار مساتقیم نیاز  مهارت آموزانتربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان توسط 

لااس درس باا مستلزم مطالعه فردی و درک شاناختی فارد در موقعیات هاای مختلاف محایط آموزشادر ایان درس، آموزشاهای ک

 انجاام میشود.  مهارت آموزانمحوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه جانباه 

استاد در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبتهای مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میکناد و بخشای دیگار از 

و معلمان خاص رشته های تخصصای را  مهارت آموزانیی درس با شناسایی و دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصات آشانا

باه تشخیص استاد و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاری  .فراهم میکند و فرصت گفتگاوی آناان را ایجااد و آن را مادیریت مای کناد

بر اساس برناماه اعلاام  این درس موظف است مهارت آموزانواگاذار شود.  مهارت آموزانمعرفی تجربه خاص معلمان میتواند باه 

 شده به مطالعه منابع و جستجوی در واقعیات بپردازناد و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

نشار چشام  ،تهران ،(، مهارت های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان6232)  محمد و همکاران ،محبی راد-6

 .ز قطباندا
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 اصل (. 666فصل و  63قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) در  -0

 منبع فرعی:

 ( آسیب شناسی تربیت اجتماعی، تهران، انتشارات عابد 6272کریمی، عبدالعظیم) - -6

بلاماانع  استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر، در همان رشاته -0

معرفی نمایند و نشانی ساایت  مهارت آموزانبه « معلمان و مربیان سرآمد»همچنین اساتید می توانند منابع و مستنداتی از  است.

 برای دریافت اطلاعات را ارائه کنند. های مفید را

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(5

 پاسخ یا باز پاسخ.از طریق آزمون کتبی بسته آغازین:  ارزشیابی 

  در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کلاسی و همچنین جمع آوری و ارایاه  مهارت آموزارزشیابی تکوینی: عملکرد

 نمره62تجربه های مربیان تربیتی موفق 

  نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 

  یادگیری ها و تجارب خود  مهارت آموزان ،جمع آوری و ارایه تجربه های مربیان تربیتی موفق بخش دوم درس یعنیدر

از گفتارهای درس، گفتگوهای کلاسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کلاس درس را بر اساس پرسش ها ارائه مای 

 .کنند

 ( کارپوشهPort Folio:) 

  درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میشود. اساتاد در ماواردی کاه مصالحت بداناد، ارزشیابی انجام تکالیف کلاس

سهم هر یک از موارد  .بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصلاح آن اقدام کنند مهارت آموزاناجازه میدهد تا 

 ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میشود

   :درصد امتیاز. 22درصد امتیاز ا آزمون پایانی:  22پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کلاس 

مواردی که توجه به آن در این درس مهم است: توصیه می شود مدرس مربوطه از اساتید باتجرباه گاروه فعالیتهاای پرورشای 

 .را داشته باشد.مشارکت جدی و موثر در مباحث کلاس .آمادگی مدام برای گفتگوهای کلاس باشدو

مطالعاه مناابع  .رعایت اخلاق پژوهش در انجاام تکاالیف و در فعالیات عملای .حساسیت به زمان درسرعایت نظم حضور و  

تحویال  ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب باه اساتاد .تکمیلی معرفی شده توسط استاد و سایر منابع مفید

 است. می شود نیز برای افزایش کیفیت و اثر بخشی این درس مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

020 

 

 « آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی

گردند. مهارتهای زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت رفتارهای سالم در سطح جامعه می

های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت –ی های روانابزاری در پیشگیری از آسیب

خودکشی، ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است به طور کلی مهارتهای زندگی ابزاری قوی در دست متولیان سلامت روانی جامعه 

کنند تا مثبت عمل کرده، هم ارتها به افرادکمک میاجتماعی است. این مه –در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی 

 اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند. –های روانی خودشان و هم جامعه را از آسیب

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0 تعداد واحد:

 20تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 - نیاز:دروس پیش

   برای تدریس:استاد متخص

دانش آموخته های جامعه شناسی و 

 روانشناسی و مشاوره

 موزش مهارت های زندگی و اجتماعینام درس به فارسی: آ

 Training Of Social and Life Skillsنام درس به انگلیسی: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد بود:

 حیطه نگرش :( در 6

 با اهمیت آموزش مهارت های زندگی آشنا می شوند.مهارت آموزان  -الف 

 با مهارت های اساسی زندگی آشنا خواهند شد.مهارت آموزان  -ب

تفکر نقادانه،  ،تفکرخلاق ،حل مسئله ،با مهارت های تصمیم گیریمهارت آموزان  -ج 

و چگونگی اموزش  هیجان ها و استرس با روابط بین فردی، خوآگاهی، مقابله ارتباط موثر،

 آشنا خواهند شد. آنها به دانش آموزان

 با انواع روش های آموزش مهرت های زندگی آشنا خواهند شد.مهارت آموزان  -د 

با آثار و پیامدهای آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان آشنا مهارت آموزان  -ه 

 خواهند شد

 ( در حیطه نگرشی :0

به انتقال این  ،اهمیت مهارت های زندگی و ضرورت آن با توجه بهمهارت آموزان  -الف 

 مهارت ها به دانش آموزان علاقه مند خواهند شد.

دوره به تدوین تجربه عملی خود در راستای آموزش مهارت های مهارت آموزان  –ب 

 و علاقه مند خواهند شد. زندگی در چارچوب اقدام پژوهی ترغیب

 مهارتی: ( در حیطه2

آموزش یک  حداقل مراحل با توجه به تجربه های قبلیمهارت آموزان هر یک از  -الف 

اموزش داده اند را درکارگاه برای سایر  همسالان و یا دانش آموزان ،مهارت را که به دوستان

 افراد توضیح خواهند داد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 و اهمیت آموزش مهارت های زندگی اهداف ،تعریف -فصل اول

 بخش اول: تعریف مهارت های زندگی
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 بخش دوم: اهداف مهارت های زندگی

 بخش سوم: اهمیت و آثار و پیامدهای آموزش مهارت های زندگی

 دقیق سرفصل ها و مطالعه منابع درسی تکالیف یادگیری: مطالعه

معرفی شده استخراج و با  آموزش مهارت های زندگی را از منابع میتتعریف و اهداف و اهمهارت آموز تکالیف عملکردی: 

 رعایت ارجاعات بصورت علمی به استاد ارایه می دهد.

 انوااع مهارت های زندگی و روشهای آموزش آنها  -فصل دوم

 بخش اول: انواع مهارت های زندکی 

 مهارت تصمیم گیری 

 مهارت حل مسئله

 مهارت تفکرخلاق  

 مهارت تفکرانتقادی 

 مهارت ارتباط موثر 

 مهارت روابط بین فردی 

 مهارت خوآگاهی 

 مهارت همدلی

 مهارت مقابله با هیجان ها 

 مهارت مقابله با استرس 

 .......مهارت

 بخش دوم: نظریه ها و روشهای آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی

 مهمترین نظریه ها در آموزش مهارت های اجتماعی 

 ریه های تحولی و استلزامات آننظ 

 ساختن گرایی در آموزش رفتارها نظریه 

 اجتماعی مهمترین ابزارهای سنجش مهارت های: بخش سوم

 آزمون های ایفای نقش 

 آزمون های مهارت های اجتماعی 

 نظام سنجش مهارت های اجتماعی 

 

 در آموزش مهارت های اجتماعی رویکردهای مهم-فصل سوم 

 رویکردهابخش اول :  

 شیوه های مداخله کنشگر 

 یادگیری مشارکتی 

 تقویت اجتماعی وابسته 

 تقویت افتراقی 

 بخش دوم : شیوه های مداخله یادگیری اجتماعی 

 الگو دهی 
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 ایفای نقش 

 مداخله با واسطه همسالان 

 رفتاری –روش های شناختی  

 مربی گری 

 

 مهارت های اجتماعی و زندگیمدل ها و روش های مختلف در آموزش -فصل چهارم 

 و الیوت در طبقه بندی مداخلات مهارت های اجتماعی مدل گرشام 

 مدل سنجش و مداخله مهارت های اجتماعی الیوت و باس 

 رویکرد چند مدلی و تلفیقی در آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی 

 

 مراحل آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی-فصل پنجم 

 مهارتبحث درباره  

 الگو دهی مهارت 

 انجام مهارت به صورت هدایت شده 

 انجام مهارت به صورت مستقل 

 بهبود تعمیم دهی مهارت 

 

مهارت زندگی را انتخاب کرده و سپس عکس ها و فیلم ها و اسلایدهای مرتبط  2تا  0حداقل مهارت آموز تکالیف عملکردی: هر 

معرفی شده استخراج و با رعایت ارجاعات بصورت علمی به استاد ارایه می  ابعآموزش مهارت های زندگی را از من هریک از با

 دهد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

برقراری ارتباط میان آموخته های کلاسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی، 

در انجام فعالیت های  مهارت آموزانی و فراهم نمودن مشارکت گروهی برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزش

عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری 

مستقیم نیز مستلزم در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد. یادگیری غیر  مهارت آموزانمهارت های زندگی و اجتماعی توسط 

 .است مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

چاپ  ،انتشارات رشد فرهنگ ،آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان، تهران ،(6273) ،عباسعلی ،خانزاده -6

 اول.

 ،(، بهبود بخشی مهارت های اجتماعی به کودکان، تهران6273)،جانی و اولندیک، توماس ترجمه احمد به پژوه ،متسون -0

 .انتشارات اطلاعات

 منبع فرعی:
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 انتشارات حدیث امروز، چاپ اول. ،تهران ،آداب و مهارت های اجتماعی ،(6273) دفتر مشاوره تربیتی،-6

معاونت فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستس کشور، چاپ بیست  ،های زندگی، تهران(، مهارت 6272)، عاطفه ،غیاث فخری -0

 و پنجم.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(5

 آغازین: از طریق آزمون کتبی بسته پاسخ یا باز پاسخ  ارزشیابی 

 :نمره 0تکالیف یادگیری به میزان  محتوا و ،بر اساس سرفصل ها ارزشیابی تکوینی 

 نمره 62زشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و یا ترکیبی( به میزان ار 

 ( کارپوشهPort Folio کارپوشه هر :)نمره 7این درس در طول نیمسال،به میزان  بر اساس تکالیف عملکردی مهارت آموز  
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 «رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن-0

از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین 

 ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و

رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.

 .مهارت آموز باید به کسب آن نایل آیند معلمی است که نقشهای حرفه ای یش نیاز های ضروری برای ایفایاین نهاد از لوازم و پ

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول :نام درس

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات هاای ساازمانها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی

 

های تربیتی( را های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات

 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اساناد راهباردی و 

 رسی و نقد نماید بر رهنامه

 

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس  -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک( -

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارهانقد و بررسی سند  -
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 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 بخش دوم: سند برنامه درسی ملی 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثخواندنی و پاسخ به پرسش مطالعه متون -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:
 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  بررسی سند برنامه درسی ملینقد و  -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( مرتبط با نظام قوانین -

مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی )  مقررات مهم و -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:



 

027 

 

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 قوانین و مقررات بحث در باره دلایل تغییر در برخی  -

 فعالیت عملکردی:
 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 یادگیری . راهبردهای تدریس و9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از روش 

 بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گازارش پایش مطالعاه باه کلااس و اساتاد باه صاورت 

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یاا خاارج از کلااس وارائاه باه اساتاد باه روش انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. 630تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخست تاا صافحه (. مبانی نظری تحول بنیادین 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 وزارت آموزش و پرورش.

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62مون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: آز

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای پایاان تارم انجاام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکاالیف عملکاردی و آزماون

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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بخش پنجم: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره

 سرفصل دروس نیمسال اول دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره
 

 «یو شغل یلیتحص ییکاربرد مشاوره در راهنما»سرفصل درس

 . معرفی درس و منطق آن:0

نیازهای مادی، از نظر روانی نیز برای آنان ارضاء کننده باشد. لازمه  همه انسانها می خواهند شغلی را انتخاب کنند که علاوه برتأمین

بواسطه این شناخت و  رسیدن به این هدف گماردن افراد در مشاغل مناسب و مطابق با علایق آنهاست که به درستی می توان گفت

نیازهای جامعه نیز در آینده برآورده خواهد شد. با بررسی و مطالعه تاریخ توسعه و تحول جوامع صنعتی متوجه خواهیم شد  ،اشتغال

که نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در ایجاد تغییرات جامعه از حالت سنتی به صنعتی نقش بسزایی خواهند داشت. حال که 

 .در مسیر صنعتی شدن و خودکفایی قرار دارد، باید کارها را به افراد ماهر وعلاقه مند بسپاریمکشور ما 

دانش  برای همه خاصه برای انتخاب رشته تحصیلی و شغل آینده ،امروزه در جوامع بشری راهنمایی و مشاوره در همه زمینه ها

حتمی و غیر قابل انکار به حساب می آید. در جریان مشاوره و آموزان در مدارس در دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم امری 

مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همه دانش آموزان می بایست ضمن آگاهی از علایق و  ،راهنمایی تحصیلی

ها و دروس رشته  نسبت به واحد ،استعدادهای خود برای انتخاب رشته تحصیلی و واقعیت های مشاغل گوناگون و بازار کار آینده

روشهای مطالعه مؤثر و دیگر اطلاعات مورد نیاز در کسب موفقیت تحصیلی از خدمات  ،برنامه ریزی درسی ،های مختلف تحصیلی

هدایت تحصیلی می  در مدارس مشاور به عنوان راهنمای دانش آموز در همه مراحل تخصصی مشاور مدرسه برخوردار شوند.

ور مستمر در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم پیگیری کند و بر اساس شناختی که از دانش آموز بایست جریان راهنمایی را بط

و امنیت شغلی آینده اش  طرز تلقی ها، احساسات، نگرانی های تحصیلی ،مطابق با درک درست از استعداد، رغبت، رشد فردی

باشد تا وی بتواند بدون کمترین دغدغه به تحصیل خود و ادامه تحصیل همواره در کنار او  کسب می کند، برای انتخاب شایسته

 ادامه دهد.

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 ساعت 42تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 مشاوره اساتید گروه تدریس:

 یو شغل یلیتحص ییکاربرد مشاوره در راهنمابه فارسی:  نام درس:

 APPlication به انگلیسی: 

Educational and VocationaI Guidance counseling 
قادر  مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

 مقررات و قوانین هدایت تحصیلی آموزش و پرورش را فرا گیرد. -

 تحصیلی را بیاموزد.رابطه بین مواد درسی، و انتخاب رشته  -

مطابق با تفاوتهای فردی و شخصیتی دانش به آنها خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی و   -

 شغلی ارائه می دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت.8 

 فصل اول: کلیات

 تفاوت های راهنمایی ومشاوره، تعریف مشاوره، تعریف راهنمایی -
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 مشاوره در آموزش و پرورش ایرانتاریخچه راهنمایی و  -

 روش های مشاوره)روش مستقیم، روش غیر مستقیم، روش انتخابی( -

 اصول حاکم بر راهنمایی و مشاوره -

 هدف های راهنمایی و مشاوره -

 راهنمایی و مشاوره مبتنی بر رشد، راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی  ،ضرورت راهنمایی، ضرورت مشاوره -

 ر اسلامراهنمایی و مشاوره د -

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال  (6

 و پرسش وپاسخ احتمالی  مهارت آموزانتوسط  طرح شده در کلاس درس مطالعه مباحث و منابع (0

 از طریق گفتگوی آزاد برای تبیین درس مهارت آموزانایجاد انگیزه لازم برای بیان نظرات  (2

 استفاده از پاور پوینت در بکار گیری حواس های چندگانه در جریان یادگیری مژثر  (3

  :مهارت آموزانبا نظر استاد وتوافق فعالیت عملکردی 

 فصل دوم: راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 تعریف راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 ان و چند کشور در جهانراهنمایی و مشاوره تحصیلی در ایر

 فصل دوم: راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 ضرورت راهنمایی تحصیلی -

 ضرورت مشاوره تحصیلی  -

 هدف های راهنمایی و مشاوره تحصیلی   -

 راهنمایی تحصیلی در دبستان دوره اول و دوم -

 راهنمایی تحصیلی در دوره متوسطه دوره اول و دوم  -

 شاخه ها و رشته های دوره متوسطه -

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال  (6

 استفاده از پاور پوینت در بکار گیری حواس های چندگانه در جریان یادگیری مژثر  (0

  :منطقه ای با نظر استاد و هماهنگی با آموزش و پرورش از چند مدرسه دوره اول و دوم متوسطهفعالیت عملکردی 

 مشاوران آشنا شوند. با روند مشاوره شغلی مهارت آموزانبازدید بعمل آید، تا از آن طریق 

 فصل سوم: هدایت تحصیلی در ایران و چند کشور جهان

 (2،2،3هدایت تحصیلی در ساختار)-

 نقش اصلی مشاوران در مدارس -

 شغلی در ایران -هدایت تحصیلی -

 ان، کانادا، استرالیا، فرانسه، مالزی، هند، ژاپن، فنلاند، سوئدشغلی در ایر -هدایت تحصیلی -

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال 
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  :فیلم و یا منابع موجود پیرامون هدایت تحصیلی دانش آموزان بعضی از کشورها تهیه و توسط فعالیت عملکردی

 در کلاس درس ارائه شود. آموزانمهارت 

 مشکلات تحصیلی فصل چهارم:

 مشکلات دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم -

 شناخت عوامل مؤثر در ایجاد مشکلات تحصیلی دانش آموزان -

 فرهنگی، عوامل اقتصادی خانوادگی، عوامل عوامل عوامل برون مدرسه ای: -

 آموزشی برنامه درسی، برنامه عوامل درون مدرسه ای: - 

 آموزش معلمان و اولیای در جریان راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانش آموزان- 

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال  (6

 و پرسش وپاسخ  مهارت آموزانتوسط  طرح شده در کلاس درس مطالعه مباحث و منابع (0

  :با نظر استاد فیلم و یا منابع موجود پیرامون روند هدایت تحصیلی اجباری دانش آموزان توسط فعالیت عملکردی

 تهیه و در کلاس درس ارائه شود. مهارت آموزان

 تهیه و در کلاس درس مهارت آموزانتوسط  اجتماعی هدایت تحصیلی اجباری بیان مشکلات شخصی و

 فصل پنجم: راهنمایی و مشاوره شغلی 

 تعریف راهنمایی شغلی -

 تعریف مشاوره شغلی -

 تاریخچه راهنمایی شغلی -

 و مشاوره شغلی وحرفه ای  ضرورت راهنمایی -

 ضرورت مشاوره تحصیلی -

 هدف های راهنمایی و مشاوره شغلی وحرفه ای -

امکانات شغلی، رشد شغلی، رضایت شغلی، عوامل مؤثر در انتخاب شغل، انتخاب شغل و هویت شغلی، زندگی شغلی،  -

 انگیزه شغلی

 نگهداری شغل، فرسودگی شغلی -

شیوه های اجرای راهنمایی شغلی شامل: بازدید، معرفی مشاغل، ارائه واحد شناسایی مشاغل، مقاله نویسی شغلی،  -

 نمایشنامه شغلی، اشتغال در اوقات فراغت، مصاحبه شغلی

 :فعالیت یادگیری 

در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس، بیان میزان آسیب  آموزان مهارتشرکت فعال  (6

 بیان مشکلات اماکن و موقعیت های شغلی در جامعه ناشی از اشتغال اجباری علیرغم انگیزه و میل افراد در جامعه،

  :در کلاس ارائه شود.تهیه و  مهارت آموزانفیلم و یا منابع موجود از اماکن شغلی توسط فعالیت عملکردی 

 و ارائه در کلاس درس در کارگاه های تولیدی و اماکن شغلی به منظور تهیه گزارش مهارت آموزانحضور 

 راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در آموزش و پرورش فصل ششم:

 تعریف -

 هدف های اصلی برنامه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در کشور -

 و پرورشی در راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای دانش آموزان نقش محیط های آموزشی -
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 نقش خانواده، نقش جامعه، نقش کارکنان مدرسه -

 راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در سطوح مختلف تحصیلی -

 عتعریف، هدف های ارائه اطلاعات شغلی، منابع شخصی، منابع نوشتاری، سایر مناب ،کاربرد اطلاعات شغلی و حرفه ای -

 طرح ریزی شغلی و عوامل مؤثر بر آن -

 توجه به واقعیت، عوامل محیطی، استعداد، شخصیت، علاقه )رغبت( -

 خط مشی ها و سیاست هایی برای راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای

 نقش معلم ومشاور در ارائه اطلاعات شغلی

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال  (1

 و پرسش وپاسخ  مهارت آموزانتوسط  طرح شده در کلاس درس مطالعه مباحث و منابع (2

رغبت و شخصیت دانش  ،به منظور بیان روند انجام آزمون های استعداد مهارت آموزانایجاد انگیزه برای  (3

 آموزان

 :مهارت رغبت و شخصیت دانش آموزان توسط  ،اجرای آزمون های استعداد روندتهیه گزارش از  فعالیت عملکردی

 تحلیل آن در کلاس درس  در مدارس به منظور ارائه و آموزان

  و ارائه آن در کلاس درس در مراکز کار دولتی و شخصی به منظور تهیه گزارش مهارت آموزانحضور 

  از نحوه تعاملات و دستگاه ها ارائه آن در کلاس  درآموزش و پرورش به منظور تهیه گزارش مهارت آموزانحضور

 درس

 روش های کاریابی فصل هفتم:

 تعریف، مطالعه مشاغل، مراکز کاریابی، مراکز کار یابی دولتی، مراکز کار یابی غیر دولتی)خصوصی( -

 شرایط احراز شغل، مصاحبه شغلی، راهنمایی برای نوشتن یک سابقه شغلی  -

 :فعالیت یادگیری 

 در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس  مهارت آموزانشرکت فعال  (6

 پیرامون مشاغل مختلف  مهارت آموزانتوسط  طرح شده در کلاس درس مطالعه مباحث و منابع (0

 بیان روند کاریابی  در بحث های کلاسی به منظور مهارت آموزانمداخله  (2

 بیان شرایط احراز شغل  در بحث های کلاسی به منظور مهارت آموزانمداخله  (3

  :با نظر استاد فیلم و یا منابع موجود از اماکن و مراکز شغلی برای کاریابی گزارشی تهیه و در توسطفعالیت عملکردی 

 حلیل شود.ت در کلاس درس ارائه و مهارت آموزان

  در وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آگاهی از چگونگی تعامل آنان با مراکز کار و کاریابی  مهارت آموزانحضور

 و ارائه گزارش آن در کلاس درس 

  در شهرداری ها به منظور آگاهی از نحوه فعالیت مراکز کاریابی و ساماندهی کارگران و ارائه  مهارت آموزانحضور

 گزارش آن در کلاس درس 

 کار آفرینی فصل هشتم:

 تعریف -

 سیر تاریخی کار آفرینی   -

 راهنمایی و مشاوره کار آفرینی -



 

032 

 

 :فعالیت یادگیری 

در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ و روش فعال تدریس پیرامون سیر تاریخی کار  مهارت آموزان( شرکت فعال  6

 آفرینی

 پیرامون اهمیت و ضرورت کار آفرینی درجامعه مهارت آموزانتوسط  طرح شده در کلاس درس (مطالعه مباحث و منابع0 

 بیان روند کار آفرینی و استقبال از این طرح  در بحث های کلاسی به منظور مهارت آموزان( مداخله 2 

 بیان شرایط کارآفرینی و ویژگی کار آفرینان  در بحث های کلاسی به منظور مهارت آموزان( مداخله 3 

  :در  مهارت آموزان تهیه و توسط با نظر استاد فیلم و یا منابع موجود از اماکن و مراکز کار آفرینیفعالیت عملکردی

 تحلیل شود. کلاس درس ارائه و

  در وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آگاهی از چگونگی تعامل آنان با مراکز کار آفرینی و  مهارت آموزانحضور

 ارائه گزارش آن در کلاس درس 

  و ارائه  در مرکز راهنمایی و مشاوره کار آفرینی به منظور آگاهی از نحوه فعالیت مشاوران مهارت آموزانحضور

 گزارش آن

 طبقه بندی مشاغل فصل نهم:

 ضرورت طبقه بندی مشاغل  -

 فواید طبقه بندی مشاغل -

 تعاریف و مفاهیم طبقه بندی مشاغل و طبقات شغلی  -

 :فعالیت یادگیری 

 روش فعال تدریس  به در مباحث کلاسی از طریق پرسش وپاسخ مهارت آموزانشرکت فعال  (6

 پیرامون ضرورت طبقه بندی مشاغل  مهارت آموزانتوسط  در کلاس درسطرح شده  مطالعه مباحث و منابع (8

 بیان فواید طرح طبقه بندی مشاغل در بحث های کلاسی به منظور مهارت آموزانمداخله  (2

  :تحلیل  به منظور ارائه و مهارت آموزاناجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط  تهیه گزارش از روندفعالیت عملکردی

 آن در کلاس درس

 تهیه و در کلاس درس ارائه  مهارت آموزان با نظر استاد فیلم و یا منابع موجود از فواید طرح طبقه بندی مشاغل توسط

 شود.

  در وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آگاهی از چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و  مهارت آموزانحضور

 ارائه گزارش آن در کلاس درس

 

 تدریس و یادگیریراهبردهای . 9

بهره  و مهارت آموزانپیش بینی شرایط و فرصت های مناسب یادگیری به شکل مستقیم در کلاس درس ابتدا نیازمند حضور فعال 

و بحث های کلاسی توسط استاد می باشد. این اقدام به شکل بایسته و معقول  گیری از روشهای تدریس فعال موضوع های نظری

( میسر خواهد شد. بیان سئوالات و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش مهارت آموزانی کلاس درس )با مشارکت همه اعضا آن

همراه با استاد موجب یادگیری عمیق موضوع های درسی می شود. از ویژگی  مهارت آموزانهای طرح شده در کلاس توسط 

 در کلاس درس می باشد.  وزانمهارت آمهای کلاس درس پویا مشارکت همه جانبه و درگیری مجموعه حواس همه 
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 .منابع آموزشی4

 :منابع اصلی

 ( راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی) مفاهیم و کاربردها(تهران: انتشارات سمت.6232شفیع آبادی، عبدالله ) -6

 ( راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی: تهران: انتشارات رشد و توسعه623اکبری، ابوالقاسم ) -0

 ( راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل: تهران: انتشارات رشد.6230عبدالله )شفیع آبادی،  -2

 منابع فرعی:

(مشاوره و تحول شغلی )نظریه ها و کاربست(: تهران: 6233ترجمه مجتبی تمدنی و همکاران ) ،استوین دی ،براون -6

 انتشارات دانژه

 ی و شغلی: تهران: انتشارات ساوالان( راهنمایی سازگاری، تحصیل6277اکبری، ابوالقاسم ) -0

 ( راهنمایی و مشاوره تحصیلی: تهران: انتشارات رشد.6232حسینی، سید مهدی) -2

 ( اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی: تهران انتشارات رشد.6230صافی، احمد) -3

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون)باز پاسخ، 

 نمره 2در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کلاسی و ارزشیابی مستمر مهارت آموزارزشیابی فرآیند: نظم و عملکرد 

 نمره 0ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

یرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگ

 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «روانشناسی پرورشی کاربردی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

هدف آن است  و روانشاسی پرورشی شاخه ای از علم روانشناسی است که به مطالعه دو موضوع مهم آموزش ویادگیری می پردازد

باه  و مربیان کمک کند تا بهتر آموزش دهند وهمچنین به دانش آموزان وفراگیران کمک کند تا بهتار یااد بگیرناد که به معلمان و

فصال کنناد. لاذا  می شوند را حل و یادگیری با آن روبرو -ومشکلاتی را که در فرایند آموزش هردوی آنها کمک کند تا مسا ئل 

مشاوران از موضوع هایی  ضروری است که معلمان و ،ادار،توام با انگیزه درونی وآسانمعن،برای آموزش اثربخش ویادگیری عمیق

اوت هاای فرهنگای و جنسایتی، چگاونگی طراحای تفا ،چون مبانی نظری یادگیری، سبک های تدریس، نیازهای آموزشی خااص

عااطفی برخای داناش آماوزان  وتنظیم محیط های آموزشی، سانجش و ارزیاابی و نیاز علال وعوامال ماوثر در مشاکلات روانای و

ورفتارهای مخرب آنها در مدرسه آگاه باشند. لذا درس روانشناسی پرورشی کاربردی با تلاش جهت ترکیب کردن نظریه باا عمال 

 ق اهداف مذکور نقش آفرینی می کند.در تحق

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 0تعداد واحد: 

 23تعداد ساعت:

 تربیتی شایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

 استاد متخص  برای تدریس:

 روانشناس تربیتی

 کاربردی  نام درس به فارسی: روانشناسی پرورشی

 Educational psychology practically نام درس به انگلیسی:

مهتارت اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری 

 قادر خواهد بود: آموز

نقش روانشناسی پرورشی )روانشناسی تربیتی (را در کمک به معلمان توضیح  -6

 دهد.

نظریه های یادگیری رابا تاکید بر کاربردهای آموزشی آن درکلاس درس -0

 علاقه درفراگیران شود. انگیزه وموجب ایجاد  اجراکند و

سبک شناختی /یا دگیری فراگیران در  فنون آموزشی متناسب با راهبردها و-2 

  سنجش کلاسی اتخاذ کند. تدریس و

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 تعریف وموضوع روانشناسی پرورشی-بخش اول

 ،کارآموزی وتدریستفاوت وتشابه آموزش با پرورش-6زیربخش 

 نظریه تدریس نظریه آموزش، نظریه پرورشی،-0زیربخش 

 ویادگیری نظریه های پایه در آموزش-بخش دوم

 کاربردآموزشی نظریه رفتارگرایی -6زیربخش 

 کاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه -0زیربخش 

 کاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی اجتماعی ویگوتسکی -2زیربخش 

 اکاربردآموزشی نظریه اکتشافی برونر3زیربخش 

 اکاربرد آموزشی نظریه یادگیری معنا دار آزوبل2زیربخش 

 اکاربردآموزشی نظریه گشتالت3زیربخش  

 اکاربرد آموزشی نظریه رشد شناختی اجتماعی ابندورا6زیربخش 

 اکاربرد آموزشی نظریه سازنده گرایی7زیربخش 



 

033 

 

 گشتالت اکاربرد آموزشی نظریه3زیربخش 

 اکاربرد آموزشی نظریه انسان گرایی62زیربخش 

رویکردهای ساختاری،رویکرد سندمشارکتی، ،jigsaاکاربرد انواع روش های یادگیری مشارکتی)رویکرد66زیربخش 

 پژوهش گروه( STAD,رویکرد

 انظریه شرایط یادگیری گانیه با تاکید بر رویدادهای آموزشی وبازده های یادگیری 3زیربخش 

 انظریه شرح وبسط با تاکید بر اصول آموزشی در این نظریه66زیربخش 

 اکاربرد اصول عمده آموزشی نظریه انعطاف پذیری شناختی60زیربخش 

 انظریه یارشناختی ونظام حافظه وکاربرد آموزشی آن62زیربخش

 ا کاربردنظریه آموزش ترغیبی62زیربخش 

 د بر سبك های شناختی وسبك های تفکرتفاوت های فردی در یادگیری با تاکیا  بخش سوم

 اتفاوت سبک شتاختی باسبک یادگیری،هوش شناختی،راهبرد شناختی 6زیربخش 

تاملی،سبک -مستقل از زمینه.سبک شناختی تکانشی–اانواع سبک شناختی/یادگیری)سبک شناختی وابسته به زمینه 0زیربخش 

 همگرا،-شناختی واگرا

نوآور،سبک های یادگیری واگرا،جذب کننده،همگراوانطباق -ک شناختی وفق دهندهعمقی نگر،سب-سبک شناختی سطحی نگر

 یابنده.

 سبک های تفکر)سبک تفکر قانون گذار،سبک تفکر اجرایی،سبک تفکر قضایی(

 اشخصیت وخلق وخو3زیربخش 

 ا همتا سازی سبک تدریس باسبک شناختی/یادگیری 2زیربخش 

 هیجانی تاجتماعیمروری برنظریه های رشد  بخش چهارم ت

 انظریه بوم شناختی برون فن برنر وکاربرد آموزشی در مدرسه6زیربخش

 ا نظریه اریکسون وراهبردهای آموزشی آن0زیربخش 

ازمینه های اجتماعی رشد )شیوه های فرزند پروری خانواده،ارتباط خانه ومدرسه وراهبردهای آموزشی برای تقویت 2زیربخش 

 این ارتباط،

 همسالان وراهبردهای آموزشی برای رشد مهارت های اجتماعی اگروه3زیربخش

 شکل گیری ورشدهویت )مارسیا( -2زیربخش 

 راهبردهای آموزشی برای افزایش عزت نفش -3زیربخش 

 ارشد اخلاقی )نظریه کلبرگ/پیاژه(وآموزش شناختی اخلاقی6زیربخش 

 آموزش ویادگیری،بخش پنجم تانگیزش

 پیشرفت  اانواع انگیزش برای6زیربخش 

 انقش برانگیختگی )قانون پرکز ا دادسون(0زیربخش 

 ا نظریه های شناختی وکارآمدی شخصی 2زیربخش 

 )آموزش اسناد امشارکت درتعیین اهداف( انظریه اسناد3زیربخش 

 اافزایش انگیزش وکاهش درماندگی آموخته شده2زیر بخش

 انظریه های رفتاری ومداخله های رفتارگرایان3زیربخش 

 مطالعه وتقویت مهارت تحصیلی ششم تآموزش راهبردهای یادگیری و بخش
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نظارت ،اراهبردهای یادگیری شناختی وفراشناختی )تکرارومرور،بسط وگسترش معنایی،سازمان دهی.وبرنامه ریزی6زیربخش 

 وارزیابی،نظم دهی(

 وش آموزش متقابل و...آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری )روش پس ختام،روش کاپس،روش مردر،ر-0زیربخش 

 سواد فناوری( اینترنت، )انقلاب فناوری، تعلیم وتربیت فناوری و-بخش هفتم

 پیشگیری از رفتارهای مخرب بخش هشتم تمدیریت کلاس درس و

 رویکردهای مختلف مدیریتی در کلاس مدارس ابتدایی ومتوسطه-6زیربخش 

 ی سالم()رویکرد انظباطی استبدادی،انظباطی سهل گیرانه،انظباط

 اتشخیص مشکلات رفتاری ا عاطفی تبیین ها،علل،مداخله هاوشیوه های اصلاح.0زیربخش 

 سنجش کلاس درس-بخش نهم

 ا ارزیابی یادگیری دانش آموزان 6زیربخش 

  ارویکردهای جدید سنجش 0زیربخش 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

ومباحثه گروهی که فرصت تحلیل ومقایسه ونقد دیدگاه ها آموزش غیرمستقیم به شیوه حل مسئله، یادگیری مشارکتی 

غیر حضوری تعریف شده بدیهی  07ورویکردهای مختلف را فراهم کند به نظر ثمر بخش است ولی این درس برای فراگیران ماده 

 است این شیوه امکان پذیر نیست ویادگیری به صورت فردی وجلسات رفع اشکال محقق می گردد.

 آموزشیمنابع . 4

 منبع اصلی:

 (.روانشناسی تربیتی)روانشناسی آموزش ویادگیری(.تهران:نشرویرایش.6232بیابانگرد،اسماعیل.)-6

 منبع فرعی:

 (.نظریه ها وروش های آموزش.تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی6232اسدزاده،حسن.)-6

 تهران:انتشارات رشد..بیابانگرد،علی نعمتی(.روانشناسی تربیتی.ترجمه اسماعیل 6273سوزان.) بنتهام، -0

 نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا. .ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران،.روان شناسی تربیتی(6236 (جان دبلیو،سانتراک_2

 (.روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری وآموزش(.تهران:نشر دوران.6236علی اکبر.)،سیف -3 

 )پیشنهادی( گیریراهبردهای ارزشیابی یاد. 5

  فقط به  به صورت غیرحضوری وصرفا نظری تعریف شده است لذا 07ارزشیابی پایانی:چون این درس برای فراگیران ماده

ارزشیابی پایانی بسنده می کنیم آزمون کتبی از مباحث نظری به صورت کوتاه پاسخ،چندگزینه ای وگسترده پاسخ با 

 نمره طراحی شود. 02امتیازنهایی 
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 «آسیب شناسی اجتماعی»سرفصل درس 
 

 . معرفی درس و منطق آن:0

آسیب شناسی اجتماعی، علم مطالعه و ریشه یابی نابهنجاری ها و بی نظمی های اجتماعی است. این رشته علمی به بررسی علل، 

اقتصادی، طلاق، خودکشی، شیوه های پیشگیری و درمان آسیب ها و نابسامانیهای اجتماعی نظیر اعتیاد، کج رفتاری های 

در جریان این درس با علل زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی موثر بر  مهارت آموزان... می پردازد. .روسپیگری و

شکل گیری و شیوع آسیب های اجتماعی آشنا می شوند و در جهت پیشگیری اولیه این آسیب ها از طریق بهسازی محیط 

ن است و برای جلوگیری از بروز و اجتماعی مدرسه فعال می شوند. آنها می آموزند که پیشگیری آسان تر و عاقلانه تر از درما

اقدامات  مهارت آموزانشیوع کج رفتاری ها باید زمینه های اجتماعی آن را شناسایی کرد و از میان برداشت. برای این منظور 

موثری را برای سالم سازی محیط اجتماعی خانواده و مدرسه طراحی می کنند و توانایی اجرای این طرح ها را در محل خدمت 

در این درس با گونه های مختلف آسیب های اجتماعی خصوصا آسیب های اجتماعی  مهارت آموزانکسب می کنند.  خود

 نوپدید آشنا می شوند و نسبت به نشانه های اولیه این آسیب ها در محیط های آموزشی حساسیت نشان می دهند. 

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیی کلیدی: شایستگ

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 به فارسی: آسیب شناسی اجتماعی نام درس:

  social pathologyبه انگلیسی: 

قادر  مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 :خواهد بود

اثرات پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب های اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کند و نقش هر یک  

از سه سطح پیشگیری را در کنترل آسیب های اجتماعی تحلیل و گزارش کند. با توجه به تبیین های 

مل را زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی آسیب های اجتماعی، سهم هر یک از این عوا

در بروز آسیب های اجتماعی تحلیل و گزارش نماید. ضمن آشنایی با گونه های مختلف آسیب 

 به اجرا در آورد.  های اجتماعی، برنامه هایی را برای بهسازی محیط خانواده و مدرسه طراحی کند و

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت0

 

 چیست؟فصل اول: آسیب شناسی اجتماعی  

 چیستی آسیب شناسی اجتماعی، تعریف ها و مفهوم ها - 

 کج رفتاری و جرم - 

 تاثیرات اجتماعی کج رفتاری - 

 اهداف آسیب شناسی اجتماعی - 

  :تکالیف یادگیری 

 مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی (6
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 مقایسه اثربخشی پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب های اجتماعی (0

 تکالیف عملکردی: ندارد 

 

 فصل دوم: چرا مردم کج رفتاری می کنند؟ 

 تعریف کج رفتاری - 

 اثبات گرایی و کج رفتاری - 

 برساخت گرایی و کج رفتاری - 

 رویکرد تلفیقی درتعریف کج رفتاری - 

 دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری - 

 پارادایم اثبات گرا - 

 پارادایم بر ساخت گرا - 

  :تکالیف یادگیری 

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6 

 تکالیف عملکردی: ندارد 

 

 فصل سوم: عوامل موثر در کج رفتاری جرم 

 آسیب شناسی خانواده - 

 آسیب شناسی مدرسه - 

 آسیب شناسی گروه همسالان - 

 آسیب شناسی وسایل جمعی - 

 عوامل محیطی کج رفتاری و جرم - 

 بزهکاری کودکان - 

 بزهکاری نوجوانان و جوانان - 

 جرم بزرگسالان  - 

  :تکالیف یادگیری 

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6 

 تکالیف عملکردی: ندارد 

 

 فصل چهارم: آسیب شناسی تغییر و نظام گسیختگی اجتماعی 

 تعریف آسیب شناسی تغییر - 

 گسست فرهنگی - 

 اعتمادی، از خود بیگانگی، ناتوانیبی  - 

 پس افتادگی فرهنگی - 

 بی سازمانی اجتماعی - 

 کشاکش اجتماعی - 
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 نظام گسیختگی اجتماعی  - 

 :تکالیف یادگیری

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6

 تکالیف عملکردی: ندارد

 

 فصل پنجم: بهنجاری نظم و نابهنجاری رفتار 

 جامعه و نظمفرد به  -

 کارگرد گرایان و نظم اجتماعی -

 تضادگرایان و نظم اجتماعی -

 سرمایه اجتماعی، نظم و انحرافات -

 مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی :تکالیف یادگیری

 به اختیار استاد درس تکالیف عملکردی:

 

 فصل ششم: تبیین زیست شناختی کج رفتاری های اجتماعی 

 پیدایی ژنتیکی نظریه باز - 

 نظریه لذت جویی و درد گریزی آیسنک - 

 برونگرایی و جرم - 

 تیپ شناسی شلدون - 

 تیپ شناسی زیستی - 

 نابهنجاری های کروموزومی - 

 ارث و شخصیت نا سازگار - 

 گروه های خونی و شخصیت - 

 ژنتیک و خطوط پوستی - 

 روش دودمان نامه - 

 :تکالیف یادگیری 

 منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی( مطالعه 6 

 تکالیف عملکردی: انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی های زیست شناختی او بر اساس نظریه های ارائه شده در این فصل 

 

 فصل هفتم: تبیین روانشناختی کج رفتاری های اجتماعی 

 ساختار شخصیت و کشاکش روانی -

 شیاختلالات روانی، روان نژندی و روان پری -

 اختلالات شخصیت -

 :تکالیف یادگیری

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6 

 تکالیف عملکردی: 
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 (انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی های روان شناختی او بر اساس نظریه های ارائه شده در این فصل6

 

 فصل هشتم: تبیین جامعه شناختی کج رفتاری اجتماعی 

 اری( دورکیمنظریه آنومی )بی هنج -

 نظریه فشار ساختاری -

 نظریه کنترل اجتماعی -

 نظریه همبستگی اجتماعی -

 نظریه پیوند اجتماعی -

 نظریه بازدارندگی -

 دیدگاه تضاد -

 نظریه فمینیستی -

 دیدگاه کنش متقابل گرایی -

 نظریه خرده فرهنگی -

 نظریه انتقال فرهنگی -

 نظریه برچسب -

 نظریه بوم شناختی، مکتب شیکاگو -

  :تکالیف یادگیری

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6

 تکالیف عملکردی:

 ( انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی های جامعه شناختی او بر اساس نظریه های ارائه شده در این فصل6

 

 فصل نهم: گونه های آسیب های اجتماعی 

 اعتیاد .0

 فرآیند اعتیاد -

 تشخیص اعتیاد -

 روانی و اجتماعی اعتیاد ،عوارض جسمانی -

 نظریه هایی درباره علل سوء مصرف مواد مخدر -

 مبارزه با مواد مخدر -

 . کج رفتاری های اقتصادی0

 کج رفتاری های اقتصادی یقه سفیدان -

 کج رفتاری های اقتصادی سازمانی -

 کج رفتاری های شغلی -

 کج رفتاری های اقتصادی دون پایگان -

 سرقت -

 جرائم سازمان یافته -
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 . طلاق 9 

 تعریف طلاق -

 انواع طلاق -

 علل و انگیزه های طلاق -

 عواقب و پیامد های طلاق -

 فرزندان طلاق -

 . خودکشی4

 فرآیند خودکشی -

 انواع خود کشی -

 علل و انگیزه های خودکشی -

 . روسپیگری و انحرافات جنسی5 

 روسپی و روسپیگری -

 تعریف و طبقه بندی انحرافات جنسی -

 انحرافات جنسی علل و انگیزه های روسپیگری و -

 تبیین روانشناختی روسپیگری -

 زنان آسیب دیده اجتماعی -

 شیوه های پیشگیری و مبارزه -

 . آسیب های اجتماعی نوپدید4

 استفاده جبر گونه از اینترنت -

 کودکان، نوجوانان و رابطه جنسی در اینترنت -

 ماهواره و آسیب های ناشی از آن -

 لیسم سایبری، پخش و انتشار ویروس( کج رفتاری های سایبری)هک کردن، وندا -

 همسریابی اینترنتی - 

 آسیب شناسی تلفن همراه - 

 تکالیف یادگیری:  

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کلاسی6 

 تکالیف عملکردی: 

بروز آسیب و ( انتخاب یک کیس درگیر در یکی از گونه های آسیب های اجتماعی مطرح شده در این فصل و بررسی علل 6

 طراحی برنامه پیشگیری ثانویه وثالثیه برای آن شخص

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

و تحلیل  مهارت آموزانتدارک دیدن فرصت های یادگیری نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری همراه با مشارکت 

فرصت های یادگیری غیر مستقیم و غیر رسمی را  ارت آموزانمهپاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. کار گروهی 

 فراهم می آورد. فعالیت های عملکردی بکارگیری آموخته های نظری را در موقعیت های واقعی آموزشی ممکن می سازد.
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 

 اجتماعی(. تهران: انتشارات آوای نور( آسیب شناسی اجتماعی )جامعه شناسی انحرافات 6276ستوده، هدایت الله. ) -

( آسیب های اجتماعی نوپدید )با تاکید بر تئوری های زیر بنایی و 6236شعاع کاظمی، مهرانگیز و مومنی جاوید، مهرآور. ) -

 راهکارهای مقابله ای(. تهران: انتشارات آوای نور

 اسی انحرافات اجتماعی(. تهران: انتشارات سمت( آسیب شناسی اجتماعی)جامعه شن6273صدیق سروستانی، رحمت الله. ) -

 

 منبع فرعی: 

(.روان شناسی اینترنت. ترجمه فضل الله قنادی،دکتر بهنام اوحدی و حمیرا صفوی همامی.اصفهان:انتشارات 6273ولیس،اتریشیا. ) -

 ویراستار با همکاری انتشارات نقش خورشید

 پنهان قدرت. ترجمه دکتر سید حمید مرتضوی و بتول جباران. تهران: نشر دانژه(.اینترنت و کمین اخلاقی، نیمه 6277کوپر،آل.)- 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون )باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره62

 نمره 2در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کلاسی  ت آموزمهارنظم و عملکرد  ارزشیابی فرآیند:

 نمره0مجموعه تکالیف عملکردی  ارزشیابی پوشه کار:
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 «در مدرسه مشاوره خانواده»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .0

شاید مهم ترین روابط افراد، درون خانواده شکل یک مسیر کمک به افراد برای تغییر، بهبود روابطی است که با دیگران دارد. 

می گیرد. روابط درون بعضی خانواده ها حمایتگرانه نیست. اعضای خانواده در الگوهایی از تنش متقابل درگیر شاده اناد کاه 

ز هادف ا.مانع رشد می شود. در این حالت، ممکن است روابط بیرون خانواده، جبران کنناده رواباط سارد خاانوادگی بشاود.

خانواده درمانی در مدرسه این است که دانش آموزان بتوانند با اعضای خانواده خود روابطی پایدار و معطوف به رشد برقارار 

کنند. دلبستگی فرزندان به والدین همراه با احساس امنیت ممکن است نفوذ همسالان را کاهش دهد. هم چنین دلبستگی همراه 

رفتارهای تند فرزندان، کمتر واکنش شدید نشان بدهند. کناره گیری دو  کند تا در برابربا احساس امنیت به والدین کمک می 

جانبه والدین و فرزندان از یکدیگر مخاطرات زیادی به هماراه دارد. قدرتمنادترین وسایله بارای کماک باه داناش آماوزان و 

ند. مشاوران مدرسه، علاوه بر ایجاد رابطه درماانی، خانواده آنها برای تغییر، روابطی است که مشاور مدرسه با آنها برقرار می ک

می بایست برای اختلات رایج در مدرسه، برنامه مداخله مرتبط با دانش آموزان و خانواده آنهاا را طراحای کناد و باه اجارا در 

 آورد. 

 مشخصات درس

  نظری نوع درس:

 واحد 0تعداد واحد: 

 ساعت 20 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استتتتاد متخصتتت  بتتترای 

مشاااوره خصوصااا رشاته تتتدریس:

 مشاوره خانواده

 در مدرسه مشاوره خانواده نام درس به فارسی:

 Family Councelling in Schoolنام درس به انگلیسی: 

قتادر  مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

 در روابط میان دانش آموزان و والدین را شناسایی کند.چرخه بیماری  -6

 ویژگی های رشدی دانش آموزان را توضیح دهد. -0

برای اختلالات رایج میان دانش آموزان، طارح مداخلاه مارتبط باا داناش آماوز و  -2

 خانواده اش را طراحی کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت.8

 

 مقدمه -بخش اول

 جهت گیری من -6زیربخش 

 اهمیت روابط -0زیربخش 

 پذیرش، احترام، کنجکاوی، صداقت -2زیربخش 

 تعیین مسیر درمان -3زیربخش 

 

 تحلیل پاسخ های ارائه شده  ،مطالعه منابع آموزشی، شرکت در مباحثتکالیف یادگیری: 

 

 فرایند درمان: اصول و مشکلات آن -بخش دوم
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 چهار مفهوم اساسی -6زیربخش 

 شناسایی چرخه بیماری -0زیربخش 

 بستن قرارداد و تعیین هدف -2زیربخش 

 اختلال در چرخه بیماری  -3زیربخش 

 پایان دادن به درمان -2زیربخش 

 مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شده:تکالیف یادگیری

یک دانش آموز و خانواده او را به عنوان کیس انتخاب کندکند و پس از شناسایی  مهارت آموز:تکالیف عملکردی

 چرخه بیماری در روابط خانوادگی، برنامه مداخله را برای خانواده درمانی پیشنهاد کند.

 رشد نوجوان -بخش سوم

 مروری بر مسایل مربوط به نوجوانی -6زیر بخش 

 اوایل نوجوانی  –0زیر بخش

 سط نوجوانیاوا -2زیر بخش 

 اواخر نوجوانی -3زیر بخش 

 شده ارائه پاسخهای تحلیل درمباحث، مطالعه منابع آموزشی، شرکت:تکالیف یادگیری

 مشکلات خوردن -بخش چهارم

 دیدگاه ها در مورد بیماری های خوردن -6زیر بخش 

 شش گام درمان -0زیربخش 

 مشکلات و گرفتاری ها -2زیربخش 

 ابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شدهمطالعه من:تکالیفیادگیری

یک کیس مبتلا به اختلال خوردن را انتخاب کنند و مداخله درمانی برای او و خانواده اش  مهارت آموزان :تکالیف عملکردی

 پیشنهاد کنند.

 افسردگی و خودکشی -بخش پنجم

 نقش جنسیت در افسردگی نوجوانان -6زیر بخش 

 پویایی های رخانواده و افسردگی نوجوانان -0زیربخش 

 درمان افسردگی نوجوانان -2زیربخش 

 مشکلات و گرفتاری ها -3زیربخش 

 مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شده :تکالیف یادگیری

مانی برای او و خانواده اش پیشنهاد یک کیس مبتلا به افسردگی را انتخاب کنند و مداخله در مهارت آموزان: تکالیف عملکردی

 کنند.

 خشونت، بزهکاری و سایر مشکلات رفتاری -بخش ششم 
 تا چه حد در دوران نوجوانی معمول است؟ رفتار مشکل زا -6زیربخش 

 ارزیابی شدت رفتار مشکل زا -0زیربخش 

 درمان مشکلات رفتاری خفیف، نسبتا شدید، شدید -2زیر بخش 

 لعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شدهمطا :تکالیفی ادگیری
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سایر مشکلات رفتاری را انتخاب کنند و مداخله  یک کیس مبتلا به خشونت، بزهکاری و مهارت آموزان :تکالیف عملکردی

 درمانی برای او و خانواده اش پیشنهاد کنند.

 روان پریشی -بخش هفتم

 : درمان نوجوان روان پریش -6زیربخش 

 کاهش انزوا در سیستم های روان پریش -0زیربخش 

 تحلیل پاسخهای ارائه شده ،مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث :تکالیف یادگیری

 ندارد: عملکردی تکالیف

 کندی پیشرفت تحصیلی و سایر مشکلات مربوط به مدرسه -فصل هشتم

 عوامل موثر کندی پیشرفت تحصیلی نوجوان -6زیربخش 

 راهبرد های درمان -0زیربخش 

 مسایل مربوط به مدرسه -2زیربخش 

 تحلیل پاسخهای ارائه شده ،مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث :تکالیف یادگیری

یک کیس درگیر با کندی پیشرفت تحصیلی را انتخاب کنند و مداخله درمانی برای او و  مهارت آموزان :تکالیف عملکردی 

 خانواده اش پیشنهاد کنند.

 مشکلات ترک خانه -فصل نهم

 مربوط به ترک خانه دیدگاه های -6زیربخش 

 چگونه ارزیابی و دخالت کنیم -0زیربخش 

 مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شده :تکالیف یادگیری

یک کیس درگیر با مشکلات ترک خانه را انتخاب کنند و مداخله درمانی برای او و خانواده  مهارت آموزانتکالیف عملکردی: 

 اش پیشنهاد کنند.

 خانواده با مشکلات چندگانه -فصل دهم

 نقش موسسات اجتماعی -6زیربخش 

 تعیین و اولویت بندی هدف ها -0زیربخش 

 تعیین ساخت برای درمان -2زیربخش 

 و قدرت ارزش ها، کنترل -3زیربخش 

 مطالعه منابع آموزشی، شرکت درمباحث، تحلیل پاسخهای ارائه شده :تکالیف یادگیری 

 یک خانواده با مشکلات چندگانه را انتخاب کنند و مداخله درمانی را پیشنهاد کنند. مهارت آموزان :تکالیف عملکردی

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 .و تحلیل پاسخهای مربوط به پرسشها ی مطرح شاده انجاام مای شاود مهارت آموزانارائه مستقیم مباحث نظری همراه با مشارکت 

 مورد بررسی قرار می گیرد. مهارت آموزانکار های عملی 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 هران: انتشارات ققنوس(. نوجوان و خانواده درمانی. ترجمه مهشید یاسایی. ت6236میکوچی، جوزف. ) -6
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 (. نوجوان در خانواده درمانی. ترجمه فریده همتی. تهران: انتشارات رشد6232).میکوچی، جوزف. -0

(. خاانواده درماانی. مفااهیم و روش هاا. ترجماه دهقاانی، گنجاوی، 6232شاوارتز، ریچاارد. سای. ) ،نیکولز، ملیکل پی. -2

 نجاریان، رسولی، زاده محمدی، طهماسیان. تهران: نشر دانژه

(. خانواده درمانی. نظریه ها، مفاهیم و روش ها. ترجمه دهقانی، گنجوی، محمدی، نجاریاان. 6232) ،نیکولز، ملیکل پی. -3

 ارات رشدتهران: انتش

 منبع فرعی:

(. خانواده درمانی. تاریخچه، نظریه و کااربرد. ترجماه عزیزاللاه تاجیاک اساماعیلی و محسان 6233گلادینگ، ساموئل. ) -6

 رسولی. تهران: انتشارات تزکیه و انتشارات آزما

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  نمره 0در ابتدای جلسات  آموزانمهارت ارزشیابی تشخیصی:طرح مباحث و نظر خواهی از 

  نمره 2در مورد مباحث ارائه شده مهارت آموزانارزشیابی تکوینی:پرسش از 

  نمره 60ارزشیابی پایانی:ارزشیابی کتبی آموخته ها در پایان ترم 

 نمره 2کار:تکالیف عملکردی در هر جلسهارزیابی پوشه 
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 « نقش تربیتی معلمای و اخلاق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخلاقی دارد. چنین نسبتی بین اخلاق و تربیت ایجاب می

دهد. رخ میباشد که در آن کنشی اخلاقی های اخلاقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخلاقی نیز میارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخلاقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

ها و اصول اخلاقی نمود یابد. به عبارتی مهارت ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های های تربیتی برسند تا قادر باشند موقعیتهای اخلاقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتآموزان باید به درک عمیق از ارزش

صلاح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخلاقی بر مناسبات جاری برموقعیت های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخلاقی ا

تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخلاقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا و بستری مناسب برای 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.تعالی متربیان در ساحت

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8عداد واحد: ت

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 ای و نقش تربیتی معلم اخلاق حرفه نام درس به فارسی:

در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش)عمل فردی و سازمانهای تربیتی موقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

هاای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت

 نمایید.اخلاق حرفه ای )حقوق و تکالیف( نقد می

هاای تربیتای خلااقی حرفاه ای )حقاوق و تکاالیف( در موقعیتدر شرایط تعارض آمیز ا

 )فردی و سازمانی( قادر به تصمیم گیری است.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 بخش اول: چیستی اخلاق حرفه ای در تربیت

 حرفه و ابعاد آن -

 اخلاق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخلاق حرفه ای -

 حرفه در تربیتاخلاق  -

 های تربیتی(ابعاد اخلاق حرفه ای تربیت )اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان -

 دوگانه اخلاقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 مشارکت در بحث کلاسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخلاق حرفه ای تربیت و انتخااب یاک تعریاف از اخلااق حرفاه ای تربیات  -

 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخلاق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای -

 های تربیتیمحیطآثار و نتایج اخلاق حرفه ای در  -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخلاق حرفه ای تربیت

 اخلاق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کلاس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -

 نظمکلاس داری  -

 ارتباط با همکاران -

 ارتباط با والدین دانش آموزان -

 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیمسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کلاستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلممقایسه موقعیت -

 ها با هم.و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای معلم های روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 های تربیتی در قبال:اخلاق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
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 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -

 در قبال سطوح بالاتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -

 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسلامی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ارائه به کلاسها به صورت مکتوب و تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم -

 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستاره

های دارای مضامین ف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای یادگیری مختلمقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

 

 مسائل اخلاق حرفه ای تربیت

 تربیتیهای مفهوم شناسی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 مسائل اخلاقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخلاقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخلاقی در مدیریت کلاس

 مسائل اخلاقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخلاقی در ارتباط با همکاران

 لاقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکلات ویژهمسائل اخ

 و.......

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخلاقی در موقعیت -

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجساته تااریخی زیساته معلماان و شخصایت شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخلاقی در تجارب -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسلامی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخلاقی مطرح شده در کلاس و اقاماه دلیال بارای انتخااب ارائه راه حل اخلاقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

های دارای مضامین تربیتای قعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمتحلیل یک مو -

هاای متعاارض در های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعارض اخلاق حرفه ای و شناخت ارزشمانند فیلم ستاره

 آن
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های دارای مضامین بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا مقایسه موقعیت -

 ها با هم.های معلم و شناسایی اشتراک و اختلافات این موقعیتهای روی زمین( از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

حلیال های تاریخی یاا تهای متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -

های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخلاقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیل برای فیلم

 راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

اساتفاده از  ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت 

 مکتوب توسط مهارت آموز

باه روش های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد انجام فعالیت

 مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخلاق حرفه6272فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.6273حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخلاق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.6272آ. ف. )امیدوار، 

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی، روان6276بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )

 .662، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اق سازمانی، سرآمد، تهران.اخل (،6277فرامرز قراملکی، احد )

های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخلاق سازمانی و ارزش6270دی جی اف، ریچارد آی. )

 .62-3، ص 70شهریور 

 (. اخلاق تدریس در مدیریت کلاس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.6232هاشمی، زینب السادات )

 

 ی یادگیری. راهبردهای ارزشیاب5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در 

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی و عمق بخشیدن به  -فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشیبرنامه کارآموزی 

این برنامه  .تجربه های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کلاس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول برای کسب توانایی های حرفهای است. کارآموزان حرفهمبتنی بر روش های محتلف توسعه

باشند. فرصت های ای معتبر است، میدر زیست بوم کلاس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

نان باید امکان تلفیق نظر و یادگیری فراهم شده از سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آ

های قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حل

بخشیدن  گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا

به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه 

ای را فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه کارآموزی، مهارت آموز

انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل  کسب می کند. این برنامه از

حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر 

هدایت داوطلب جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و  وظیفه 63عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند. محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

تعداد واحد )مجموع 

 0+0: نیمسال اول و دوم(

تعداد ساعت )مجموع 

 :نیمسال اول و دوم(

 ساعت 023+ 33 

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 «کارآموزی» سرفصل درس « / عمل آموزش پژوهی در» نام پودمان: کارآموزی

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر 

 خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه 

 ای مورد استفاده قرار دهد. حرفه

آن را ارزیابی و خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای  ایبرنامه توسعه حرفه

 گزارش نماید.
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 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

                                                 
سی در معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه -63 

فی خواهند شد و از برخوردار باشد و بتواند مسئولیت هدایت مهارت آموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معر

 امتیازات برخوردار می شوند.
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دوره آموزش  برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایانالف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

های نظری( بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس 

ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و  در قالب تدریس خرد

لیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ ارزیابی قرار می گیرد: تح

نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته 

یرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گ

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  62مهارت آموز بر مبنای چارچوب

قالب گروه های درس پژوهی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ 

پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد.  نهایی

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 

ژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پ

این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 

 باشد. 

در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه  ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 

ی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری بر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطلاعات

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 

 ... است. .عملکردی حاصل از اجرای برنامه

ه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرف د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت  تجربیات

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین 

 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

 یر آن بر یادگیری دانش آموزان( )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأث منطق برنامه

 اهداف: 

                                                 
ار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب مورد توافق این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قر -62 

 در برنامه توسعه حرفه ای است. 
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ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف های خاص  توانایی شناخت و ارزیابی ظرفیت های حرفه

 تدوین می شود( مهارت آموزتوسط 

 ملاک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به استفاده 

 تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: متعاقبا اعلام می شود.

 منبع فرعی: مقالات و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 

با حضور معلم مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی 

راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کلاس درس واقعی محل خدمت 

ای؛ ب( مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

)از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهنما و معلم راهنما و ارزیابی  ضبط تدریس توسط داوطلب

 ای خود.عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 سرفصل دروس نیمسال دوم دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره

 

 «تعلیم و تربیت انگیزش در»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن: 0

انگیازش، خصیصاه مهمای اسات کاه تماامی . شود می حفظ و برانگیخته محور هدف فعالیت آن طی که است فرایندی انگیزش،

فعالیت های دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد. دانش آموزانی که برای یادگیری برانگیخته می شوند، به فعالیت هایی کاه 

به یادگیری آنها کمک می کند، می پردازند. آنها از راهبردهای مختلفی نظیر توجه، تکرار و تمرین مطالب درسای، ساازماندهی، 

... استفاده می کنند. این راهبردها یادگیری آنان را تساهیل مای کناد. بناا بار ایان، .یادداشت برداری، کمک خواستن از دیگران و

هدفی ارزشمند است. در محیط مدرسه، انگیزش با یادگیری و عملکرد تحصایلی رابطاه متقابال  بهبود و ارتقای انگیزش تحصیلی

دارد. مشاور مدرسه می بایست با نظریه های انگیزش آشنایی داشته باشد و ضمن کاربست این نظریه ها در محیط مدرسه به شکل 

 گیری و حفظ فعالیت بر انگیخته شده دانش آموزان کمک کند.

 سمشخصات در

 نظرینوع درس:

 واحد 0تعداد واحد: 

 ساعت 20تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخصت  بترای تتدریس: 

 روان شناس تربیتی

 نام درس به فارسی: انگیزش در تعلیم و تربیت

  Motivation in educationنام درس به انگلیسی:

واحد یتادگیری مهتارت آمتوز  اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این

 قادر خواهد بود:

 تعریف انگیزش و نظریه های تاریخی پیرامون آن را بیان کند.-6

دیدگاه نظریه های بنیادی انگیزش را توضیح دهد و شباهت ها و تفاوت های آنها را -0

 بیان کند.

فرهنگی نظیر معلم و فرهنگ مدارس را شناسایی کند و  -نقش عوامل اجتماعی -2

  پیشنهاداتی برای تغییر مثبت در این حوزه ارائه دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت.8

 انگیزش: مقدمه و بنیادهای تاریخی -بخش اول

 تعریف انگیزش

 سنجش انگیزش

 انگیزش های نظریه

 الگوهای فرا نظری و استعاره ها

 مباحث کلاسی، تحلیل پاسخ های ارائه شده در کلاسمطالعه منابع آموزشی، شرکت در تکالیف یادگیری:

 ارزش انگیزش -مدل های انتظار -بخش دوم

 ارزش -تاریخچه دیدگاه ها در مورد مدل های انتظار

 ارزش برای انگیزش پیشرفت -یک مدل انتظار

 ارزش -تفاوت های رشدی و گروهی در سازه های انتظار

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف
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 ارزش بیان کند. -تجارب شخصی خود را در زمینه رابطه انتظار :عملکردی تکالیف

 نظریه اسناد -بخش سوم

 مروری کلی بر الگوی اسناد -6زیر بخش 

 پیشایندهای اسناد – 0زیر بخش

 های اسناد پیامد -2زیر بخش 

 تفاوت های گروهی در اسنادهارشد و  -3زیر بخش 

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ضمن مصاحبه با یک دانش آموز، پیشایند و پیامد اسناد را در انگیزش تحصیلی او نشان دهد. :عملکردی تکالیف

 نظریه شناختی اجتماعی -بخش چهارم

 نظری و تاثیرات تاریخیچهارچوب 

 فرایند های سرمشق گیری 

 فرایند های انگیزشی

 مقایسه اجتماعی

 خود تنظیمی و اراده

 انگیزش اجتماعی

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 .دهد نشان او تحصیلی انگیزش فرایندهای شناختی اجتماعی را درتاثیر  آموز، دانش یک با مصاحبه ضمن :عملکردی تکالیف

 نقش اهداف و هدف گزینی -بخش پنجم

 تاریخچه دیدگاه های مربوط به نیازها و اهداف

 دیدگاه های شناختی اجتماعی معاصر در مورد اهداف 

 نظریه های گرایش به هدف

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 .دهد نشان او تحصیلی انگیزش در اثرات هدف گزینی را آموز، دانش یک با مصاحبه ضمن: عملکردی تکالیف

 انگیزش درونی -بخش ششم 
 انگیزش تسلط

 کنترل ادراک شده

 نظریه خودمختاری 

 پاداش و انگیزه درونی

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

با توجه به عوامل دخیل در انگیزش درونی، برای درونی شدن انگیزه دانش آموزان در مدرسه، پیشنهاداتی  :عملکردی تکالیف

 ارائه دهد.

 نقش علاقه و عاطفه در انگیزش پیشرفت -بخش هفتم

 به هیجان و عاطفه موضوعات کلی در تحقیقات مربوط

 مربوط به انگیزش نوظهور و جریان تحقیقات
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 مربوط به علاقه شخصی و علاقه موقعیتی تحقیقات

 مربوط به اضطراب امتحان تحقیقات

 ارزشی-مربوط به خود تحقیقات

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ارائه پیشنهاداتی مدرسه، در آموزان انگیزش پیشرفت دانش افزایش برای نقش علاقه و عاطفه، به توجه با: عملکردی تکالیف

 .دهد

 اثرات معلم و کلاس درس -فصل هشتم

 برنامه ریزی و تصمیم گیری معلم

 روش های تدریس

 دانش آموز –تعاملات معلم 

 انتظارات معلم

 مدیریت و سازماندهی کلاس درس

 تدریس در کلاس های ساختارگرا

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 پیشنهاداتی برای افزایش انگیزه دانش آموزان به معلمین اثرات معلم در انگیزش دانش آموزان، به توجه با :عملکردی تکالیف

 .دهد ارائه

 مدارس در انگیزشنقش  -فصل نهم

 سازمان و فرهنگ مدرسه

 هنجارها، ارزش ها و باورهای مشترک

 فرصت ها و محدودیت های بیرونی

 مشارکت والدین و جامعه

 فرصت ها و محدودیت ها در سطح منطقه و استان

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 به والدین و آموزان دانش انگیزه افزایش برای دانش آموزان، انگیزش در نقش مدارس و والدین به توجه با :عملکردی تکالیف

 .دهد ارائه مدرسه پیشنهاداتی

 فرهنگی -اثرات اجتماعی -فصل دهم

 همسالان و انگیزش دانش آموزان

 اثرات خانواده

 جامعه و فرهنگ

 برنامه توسعه مدارس

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:دگیرییا تکالیف

 آموزان، دانش افزایش انگیزه تحصیلی برای ،اجتماعی فرهنگی خصوصا گروه همسال عوامل به توجه با :عملکردی تکالیف

 .دهد ارائه پیشنهاداتی
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 شده مطرح های پرسش به مربوط های پاسخ تحلیل و مهارت آموزان مشارکت با همراه نظری مباحث مستقیم ارائه شیوه از استفاده

 عملکاردی هاای فعالیات. آورد مای فاراهم را رسامی غیار و مستقیم غیر یادگیری های فرصت مهارت آموزان گروهی کار. است

 .سازد می ممکن آموزشی واقعی های موقعیت در را نظری های آموخته بکارگیری

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

(. انگیزش در تعلیم و تربیت. نظریه هاا، تحقیقاات و کاربردهاا. ترجماه مهرنااز 6232پینتریچ، پاول، آر.، شانک، دیل، اچ.)-6

 شهرآرای. نشر علم: تهران

 تهران(. انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی. نشر ویرایش: 6233ریو، جان مارشال.) -0

 منبع فرعی:

(. انگیزش و هیجان. ترجمه حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا محمودی و سوزان امامی پور. نشار 6232فرانکن، رابرت.)  -6

 نی: تهران 

 (. انگیزش و هیجان. انتشارات سمت: تهران6273خداپناهی، محمد ابراهیم.) -0

 نور: تهران (. انگیزش و هیجان. ناشر دانشگاه پیام6232پارسا، محمد.)-2

 (. انگیزش و هیجان. نشر ارسباران: تهران6233حسن زاده، رمضان.) -3
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 ارزشیابی تشخیصی:طرح مباحث و نظر خواهی از مهارت آموزان در ابتدای جلسات 

 نمره 0ارزشیابی تکوینی:پرسش از مهارت آموزان در مورد مباحث ارائه شده 

  نمره 60ارزشیابی پایانی:ارزشیابی کتبی آموخته ها در پایان ترم 

 نمره 3کار:تکالیف عملکردی در هر جلسه ارزیابی پوشه 
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 «خد مات مشورتی در مدرسه»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن: 0

مشورتگری، متخصص ) مشورتگر( و مشورت مشورتگری، شیوه غیر مستقیم ارائه خدمات روان شناختی و آموزشی است.در 

جو با هدف بهینه سازی کارکرد مراجع همکاری می کنند.مشورتگری را فرایند یاری رساندن از طریق فرد سوم می دانند. 

مشورتگری می تواند ابزار قدرتمندی برای خدمات رسانی در مدرسه بشمار آید. در مشورتگری مدرسه محور، مشاور با ارائه 

مشورتی به مشورت جویانی نظیر مدیر و معلمان مدرسه، به حل مسائل دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه کمک خدمات 

می کند. افزایش تقاضا برای خدمات مشورتی موجب شده تا الگوهای متنوعی برای فرایند مشورتگری شکل بگیرد. مشاور 

ظری و پژوهش های انجام شده در زمینه مشورت در محیط مدرسه، مدرسه می بایست ضمن آشنایی با این الگوها، از مبانی ن

  برای ارائه خدمات بهینه مشورتگری استفاده کند.

 مشخصات درس

 نظری و عملینوع درس:

 واحد 0تعداد واحد: 

 ساعت 37تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:موضوعی

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخص  برای تدریس: 

 مشاوره خصوصا مشاورهرشته 

 مدرسه

 نام درس به فارسی: خدمات مشورتی در مدرسه

 School Cosultationنام درس به انگلیسی: 

قادر  مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

 تعریف و تاریخچه مشورتگری در مدرسه را بیان کند. -6

مقایسه و نقاط ضعف و قوت هر مدل های مختلف مشورتگری در مدرسه را با هم  -0

 یک را برشمارد.

مدل یکپارچه مشورتگری و ابعاد اجرایی آن را در مدرسه تشریح کند و برای یک  -2

 مورد عملی به اجرا در آورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 مقدمه ای بر مشورتگری -بخش اول

 زمینه تاریخی مشورتگری -6زیربخش 

 تعریف مشورتگری تحصیلی -0زیربخش 

 مطالعه منابع آموزشی، شرکت در مباحث کلاسی، تحلیل پاسخ های ارائه شده در کلاستکالیف یادگیری:

 حل مسئله و واکنش به مداخله -بخش دوم

 زمینه های فلسفی و قانونی کاربست مدرن مشورتگری تحصیلی -6زیربخش 

 حل مسئله  -0زیربخش 

  واکنش به مداخله -2زیربخش 

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

یک موقعیت مداخله را در مدرسه مطرح کند و عملکرد مورد انتظار یک  مهارت آموز :عملکردی تکالیف

 مشورتگر را در آن موقعیت پیشنهاد کند.

 گسترش تغییرات در مدرسه -بخش سوم

 تغییر عقاید، نگرش ها، و رفتارها در خلال مشورتگری -6بخش زیر 
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 رویکرد های مرتبط با تاثیر مشورتگر بر مشورت جو و فرایند مشورت – 0زیر بخش

 قدرت اجباری، قدرت قانونی، قدرت تخصصی و اطلاعاتی -2زیر بخش 

 ارزیابی اثرات نفوذ -3زیر بخش 

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در تشرک آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ندارد :عملکردی تکالیف

 مدرسه، مکانی برای مشورتگری -بخش چهارم

 نقش و جایگاه مشورتگری  -6زیر بخش 

 سه تناقض در خدمات مشورتگری تحصیلی -0بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ابعاد مختلف عملکرد مشاور مدرسه را در نقش مشورتگری طراحی و پیسنهاد دهند. مهارت آموزان :عملکردی تکالیف

 مبانی مدل یکپارچه مشورتگری تحصیلی -بخش پنجم

 مدل های مشورتگری) مدل های پیشگیری، بحران، بهداشت روانی، حل مسئله،.....( -6زیر بخش 

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری کالیفت

 ندارد: عملکردی تکالیف

 توصیف و کاربرد مدل یکپارچه مشورتگری تحصیلی -بخش ششم 
 نقد مدل های مشورتگری -6بخش  زیر

 تحصیلی مشورتگری مدل یکپارچه -0بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

تحصیلی، برای یک  مشورتگری یکپارچه با استفاده از آموخته های خود، با استفاده از مدل مهارت آموزان :عملکردی تکالیف

 مورد فرضی در مدرسه خدمات مشورتگری پیشنهاد کنند. 

 تحصیلی مشورتگریارزیابی در  -بخش هفتم

 مرحله ارزیابی غیر مستقیم -6بخش  زیر

 مستقیم ارزیابی مرحله -0بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

با استفاده از مطالب این بخش، خدمات مشورتی ارائه شده در یک مدرسه را مورد ارزیابی  مهارت آموزان: عملکردی تکالیف

 قرار دهند.

 انتخاب مداخله های مدرسه محور اثربخش -فصل هشتم

 در مداخله مدرسه محور ABAنقش طرح  -6بخش  زیر

 تحصیلی مداخله های مدل -0بخش  زیر

 رفتاری مداخله های مدل -2بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:ادگیریی تکالیف

 ندارد :عملکردی تکالیف

 معلمان در نقش مشورتجو -فصل نهم

 معلمان و تدریس -6بخش  زیر
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 تحصیلی لزوم وجود مشورتگر -0بخش  زیر

 انتظارات معلمان از خدمات مشورتی -2بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ندارد :عملکردی تکالیف

 دانش آموزان در نقش مراجع -فصل دهم

 رویکرد های طبقه بندی -6بخش  زیر 

 مدل بافتی موفقیت دانش آموز -0بخش  زیر

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ندارد :عملکردی تکالیف

 مورد پژوهی در مشورتگری -یازدهم فصل

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ندارد: عملکردی تکالیف

 تحصیلی مشورتگری کاربست اثربخش -دوازدهم فصل

 کلاس در شده ارائه های پاسخ تحلیل کلاسی، مباحث در شرکت آموزشی، منابع مطالعه:یادگیری تکالیف

 ندارد : عملکردی تکالیف

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 کار. انجام می شود مطرح های پرسش به مربوط های پاسخ تحلیل و مهارت آموزان مشارکت با همراه نظری مباحث مستقیم ارائه

 بکارگیری عملکردی های فعالیت. آورد می فراهم را رسمی غیر و مستقیم غیر یادگیری های فرصت مهارت آموزان گروهی

 .سازد می ممکن آموزشی واقعی های موقعیت در را نظری های آموخته

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

مشورتگری تحصیلی. ترجمه فاطمه نادری، عباس (. مکبانی نظری و تجربی 6232ارکول، ویلیام. و مارتینز، برایان.)-6

 موزیری، و مصطفی بلقان آبادی. نشر ارجمند: تهران

( مشورت برای مداخلات مدرسه مبنا. ترجمه احمد اعتمادی، رویا رسولی، و 6273دینک مایر، جان.)  ،کارلسون، جان. -0

 تقی پور ابراهیم. انتشارات دانشگاه یزد

 رائه خدمات مشورتی در مدرسه. نشر طلوع دانش: تهران(.ا6276مصطفوی، محمد.) -2

 منبع فرعی:

 -(. مشاوره رفتاری متقارن: افزایش پیوندهای خانواده6233شریدن، سوزان. کرانوچویل، تامس، آر. برت، جنیفر، دی.) -0

 اجتماعی: تهران مدرسه و مداخلات.ارتباطات

 (. مشاوره با کودکان. ترجمه جواد طهوریان. انتشارات رشد: تهران6277رودلف، لیندا، ب.) .تامپسون، چارلز،ل. -0

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  در ابتدای جلسات مهارت آموزانارزشیابی تشخیصی:طرح مباحث و نظر خواهی از 

  نمره 2در مورد مباحث ارائه شده مهارت آموزانارزشیابی تکوینی:پرسش از 

  نمره 60ارزشیابی پایانی:ارزشیابی کتبی آموخته ها در پایان ترم 

 نمره 2کار:تکالیف عملکردی در هر جلسهارزیابی پوشه 
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 «و اصلاح رفتار در مدرسه رییتغ یکاربرد اصول و روش ها»سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن:. 0

روش های تغییررفتار شامل مجموعه ای ازاصول و روش های تجربی روان شناسی است که کاربرد وسیعی در روان درمانی و 

مشاوره و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب یا تغییر دادن رفتارهای نامطلوب در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارد. هدف از 

 امطلوب و همچنین ایجاد رفتارهای جدید درکودکان و نوجوانان است. تغییر رفتار، اصلاح و یا حذف رفتارهای ن

از طریق شناخت روش های تغییر واصلاح رفتار می توان به دانش آموزان در تغییردادن رفتارهای نامطلوب کمک نموده و بدان 

وسیله زمینه را برای تقویت رفتارهای مطلوب فراهم ساخت. یکی از وظایف اساسی معلمان، مربیان و مشاوران در مدارس کمک 

تحصیلی و تربیتی آنها می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی به دانش آموزان  به دانش آموزان در جهت ارتقای عملکرد

در دوران تحصیل خود با اصول و  مهارت آموزانبدون آگاهی از اصول و روش های تغییررفتار میسر نمی باشد، بنابراین لازم است 

اور مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خود را به خوبی ایفا روشهای تغییررفتارآشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان مربی و مش

 . نمایند

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخص  برای 

 به تشخیص گروهتدریس: 

 در مدرسهو اصلاح رفتار  رییتغ یکاربرد اصول و روش هابه فارسی:  نام درس:

  Behavior Modification Procedures به انگلیسی:

قادر  مهارت آموزاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

 خواهد بود:

با مطالعه درس روش های اصلاح وتغییررفتار، با اهمیت و ضرورت تغییر رفتارهای نامطلوب دانش 

پرورشی دانش آموزان از اصول و روش های تغییر رفتار  آموزان آشنا شده، در فرایند آموزشی و

بهره کافی ببرد، و به جایگاه تغییر رفتار در تعلیم وتربیت پی ببرد. همچنین با یادگیری فنون و روش 

 های تغییر رفتار بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد.

فنون تقویت رفتارهای  با شناخت روش های تغییر رفتار وبا طراحی و اجرای مهارت آموز 

مطلوب،ایجاد رفتارهای جدید، حذف رفتارهای نامطلوب وتغییر دادن پاسخ های عاطفی در مورد 

 تعدادی دانش آموز، رفتارهای

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت8

 فصل اول: مبانی تغییررفتار 

 و تعریف رفتار مفهوم-

 مفهوم و تعریف تغییررفتار -

 مبانی انگیزشی -

 مبانی شناختی -

 مبانی رفتاری -

 تغییرات انگیزشی -

 عوامل موثر بر تقویت و تضعیف انگیزه ها -

 تغییرات شناختی)تغییر نگرش،اقناع، القاء، شستشوی مغزی(  -
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 شیوه های اداره خود -

 وزه های دینی شیوه های تغییر رفتار بر اساس آم -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -0

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -0

 فعالیت عملکردی: 

گزارش انجام مشاهده متناوب از رفتارهای یک دانش آموز در مدرسه و تحلیل تغییرات رفتاری وی در طول یک ترم وارایه  -

 مکتوب آن به مدرس

 

 فصل دوم: روش های تقویت رفتارهای مطلوب 

 تقویت مثبت -

 برنامه های تقویت رفتار -

 نکات لازم در تقویت رفتارهای مطلوب -

 محدودیت های تقویت کردن -

 اصول تقویت رفتار -

 اقتصاد ژتونی -

 قراردادهای رفتاری -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -0

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -0

 مقایسه انواع برنامه های تقویت رفتار و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها -2

 فعالیت عملکردی: 

بدست آمده از آن در قالب گزارشی مکتوب جهت اجری برنامه های مختلف تقویت در مورد یک دانش آموز و تحلیل نتایج  -0

  مهارت آموزانارایه در کلاس درس برای سایر 

 

 فصل سوم: روش های ایجاد رفتارهای جدید

 روش شکل دهی رفتار -

 تعیین پیش نیازهای یک رفتار -

 روش سرمشق دهی -

 روش قرینه دادن -

 شیوه های مناسب قرینه دادن -

 روش تمیز دادن -

 تمیز دادناصول  -3

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -0



 

063 

 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -0

 مقایسه روش های مختلف ایجاد رفتارهای جدید و بیان تفاوت ها و شباهت های آنها -2

 وسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل آن به صورت مکتوبمشاهده اجرای روش های مختلف ایجاد رفتارهای جدید ت -3

 فعالیت عملکردی: 

طراحی و اجرای یک روش ایجاد رفتارجدید در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت -6

  ارایه به مدرس

 

 فصل چهارم: روش های حذف رفتارهای نامطلوب

 روش اشباع  -

 پاداش ها)خاموشی(روش حذف  -

 روش تقویت رفتار مغایر -

 احتیاط های لازم در تقویت رفتارمغایر  -

 روش تقویت منفی)حذف موقعیت ناخوشایند برای رفتار مطلوب( -

 چگونگی بکارگیری تقویت منفی  -

 شیوه های تنبیه مثبت-

 شیوه های معکوس کردن عادت -

 فعالیت یادگیری:

 رفی شده مطالعه مطالب از منابع مع -

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -0

 فعالیت عملکردی: 

ارایه اجرای یک روش حذف رفتارنامطلوب در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت  -0

 آن در کلاس درس

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه 

و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های کلاسی و  مهارت آموزانمشارکت 

صتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فر

در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس  مهارت آموزانآموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی 

در  مهارت آموزانار توسط این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری روش های تغییررفت

یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های  موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.

 مختلف محیط آموزشی می باشد.

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی: 

 (. روش های اصلاح و تغییررفتار، تهران، نشر دوران6236سیف،علی اکبر) -
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 (شیوه های تغییر رفتار، ترجمه علی فتحی آشتیانی،تهران، انتشارات سمت 6236میلتن برگر،ریموند) -

(.تغییردادن رفتارهای کودکان و نوجوانان، ترجمه یوسف کریمی، تهران، 6273و کرومبولتز،هلن بی) کرومبولتز،جان دی -

 انتشارات فاطمی

 منابع فرعی:

Miltonberger R.G(2011).Behavior Modification: Principles and 
Procedures.Forth.Publishery Thomson Wadsworth. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62( به میزان یا ترکیبیآزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و ارزشیابی پایانی: 

 نمره0یری پیش بینی شده کلاسیدر فعالیت های یادگ مهارت آموزعملکرد ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 7مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

 ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود.

 یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامدهای 
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 «آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان کاربردی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 0

رفتااری، شاناختی و عااطفی از  ،کودکان و نوجوانان در دوره ای از تحول به سر می برند که تغییرات سریع در قلمرو زیساتی

ویژگی های بارز آن به شمار می روداین تغییرات رشدی ناخواسته استرس هایی را بر کودکان ونوجوانان تحمیل می کند کاه 

رفتاری در برخی از آنان می شود. لذا با توجه به گسترده بودن پیامدهای تحصایلی، اجتمااعی، -موجب بروز مشکلات رو انی

صورت نگیرد کودک ونوجوان با ضربات جبران ناپذیری مواجه خواهد  ی این اختلالات اگر مداخله ی مناسبیروانی وبهداشت

شد.بنابراین ضروری است نسبت به شناسایی وپیشگیری از مشاکلات رفتااری اقادام جادی انجاام شاود.بدیهی اسات معلماان 

ص وارجاع دانش آموزان دچار مشکلات روانی رفتاری ومربیان مدارس به ویژه مشاوران نقش مهمی در فرایند شناسایی،تشخی

دارند که این امر مستلزم آشنایی مشاوران با علایم ونشانه های مشکلات وملاک های تشخیصای اختلالاات روانای ا اجتمااعی 

ی به ورفتاری ونیزرا ه های مداخله ودرمان است لذا آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان سعی دارد به عنوان یک رشته علم

عوامل اجتماعی ونیز درمان اختلالات روانی در دانش آموزان پرداخته تا بدین وسیله موجباات ،بیولوژیک ،ریشه ها ی ژنتیک

 مدارس در جامعه فراهم گردد. رشد وسلامت وکارکرد رضایت بخش

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری وعملی

 0واحد نظتری و0تعداد واحد: 

 واحد عملی

 42تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخص  بترای تتدریس: 

 روانشناسی بالینی و مشاوره

  ونوجوانکودک نام درس به فارسی: آسیب شناسی روانی 

 Child and adolescence psychopathologyانگلیساای:  نااام درس بااه

practically   
یتادگیری مهتارت آمتوز اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحتد 

 قادر خواهد بود:

 رفتار نا بهنجار را با توجه به ملاک های نابهنجاری تعریف وتشخیص دهد-6

 

طبقه بندی وارزیابی  DSM_5اختلالات روانی دوره کودکی ونوجوانی را بر اساس -0

 کند

 

 رفتاری را در درمان اختلالات به کار گیرد رویکرد درمانی شناختی ا-2

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .8

 وتشخی  وارزیابی روانی اختلالات روانی کودکی ونوجوانی بر اساس آن  DSM_5معرفی  -بخش اول 

 روش های ارزیابی روانی 

 مصاحبه بالینی

  مشاهده

 معرفی آزمون های روانشناختی مرتبط با هراختلال

 بخش دوم ت اختلالات اضطرابی

 اضطراب جدایی

 هراس اجتماعی/اختلال هراس عصبی )پانیک اتک(

 اضطراب فراگیر
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 عملی–وسواس فکری 

 اختلال استرس پس از آسیب

 اختلالات خلقی -بخش سوم

 افسردگی

 اختلال دوقطبی

 خودزنی /خودکشی

 

 بخش چهارم ت اختلال کاستی توجه/بیش فعالی

  اختلال سلوک-بخش پنجم

 انهبخش ششم ت اختلال نافرمانی مقابله جوی

 بخش هفتم ت اختلالات تغذیه وخوردن 

 بخش هشتم ت اختلالات طیف اوتیسم 

 بخش نهم ت اختلالات دفع )بی اختیاری ادرار(

 بخش دهم ت اختلالات تیك

 بخش یازدهم ت داغدیدگی )واکنش سوگ(

 بخش دوازدهم تاختلالات گفتاری)لکنت زبان(

 گرایی (بخش سیزدهم ت اختلال هویت جنسی وجنسیتی )هم جنس 

 بخش چهاردهم تاعتیادبه موادمخدر

  

 راهبردهای تدریس و یادگیری :. 9

نمایش فیلم وبحث وتبادل نظر درمورد مداخله های درمانی متناساب ، Case reportآموزش به شیوه یادگیری مشارکتی وطرح 

  با هر اختلال.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

(.شناخت درمانی کودکان ونوجوانان راهنمای بالینی هماراه باا مثاال هاای 6232داتیلیو،آرتورفریمن.)مارک رینکه،فرانک -6

 نسترن حبیبی آشتیانی.تهران:انتشارات ارجمند،موردی.ترجمه نسرین دودانگی

 منبع فرعی:

ی ترجمه حبیاب اللاه رفتاری همراه با نمایش ویدئوی-(.آموزش درمان شناختی 6236مونیکا بسکو،مایکل تیز.)،جسی رایت-6

 قاسم زاده،حسن حمیدپور.تهران:انتشارات ارجمند

-DSMنوجااوان بااا تجدیاادنظر کلاای باار اساااس  (.آساایب شناساای رواناای کااودک و6233خاادایاری فرد،محمااد.) -0

 انتشارات دانشگاه تهران:تهران.5

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

  وبارش مغزی سطح رفتار ورودی فراگیران تعیین شود.ارزشیابی تشخیصی:با شیوه پرسش و پاسخ 

  ارزشیابی تکوینی:فعالیت کلاسی ومیزان مشاارکت فراگیاران در بحاث هاای کلاسای وکاارگروه هاا. )نتیجاه آن باه صاورت

 کاربرگ در پوشه کارقرارگیرد(. 
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 ( :60ارزشیابی پایانی ) آزمون کتبی گسترده پاسخ کاه یاک آزمون کتبی کوتاه پاسخ وچند گزینه ای از مباحث نظری و نمره

سوال به صورت ارایه شرح حال یک کیس از سوی استادطراحی شود ومهارت آموز قادر به تشخیص ومعرفی مداخله درمانی 

 مناسب باشد.

 برداشت فراگیران از هر جلسه کلاس آموزشی به بیان خودشاان مکتاوب وکااربرگ هاای تکمیال  نمره(7کار: )ارزیابی پوشه

 .رایند کار گروهی در تیم یادگیری مشارکتی کلاس.مطالعه جدیدترین مقالات علمی مرتبط و ارایه گزارش آنشده در ف

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

063 

 

 «رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن-0

قانون مند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین از جمله ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی 

ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 

که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند لازم رو معلم به عنوان کارگزاری  ازاین .بر این قوانین و مقررات است عمومی مبتنی

قوانین و مقررات و سازمان  ،که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی یعنی است با این بستر وزمینه اگاهی ومعرفت داشته باشد.

 .به کسب آن نایل آیندمهارت آموز باید  معلمی است که نقشهای حرفه ای این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 98تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

باه استاد متخص  برای تدریس: 

 تشخیص گروه

 رانیا یاسلام یدر جمهور تیو ترب میو فلسفه تعل یاسناد تحول: نام درس 

این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد در پایان اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 بود:

های تربیات هاای ساازمانها و فعالیتها و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 را از منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند. (رسمی
 

تربیتی( را های های سازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت

 کند.نقد  از منظر قوانین ومقررات
 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را باا اساناد راهباردی و 

 بررسی و نقد نماید  رهنامه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 8

 : سند تحول بنیادین اول بخش

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 و اهداف سند تحول چشم انداز -

 راهبردهای کلان  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کلاس وارائه آن به کلاس و استاد -

 بحث در باره اهداف کلان و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کلاسی -

 :فعالیت عملکردی

 چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک(مقایسه سند تحول بنیادین با  -

 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها -

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 ند برنامه درسی ملی بخش دوم: س

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -
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 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کلاسی -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:
 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

 از منظر سازگاری درونی  نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 وزارت آموزش و پرورش  بخش سوم: سازمان وتشکیلات

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

 ساختار و تشکیلات شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 های یادگیری:فعالیت

 های کلاسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

نهضات ساواد آماوزی، کاانون پارورش  ،بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشای -

 و سازمان نوسازی  فکری

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی  -

 های عملکردی:فعالیت

 اداره کل یک استان یا یک منطقه بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی  :چهارمبخش 

 تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس( مرتبط با نظام قوانین -

اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آماوزش و پاررورش و شاورای عاالی  مقررات مهم و -

 انقلاب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 

 فعالیت یادگیری:

 های کلاسیبحثهای طرح شده مشارکت در مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -



 

076 

 

 فعالیت عملکردی:
 در ایران در جهان  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی مقایسه -

 وعمومی بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی  -

 مدرسه و شناسایی مشکلات ان  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک بررسی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

ضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت پیش مطالعه و تحقیق فردی برای ح

 مکتوب توسط مهارت آموز

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 استاد درس مکتوب توسط مهارت آموز و بررسی و اعلام نظر به موقع

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش نخسات تاا 6232شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. وزارت آموزش و پرورش.630صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 6232شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6272صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irت دولت: سای -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 2ها های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد مهارت آموز در فعالیت

 نمره 2ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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آموزی مهارتدوره یکسالهمشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی  -0 پیوست

 آموزی مهارت موضوع: بازنگری برنامه درسی دوره یکساله

 دل اربطانی(معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان )جناب آقای دکتر طاهر روشنمجری: 

 جناب آقای دکتر مهدی نامداری پژمانناظر: 

 سرکار خانم دکتر عاطفه عطارانهای تخصصی: دبیر کارگروه

 های تخصصی بازنگری و تدوین کنندگان سرفصل دروس:کارگروهاعضای 
 کارگروه آموزش ابتدایی:-

 سرکار خانم دکتر محبوبه فناخسرو :کارگروهرئیس 

 و جناب آقای سرکار خانم فاطمه حسین زاده ،ماهرخ حسن زادگانسرکار خانم  )به ترتیب حروف الفبا(: کارگروهاعضای 

 ی.نلیاکبر ز یعل
  آموزش کودکان استثنایی:کارگروه -

  لیالهه محمداسمعسرکار خانم دکتر  :کارگروهرئیس 
جناب آقای دکتر و  سرکار خانم دکتر زهرا اباذری، جناب آقای ساسان اسدپور اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:

  .مهدی صادقی نژاد
  کارگروه آموزش متوسطه:

 پاقلعهی عیسم دکتر دوست محمدجناب آقای  رئیس کارگروه:

 ی.محسن موسو دیدکتر سو جناب آقای  انیمیسل نیریشسرکار خانم دکتر  اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:
 کارگروه آموزش تربیت بدنی:

  جناب آقای عباس اردستانی رئیس کارگروه:

دکتر  جناب آقایمحسن حلاجی، دکتر  جناب آقای ،امید جهانسوز جناب آقای اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:
  .سرکار خانم دکتر فریده هادوی و شهرام نظری

 کارگروه مراقب سلامت:
  جناب آقای دکتر سید حسن طباطبایی رئیس کارگروه:

 ی.خانم محبوبه کندسرکار  و زهرا زارعسرکار خانم دکتر  اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:
 کارگروه امور تربیتی:

  جناب آقای دکتر علی سادئی کارگروه:رئیس 

  .ملیحه تعادلی و سرکار خانم بشکیدهزهرا سرکار خانم  اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:
 کارگروه مشاوره:
  سرکار خانم دکتر سهیلا فرتاش رئیس کارگروه:

 ناهید ثامتی.سرکار خانم دکتر تقی ابوطالبی احمدی و جناب آقای  اعضای کارگروه )به ترتیب حروف الفبا(:

 


