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  فصل اول: معرفی برنامه

 ابتداییآموزش  همعرفی بنیادین رشت

مروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت های ا

جدید در عرصه های مختلف نیازمند هستند. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحولات علمی و متناسب با 

د را ارتقا داده و موقعیت های یادگیری متنوعی را برای کسب عادات و نیازهای جامعه، توانایی های دانشی و روشی خو

توسط دانش آموزان تدارک ببینند. کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره  9العمرمهارت های یادگیری مادام

 تأثیر تجربیات دوران دیگری دارای اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام می دهد، تحت

کودکی است. تحقق این امر تا حد زیادی به کیفیت برنامه درسی معلمان در دوره ابتدیی و چگونگی آماده سازی آنان 

ولات را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تح« فکور بودن»وابسته است. این فرایند باید به معلمان کمک کند تا عادت 

ای و نیز شناخت ر عرصه عمل، نقش خود را به عنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه حرفهعلمی و بکارگیری آن د

رشته آموزش ابتدایی به منظور تربیت مربیان دوره اول و .از همین منظر استعدادهای دانش آموزان و هدایت آن ایفا کنند

ن آموزش و پرورش به اولویت دوره ابتدایی در دوم ابتدایی تدوین شده است و با توجه به این که در سند تحول بنیادی

تخصیص منابع اشاره شده و همچنین بر لزوم نگاه تخصصی به دوره ابتدایی تأکید شده است ، این رشته در راستای تامین 

دایی تنیاز در جهت تربیت متربیان با رویکرد تمام ساحتی و منطبق با اهداف برنامه درسی ملی و اهداف برنامه درسی دوره اب

و متناظر با محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی تعریف شده است. در راستای ماموریت اساسی دانشگاه فرهنگیان برای تامین 

نیروی اسانی مورد نیاز مدارس کشور ،بیش از شصت درصد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به رشته اموزش ابتدایی اختصاص 

و حجم نیروی انسانی مورد نیاز این رشته از یکسو و اهمیت اساسی دوران کودکی دارد لذا ضرورت داشت با توجه به گستره 

از سوی دیگر ،محتوای برنامه درسی این دوره همسو با اجرای سند تحول بنیادین  و شکل گیری شخصیت در فرایند تربیت

مهوری اسلامی ندتحول تعلیم تربیت جدر مدارس مورد بازنگری قرار گیرد تا مربیان دوره بنیادین ابتدایی که مجریان اصلی س

فرهنگیان  موزشی و تربیتی در دانشگاهسب با این نقش مهم را در فرایند آایران در کلاس های درس هستند شایستگی های متنا

 کسب نمایند.

 

 

 

                                                           
سازی  ل: برنامه های درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعا1-2اصل  -9

ادگیری مستمر توجه نماید. همچنین زمینه ارتقاء صلاحیت های اعتقادی، اخلاقی، دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به ی

: برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های لازم برای استمرار و معنادار شدن 1-1ای و تخصصی معلم را فراهم سازد و اصل حرفه

 (9119 98ا برای دانش آموزان تأمین کنند. )برنامه درسی ملی،  ص یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی ر
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 ابتداییآموزش درسی  منطق برنامه

تن اقتضائات ل تنظیم شده است و با در نظر گرفبرنامه درسی آموزش ابتدایی با توجه به ساحت های ششگانه تربیتی سندتحو

و نیازهای کودکان سعی شده است با نگاه تلفیقی به حوزه های یادگیری دانش ،نگرش و مهارات های مورد نیاز یک 

آموزگار برای ایجاد محیط مطلوب یادگیری و خلق فرصت های متنوع یاددهی یادگیری از طریق عناوین و سرفصل های 

اده شود. در کنار ایجاد دانش تخصصی مورد نیاز برای تدریس موثر مهارت های پایه در دوره ابتدایی دروس پوشش د

،مهارت ها و صلاحیت های عمومی تربیتی  و همچنین صلاحیت های حرفه ای تدریس و ارزشیابی در این برنامه درسی مورد 

 توجه قرار گرفته است.

کت از حافظه محوری به مهارت محوری و ایجاد فرصت های خلاقیت و جهت گیری های اصلی نظام آموزشی مانند حر

روحیه کاوشگری در کودکان که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته است در انتخاب عناوین برنامه های درسی مورد 

سجام د مانند اننظر بوده است. همچنین توجه به نقش اجتماعی مدرسه در پاسخ به نیازهای جامعه و مسائل و چالش های موجو

 ملی،سوادرسانه ای، آموزش چندفرهنگی که در جامعه در تدوین این برنامه لحاظ شده است.

مهندسی باز»در راستای « برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی»با عنایت به ضرورت های فوق  

ای های حرفها تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیدرسی تربیت معلم ب ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهسیاست

سند ملّی برنامه درسی تربیت »و « 9معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت .... 

ه بسط و کمک ب»... طراحی و تدوین شده است. از آنجا که در مبانی نظری سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت « معلم

« 8توسعه ظرفیت های وجودی دانش آموزان و  کسب شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه...

کلی برنامه درسی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، توسعه ظرفیت حرفه ای  مربیان به منظور خلق فرصت رویکرد لذا ،است

امکان بکارگیری تجربیات شخصی و آزادی عمل یادگیرنده برای دستیابی به دانش پایه،  ، که در آن1های یادگیری است

هایی که زمینه ساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی های مورد پرورش مهارت ها، باورها و گرایش

 کند. انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم می

شدن بتدایی براساس اسناد فرادستی)نقشة جامع علمی کشور، سند اسلامیاآموزش الزامات برنامه درسی 

 ها، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامة درسی ملّی(دانشگاه

                                                           
 ب( 9118:12)شورایعالی انقلاب فرهنگی، « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» 99هدف عملیاتی  - 9

 .987 رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص - 8

)معلم برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی  3رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند  - 1

 همان. 98و تربیتی در سطح کلاس درس را بر عهده دارد(، ص 
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 الف: سند تحول بنیادین

 ف تحصیلی های مختلدبستانی، دبستانی و دورهدادهای آموزش و پرورش پیش ها و برونافزایش کیفیت فرآیند

 سند تحول(88)راهکار  عشایری

 7ار های یادگیری )راهکی فرصتارتباطی و اطلاعاتی برای توسعه های جدیدگیری هوشمندانه از فناوریبهره 

 سند تحول( 96و 

 سند تحول(92)راهکار  آموزانالعمر نوآموزان و دانشایجاد محیط با نشاط برای یادگیری پایدار مادام 

 ای کارشناسان، مدیران ،معلمان و سایر کارکنان دوره ابتداییهای حرفهتوانمندی بهسازی منابع انسانی و ارتقای 

 های پنجگانه مقام عالی وزارت(سند تحول و سیاست88)راهکار 

 ها، والدین و ... ( در جهت توسعه ها، سازمانهای محیط پیرامونی )نهادها، دستگاهگیری از ظرفیتبهره

 سند تحول( 1و  2راهکار ) های آموزشی و پرورشیفعالیت

 های عادلانه و با کیفیت )باتوجه به اقتضائات فرهنگیتوجه به عدالت آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت- 

 سند تحول( 3)راهکار  اجتماعی و اقتصادی(

 تبی ه مراایرانی  به عنوان بستر اصلی دستیابی ب -های زندگی اسلامیهای پایه و آداب و مهارتتاکید بر شایستگی

 سند تحول( 1و 8)راهکار  از حیات طیبه

 سند تحول و سیاست های پنجگانه 6)راهکار  مدرسه به عنوان خاستگاه اصلی تحقق اهداف و کانون تربیت محله

 مقام عالی وزارت(

 ر راهکا) تمرکز بر منابع انسانی در تعلیم و تربیت دوره ابتدایی به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار و تحول آفرین

 سند تحول(98

 هکار )را سازی آن در سطوح مختلف آموزش و پرورش دوره ابتداییریزی مبتنی بر پژوهش و نهادینهبرنامه

 سند تحول(81

 سند تحول( 3)راهکار  های جدیدتوسعه یادگیری الکترونیک و استفاده هوشمندانه از فنآوری 

 و  آموزان و تفاوتهای شهریه هویت جنسیتی دانشهای فردی، به ویژتوجه بیشتر به تفاوت (9/9بند ه راهکار

 روستایی

  دة ریزی شگسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه (9/7راهکار

 های تحصیلی و برای همة دانش آموزان آن در همة دوره



1 

 

 ی شهرها، عشایر کوچ نشین ، روستاها، حاشیهآموزان ساکن در مناطق محروم( توانمندسازی دانش3/1راهکار

 های آموزشی متنوع و با کیفیتو هم چنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تاکید بر ایجاد  فرصت

 

  هایطراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره (91/8راهکار 

 ی فرایندمحور در ارتقای پایه های تحصیلی دورة ابتدایی و رویکرد تلفیقیتحصیلی و رویکرد ارزشیاب

 های تحصیلیدر سایر پایه )فرآیندمحور و نتیجه محور(

 ابلاغی مقام معظم رهبری سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشورب: 

ندگی سلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه ) زتحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت ا -9

فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی( و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، 

مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های 

ق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت مؤمن، پرهیزکار، متخل

 .پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر

ر دا عهده و  ه اجتماعیارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمای -8

اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن )از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان امر 

 .حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها

بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت  -1

ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه  ع انسانی با تأکید برمناب

ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و 

 ش.خلاق و اثربخ یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین،

 نقشه جامع علمی کشور  ج:

 رسید متون تدوین و تربیت و تعلیم هایروش در خلاقانه و علمی فنون گیری بکار  :8از راهبرد کلان  2اقدام ملی 

 به منظور ترویج تفکر خلاق علمی از پایین ترین سنین پرورش و آموزش در بخصوص

 کشور د: نقشه مهندسی فرهنگی
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بازنگری  در قوانین  ومقررات مرتبط با موضوع کودک متناسب با اموزه های دین اسلام ومصالح   :11اقدام ملی 

 تربیتی کودکان

 ابتداییآموزش درسی  هدف کلی برنامه

مبانی  اسلامی، تربیت مربیانی است که با تسلط بر فلسفه تربیت هدف کلی برنامه درسی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی،

یه و آداب های تربیتی مناسبی برای یادگیری مهارت های پاهای کودکان بتوانند فرصتتربیت و شناخت ویژگیعلم تعلیم و 

و مهارت های بنیادین زندگی در دوره ابتدایی فراهم آورند و با استفاده از روش های مناسب تدریس و ارزشیابی ،زمینه 

ف برنامه درسی دوره ابتدایی را برای همه دانش آموزان با در نظر تحقق شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی ملی و اهدا

  گرفتن تفاوت ها ی فردی آن ها فراهم آورند. 

 ابتداییآموزش درسی  ههای مورد انتظار در برناماهداف/ شایستگی

 بتواند:  ابتداییآموزش  هآموخته رشترود دانشانتظار می

یم و تربیت اسلامی و آموزه های دینی نقش خود را در جهت تربیت انسان با شناخت صحیح و تسلط کافی به مبانی تعل .9

 .صالح در سراسر فرصت های درون و بیرون مدرسه ای دانش آموزان ایفا نماید

با شناخت ویژگیهای کودکان و اقتضائات تربیت در دوران کودکی از روش های مناسب برای ایجاد حس  .8

 .ن استفاده نمایدخودارزشمندی و عزت و کرامت در کودکا

با درک ارزش های جامعه چندفرهنگی ، ضمن احترام به فرهنگ های اقوام مختلف ایرانی،روحیه تعلق به هویت  .1

 .یکپارچه ایرانی اسلامی و انسجام ملی را پرورش دهد

بی سبا شناخت اصول علم تعلیم وتربیت و روان شناسی خصوصا در نظر گرفتن تفاوت های فردی محیط یادگیری منا .2

 .آموز ایجاد نمایدبرای شناخت استعدادها و پرورش مناسب هر دانش

فکر محیط مناسبی برای پرورش مهارت های ت و استفاده از بستر بازی ،هنر و داستان با تسلط بر روش های تدریس فعال .3

 .و خلاقیت در دانش آموزان ایجاد نماید

ل طباق با ویژگی های بومی و نیازهای یادگیرندگان تحلیبرنامه درسی موضوعات مختلف دوره ابتدایی را برای ان .6

کرده، و بر اساس مفاهیم و مهارت های پایه دوره ابتدایی طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویکرد 

  تلفیقی در سازمان دادن فرصت های یادگیری یکپارچه، تهیه و اجرا نماید.

 وصیفی در دوره ابتدایی، از ارزشیابی به عنوان ابزاری برای یادگیری دانشبا تسلط بر اهداف و روش ارزشیابی کیفی ت .6

آموزان استفاده نموده و در فرآیند یادگیر ی ازبازخوردهای مناسب برای رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت دانش 

 آموز استفاده نماید.
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ی پایه ب برای تعمیق یادگیری مهارت هابا شناخت کافی از رویکردهای نوین تعلیم و تربیت ،تکالیف مهارتی مناس .2

خواندن نوشتن و حساب کردن و پیوند آموخته های کلاس درس به فضای زندگی واقعی و ارتقای آداب و مهارت 

 .های زندگی در ساعات یادگیری خارج از مدسه ارائه نماید

می در بستر فضای مجازی دارا باشد دانش ،نگرش و مهارت های لازم را جهت  استفاده از فناوری برای ایفای نقش معل .1

ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خلق/ غنی سازی  فرصت های آموزشی/ تربیتی و توسعه توانایی های حرفهو 

 استفاده نماید.

از زبان هنر برای مطالعه و تحلیل موقعیت های تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی چون قوه تخیل، تصور، تفکر  .98

 و شهودی در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیرد.  ایاستعاره

ایجاد ارتباط مؤثر با اولیای دانش آموز آنان را به نقش های مناسب در جهت حمایت و پشتیبانی از فرآیند تربیتی و  با .99

و  والدین در جریان تربیتبرطرف کردن مشکلات رفتاری فرزندان آگاه نماید و زمینه را بر ای ایفای نقش موثر 

 یادگیری دانش آموز فراهم نماید.

 

 ابتداییآموزش  هرشت هوستیپ یکارشناس تعریف دوره

های آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که ، یکی از دورهییابتداآموزش  هکارشناسی پیوسته رشت هدور

 ابتداییای ههای آموزشی و پرورشی دورهبرای اشتغال به فعالیتهای لازم هدف آن تربیت معلمانی است که واجد شایستگی

  ست.ا دوم و اول

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش

 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن پیش دانشگاهی/ دیپلم دورة دوم متوسطه؛ -

 ی؛اختصاص مصاحبة و قبولی در آزمون ورودی -

 .ناسب برای معلمیهای جسمی و شخصیتی ممندی از ویژگیبهره-

 طول دوره 

سال تحصیلی قابل اجرا چهار سنال اسنت که با نظام آموزشی واحدی در هشت نیمیی ابتداطول دورة کارشنناسنی آموزش 

ساعت، برای هر واحد عملی  97هفتة آموزشنی است. زمان لازم برای هر واحد نظری  97خواهد بود. هر نیمسنال تحصنیلی 

 ساعت منظور شده است.  72ساعت و برای هر واحد کارورزی  22گاهی ساعت، برای هر واحد کار 18

 واحد های درسی

 ،یواحد دروس عموم 87واحد اسننت. از این تعداد  938 ییابتدا وسننتهیپ یکارشننناسنن هدور یدرسنن یتعداد کل واحدها

  است. یواحد دروس تخصص 11و  یواحد دروس تربیت 98 ،یاسلام تیو ترب میواحد دروس تعل91
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 کارشناسی پیوسته  دوره ابتداییآموزش  رشتهدرسی  سیمات و سهم دروس در برنامهتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 - General Knowledge (GK) 

2 - Pedagogical Knowledge (PK) 

3 - Content Knowledge (CK) 

4 - Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

 تعداد واحد نوع درس

 عمومی

)9(GK 

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

87 

 واحد  2

 واحد 97 معارف اسلامی

 واحد 8 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 تربیتی

)8(PK 

 واحد 91                          تربیت اسلامی

 واحد 98                          تربیت علمی

 تخصصی

)2,PCK1(CK 

 (CKموضوعی )
11 

 واحد 66

 واحد 88 (PCKموضوعی ) -تربیتی

 مازاد بر سقف واحد اختیاری                                                   

 واحد 905 جمع
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 فصل دوم: جداول دروس

مشتمل بر جداول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و یی ابتداآموزش  ل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشتهاوجد

 می باشد. و دروس اختیاریسلامی، تربیتی، تخصصی دانشگاه فرهنگیان، تعلیم و تربیت ا ی، معارف اسلامی، عمومی ویژةفناور

 کارشناسی پیوستهه دور ابتداییآموزش ه و فناوری رشت زارت علوم، تحقیقاتدروس عمومی مصوب و -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پیوسته هدورابتدایی آموزش  معارف اسلامی عمومی رشته دروس -8 جدول

 عنوان درس نوع شایستگی
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی 
عموم

  22 - 22 1 زبان فارسی 

  22 - 22 1 زبان انگلیسی

  82 97 2 9 تربیت بدنی 

  18 18 - 9 9ورزش 

  907 48 954 8 جمع

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس گرایش

تعداد 

 واحد

 ساعت
 توضیحات

 کل نظری

ی
عموم

 

 مبانی نظری اسلام

 18 18 8 )مبدا و معاد( 9اسلامی  اندیشة
انتخاب دو 

درس به ارزش 

 واحد 2

 18 18 8 )نبوت و امامت( 8اسلامی  اندیشة

 18 18 8 انسان در اسلام

 18 18 8 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 اخلاق اسلامی

 18 18 8 فلسفه اخلاق )با تکیه بر مباحث تربیتی(
انتخاب یک 

درس به ارزش 

 واحد 8

 18 18 8 اخلاق اسلامی )مبانی و مفاهیم(

 18 18 8 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(

 18 18 8 ی اسلامیعرفان عمل

 انقلاب اسلامی

انتخاب یک  18 18 8 انقلاب اسلامی ایران

درس به ارزش 

 واحد 8

 18 18 8 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 18 18 8 سیاسی امام خمینی )ره( اندیشة

تاریخ و تمدن 

 اسلامی

انتخاب یک  18 18 8 تاریخ تحلیلی صدر اسلام

ارزش درس به 

 واحد 8
 18 18 8 تاریخ امامت

آشنایی با منابع 

 اسلامی

انتخاب یک  18 18 8 تفسیر موضوعی قرآن

درس به ارزش 

 واحد 8
 18 18 8 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 الزامی 18 18 8 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 الزامی 18 18 8 دانش خانواده و جمعیت

  701 701 91 جمع
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 کارشناسی پیوسته هدورابتدایی آموزش  رشتهدروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان  -1جدول 

 کارشناسی پیوسته هدورابتدایی آموزش  شتهردروس تعلیم و تربیت اسلامی  -2جدول 

 

 

 

 

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 کل عملی نظری
ی
عموم

 

سلامت/ بهداشت و صیانت از محیط 

 زیست
8 18 - 18  

  97 97 97 7 جمع

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

 ساعت
نیازپیش  

 کل نظری

ی
ت اسلام

تعلیم و تربی
 

  22 22 9 فلسفه تربیتی اسلام*

  18 18 7 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا.*

  18 18 7 سیرة تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(*

  18 18 7 اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام*

 تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسلام و ایران

تناد به اس وسته،یپ یدوره کارشناس ابتداییدرس در رشته آموزش  نیا

رزش به ا« آموزش قرآن»دانشگاه، با نام  یدرس یزریبرنامه یمصوبه شورا

 .تشده اس فیتعر یواحد در مجموعه دروس موضوع 8

 های تربیت اسلامی در دنیای معاصرچالش

این درس در رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد 

به   «مبانی آموزش دینی»ریزی درسی دانشگاه، با نام مصوبه شورای برنامه

 .واحد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است 8ارزش 

  18 18 7 *تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام

 آشنایی با تجارب مدارس اسلامی معاصر

این درس در رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد 

ه ارزش ب«  آموزش دینی»ریزی درسی دانشگاه، با نام مصوبه شورای برنامه

 .واحد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است 8

  18 18 7 دس*های تربیتی دفاع مقآشنایی با ارزش

  758 758 99 جمع کل 
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 دوره کارشناسی پیوستهابتدایی رشته آموزش دروس تربیتی  -3جدول 

 

 رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوستهدروس تخصصی  -7جدول 

 

نوع 

 شایستگی
 تعداد واحد عنوان درس

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی
ش تربیت

دان
 

  18  18 7 روانشناسی تربیتی 

 18  18 7 نظریه های یادگیری و آموزش
 

  18  18 7 ی آموزش و پرورشجامعه شناس

  22 97 18 7 های تدریساصول و روش

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روش

این درس در رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد مصوبه شورای 

به ارزش  «در دوره ابتدایی فنون راهنمایی و مشاوره»ریزی درسی دانشگاه، با نام برنامه

 حد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده استوا 8

  18  18 7 ریزی درسیاصول برنامه

 مدیریت آموزشگاهی

این درس در رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد مصوبه شورای 

واحد  8به ارزش « مدیریت مدرسه وکلاس درس»ریزی درسی دانشگاه، با نام برنامه

 ضوعی تعریف شده است.در مجموعه دروس مو

  72 72  7 کاربست فناوری در یادگیری

 745 85 915 97 جمع 
 

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی )
ضوع

مو
C

K
) 

  22    22 1 وجوان(روانشناسی رشد )کودک و ن

مبانی و اصول آموزش و پرورش 

  ابتدایی
8 18    18  

  22   18 97 8 دوره ابتدایی راهنمایی و مشاوره فنون

  18    18 8 و یادگیری مدیریت کلاس درس

  18    18 8 های پژوهش در علوم تربیتیروش

های کمّی و های تحلیل دادهشیوه

 افزارهاکیفی با کاربرد نرم 
8 97 18   22 

های پژوهش در روش

 علوم تربیتی

  18    18 8 دبیات کودک و نوجوانا
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  18    18 8 آموزش زبان فارسی

بررسی محتوای کتاب های درسی 

 فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی
 یآموزش زبان فارس 22   18 97 8

بررسی محتوای کتاب های درسی 

 م ابتداییفارسی و نگارش دوره دو
 یآموزش زبان فارس 22   18 97 8

  18    18 8 ریاضیات پایه

 ریاضیات پایه 18    18 8 آموزش ریاضیمبانی 

 یاضیآموزش رمبانی  22   18 97 8 9آموزش ریاضی 

 9 یاضیآموزش ر 22   18 97 8 8آموزش ریاضی 

  18    18 8 9 آموزش علوم تجربی

 9یآموزش علوم تجرب 22   18 97 8 8 آموزش علوم تجربی

 8یآموزش علوم تجرب 22   18 97 8 1 آموزش علوم تجربی

  18    18 8 آموزش مطالعات اجتماعی

بررسی محتوای کتاب درسی 

 مطالعات اجتماعی
8 97 18   22 

آموزش مطالعات 

 یاجتماع

  18    18 8 آموزش قرآن 

  18    18 8 مبانی آموزش دینی

 مبانی آموزش دینی 18    18 8 زش دینیآمو

  22   18 97 8 آموزش تربیت بدنی مبانی 

 22   18 97 8 آموزش تربیت بدنی 
مبانی آموزش تربیت 

 بدنی

  22   18 97 8 بازی و یادگیری 

  22   18 97 8 آموزش هنر مبانی 

 آموزش هنرمبانی  22  22   9 کارگاه خوشنویسی

 آموزش هنرمبانی  22  22   9 ی  و کاردستیکارگاه  نقاش

 آموزش هنرمبانی  22  22   9 قصه گویی و نمایش خلاقکارگاه  

 آموزش هنرمبانی  22  22   9 کارگاه هنرهای شنیداری 

 22   18 97 8 شناخت مسائل کودکان و نوجوانان
روانشناسی رشد )کودک 

 و نوجوان(
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  18    18 8 مشکلات یادگیری عمومی

  18    18 8 مشکلات یادگیری خاص

آموزش و پرورش فراگیر در دوره 

 ابتدایی
8 18    18 

روانشناسی رشد )کودک 

 و نوجوان(

 هایکلاس ریزی درمدیریت و برنامه

 چندپایه
8 97 18   22  

  22   18 97 8 های چندپایه در کلاس آموزش

های زندگی آموزش مهارت

 هروندی()چندفرهنگی و ش
8 18    18  

های آموزش به کودکان دو مهارت

 زبانه
 آموزش زبان فارسی 22   18 97 8

  18    18 8 سواد رسانه ای و تفکر انتقادی

  18    18 8 در آموزش ابتدایی زبان تخصصی

  9197  917 044 811 22     جمع

ی ) 
ضوع

ی مو
تربیت

P
C

K
)

 

 یدرس یزیربرنامهاصول  22   18 97 8 در آموزش ابتداییطراحی آموزشی 

آموزش تلفیقی و تکالیف مهارتی 

 در دوره ابتدایی
8 97 18   22  

سنجش و ارزشیابی از پیشرفت 

 تحصیلی در آموزش ابتدایی
8 97 18   22  

ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره 

 ابتدایی
8 97 18   22 

سنجش و ارزشیابی از 

پیشرفت تحصیلی در 

ش ابتداییآموز  

آموزش ابتداییکاربرد فناوری در   8  72   72  

ایپژوهش و توسعه حرفه  8 97 18   22  

9 کارورزی  ایپژوهش و توسعه حرفه 982 982    8 

8کارورزی   9 یکارورز 982 982    8 

1کارورزی   8 یکارورز 982 982    8 

2کارورزی   1 یکارورز 982 982    8 

     8 پروژه
به تشخیص 

 استاد راهنما
 ایپژوهش و توسعه حرفه

  891 097 - 774 85 77 جمع

  7448 097  218 121 11 کل جمع
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 9دروس اختیاری -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
های دولتی ارائه دروس اختیاری تا حداکثر دو درس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه 88/81/9113مورخ  882138/8به استناد ابلاغیه شماره  -9

دروس مذکور  99/98/9113مورخ  823679/8شجو خواهد بود. همچنین به استناد ابلاغیه شماره رایگان و در سایر موسسات، منوط به پرداخت هزینه توسط دان

 . شوددر چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می

نوع 

 شایستگی
 نام درس

 تعداد

 واحد

 ساعت

 پیش نیاز
 کل عملی نظری

عمومی
 

  18  18 7 های زندگی  دانشجوییمهارت

  18  18 7 کارآفرینی

  18  18 7 شناخت محیط زیست

  18  18 7 مدیریت بحران

  18  18 7 استانداردسازی

  18 18  9 8ورزش 

  مازاد بر سقف واحد جمع 
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 فصل سوم: سرفصل دروس

 «سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیست»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -9

از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط لازم برای یادگیری و رشد انسانی است؛  نظربرخورداری از سنلامتی صنرف

زیرا انسنان سنالم، محور توسنعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند محکمی با 

گمان است که بی« تحقق حیات طیبه»نظام آموزش و پرورش نیز  سنلامت جسنمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد. هدف غایی

برخورداری از سنلامتی برای دسنتیابی به آن ضنرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سنلامت جسمانی و روانی بهتری برخوردار 

ساعات غیبت کاری را فراهم  های درمانی ووری بالاتری خواهند داشنت و موجبات کاهش بار اقتصنادی ناشی از هزینهباشنند بهره

سی با دانش ی درترین سطح برنامهیابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در نزدیکی دستسنازند. لازمه

 ی تربیت معلم بخواهد معلمانیی سنننلامت درآمیخته شنننوند. به سنننخنی دیگر، اگر دورهآموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله

ها کند که سنالم و تندرسنت باشند و در آینده بتوانند در راستای ارتقای سلامت دانش آموزان گام بردارند، منطقی ی مدرسنهوانهر

شننوند. سننواد سننلامت معرف هایی باشنند که منجر به افزایش سننواد سننلامت دانشننجومعلم معلمان میی برنامهاسننت که دربرگیرنده

ا آن گیری درسننت در برخورد بث بهداشننتی، درک، انتقال و کاربسننت آن و همچنین تصننمیمتوانمندی فرد در دسننتیابی به مباح

 مباحث به منظور ارتقای سلامت خود و دیگران است. 

ی سننلامت جامعه که عبارتند: بیماری قلبی عروقی، سننرطان، و ایمنی و به این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده

سلامت از طریق تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف الکل و دخانیات و همچنین ارتقای سلامت جسمانی،  حوادث، بر ارتقای

های یادگیری گوناگونی در اختیار دانشجومعلم معلمان قرار داده ها و فرصتشود و بر این اساس فعالیتروانی و اجتماعی تاکید می

شنوند، بلکه با تکیه بر تعریف ارائه شده برای سواد صنرف اطلاعات بهداشنتی محدود نمیها به ارائه و انتقال شنود. این فرصنتمی

ند ای معنادار با بافت واقعی زندگی خود پیوسنازند تا دانشنجومعلم بتواند آنچه آموخته است را به گونهای فراهم میسنلامت، زمینه

ه بر این، یابد. علاوفردی، تفکر انتقادی و خلاق در او پرورش می های فردی، بینهایی مهارتبزنند. همچنین بنا انجنام چنین فعالیت

نیز به  گیرد، بخشی از این واحد درسیچون در یک دیدگاه وسیعتر از سلامت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد توجه قرار 

 صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است.
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 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

  شاااایسااتگی کلیادی:
 عمومی

 -نیاز: پیش

اسااتاد متخصااا برای 

پزشنننک، رشنننته تدریس: 

بهننداشنننت و رشنننتننه هننای 

 پیراپزشکی، زیست شناسی

 سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس به فارسی: 

 Health, Safety and environment protectionنام درس به انگلیسی: 

 ری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگی

 منابع اطلاعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد. -

یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سلامت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر  -

 روی سلامت خود ارزشیابی کند.

آموزان( طراحی و اجرا آموز )دانشه بلند مدت با اهداف روشنن برای ارتقای سلامت دانشیک برنام -

 ها( ارزشیابی کند.نماید و نتایج آن را بر سلامت او )آن

های موجود را ارزیابی و با شناخت اکوسیستم و انواع منابع محل زندگی خود، اثرات آلودگی -

 راهکارهای اصلاحی معرفی نمایند.

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن هایفرصت -7

 بخش نخست: مبانی سلامت

 :معارفه و آشنایی با مفاهیم پایه 

های مختلف مرتبط با سلامت؛ آشنایی با تاریخ تحول علم سلامت آشننایی با مدرس، دانشجومعلمان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 همگانی و رویکردهای سلامت همگانی.

 تکالیف عملکردی:

شنود را یادداشت کنند و سپس همراه آنان ها ارزش محسنوب میای پنج الویت که برای آننشنجومعلمان بخواهید روی برگهاز دا

 ها جایی دارد؟بررسی کنید آیا سلامتی در میان این الویت

 ائه دهید.با سلامت را ار از دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سلامت ارائه دهند و با تکیه بر دانش پیشین آنان، مفاهیم مرتبط

های پیشین، در بخشنی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارش خود شرح حال نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

 نیازها، امیدها، انتظارات خود را از این درس دو واحدی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل دهند.

: در پایان این جلسنه، از دانشنجویان بخواهید مصادیق اقدامات سلامت همگانی در پیرامون خود را شناسایی کنند و عملی تکلیف

 گزارشی از آن ارائه دهند.

 اطلاعات سلامت: های نمایهمعرفی پایگاه 

 هاهای اطلاعات سلامت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه

 تکالیف عملکردی:

ها را مشغول کرده است را انتخاب کنند و سپس در میان ان بخواهید یکی از موضنوعات سلامت که به تازگی ههن آناز دانشنجوی

 اند را در قالب گزارش به کلاس ارائه دهند.ها معرفی شده است پیرامون آن گردش کنند. آنچه آموختهپایگاه مختلفی که به آن
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 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سلامت

 غیرواگیر: هایبیماری 

های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصلاح های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از بیماریها بیماریتعریف و ویژگی

 های غیرواگیرو غیر قابل اصلاح(، شایعترین بیماری

کته شنرایین، آنژین صندری، س مروری بر سنیسنتم گردش خون، تعریف و علل پدیدآیی تصنلب های قلبی و عروقی:بیماری

نقش  های قلبی و مغزی؛ها؛ چگونگی کاهش خطر بروز سننکتهها و چگونگی برخورد با آنقلبی و سننکته مغزی و علائم شننایع آن

 های قلبی عروقی؛ فشار خون بالا )تعریف، علائم و تشخیص، پیشگیری(ها در بروز بیماریچربی

های های پیشگیری کننده، اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطانعلائم هشدار دهنده، گامزا، تعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 شایع در ایران.

 های واگیردار:بیماری 

های آسکاریس، یویژگآسکاریوز )های اکسنیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ویژگیهای انگلی: کرمک یا اکسیور )عفونت

ضننعیت تعریف بیماری سننالک، وساالک )های ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشننگیری(؛ گیویژژیاردیوز )راه انتقال، راه پیشننگیری(؛ 

سالک در ایران و جهان، عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و علائم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، چگونگی 

 های آلوده شنندن، چگونگی تشننخیصراه های شننپش،ویژگی. پدیکلوزیس )شاا(ش(: برخورد با دانش آموز مبتلا به سننالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد.آلودگی، راه

های های انتقال، عقاید غلط، راهچگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، راهاچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص(پیشگیری، راه

 :کمک های اولیه 

ها؛ کمک منی؛ شنناسنایی خطرات فیزیکی، شنیمیایی، بیولوژیکی؛ نحوه پیشگیری از آنتعریف مفاهیم خطر، آسنیب، تصنادف، ای

 های اولیه پایه در حوادث.

 تکلیف عملکردی:

عروقی  های قلبیهای کوچک، سبک زندگی خود یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتلا به بیماریاز دانشجویان بخواهید در گروه

 ریزی کنند.خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات برنامهو سرطان بررسی کنند. عوامل 

 تکلیف عملکردی:

و  های زیر را شناساییهای کوچک خطرات مربوط به هر یک از محیطاند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. 

 هاهای بهداشتی و در دیگر مکاندر راهروها، در حیاط مدرسه، در سرویس در محیط کلاس،
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 تکلیف عملکردی: 

ی اند دو پیام آموزشی در زمینهاز دانشنجویان بخواهید از یک مدرسنه بازدید کنند و بر اسناس آنچه که در مدرسنه مشناهده کرده

 وزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند.های مخاطب )دانش آمایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از گروه

ا آموزان، پدر و مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره ر: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانشتکلیف عملی

 های انگلی کرمک، آسکاریوز، ژیاردیوز، یا سالک آشنا سازند.با بیماری

 بخش سوم: ارتقای سلامت

 یه سالم:تغذ 

های رشد در سنین پنج تا نوزده سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی های غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه

)چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم )بوفه 

ها مغذیآموزان؛ کمبود ریزای نامناسب دانشای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیهان بلوغ )نیازهای تغذیهسابق(؛ تغذیه در دور

(؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسنننب مواد Dآموز و فرایند یادگیری )کمبود ید، آهن، کلسنننیم، روی، ویتامین و اثرات آن بر دانش

 غذایی

 :فعالیت بدنی 

نی در میان زنان های بدهای مختلف، وضعیت میزان فعالیتتحرکی در ایجاد بیماریبندی آن؛ نقش بیروهتعریف فعالیت بدنی و گ

و مردان ایرانی، اثرات سننودمند فعالیت بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصننیه شننده برای گروه های سنننی گوناگون، هرم فعالیت 

 بدنی

 :اعتیاد 

 عوامل موثر بر اعتیاد و عواقب آن

 وزش سلامت و سواد سلامتآم 

 تکلیف عملکردی: 

ا ثبت ی خود ریک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

انشجویان بر د بیان شد« های غذاییاصول تغذیه سالم و گروه»و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و به کلاس بیاورند. پس از آنکه 

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند. و گروه 1اساس واحد غذایی مورد نیاز

 تکلیف عملکردی: 

 از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی برای یک هفته خود تنظیم کنند و به کلاس آورند.

                                                           
1. Serving size 
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 تکلیف عملکردی: 

ن بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسننبه کنند. رقم به دسننت آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با از دانشننجویا

 گیرند یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.ای که در آن قرار میتوجه به طبقه

مدرسه مراجعه کنند و فهرست مواد غذایی موجود در از دانشنجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک  :9فعالیت پیشنهادی 

آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم تفکیک کنند. سننپس راهکارهایی برای توجیه مسننئولان مدرسننه، مسننئول 

 آموزان در خصوص تغییر موارد غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.پایگاه و دانش

آموز که در مرحله بلوغ است مصاحبه کنند و برنامه غذایی یک روز او یان بخواهید با یک دانشاز دانشجو: 7فعالیت پیشنهادی

س های خود را به صورت گزارش به کلاای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافتههای حاصل را با نیازهای تغذیهرا بررسی کنند و داده

 ارائه دهند.

 بخش چهارم: سلامت جسمانی )بهداشت فردی(

 ها(:لامت جسمانی )بهداشت فردی و بیماریس 

ساختمان و ) مراقبت از پوست و مواهمیت بهداشنت دسنت و پاها، آموزش شنسنتشنوی دست(؛ ) بهداشات دسات و پاها

 هاممراقبت از چش عملکرد پوسنت و مو، آشننایی و چگونگی برخورد با مشنکلات شنایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

اختمان گوش، س) هامراقبت از گوش، مشکلات متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ سناختمان کره چشم)

هایی اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام) بهداشت خوابمشکلات متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(؛ 

های مختلف، عوامل ن، آشننننایی با زمان رویش دندانهای مختلف دندا)بخش بهداشاات دهان و دندانبرای بهتر خوابیدن(. 

گیری از های پیشهای شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر پوسیدگی دندان، راهموثر بر ایجاد پوسنیدگی دندان، محل

تفاده از نخ دندان ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش اس 98تا  7پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به کودکان 

ها؛ تفاوت لثه سالم دیدگی و شکستگی دندانبه کودکان(، فلورایدتراپی، فیشنور سیلانت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی بلوغ و دگرگونی) بهداشت باروریو ملتهب؛ علل بوی بد دهان(. 

بیعی ها و حالات طیژه دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانههای آن. }وو زیان

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

 تکلیف عملکردی: 

است  ها را مشغول کردهائل مرتبط با بهداشت فردی در محیط پردیس )یا خوابگاه( که ههن آناز دانشنجویان بخواهید یکی از مسن

 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند.را شناسایی کنند و در قالب یک گزارش راه حل

 تکلیف عملکردی: 

 ای انتقادی از آن تهیه کنند.وانند و چکیدهاز دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخ

 تکلیف عملکردی: 
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آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با از دانشنجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن دانش

 بهداشت فردی تشویق کنند.

 تکلیف عملکردی: 

 ها به شنپش مبتلا شننده است وآموزی در کلاس آنیرند و تصنور کنند دانشهای کوچک قرار بگاز دانشنجویان بخواهید در گروه

ها با شپش این موضوع ای خطاب به آن خانواده نوشنته و ضمن آشنایی آنای به خانواده او اطلاع دهند. نامهها باید از طریق نامهآن

 را به آنان اطلاع دهند.

آموز را در کلاس به صورت عملی نمایش آموزش شستشوی دست به دانش: از دانشجویان بخواهید مراحل 9فعالیت پیشنهادی 

 دهند.

وزان آمها برای دانش: از دانشنجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای آموزش شستن دست7فعالیت پیشنهادی 

 طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و بازی جدید را به کلاس عرضه کنند.

ی آنها مکانی برای شنسنتن دست وجود ندارد. از آنها : از دانشنجویان بخواهید که تصنور کنند در مدرسنه9الیت پیشانهادی فع

بخواهید راهکارهایی بیاندیشنند که بر این محدودیت فائق آیند. راهکارهای خود را به صنورت نقاشنی، عکاسننی، گزارش کتبی و 

 غیره به کلاس ارائه دهند.

از دانشننجویان بخواهید بررسننی کنند دانشننجویان خوابگاهی باید چه  : برای دانشااجویان خوابگاهی:4ی فعالیت پیشاانهاد

 نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 

: موانعی که بر سننر راه حفظ بهداشننت خواب شننما وجود دارد را برای دانشااجویان غیرخوابگاهی: 0فعالیت پیشاانهادی 

 ها ارائه دهید.یی برای از میان برداشتن آنشناسایی کنید و سپس راهکارها

 بخش پنجم: سلامت روان

 :سلامت روان و مدرسه 

 ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای کننده؛تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شنناسایی روان و سنلامت تعریف

 و فعالیبیش یادگیری؛ اختلال اختلالات دکشننی؛خو های روانی در حوادث و بلایا؛ افسننردگی؛ اضننطراب؛روان؛ حمایت سننلامت

 لجبازی؛ صرع؛ و جوییمقابله اختلال توجه؛ کمبود

 تکلیف عملکردی:  

های معتبر، حادثه یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا ها و سایتاز دانشنجویان بخواهید با مراجعه به آرشنیو روزنامه

از اختلالات مرتبط با سننلامت روان که در این نشننسننت آموزشننی مورد بحث قرار گرفته اسننت در در ایران( رخ داده اسننت و یکی 

توانست از وقوع این رویداد پیشگیری پدیدآیی آن رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می

 کند را در قالب گزارشی به کلاس ارائه دهند.
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 ط زیستبخش ششم: صیانت از محی

 :شناخت محیط زیست 

 تعریف محیط زیست و انواع آن

 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی(

 تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انواع آن

 محیط زیست ایران

 تکلیف عملکردی:

ع امل نوع اکوسیستم و انواع مناباز دانشنجویان بخواهید که با یک گزارش تصنویری، نمایی از محیط زیسنت محل زندگی خود ش

 موجود ارائه دهند )بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد(.

 :شناخت انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی 

 تعریف آلودگی و اثر

 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت

 تکلیف عملکردی:

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

 برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

ند و در هنگام بازدید بدرسننتی انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به از دانشننجویان بخواهید که در تدارک سننفر همکاری کن

 راهکارهای اصلاحی اشاره نمایند.

 شناخت حفاظت و حمایت از محیط زیست 

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست

 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف

 ط زیستیمعرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محی

 تکلیف عملکردی:

 گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 



  

87 

 

 نمایش فیلم یا اسلایدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

اب خود، یک یا چند روش حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش از دانشنجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخ

 دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 ارائه مبانی آموزش محیط زیست و شناخت روش ها 

 تعریف آموزش محیط زیست

 معرفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش

 فی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشیمعر

 تکلیف عملکردی:

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیسنت و انواع روش ها، رسنانه ها و وسنایل کمک آموزشی مناسب 

 برحسب پایه 

 نمایش اسلاید یا وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

انشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از هماهنگی های لازم با مدرسه، برای دو یا سه از د

واند تساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش های مناسب آموزش دهند. اینکار می

 جام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس الزامی است.ایران ان 1در روزهای تقویم محیط زیستی

 راهبردهای تدریس و یادگیری-9

ها پذیرد. باید تلاش گردد تا ساختار جلسهمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ت داشنته باشنند. باور بر این اسنت که گفت و شننودی که در نشننست ی افراد در فرایند یادگیری مشنارکای باشند که همهبه گونه

گیرد، تنها میان مدرس و دانشننجویان نیسننت، بلکه میان خود دانشننجویان با هم نیز آموزشننی به منظور وقوع یادگیری صننورت می

وچک های کبتوانند در گروه ای فراهم شده است تا دانشجویانهای یادگیری زمینههست. از این رو در این درس با طراحی فعالیت

جویان تواند توسط مدرس یا خود دانشها میهای مختلف، ترکیب این گروه)دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیت

رت گردد و به صوشنود کارهایی که در خارج از کلاس توسنط دانشنجو )دانشنجویان( انجام میتعیین گردد. همچنین پیشننهاد می

شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو )دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس رش به کلاس ارائه میگزا

ادی های یادگیری به صورت پیشنهخوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. لازم به هکر است که در برخی از مباحث فعالیت

 قعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می توانند تغییر یابند.اند و با توجه به مونیزز مطرح شده

                                                           
 موزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است.تقویم محیط زیستی در دفتر آ - 1
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های گوناگونی نخسننت نیازها و منابع یادگیری مرتبط با برای تسننهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشننسننت تلاش شننود به شننیوه

از آن  به آن محتوا آشکار گردد. پسها و دانش پیشین دانشجویان نسبت محتوایی که قرار اسنت ارائه شنود سننجش شود تا تجربه

ای فراهم گردد تا دانشنننجو بتواند با محتوای ارائه شنننده کاری انجام دهد و آن را به بافت محتوای تازه ارائه گردد و سنننپس زمینه

 د.وهایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شزندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تلاش شود به تمام پرسش

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی: 
 (. کلیات سلامت همگانی. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.9111منتظری مقدم، علی و احمدی، فاطمه زهرا ) -

 (. کتاب جامع بهداشت عمومی. تهران: ارجمند.9112حاتمی، حسین و همکاران ) -

 منبع فرعی: 
 

(. سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: 9116سادات )اطمهپور، فرجائی، سنیدمهدی؛ سنرشوق، محمدحامد و نبی -

 ها در دانشگاه فرهنگیان. ایلام: صبح آراد.درس مشترک کلیه رشته

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری-0

 ن در های به دسننت آمده از آگیرد و یافته: این ارزشننیابی به صننورت خود ارزشننیابی دانشننجو انجام میارزشاایابی تکوینی

 گیرد.ابی پایانی مورد استفاده قرار میارزشی

  :سهم آزمون پایانی پنجاه درصد است.ارزشیابی پایانی 

 ر ها و پیامهای طراحی شده توسط او دهای یادگیری انجام شنده توسنط دانشجو و برنامهتمام فعالیت کار:ارزشایابی پوشاه

پوشنه نخسنت از طریق پاسخگویی به فرم خود ارزشیابی  گیرد. ارزشنیابی اینای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میپوشنه

گیرد. پر آشکار است که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

 گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم این ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و

 خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: بیست درصد(.
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 «فلسفه تربیتی اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

پردازد، حداقل از سه جهت در نظام تربیت معلم جمهوری این درس که به بررسنی چیسنتی، چرایی و چگونگی تربیت اسنلامی می

 یابد:اسلامی ایران ضرورت می

مبتنی بودن تربیت و عمل تربیتی بر فهم صحیح عامل آن نسبت به جهان، انسان و ابعاد وجودی او و چگونگی حیات،  با توجه به -9

یافتن معلمان کشور به نوعی درک و فهم شخصیِ نسبتاً عمیق و فلسفی از این سازی برای دسترشند و تکامل و سعادت وی، زمینه

 میت خواهد یافت. حقایق با تکیه بر مبانی و معارف اسلامی اه

های خود متعهد بوده و صورت پذیرفتن تربیت ارزشی متناسب با آرمان-ایای به یک نظام اندیشهاز منظری اجتماعی، هر جامعه -8

ساز انسجام و رشد اجتماعی مطلوب آن خواهد بود.  به همین خاطر، آشنا شدن معلمان و در آن جامعه در چارچوب این نظام، زمینه

تماعی جامعه، متناسب مبتنی بر آرمان اج به عنوان فلسفه تربیتیِ-های نظام تربیتی اسلامی تربیت در یک جامعه اسلامی با بنیانعاملان 

 های نظام تربیت معلم است. از ضرورت -با فرهنگ آن و مورد پذیرش عمومی

های مربوط به این نهاد ترین دغدغهاز مهمدر حال حاضنننر، تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمهوری اسنننلامی ایران یکی  -1

ا و هپذیر نخواهد بود. ایدهتحقق -خصننوصنناً معلّمان-بدون مشننارکت فعال و آگاهانه همه کارگزاران این نهاد  اسننت و این تحول،

این  نهاده شنننده که درهای بنیادین ها و ارزشبر پایه برخی اندیشنننه -همانند هر برنامه دیگری-های مربوط به این تحول نیز برنامه

 درس به آنها پرداخته خواهد شد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 ساعت 22تعداد ساعت: 

 سلامیتربیت اشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصا موردنیاز برای تدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 نام درس به فارسی: فلسفة تربیتی اسلام

 Philosophy of Islamic Educationسی: نام درس به انگلی

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 های نظام تربیت اسلامی را به خوبی درک نماید.ترین بنیادهای نظری و مؤلفهمهم -9

های عیتبه عنوان چارچوب فکری و ارزشی عمل در موق-فلسفة تربیتیِ شخصی خود را  -8

 شکل دهد. -تربیتی

 های تربیتی موجود در کشور بر پایه مبانی و اصول تربیت اسلامی بپردازد.به ارزیابی واقعیت -1

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 جلسه( 4بخش اول: آشنایی با فلسفة تربیت اسلامی، پیشینه و اهمیت آن )

 « سفة تربیتفل»و « تربیت»، «فلسفه»معنای  -

 پیشینه و قلمرو فلسفة تربیت -

 معانی و مراتب متنوع فلسفة تربیت )تاریخی، نظری، شخصی، سازمانی و اجتماعی( -

 و نسبت آن دو « نظام تربیت اسلامی»، «فلسفة تربیت اسلامی» -

 اجتماع( فلسفة تربیتی تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و مبانی فلسفی آن )به عنوان -
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 اهمیت و ضرورت فلسفة تربیت برای معلمان و عاملان تربیت با تمرکز بر: -

 شکل دادن به فلسفة تربیتی شخصی -

 آگاهی نسبت به فلسفة تربیتی اجتماع -

 جلسه( 97های آن در تربیت )ترین مبانی تربیت اسلامی و دلالتبخش دوم: مهم

 شناختیمبانی هستی -

 9شناختیانسان مبانی -

 شناختیمبانی معرفت -

 شناختی مبانی ارزش -

 شناختیمبانی دین -

 نگری مبانیبا هم -

 جلسه( 9های آن )بخش سوم: تبیین چیستی تربیت اسلامی و ویژگی

 های مختلف دربارة آناهمیت تعریف تربیت و دیدگاه -

 تعریف تربیت بر پایة مبانی فلسفی تربیت اسلامی -

 های معنایی تعریفرین مفاهیم و مؤلفهتمهم -

 های تربیتترین ویژگیمهم -

 جلسه( 4بخش چهارم: اهداف تربیت اسلامی )

 چیستی اهداف تربیتی و اهمیت آنها -

 ها،...(انواع و سطوح مختلف اهداف )غایی و میانی، طولی و عرضی، عام و خاص، بر حسب ساحت -

 غایت / هدف نهایی در تربیت اسلامی -

 بندی آنهااهداف میانی در تربیت اسلامی و انواع طبقه -

 جلسه( 0بخش پنجم: اصول تربیت اسلامی )

 های نظام تربیت اسلامی(چیستی اصول تربیتی و نسبت آنها با مبانی )و دیگر مؤلفه -

 سب مخاطب(،ی )بر حانواع و سطوح مختلف اصول تربیتی )عام و خاص، ناظر به فرآیند کلان تربیت یا رابطة بین فرد -

 بر حسب ساحت، بر حسب مراحل،...(

 ترین اصول عام تربیت اسلامیمهم -

 ترین اصول خاص تربیت اسلامیمهم -

 جلسه( 4بخش ششم: عوامل و موانع تربیت اسلامی )

 های نظام تربیت اسلامیمقصود از عوامل و موانع تربیت و نسبت آنها با دیگر مؤلفه - 

                                                           
 شود.شناختی، به مراحل تربیت از دیدگاه اسلامی نیز به اختصار پرداخته میدر ضمن مبانی انسان -1 
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ی مختلف عوامل و موانع )سهیم و مؤثر، درونی و بیرونی، در اختیار و خارج از اختیار، مختار و هابندیطبقه - 

 غیرمختار،...(

 ترین عوامل و موانع تربیت اسلامیمهم - 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

های دن دلالتموس کرچنین، توجه به ملدر بحث از مبانی، توجه بیشننتر نسننبت به مبانی اثرگذار در تعریف تربیت و هم -

 عملی و عینی مبانی در فرآیند تربیت

 ة شخصیگرفتن فلسف های بحث گروهی درباره مباحث اساسی برای کمک به دانشجومعلمان برای شکلاستفاده از روش -

با مبانی  اهای واقعی و فرضی تربیتی از جهت میزان انطباق آنهای و ارزیابی وضعیتهای تحلیلی، مقایسهاستفاده از فعالیت -

 و اصول تربیت اسلامی به منظور کمک به درونی شدن مباحث و خارج شدن درس از حالت انتزاعی

 منابع آموزشی. 4

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری (، 9118وزارت آموزش  و پرورش ) -9

 می ایران.، بخش نخست: فلسفة تربیت در جمهوری اسلااسلامی ایران

: ، تهرانتبیینی از فلساافه تربیت در جمهوری اساالامی ایران(، 9117زاده قمصننری، علیرضننا و حسنننی، محمد )صننادق -8

 شورای عالی آموزش و پرورش.

 ، تهران: انتشارات مدرسه.فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی(، 9118الله مصباح یزدی )گروه نویسندگان، زیر نظر آیت -1

المللی ترجمه قم: مرکز بین وآله(،علیهاللهنامة تربیتی المصطفی )صلیدرآمدی بر نظام(، 9116یسندگان )جمعی از نو -2

 و نشر المصطفی.

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.مبانی تربیت در قرآن(، 9122بهشتی، محمد ) -3

، جلد اول، تهران: انتشننارات وری اساالامی ایراندرآمدی بر فلساافه تعلیم و تربیت در جمه(، 9118باقری، خسننرو ) -7

 علمی و فرهنگی.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

  نمره 98ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

 نمره 3شه کار: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پو 

 شننود. مبنای ارزشننیابی از یادگیرنده بر اسنناس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایراناسناد، قوانین »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

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

مومی ست. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و عگذار تدوین وتصویب شده اومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم

د لازم است با کنمبتنی  بر این قوانین و مقررات است. ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می

ین نهاد مقررات و سازمان ا این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد.  یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی، قوانین و

 ای معلمی است که دانشجو معلمان باید به کسب آن نایل آیند.های حرفهاز لوازم و پیش نیازهای ضروری برای ایفای  نقش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت 18تعداد ساعت: 

یت تربشااایسااتگی کلیادی: 

 اسلامی

 -نیاز: دروس پیش

برای  اسااتااد ماتاخصااا

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایراننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

Documents, rules and structures of Education in Islamic Republic of Iran 
 علم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجوم

 های تربیت رسمی( را ازهای سنازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت-9

 منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.

ر های تربیتی( را از منظهای سنننازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت-8

 کند.ن ومقررات  نقد قوانی

هماهنگی و تناسننب سننازمان و قوانین نظام تربیت رسننمی وعمومی را با اسننناد راهبردی و رهنامه  -1

 بررسی و نقد نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 7

 فصل اول: تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 تاریخچه تربیت رسمی عمومی  -

 همیت تربیت رسمی عمومیضرورت و ا -

 مبانی سیاسی -

 مبانی حقوقی -

 شناختیمبانی جامعه -

 مبانی روانشناختی -

 فصل دوم: اسناد مرتبط با آموزش و پرورش

 سند بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -

 نقشه جامع علمی کشور -

 سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی -
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 و پرورش سند تحول بنیادین آموزش -

 های تربیتالگوی نظری ساحت 

 های اساسی در تربیت رسمی عمومیچرخش 

 سند برنامه درسی ملی  -

  انداز و اصول برنامه درسی ملی چشم 

  رویکرد برنامه درسی ملی 

  حوزه های تربیت و یادگیری 

 :تکالیف عملکردی

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

 سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها و بررسی سند تحول از منظر نقد -

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

 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  -

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

 صل سوم: نهادها و مراجع سیاست گذار و قانون گذار در نظام آموزش و پرورش ایرانف

 مجلس شورای اسلامی -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -

 شورای عالی انقلاب فرهنگی -

 شورای عالی اداری -

 شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین آن -

 شورای آموزش و پرورش استان و منطقه و قوانین آن -

 ن و مصوبات آموزش و پرورشفصل چهارم: قوانی

 معرفی آیین نامه و بخشنامه -

 آیین نامه اجرایی مدارس -

 آیین نامه امتحانات -

 آموزش و پرورش تلفیقی -

 شرایط احراز مدیریت مدارس -

 زمان آموزش -
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 ساختار تشکیلاتی  وزارت آموزش و پرورش فصل پنجم:  

 سازمان اداری و تشکیلاتی گذشته و اکنون آموزش و پرورش -

 های آموزش و پرورشوزارتی و معاونتدفتر  -

 ساختار اداری در سطح استان و منطقه و مدرسه -

 های وابسته به آموزش و پرورشدانشگاه -

 دانشگاه فرهنگیان 

 تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه 

 فعالیت یادگیری:

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 ی قوانین و مقررات بحث در باره دلایل تغییر در برخ -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

ث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش فکری  بح -

 و سازمان نوسازی 

 تکالیف عملکردی:

 رش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک منطقهبررسی و ارائه گزا -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکی از سازمان های وابسته  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ش وگیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع لازم استفاده از رارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره -

 بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و استاد به صورت  -

 مکتوب توسط دانشجو

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

 دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس مکتوب توسط

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
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 (. اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش. تهران : انتشارات دانشگاه فرهنگیان9111مظاهری، حسن ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 9123صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:

 (، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران،9118قلاب فرهنگی )شورای عالی ان -

رهنامه نظام تربیت رسمی و »و « فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران»های: های دوم و سوم با عنوانبخش

 و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران. ، شورای عالی آموزش«عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.9118شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (. سند برنامه درسی ملی. وزارت آموزش و پرورش. 9118شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 نتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران.(، نظریه اسلامی تعلیم و تربیت )مبانی آموزش رسمی(، ا9119جمیله )الهدی، علم -

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

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

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(0

 رهنم 98آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند:

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:

رزیابی د. مبنای اشوارزشیابی 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 )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 « سیره تربیتی پیامبر )صلی الله علیه و آله( و اهل بیت )علیهم السلام(»درس سرفصل 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

و هدایت آنان به سننوی توحید و دیگر آموزه های  یکی از وظایف مهم و اسنناسننی پیامبر صننلی الله علیه و آله تعلیم و تربیت مردم

تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضرت علیهم السلام نیز « من معلم مبعوث شدم»اسنلامی است و این سخن ایشان که 

های  سرشار از آموزههمین وظیفة خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرة این بزرگواران گنجینه ای است 

تربیتی در زمینه تربیت اسننلامی که افزون بر کارایی و اثربخشننی از بالاترین اعتبار نیز برخوردار اسننت و رهنمودهای عملی فراوانی 

برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلمان در فعالیتهای تعلیم و تربیتی آنان اسننت. در این واحد معلمان با اصننول و 

روشهای تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در ساحت های تربیت کودک، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و 

آموزان خود را در یابند وضعیت مطلوب تربیتی برای دانشتربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی و تربیت علمی آشننا شنده و توانایی می

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اسناس معیارهای به دست آمده از سیرة تربیتی معصومان علیهم فعالیتاین سناحتها تشنخیص داده و 

 السلام ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

یت تربشااایسااتگی کلیادی: 

 اسلامی

 -نیاز: دروس پیش

اسااتاااد مااتااخصااا برای 

 رای مجوزاساتید داتدریس: 

 نام درس: سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

مفهوم، اهمیت و منابع سنیرة تربیتی، اصنول و روشهای تربیتی را در سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و 

 یت اعتقادی، عبادی و اخلاقی توصیف و تحلیل کند.اهل بیت علیهم السلام در ساحت ترب

بر اسناس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السلام، وضعیت موجود تربیتی در ساحتهای تربیت 

اعتقادی، عبادی و اخلاقی را شننناسننایی و وضننعیت مطلوب تربیتی را ترسننیم و هر دو وضننع را تحلیل 

 کند.

ر ها و اقدامات تربیتی رایج را دومان علیهم السننلام، ، فعالیتبر اسنناس اصننول و روشننهای تربیتی معصنن

 زمینه تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی ارزیابی و نقد کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 : چیستی و ضرورت سیرۀ تربیتی پیامبر )ص( و  اهل بیت )ع(9فصل

  تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی 

 جیت و اعتبار سیرهح 

 دلالتها و کارکردهای سیره 

 منابع سیره 

  ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 
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 : تربیت کودک 7فصل

  اصول تربیت کودک 

  روشهای تربیت کودک 

 : تربیت اعتقادی 9فصل

  روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا 

 ناخت و ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آلهروشهای پرورش ش 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به امامت 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد 

 : تربیت عبادی 4فصل

  آموزش قرآن 

  آموزش هکر و دعا 

 آموزش نماز 

 آموزش روزه 

 : تربیت اخلاقی 0فصل

 اصول تربیت اخلاقی 

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخلاقی 

 وشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخلاقیر 

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخلاقی 

 روشهای اصلاح رفتارهای نامطلوب 

 : تربیت اجتماعی 1فصل

 اصول تربیت اجتماعی 

 روشهای تربیت اجتماعی 

 : تربیت علمی 2فصل

 اصول آموزشی در سیره معصومین ع 

 های آموزشی در سیره معصومین عروش 

 ردهای تدریس و یادگیری. راهب9



  

16 

 

  ارائه محتوای مباحث به روش توضنیحی همراه با بهره گیری روش پرسنش و پاسنخ توسنط اسنتاد و در مواقع لازم اسننتفاده از

 روش بحث گروهی

  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضنور فعال تر در مباحث کلاسنی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اسنتاد به صورت

 سط دانشجومکتوب تو

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

 مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

یامبر )ص( و اهل بیت )ع(. دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه (. سنیرة تربیتی پ9116حسنینی زاده، سنیدعلی و داودی محمد ) -

 حوزه و دانشگاه، سمت

 منابع فرعی:

(. سیره تربیتی واخلاقی پیامبر واهل بیت )علیهم السلام ( درخانه وخانواده. تهران: انتشارات موسسه 9111طوسی، اسدالله ) -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ش. 9132النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقهی، تهران: اسلامیه، طباطبایی، محمد حسین ، سنن  -

 (. سیری در سیرة نبوی. تهران: انتشارات صدرا9128مرتضی، مطهری ) -

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 0

 :نمره 98آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها ی یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

  ارزشنننینابی از ینادگیرننده بر اسننناس تکنالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام

 وح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ها و سطشود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاکمی
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 «اخلاق معلّمی از دیدگاه اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

علاوه بر تأکید نسنبت به اهمیت اخلاق پسنندیده و رفتار اخلاقی صنحیح نسبت به همگان، تخلق به اخلاق نیکو  در معارف اسنلامی،

 ای کهگونهندگان و فراگیران دانش( بسننیار پراهمیت و ضننروری شننمرده شننده اسننت؛ بهبرای اهل علم )اعم از دانشننمندان، فراده

. و از منظری الهی به آنها نگریسته شده است توان ادّعا کرد در میراث علمی مسلمانان، علم و اخلاق همیشه با یکدیگر توأم بودهمی

ساز انحطاط استاد و شاگرد خواهد بود. معّلم نه بلکه زمینه نیست، آورآموزی بدون اخلاق، نه تنها کمالدر نگاه اسلامی، علم و علم

شود، بلکه از آن جهت که )خصنوصاً از جانب شاگردان( به عنوان الگو شناخته می تنها برای کمال خویش به اخلاق نیازمند اسنت،

ها و گر، فعالیت در موقعیت معلمی و در نهادچنین از سوی دیای اخلاقی عمل نماید. همگونهبایست شخصیتی اخلاقی داشته و بهمی

ها زمینه طها و محیبرخی از آنها که در این موقعیت های تربیتی نیازمند آن است که از میان انبوه اوصاف و رفتارهای اخلاقی،محیط

ها و موارد مسنننائل، چالش ای مورد توجه قرار گیرند تا معلم بتواند به خوبی باکناربرد / ابتلنای بیشنننتری دارنند، به صنننورت ویژه

 آمیز اخلاقیِ مرتبط با فعالیت خود و چگونگی مواجهه مناسب با آنها آشنا گردد.تزاحم

  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت 18تعداد ساعت: 

 اسلامی تربیتشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصا موردنیاز برای تدریس: 

 وزاساتید دارای مج

 نام درس به فارسی: اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام

 Morals of Teaching in Islamنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

و  دترین ملکات اخلاقی و آداب باطنی و ظاهری مطلوب برای معلم از دیدگاه اسنلام را بشننناسمهم -9

 در جهت آراسته شدن به آنها اقدام نماید.

های تربیتی )خصننوصنناً مدرسننه( را ها و سننازمانهای اخلاقی در موقعیتترین مسننائل و چالشمهم -8

 درک و تحلیل نموده و توانایی مواجهة صحیح با آنها را کسب نماید.

آمیز های تزاحموقعیتهای اخلاقی و  شننناسننایی مناسننب مبا شننناخت اصننول و قواعد حل تزاحم -1 

 با تکیه بر اصول و قواعد تصمیم مناسب اتخاه نماید. اخلاقی، بتواند

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 جلسه( 7در اسلام )« اخلاق معلمی»بخش اول: چیستی و اهمیت 

 و نسبت میان خلقیات )ملکات(، آداب و اعمال« علم اخلاق»چیستی  -

 و نسبت میان آنها« اخلاق معلّمی»و « اخلاق تعلیم و تربیت»، «خلاق اسلامیعلم ا» -

 اهمیت و ضرورت اخلاق و آداب معلمی در معارف اسلامی و در میان اندیشمندان مسلمان -

اخلاق »و (« Professional Ethicsای )اخلاق حرفه»از دیدگاه اسلام و قلمروهای « اخلاق معلمی»نسبت میان  -

 در ادبیات مدرن(« Applied Ethics) کاربردی

 اخلاق فردی و اخلاق سازمانی و نسبت میان آن دو -
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ترین خلقیات و آداب باطنی و ظاهری معلمی از دیدگاه اسلام )در ضمن محورهای: تبیین بخش دوم: مهم

/ ناسازگار  مخالف های ایجاد و تقویت، پیامدها  و نتایج، خلقیات، حالات و رفتارهایمفهومی و مصداقی، زمینه

 جلسه( 95کننده( )/ تضعیف

 * در ارتباط با خداوند:

 اخلاص و انگیزة الهی -

 توکل و استعانت از خداوند در انجام وظیفة الهی -

 * در ارتباط با خود:

 متانت و وقار - 

 مناعت طبع و عزت نفس - 

 ها(خودسازی و هماهنگی عمل با علم )عمل کردن به دانسته - 

 و انضباط  نظم - 

رتی های شخصیتی، علمی و مهاتعهد و احساس مسئولیت )پرهیز از پذیرش مسئولیت بدون کسب صلاحیت - 

 مورد نیاز(

 حفظ حرمت علم و مقام معلّمی - 

 پاکیزگی و آراستگی ظاهری متناسب - 

 * در ارتباط با دیگران:

 ** با شاگردان: 

 حلم و بردباری در مواجهه با شاگردان -  

 عفو و گذشت نسبت به شاگردان -  

 خیرخواهی و دلسوزی نسبت به شاگردان -  

 خویی نسبت به شاگردانرویی و نرممحبت، خوش -  

 تواضع و فروتنی در برابر شاگردان -  

 حفظ حرمت شاگردان -  

 رعایت عدالت میان شاگردان -  

 امانتداری نسبت به اسرار شاگردان -  

 و دریغ نکردن از انتقال آن به شاگردانکوشش در بذل دانش  -  

 دانداهعان به ندانستن در جایی که پاسخ پرسشی را نمی -  

رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال در سخن،  -  

 ،...(پرهیز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب

 ** با همکاران: 

 رعایت حرمت همکاران -  

 تواضع و فروتنی در برابر همکاران -  
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 حفظ اسرار همکاران -  

 همکاری و همیاری با همکاران -  

رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال در سخن،  -  

 بانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب،...(پرهیز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندز

 ** با والدین شاگردان:

 رعایت حرمت والدین -  

 تواضع و فروتنی نسبت به والدین -  

 حفظ اسرار مربوط به والدین -  

 راهنمایی والدین در مسائل مربوط به شاگردان و خیرخواهی نسبت به آنان -  

 رعایت ادب نسبت به والدین -  

 جلسه( 7های تربیتی )ها  و سازمانهای اخلاقی در موقعیتترین مسائل و چالشخش سوم: مهمب

 های اخلاقی در:زا، مسائل و چالشهای آسیبموقعیت

 تدریس  -

 اداره کلاس -

 ارزشیابی  -

 آموزانروابط میان دانش -

 ارتباط با همکاران -

 آموزانارتباط با والدین دانش -

 یت آنمدرسه و مدیر -

 های حرفه معلمی از منظر اخلاقیها و آسیبترین آفتمهم -

 جلسه( 7های تربیتی( و چگونگی حل آنها )ها  و سازمانبخش چهارم: تزاحم / تعارض اخلاقی )در موقعیت

 چیستی تزاحم / تعارض اخلاقی و خاستگاه نظری و عملی آن -

 م / تعارض اخلاقیها و رویکردهای مواجهه با تزاحترین دیدگاهمهم -

 گیری در موارد تزاحم / تعارض اخلاقی بر اساس مبانی و معارف اسلامیاصول و قواعد تصمیم -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

مطالعه و اختصناص فرصنت کلاس به حل ابهامات نظری و مفهومی و خصوصاً تأکید بر ارجاع دانشنجومعلمان به منابع برای پیش -

 های واقعی و انضمامی تربیتیاحث در موقعیتیابی مبمصداق

 جویانه و بحث گروهی برای درگیر شدن فعال دانشجومعلمان با مباحثهای مشارکتاستفاده از روش -
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های گیری )اسنتاد، دانشنجومعلمان( از معلمان و فرهنگیان با تجربه و پیشنکسنوت برای شنناسنایی و بررسننی مسائل و چالشبهره -

 های تربیتیها و محیطیتاخلاقی در موقع

توان اخلاق و آدابی را که در مواجهه با هر سننه گروه شنناگردان، همکاران و در تدریس اخلاق و آداب در ارتباط با دیگران، می -

تدریس نمود و پس از آن، به اخلاق و « اخلاق و آداب مشننترک در ارتباط با دیگران»والدین مشننترک هسننتند، در ابتدا به عنوان 

 ب اختصاصی هر گروه پرداخت.آدا

 منابع آموزشی. 4

 * بخش اول:

نشر معارف. )سرفصل  اخلاق اسلامی )فصل اول از بخش اول: کلیات(،(، 9111دیلمی، احمد و آهربایجانی، مسعود ) -

 مربوط به نسبت خلقیات، آداب و رفتار اخلاقی(

 هران: نشر مجنون. ، ویراست سوم، تایاخلاق حرفه(، 9116فرامرز قراملکی، احد ) -

 .17-21، صص 1، فصلنامة معرفت اخلاقی، شمارة چیستی اخلاق کاربردی(، 9118شریفی، احمد حسین ) -

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. آداب تعلیم و تربیت در اسلام(، 9127حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 * بخش دوم: 

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.اسلام آداب تعلیم و تربیت در(، 9127حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 ، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.مهارت معلّمی(، 9117قرائتی، محسن ) -

 ، قم: دفتر نشر معارف. اخلاق تدریس در آیینة آیات و روایات(، 9121امیدوار، آ. ف. ) -

 * بخش سوم: 

، تهران: مؤسسة خیریه شهید ای در مدرسهاخلاق حرفه(، 9113زه )فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائ -

 مهدوی. )بخش سوم( 

 * بخش چهارم: 

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه(، 9119بوسلیکی، حسن ) -

، 91عرفت اخلاقی،  شماره ، فصلنامه مهای اخلاقیهای تقدیم اهم بر مهم در تزاحمشاخا(، 9118رضوانی، علی ) -

 .92-3صص 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 :نمره 98آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3کردی مجموعه تکالیف عمل ارزیابی پوشه کار 

 شننود. مبنای ارزشننیابی از یادگیرنده بر اسنناس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

های جدیدی در روانشناسی دین است که مانند جامعه شناسی دین درصدد مطالعه دین و دینداری روانشنناسنی رشد دینی از عرصه

در عصر حاضر است. رشد ایمان، عقیده، فرایندهای تحولی رفتارهای دینی مانند دعا، توکل و غیره از موضوعات مورد پژوهش در 

رود و بنه تَبَع آموزش دین و دیننداری )تربیت دینی( نیز از قلمروهای مهم پژوهشنننی اسنننت که ههن شنننمنار می این عرصنننه بنه

 پژوهان را به خود مشغول کرده است. تربیت

از آنجا که در سنند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت اسلامی تنها برعهده معلم درسِ قرآن و دینی نهاده نشده است؛ آشنایی 

انشننجومعلمان دانشننگاه فرهنگیان با فرایندهای تحولی و رشنندِ دانش آموزان در سنننین کودکی و نوجوانی اهمیت دو چندان همه د

 یابد. در این درس دانشجومعلمان با رشد و تربیت دینی در کودکی و نوجوانی آشنا خواهند شد.می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 تساع 18تعداد ساعت: 

 سلامیتربیت اشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصااا موردنیاز برای تدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 نام درس به فارسی:  تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام

 نام درس به انگلیسی: 

Religious education of children and teenagers in Islam 
 د یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واح

های رشد و تربیت دینی در دوران طفولیت و کودکی اول را بشناسد و راهکارهای تربیتی ویژگی

 لازم برای تربیت دینی را بداند

 های موثر در تربیت دینی را کسب نمایدانگیزه  و توانش لازم برای تشخیص و گزینش روش

ها و انحرافات در فرایندهای تربیت دینی در کودکی و سننلامی آسننیببتواند بر اسنناس معیارهای ا

 نوجوانی را تشخیص و ارزیابی و نقد نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 : کلیات9فصل 

 تعاریف دین، دینداری، تربیت، رشد، رشد دینی، 

 تعریف و قلمرو تربیت دینی،

 بیت تعریف مقاطع سنی و مراحل تر

 

 : رشد و تربیت دینی در طفولیت7فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی 

 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی 

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -
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 هدف تربیت دینی 

 ویژگی های مربی تربیت دینی 

 )محتوای تربیت دینی )اخلاق، عقاید عبادات و مناسک 

 روشهای تربیت دینی 

 های تربیت دینیمهارت 

 : رشد و تربیت دینی در کودکی 9فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینیشکل 

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل 

 گیری و تحول جامعه پذیری دینیشکل 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 های مربی تربیت دینیویژگی 

 نیمحتوای تربیت دی 

 های تربیت دینیروش 

 های تربیت دینیمهارت 

 :  رشد و تربیت دینی در نوجوانی4فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینیشکل 

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل 

 گیری و تحول جامعه پذیری دینیشکل 

  باهم نگری 

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 های مربی تربیت دینیویژگی 

 بیت دینیمحتوای تر 

 های تربیت دینیروش 

 های تربیت دینیمهارت 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 گیری از روش پرسش و پاسخ و روش بحث گروهی در مواقع لازمارائه محتوا به روش توضیحی به همراه بهره 
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 پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاس و ارائه گزارش از مطالعات خود 

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

 توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد.

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی

 زه و دانشگاه. (. روان شناسی تحول دینداری، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حو9116نوهری، محمود ) -

 باهنر، ناصر )آخرین چاپ(. آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، تهران: چاپ و نشر بین الملل. -

(. بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی نوجوانی: رویکرد روان شناختی دینی، رساله دکتری، 9121نوهری، محمود ) -

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

 ع فرعیمناب

(. تربیت دینی کودکان پیش دبستانی )ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی 9117نوهری، مرضیه و شمشیری، بابک ) -

 کودکان( برنامه فعالیت والدین و مربیان، تهران: آوای نور.

لوغ، تهران: انتشارات (. اصول تربیت توحیدی از کودکی تا ب9116قیصری، کیومرث؛ خوشخویی، منصور و سلحشوری، احمد ) -

، 9117های قرآن و ائمه اطهارع، دوفصلنامه تربیت اسلامی، سخنوران. )همچنین مقاله اصول تربیت توحیدی بر اساس آموزه

 (83شماره 

(. رشد دینداری در اوائل کودکی: رویکردی روانشناختی اسلامی، فصلنامه رواننشناسی و دین، شماره 9113نوهری، محمود ) -

12 . 

 (. خدا به تصور کودکان: شکل گیری فهم دینی در کودکان، تهران: منادی تربیت.9127ندری، حسین )اسک -

(. سند تعلیم و تزکیه )نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه( ناشر: قرآن و اهل بیت 9117اخوت، احمد رضا و قاسمی، مریم ) -

 نبوت.

 در جوانان، تهران: پیشرفت. (. معنویت و شیوه های ارتقاء آن9117غباری بناب، باقر ) -

 (. هفتاد پرسش و پاسخ در مورد خدا، ناشر: قدیانی. 9118ابهری حیدری،  غلامرضا ) -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 :نمره 98آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 3ها ی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش بینعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

  ارزشنننیابی از یادگیرنده بر اسننناس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام

ده ری تعیین شنننها و سنننطوح پیامدهای یادگیشنننود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاکمی

 است.
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 « های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

لب طبنیاد بوده و به تعبیر امام )ره( فتح الفتوح آن، تربیت نسنلی با ایمان راسنخ و شهادتانقلاب اسنلامی، از اسناس، انقلابی فرهنگ

 بوده است بدیلتار اجتماعی و سیاسی در قالب دفاع از وطن به نمایش گذاشت که بیساله، الگویی از رفو دفاع مقدس هشت 9بوده

ر هر برهه شود که دبرای ایران اسنلامی تلقی می« هاجنگ فرهنگ»در « هخیره اسنتراتژیک فرهنگی»به مثابه « فرهنگ دفاع مقدس»

 های سیاسی و اجتماعیست مبتنی بر آن کنشهای اقتصناد، صننعت، کشناورزی، علم، فرهنگ و سنیاتاریخ و هر عرصنه از عرصنه

 هایی چون خودباوری، جهاد، ایثار و عدالت برجسته شده است. گرفته، ارزشمردم و مسئولان شکل

فرهنگ »توان در برنامه درسی خود از دانشنگاه فرهنگیان به عنوان تنها دانشنگاه برای تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی ایران، نمی

 های آن غافل باشد .ها و ارزشو بنیادهای نظری و شاخص« دفاع مقدس

منظری  های آن، ازترین وقایع جنگ تحمیلی و ارائه بینشی روشن از واقعیتاین درس درصدد است تا ضمن گذری تاریخی به مهم

 میان فرماندهان، رزمندگان ویافته های خودسنازانه و دگرسازانه تجلیهمت بگمارد و ارزش«مطالعه درباره دفاع مقدس »فرازین به 

بر  ترین مبانی، اهداف و اصول تربیت مبتنیپژوهی نماید و دانشجومعلمان را با مهمساله تحمیلی را فرهنگکنشنگران جنگ هشنت

 فرهنگ دفاع مقدس )تربیت جهادی( آشنا سازد. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد:  

 18تعداد ساعت: 

 :شایستگی کلیدی

 تربیت اسلامی

 -نیاز:دروس پیش

ساتید ااستاد متخصا برای تدریس: 

 دارای مجوز

 های تربیتی دفاع مقدسنام درس به فارسی: آشنایی با ارزش

 نام درس به انگلیسی: 

Introduction of holy defense’s educational values  
هد قادر خواپیاامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشااجومعلم 

 بود:

. ضمن آشنایی با مهمترین وقایع دفاع مقدس و ارزشهای تربیتی و مدیریتی آن و شناخت سیره 9

 مجاهدان و شهدا، با آنان انس بگیرد. 

. مبتنی بر تجارب رزمندگان و شهدا در جهاد نظامی، علمی، آموزشی، پرورشی و ... انگیزه 8

 عرصه تربیت اسلامی در مدارس را کسب نماید. لازم جهت به کارگیری خلاقیت، نوآوری در

بر  زیسته تربیتی مجاهدان و شهدا و نیز مبتنی. برای اخذ تصمیمات درست مبتنی بر تجربه1

 فرهنگ دفاع مقدس  بتواند توان لازم برای خودسازی و دگرسازی را کسب نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 ی با تاریخچه دفاع مقدس بخش اول: آشنای

                                                           
 113ص  93. صحیفه امام، ج  1
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 : مبانی نظری جنگ و دفاع 9فصل

 کلیات درس، اهمیت و ضرورت این درس  -

 تعاریف جنگ و دفاع از منظرهای مختلف  -

 تفاوت مدیریت و فرماندهی در جنگ و راهبردهای امام و مردم برای مقاومت  -

 : اوضاع و شرایط ایران و عراق پیش از شروع جنگ7فصل 

 ، علل، عوامل، دلائل و اهداف تهاجم عراق علیه ایران: زمینه ها9فصل 

 : مقاطع مختلف جنگ تحمیلی 4فصل 

 : تهاجم سراسری و مقاومت های مردمی و نیروهای مسلح9مقطع  -

 : بیرون راندن متجاوز8مقطع  -

 : عمق بخشی دفاعی یا تنبیه متجاوز1مقطع  -

 : پایان جنگ2مقطع  -

 ای و سازمان های بین المللی در هشت سال دفاع مقدس: نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه 0فصل 

 : علل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ 1فصل 

 : نتایج و دستاورادهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های داخلی و خارجی2فصل

نی و و: جنایتهای جنگی رژیم بعثی عراق  )حمله شیمایی به شهرها )حلچه و ...(، حمله به مناطق مسک8فصل 

 نفت کشها، رفتار با اسرا(

 بخش دوم: آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس

 ها در دفاع مقدس : نقش آموزش و پرورش و دانشگاه1فصل 

 آموز، دانشجو، فرهنگی و دانشگاهی( در دفاع مقدسبازخوانی میزان حضور و انواع مشارکت اقشار فرهنگی )دانش -

 گی در دفاع مقدس آمار شهدا، جانبازان و اسرای اقشار فرهن -

 در پشت جبهه« های آموزشی رزمندگانمجتمع» -

- ..... 

 1های اخلاقی، معنوی، آموزشی و پرورشی در سیره شهدا: ارزش95فصل 

                                                           
 ن با این الگوها انس بگیرند. معیارهای انتخاب شهیدان شاخصشود تا دانشجویا. تذکر: در این درسها با مرور شخصیت و سیره چند شهید شاخص، تلاش می 1

. بومی بودن 1. جوان بودن شهید، 8. جامعیت شخصیت شهید، 9توانند بر اساس این معیارها شهدای دیگری را مطرح نمایند: به قرار زیر است و مدرسان می

. منابع مکتوب در دسترس در مورد سیره شهید وجود داشته باشد، 3شجو و دانشمند(، . از قشر فرهنگی بودن شهید )معلم، دانشگاهی، دانش آموز، دان2شهید 
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 شهید ابراهیم هادی -

 شهید دکتر چمران -

 شهید صیاد شیرازی -

 شهید کاوه -

 شهید باقری -

 شهید قاسم سلیمانی -

 یکی از شهدا و ایثارگران خانم -

 گ دفاع مقدس به مثابه ارمغانی برای زندگانی امروز : فرهن99فصل 

 دفاع مقدس به مثابه فرهنگی برای حیات -

 فرهنگ دفاع مقدس به مثابه راهبردی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی -

 های فرهنگ دفاع مقدس برای زندگی فردی و اجتماعیدرس -

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 9

 از زندگی و سیره اخلاقی/ تربیتی شهدای فرهنگی تهیه نماید با معرفی استاد، دانشجو گزارشی  -

 مشارکت در بحث و گفتگو در مورد مصادیق فرهنگ جهاد و مقاومت در زمان حاضر  -

 های مربوط به دفاع مقدسها و برنامهبازدید از موزه جنگ و یا حضور در نمایشگاه -

یافته یبندی ارزشهای تربیتی تجللی و یا شهدای مدافع حرم و صورتگفتگو و یا مصاحبه با خانواده و همرزمان شهدای جنگ تحمی -

 در گفتار و کردار این شهدا

ایع هوا و های بنیادی یا صنهای بزرگی را برداشتند در عرصه سلولمطالعه و تهیه گزارشی از مراکز علمی که با فرهنگ جهادی گام -

 فضا و یا تسلیحاتی )مانند پژوهشکده رویان و ...(

ساعت بازدید از موزه دفاع مقدس استان و یا مناطق  4ز آموزشی و مدرس مربوطه موظف است حداقل مرک -

 دفاع مقدس و یا اماکن مشابه را در برنامه دانشجویان قرار دهد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 برای بخش تاریخچه دفاع مقدس: 

 مقدس. چاپ بیست و یکم، تهران: سمت.  (. آشنایی با علوم و معارف دفاع9116) شربتی، مجتبی و پیری، هادی -

 (. آشنایی با دفاع مقدس، چاپ اول، انتشارات خادم الرضا )ع(. 9126پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ) -

                                                           
های خواهران دانشگاه فرهنگیان تعداد بیشتری از شهدا از شهدای خانم و یا مادران و همسران . ترجیح این است که یکی از شهدا خانم باشد و حتی در پردیس7

 انتخاب شوند. شهدای شاخص که دارای معیارهای فوق باشند 
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 (. آغاز تا پایان: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران.9119درودیان، محمد ) -

 ، مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران. 1تا  9ها، جلد (. جنگ ایران و عراق: پرسشها و پاسخ9119درویشی، فرهاد ) -

 

 برای بخش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس

(. مقاله تاریخ شننفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدس. قابل بازیابی 9113نوربخش، رحیم و حشننمتی، فریده ) -

 /http://navideshahed.com/faدر: 

 مجموعه کتب سیره شهدای شاخص  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0 

 نمره 98ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 3ها یتهای یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

http://navideshahed.com/fa/
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

  معرفی درس و منطق آن:. 9

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

د و نیازمند آن هستند تا با موقعیت های پیش بینی نشده ای که دانش نیدی روبرو می بیینمعلمان همواره خود را با پرسش های جد

روبرو هستند به شیوه خلاقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل آن آموزان با 

دارند؟ برخوریی شترین ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیحرفه

نقش آنان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاه تصمیمات 

رای پاسخ به افته های علمی پژوهشی بدر آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از ی

 مسئله ها یا پرسش هایی که با آن روبرو می شوند استفاده نموده و بتوانند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن

 تجربیات خود در آینده کمک کنند.

 مشخصات درس

 : نظرینوع درس

 8تعداد واحد:  

 ساعت 18تعداد ساعت: 

 : شایستگی کلیدی

 موضوعی

 - نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 گرایش هایتدریس: 

 و ، علوم تربیتیروانشناسی

 مشاوره

 :  روانشناسی تربیتینام درس به فارسی 

 Psychology  Educational :نام درس به انگلیسی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ی منابع علمی توانسته اطلاعات معتبری جمع آوری کند اما ارائه آنها از انسجام لازم دربررس -9

اصول و مفاهیم روانشناسی تربیتی و کاربرد نظریه ها را در آموزش اثربخش و حل  برخوردارنیست.

ررسی ب مشکلات آموزشی وتربیتی درک کرده ولی در تحلیل ونقدو ارزیابی آنها موفق نبوده است. در

ه تحلیل خود را بدون مستند نمودن ب قعیت های آموزشی و تربیتی کلاس درس و مدرسه  توصیف ومو

 اصول و نظریه های علمی ارائه کرده است.

ضمن شناسایی ملاک های آموزش  در بررسی منابع علمی و ارائه مقالات منسجم موفق بوده و-8

ی دانش آموزان مورد نقد و ارزیابی قرار داده ها را در افزایش یادگیررابطه تعاملی این ملاک اثربخش،

-ه اصول و نظریهب با استناد ومیزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی و تربیتی در سطح کلاس و مدرسه را

 های آموزشی و تربیتی تحلیل  و ارزیابی نموده است.

ق و کاربردی موف ضمن جمع آوری اطلاعات معتبردرارائه مقاله منسجم همراه با پیشنهادهای مفید -1

علاوه بر شناسایی عوامل مؤثربر آموزش اثربخش، با توجه به اصول و نظریه های علمی  بوده است.

 پیشنهادهای خلاقانه ای برای موقعیت های ویژه در کلاس درس و مدرسه ارائه نموده است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 به روانشناسی عمومی نگاهی کلی و اجمالیفصل اول: 
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 به عنوان کوششی علمی در جهت کمک  به بهزیستی انسان ها روانشناسی 

  رویکردهای روانشناسی 

    عصبی  -رویکرد زیستی  

  رفتاری  رویکرد 

   رویکرد شناختی 

 ی  رویکرد روان کاو 

  رویکرد پدیدار شناختی  

   رویکرد اجتماعی فرهنگی 

 موزش و یادگیریکاربرد رویکردهای روانشناسی  درآ -

   حوزه های روانشناسی -

    روانشناسی آزمایشی و فیزیولوژیایی 

  روانشناسی رشد 

  روانشناسی اجتماعی 

  روانشناسی شخصیت 

  روانشناسی بالینی و مشاوره 

 روانشناسی آموزشگاهی و تربیتی 

  روانشناسی صنعتی و مهندسی 

  روانشناسی سلامت 

 روانشناسی مثبت گرا 

 به آموزش و پرورشروانشناسی  خدمات حوزه های  -

 یادگیری:های   فعالیت

 درمانی آن   رهایراهکابه  رفتاری  مانندعصننبانیت  یا ترس را با کمک رویکردهای متفاوت روانشننناسننی تبیین کرده و

 رویکرد اشاره کند. 

 .در مورد چگونگی کمک رسانی هریک از حوزه های روانشناسی به آموزش و پرورش  اظهارنظر کند 

  لیف عملکردی:کت

 د.ا شده و در کلاس به اشتراک بگذاربایک روانشناس مصاحبه کرده و زمینه های متفاوت فعالیت اورا جوی 

 

 روانشناسی تربیتی ابزاری برای آموزش بهترفصل دوم: 

 تعریف و اهمیت روانشناسی تربیتی 

 پیشگامان روانشنا سی تربیتی 
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 تدریس به منزله علم وهنر 

  معلمان کارآمد 

 محیط یادگیری مثبت 

 سازماندهی کلاس برای یادگیری 

 تعهد و انگیزه 

 مهارت برقراری ارتباط 

 فراگیران فعال 

 دانش و مهارت حرفه ای 

  ایجاد خودپنداره مثبت و انگیزش 

 پرورش مهارت های فکری 

 مهارت ها ی فناوری 

 توجه به تفاوت های فردی و فرهنگی 

 کاربا دانش آموزان  دارای  نیازهای ویژه  

 آموزش زندگی 

 ارزشیابی از یادگیری 

 یادگیری مادام العمر 

 : ییادگیر  فعالیت

  باشد بنویسد. کارآمدیتعهدات خودرا برای این که در آینده معلم 

 لیف عملکردی:تک

 .یکی از معلمان کارآمد دوران تحصیل خود را به یاد آورده و ویژگی های اورا نوشته ودر کلاس به اشتراک بگذارد 

 

 رشد و تحولوم: سفصل 

 مفهوم رشد وتحول -

 تأثیر نسبی طبیعت و تربیت بر رشد و تحول  -

 دوره های اصلی رشد و تحول -

 ابعاد رشد و تحول  -

 رشد  و تحول زیستی عصبی 

 رشد  و تحول شناختی 

 رشد و تحول عاطفی اجتماعی 

 آموزش متناسب با رشدو تحول -
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 تسهیل رشد و تحول یکپارچه کودک و نوجوان در مدرسه  -

 یادگیری:های  فعالیت

 .اهمیت مطالعه رشد و تحول را برای آموزش و یادگیری توضیح دهد 

 .با مثال هایی تأثیرمتقابل رشد وتحول شناختی و عاطفی اجتماعی را تبیین کند 

 لیف عملکردی:تک

  اشنننتراک گزارش کوتاهی تهیه کرده ودر کلاس به،بنا مطنالعه مقالات در مورد نقش وراثت و محیط بر رشننند وتحول 

 بگذارد.

 

 هوش و خلاقیت: فصل چهارم

 مفهوم هوش -

 رهیافت های روان سنجی در مورد هوش -

 دیدگاه های مربوط به هوش -

 نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ وراهکارهای پرورش آن ها 

  نظریه هوش های چندگانه گاردنرو نقش معلم در  شناسایی  و پرورش آن ها 

 هوش هیجانی و سنجش  آن ( نظریه هوش هیجانی گلمن)مؤلفه های 

 هوش و مسأله وراثت و محیط -

 کودکان تیزهوش و آموزش آن ها -

 کودکان دیر آموز و آموزش آن ها -

 پرورش هوش کودکان و نوجوانان -

 مفهوم خلاقیت -

 ویژگی افراد خلاق  -

 موانع خلاقیت -

 شیوه های پرورش خلاقیت  دانش آموزان -

 :های یادگیری فعالیت  

  را بیان کند.رابطه هوش و خلاقیت 

 معلم چه نقشی در افزایش هوش و خلاقیت دانش آموزان دارد؟. 

 :لیف عملکردیتک

  آن  و نتایجبایک دانش آموز خلاق یا تیزهوش در ارتباط با انتظارات آموزشنی خود از آموزش و پرورش مصاحبه کرده

 کلاس به اشتراک بگذارد.را در
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 حافظه و فراموشی  فصل پنجم :

 حافظه  و تاریخچه آن در روانشناسینگاهی کلی به  -

 انواع حافظه  -

 انواع رمزگردانی در حافظه بلند مدت  -

 سنجش حافظه  -

 یادیاری)معنادارکردن مواد بی معنا( -

 نظریه پردازش اطلاعات -

 نظریه سطوح پردازش و دقت در پردازش -

 نظریه طرحواره  -

 نظریه  پردازش توزیع موازی -

 فرا حافظه -

 امل مربوط به آنفراموشی و نظریه ها و عو -

 نظریه تداخل 

 نظریه روانکاوی 

 نظریه تحریف 

 گذشت زمان 

 ) یادزدودگی )زوال حافظه 

 راهبردهای تقویت حافظه دانش آموزان  -

 یادگیری: های فعالیت

 د. بزن برای هر یک از یادیارها مثال 

  د.های مربوط به حافظه را مقایسه کننظریه 

 تکلیف عملکردی :

 و گزارش آن را برای یک کودک  را  در زمینه آگاهی ، تشنننخیص و نظارت  مقایسنننه کرده  دانش فراحافظه  خود و

 د.کلاس بیان کن

 

 زبان و رشد سوادفصل ششم : 

 رشد زبان -

  تولید ابتدایی زبان 

  نخستین کلمات 
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  اولین جملات 

  ظهور سواد 

 نظریه های رشد زبان -

 ) نظریه زیستی نگر ) لنه برگ 

 ی (نظر یه فطری نگر ) چامسک 

 ) نظریه شناختی ) پیاژه 

 ) نظریه رفتاری نگر )اسکینر 

 ) نظریه یادگیری اجتماعی ) باندورا 

  ) نظریه تعامل اجتماعی ) وایگوتسکی 

 کمک به رشد زبان کودکان -

 فراگیری زبان دوم  -

 الزامات، اهداف و چرایی فراگیری زبان دوم 

   عوامل مؤثر بر فراگیری زبان دوم 

 خواندن -

 خواندن اجزای فرایند 

  الگوی پردازش خواندن 

  مراحل یادگیری خواندن 

  کمک های جانبی برای خواندن و فهم متن 

 نوشتن -

 رویکرد  پردازش اطلاعات  نوشتن  -

 برنامه ریزی 

  رمز گردانی 

 بازخوانی  

  فراشناخت 

 رویکرد ساختگرایی اجتماعی نوشتن -

  زمینه اجتماعی نوشتن 

 نوشتن معنادار 

 دانش آموزان راهکارهای بهبود نوشتن -

 : یادگیری فعالیت

 ؟ به نظر دانشجو معلم فراشناخت چگونه به سخن گفتن، خواندن و نوشتن کمک می کند 



  

33 

 
 

 تکلیف عملکردی :

  نماید.و توصیف  و تبیین   یکی از آسیب های اجتماعی را انتخاب کرده 

 

 فصل هفتم : انگیزه، آموزش و یادگیری

 و انگیزش  انگیزه معنا و اهمیت در یکند و کاو -

 چشم اندازی بر انگیزه -

  رویکرد رفتارنگر 

  رویکرد شناختی نگر 

  رویکرد انسانی نگر 

 رویکرد اجتماعی فرهنگی 

 ) رویکرد نسبت دادن )توضیح موفقیت وشکست 

 انگیزه پیشرفت -

 درماندگی آموخته شده 

  تکنیک های ایجاد و افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان 

 بیرونیانگیزه  های درونی و  -

  انگیزه تسلط 

 خودکارآمدی 

 انگیزه های اجتماعی 

 راهکارهای افزایش انگیزه  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 یادگیری : های فعالیت

 .دیدگاه های متفاوت را در مورد انگیزه مقایسه کند 

 .با مثالهایی اسنادهای بیرونی ودرونی،پایدار و ناپایدار ،اختصاصی و عمومی  را مقایسه کند 

 .عوامل و شرایط افزایش خودکارآمدی را بیان کند  

 :لیف عملکردیاتک

  به نوع اسناد خود پی برده وگزارش آن را به  کلاس ارائه کند. استفاده از پرسشنامه راتربا 

  نفر با ویژگی های متفاوت ، عوامل  مؤثربر انگیزه پیشنرفت آنان را بررسی کرده و  گزارش آن را  3از طریق مصناحبه با

 در کلاس ارائه نماید.
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 و یادگیریمحرومیت های اجتماعی فرهنگی و زبانی، آموزش فصل هشتم: 

 اجتماعی پایین  –آموزش دانش آموزان متعلق به زمینه های اقتصادی  -

  تدارک برنامه های پیش دبستانی برای کودکان محروم 

  راهکارهای تدریس برای کار با کودکان فقیر 

 آموزش چند فرهنگی -

 ش به کودکانی که از نظر قومیت و زبان متفاوتندآموز 

 بهبود روابط میان کودکان متعلق به گروه های قومی گوناگون 

 تبعیض و جبهه گیری فرهنگی ،کاهش تعصب 

 :  یادگیری  فعالیت

 .به راهکارهای بهبود روابط میان کودکان متعلق به قومیت های گوناگون اشاره کند 

 : تکلیف عملکردی

  ومصاحبه مواردی از کلیشه ها و تعصب های قومیتی را نوشته و در کلاس به اشتراک بگذارد.با مطالعه 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ای همینه آموزش وکاربرد آن در موقعیتاستفاده از فرصت های یادگیری فردی  و مشارکتی از طریق مطالعه نظریه های علمی در ز

بردهای شناختی وعملکردی برای مطالعه ویژگی های رشدی  و تفاوت های فردی در کلاس و آموزشنی /تربیتی ، به کارگیری راه

 مدرسه  و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی تصمیم گیری های معلم  و مربی در کلاس درس و مدرسه.

 

 منابع آموزشی. 4

 ع اصلی:مناب
 . ترجمه شاهده سعیدی و همکاران . نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا .( . روانشناسی تربیتی آخرین چاپسانتراک ،جان دبلیو) -9

 آگاه .تهران:( .روانشناسی پرورشی) روانشناسی یادگیری و آموزش ( .  سیف ، علی اکبر )آخرین چاپ -8

 منابع فرعی:
 . (. روانشناسی کاربردی برای معلمان . ترجمه رابعه موحد. انتشارات ارجمندبنتهام ، سوزان )آخرین چاپ -9

 فونتانا ، دیوید )آخرین چاپ( . روانشناسی کاربردی برای معلمان .ترجمه مهشید فروغان .انتشارات ارجمند.  – 8

گلاور ، جان ای وبرونینگ ،راجر اچ )آخرین چاپ( .روانشناسی تربیتی ،اصول و کاربرد آن . ترجمه علینقی خرازی .تهران:   -1

 مرکز نشر دانشگاهی

 ن )آخرین چاپ (. روانشناسی تربیتی.  تهران: سمت .لطف آبادی ، حسی -2

 . کدیور ، پروین ) آخرین چاپ ( . روانشناسی تربیتی . تهران: سمت.3
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 گیرد.می مهای آموزشی انجانیاز در این درس قبل از شروع فعالیت به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشارزشیابی آغازین: 

پس از اتمام هرفصل و قبل از آغاز فصل جدید پرسش کلاسی به منظور تثبیت مطالب قبلی و آگاهی نسبت به  ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 8میزان یادگیری فراگیران صورت گیرد. به میزان  

 نمره   92آزمون مباحث نظری به میزان   ارزشیابی پایانی:

 نمره   2یادگیری و تکالیف عملکردی  به میزانمجموعه فعالیت های  :کارپوشه 
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  «های یادگیری و آموزشنظریه»سرفصل درس 

  معرفی درس و منطق آن:. 9

ای یادگیری هتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن است . چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریه

کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی اصول که ایند تدریس است و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فر

های مختلف تربیتی، دانشجومعلمان های تدریس در موقعیتمربوط به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روش

 آشنا می سازد.ها و فنون تدریس به کار گرفته شده نیز را با سودمندی و کاربردی بودن روش

 مشخصات درس

 : نظرینوع درس

 8تعداد واحد:  

 ساعت 18تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 - نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 گرایش هایتدریس: 

 و ، علوم تربیتیروانشناسی

 مشاوره

 :  نظریه های یادگیری و آموزشنام درس به فارسی 

  Theories of learning and Instruction :نام درس به انگلیسی 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های یادگیری و آموزش  و ملاک های تدریس اثربخش را  شنننناخته و ، راهبردها و روشنظرینه ها – 9

ائل برای حل مسننن طبقه بندی می کند ولی در تحلیل و مقایسنننه آنها موفق نیسنننت ودر تصنننمیم گیری

 آموزشی و یادگیری قادر نیست از نظریه ها به طور مناسب استفاده نماید.

در مقایسه و تحلیل نظریه ها،راهبردها و روشهای یادگیری و آموزش برای کاربرد در زمینه تدریس  – 8

رچه در گاثربخش و حل مشنکلات یادگیری و تربیتی از مستندات و شواهد علمی متقنی استفاده کرده ؛ ا

 حل مسائل پیچیده موفق نبوده است.

با تشنخیص نقاط ضنعف و قوت هر نظریه، راهبرد و روش آموزشی و یادگیری و ارزیابی مناسب و  – 1

دقیق موقعیت ها و مشنکلات ونیازهای آموزشنی و تربیتی قادراسنت به شنکل سنیسننتمی آنهارا شناسایی 

 به نظریه هاو راهبردهای مناسب صورت گرفته است. وارزیابی کرده و راهکار های ارائه شده با توجه

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 مقدمه ای بر نظریه های یادگیری و آموزشفصل اول: 

 تعریف نظریه -

 ویژگی های نظریه علمی -

 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 جامع یادگیری  ویژگی های نظریه -

 ه یادگیرینخستین اندیشه های مربوط ب -

 نگاهی اجمالی به نظریه های یادگیری  و آموزش به عنوان نقشه راه -

  : یادگیری فعالیت

 .دریک جدول نکات مهم نظریه های یادگیری و آموزش را باهم مقایسه کند 
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 لیف عملکردی:تک

 عرفی لال به کلاس مباجسنتجودر منابع موجود برای درس نظریه های یادگیری و آموزش ، منابع اصنلی و فرعی را با استد

 .کند

 

 در آموزش و یادگیرینظریه های رفتاری  فصل دوم: 

  نظریه های کارکرد گرایی -

 نظریه ثورندایک 

 قانون اثر 

 حل مسأله از طریق آزمایش و خطا 

 کاربرد نظریه ثورندایک در آموزش و یادگیری 

 نظریه اسکینر 

   تقویت و تنبیه درشرطی سازی عامل 

 برنامه های تقویتی 

 تفاده از نظریه اسکینر در آموزش و یادگیریاس 

 نظریه هال 

 رفتار به مثابه یک مکانیسم بقا 

  قدرت سائق و عادت به عنوان دو خصلت کلیدی موجود زنده 

 کاربرد نظریه هال در آموزش و یادگیری 

 نظریه بلوم 

 فرض زیربنایی نظریه بلوم  به عنوان یک نو رفتارگرا 

 طبقه بندی بلوم از یادگیری 

 وامل تعیین کننده  میزان یادگیری هر دانش آموزع 

 متغییرهای اصلی  یادگیری در نظریه بلوم 

 کاربرد نظریه بلوم در آموزش و یادگیری 

  نظریه های تداعی گرایی -

 نظریه پاولوف 

 تعمیم ، تشخیص و خاموشی در شرطی سازی کلاسیک 

 کاربرد نظریه شرطی سازی کلاسیک در آموزش و یادگیری 

 اترینظریه  گ 

  قانون مجاورت تنها قانون یادگیری در نظریه گاتری 
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  ) تبیین گاتری از سازه های سه گانه پیرامونی یادگیری)تقویت ، عادت و خاموشی 

  روش های ترک عادت 

 ین گاتری از فراموشی یتب 

  تبیین گاتری از تنبیه 

 کاربرد نظریه گاتری در آموزش و یادگیری 

 رفتاری اندیشه های کلیدی نظریه های  -

 کاربردهای آموزشی و تربیتی نظریه های رفتاری -

 :یادگیریهای فعالیت 

 شرطی سازی عامل اسکینر را مقایسه کند. به عنوان نمونه نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولوف و 

 .در یک جدول اصطلاحات کلیدی نظریه های رفتاری رابه تفکیک  تعریف کند 

 :تکلیف عملکردی

 برد نظریه های رفتاری را در آموزش ، تدریس ،  یادگیری و مدیریت کلاس درس نوشته و به کوتاه کار دریک گزارش

 کلاس ارا ئه دهد.

 

 درآموزش و یادگیری فصل سوم: نظریه های شناختی

 نظریه گشتالت -

  مفهوم گشتالت 

  معنای یادگیری در گشتالت 

  ادراک ، بینش و حل مسأله به عنوان اساس کار یادگیری 

 در نظریه گشتالتماندهی قوانین ساز 

 کاربردهای آموزشی و تربیتی نظریه گشتالت 

 تولمن  نظریه  -

 مبنای نظری نظریه تولمن 

 تشریح نظریه تولمن به عنوان غایت نگری در یادگیری 

  توضیح مفهوم انتظار در نظریه تولمن 

  عوامل مهم رفتار در نظریه تولمن 

  های واقعی رفتار متغییر های مداخله گر به عنوان تعیین کننده 

 علت های آغاز کننده رفتار 

  یادگیری نهفته 



  

79 

 
 

 کاربرد نظریه تولمن در آموزش و یادگیری 

 
 نظریه آزوبل -

 یادگیری معنی دار کلامی به عنوان دغدغه آزوبل 

  مفهوم پیش سازمان دهنده 

  هرم ساخت شناختی 

  مشمول کننده ها 

  مراحل تدریس پیش سازمان دهنده 

 دار آزوبلیتی نظریه یادگیری معنی و ترب اصول آموزشی 

 )پردازش اطلاعات ( نظریه خبر پردازی -

  باورهای نظریه پردازش اطلاعات در مورد یادگیرنده 

 مدل های گوناگون پردازش اطلاعات 

  فرایند های مؤثر در پردازش اطلاعات و یادگیری 

  حافظه و ساختار دانش 

  تحلیل حل مسأله و استدلال 

 ادگیری بنیان های اولیه ی 

  فرایندهای فراشناختی و ظرفیت های خود تنظیمی 

 فرهنگی  تجارب  اجتماعی و 

 ی در یادگیریفراشناختکمک به دانش آموزان برای کاربرد فرایندهای شناختی و  -

 :های یادگیری فعالیت

 .با مثال هایی کاربرد قوانین ادراکی گشتالت را در یادگیری نشان دهد 

  حافظه را از نظر مدت ماندگاری و ظرفیت مقدار داده  و کاربرد مقایسه کند.انواع  مختلف سیستم های 

 تفکیک کند با مثال هایی انواع حافظه بلندمدت را. 

 لیف عملکردی:اتک

 کوتاه راهکارهای خودرا جهت تقویت حافظه بلندمدت نوشته ودر کلاس به اشتراک بگذارد. در یک گزارش 

 فراگیران نوشته ودر کلاس به اشتراک بگذارد. ا جهت افزایش توجه  و تمرکزدریک  گزارش کوتاه راهکارهای خودر 

 

 در آموزش و یادگیری : نظریه های سازنده گراییفصل چهارم

 تحول در نحوه مدیریت و طراحی محیط های آموزشی -
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 محیط های یادگیرنده مدار -

 کلاس درس مبتنی بررویکرد سازنده گرایی -

  ترین جنبه کلاس سازنده گرا مذاکره و گفتگو به عنوان مهم 

 فن آوری و محیط یادگیری دانش آموز محور 

 ارزشیابی در کلاس سازنده گرا 

 مقدماتی نظریه های سازنده گرای -

  نظریه پیاژه 

 آمادگی  دانش آموز برای یادگیری 

  یادگیری نتیجه درگیری فعال کودک با محیط 

  اهمیت بازی در رشد شناختی 

 ایند درون سازی و برون سازیجه  دو فریرشد شناختی نت 

 یادگیری اکتشافی 

 کاربرد نظریه پیاژه در آموزش و یادگیری 

 نظریه برونر 

 مراحل یادگیری در نظریه برونر 

 مهارت های ههنی اصلی در نظریه برونر 

 کاربرد نظریه برونر در آموزش و یادگیری 

 ی اجتماعینده گراسازنظریه های  -

    نظریه ویگوتسکی 

  ویگوتسکیفرضیات نظریه 

  محدوده رشد باواسطه 

  روش داربستی 

 زبان و تفکر 

 کاربرد نظریه ویگوتسکی در آموزش و یادگیری 

 نظریه باندورا 

 نقش عوامل شناختی ، اجتماعی و رفتاری در یادگیری 

  خود کارآمدی 

  الگوی جدید باندورا برای یادگیری مشاهده ای 

 کاربرد نظریه باندورا در آموزش و یادگیری 

 :یادگیریهای  یتفعال

 .نظریه های رفتاری ، شناختی و سازنده گرایی را از نظرفعالیت ههنی، فرایند یادگیری و نقش معلم مقایسه کند 
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 قرار یسه مقااجتماعی مورد نقد و  یویگوتسنکی را به عنوان سنازنده گرایه پیاژه را به عنوان سنازنده گی شنناختی و نظر

 دهد. 

 ریه باندورا در کلاس به بحث بگذارد.عوامل خودکارآمدی را در نظ 

 تکالیف عملکردی:

 تبیین کند.به عنوان معلم آینده  در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان  کوتاه نقش خودرا دریک گزارش 

 دریک گزارش کوتاه فواید و موانع به کارگیری اصول سازنده گرایی در کلاس درس را تشریح کند. 

 

 فیزیولوژیکی آموزش و یادگیری نظریه های  نورو: پنجم  فصل

 نظریه عصب روانشناختی دونالد اولدینگ هب  -

  مجتمع های سلولی 

  زنجیره های مرحله ای 

  محرومیت حسی 

  محیط های غنی 

 یادگیریآموزش و نتایج پژوهش های  نظریه های جدید نورو فیزیولوژیکی   -

  مغز یادگیرنده 

 رکت و رشد مغزح 

 خکرد دونیمکره معمل 

 ردن دانش آموزان برای یادگیریآماده ک 

 جلب توجه مغز و یادگیری 

 تأثیر تهدید و فشار روانی بر مغز و یادگیری 

 تأثیر انگیزش و عواطف بر مغز و یادگیری 

 پایدارکردن یادگیری توسط سیستم های مغزی 

  راهبردهایی برای کمک به رشد مغزو یادگیری 

 یادگیری: های  فعالیت 

 مقایسه کند.را  کارکرد دونیمکره مخ 

  تأثیرعواطف مطلوب  مانند انگیزش  وشنننادی وعواطف نامطلوب  مانند تنفر ،خشنننم ،ترس وا ضنننطراب را بر عملکرد

 مغزدر رابطه با یادگیری  در کلاس به بحث بگذارد.

 تکلیف عملکردی:
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  وتاهک قالب یک گزارشیافته های خودرا در پژوهش های انجام شده در زمینه ارتباط مغز ویادگیری را مطالعه کرده و 

 ارائه نماید.به کلاس 

 

 فصل ششم:  نظریه ارتباط گرایی آموزش و یادگیری

 منابع شناخت -

  منابع موثق 

 منابع غیر موثق 

 و تمرکز زدایی از دانش تغییر جریان شناخت و دانش -

 یادگیری از طریق فضای مجازی و شبکه های ارتباط جمعی  -

 ویژگی های فضای مجازی 

 ری در فضای مجازیتعریف یادگی 

 نظریه ارتباط گرایی  -

 ریشه ها، تعاریف  و دامنه دلالت ها بر یادگیری 

 اجرای نظریه ارتباط گرایی در یادگیری -

  تحلیل و تأیید 

  طراحی و پرورش زیست بوم و شبکه 

 چرخه انطباق یابنده  یادگیری و دانش 

 مرور سیستم و ارزشیابی 

 عوامل اثرگذار 

 فعالیت  یادگیری :

 ت مثبت و منفی یادگیری از طریق فضای مجازی را تشریح کندنکا. 

 تکلیف عملکردی:

  گزارشی در زمینه تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت آموزش و پرورش تهیه کرده بامطالعه منابع علمی ،

 درکلاس ارائه نماید. و

 فصل هفتم:  هرم آموزش 

 تعریف آموزش -

  آموزشیی هاالگو 

 ریالگوی آموزشی رفتا 
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  الگوی آموزشی شناختی 

 الگوی آموزشی ساختن گرایی 

 از نظرنقش معلم ، فرایند یادگیری وفعالیت ههنی دانش آموزان مقایسه الگوهای آموزشی -

  راهبرد های آموزشی 

  راهبرد آموزشی مستقیم 

 راهبرد آموزشی غیر مستقیم 

 دانش آموزاناز نظر اهداف ، فرایند و نتایج یادگیری  مقایسه راهبردهای آموزشی -

   روش های آموزشی 

  روش آموزشی تعیین کننده ماهیت فعالیت های معلم و دانش آموزان در رسیدن به اهداف

 آموزشی

  فنون آموزشی 

  اتنخاب فن آموزشی با توجه به ماهیت مطالب درسی ، ویژگی های معلم ، دانش آموزان و

 امکانات آموزشی مدرسه .

 فعالیت  یادگیری :

  در قالب نقشه مفهومی نشان دهد. مفاهیم آموزشی را از جزء به کلارتباط بین 

 تکلیف عملکردی:

 و روش آموزشننی ترجیحی خود را به منظور تدریس   در یک گزارش کوتاه  دلیل انتخاب الگو،راهبرد

 بهترنوشته ودر کلاس به اشتراک بگذارد.  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ت و عمیق نظریه ها، راهبردها و الگوهای یادگیری و آموزش علاوه بر ارائه مطالب  و تدریس به  انتظنار می رود برای درک درسننن

شنیوه فعال  مشنارکتی،  از مثال های کاربردی در زمینه مشکلات ، نیازها و تصمیم گیری های آموزشی و تربیتی در موقعیت کلاس 

رصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی زمینه درس و مدرسه  حین تدریس استفاده شود.افزون براین تدارک ف

 رشد شناختی و فراشناختی دانشجویان را تضمین می کند.

 

 منابع آموزشی. 4

 بع اصلی:امن

 :دگیری .ترجمه علی اکبر سیف.تهرانمقدمه ای بر نظریه های یا (.آخرین چاپ ) اولسون، متیو .اچ و هرنگهان ، بی . آر -

 دوران.
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)رهنمودی برای معلمان ( .ترجمه  رویکردهای یادگیری (.آخرین چاپ ) آنا ؛کارلیل،اوریسون واستاک ، آنه تاجردن ،  -

 .حسین محبی.تهران :آوای نور

 منابع فرعی:

راهبردهننا ،روش هننا ، فنون  الگوهننا، (. نظریننه هننای آموزش،آخرین چنناپ ) رسنننول فریبرز و کرد نوقننابی، درتناج، -

 . اطبایی.تهران:دانشگاه علامه طب

 . انتشارات مدرسهتهران :  (.مغز و آموزش .ترجمه لیلی محمدحسین و سپیده رضوی. آخرین چاپ) جنسن ،اریک -

 استرنبرگ ، رابرت )آخرین چاپ (.روانشناسی شناختی . ترجمه کمال خرازی ، الهه حجازی . تهران: سمت .  -

ارتباط گرایی .ترجمه حسین اسکندری .تهران: آوای  زیمنس ، جرج ) آخرین چاپ (. دانش و یادگیری مبتنی بر نظریه -

 نور.

 پارسا، محمد )آخرین چاپ (. روانشناسی یادگیری . تهران : پیام نور. -

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 گیرد.یی انجام مهای آموزشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشارزشیابی  آغازین: 

پس از اتمام هرفصل و قبل از آغاز فصل جدید پرسش کلاسی به منظور تثبیت مطالب قبلی و آگاهی نسبت به  ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 8میزان یادگیری فراگیران صورت گیرد. به میزان 

 نمره  92آزمون مباحث نظری به میزان   ارزشیابی پایانی:

 نمره   2های یادگیری و تکالیف عملکردی  به میزانمجموعه فعالیت  :کارپوشه 
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 «جامعه شناسی آموزش و پرورش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ی بودن، به توان جدا از مقوله اجتماعتعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی

و تربیت پرداخت. به بیان دیگر، شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی  مطالعه در مسائل تعلیم

و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی آموزش و پرورش، این امکان را پدید می آورد تا 

ی مناسب ابه تعلیم و تربیت داشته باشد و درس جامعه شناسی آموزش و پرورش، زمینه با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه

 های تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان  فراهم می کند. برای انتخاب آگاهانه راه حل

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 تربیتی  شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

اسااتاد متخصااا برای 

دارای تخصنننص تدریس: 

 علوم تربیتی یا جامعه شناسی

 جامعه شناسی آموزش و پرورشنام درس به فارسی: 

 Sociology Of Educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 زش و پرورش با اجتماع و فرایندهای دستیابی به مزایای اجتماعی را بشناسدی آمورابطه -

 دستاوردهای و معضلات فعلی آموزش و پرورش در ایران را بداند. -

درک روشنی از مدرسه و روابط اجتماعی موجود در آن به عنوان مکانی اجتماعی داشته باشد و بتواند تاثیر  -

 آموزان تحلیل کند.پذیر کردن دانش ارکان مختلف مدرسه را بر جامعه

 شناسی آموزش و پرورش بشناسد.نظریات کلاسیک جامعه -

 های جلب مشارکت آشنا باشد.انواع سرمایه در آموزش و پرورش را بشناسد و با روش -

زش وی آن با توجه به شرایط جامعه ایران و ساختار آمهای توسعهمفهوم عدالت آموزشی را بشناسد و با روش -

 و پرورش کشور آشنا باشد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 شناسی آموزش و پرورش شناسی و جامعهعهفصل اول: مروری بر آموزش، جام

 شناسی آموزش و پرورششناسی، جامعهتعاریف آموزش، جامعه

 ساختار اجتماعی

 های دستیابی به مزایای اجتماعیفرایند

 پذیریجامعه

 شناسی آموزش و پرورش های جامعه: مطالعه و مرور یکی از کتابتکالیف یادگیری

 شناسی آموزش و پرورش و کاربرد آن ی تعریفی از جامعه: ارائهتکالیف عملکردی

 

 فصل دوم: دستاوردها و معضلات آموزش و پرورش در ایران

 یخچه آموزش و پرورش به شکل نوین در ایران تار

 ییرات جمعیتی در ایران پس از انقلاب اسلامیبررسی روند تغ
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 تا کنون  78روند معضلات آموزش و پرورش از دهه 

 تاریخچه تربیت معلم و سیر تحول آن به دانشگاه فرهنگیان

 مورد از معضلات فعلی آموزش و پرورش به ترتیب اولویت  98: تهیه فهرستی از تکالیف یادگیری

 بالادستی دانشگاه فرهنگیان و ارائه در کلاس: مروری بر اسناد تکالیف عملکردی
 

 فصل سوم: مدرسه به عنوان مکانی اجتماعی

 پذیری دانش آموزاننقش مدرسه در جامعه

 شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

 های اجتماعیمدرسه و نابرابری

 خانواده و مدرسه

 های دانش آموزیگروه

 ی ایران هپذیری مطلوب از منظر جامعجامعه پذیری وچیستی جامعه : تحقیق در خصوص امرتکالیف یادگیری

اموزی و یا ... فعالیت میآموزی متنوع در کشور که در قالب سازمان دانشهای دانش: تهیه فهرستی از گروهتکالیف عملکردی

 هاکنند و بررسی اثرات فعالیت

 

 شناسی آموزش و پرورشهای جامعهفصل چهارم: نظریه

 ه کارکرد گرایی) امیل دورکیم(نظری

 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنک(

 پارادایم انتقادی) نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ(

 نظریه تفسیری ) مایکل یانگ(

 ل: طبقه بندی نظریه های جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهای اصلی این نظریات در یک جدوتکالیف یادگیری

 ی منابع بیشتر در خصوص آنانتخاب یک نظریه و مطالعه: تکالیف عملکردی

 

 فصل پنجم: انواع سرمایه در آموزش و پرورش

 آموزان، اولیا(سرمایه انسانی )معلمان، دانش

 گیری از انواع سرمایه در آموزش و پرورش های بهرهراهبرد

 راهبردهای جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش

 و پرورش در افکار عمومی آموزش 

چون  ونهای گوناگهای مردمی در آموزش و پرورش در قالب برنامهه جلب مشارکت: تحقیق در خصوص نحوتکالیف یادگیری

 گسترش مدارس غیر دولتی، تعاملات انجمن اولیا و مربیان، فرایندهای جلب و جذب خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار

 ها و ...( در سطح مدرسه و منطقهپیشنهاد نوآورانه در خصوص جلب مشارکت مردم )اولیا، سازمانی دو : ارائهتکالیف عملکردی
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 فصل ششم: ابعاد سازمانی آموزش و پرورش؛ حاکمیت و بودجه

 ای نسبت به آموزش و پرورش تفاوت دیدگاه سرمایه گذاری و هزینه

 اگون و ایرانهای گونمقایسه سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور

 : تحقیق در خصوص اهمیت بودجه و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش  تکالیف یادگیری

 های پیشرو در جهان: بررسی سهم بودجه ی آموزش و پرورش ایران از کل بودجه و مقایسه با سایر کشورتکالیف عملکردی

 

 فصل هفتم: دسترسی عادلانه به آموزش

 رشطبقه اجتماعی و آموزش و پرو

 توسعه عدالت آموزشی 

 سیاست گذاری در خصوص مدارس غیردولتی و تاثیر آن بر توسعه عدالت آموزشی

 : مروری بر مفاهیم موجود در زمینه چیستی عدالت آموزشیتکالیف یادگیری

 در قالب انواع مدارس خاص آموزانجداسازی دانش: تهیه گزارشی در خصوص اثرات تکالیف عملکردی

 تدریس و یادگیری. راهبردهای 9

در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه نظریه 

های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، علاوه بر مطالعه منظم دانشجویان، توجه به جنبه های 

ای هاین درس مورد توجه است. بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویان و بهره گیری از روش کاربردی

 مشارکتی در آموزش فراهم شود. 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ن.(. مرکز نشر دانشگاهی تهرا9126موریش، ایور. درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سرمد)

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران انتشارات روان.9113علاقه بند، علی )

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.9112شارع پور، محمود )

 منابع فرعی:

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آوای نور9118منادی، مرتضی)

نیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات شرکت (. تک9118رفیع پور، فرامرز)

 سهامی انتشار.

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 0

 نمره 2تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کلاس  ارزشیابی تکوینی:
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 نمره 98انجام شده در کلاس، آزمون کتبی از مباحث  ارزشیابی پایانی:

 سایر نکات

پوشانی کاملی با گردد اساتید محترم علاوه بر منابع معرفی شده که ممکن است همبا توجه به بروزآوری سرفصل، پیشنهاد می

اده های مرتبط به خصوص در بحث معضلات آموزش و پرورش، بودجه و ... استفها نداشته باشند، از منابع جدید و فایلسرفصل

   نمایند. 
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 «های تدریس اصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم را تدریس در تمامی نظام

های افتهقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و یفعالیتی مو« تدریس»کند. های تدریس الزامی میبرای بکارگیری موثر روش

 کردن فقط با کسب این دانششود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیعلمی دنبال می

های ریس به همراه قابلیتکند، کسب دانش تدهای تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشممکن نمی

س نامیده تواند شایستگی تدریای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهساخت دانش تدریسی بر اساس تجربه

های لازم و عمومی را برای دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا به ادراک و بکارگیری روش آنان قادر

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با شوند و قادر میمی

های تدریسی معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، و فعالیت هایی از تدریس و با برخی از اعمالنمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات هایی داشته باشند. چنین شرایطی میتمرین

ی مبتنی ج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتمتنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتای

 بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس

   عملی -نظری        نوع درس:

 8            تعداد واحد: 

   22            تعداد ساعت: 

  ربیتیتشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش 

                 اسااتاد متخصااا برای 

           دارای تخصنننص        تادریس: 

            علوم تربیتی

 های تدریسروشاصول و                   نام درس به فارسی: 

 Principles and methods of teaching                    نام درس به انگلیسی: 

                                                                       پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کلاس درس فرضی، به استناد  روشنی تشریح و تبیین

دانش معتبر مدلل سنننازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشنننجومعلم در پایان این واحد یادگیری با 

های بکارگیری آنها در های تدریس را با قابلیتاصنننول عام و خاص تدریس آشننننایی دارد و برخی روش

ر را دارد تشنناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبهای متفاوت میموقعیت

 و به پیگیری دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 یگیری درس و ارزشیابی تشخیصی و اعلامفصال اول: طر  ضارورت و جایگاه موضوع و ایجاد انگیزه جهت پ

 برنامه درس

  شناسایی انتظارات دانشجویان 

 سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط  

  معرفی برنامه و سرفصل درس 
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  تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان 

 عملکرد.  معرفی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح 

 :یریادگی یها تیفعال

ای خود را یادآوری و آن را روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل هر دانشنننجو یکی از تجربینات تندریس معلمان مدرسنننه

 تشریح کند.

 فصل دوم: چیستی تدریس

 هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه 

 تشریح چیستی تدریس 

 یاتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه 

 فعالیت های یادگیری:

 توانند چنین کنند؟های تدریس آگاه باشند و چگونه میچرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش

 ریزی تدریسفصل سوم: برنامه

 ایمراحل تدریس مدرسه 

 ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه 

 ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه 

 مدیریت کلاس درس 

 یری:فعالیت های یادگ

 هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خود تهیه و به مدرس درس ارائه کند.

 هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس روزانه برای موضوع مورد نظر خود تهیه و به مدرس درس ارائه کند.

 های تدریسفصل چهارم: روش

 محورهای تدریس معلمروش 

 شاگردمحور های تدریسروش 

 توضیح دادن در کلاس درس 

 کردن معلم در کلاسپرسش 

 های کلاسی شاگردانمواجهه معلم با پرسش 

 فعالیت های یادگیری:

 پردازند.های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام و به تدریس میدانشجویان در گروه

 فصل پنجم: سنجش یادگیری شاگردان

 شرفت تحصیلی در کلاس درس های آزمون و سنجش پیروش 
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 ها و مزایا و معایب آنها برای بکارگیری در کلاس درس انواع آزمون 

  اهداف سنجش در کلاس درس 

 های تدریسهای اعلام نتایج به شاگردان در کلاس درس در هر یک از روشروش 

 فعالیت های یادگیری:

 های تجربی یا فرضیقعیتهای موثر سنجش یادگیری در موگفتگوی دانشجویان درباره روش

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9

شود. دانشجوی این درس موظف است جانبه آموزشگر ن دانشجو انجام میهای کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

رسش دارند به طرح پ بر اسناس برنامه اعلام شنده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شنرکت نماید. همچنین، دانشنجویان حق

دقیقه در کلاس درس به ارائه  93ها یا نتایج حاصنل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا بپردازند و برای ارائه دیدگاه

. گیردگردد و به صننورت عملی مورد تمرین قرار مینظر بپردازند. در همه جلسننات درس، یک مبحث به صننورت نظری ارائه می

شننود که به تشننخیص آموزشننگر یا به درخواسننت دانشننجویان، هایی مطرح ، در جلسننات درس ممکن اسننت پرسننشحالدرعین

شود. این قبیل تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه پاسخگویی به برخی از آنها می

درصد تجاوز  38جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از  تواند برای همه یا برخی از دانشجویانها میپرسنش

 نکند.

 . منابع آموزشی 4

 منابع اصلی:

 ها و فنون تدریس. تهران: سمت.های آموزشی: روش(. مهارت9118شعبانی، حسن. ) -

 درسه.(. بازاندیشی فرایند یاددهی ن یادگیری و تربیت معلم. تهران: م9127مهرمحمدی، محمود. ) -

 منابع فرعی:

(. هنر و علم تندریس )چارچوبی جامع برای آموزش اثربخش(. مترجمان: نازیلا کریمی و عبدالرحیم 8886منارزانو، رابرت. ) -

 (. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.9112نوه ابراهیم )

ئتی. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی (. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت الاسلام و المسلمین قرا9113صننعت پور امیری، حسین ) -

 از قرآن.

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

یرد که گهای تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش ارزشیابی پایانی:

ای هشارکت در مباحث کلاس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مدر آن دانشجویان یادگیری

 کنند. آموزشگر، ارائه می
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ر برای شود و از سوی دیگهای بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

 ود.شیابی نهایی بکارگرفته میگیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشاطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

ه شود. آموزشگر در مواردی کارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کلاس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصلاح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: زشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ار

 درصد امتیاز  83ن پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کلاس: 

 درصد امتیاز  28ن آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  13 آزمون پایانی:ن 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .9

 و موثر در مباحث کلاس. مشارکت جدی  .7

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .9

 رعایت اخلاق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .0

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .1
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 «یدرس یزری برنامهاصول » رس دسرفصل 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

سترده، مند و گهای اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه

ت کند. اتخاه ان فرایند تربیتی را هدایهای عاملتوانند فعالیتنیازمند آن است که با اتخاه تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری می

ا این معنا، یکی ریزی درسی بشود. برنامهریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتتدابیر هدایت

ریز رنامهب»یا « گیربهرهریز درسی برنامه»ریزی درسی هم های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماز فعالیت

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی برای است. چنین تکلیف و البته چنین اختیاری سبب می« درسی اجرایی

ک ریزی درسی برای معلمان حتی در یریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهمعلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت دارد؛ زیرا برنامه درسی شود معلم نقش عمدهتمرکز که تصور میسیستم م

های آموزشی متمرکز هم معلم )به شکل فردی یا جمعی( شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»در 

ننده آن کنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و تقویتنقش دارد. پس معلم به جای آنکه به حلقه سست ز

واند آنچه در ت)برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم می« پوچ»تواند به یک پدیده ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم می

یا به صورت غیر موثر آموزش دهد. پرهیز از این دام، یکی از  مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید ای معلم است. به بار نشستن تلاشلوازم عمل حرفه

یزی رند با مبانی، اصول و مراحل برنامهآموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی نیاز دار

ی معلم ادرسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب این مهارت به همراه فهم برنامه درسی، لازمه عمل حرفه

های یتال و فعالدر موقعیت مدرسه است. برای تحقق چنین دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی و برخی از اعم

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات ریزی درسی آشنا شوند. چنین شرایطی میبرنامه

ربیتی مبتنی های پیچیده آموزشی و تمتنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت

 افته های علمی و پژوهشی باشند. بر ی

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 18 تعداد ساعت:

 بیتیتر شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
تخصا مورد نیاز برای 

ی ریزبرنامه متخصصتدریس: 

 درسی

  درسیریزی  برنامهاصول نام درس به فارسی: 

 principles of curriculum developmentنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

دام اق های درسی مصوبتحلیل برنامه بهریزی درسی تشریح اصول و مراحل برنامهضمن -

 .کند

درسی خود برای یک درس را تولید و  های درسی در مدرسه، برنامهضمن تبیین انواع برنامه-

 کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید. ارائه
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 مفهوم برنامه درسی و قلمروهای برنامه درسی فصل اول:

 انواع تعریف از برنامه درسی -

 ریزی درسی به عنوان یک علمگستره موضوعی حوزه برنامه -

 قلمرو برنامه درسی -

 انی) فلسفی، اجتماعی ، روانشناسی، زیست شناسی و... ( برنامه درسیمب -

 

 عملکردی: تکلیف

 مقایسه تعاریف برنامه درسی از دیدگاه چند صاحبنظر برنامه درسی اقدام کند.از دانشجومعلم خواسته شود تا به 

 سطو  و انواع برنامه درسی :دومفصل 

 برنامه درسی رسمی )مصوب و تجویز شده( -

 رنامه درسی اجرایی )تدریس شده(ب -

 برنامه درسی پنهان  -

 برنامه درسی پوچ  -

 برنامه درسی آزمون شده -

 برنامه درسی فوق برنامه -

 فعالیت یادگیری:
 بپردازد.  درسی تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامهدر معرفی هر یک از انواع برنامه درسی به 

 عملکردی: تکلیف
ای را یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و واسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجومعلم خ

 بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

 ریزی درسیهای برنامهالگو :سومفصل 

 الگوهای فنی -

 الگوهای غیرفنی -

 الگوهای میانه -

 :عملکردی لیفتک

 های آموزشی برتر را شناسایی کند و به ارائه شفاهی بپردازد.ریزی درسی در نظامالگوی برنامهاز دانشجومعلم خواسته شود تا 

 ریزی درسیعناصر برنامه :چهارم فصل

 اهداف -
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 محتوا -

 یادگیری-راهبردهای یاددهی -

 منابع آموزشی  -

 های یادگیریفعالیت -

 زمان -

 آموزشی مکان -

 بندی فراگیرانگروه -

 های ارزشیابی از یادگیریروش -

 ریزی درسیفصل پنجم: مراحل برنامه

 نیازسنجی و تدوین اهداف -

ا و نقش آنها هدرسی، معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه

های درسی به تناسب رشته تحصیلی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامه ریزیدر فرایند برنامه

 دانشجویان. 

 تکلیف عملکردی:

های یک درس بر اساس اصول تدوین اهداف از دانشنجومعلم خواسته شود تا به تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف

 بپردازد.

 های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت -

دهی محتوا )وحدت، مداومت، توالی دهی محتوا، اصول سازمانهای یادگیری؛ انواع سازمانها و اصول انتخاب محتوا و فرصتروش

 و تعادل(. 

 تکلیف عملکردی:
 از دانشجومعلم خواسته شود تا بر اساس اصول سازماندهی محتوا به تحلیل محتوای یک درس بپردازد.

 های یادگیریتانتخاب فعالی -

و ابعاد  شناخت جامعههای یادگیری آن، و سبکمخاطب  مشتمل بر شناختیادگیری براسناس موقعیت  هایفعالیتاصنول انتخاب 

 مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آن، شناخت علم و محتوای آموزشی

 تکلیف عملکردی:

 ادگیری، چند فعالیت یادگیری برای یک درس ارائه نماید.ی هایفعالیتاز دانشجومعلم خواسته شود تا براساس اصول انتخاب 

 انتخاب روش تدریس -

 های تدریس براساس موقعیتهای تدریس در فضای واقعی و فضای مجازی، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش
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 انتخاب روش ارزشیابی از یادگیری -

 ای تدریس براساس موقعیتههای ارزشیابی از یادگیری، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش

 فصل هفتم: اجرای برنامه درسی

 نظام اجرایی وفادارانه -

 نظام اجرایی نیمه سازگارانه -

 نظام اجرایی سازگارانه -

 عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی -

 ریزی درسی برنامهنقش معلم در  -

 درسی شامل  شناخت وضعیت، آماده سازی، تدارک نیروی انسانی، هدایت و نظارتاقدامات اساسی در اجرای برنامه  -

 مقاومت در برابر تغییر برنامه درسی -

 عملکردی:  تکلیف

 زد.و به ارائه راهکار بپرداشناسایی نماید مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی  را علل از دانشجومعلم خواسته شود تا 

 بی برنامه درسیفصل هشتم: ارزشیا

 آن ضرورتدرسی و  برنامه یابیارزش مفهوم -

 سطوح ارزشیابی برنامه درسی -

الگوهای ارزشنیابی شنامل الگوی ارزشنیابی هدف محور، الگوی ارزشیابی هدف آزاد، الگوی ارزشیابی سیا، الگوی ارزشیابی  -

 کرک پاتریک، خبرگی و انتقاد آموزشی

 بازنگری برنامه درسی -

 لکردی:تکلیف عم

در مورد روند  تحولات ارزشیابی در ایران ) مقاله نعمت اله موسی پور در کتاب برنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و...(  مطالعه و 

 ارائه گزارش کند. 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری9

ه درس دانشجویان مشارکت شود؛ هرچند که در هر جلسهای کلاس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

درس  حال، در جلساتاند بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. درعیندارند و آنها موظف

واند به تشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح ممکن است پرسش

 شود. رت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه صو

 منابع آموزشی . 4

 منبع اصلی:

 ریزی درسی. تهران: انتشارات بال.فتحی واجارگاه، کوروش )آخرین چاپ(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه -
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 منبع فرعی:

 ن: سمت.ریزی درسی. تهرامقدمات برنامه .(9126ملکی، حسن )-

 ریزی آموزش متوسطه. مشهد: به نشر. مبانی برنامه .(9111الله )پور، نعمتموسی-

 مهرمحمدی، محمود )آخرین چاپ(. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. -

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 گیرد.ام میهای آموزشی انجمنظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیش نیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه  ارزشیابی  آغازین:

در هر جلسه یا هر چند جلسه یک یا دو سوال از محتوای درس پرسیده می شود و حضور فعال و پرسش و  ارزشیابی تکوینی:

 پاسخ و مشارکت در مباحث کلاس مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

ها یان یادگیریگیرد که در آن دانشجوارزشیابی پایانی در این درس در قالب یک آزمون کتبی پایانی صورت می ارزشیابی پایانی:

 کنند.های آموزشگر، ارائه میو تجارب خود از مطالعه منابع و مباحث کلاس درس را بر اساس پرسش

العه وخلاصه مقالات و پژوهش های مربوط به مباحث درس، مصاحبه فعالیت های مختلف دانشجو از قبیل جستجو و مط :کارپوشه

 با آموزگاران با تجربه در امر تلفیق برنامه درسی و تدوین تجربه های آنان در کارپوشه قرار می گیرد.

 از عملکرد دانشجو معلم ها در قالب چک لیست هایی ارزشیابی به عمل می آید.  توصیفی: -ارزشیابی کیفی
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 «کاربست فناوری در یادگیری»س سرفصل در

 :. معرفی درس و منطق آن9

ای آموزشی ههای تعاملی تغییر کرده است. فناوری یادگیری بسیاری از آرمانی فناوری و ظهور برنامههای یادگیری با توسعهروش

وان تشیده است. بنابراین میرا از جمله یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خودراهبردی تحقق بخ

فناوری آموزشی را به کارگیری فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف 

آموزان به یادگیری و جستجوگری و سازندگی مفاهیم دانست که یادگیرندگان را وادار به تفکر در ایجاد انگیزه و ترغیب دانش

الا نموده تا بتوانند اطلاعات پیچیده را تحلیل کنند. لذا آشنایی و بهره مندی از فناوری یادگیری یکی از نیازهای معلمانی سطوح ب

اددهی و های یی کار را دارند. با تلفیق فناوری در فرصتی آماده سازی فراگیران را برای ورود به جامعه و عرصهاست که وظیفه

های ی صحیح از فرصتبینند که چگونه خود را برای استفادهآموزان آموزش میکارایی آموزش، دانشیادگیری علاوه بر بهبود 

 پیش رو بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند. 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 72 تعداد ساعت:

 ربیتیت شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 تکنولوژی متخصصتدریس: 

  ITآموزشی و 

 کاربست فناوری در یادگیری نام درس به فارسی: 

  Technology Use for Learningنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ترونیکی در تولید محتوای الک . ضمن آشنایی با استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی، به9

 یکی از دروس رشته خود اقدام نماید. 

 را در محیط های آموزشی بکار گیرد.  98. برنامه های کاربردی سیستم عامل ویندوز 8

 را یادگرفته و از آن استفاده کنند.  8898افزاری آفیس های مهم و کاربردی مجموعه نرم.  بخش1

 راحی و تولید کنند. افزارهای آموزشی ط. یک نرم2

 افزارهای مختلف آموزشی بپردازد..  به ارزشیابی نرم3

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 یادگیری  -های یاددهیفصل اول: فناوری و محیط

      اهداف  -

                تکنولوژی آموزشی  -

           های آموزشی     رسانه  -

   ها  ای        چندرسانه  -

                                   فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش  -

             ی الکترونیکی      یادگیر  -

               های الکترونیکی             تعامل در محیط  -

                   محتوای الکترونیکی   -
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                                               استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی  -

    ای                                  کلیات تولید نرم افزارهای چندرسانه  -

   ای                                      ارزشیابی از محتوای الکترونیکی چندرسانه  -

شنننابه مورد بررسنننی قرار گیرد و نقاط تفاوت و ت های گوناگون تعاریف به طور دقیقبا هکر تعاریف و مثالفعالیت یادگیری:   

 گردد. مفاهیم با هکر مصادیق آن شناسایی 

شود در مورد مفاهیم مطرح شده به تحقیق پرداخته و گزارشی از میزان استفاده از دانشنجو معلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 های کاربردی فناوری برای یادگیری تهیه نمایند.  و جنبه

 های کاربردی آنو برنامه Windows 10آشنایی با سیستم عامل م: فصل دو

 اهداف      

  آشنایی با محیط ویندوز                       

o  اتصال برنامه به نوار وظیفه                            

o تنظیمات زمان و تاریخ در ویندوز                               

o 98             ها در ویندوز      پنجره   

  تنظیمات سیستم در                 Control Panel   

o افزار از سیستم        حذف نرم                

o  ایجاد حساب کاربری و تنظیمات آن                                

o  ایجاد رمز عبور برای ویندوز                            

o های فارسی در ویندوز        نصب قلم                     

 های کاربردی       برنامه            Windows 10 

 ی                                نمایش و ویرایش تصاویر در برنامه  Photos 

o  98                            پخش فیلم و موسیقی در ویندوز     

o برنامه      (ی نقاشی        Paint)  

o ی                نمایش با برنامه              برداری از صفحه   عکس  Snipping Tool   

o  ضبط صدا در           Voice Recorder   

o ی ماشین      برنامه       (حساب     Calculator )   

o ابزار هره         ( بین     Magnifier)  

  انتقال اطلاعات                

o انتقال اطلاعات به لوح فشرده                            

o ی جانبی فلش به هارد رایانه                        انتقال اطلاعات از حافظه                            

  مدیریت ویندوز               
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o (مدیریت وظایف در ویندوز                       Task Manager)  

o (بازیابی سیستم              System Restore)  

                   های کاربردی و لزوم                                              ی استفاده از آن مورد  بررسی قرار گرفته و جنبه      و نحوه    98                       محیط سنیستم عامل ویندوز ی: فعالیت یادگیر

                                                فراگیری آن  به طور دقیق مورد واکاوی قرار گیرد. 

   لف                های کاربردی مخت                   تنظیم کرده و برنامه   Control Panel                شود سیستم را در                          از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

                                            های ساخته شده را در سیستم خود هخیره نمایند.                                را مورد استفاده قرار دهند و فایل    98       ویندوز 

 

 Office  2016آشنایی با برنامه های پرکاربرد مجموعه نرم افزاریفصل سوم: 

 اهداف      

 8897       ی آفیس          نرم افزار   ی            معرفی مجموعه       

 ها نی آفیس و اصول کار مشترک در آهای مجموعهمحیط برنامه 

o  بستن فایل و خروج از برنامه 

o ها کردن فایلهخیره 

o های موجودبازکردن فایل 

o ها انتخاب داده 

o ها برش، کپی و چسباندن داده 

o ها لغو آخرین فرمان انجام شده و تکرار فرمان 

o  حفاظت از فایل در آفیس 

o ی آفیس کلیدهای میانبر مشترک در مجموعه 

  و اصول تایا متن در آن 8897آشنایی با واژه پرداز ورد 

o ی آن اجرای ورد و محیط برنامه 

o  اصول کلی تایا متن در ورد 

o کلید و اصول تایا استاندارد آشنایی با صفحه 

o بندی کاراکتر و پاراگراف قالب 

o  درج انواع لیست در سند 

o  کار با اشیای گرافیکی در ورد 

o های هنری ایجاد کادرهای متنی و طرح 

o درج تصاویر در سند  

o ها درج اشکال مختلف در سند و ویرایش آن 

o  درج انواع نمودار در سند 

o  درج نمادهای ویژه و علائم ریاضی 
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o  اصول کار با جدول در ورد 

o ی صفحات تنظیم حاشیه، جهت و اندازه 

o کردن صفحات چند ستونی 

o زمینه برای صفحات قراردادن کادر و پس 

o فحه کار با سرصفحه و پاصفحه ، افزودن شماره ص 

o های سند ایجاد پاورقی برای عبارت 

o ی ورد کار با ادغام پستی در برنامه 

o  شمارش در ورد 

o  چاپ سند 

 افزار پاورپوینت و ایجاد فایل نمایشی در آن آشنایی با محیط کار نرم 

o افزودن اسلاید و انتخاب طرح(بندیLayout ) 

o  حذف ، کپی و انتقال اسلایدها 

o ت ی پاورپویننماهای برنامه 

o  درج عناصر و اشیای مختلف در اسلایدها 

o  طراحی اسلایدها 

o سازی در پاورپوینت متحرک 

o مدیریت اسلایدها و تنظیمات نمایش آن  

o ی اسلاید به اسلایدهای نمایش افزودن پاصفحه، تاریخ و شماره 

o  نمایش اسلایدها در نمایSlide Show  

o های دیگری نمایش آماده شده در قالبهخیره 

 گسترده افزار صفحهیی با نرمآشناMicrosoft Excel 2016 

o ی اکسل گسترده و محیط برنامهآشنایی با صفحه 

o ها تغییر جهت کاربرگ 

o هاها و ویرایش آنواردکردن داده 

o  حذف یا درج سلول، سطر یا ستون 

o بندی قلم)فونت( قالب 

o  تنظیم جهت متن و ترازبندی 

o هاویرایش و تنظیمات سلول 

o یسی و توابع در اکسل نوفرمول 

o درج نمودارها در اکسل و تنظیمات آن 

o ها مدیریت کارپوشه و کاربرگ 
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o سازی، فیلتر و چاپ اطلاعات در اکسل مرتب 

o تنظیمات صفحه 

  ی        افزارها                                                                         ی آفیس و مباحث مشنننترک موجود در آن را توضنننیح داده داده و کاربرد هر یک از نرم      مجموعنهفعالیت یادگیری: 

Office  ش و یادگیری را مورد بحث و بررسی قرار دهند.       در آموز                                           

      زارشی                   ی ورد تایا کرده، گ                                ی سوال امتحانی کامل را در برنامه            شود یک نمونه                         از دانشنجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

    های          د در کتاب                   ی یکی از مباحث موجو        به ارائه  Power Point  ی                                               ی اکسنننل ارائه دهند. همچنین با اسنننتفاده از برنامه            را در برنامه

               درسی بپردازند.

 شبکه و اینترنتفصل چهارم: 

  اهداف 

  ای های رایانهمفهوم و انواع شبکه 

 ی اینترنت شبکه 

  فرایند کار با مودم برای اتصال به اینترنت 

  معرفی مرورگرهای رایج 

 ( آموزش استفاده از مرورگر گوگل کرومGoogle Chrome ) 

  تنظیمات مرورگر کروم 

o تنظیمات History  در مرورگر کروم 

o Bookmark  در مرورگر کروم 

 الکترونیکی در سایت ایجاد و استفاده از پستGoogle(Gmail ) 

 Googleاصول جستجو در موتور جستجوی 

       ستفاده  ا                                                               ی اینترنت، مرورگرها، موتور جستجو و ... را ارائه داده و در مورد                              هایی از استفاده از شبکه، شبکه     نمونهفعالیت یادگیری: 

                                                            از موارد هکر شده برای تسهیل امر یادگیری و آموزش بحث نمایند.

              ده، فهرستی از                                     ی اینترنت یک پست الکترونیکی ایجاد کر                    شود با اتصال به شبکه                         از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

                                   ی اطلاعات آموزشی دروس رشته استفاده                                                                     های آموزشی را در مرورگر خود اضافه و نهایتا از موتور جستجو برای جستجو       وب سایت

                                        نمایند و گزارش را به کلاس ارائه دهند.  

 های صوتیاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل پنجم: 

 اهداف      

 های صوتی در تولید محتوای الکترونیکی         اصول پیام                                    

 معرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش صدا                                      

  تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری صدا                                     
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 ش نرم افزار     آموز            AVS Audio Editor 

  AVS Audio Convertor                          معرفی نرم افزار مبدل صوتی 

        با دیگر                   های صوتی و تفاوت                                                      های صوتی بررسی شده  و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیام                 استانداردهای پیامفعالیت یادگیری: 

                         نرم افزارهای آن بحث شود.

     اسطه                های صوتی و به و                                                شنود با رعایت استاندارد های مطرح شده در مورد پیام                         از دانشنجومعلمان خواسنته میتکلیف عملکردی: 

                                                 نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام صوتی بپردازد.

 های تصویریاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل ششم: 

 اهداف      

 اصول طراحی پیامهای تصویری در تولید محتوای الکترونیکی                                                     

 انواع تصاویر گرافیکی                     

  ویژگیهای تصاویر آموزشی       اصول و                       

 معرفی ابزارها و نرم افزارهای تولید ویرایش تصاویر                                                 

  آموزش  نرم افزار                 SnagIt 2020.1.0.4965 

   ای  ه                                                                     های تصنننویری و گرافیکی را تشنننریح کرده و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیام                 اسنننتنانداردهای پیامفعاالیت یادگیری: 

     شود.         بوطه بحث                                       تصویری و تفاوت با دیگر نرم افزارهای مر

       رافیکی               های تصویری و گ                                               شود با رعایت استانداردهای مطرح شده در مورد پیام                         از دانشنجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

                                                      ی نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام تصویری بپردازند.          و به واسطه

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش فیلمفصل هفتم: 

 اهداف      

 احی فیلم آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی       اصول طر                                           

 اصول و ویژگیهای فنی فیلم های آموزشی                                    

 اصول و ویژگیهای آموزشی فیلم های آموزشی                                       

 معرفی نرم افزارهای تولید فیلم های آموزشی                                         

  آموزش نرم افزار                AVS Video Editor 9.2.1.349 

  آموزش نرم افزار                Camtasia Studio 2019.0.9.17643 

های آموزشنننی را تشنننریح کرده و اسنننتفاده از فیلم آموزشنننی در بهبود فرایند های فنی فیلماصنننول و ویژگییادگیری: فعالیت 

 یادگیری را مورد نقد و بررسی قرار دهند. -یاددهی
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   ک                                                                 شننود که با در نظر گرفتن اسننتاندارد های تولید  فیلم آموزشننی در مورد ی                          از دانشننجو معلمان خواسننته میفعالیت عملکردی: 

                                                   موضوع آموزشی فیلم تهیه کرده و آن را ویرایش نمایند.

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش پویانماییفصل هشتم: 

 اهداف      

 اصول طراحی پیامهای انیمیشنی در تولید محتوای الکترونیکی                                                       

 ویژگیهای پیامهای انیمیشن های آموزشی                                    

  معرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش انیمیشن                                           

  مقدماتی نرم افزار      آموزش                  Adobe Flash Professional CS6 v12.0.0.481  

  آموزش نرم افزار                SWF Decompile Expert v3   

                                                            های آموزشننی در فرایند انتقال و تعامل آموزش تحقیق نموده و نرم                                    در مورد میزان تاثیر و ضننرورت انیمیشنننفعالیت یادگیری: 

       ذارند.                  آموزشی را به نقد گ                        افزارهایی تولید انیمیشن 

                                                                    شننود در مورد ضننرورت انیمیشننن آموزش به تحقیق بپردازد و با اسننتفاده از از                          از دانشننجومعلمان خواسننته میتکلیف عملکردی: 

                                                         افزار تشریح شده به ایجاد یک انیمیشن آموزشی اقدام نمایند.   نرم

 های الکترونیکیاصول و روش طراحی و تولید آزمونفصل نهم: 

 اهداف      

   های الکترونیکی     آزمون                  اصول طراحی تولید               

 های الکترونیکی                       اصول کلی در طراحی آزمون               

 معرفی نرم افزارهای آزمون ساز الکترونیکی                                        

  آموزش نرم افزار                Wondershare QuizCreator 4.5.1 

    فته                                       های الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگر                                 های الکترونیکی و اصنول طراحی آزمون         های آزمون     ویژگیفعالیت یادگیری: 

                         های الکترونیکی بیان شود.                    افزارهای تولید آزمون                  نقاط ضعف و قوت نرم  و 

                                                                      شنود با اسنتفاده از نرم افزار تشنریح شده ،آزمون الکترونیکی در مورد مباحث                          از دانشنجومعلمان خواسنته میتکلیف عملکردی: 

                                      آموزشی دروس رشته تهیه و ارائه نمایند.

 ای(افیکی )ترکیب عناصر چندرسانهاصول و روش طراحی و ویرایش رابط گرفصل دهم: 

 اهداف      

 اصول طراحی و تولید رابط گرافیکی                                

 ای                  های طراحی چندرسانه         اصو و روش   

 نمای کلی یا نقشه نرم افزار آموزشی                                  

 افزارآموزشی                  ای برای تولید نرم                            معرفی نرم افزارهای چند رسانه             
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 8.5.3.0        افزار         آموزش نرم  AutoPlay Media Studio  

        ی ایجاد  ا                     توانند عناصننر چندرسننانه                             س آموزش و نرم افزارهایی که می                                   کاربرد نرم افزارهای آموزشننی در ارائهری: فعالیت یادگی

                                    کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  

                                                                   شننود تا بتوانند یک درس از دروس رشننته را انتخاب و با اسننتفاده از عناصننر                          از دانشننجومعلمان خواسننته میتکلیف عملکردی: 

                                                                                                          یک نرم افزار آموزشی را تولید نمایند به طوری که استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی در آن رعایت شده باشد.    ای        چندرسانه

 

 گذاری و انتشار نرم افزار آموزشیقفلفصل یازدهم: 

 اهداف      

  فرایند عمومی انتشار نرم افزار آموزشی                                      

  آموزش نرم افزار                GiliSoft Secure Disc Creator 7.3.0  

 ش نرم افزار     آموز            CD Label Designer 7.2.1 Build 767 

                                                                   افزارهای آموزشننی مورد نقد و واکاوری قرار گرفته واصننول زیباشننناسننی برای                  گذاری بر روی  نرم       علل قفلفعالیت یادگیری: 

                           افزارهای آموزشی بررسی شود.         طراحی نرم

                                               م افزار تشنرح شنده، روی نرم افزار آموزشی خود قفل                                                  از دانشنجومعلمان خواسنته می شنود تا با اسنتفاده از نرتکلیف عملکردی: 

                                                                               بگذارند و همچنین طرح متناسب با محتوای خود را برای جلد لوح فشرده  طراحی نمایند.

 

 های آموزشیاصول طراحی و تولید اپلیکیشنفصل دوازدهم: 

  اهداف       

   های آموزشی                                  اصول و روش طراحی و تولید اپلیکیشن            

    های آموزشی               تولید اپلیکیشن                      نکاتی پیرامون طراحی و            

 های آموزشی و فنی اپلیکیشن آموزشی             اصول و ویژگی                                  

   افزارهای مهم برای طراحی اپلیکیشن          معرفی نرم                                  

 آشنایی با محیط و اصول کار با نرم                                (افزار اَپچه            Appche )   

   ارزشیابی اپلیکیشن ساخته شده                            

                                                         رشنی تهیه نموده  و ساخت اپلیکیشن های آموزش و نرم افزارهای               های آموزشنی گزا                      در مورد تأثیر  اپلیکشننفعالیت یادگیری: 

                                  آن را مورد بحث و تحلیل قرار دهند.

                                                                    شود به کمک محتوای آموزشی درس و با استفاده از نرم افزارهای معرفی شده                          از دانشنجومعلمان خواسنته میتکلیف عملکردی: 

            د بپردازند.      های خو                                     ن به ارزشیابی اپلیکیشن آموزشی همکلاسی                                                همراه، به ساخت اپلیکیشن آموزشی پرداخته و در پایا       در تلفن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
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شود و دانشجو ملزم است بر اساس منابع در این درس آموزش با محوریت استاد و مشارکت دانشجویان در کارگاه رایانه انجام می

یابد. به تشخیص استاد جلساتی به آموزش مباحث نظری و باقی اعلام شده به مطالعه پرداخته و با آمادگی در کلاس درس حضور 

ی ژهی یک پروجلسات به آموزش عملی نرم افزارهای پیشنهادی برای درس پرداخته شود. از آن جا که دانشجو معلم ملزم به ارائه

 ردد.  گرم پیشنهاد میپایانی به صورت محتوای الکترونیکی است، تمرین عملی در کلاس و انجام تدریجی پروژه در طول ت

 . منابع آموزشی4

            منابع اصلی:

 کتاب کاربست فناوری در یادگیری ،  در دست تدوین و منبع اصلی خواهد شد.

            منابع فرعی:

(. تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( استانداردها، ابزارها و نرم فزارها. تهران: 9111عباسی، سیف الله؛ بادله، علیرضا. )

 یباگران.د

ای، تهران: های الکترونیکی چندرسانه(. اصول و روش تولید کتاب9118بادله، علیرضا؛ مدلل کار، اعظم؛ سیف الله ، حامد. )

 دیباگران.

غل ای کشور( ش(. محتواساز آموزش الکترونیکی)براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه9117عباسی، حامد؛ بادله، علیرضا. )

 آموزش الکترونیکی. تهران: دیباگران محتواساز

                                       . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی( 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 3ل ترم، کلاسی و ارزشیابی مستمرارزشیابی تکوینی: ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طو

 ارزشیابی پایانی:

  نمره  3ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در پایان ترم، بصورت آزمون عملی 

  اجرای تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( با رعیات استانداردها براساس عنوان درسی که در طول ترم مشخص

 مرهن 98گردد می

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 . آمادگی مدام برای فعالیت عملی در هر جلسه. 9

 . مشارکت جدی و موثر در کار با رایانه. 8

 . رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان. 1

 .  انجام تکالیف و در فعالیت عملی محوله بر اساس محتوایی که تکلیف شده.2
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 «رشد )کودک و نوجوان( یروانشناس »ل درس سرفص

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 یابیو دست یریادگیو کمک به آنان جهت غلبه بر مشکلات  یزیبرنامه ر یبرا ییکودکان در دوره ابتدا یرشد یها یژگیدرک و 

ت بلیت های اولیه کودکان و حمایرشد مستلزم تعامل میان قا قتیبرخوردار اسنت. در حق یاریبسن تیممکن از اهم یها تیبه ظرف

حول در ابعاد مختلف و روند ت یرشد یها یژگیارتقاء می یابد. شناخت و  یریادگی قیطرو از  یمرب یاریهای محیطی است که به 

 یو پالایش راه حل ها،  مواجه با شکست ها، و کمک گرفتن از موفقیت ها افتنیکمک به کودکان در  یمعلمان را برا ییآن، توانا

/ دامنه مرخیبا ن متناسنب یزیبرنامه ر یداده و آنان را برا شیاافز شنتریب یریادگیفهمیدن و  یآنان برا زهیانگ تیپیشنینِ خود، و تقو

آشنایی با ویژگی های رشدی نوجوانان به دانشجو معلمان کمک می کند تا درک عمیق  سنازد. یدانش آموزان توانمند م یرشند

 در سال های آخر دوره ابتدایی داشته باشند.تری نسبت به دانش آموزان 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 ساعت 22تعداد ساعت:

  وعیموض شایستگی کلیدی:

 نداردنیاز: پیش

برای  مورد نیاز تخصا

 روان شناسی  دکترایتدریس: 

 رشد )کودک و نوجوان( یروانشناسنام درس به فارسی: 

  Developmental Psychology نام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

 زانیم یمختلف رشد یآن در دوره ها یها یژگیبا شناخت ابعاد رشد کودک و و -9

/ رشد در سطح کلاس درس یها هیرا از نظر یتی/ و تربیآموزش ماتیتصم یریپذ ریتأث

 .دیو گزارش نما لیمدرسه تحل

 یثبت و با توجه به مشخصه ها افتهیآزاد و ساختار ن تیکودک را در موقع یها رفتار -8

 یها ییناها/ توا تی/ ظرفی/ اختلالات رشدیعیکودک )رشد طب یسطح رشد ،یعیرشد طب

 .دیها ارائه نما ییتوسعه سطح توانا یبرا ییو راهکار ها نییخاص( را تع

ویژگی های رشد در دوره نوجوانی، وضعیت رشدی دانش آموزان با آگاهی نسبت به  -1

را در اواخر دوره ابتدایی مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن برخورد و مداخله لازم را 

 مورد استفاده قرار دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 در مطالعه رشد انسان یموضوعات اساسفصل اول: 

 وستهیو ناپ وستهیرشد پ -

 یرشد یدوره ها -

 در رشد تیو ترب عتینقش طب -

 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس :یریادگی تیفعال
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 هیظرخلاصه و ارائه آن به کلاس با توجه به ن هیرشد کودکان، ته نهیدر زم یعلم یمطالعه مقالات و پژوهش ها :یعملکرد فیتکل

 اس درس.رشد بحث شده در کل یها

 رشد یها هی: نظردوم فصل

 دیفرو یروان کاو هینظر -

 ییرفتارگرا هینظر -

 اژهیپ یرشد شناخت هینظر -

 کسونیار یاجتماع یروان هینظر -

 بندورا یاجتماع یریادگی هینظر -

 یگوتسکیو یفرهنگ یاجتماع هینظر -

 برونفن برنر یبوم شناخت هینظر -

 پردازش اطلاعات کردیرو -

 رشد یها هینظر یابیو ارز سهیمقا -

 مطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاسی یادگیری: فعالیت

 به کلاس اول و دوم و ارائه یدوره کودک کیکودکان به تفک یرشد یها یژگیاز و یا سهیجدول مقا هیته لیف عملکردی:تک

 (یکودک لیاوا)یسالگ 1تا  7رشد در  سوم: فصل

 تی در اوایل کودکیالف( رشد جسمانی و شناخ

  انیجسم رشد -

 یحرکت رشد -

 : مرحله پیش عملیاتیاژهیپ هینظر -

 یگوتسکیو فرهنگی -اجتماعی  هینظر -

 پردازش اطلاعات هینظر -

 ههنیدر رشد  یفرد یها تفاوت -

 رشد زبان -

 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس :یریادگی تیفعال

سالگی و گزارش ویزگی های جسمانی و شناختی او به صورت کار  7تا  8ه یک کودک در سنین مشاهد :یعملکرد فیتکل

 گروهی دانشجویان

 در اوایل کودکی ی/ اجتماعیجانیه رشدفصل سوم:  

 : ابتکار عمل در برابر احساس گناهکسونیار هینظر -

 خود آگاهی -
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 یجانیه رشد -

 با همسالان روابط -

 یاصول اخلاق یمبنا -

 یتیجنسسته بندی د -

 و رشد هیجانی و اجتماعی نیوالد یفرزندپرور -

 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس: یریادگی تیفعال

او به صورت کار  هیجانی و اجتماعی یها یزگیو گزارش و یسالگ 7تا  8 نیکودک در سن کیمشاهده : یعملکرد فیتکل

 انیدانشجو یگروه

 (یاواسط کودک )یسالگ 99تا  1در انی و شناختی جسمرشد  فصل چهارم:

 انیجسم رشد -

 یو باز یحرکت رشد -

  یشناخت رشد -

 : مرحله عملیات عینیاژهیپ هینظر -

 پردازش اطلاعات -

 ی در رشد ههنیفرد یتفاوت ها -

 زبان رشد -

 یادگیری در مدرسه -

 یلاسمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ ک :یریادگی تیفعال

او به صورت کار  یو شناخت یجسمان یها یزگیو گزارش و یسالگ 99تا  7  نیکودک در سن کیمشاهده  :یعملکرد فیتکل

  انیدانشجو یگروه

 در اواسط کودکی یاجتماعو  یجانیه رشد: پنجم فصل

 نظریه اریکسون: سخت کوشی در برابر احساس حقارت -

 یجانیرشده -

  یاجتماع یجانیرشده

 یلاقرشد اخ -

 روابط با همسالان -

 یتیجنس دسته بندی -

 خانواده راتیتاث  -

 از کودک(  یسوء استفاده جنس ،یترس ها و اضطراب ها، مشکلات رفتار )رشد  جیمشکلات را -
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 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس :یریادگی تیفعال

او به صورت کار  هیجانی و اجتماعی یها یزگیو گزارش و یسالگ99تا  7 نیکودک در سن کیمشاهده  :یعملکرد فیتکل

 انیدانشجو یگروه

 رشد جسمانی در نوجوانی: ششمفصل 

 رشد جسمانی -

 بلوغ: انتقال جسمانی به بزرگسالی  -

 مربوط به بلوغتاثیر روان شناختی رویدادهای   -

 مسائل مربوط به تندرستی  -

 یت در پرسش و پاسخ کلاسمطالعه مباحث کتاب و شرک :یریادگی تیفعال

 انیدانشجو یاو به صورت کار گروه یجسمان یها یزگیو گزارش ونوجوان  کیمشاهده  :یعملکرد فیتکل

 فصل هفتم: رشد شناختی در نوجوانی

 نظریه پیاژه: مرحله عملیات صوری -

 دیدگاه پردازش اطلاعات در باره رشد شناختی نوجوانان -

 جوانانپیامدهای تغییرات شناختی نو -

 تفاوت های جنسی در توانایی های ههنی -

 یادگیری در مدرسه -

 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس :یریادگی تیفعال

 انیدانشجو یاو به صورت کار گروه یشناخت یها یزگیو گزارش و نوجوان کیمشاهده  :یعملکرد فیتکل

 فصل هشتم: رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی

 نظریه اریکسون: هویت در برابر سردرگمی نقش -

 خود آگاهی -

 رشد اخلاقی -

 نقش یابی جنسی -
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 خانواده -

 روابط با همسالان -

 مشکلات رشد -

 یمطالعه مباحث کتاب و شرکت در پرسش و پاسخ کلاس :یریادگی تیفعال

 انیدانشجو یو به صورت کار گروهاهیجانی و اجتماعی  یها یزگیو گزارش ونوجوان   کیمشاهده  :یعملکرد فیتکل

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 یریبکارگ ،یریاگیرشد و کاربرد آن در  نهیدر زم یعلم یها هیمطالعه نظر قیاز طر ی/ فردمیمستق یریادگی یاستفاده از فرصت ها

و  )کلاس درس یتی/ تربیموزشآ یها تیکودک به صورت آزاد و در موقع یرشد یها یژگیمطالعه و یبرا یشنناخت یراهبرد ها

 یبرا دیجد یبالقوه کودک، و خلق فرصننت ها یها تیها و تحقق ظرف ییتوسننعه توانا یبرا ییو ارائه راهبرد ها لیمدرسننه(، تحل

 .ی/ رفتاریریادگیحل مشکلات  یکمک کودک برا

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . نشر ارسباران.یمحمد دیس ییحی( جلد اول. مترجم: یودکرشد )از لقاح تا ک ی(. روان شناس9118. برک )یلورا. ا -9

رشد و تحول انسان. گروه مترجمان:  ی. روان شناس(9113) نیفلدمن. روت داسکسالی وندکاس؛   الدز،دایان. ای.؛  ا،یپاپال -8

 حمیدرضا سهرابی. انتشارات رشد. -هامایاک آوادیس یانس  -داود عرب قهستانی 

 منابع فرعی:
 رسا. ی. موسسه فرهنگروزبختیرشد(. مترجم: مهرداد ف یکودک )روان شناس ی(. سفر پرماجرا9127اس. کاپلان. ) پاول. -9

معاصنننر)جلد اول و دوم(. مترجم: جواد  دگاهیکودک از د ی(. روان شنننناسننن9161. پنارک )یو راس. د نگتونی. هنروسیم -8

 چاپ نی. آخریفرهنگ ،معاونتی. انتشارات آستان قدس رضوانیطهور

(. نشننر: دوران. ابانگردیپور) ب یسننعد لیرشنند کودکان و نوجوانان. مترجم: دکتر اسننماع ی(. روان شننناسنن9122برگر. ) نیکاتل-1

 چاپ نیآخر

 ( رشد انسان. مترجم مهشید فروغان. نشر ارجمند8889رایس، فیلیا ) -2

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میر تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه منظوارزشیابی  آغازین: 

 نمره 1مجموع پرسش و پاسخ کلاسی ارزشیابی تکوینی: 

 نمره  98 زانیبه م یآزمون مباحث نظر ارزشیابی پایانی:

 نمره 3یعملکرد فیکارپوشه: مجموعه تکال
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 «ییو پرورش ابتدا و اصول آموزش یمبان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تاثیر قرار می دهد، روبرو هستند . آنها برای اتخاه 

میمات این تص تصمیمات، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، علایق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی

آگاه بوده و نسبت به ایجاد فرصت های یادگیری قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت به ماهیت اصول 

 و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیری، تأثیرات آن در سطح کلاس درس و مدرسه است.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت 18ساعت:تعداد 

  وعیموضشایستگی کلیدی: 

 نداردنیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 علوم تربیتی تدریس:

 ییو اصول آموزش و پرورش ابتدا یمباننام درس به فارسی: 

 Fundamentals of Primary Education: انگلیسینام درس به 

ر خواهد ادپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم ق

 بود:

. با شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، توانایی گزینش، کشف و به 9

کارگیری اصول تربیتی منطبق با موقعیت و با تکیه بر مبانی تربیتی بدست آورده و میزان 

 آموزشی را بررسی می نماید. –تأثیر پذیری، برنامه درسی و موقعیت های تربیتی 

یت های تربیت را برای موقع مبانی و اصول بر مبتنی اثربخشی دفاع و قابل . تصمیمات8

تربیتی در سطح کلاس/مدرسه شناسایی و نتایج اجرای ان را در بهبود عملکرد حرفه ای 

 خود مورد ارزیابی قرار دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: 

 ن اهمیت و ضرورت موضوع9

 ریف آموزش و پرورش و رابطه و فرق آنهان تع8

 ن ضرورت و اهمیت آموزش دردوران کودکی 1

 فصل اول : تکالیف عملکردی

نگاه دانشجومعلمان و ن مطالعه مقالات مرتبط در اهمیت و ضرورت و تعاریف آموزش و پرورش و ارائه یک تعریف منتخب از 9

 اریف ارائه شده در کلاس بیان شباهت ها و تفاوت ها ی تعریف مورد نظر با تع

 از اهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی و تحلیل آن در روند تکاملی شخصیت آناندانشجومعلمان ن بیان تجارب زیسته  8

 منابع پیشنهادی:

 (.  مبانی آموزش و پرورش . مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی    9162ن شکوهی ، غلامحسین ) 9

 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118. ) ن شریعتمداری ، علی 8

 ( تهران ، طهوری  9118ن نقیب زاده جلالی ، میر عبدالحسین . ) 1 
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ایروانی ، شهین ، محمدرضا شرفی ، مراد یاری دهنوی. چرا معلمان باید فلسفه آموزش و پرورش بدانند. فصلنامه تعلیم و تربیت  -2

     76 ن 11ص 11شماره 

 فصل دوم : مبانی آموزش و پرورش

 ن تعریف مبانی 9

 ن انواع مبانی8

 )هستی شناسی، انسان شناسی و...(ن مبانی فلسفی آموزش و پرورش

 ن مبانی زیست شناختی آموزش و پرورش

 ن مبانی روان شناختی آموزش و پرورش

 ن مبانی جامعه شناختی آموزش و پرورش

 رورشن مبانی اقتصادی آموز ش و پ

 ن مبانی حقوقی

 ن مبانی سیاسی

 تکالیف عملکردی

 دانشجو معلمان ضرورت واهمیت دارابودن آموزش وپرورش بومی رادرقالب مقاله ای کوتاه ارائه نمایند.-

 ن مقایسه تطبیقی مبانی آموزش و پرورش در ایران و سایر کشورها و ارائه آن در کلاس به سایر دانشجویان 

 ی مبانی آموزش و پرورشن ترسیم نقشه مفهوم

 ن تطبیق مبانی در یک کتاب فلسفه اسلامی با مبانی مطرح شده در این فصل و ارائه به دانشجویان 

 منابع پیشنهادی:

 ( 99( ، مراحل تربیت ) ترجمه علی محمد کاروان چاپ 9128دبس موریس )-9

 ت آستان قدس رضوی (.  مبانی آموزش و پرورش . مشهد : انتشارا9162ن شکوهی غلامحسین )8

 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118ن شریعتمداری، علی . )1

 ن مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران2

 

 : تعریف اصل و بررسی منابع و مفاهیم مرتبط با آن فصل سوم 

 ن  تعریف اصل      9

    ن ماهیت اصل   8

 ن منابع کشف آموزش و پرورش  1

 ن ارتباط مبانی با اصول                   2

 ن تعریف هدف و انواع آن   3 

 ن تعریف روش                               7

 درارتباط بایکدیگرن جایگاه مبانی ، اصول ، اهداف و روش  6
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 تکالیف
 تربیت نظام رد نقلاب با اصول حاکم بر برنامه درسی  ملی و سند تحول بنیادینن شناسایی اصول آموزش و پرورش ابتدایی قبل از ا

 ایران و ارائه در کلاس اسلامی جمهوری رسمی

 ن ترسیم نقشه مفهومی مبانی ، اصول ، اهداف و روش 

 منابع پیشنهادی: 

 چاپ سوم( 9112ن فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ) انتشارات مدرسه 9

 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118ن شریعتمداری، علی . ) 8

 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118ن هوشیار، علی . ) 1

 مطالعه ارتباط اصول و اهداف((  تبیین فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران،  انتشارات ملت  )جهت 9117حسنی، محمد.)  – 2

 فصل چهارم : هدف آموزش و پرورش

 ن نقش اهداف در آموزش و پرورش دوره ابتدایی 9

 ن تعریف ساحت 8

 ن اهداف دوره ابتدایی در ساحت های تربیت  1

 ن  تربیت دینی، اعتقادی،اخلاقی 

 ن  تربیت زیستی بدنی

 ن  تربیت اجتماعی سیاسی  

 نرین تربیت زیبا شناسی ه 

 ن تربیت علمی فناورانه  

 تربیت اقتصادی حرفه ای 

 منابع پشنهادی: 

 ن مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران9

 (.  مبانی آموزش و پرورش . مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی   9162ن شکوهی ، غلامحسین )8

 تکالیف یادگیری و عملکردی 

 های درسی دوره ابتدایی از نظر اهداف دوره ابتدایی و ساحت های شش گانه و ارائه در کلاس درس ن بررسی کتاب

 

 فصل پنجم : اصول آموز ش و پرورش دوره ابتدایی

 ن اصول از منظر دکتر هوشیار 

 ن اصول بیست گانه تربیت 

 تکلیف یادگیری و عملکردی

 کلاسی ثمباح در شرکت اصول تربیت و به مرتبط متون مطالعه-
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ررسی قرار و بجهت بررسی رابطه میان اهداف،  اصول مورد نقد یک موقعیت تربیتی آموزشی ) فیلم ، کلیا ، کلاس درس (  به -

 دهد.

 یک تصمیم تربیتی / آموزشی سازمانی را تحلیل و پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخص نماید.-

 منابع پیشنهادی:
 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118علی . )ن هوشیار ،  9

 ( 88( اصول تعلیم و تربیت ، تهران : دانشگاه تهران )چاپ9118ن شریعتمداری، علی . )8

 ( اصول تربیت  . تهران : انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان ، چاپ چهارم9121ن احمدی ، علی اصغر . ) 1

 . درامدی بر فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران ریا، انتشارات علمی و فرهنگیباقری، خسرو -2

 سوم( )چاپ مدرسه اسلامی. تهران:انتشارات تربیت و تعلیم فلسفه (9112تقی. ) محمد الله آیت یزدی،  مصباح -3

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

یوه ی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبرد های غیر مستقیم در قالب شتدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبان

 های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.

 . منابع آموزشی4

 ، مشهد: آستان قدس رضوی.89(. تعلیم و تربیت و مراحل آن. چاپ 9123شکوهی، غلامحسین )

 ، تهران: دانشگاه تهران.99محمد کاردان. چاپ (. مراحل تربیت. ترجمة علی9128س )دبس، موری

 (. مربیان بزرگ. ترجمة غلامحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.9122شاتو، ژان )

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 نمره  93ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  3زشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ار

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

 ک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملا
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  «ییو مشاوره در دوره ابتدا ییفنون راهنما»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

دچار  یتماعو اج یعاطف ،یکیزیف ،یشناخت راتییرشته تغ کیرشند و ضنمن سنازگار شدن با  انیهمه کودکان در طول جر بایتقر 

 ی. هر کودکنجامدیدر آنان ب یو رفتار یریادگیممکن است به مشکلات  د،یآ یم شیکه پ یتعارض ای شوند و استرس یم یمشکلات

 تیقوکودکان رابطه برقرار کند، اعتماد به نفس را در خود ت ریبا سا ابد،یبتواند به اسنتقلال دسنت  دیخود با یعیرشند طب انیدر جر

 دیجد یها وهیکه با ش ردیبگ ادیرا در خود شکل دهد و  نیادیبن یو ارزش ها اعتقادات د،یایخود کنار ب یجسمان راتییبا تغ د،ینما

ه گذر را داشته باشند تا ب یآمادگ نیا دیبا ییدر دوره ابتدا معلمانبه دسنت آورد. مشناوران و  یدیبه تفکر بپردازد و اطلاعات جد

ه گفتگو ب قیشنننود تا مشننناور/معلم از طر یم مشننناوره، تلاش انیرشننند کمک کنند. در جر یکودکان از بحران ها زیآم تیموفق

ان و مشاوره به کودک ییاهنمادهد که ارائه خدمات ر یشوند. مطالعات نشان م لیکند آنان به مشاوران خود تبد یکودکان کمک م

در حال  نکهیا هکند. با توجه ب لیرشد مطلوب تر آنان را تسه جهیآنان به وجود آورد و در نت یدر زندگ یساختار راتییتواند تغ یم

 یم ادرقبا فنون مشاوره آنان را   نیمعلم ییاز داشتن مشاور محروم هستند، آشنا رانیدر کشور ا ییاز مدارس ابتدا یاریحاضنر، بسن

 ایبه دانش آموزان ارائه دهند و در صورت لزوم آنان را به مشاور  یروبرو شدن و حل مسائل زندگ یرا برا هیاول یسنازد کمک ها

 متخصص ارجاع دهند.درمانگر 

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت 22تعداد ساعت: 

 وعیموض شایستگی کلیدی:

 نداردنیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

استاد متخصص در تدریس: 

 رشته روان شناسی و مشاوره

 ییو مشاوره در دوره ابتدا ییفنون راهنمانام درس به فارسی: 

 Techniques of Counceling and Guidance atس بننه انگلیسنننی: نننام در

Elementry Schools 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

 یو روان یمشکلات رفتار ییمختلف مشاوره و راهنما یها هیاز نظر یریبا بهره گ -9

 کند.  یوند حل مشکلات مشارکت منموده و در ر ییدانش آموزان را شناسا

کمک به خانواده ها/ دانش آموزان در حل  یبرا ی/ گروهیمشاوره فرد یاز روش ها -8

 ژهیو یها ازیدشوار/ دانش آموزان با ن یها تیدر موقع یسطح سازگار شیافزا ایمشکلات 

 کند. یاستفاده م

برای حل مسائل دانش با ویژگی ها و فرایند مشورتگری در مدرسه آشنا می شود و  -1

 آموزان از آن استفاده می کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 کودک یایبا دن ییآشنافصل اول: 

 ست؟یعلت مشکلات کودکان چ 

 کودک یشخص یایدن 
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 ست؟یچ مشاوره 

 تواند داشته باشد؟ یم یریمشاوره چه تاث 

 

 

 باحث کلاسیمطالعه درس و شرکت در مفعالیت یادگیری: 

 ساز آن به کلا یو ارائه گزارش یدوران کودک جیمشکلات را نهیانجام شده در زم یمطالعه پژوهش ها تکلیف عملکردی:

 

 مشاوره ندیفرافصل دوم: 

 مشاوره یها هینظر یطبقه بند 

 مشاوران کارآمد تیموفق رمز 

 مشاوره یبرا یکل ییالگو 

 یث کلاسمطالعه درس و شرکت در مباح فعالیت یادگیری:

از  کیهر  یژگیاز و سهیرا مطالعه و جدول مقا یو گروه یفرد یمشاوره ها نهیارائه شده در زم یها هینظر تکلیف عملکردی:

 .دیها ارائه نما هینظر

 

 یروانکاو هیمشاوره بر پافصل سوم: 

 دیفرو گموندیز 

 انسان سرشت 

 مشاوره هینظر 

 اب جملات ناتمام، کت لیمقاومت، تحل لیانتقال، تحل لیتحل ر،یسنننآزاد، تف یتداع ،یجانیه هینمشننناوره) تخل یهنا روش

 یی(قصه گو ،یدرمان

 یانیب یو هنرها یدرمان یباز 

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس فعالیت یادگیری:

کند،  یعمل م یروانکاو هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو تکلیف عملکردی:

 .ندیکمک به کودک را گزارش نما یمشاور برا یبکارگرفته شده از سو یجلسه مشاوره را مشاهده و روش ها کی

 

 یدرمان تیصل چهارم: واقع

 سرشت انسان  -

 مشاوره هینظر  -

 روش مشاوره  -
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 یدرمان تیواقع هیمشاوره بر پا یده مرحله ا یالگو   -

 یکلاس مطالعه درس و شرکت در مباحث :یریادگی تیفعال

 یعمل م یدرمان تیواقع هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند، 

 

 فصل پنجم: مشاوره متمرکز بر شخا) درمان جو مدار(   

 کارل راجرز  -

 انسان هینظر  -

 روش مشاوره  -

  مشاوره متمرکز بر شخص و ایجاد عزت نفس  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس: یریادگی تیفعال

شخص  مشاوره متمرکز بر هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند،  یعمل م

 

 ی: گشتالت درمانششم فصل

 پرز تسیفر  -

 مشاوره هینظر  -

 کودکان( یبرا یگشتالت یها تیروش مشاوره)فعال  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

 یرمانمشاوره گشتالت د هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کید، کن یعمل م

 

 رفتار یرفتار و درمان شناخت یعاطف -یم: درمان عقلانفته فصل

 سیآلبرت ال  -

 سرشت انسان  -

 (یرفتار -یرفتار، درمان شناخت یعاطف -یمشاوره)آموزش عقلان هینظر  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

و  یعاطف -یمشاوره عقلان هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند،  یعمل م یشناخت

 

 یم: مشاوره رفتارهشت فصل
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 کمک کردند یآمدن مشاوره رفتار دیکه به پد یافراد  -

 سرشت انسان  -

 مشاوره هینظر  -

  ی کلاسیک و کنشگر، شرطی سازی تقابلی و اجتنابیساز یشرط یروش ها  -

 یچند وجه یکردهایرو  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

 یعمل م یمشاوره رفتار هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کی، کند

 

 تبادل لیهم: تحلن فصل

 برن کیار  -

 سرشت انسان  -

 انیکه درمان جو ییها یباز ،یفرد در زندگ دگاهید ،یباز لیتحل و،یسنار لیتبادل، تحل لیتحل ،یساختار لیمشاوره) تحل هینظر  -

 کنند(. یبه آنها مبادرت م

 روش های مشاوره  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

کند،  یمل متبادل ع لیتحل هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کی

 

 یفرد ی: روان شناسدهمفصل 

 آلفرد آدلر  -

 سرشت انسان  -

 خانواده( یمشاوره) مجموعه خانواده، حال و هوا هینظر  -

 (هیروش مشاوره) خاطرات اول  -

 مشاوره خانواده بر پایه رویکرد آدلری  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

عمل  یردف ین شناسروا هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند،  یم

 

 یازدهم: مشاوره خانوادگی فصل

 یبا مشاوره فرد یتفاوت مشاوره خانوادگ  -
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 خانواده فیتعر  -

 ینظام نگر به خانواده درمان کردیرو  -

 یساختار یخانواده درمان  -

 یبه خانواده درمان یارتباط کردیرو  -

 ریست اینیرجوی یخانواده درمان  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

 یعمل م یمشاوره خانوادگ هیکه بر اساس نظر یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند، 

 

 یدرمان ی: بازدهمدواز فصل

 و مشاوره کودکان یدرمان یباز  -

 یدرمان یباز یها هینظر  -

 با خانواده ها یدرمان یباز  -

 بازی درمانی و مراقبت بهداشتی کنترل شده  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس: یریادگی تیفعال

درمان  و صیتشخ یکودک برا یبازکه از  یمراجع خردسال و مشاور کینقش  یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 کنند. یجلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه م کیکند،  یاستفاده م

  

 فصل سیزدهم: مشورت

 دیدگاه تاریخی و تعریف مشورت -

 مشورت در مدرسه و مشورت بات والدین  -

 روش های مداخله در فرایند مشورت -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

 مشاور و مشورتجو، فرایند یک جلسه مشورتی را به نمایش در آورند. نقش یفایضمن ا انیدانشجو :یعملکرد تیعالف

 

 با کودکان یگروه یها ندیدهم: فراچهار فصل

  یگروه یالگوها  -

 مدار هینظر یمشاوره گروه  -

 یمراحل مشاوره گروه  -
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 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

 .دیاو گزارش نم لیآن را ثبت، تحل جیروش ها و نتا ند،یفرآ یجلسه مشاوره گروه کیبا حضور در : یعملکرد تیفعال

ح مدارس در سط جیرا یاز مشکلات رفتار یکیحل  یرا برا یجلسه مشاوره گروه کی لینقش تشک یفایا وهیبه ش انیدانشجو

 . ندیو نسبت به حل آن اقدام نما لیتشک

 

 خاص هستند یکه دچار مشکلات یهم: مشاوره با کودکاننزدپا فصل

 (یجنس یبهره کش ،یجسم یکش ،بهرهیروان تیاز کودک)آزار و اه یبهره کش  -

 کودکان طلاق  -

 کودکان فرزند خوانده  -

 تک والد یکودکان در خانواده ها  -

 مشاوره با کودکان در باره موضوع مرگ و مردن  -

 و معتاد یکلال یکودکان خانواده ها  -

 کنند یاز خانه کار م رونیکه مادرانشان ب یکودکان  -

 خانمان یکودکان ب  -

 کودکان یو خودکش یافسردگ  -

 ناباب و خشونت در مدرسه یکودکان، دسته ها  -

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

رائه از آن به کلاس ا یلات کودکان را مطالعه و خلاصه امشک نهیدر زم یپژوهش یها گزارشدانشجویان : یعملکرد تیفعال

 .دینما

 

 ییدهم: مشاوره با کودکان استثناشانز فصل

 ییمشاوره با کودکان استثنا یروش ها  -

 ،یریادگیکودک ناتوان در  ،یرفتار ای یعاطف ی) کودک سرآمد، کودکان مبتلا به اختلال هاییکودکان استثنا یطبقه بند  -

 (یجسمان یکودک مبتلا به ناتوان ،یو نقص توجه، کودک عقب مانده ههن یفعال شیاختلال ب

 یمطالعه درس و شرکت در مباحث کلاس :یریادگی تیفعال

با شرکت در مدارس استثنایی گزارشی از ویژگی های گروه های مختلف دانش آموزان استثنایی  انیدانشجو :یعملکرد تیفعال

 تهیه و در کلاس ارائه کند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .9
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به همراه  یمباحث نظر میارائه مستق وهیاستفاده از ش ازمندین یآموزش طیدر داخل مح میمسنتق یریادگی یفرصنت ها دنیتدارک د

تر  قیمدرک ع یبرا یعملکرد یها تیمطرح شده است. انجام فعال یمربوط به پرسش ها یپاسخ ها لیو تحل انیمشارکت دانشجو

 هاخواهد بود. تیفعال نیدر ا انیدانشجو یانمستلزم مشارکت همگ زیبهتر ن یریادگیو 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . تهران: انتشارات رشدانیشاوره با کودکان. ترجمه جواد طهور(. م9118) ندایتامپسون، چارلز و رودلف، ل -9

 دکان. ترجمه مینو پرنیانی. تهران: انتشارات رشد(. راهنمای عملی مشاوره با کو9111گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید ) -8

(. مشاوره با کودکان با روش بازی درمانی. ترجمه زهرا ارجمندی. تهران: انتشارات 9116گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید ) -1

  رشد

 منابع فرعی:
 یرکز نشر دانشگاه. تهران: میتوکل رهی(مشاوره در باره کودکان خردسال. ترجمه دکتر ن9121داگلاس، جو.) -9

گام به گام درمان مشننکلات  یکودکان) راهنما ی( روان درمان9126)امیلیو ز،ینیجانگسننما، آرتور؛ پترسننون، مارک و مک ا -8

 . تهران: انتشارات رشددواریو احمد ام ییایمیک یعل دیکودکان( ترجمه دکتر س یروان

و  یدر مراکز درمان یعمل یو مشاوره کودکان و نوجوانان)کاربردها ی( روان درمان9126پروت، تامپسنون. و براون، داگلاس.) -1

 . تهران: انتشارات ارجمندیمدارس(. ترجمه حسن فره

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 1مستمر یابیو ارزش یشده کلاس ینیب شیپ یریادگی یها تینظم و عملکرد دانشجو در فعالارزشیابی تکوینی: 

  نمره 98 زانیترم به م انیپا ی( مباحث نظریبیترک ایو  یا نهیآزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گز ارزشیابی پایانی:

 نمره 6 یکردعمل فیمجموعه تکال :کارپوشه 
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 «یریادگیکلاس درس و  تیریمد»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ندانه از ای هوشمهای عام آن، به گونههای آموزش و پرورش سند تحول بنیادین است. نقشه کلان این سند و گزارهنقشه راه فعالیت

کرده  خواه و پویا یادنشان دارد و از مدرسه نظامی تحول ترویج و اشاعه تفکر و کنش نوجویانه محلی و موقعیتی در سطح مدرسه

است. به عبارتی مدرسه کانون تحول و تعالی نظام آموزش و پرورش است و معلم عامل این تحول. از جمله وظایف اساسی این عامل 

ن شده، های از پیش تعییاست که بر اساس آن برای مسائل و مشکلات مدرسه و نیز برنامه و یادگیریتحول، مدیریت کلاس درس 

ای هآموزان در طیفگیرد. بخشی دیگر از این وظیفه، شامل نحوه مواجهه با دانشریزی و فرایندهای کنترلی صورت میبرنامه

این واحد درسی برای  توان معلم را راهبر آموزشی قلمداد کرد/با توجه به این وظایف اساسی و راهبردی می مختلف است.

رشته آموزش ابتدایی تدوین شده و هدف آن است در پایان به دانش و مهارت لازم برای وظایف مدیریتی کلاس دانشجومعلمان 

 درس تسلط لازم را کسب کنند.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 18 تعداد ساعت:

 ضوعی مو شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

  متخصص در حوزهتدریس: 

، روانشناسی یریت آموزشیمد

 تربیتی

 و یادگیری مدیریت کلاس درسنام درس به فارسی: 

  Classroom and Learning Managementنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 را در ابعاد مختلف تشریح کند.مدیریت کلاس درس را به عنوان یکی از وظایف اصلی معلم  -9

 های واقعی تبیین و تحلیل کند.ساختار ارتباطات در مدرسه و کلاس درس را با موقعیت -8

 های مختلف را بر اساس اصول علمی و منطقی طراحی کند.فضای مناسب برای موقعیت -1

 م دهد.های مختلف، طراحی زمان را بر پایه اصول علمی و منطقی انجابرای موقعیت -2

 آموزان سناریوی مناسب ارائه کند.برای مقابله با مشکلات تحصیلی و رفتاری خاص دانش -3

 های علمی ارائه نماید.برای حل رفتارهای تعارض آمیز، روش -7

 های انضباط در کلاس درس را متناسب با شرایط پیشنهاد کند.های مختلف، روشبرای موقعیت -6

 توای درس و ساختار آن:های یادگیری، محفرصت .7

 کلاس درس: تعریف و دامنه  مدیریتفصل اول: 

 ضرورت و اهمیت مدیریت کلاس درس -

 تعریف مدیریت کلاس درس -

 رویکردهای مدیریت کلاس درس -

 های مدیریت کلاس درس سبک -

 گراغیرمداخله 

 گرامداخله 

 گراتعامل 
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 وظایف و کارکردهای مدیریت کلاس درس -

 اثربخشی معلم -

 یدی در مدیریت اثربخش کلاسعوامل کل -

 دامنه مدیریت کلاس )فضا، زمان، محتوا، منابع، افراد( -

 فعالیت یادگیری: 

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

 مدیریت کلاس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 

 معلم با تأکید بر وظایف مدیریت کلاس و یادگیریتشریح وظایف 

 د. به کلاس ارائه نمای تعاریف مدیریت کلاس درس از منابع مختلف  را بررسی و الگویی برای آنت عملکردی: فعالی

 ر مدارسفصل دوم: ارتباط د

 تعریف و مدل کلی ارتباط -

 انواع ارتباط -

 یکسویه 

 دوسویه 

 های ارتباطیارتقای توانایی-

 صحبت کردن در جمع 

 های ارتباطیرسانه 

  ارتباطیمنابع در فرایند 

 های ارتباطی در مدارسشبکه-

 های رسمیشبکه 

 های غیر رسمیشبکه 

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهفعالیت یادگیری: 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ارتباطات در مدارس

ئه دل کلی ارتباط، تحلیل و نتایج را به کلاس اراهایی از ارتباطات رسنننمی و غیر رسنننمی را با الهام از منمونهفعالیت عملکردی: 

 نماید.

 مدیریت فضای یادگیری: سومفصل 

 محیط یادگیری موثر -

 طراحی و مدیریت کلاس درس -
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 تأثیر چیدمان افراد در محیط یادگیری -

 کارکردهای فضای یادگیری -

 آموزانفضای یادگیری و نیازهای دانش -

 چیدمان وسایل و تجهیزات -

 یادگیریتعاملات در فضای  -

 اصول آرایش کلاس درس -

 های آراستن کلاس درسروش -

 چیدمان ردیفی 

 ایچیدمان خوشه 

 های دو نفرهچیدمان گروه 

  چیدمانU شکل 

 فعالیت یادگیری: 

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

  چیدمان فیزیکی فضای یادگیریمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 

 معلم با تأکید بر وظایف مدیریت کلاس و یادگیری تشریح وظایف 

برای انواع چیدمان در کلاس درس، جدولی طراحی کند تا بر اسننناس آن یک معلم بتواند چیدمان مناسنننب فعالیت عملکردی: 

 کلاس درس خود را انتخاب نماید.

 مدیریت زمان در کلاس درس: چهارمفصل 

 ماهیت زمان و مدیریت آن -

 مدیریت زمان در کلاس درس عوامل موثر بر -

 بندی کلاس درسزمان -

 های مدیریت زمان شیوه -

 های عادیدر کلاس 

 های ویژه و چندپایهدر کلاس 

 های داخلی و خارجی کلاس درس در مدیریت زماناستفاده از ظرفیت -

 فعالیت یادگیری: 

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

 مدیریت زمانمعرفی شده در زمینه  مطالعه منابع 
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سناریویی برای یک جلسه کلاسی طراحی کند و بر اساس آن سناریوی مدیریت زمان را بیان و به کلاس ارائه فعالیت عملکردی: 

 .نماید

 مدیریت افراد در کلاس درس: پنجمفصل 

 های مرتبط با آننیازها و نظریه -

 های مرتبط با آنباورها و نظریه -

 آموزانکارآمدی دانشخود -

 انگیزش درونی و بیرونی  -

 نظم و انضباط کلاس -

 آموزان )گروه محوری(جلب مشارکت دانش -

 های گروهیمدیریت بحث -

 تشویق و تنبیه -

 حل مشکلات ویژه تحصیلی -

 های یادگیریناتوانی 

 مشکلات خواندن 

 کودکان دارای فقر فرهنگی 

 کودکان دارای نیازهای ویژه 

 بندی متجانستیزهوش و گروه کودکان 

 مقابله با مشکلات ویژه رفتاری -

 بزهکاری 

 دزدی 

 گوییدروغ 

 قلدری 

 بلوغ زودرس 

 انگیزگی تحصیلیبی 

 اضطراب و استرس 

 مدیریت تعارض در کلاس -

 تعاریف تعارض -

 منابع ایجاد تعارض -

 مدیریت تعارض -
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 رقابتی 

 تشریک مساعی 

 مصالحه 

 اجتناب 

 ایثار 

 

 ری: فعالیت یادگی
 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه افراد در مدارس 

 فعالیت عملکردی: 
 ، مواردی از اقدام پژوهی یا تحقیقات کاربردیهای مقابله با مشننکلات تحصننیلی و رفتاریو نیز شننیوه های ارائه شنندهدرباره نظریه

 ا در کلاس درس ارائه نماید.جستجو و نتایج آن ر

 مدیریت محتوا و منابع در کلاس درس: ششمفصل 

 ساختار کتاب و منابع یادگیری -

 کاربرد منابع یادگیری  -

 ارزیابی منابع یادگیری -

 بندی محتواعوامل مؤثر بر زمان -

 بندی محتوا )سالانه، ماهانه، روزانه(زمان -

 های تهیه جدول محتوای درسروش -

 بندی محتواییاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و زمانک -

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده 

  محتوا و منابع یادگیریمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 

 فعالیت عملکردی: 
 .بینی نشده انجام دهند و به کلاس ارائه نمایندبندی محتوایی با در نظر گرفتن دو حادثه پیشبرای یک کتاب درسی، زمان

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تدارک دیدن فرصنت های یادگیری مسنتقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به همراه 

این درس، آموزش های کلاس درس با مشننارکت دانشننجویان و تحلیل پاسننخ های مربوط به پرسننش های مطرح شننده اسننت. در 

محوریت آموزشنگر انجام می شنود؛ هر چند که در هر جلسنه درس دانشنجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اساس برنامه 
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اعلام شنننده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شنننرکت نمایند. انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق، یادگیری بهتر و 

 رگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. بکا

 . منابع آموزشی4

            منابع اصلی:

   [. 2  و    6  ،  7  ،  2                                                      (. مدیریت کلاس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور ]فصل     9112                                     سرمدی، محمدرضا سرمدی؛ صیف، محمدحسن. )

  [ 1  و    9                                                                                   . مدیریت اثربخش کلاس درس، ترجمه نادرقلی قورچیان و همکاران. تهران: نسل آفتاب. ]فصول  (    9113              گریت، تریسی. )

     8،1                                                                        (. مدیریت کلاس درس، ترجمه حمید علیزاده و علیرضنننا روحی. تهران: دانژه ]بخش     9122                             درایکورس، رودولف و همکاران. )

  [ 2 و

            منابع فرعی:

                                                    تان، ترجمه علیرضا کیامنش و کامران گنجی. تهران: رشد.                     (. مدیریت کلاس در دبس    9122                کنراد، ادوارد. )

                                      (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: رشد.    9116                سیف، علی اکبر. )

                                       . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی( 0

                                                   نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت     93  :                ارزشیابی پایانی

                                                    ای دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود                 نمره به فعالیت ه   8  :                ارزشیابی فرآیند

                                                                              نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد.   1  :                 ارزیابی پوشه کار

   ای  ن                                                                                                          ارزشنننینابی از یادگیرنده بر اسننناس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شنننود. مب

                                                                                   ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «یتیپژوهش در علوم ترب های روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

یده میمات پیچآموزان و نیازهای متنوع و پویایی ایشان، با تصمعلمان همه روزه در سطح کلاس درس و مدرسه و در مواجهه با دانش

محوری، از مهمترین راهبردهایی است که بستر لازم برای پویایی و بالندگی فرایند و متنوع آموزشی و تربیتی روبرو هستند. پژوهش

نماید. های پژوهشی را مضاعف میسازد. این موضوع ضرورت توانمندسازی معلمان در حوزه شایستگییاددهی یادگیری را فراهم می

های بخشند، بلکه زمینه تعالی مهارتنده و پژوهش محور، نه تنها پویایی و نشاط علمی خود را حفظ نموده و ارتقا میمعلمان پژوه

نمایند. محور و جهت اصلی این درس آموزان خود تسهیل و تقویت میهای پژوهندگی را در دانشزندگی و به ویژه مهارت

یت گیری و تقوآفرین در بینش و نگرش علمی ایشان، شکلپایدار و ارزش تواناسازی عملی معلمان از طریق ایجاد تغییرات

ران ارشد سازی مدیها برای بهبود فضای یادگیری در مدرسه و بسترسازی برای تصمیمهای عملی در کنار ارتقای شناخت آنمهارت

های تحقیق و به ویژه از طریق رویکردهای نظام آموزشی و به ویژه نظام آموزش و پرورش است. توانمندسازی معلمان در حوزه روش

آموزان آفرین باشند و هم روحیه جستجوگری و تعالی را به دانشتواند کمک کند تا هم بالنده و ارزشاکتشافی و تولیدی آن، می

 و سازمان آموزش و پرورش انتقال دهند.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 18 تعداد ساعت:

 ضوعی مو ی:شایستگی کلید

 -نیاز: پیش

برای  تخصا مورد نیاز

 علوم تربیتیتدریس: 

 های پژوهش در علوم تربیتیروشنام درس به فارسی: 

  Research methods in educational scienceنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ی رود از بینش علمهای تحقیق، انتظار میی دانشجویان در شناخت و استفاده از روشبا توانمندساز

های نوین کیفی، کمّی و ترکیبی برخوردار شد و ضمن کسب توانایی مناسبی در استفاده از روش

بندی مشکلات محیطی و موقعیتی در مدارس و نظام آموزش و پرورش،  قادر باشند تا شناسایی و دسته

ها و فنون مناسب برای پژوهش در یکی از را به مسائل پژوهشی تبدیل نموده و از روشمشکلات 

. خویش، استفاده نمایند موضوعات اصیل و مورد نیاز نظام آموزش و پرورش و ترجیحاً در سطح مدرسه

انجام شده، در عمل و متناسب با شرایط و  رود ضمن تدوین گزارش علمی پژوهشهمچنین انتظار می

کانات در اختیار، از راهکارهای بدست آمده در سطح کلاس و مدرسه استفاده نموده و راهکارهای ام

 رود قادر باشند، روند و نتایج بدست آمده ازسازمانی را به متولیان امر پیشنهاد دهند. در انتها انتظار می

و از کیفیت انجام آن و ها و سمینارها به خوبی ارائه نموده پژوهش خود در مجامع علمی نظیر همایش

 های بدست آمده دفاع نمایند.یافته

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول: مبانی نظری و بنیاد اساسی پژوهش

 های تربیتیهای زیربنایی پژوهشهر یک از پارادایم توانایی تشخیص ویژگی 

 ساخت پژوهش آشنایی با نقش نظریه های علمی در پژوهش و فرایند 



  

998 

 
 

 های آنهای پژوهشی و ویژگیتوانایی تشخیص انواع رویکردها و روش 

 ها و فنون جستجوی منظم پیشینه پژوهشآشنایی با شیوه 

 ها و های ویژه و سئوالکلی، هدفهای مسئله پژوهش )هدفآشنایی با چارچوب نظری، چارچوب مفهومی، گزاره

 های پژوهشی(فرضیه

 پردازیهیم، بُعد و طیف در مقولهآشنایی با نقش مفا 

 پردازیتوانایی در تشخیص مفهوم، بُعد و طیف در مقوله 

  تشخیص نقش سازه، مفهوم و متغیر در پژوهش 

 های کیفی، کمّی و ترکیبیآشنایی با فرایندهای اجرای پژوهش 

 گیریگیری کمّی و کیفی و نحوه محاسبه حجم نمونههای نمونهآشنایی با انواع شیوه 

 های فنی ابزارها و و ویژگیآشنایی با انواع ابزارها و فنون گردآوری داده 

 های کیفی و کمیآشنایی با فرایندهای تحلیل داده 

 های کیفی، کمّی و ترکیبیآشنایی با فرایندهای اجرای پژوهش 

 های کمّی و کیفی و ترکیبیهای ارتقای کیفیت در پژوهشآشنایی با ملاک 

 خذ نویسی/ ارجاعاتآشنایی با شیوه مأ 

 نویسیآشنایی با اجزای طرح پژوهشی و مقاله 

 

 تکالیف یادگیری: 

های علمی  های تربیتی، نقش نظریههای زیربنایی پژوهشهر یک از پارادایم ویژگیبا مراجعه به منابع علمی و مطالعه دقیق منابع با 

ها و فنون جستجوی منظم پیشینه های آن، شیوهوهشی و ویژگیهای پژدر پژوهش و فرایند ساخت پژوهش، انواع رویکردها و روش

های ها و فرضیههای ویژه و سئوالکلی، هدفهای مسئله پژوهش )هدفپژوهش، چارچوب نظری، چارچوب مفهومی، گزاره

ندهای اجرای پردازی، نقش سازه، مفهوم و متغیر در پژوهش، فرایپژوهشی(،  نقش و چیستی مفاهیم، بُعد و طیف در مقوله

فنون  گیری، انواع ابزارها وگیری کمّی و کیفی و نحوه محاسبه حجم نمونههای نمونههای کیفی، کمّی و ترکیبی، شیوهپژوهش

مّی های کیفی، کهای کیفی و کمی، فرایندهای اجرای پژوهشهای فنی ابزار، فرایندهای تحلیل دادهها و و ویژگیگردآوری داده

متنی و اجزا رونمتنی و بهای مأخذ نویسی درونهای کمّی و کیفی و ترکیبی، شیوههای ارتقای کیفیت در پژوهشو ترکیبی، ملاک

 .نویسی آشنا شودوفرایند تدوین طرح پژوهشی و مقاله

 های پژوهشگریفصل دوم: شایستگی

 توانایی تشخیص مشکلات محیطی و موقعیتی در مدرسه و کلاس 

 شکلات محیطی و موقعیتی در مدرسه و کلاس به مسائل پژوهشیتوانایی تحلیل و تبدیل م 

 های کیفی، کمّی، و ترکیبیکلاسی به شیوهای و درونمدرسههای درونتوانایی تشخیص و تبیین فرایند پژوهش 

 (های پژوهشیها و فرضیههای ویژه و سئوالکلی، هدفهای مسئله پژوهشی )هدفبندی گزارهتوانایی تعریف صورت 
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 ها و فنون جستجوی منظم پیشینه پژوهش و تنظیم گزارش آنوانایی برای استفاده از انواع شیوهت 

 کلاسیای و درونمدرسههای درونپردازی اولیه در پژوهشتوانایی در مفهوم 

 ای به  مسایل اخلاقی و حقوقی در تحقیقات تربیتیگیری نگرش حرفهتوانایی تشخیص و شکل 

 هایی برای سازه، مفهوم و متغیر در پژوهش در دو سطح مفهومی و عملیاتیلتوانایی تعریف مثا 

 گیری کمّی و کیفی و محاسبه حجم آنهای نمونهتوانایی در استفاده از شیوه 

 های فنی ابزارها و بررسی ویژگیتوانایی در استفاده از انواع ابزارها و فنون گردآوری داده 

 هاسازی و تحلیل دادهستفاده از آن در انجام مصاحبه، پیادهتوانایی تدوین پروتکل مصاحبه و ا 

 های کیفی، کمّی و ترکیبیآشنایی با فرایندهای اجرای پژوهش 

 های کیفی و کمّیتوانایی در مدیریت فرایند تحلیل داده 

 های کمّی و کیفی و ترکیبیهای ارتقای کیفیت در پژوهشتوانایی در برررسی ملاک 

 متنی برون متنیویسی درونتوانایی در مأخذ ن 

 نویسیتوانایی در تدوین طرح پژوهشی و نگارش مقاله 

 

 تکلیف عملکردی: 

  برای یکی از مسایلی که در موقعیت های آموزشی و تربیتی با آن روبرو است یک نمونه مسئله پژوهشی را با تعیین متغیر

 ها، فرضیه ها/ اهداف سئوالات تهیه و ارائه نماید. 

 به مقالات و منابع علمی، پژوهشی نقش معلمان در توسعه دانش تربیتی را بررسی و یافته ها را در قالب یک  با مراجعه

 مقاله کوتاه به کلاس ارائه کنند

  نمونه ای از انواع پژوهش ها )حد اقل دو نمونه( را که خلاصه آن در قالب مقالات علمی ارائه شده است با یکدیگر از

 ابزار پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات مقایسه و گزارش نماید.جهت نوع  هدف، روش و 

  .قادر باشد تا طرح پژوهشی مناسبی را برای مسئله منتخب خود تدوین نماید 

  برای مسنئله پژوهشنی خود با مراجعه به منابع و با استفاده از شیوه های مأخذ نویسی چند منبع را مطالعه و یافته ها را برای

 ز مسئله پژوهشی با یکدیگر تلفیق نماید.پشتیبانی ا

  .جامعه و نمونه را برای مسئله پژوهشی مشخص نماید 

  .روش ها و ابزار ها را با توجه به اهداف/ فرضیه های مسئله پژوهشی مشخص نماید 

 مورد  میدانیای یا کلاسی را به صورت مدرسهشده در حوزه درونتشخیص داده با استفاده از پژوهشی، مهمترین اولویت

های آن بررسی قرار داده و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه به کلاس ارائه نموده و بتواند از کیفیت فرایند و یافته

 دفاع نماید. 

 های معتبر تنظیم نماید. های بدست آمده را در قالب یک مقاله برای همایشقادر باشد تا یافته 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9
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دارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم، غیرمستقیم و خودآموزی برای تبیین مبانی و بنیادهای اساسی پژوهش و همچنین ت

های پژوهشگری ؛ در این راهبردها عمده تلاش این است تا با محوریت رویکرد هیتاگوژی، زمینه گیری و تقویت شایستگیشکل

 پژوهشگری فراهم شده و در عمل مورد استفاده قرار گیرد. هایای شایستگیبرای خودیادگیری و خودتوسعه

 . منابع آموزشی4

. )مترجمان علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس(. طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمّی و ترکیبی(. 9116کرسول، جان دبلیو )

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

. )مترجمان علی اکبر خسروبابادی؛ کامبیز پوشنه؛ وهش در علوم تربیتیهای پژروش(. 9117جانستون، بارک و کریستین، کری )

 محرم آقازاده(. تهران: آییژ.

 . تهران: دیدارهای تحقیق کیفی و ترکیبیای بر روشمقدمه(. 9112بازرگان، عباس )

 گاه. تهران: اهای تحقیق در علوم رفتاریروش(. 9112سرمد، بازرگان؛ بازرگان، زهره؛ حجازی، الهه )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 . ارزشیابی پایانی:9

  های کوتاه پاسخ و تشریحی(؛ نمره )استفاده از سئوال 3آزمون مباحث نظری به میزان 

  :نمره؛ 98تحویل گزارش عملی پژوهش 

 . ارزشیابی فرآیند: 8

 نمره  3در فعالیت ها  بینی شده و مشارکتعملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی پیش 

  .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( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «با کاربرد نرم افزارها یفیو ک یکمّ هایداده لیتحل هایوهیش »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ر نام توان از دو دسته آمابندی و تلخیص و تعمیم از نمونه به جامعه تعریف شده است. بر این اساس میآمار، علم گردآوری، دسته

مار استنباطی شود و در آاخته میهای پدیده مورد بررسی پردبرد: آمار توصیفی و استنباطی. در آمار توصیفی به توصیف ویژگی

صصی معلم های تخبرآورد و آزمون فرضیه، نقطه عزیمت پژوهشگر است. آن چه در برنامه درسی تربیت معلم و در دامنه شایستگی

در قالب ا ههای موجود در محیط کلاس و مدرسه و تفسیر آنبخشی به دادهگیرد، دستیابی به توان و مهارت نظمدوره ابتدایی قرار می

درس، لازم است  گیر دنیای کلاسهای تربیتی است. معلم به عنوان تصمیمگیریهای علمی قابل استناد و استفاده برای تصمیمگزاره

های تحلیل داده هایشیوه»ها و سایر ابزارها سعی کند تا بهترین تصمیم را بگیرد. برای این منظور درس بر پایه شواهد و نتایج آزمون

ا به صورت ههای تحلیل دادهبه ارزش دو واحد تدوین شده است. آشنایی معلمان با روش« نرم افزارهاا کاربرد کیفی مبتنی ب کمّی و

آموزان برای کمک به یادگیری اثربخش و به ها در مطالعه فرآیند یادگیری دانشکند تا آنان از این روشنظام مند کمک می

 ای خود استفاده نمایند.های حرفهمکاران و توسعه تواناییها با دیگر هگذاشتن یافتهمشارکت

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22 تعداد ساعت:

 ی موضوع شایستگی کلیدی:

های پژوهش در روشنیاز: پیش

 علوم تربیتی
تخصا مورد نیاز برای 

متخصص سنجش و اندازه تدریس: 

 گیری، علوم تربیتی

  فزارهانرم ا با کاربردهای کمّی و کیفی های تحلیل دادهشیوهی: نام درس به فارس

 Quantitative and qualitative data analysis methodsنام درس به انگلیسی: 

using software 
 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های کمی و های آماری و تحلیل دادهشیوهاستفاده از  با توانمندسازی دانشجویان در شناخت و

و ضمن  هدبرخوردار ش ابزارهای پژوهشیرود از بینش علمی مناسبی در استفاده از ، انتظار میکیفی

م آموزش های متفاوت و اصیل نظادر موقعیت،  قادر باشند های تحلیلدر کاربرد شیوهکسب توانایی 

ها و گردآوری دادهها و فنون مناسب برای از روش حیط مدرسهو پرورش اعم از کلاس درس یا م

ها، گزینش روش تحلیل ها، سازماندهی آننحوه گردآوری داده، استفاده نمایند. هاتحلیل آن

 ست.های مورد انتظار این برنامه درسی اترین مهارتمناسب اعم از کمی یا کیفی و تفسیر نتایج مهم

 
 

 حتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، م. فرصت7

 آمارفصل اول: مبانی نظری و بنیاد اساسی 
 دامنه و حیطه آمار در علوم تربیتی 

 آشنایی با آمار توصیفی و دامنه آن 

 آشنایی با آمار استنباطی و حدود آن 

 آشنایی با مفهوم جامعه و نمونه در تحقیق 

  بندی آنبندی و تقسیممفهوم متغیر، نحوه صورتآشنایی با 

 گیری و کاربرد آن در محیط کلاس و مدرسههای اندازهیاسمق 

 افزار آشنایی با نرمSPSS 
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 افزار تعریف متغیرها در نرمSPSS 
 

 یادگیری:  فعالیت

گیری تعریف کند. مقیاس اندازه SPSSها را در قالب فایل متغیر تشخیص داده و آن 3برای یک کلاس درس، حداقل 

 لت انتخاب مقیاس را دلیل بیاورد.این متغیرها را بیان کند و ع

 هاتلخیا دادهفصل دوم: 
 های توزیع فراوانی و نمودارهاهدف 

 بندی نشدهتوزیع فراوانی طبقه 

 بندی شدهتوزیع فراوانی طبقه 

 نمودارها 

 نمودار هیستوگرام 

 نمودار ستونی 

 اینمودار دایره 

 نمودار چندضلعی 

 اینمودار جعبه 

 نمودار ساقه و برگ 
 

 ملکردی: تکلیف ع

تعریف لازم را انجام دهد.  SPSSگیری شده )اعم از کمی و کیفی( واقعی یا فرضی، در برای سه نمونه از متغیرهای اندازه

برای هر یک بر اساس نوع متغیرها، نمودارهای ارائه شده در این فصل را ترسیم نماید و نتایج هر یک را تفسیر کند. 

 . اط قوت و ضعف هر یک را بیان کندارز را مقایسه و نقنمودارهای هم

 های مرکزی و پراکندگیگرایش: سومفصل 
  های مرکزی و پراکندگیتعاریف شاخص 

 ها معدل 

 های تربیتیکاربرد و تفسیر نما در موقعیت 

 های تربیتیکاربرد و تفسیر میانه در موقعیت 

 های تربیتیکاربرد و تفسیر میانگین در موقعیت 

  و میانگینمقایسه نما، میانه 

 انتخاب شاخص مرکزی مناسب 

 های تربیتیکاربرد و تفسیر دامنه تغییرات در موقعیت 
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 های تربیتیکاربرد و تفسیر انحراف چارکی در موقعیت 

 های تربیتیکاربرد و تفسیر واریانس و انحراف استاندارد در موقعیت 

 انتخاب شاخص پراکندگی مناسب 

 ی و پراکندگی در برنامه های مرکزنحوه محاسبه و تفسیر شاخصSPSS 
 

 تکلیف عملکردی: 

مرکزی  هایای و نسبی گردآوری کند، شاخصای، فاصلههایی در مقیاس اسمی، رتبهدر یک موقعیت واقعی/فرضی، داده

 محاسبه و تفسیر کند. SPSSها در برنامه و پراکندگی را برای آن

 

 نمرات استاندارد: چهارمفصل 
  برای مقایسه رتبه درصدی و مبنایی 

 نقاط درصدی 

 های کلاسیگیریها در اندازهها و چارکمحاسبه دهک 

 ( نمرات استانداردZ ،T ،IQ )... و 

 منحنی طبیعی و نمرات استاندارد 

 های درصدی، نقاط درصدی و نمرات استاندارد در برنامه نحوه محاسبه و تفسیر رتبهSPSS 
 

 تکلیف عملکردی: 

را محاسبه کند. نمرات را در قالب  28و  33، 18های درصدی را تشکیل داده و رتبه SPSS برای نمرات یک درس، فایل

 تبدیل نماید در هر مرحله تفسیر خود را از نتایج بیان کند. Tو  Zنمرات استاندارد 

 

 های کیفیداده: پنجمفصل 
 های کمی و کیفیدرک تفاوت داده 

 های کیفیعلت استفاده از داده 

 های کیفیای با دادهاسی/مدرسهقرابت محیط کل 

 بندی آنطرح مسئله کیفی و صورت 
 

 تکلیف عملکردی: 

 بندی و آن را به کلاس ارائه نماید.برای یک موقعیت تربیتی، به صورت کیفی یک مسئله صورت

 

 های کیفیابزارهای گردآوری داده: ششمفصل 
 های آنمشاهده و انواع روش 
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 های حاصل از مشاهده ثبت داده 

 مصاحبه و انواع آن 

 های حاصل از مصاحبهثبت داده 

 هاگیری از آناستفاده از محتواهای نگارش شده و نحوه بهره 
 

 تکلیف عملکردی: 

نگاری/چک لیست انجام دهد و آن را به صورت مکتوبه به کلاس برای یک مسئله تربیتی، مشاهده را به صورت واقعه

 ارائه نماید.

 د.بندی و اجرا کنساختار یافته طرحای نیمهها از امنیت در مدرسه، مصاحبهزان درباره درک آنآموبا چند نفر از دانش

 

 های کیفیتحلیل داده: هفتمفصل 
 های کیفی و انواع آنکدگذاری داده 

 کدگذاری آزاد 

 کدگذاری باز 

 کدگذاری محوری 

 کدگذاری انتخابی 

 ترسیم نمودار مفهومی 
 

 تکلیف عملکردی: 

آموزان )در فصل ششم( را به صورت باز، محوری و انتخابی به صورت صل از مصاحبه با چند نفر از دانشهای حاداده

 دستی کدگذاری کند و در صورت لزوم نمودار مفهومی آن را ترسیم نماید.

 

 MAXQDAهای کیفی افزار تحلیل دادهنرم: هشتمفصل 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهآشنایی با انواع نرم 

 ایدیکیوافزار مکساندازی نرمب و راهنص 

 های آنای و قابلیتدیکیوافزار مکسهای مختلف نرمآشنایی با قسمت 

 ایدیکیوافزار مکسهای کیفی به نرمنحوه ورود داده 

 ایدیکیوافزار مکسگانه در نرمهای سهنحوه انجام کدگذاری 

 ایدیکیوافزار مکسهای نرمخروجی 

 ایدیکیوافزار مکسهای نرمنویسی بر اساس خروجیشنحوه گزار 
 

 تکلیف عملکردی: 
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زار افآموزان )در فصل هفتم( را به صورت باز، محوری و انتخابی با نرمهای حاصل از مصاحبه با چند نفر از دانشداده

 ای کدگذاری کند و نمودار مفهومی آن را ترسیم نماید.دیکیومکس

 

 و یادگیری . راهبردهای تدریس9

های آماری وشرهای یادگیری مستقیم، غیرمستقیم و خودآموزی برای تبیین مبانی و بنیادهای اساسی تدارک دیدن فرصت

های پژوهشگری ؛ در این راهبردها عمده تلاش این است تا با گیری و تقویت شایستگیو همچنین شکل کمی و کیفی

ل های پژوهشگری فراهم شده و در عمای شایستگیدگیری و خودتوسعهمحوریت رویکرد هیتاگوژی، زمینه برای خودیا

 مورد استفاده قرار گیرد.

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

. تهران: MAXQDAو  SPSS(. تحلیل داده های کمّی و کیفی با کاربرد نرم افزارهای 9111نامداری پژمان، مهدی )

 دانشگاه فرهنگیان.

 منبع فرعی:

د . تهران: رشاحتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی )با تجدیدنظر و اضافات((. 9112، علی )دلاور

 [7تا  9]فصول 

 [6و  1. ]فصول . تهران: دیدارآمیختههای تحقیق کیفی و ای بر روش(. مقدمه9112بازرگان، عباس )

و  2، 3]فصول  یق در علوم رفتاری. تهران: اگاههای تحق(. روش9112سرمد، بازرگان؛ بازرگان، زهره؛ حجازی، الهه )

99] 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 ارزشیابی پایانی: 

  های کوتاه پاسخ و تشریحی(؛ نمره )استفاده از سئوال 3آزمون مباحث نظری به میزان 

  :نمره؛ 98تحویل گزارش عملی 

 ارزشیابی فرآیند: 

 نمره  3 هابینی شده و مشارکت در فعالیتلیف عملکردی پیشعملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری و تکا 

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

 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. 
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 «کودک و نوجوان اتیادب»رس سرفصل د

 . معرفی درس و منطق آن: 9

های ههنی و روانی کودکان های تصنننویری اسنننت که متناسنننب باتوانمندیهای ادبی وخلاقیتدبیات کودک ونوجوان، آفرینشا

ادبیات کودک های اثرگذاردرتعلیم و تربیت، عرصننة وسننیع ترین و فراگیرترین حوزهشننود. یکی از اثربخشونوجوانان آفریده می

آموزش کودکنان در دنیای امروز باید توانایی آنان را برای رویارویی مؤثر با تحولات به طور فزاینده ای افزایش  .ونوجوان اسنننت

دهد. بخشی از این توانایی ناظر به مهارت های مطالعه و یادگیری است. اولین عادات مطالعه و انگیزه برای خواندن در کودکان، از 

کی و سنال های آغازین تحصیل در مدرسه شروع می شود. آشنایی معلمان با مهارت های مطالعه و روش های خواندن دوران کود

به آنان در انتخاب منابع خواندنی متناسب با سطح توانایی کودکان و هدایت آنان برای تبدیل شدن به خوانندگان مستقل کمک می 

-های آموزشیهای مناسنبی را در مسئلهحلادبیات کودک ونوجوان کمک و راه بنابراین، این درس به شنناخت دقیق شنعر وکند. 

برای آموزش وتربیت کودک  وآموزه های مناسنننب وکارآمد را کند. همچنین به کمک این درس دانشنننجوزمینهتربیتی فراهم می

 ونوجوان کسب می کند.

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 ساعت 18تعداد ساعت: 

 وعیموض ایستگی کلیدی:ش

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 تدریس: 

 فارسی، ادبیات دکترای زبان و

 دکترای علوم تربیتی

 نوجوان ادبیات کودک ونام درس به فارسی: 

 Child and young literatureنام درس به انگلیسی: 

واهد خپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر 

 بود:

 .های تصویری آن را بشناسد های ادبی و خلاقیتنوجوان و آفرینش ادبیات کودک و -9

کسب داسنتان برای شنناخت دقیق شنعر و  آموزه هاو مهارت های مناسنب وکارآمد را-8

 کند.

عناصر و  نوجوانان بتواند های ههنی، عاطفی و روانی کودکان وبا آگاهی از توانمندی -1

ادبیات کودک و نوجوان را در بررسنننی و تحلیل متون نظم و نثر کودکان و ویژگی های 

 نوجوانان بکار برد.

ی ابتدایی بتواند نقش و جنایگناه ادبینات کودک در آموزش و پرورش دورهبنا درک -2

اعتبار منابع و عملکرد کتابخانه های مراکز  را مورد بررسننی قرار دهد و پیشنننهاداتی برای 

  یادگیری ارائه کند.-رآیند یاددهیبکارگیری آن در ف

مدل های  بنا بررسنننی ویژگی های رشننندی کودکان در گروه های مختلف، بتواند از-3

 مختلف خواندن برای پرورش مهارت خواندن دانش آموزان استفاده کند.  

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت7
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 کلیات ادبیات کودک و نوجوانفصل اول: 
 ف ادبیاتتعری -

 تعریف ادبیات کودک و نوجوان -

 سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان -

 تفاوت ادبیات کودکان با بزرگسالان -

 ضرورت ادبیات کودک و نوجوان -

 های کودکی آن با ویژگیاهداف ادبیات کودکان و رابطه -

 ی آن با ویژگی های نوجواناهداف ادبیات نوجوانان و رابطه -

 نوجوان و کودک دبیاتا انواع- -

  فعالیت یادگیری:
 کنند.بحث و تبادل نظر های ادبیات کودک ونوجوان)خود، خلق، خلقت، خدا(هدف ودرباره اهمیت درس 

 تکلیف عملکردی: 

 نمونه هایی از ادبیات کودک و نوجوان را در کلاس ارائه دهند.

 د. اصول و اهداف نمونه ای از ادبیات کودک و نوجوان  بررسی کنن

 

 نوجوان کودک وادبیات شناسی فصل دوم :  مخاطب 

 رواشناسی کودک ونوجوان -

  پیش دبستان، اول ودوم ابتدایی ه های های بدنی، اجتماعی، هیجانی، عاطفی وشناختی درپنج دورویژگی-

 پیش دبستانی و ابتدایی دوره های کودک ونوجوان دررغبت علائق و-

 مربوط به ویژگی های کودک و نوجوان مشارکت کند. دربحث گروهی:  یادگیری فعالیت

 را گزارش دهد.نوجوان و پژوهش موردی درموضوع روانشناسی کودک  نمونه ای از یک:  تکلیف عملکردی

 

 بررسی شعرکودک و نوجوانفصل سوم : 

 بررسی عنصرهای شعرکودک-

 های شعرکودکبررسی قالب-

 ویژگی های شعر کودک و نوجوان-

 ون مایه شعر کودک و نوجوانمحتوا و در-

 زیبایی شناسی شعر کودک و نوجوان-

 :  یادگیری فعالیت
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 دهد. های شعرکودک پاسخهای ازپیش تعیین شده درباره عنصرهای شعر و قالببه پرسش

 کند. بحث وگفتگو های شعرکودکدرباره ویژگی 

 ند.ک بررسی وارزیابی را نه شعرمنظوموک نمیو آرایه های ادبی  هدرون مای، عاطفه، تخیلعناصر : تکلیف عملکردی

 منظوم ادبیات کودک و نوجوان هایی ازآثارتحلیل نمونه و فصل چهارم : بررسی

 متون داستانی- 

 متون آموزشی غیر رسمی)لغز، معما، چیستان(-

 تربیتی( –متون آموزشی رسمی ) مهارتی -

 متون عامیانه-

 :  یادگیری فعالیت

 کند. بحث وگفتگودک و نوجوان کومنظوم آثار درباره 

  : تکالیف عملکردی
 را در کلاس با لحن مناسب بخواند. یک نمونه قصه

 کند.  نقدوارزیابیکودک و نوجوان را منظوم آثار چندنمونه از

 

 دک و نوجوانفصل پنجم : بررسی قصه، داستان و نمایش خلاق کو

 قصه و داستان کودک و نوجوان -

 و داستانویژگی ها و عناصر قصه -

 نمایش خلاق و انواع آن  -

 کاربرد های نمایش خلاق در آموزش و یادگیری -

 کند.و گفتگوبحث  درباره تاثیر قصه ، داستان و نمایش کودک و نوجوان در آموزش و یادگیری:  یادگیری فعالیت

 کند. نقد وارزیابیرا در کلاس یک اثرمنتخب  : تکلیف عملکردی 

 
 ادبیات کودک و نوجوان هایی ازآثارمنثوریل نمونهتحل و فصل ششم: بررسی

 افسانه-

 قصه  -

 حکایت و داستان کوتاه-

 مقاله - 

 گزارش -

 زندگی نامه -

 خاطره -

 سفرنامه-
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 ساده نویسی، بازنویسی-

 نظیره سازی برای کودکان ونوجوانان بازآفرینی و-

  : یادگیری فعالیت

 کند.  تگوبحث وگف درباره معیارهای نقد آثار منثور 

 کند. بحث وگفتگو تفاوت بازنویسی و بازآفرینی درباره

  : تکالیف عملکردی
 بازخوانی کند.   زبانیا های کلامی، غیرکلامی وفربا رعایت مهارت یی را هانمونه متن

 کند.یک نمونه شعرکودک بازآفرینی و بازنویسی را  یک نمونه شعرکودک

 کند. نقد وارزیابیفردی یا  یروهبه صورت گ را  یک اثرمنتخب 

 

 و تصویردرادبیات کودک ونوجوانفصل هفتم : جایگاه کتاب 

 ویژگی های کتاب کودک و نوجوان-

 کتاب تصویری و مصور و وضعیت آن در ایران-

 کارکردابزارها ومواددرتصویرگری ،عنصرهای تصویرگری-

 های گوناگون چاپتصویرگری با استفاده ازفن-

 های تصویرگریروش-

 های تصویرگریسبک-

 انتخاب و ارزیابی کتاب کودک و نوجوان-

 کند. بررسی وتحلیل درکلاسرا تصویرپردازی چنداثرمنثور و منظوم ادبیات کودکان :  یادگیریفعالیت 

 کند. بررسی و نقدرا  تصویر و تصویرپردازی یک نمونه کتاب کودک : تکلیف عملکردی

 

 برای کودک ونوجوان شعرو قصه خواندن های فصل هشتم : روش 

 هایشو ویژگی ییقصه گو-

 شعرخوانی و ویژگی هایش-

 گویی و قصه خوانی قصه یهاروش -

 شعر خوانی یهاروش -

 د.خوانبهای مناسب با شیوهرا یک قصه :  یادگیری فعالیت

 بخواند. های مناسببا شیوهرا یک شعر 

 و نقد کند.بررسی قصه گویی و شعر خوانی را ی مورد استفاده در کلاس برای هاشیوه : تکالیف عملکردی

 

 فصل نهم : ادبیات کودک و نوجوان در کتاب های درسی ایران
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 شعر در کتاب های فارسی دوره اول ابتدایی-

 داستان در کتاب های درسی فارسی دوره اول ابتدایی-

 شعر در کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی -

 دوم ابتداییداستان در کتاب های فارسی دوره -

 درباره چند نمونه از داستان ها و اشعارکتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی گفتگو کند.:  یادگیریفعالیت 

 و تحلیل کند.بررسی چند نمونه داستان و شعر کتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی  را  : تکلیف عملکردی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ادگیری مستقیم و فردی برای مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان استفاده از فرصت های ی

و راهبرد اجرای مستقل برای آموزش مهارت های خواندن به دانش آموزان و راهبرد مشارکتی در بررسی کتابخانه های 

 مراکز آموزشی در ارائه خدمات به دانش آموزان و معلمان. 

 موزشی. منابع آ4

 منبع اصلی:

 منبع اصلی در دست تالیف است.

 بع فرعی: امن

 تهران : انتشارت سمت. ادبیات کودکان ونوجوانان و ترویج خواندن،(. 9118قزل ایاق، ثریا)

 دل نگار.انتشارات تهران: ، در ایران ادبیات کودک و نوجوان (9112حسین)، قاسم پورمقدم

تهران : سازمان پژوهش و برنامه ریزی ،  7893کد همکاران ،مرزنعمت اللهی وفرا (.9127)ادبیات کودکان ونوجوانان

 آموزشی.

 تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.، 7893،کدکودکان ونوجوانان ادبیات (.9128)مصطفی رحمان دوست،

 .انتشارات مؤسسة اطلاعاتتهران: ، ادبیات کودکان (.9118)شعاری، علی اکبر

 .انتشارات چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاداسلامیتهران:  امروز، شعرکودک ازآغازتا (.9128)صطفیگرمارودی، م

نشرکانون پرورش فکری کودکان : (، تهرانهای نقدشعرکودک ونوجوانازاین باغ شرقی)نظریه(. 9127)سلاجقه،پروین

 .ونوجوانان

انتشارات تهران : ، ان ایرانتاریخ ادبیات کودکدی(.مجموعه کتاب های ده جل9111، قائینی، زهره)محمدی، محمدهادی

  .چیستا

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران. ایاغ قزل ترجمه ثریا ؛ خلاق نمایش و گویی قصه(. 9122)چمبرز  دیویی

 

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 یرد.گهای آموزشی انجام میقبل از شروع فعالیتبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس ارزشیابی  آغازین: 
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  نمره 3 ها فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری تکلیف در دانشجو عملکردارزشیابی تکوینی: 

  نمره 3 عملکردی تکالیف مجموعه: کار پوشه ارزیابی

 نمره 98 میزان به نظری مباحث آزمون ارزشیابی پایانی:

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

 .است شده تعیین یادگیری های پیامد سطوح و ها ملاک( عملکردی و یادگیری) تکالیف
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 «یآموزش زبان فارس»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ن زبان رسمی و زبان آموزش و یادگیری ، فرآیندی پویا و مستمر است و زمانی که کودکان وارد محیط یادگیری زبان فارسی به عنوا

رسمی آموزشی می شوند، نیاز دارند آن را به خوبی یادبگیرند تا از طریق بکاری آن در محیط زندگی بتوانند دانش، مهارت و ارزش 

توانایی در همه کودکان یکسان نیست و به مقدار زیادی تحت تأثیر  های حاکم بر جامعه را درک کرده و بیاموزند. سطح این

تجربیات شخصی کودک، شرایط فرهنگی، اجتماعی و روش های تربیتی خانوده قرار دارد. معلمان دوره ابتدایی باید ضمن شناخت 

اده تقال افکار و اندیشه ها مورد استفتفاوت های فردی دانش آموزان به آنان کمک نمایند که مهارت های زبانی را برای دریافت و ان

قرار دهند. علاوه بر این آنان باید آگاهی لازم را نسبت به نقش زبان در یادگیری داشته باشند و بتوانند به دانش آموزان در کسب 

ر سال های دتوانایی زبانی کودکان مهارت های زبانی و بکارگیری زبان فارسی در یادگیری سایر موضوعات درسی کمک نمایند. 

موزان در رو، معلمان باید بتوانند به دانش آاولیه مدرسه به میزان وسیعی وابسته به تجارب شخصی آنان در زندگی ارتباط دارد. ازاین

بکارگیری معنادار تجربیات شخصی برای توسعه مهارت های زبانی و نیز مهارت های ادراکی کمک کنند. شناخت برنامه درسی 

دوره ابتدایی و بررسی وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی، امکان طراحی فرصت های یادگیری زبان آموزی در 

منعطف و نظام مند، متناسب با تفاوت های فردی از سوی آنان را فراهم می کند. بنابراین ضرورت دارد دانشجو معلمان بتوانند از 

ن و نوشتن ( به عنوان ابزار هایی که کودکان از طریق آن قادر به دریافت و مهارت های زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواند

 انتقال افکار و ایده های خود به دیگران می باشند، استفاده نمایند و این مهارت ها را در دانش آموزان تقویت کنند.

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 وعیموض شایستگی کلیدی:

 -نیاز: یشپ
تخصا مورد نیاز برای 

 تدریس: 

 –دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 دکترای –دکترای زبان شناسی 

 علوم تربیتی  

 نام درس به فارسی: آموزش زبان فارسی

 Persian language teachingنام درس به انگلیسی: 

 دپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواه

 بود:

 نقش تولیدی و دریافتی زبان فارسی را در فرآیند آموزش بررسی کند. -9

روش هایی پیشنهاداتی برای توسعه واژگان و مهارت های زبانی با توجه به تفاوت های  -8

 فردی دانش آموزان ارائه کند. 

با درک اهمیت و نقش زبان در یادگیری، فعالیت یادگیری برای توسعه مهارت های -1

 بانی دانش آموزان طراحی کند.ز

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 کلیات آموزش زبان فارسیفصل اول: 
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 آموزش زبان فارسیتاریخچه  -

 زبان فارسی ) تعاملی، رویکرد کلی، رویکرد تحلیلی و رویکرد ترکیبی( آموزش در ها رویکرد -

 زبان فارسی به عنوان زبان معیار آموزشی  -

 آموزی در دوره ابتداییودک و زبانک -

 اهمیت، نقش و کاربرد آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی -

 شناختی آموزش زبان فارسیهای روانویژگی -

 زبان و تفکر - 

 زبان و یادگیری- 

 شناخت وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان- 

 های گفتاری و نوشتاریساخت آوایی زبان فارسی، گونه- 

 ل یادگیرندگان با یکدیگر در رشد زباننقش تعام- 

 نقش هنر )شعر، قصه، نمایش، بازی، کاردستی، نقاشی و ...( در آموزش زبان- 

 فعالیت یادگیری:

پژوهشی مربوط به رویکرد های زبان را مطالعه و یک جدول مقایسه ای از کار کرد، نقاط قوت و ضعف هر یک از  -مقالات علمی

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. رویکرد ها تهیه نماید و 

 تکلیف عملکردی:

با مشاهده یک فیلم/ کلاس درس آموزش زبان ، گزارشی از نقش هر یک از وجوه تولیدی و دریافتی زبان را در آموزش تهیه و 

  ارائه دهد و در آن روش معلم را در هدایت آموزش برای کسب مهارت های زبانی دانش آموزان بررسی نماید.  

 

 های پایه در آموزش زبان فارسیفصل دوم: مهارت

 گوش دادن

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

 تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -

 آموزش مهارت گوش دادن -

 یابی از فرایند گوش دادنارزش -

 های آموزشی و مهارت گوش دادنبازی -

 ناختلالات شنوایی و راهبرد هایی برای رفع آ -

 سخن گفتن

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

 گفتن و یادگیری                 مهارت سخن -



  

982 

 
 

 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 .9

 خواندن برای کسب اطلاعات .8

 خواندن تجسسی/ انتقادی .1

 نقش چشم در خواندن -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 های کودکان در خواندن دشواری -

 دامنه واژگان .9

 بافت و زمینه اجتماعی فرهنگی  .8

 سطح دشواری متن و تجربیات شخصی کودک .1

 واندن و یادگیریمهارت خ -

 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 مطالعه عوامل مؤثر در آموزش خواندن -

 یابی از مهارت خواندنارزش -

 های آموزشی و مهارت خواندنبازی -

 اختلالات خواندن -

 مهارت نوشتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در نگارش -

 مهارت نوشتن و یادگیری -

 فرایند نوشتن -

 های آغازین مراحل نوشتن در سال -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود. -

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

 اختلات نوشتن -

 انواع نوشتن -
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 خلاصه نویسی .9

 یادداشت برداری .8

 بند نویسی .1

 گزارش نویسی .2

 گزارش نویسی  .3

 قالب نامه و نامه نگاری .7

 زندگی نامه نویسی .6

 گسترده نویسی  .2

 ه نوشتار تبدیل گفتار ب .1

 دنباله نویسی .98

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

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

 فعالیت یادگیری: 

ود را خمصاحبه با یک معلم با تجربه در خصوص چهار دسته مهارت زبانی و نقش هر یک از آن ها در یادگیری نموده و یافته های 

در سمینار کلاسی ارائه نماید. یافته های خود را با سایر دانشجویان مقایسه و گزارش جمع بندی شده از نقش زبان در یادگیری ارائه 

 نماید. 

 

 تکلیف عملکردی: 

 یک فعالیت یادگیری برای آموزش یکی از چهار مهارت زبانی طراحی نماید. 

 

 وزش زبان فارسیفصل سوم: مقدمات برنامه ریزی برای آم

 آموزش زبان های چهارگانهارتباط و همبستگی جنبه -

 های زبانی تقدم و تأخر در آموزش مهارت -

 ریزی برای آموزش کودکان عادی، دو زبانه/ سه زبانهبرنامه -

 نقش ادبیات در آموزش زبان فارسی -

 کاربرد انواع متون در آموزش زبان و ویژگی های آن -

 فعالیت یادگیری:

از کتاب درسی فارسی را انتخاب کرده و روند آموزش زبان را بر اساس چهار مهارت زبانی نقد و بررسی نموده و در کلاس  یک فصل 

 ارائه نماید. 

 تکلیف عملکردی:

 یک فعالیت یادگیری برای آموزش زبان فارسی به کودکان فارسی زبان ، دو زبانه و چند زبانه طراحی نماید. 
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 و یادگیری. راهبردهای تدریس 9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی در قالب استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظری 

 به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و مطالعه و تحلیل مقالات و ارائه گزارش. 

 منابع آموزشی. 4

 :یاصل منبع

 .شد خواهد الیفت اصلی منبع

 آموزش جامع راهنمای(. 9117.)معصومه نجفی، و فریدون اکبری، و حسین پورمقدم، قاسم و بهمن زندی، سلیم، نیساری، -9

 .مدرسه انتشارات: تهران ابتدایی، دورة در فارسی زبان

 :یفرع منابع

 .نگار دل انتشارت: تهران زبان، شناسی روان(. 9117) حسین پورمقدم، قاسم -9

 .مرآت انتشارات: تهران ،(خواندن سواد)پرلز فهم(. 9116)همکاران و حسین پورمقدم، قاسم -8

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 1 ها فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری های فعالیت در دانشجو عملکرد ارزشیابی تکوینی:

 نمره 98 میزان به نظری مباحث آزمون ارزشیابی پایانی:

 نمره 3 عملکردی تکالیف مجموعه :کارپوشه 

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

 .است شده تعیین یادگیری های پیامد سطوح و ها ملاک( عملکردی و یادگیری) تکالیف
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 «فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی درسی بررسی محتوای کتاب های»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

اهم می این امکان را فر ،شی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرددرک دانشنجویان نسبت به ملاک هایی که کیفیت مواد آموز

ا را ب هارا شننناسننایی نموده و آناز جمله کتاب های درسننی فارسننی و نگارش کند تا آنان نقاط قوت و کاسننتی های مواد آموزشننی 

ت در فرآیند مشارک ةزمین ،د آموزشیتحلیل موا ةاقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین

لم و کاستن فاصلة عتولید مواد آموزشنی را افزایش داده و منجر به شنکل گیری ظرفیت در سنطح مدارس و مناطق آموزشی برای 

عمل شنننده و امکان اظهار نظر در زمینه کتاب های درسنننی فارسنننی را فراهم می سنننازد. با توجه به اهمیت کتاب درسنننی در نظام 

ایران ، این درس برای دانشننجو معلمان طراحی و پیش بینی شننده اسننت تا آنها از این طریق با سنناختار و محتوای منابع  آموزشننی

 اموزشی بسته آموزشی فارسی در دوره اول ابتدایی آشنا شده و در زمینه بررسی و تحلیل محتوای آن مهارت لازم را کسب کنند.

 

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس: 

 8واحد:  تعداد

 22تعداد ساعت: 

 وعیموض شایستگی کلیدی:

  نیاز:پیش

 آموزش زبان فارسی  

تخصا مورد نیاز برای 

 تدریس: 

 فارسی، دکترای زبان و ادبیات

 دکترای علوم تربیتی

 نام درس به فارسی: بررسی محتوای کتاب های فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی

 نام درس به انگلیسی: 

content review of Persian and writing textbooks in the 

elementary school first period  

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

 راهنمای برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی را بررسی و تحلیل کند. -9

 اول ابتدایی را بررسی و تحلیل کند. ساختار و محتوای کتاب های درسی فارسی دوره  -8

 روش های تدریس مناسب با کتاب های درسی فارسی دوره اول ابتدایی را معرفی کند.  -1

 راهنمای معلم کتاب های فارسی دوره اول ابتدایی را بررسی کند.-2

به طور عملی یکی از درس های کتاب فارسی را در کلاس تدریس، بررسی و ارزیابی  -3

 کند.

با شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری زبان، یک واحد یادگیری را -7

 طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 

 برنامه درسی آموزش زبان فارسی دوره ابتداییفصل اول:

 رویکرد های برنامه درسی آموزش زبان -

 ابتدایی هاهداف آموزش زبان در دور -

 ابتدایی اصول آموزش زبان در دوره -



  

918 

 
 

 ابتدایی آموزی دورهزبان یابی در برنامههای آموزش و ارزشروش -

 ی دو زبانههاهای آموزش زبان در کلاسروش -

 فعالیت یادگیری:

وتاه در قالب یک مقاله کیک نمونه سند برنامه درسی آموزش زبان فارسی را به جهت رویکرد، اهداف، اصول مقایسه و نتایج آن را 

 ارائه کند. 

 تکلیف عملکردی:

 مقایسه و تطبیق راهنمای برنامه درسی زبان فارسی با ساختار و محتوای کتاب های فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی -

 ی کتاب های فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی وم: روش های تحلیل محتوادفصل 

 ی فارسی و نگارش  ی کتاب هاروش های تحلیل محتوا -

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری  -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا  -

  یادگیری: فعالیت

 کتاب های درسی فارسی و نگارش را بررسی کند.نحوه استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل  -

 کتاب های فارسی و نگارش  ارائه دهد. ی نقاط قوت و ضعف محتوارا در مورد خود و پیشنهاد  نظر -
  

  لیف عملکردی:اتک
  تحلیل کرده و ارائه دهد.با استفاده از روش های کمی و کیفی را   1تا  9یکی از کتاب های فارسی پایه های  -

 

 کتاب های فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی  محتوای بررسی و تحلیل : سومفصل 

 های اول تا سوم  پایه اهداف آموزش زبان فارسی در  -

 ساختار کتاب های درسی فارسی و نگارش در پایه های اول تا سوم  -

 واژگانی و نقش آن در آموزش زبان فارسی    شبکه -

 های اول تا سوم آموزش نکات دستوری، نگارشی، ادبی در پایه -

 یابی زبان فارسی در پایه های اول تا سومهای آموزش و ارزشروش -

 ، روان خوانی( 8، نشانه های  9فارسی و نگارش اول ) نگاره ها، نشانه های ساختار کتاب  -

 ساختار یک واحد یادگیری از بخشهای چهارگانه کتاب فارسی و نگارش اول  -

ساختار کتاب های فارسی و نگارش دوم و سوم ) فصل های نهادها، بهداشت، اخلاق فردی و اجتماعی، راه زندگی ف  -

 و طبیعت(  هنر و ادب، ایران من 

 ساختار یک واحد یادگیری از فصل های هفتگانه کتاب فارسی و نگارش دوم و سوم -

 

 :یادگیری فعالیت
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زبان فارسی  با عناصر برنامه درسیآن ارتباط میزان و اول ابتدایی را بررسی و تحلیل کند دوره کتاب های فارسی و نگارش  یکی از -

 را تعیین نماید.

 لیف عملکردی:اتک

  را در کلاس گزارش دهد.   1تا  9یکی از کتاب های فارسی و نگارش پایه های  درباره شده یل انجام تحل -

 

 فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی راهنمای معلم فصل چهارم : بررسی و تحلیل کتاب
 میادگیری پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنمای معل -بررسی فعالیتهای یاددهی -

 بررسی راهکارهای پیش بینی شده جهت سنجش آموخته های دانش آموزان در کتاب راهنما  -

ی یازهای ویژهگویی به نهایی برای پاسخبینی فرصتکتاب و پیشنهادهای کتاب راهنمای معلم جهت پیشبررسی محتوای -

 آموزان با نیازهای ویژهدانش

 هایی برای پرورش خلاقیتبینی فرصتجهت پیش علمو پیشنهادات کتاب راهنمای م بررسی محتوای کتاب -

 ادگیریهایی برای تعمیق و گسترش یبینی فرصتجهت پیش و پیشنهادات کتاب راهنمای معلم بررسی محتوای کتاب -

 بینی شده با زندگیهایی برای ارتباط تجارب پیشبینی فرصتجهت پیش و پیشنهادات کتاب راهنمای معلم بررسی محتوای کتاب -

 

 :عالیت یادگیریف

 یک فصل از کتاب راهنمای معلم را مطالعه کرده و مطالب آن را با کتاب فارسی مقایسه  کند .

 تکلیف عملکردی:

گزارشی از مطالب کتاب راهنمای معلم را به لحاظ معرفی ویژگی های کتاب فارسی و میزان پاسخگویی به نیازهای دانشی و مهارتی 

 س ارائه دهد. و نگرشی معلم تهیه و به کلا

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مطالعه فردی و تهیه خلاصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در پژوهش های 

ی فعالیت های زیاب. استفاده از شیوه مشارکتی در اربرای بررسی کتاب های فارسیتحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کلاسی 

و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه  سمینار هایی در محیط آموزشی ارائهفردی و گروهی بر اساس ملاک های تحلیل محتوا. 

 شده.

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی :

 یات فارسی.(. راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادب9112سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.)

 . 1تا  9( کتاب های درسی فارسی و نگارش پایه های 9112سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.)

 . 1تا  9( کتاب های راهنمای معلم فارسی پایه های 9112سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.)
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 منابع فرعی : 

 انتشارات آموزش امیر. ، تهران :آموزشیراهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های  (.9112)نوریان، محمد.-

(. روش شناسی تدریس محتوا ، ترجمه حسین قاسم پورمفدم، عبدالحسین نقی زاده، 9111آنانت ان جوشی و کاویتا سالونکی. )

 کیوان تیاری، تهران : انتشارات داستان.

انتشارات دانشگاه علامه تهران : لار زاده امیر. ترجمه نادر سا ،تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و اسانی (.9112)آر.-هولستی، ال

 طباطبایی. 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 7 گروهی های فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری ایه فعالیت در دانشجو ارزشیابی تکوینی:  عملکرد

  نمره 98 میزان به نظری مباحث آزمون: پایانی ارزشیابی

  نمره 2 گروهی و فردی عملکردی تکالیف مجموعه :کارپوشه 

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

 .است شده تعیین یادگیری های پیامد سطوح و ها ملاک( عملکردی و یادگیری) تکالیف
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 «فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی درسی بررسی محتوای کتاب های»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

اهم می این امکان را فر ،بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرددرک دانشنجویان نسبت به ملاک هایی که کیفیت مواد آموزشی 

ا را ب هارا شننناسننایی نموده و آناز جمله کتاب های درسننی فارسننی و نگارش کند تا آنان نقاط قوت و کاسننتی های مواد آموزشننی 

ت در فرآیند مشارک ةزمین ،موزشیتحلیل مواد آ ةاقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین

لم و کاستن فاصلة عتولید مواد آموزشنی را افزایش داده و منجر به شنکل گیری ظرفیت در سنطح مدارس و مناطق آموزشی برای 

عمل شنننده و امکان اظهار نظر در زمینه کتاب های درسنننی فارسنننی را فراهم می سنننازد. با توجه به اهمیت کتاب درسنننی در نظام 

ران ، این درس برای دانشننجو معلمان طراحی و پیش بینی شننده اسننت تا آنها از این طریق با سنناختار و محتوای منابع آموزشننی ای

 اموزشی بسته آموزشی فارسی در دوره دوم ابتدایی آشنا شده و در زمینه بررسی و تحلیل محتوای آن مهارت لازم را کسب کنند.

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 8: تعداد واحد

 22تعداد ساعت: 

 وعیموض شایستگی کلیدی:

 نیاز:پیش

 آموزش زبان فارسی  

تخصا مورد نیاز برای 

 تدریس: 

 -فارسی دکترای زبان و ادبیات

 دکترای علوم تربیتی

 نام درس به فارسی: بررسی محتوای کتاب های فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی

 نام درس به انگلیسی: 

content review of Persian and writing textbooks in the 

elementary school second period 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

 راهنمای برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی را بررسی و تحلیل کند. -9

 د. تدایی را بررسی و تحلیل کنساختار و محتوای کتاب های درسی فارسی دوره دوم اب -8

 روش های تدریس مناسب با کتاب های درسی فارسی دوره دوم ابتدایی را معرفی کند.  -1

 راهنمای معلم کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی را بررسی کند.-2

به طور عملی یکی از درس های کتاب فارسی را در کلاس تدریس، بررسی و ارزیابی  -3

 کند.

خت تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری زبان، یک واحد یادگیری را با شنا-7

 طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 

 برنامه درسی آموزش زبان فارسی دوره ابتداییفصل اول: 

 رویکرد های برنامه درسی آموزش زبان -

 تداییاب اهداف آموزش زبان در دوره -

 ابتدایی اصول آموزش زبان در دوره -

 ابتدایی آموزی دورهزبان یابی در برنامههای آموزش و ارزشروش -
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 ی دو زبانههاهای آموزش زبان در کلاسروش -

 فعالیت یادگیری:

وتاه لب یک مقاله کیک نمونه سند برنامه درسی آموزش زبان فارسی را به جهت رویکرد، اهداف، اصول مقایسه و نتایج آن را در قا

 ارائه کند. 

 تکلیف عملکردی:

 مقایسه و تطبیق راهنمای برنامه درسی زبان فارسی با ساختار و محتوای کتاب های فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی -

 ی کتاب های فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی وم: روش های تحلیل محتوادفصل 

 سی و نگارش  ی کتاب های فارروش های تحلیل محتوا -

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری  -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا  -

  یادگیری: فعالیت

 کتاب های درسی فارسی و نگارش را بررسی کند.نحوه استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل  -

 های فارسی و نگارش  ارائه دهد. ی کتاب نقاط قوت و ضعف محتوارا در مورد خود و پیشنهاد  نظر -

  

  لیف عملکردی:اتک
  تحلیل کرده و ارائة دهد.با استفاده از روش های کمی و کیفی را   7تا  2یکی از کتاب های فارسی پایه های  -

 

 کتاب های فارسی و نگارش دوره اول ابتدایی  محتوای بررسی و تحلیل : سومفصل 

 های چهارم تا ششم  اهداف آموزش زبان فارسی در پایه  -

 ساختار کتاب های درسی فارسی و نگارش در پایه های چهارم تا ششم -

 واژگانی و نقش آن در آموزش زبان فارسی    شبکه -

 های چهارم تا ششم آموزش نکات دستوری، نگارشی، ادبی در پایه -

 یابی زبان فارسی در پایه های چهارم تا ششمهای آموزش و ارزشروش -

ب های فارسی و نگارش چهارم تا ششم ) فصل های آفرینش، دانایی و هوشیاری، ایران من، فرهنگ بومی، ساختار کتا -

 نام آوران، راه زندگی، علم وعمل (  

 ساختار یک واحد یادگیری از فصل های هفتگانه کتاب فارسی و نگارش چهارم تا ششم -

 

 :یادگیری فعالیت

زبان فارسی  با عناصر برنامه درسیآن ارتباط میزان و م ابتدایی را بررسی و تحلیل کند دودوره کتاب های فارسی و نگارش  یکی از -

 را تعیین نماید.

 لیف عملکردی:اتک
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  را در کلاس گزارش دهد.   7تا  2یکی از کتاب های فارسی و نگارش پایه های  درباره شده تحلیل انجام  -

 

 ارسی و نگارش دوره دوم ابتداییف راهنمای معلم فصل چهارم : بررسی و تحلیل کتاب
 یادگیری پیش بینی شده ،کتاب وسایر منابع با استفاده از راهنمای معلم -بررسی فعالیتهای یاددهی -

 بررسی راهکارهای پیش بینی شده جهت سنجش آموخته های دانش آموزان در کتاب راهنما  -

ی یازهای ویژهگویی به نهایی برای پاسخنی فرصتبیکتاب و پیشنهادهای کتاب راهنمای معلم جهت پیشبررسی محتوای -

 آموزان با نیازهای ویژهدانش

 هایی برای پرورش خلاقیتبینی فرصتجهت پیش و پیشنهادات کتاب راهنمای معلم بررسی محتوای کتاب -

 گیریادهایی برای تعمیق و گسترش یبینی فرصتجهت پیش و پیشنهادات کتاب راهنمای معلم بررسی محتوای کتاب -

 بینی شده با زندگیهایی برای ارتباط تجارب پیشبینی فرصتجهت پیش و پیشنهادات کتاب راهنمای معلم بررسی محتوای کتاب -

 

 :فعالیت یادگیری

 یک فصل از کتاب راهنمای معلم را مطالعه کرده و مطالب آن را با کتاب فارسی  و نگارش مقایسه  کند .

 تکلیف عملکردی:

ب کتاب راهنمای معلم را به لحاظ معرفی ویژگی های کتاب فارسی و میزان پاسخگویی به نیازهای دانشی و مهارتی گزارشی از مطال

 و نگرشی معلم تهیه و به کلاس ارائه دهد. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 بکارگرفته شده در پژوهش های مطالعه فردی و تهیه خلاصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های

ت های . استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیبرای بررسی کتاب های فارسیتحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کلاسی 

و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه  سمینار هایی در محیط آموزشی ارائهفردی و گروهی بر اساس ملاک های تحلیل محتوا. 

 شده.

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی :

 (. راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی.9112سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.)

 . 7تا  2پایه های و نگارش ( کتاب های درسی فارسی 9112سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.)

 . 7تا  2( کتاب های راهنمای معلم فارسی پایه های 9112زشی.)سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمو

 منابع فرعی : 

 انتشارات آموزش امیر. ، تهران :راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی (.9112)نوریان، محمد.-
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دالحسین نقی زاده، (. روش شناسی تدریس محتوا ، ترجمه حسین قاسم پورمفدم، عب9111آنانت ان جوشی و کاویتا سالونکی. )

 کیوان تیاری، تهران : انتشارات داستان.

انتشارات دانشگاه علامه تهران : ترجمه نادر سالار زاده امیر.  ،تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و اسانی (.9112)آر.-هولستی، ال

 طباطبایی. 

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام مییین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه منظور تعارزشیابی  آغازین: 

 نمره 7 گروهی های فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری های فعالیت در دانشجو ارزشیابی تکوینی:  عملکرد

  نمره 98 میزان به نظری مباحث آزمون: پایانی ارزشیابی

  نمره 2 گروهی و فردی عملکردی تکالیف همجموع :کارپوشه 

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

 .است شده تعیین یادگیری های پیامد سطوح و ها ملاک( عملکردی و یادگیری) تکالیف
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 «هیپا اتیاضیر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

برخورداری معلم از دانش محتوایی ریاضنی، مطمئنا شنرط کافی برای تدریس کارآمد ریاضنی توسط او نیست اما شرط لازم برای 

نقش به سزایی در   8و  9پایه به عنوان درس پیش نیاز دروس مبانی آموزش ریاضنی و آموزش ریاضی  اتآن اسنت. درس ریاضنی

معلمان -دروس ایفا می کند. در واقع، بدون دانسنتن مفاهیم ریاضنیات پایه، یادگیری این سنه درس  برای دانشجو درک و فهم این

غیر ممکن خواهد بود. همچنین دانسنتن مفاهیم ریاضیات پایه برای معلمان ریاضی مقطع ابتدایی امری لازم و ضروری می باشد. در 

یر شننده و بر آنها مسننلط ی که در ریاضننیات ابتدایی تدریس خواهند کرد، درگمعلمان با تمام مفاهیم ریاضنن-این درس دانشننجو

 گردند.می

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 18 تعداد ساعت:

 عیموضو شایستگی کلیدی:

 -نیاز:پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

دکتری ریاضی )با الویت آموزش 

 ریاضی(

 ریاضیات پایهنام درس به فارسی: 

 Basic Mathematicsم درس به انگلیسی: نا

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

  تدریس این درهای موجود در ریاضیات دوره ابتدایی مفاهیم و روش ضمن آشنایی با. 9

 .تسلط یابد مفاهیم

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 هااول: مجموعهفصل 

 معرفی مجموعه، عضویت در مجموعه، زیر مجموعه، کاردینال یک مجموعه 

 بازنمایی های مختلف یک مجموعه 

 تهی، متناهی، نامتناهی، شمارا، ناشمارا، مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه هایمجموعه 

 های ازهم جداهای برابر، مجموعههای هم عدد، مجموعهمجموعه 

 اک و تفاضل دو مجموعهاجتماع،  اشتر 

 افراز یک مجموعه 

 فصل دوم: اعداد طبیعی و عملیات

 شمارش)عدد نویسی( و مبنا های مختلف عددنویسی 

 مجموعه اعداد طبیعی 

 ها عمل های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم  در مجموعه اعداد طبیعی و خواص آن 
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 بخش پذیری 

 اتیتخمین بزرگی یک عدد طبیعی یا حاصل یک عبارت محاسب 

 های رایج چهار عمل اصلیالگوریتم 

 رابطه ترتیب و خواص آن 

 توان 

 اولویت انجام عملیات 

  قرینه عدد و خواص آن 

 های مختلف اعداد صحیح منفیبازنمایی 

 معرفی مجموعه اعداد صحیح و عمل جمع و تفریق در آن 

 فصل سوم: اعداد کسری

 های مختلف آنتعریف کسر و بازنمایی 

 کسرهای برابر 

 ارعمل اصلی بر روی کسرهاچه 

  مرتب کردن اعداد کسری با استفاده از تخمین یا مقایسه با اعداد معیار 

 هانسبت و تناسب و خواص آن 

 هااعداد اعشاری و عملیات بر روی آن 

 تخمین بزرگی یا کوچکی یک عدد اعشاری یا حاصل یک عبارت محاسباتی شامل اعشار 

 درصد و کاربردهای آن 

 گیری قریب، تخمین و اندازهفصل چهارم: ت

 تقریب به روش گرد کردن 

 تقریب به روش قطع کردن 

 تخمین زدن 

 ).... واحد و زیر واحدهای یک کمیت ) زمان، طول، زاویه، جرم و 

 تبدیل یک واحد به زیر واحد های آن و بالعکس 

 فصل پنجم: ریاضی، علم الگوها

 )الگوهای هندسی )تصویری 

 الگوهای عددی 

 وها در هنرکاربرد الگ 

 های عددیدنباله 

 فصل ششم: آمار و احتمال

  آمار توصیفی 
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 هاانواع داده  -

 نامه، مشاهده، مصاحبه و..(آوری داده )پرسشهای جمعروش-

 هاسازمان دهی داده -

 ای(انواع نمودارها )تصویری، ستونی، شکسته، دایره -

 یانه، میانگین(ها ) استفاده از شاخص های مرکزی: مد، متحلیل داده -

 مقدمات ترکیبیات 

 اصل جمع و اصل ضرب  -

 جایگشت -

 احتمال 

 های قطعی و تصادفی(قطعیت و عدم قطعیت )پدیده -

 ایفضای نمونه -

 پیشامدهای تصادفی -

 احتمال وقوع یک پیشامد -

 برابر بودن شانس وقوع پیشامدها -

 فصل هقتم: هندسه
 ه، خط، صفحه، ...() نقط ها یا مفاهیم اولیهتعریف نشده

 )پاره خط و عمود منصف آن، بردار، زاویه و نیمساز آن، توازی و تعامد دو خط، ...(تعاریف یا مفاهیم ثانویه 

 اندازه گیری

 طول پاره خط -

 اندازه زاویه -

 محیط و مساحت چند ضلعی ها -

 مساحت و حجم برخی از اجسام هندسی -

 منحنی ها و چند ضلعی ها 

 ته، کاو ، کوژمنحنی های ساده ، بس -

 چند ضلعی ها  -

 زوایای داخلی و خارجی در چند ضلعی ها و روابط موجود -

 دایره -

 ترسیم در هندسه

 هندسه فضایی

 سطح مقطع و شکل گسترده یک جسم هندسی -

 نما ها -
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 چند وجهی ها -

 چند وجهی های منتظم -

 اجسام هندسی غیر چند وجهی -

 تبدیلات 

 انتقال -

 بازتاب   -

 چرخش  -

 خشی(تقارن ) محوری، چر -

 تجانس -

 قضیه فیثاغورس 

 مکان یابی و مختصات

 

 تکالیف یادگیری و عملکردی: 

علاوه بر مسائل بحث شده در کلاس درس، ضرورت دارد استاد مربوطه به صورت هفتگی مسائلی را برای حل به دانشجویان  -1

آنان ارائه نماید. انجام این تکالیف را های دانشجویان، بازخورد لازم را در این باره به ارائه نموده و پس از دریافت پاسخ

توان به صورت فردی و یا گروهی واگذار نمود. هدف این تکالیف، تمرین درست نوشتن ریاضی و حل مسائل متنوع و می

 کاربردی با رویکردهای مختلف است.

ای هچنین در حوزه درسهای دیگر ریاضی و همارائه پروژه توسط دانشجویان درباره کاربرد موضوعات این درس در بخش -2

های تواند با هدف طرح در کلاسها میشود. در صورت امکان این پروژهدیگر دوره ابتدایی مانند علوم تجربی توصیه می

 آموزان نسبت به ریاضی و کاربردهای آن انجام شود.ای و در جهت ایجاد علاقمندی در دانشریاضیات مدرسه

 های درسی دوره ابتدایی.شده در کلاس، در کتاب بررسی موضوعات محتوایی ریاضی طرح -3

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

های ها مورد تأکید است. در این زمینه استفاده از روشاستفاده از رویکردهای تلفیقی و چندگانه در تدریس این درس -

ی مشارکتی در رویکردی تلفیق هایتدریس پروژه محور، مسأله محور، توسعه مفهوم، پرسش و پاسخ و یا کار در گروه

شود. در همین راستا، لازم است استاد درس از ارائه یک سویه مطالب درسی خودداری نموده و از مشارکت توصیه می

دانشجویان در کلاس درس بهره ببرد و آنان را در فرایند تدریس و به ویژه در حل مسائل درگیر نموده و به چالش بکشد. 

د دانشجویان نیز در ارائه بخشی هرچند کوتاه از این درس سهیم باشند و ارائه کلاسی را در این درس روهمچنین انتظار می

 تجربه نمایند.

 توانند بر اساس تشخیص استاد درس، برخی از فعالیت ها وتکالیف را به صورت گروهی انجام دهند.دانشجویان می -
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 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 تهیه شود. منابع اصلی این درس باید

 

 منبع فرعی:
 های دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی.کتاب های ریاضی تمام پایه -

های علوم و مجموعه سوال، طهرانی محمود امانی، پور زهرا اسماعیل، عبدالعظیم کریمی، زادهشهرناز بخشعلی، پورپروین داعی -
 9111سازمان پژوهش و برنامه آموزشی،  ،پایه چهارم ابتدایی TIMSS ریاضیات تیمز

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 های زیر است:رزشیابی این درس شامل بخشا

 حضور فعال دانشجو در کلاس درس و مشارکت معنادار و مشتاقانه او در جریان تدریس -

 های یادگیری و عملکردی و همچنین مسائل هفتگیانجام فعالیت -

 دست کم یک آزمون میان ترم -

 آزمون پایانی. -

 نمره باشد. 93یانی حداکثر های کتبی میان ترم و پامجموع نمرات آزمون -9تذکر 

نمره درس به انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی )و یا تکالیف عملکردی جایگزین به تشخیص  3حداقل  -8تذکر 

 یابد.استاد درس( اختصاص 

https://www.gisoom.com/search/book/author-275533/پدیدآورنده-پروین-داعی-پور/
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 «مبانی آموزش ریاضی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

و تقویت تفکر، خلاقیت و اسنتعداد های دانش آموزان  در حل مسائل زندگی  آموزش ریاضنیات نه تنها نقشنی کلیدی در پرورش

روزمره و کشنننف پدیده ها بازی می کند، بلکه زیر بنای درک و فهم بسنننیاری از علوم می باشننند. معلمان برای تدریس با کیفیت 

 لاقه و نگرش مثبت به تدریس، نیاز بهریاضننیات متناسننب با نیازهای روز جامعه، علاوه بر داشننتن دانش پایه ای در ریاضننیات و ع

معلمان با تاریخچه آموزش ریاضننی، ضننرورت آموزش -فراگیری راهبرد های آموزشننی مناسننب نیز دارند. در این درس دانشننجو

ریاضنیات در دوره ایتدایی  و همچنین جایگاه، اهداف و اسنتانداردهای آموزش ریاضنی در ایران و جهان آشنننا می شننود. دانستن 

یادگیری ریاضننیات توسننط دانش آموزان و آشنننایی با نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در آموزش ریاضننی کمک  چگونگی

معلمان برای اسننتفاده از رویکردهای مختلف حل مسننئله، روشننهای نوین تدریس واسننتفاده از ابزارهای کمک -شننایانی به دانشننجو

معلمان با انواع مختلف ارزشیابی در ریاضیات از جمله  -شنایی دانشجوآموزشنی در تدریس ریاضیات خواهد کرد. علاوه بر این، آ

 های کمی و کیفی به آنها در سنجش و ارزشیابی یادگیری دانش آموزان کمک خواهد کرد.ارزشیابی

 مشخصات درس

 نظری نوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18  تعداد ساعت:

 یموضوعشایستگی کلیدی:

 پایه اتریاضی نیاز:پیش

 متخصا برای تدریس:استاد 

متخصص ریاضی )با اولویت 

 آموزش ریاضی(

 نام درس به فارسی: مبانی آموزش ریاضی 

 Fundamental of Mathematics Education:   نام درس به انگلیسی

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

ش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی . با درک ضرورت، اهدف و اصول آموز9

سازماندهی مفاهیم و طراحی مهارت های مرتبط با موقعیتهای واقعی زندگی دانش 

 .آموزان در این درس را تحلیل وتبیین کند

. بااستفاده از انواع روش حل مسئله، روشهای نوین تدریس و استفاده از ابزارهای کمک 8

زش ریاضی، موقعیت یادگیری دانش آموزان  آموزشی بر اساس نظریه های یادگیری آمو

را با لحاظ نمودن سطح توانایی هر یک  طراحی  و تأثیرآن برتعمیق یادگیری آنها را 

 ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: کلیات

 ریاضیات ماهیت 

 ریاضیات  با سایر علوم رابطه ی 

 آموزش ریاضی سیر تاریخی 

 ورت آموزش ریاضی در دوره ابتداییضر 

 اهداف جدید آموزش ریاضی مدرسه ای 



 

145 

 
 

 اصول و استانداردهای آموزش ریاضی دوره ابتداییفصل دوم: 

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی 

 )استانداردهای محتوایی )اعداد و عملیات، جبر، هندسه، اندازه گیری و تحلیل داده ها 

 ندگانه(های چسئله، اثبات و استدلال، ارتباطات و اتصالات، گفتمان ریاضی، بازنماییاستانداردهای فرآیندی )حل م 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش ریاضیفصل سوم: 

 رفتار گرایی و نقد آن 

  ساخت و ساز گرایی در آموزش ریاضی 

 ایاسکما: دانش مفهومی و رویه 

 چگونگی یادگیری ریاضی توسط کودکان 

 حل مسئله و رویکردهای مختلف حل مساله در فرایند تدریسفصل چهارم: 

   تعریف مسئله 

 تفاوت تمرین و مسئله 

 .... انواع مسئله: کلامی، باز پاسخ و 

  راهبرد های حل مسنئله )رسم شکل یا نمودار، الگوسازی و جستجو برای پیدا کردن یک الگو، حدس و آزمون، ساخت

 (.لتهای نامطلوب، حل نمادین، حل مسئله ساده تر، معکوس عمل کردن، ..فهرست منظم، استفاده از جدول، حذف حا

 تدریس برای حل مسئله 

 تدریس حل مسئله:  چارچوب نظری حل مسئله پولیا 

   تدریس از طریق حل مسئله 

 یادگیری مسئله محور در ریاضی ابتدایی 

 در ریاضی ابتدایی  حل مسئله خلاق 

 طرح مسئله 

 ریاضی در دوره ابتدایی راهبردهای تدریسفصل پنجم:

  روشنهای تدریس ریاضی دروه ابتدایی) سخنرانی، کاوشگری ، پرسش و پاسخ، کار در گروه های کوچک، بازی، حل

 و ...(  5Eمسئله، بارش مغزی، قضاوت عملکرد، الگوی یاران در یادگیری، 

  وزشی و ...(ها و ابزارهای آمسازهآشنایی با ابزارهای کمک آموزشی تدریس ریاضی ) دست 

 ارزشیابی مفاهیم ریاضیفصل ششم: 

 های مختلف ارزشیابی ریاضی مدل 

 ارزشیابی تشخیصی 
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  ارزشیابی تکوینی) پرسش های کلاسی و آزمونک ها، ارزشیابی فعالیت های کلاسی، ارزشیابی خارج از کلاس، ارزشیابی

 از تکالیف، ...(

 )ارزشیابی تراکمی )پایانی 

 در ریاضیات دوره ابتدایی    کمی   وتوصیفی -ارزشیابی کیفی 

 ارزشیابی از یادگیری 

 )... آشنایی اجمالی با آزمون های بین المللی )تیمز و 

 

 های یادگیری و تکالیف عملکردی:فعالیت

 های کلاسمطالعه منابع درسی و مقالات مرتبط با محتوای درس و مشارکت فعال در بحث -1

 یک پروژه به صورت انفرادی و یا گروهی در یکی از زمینه های زیر: ارائه سخنرانی و یا گزارش مکتوب در در قالب -2

 های مختلف و همچنین اسنناد بالادستی، اقدام به  ردیابی و احصاء اهداف با مطالعه کتابهای راهنمای معلم پایه

 و استانداردهای آموزش ریاضی در یکی از کتابهای درسی دوره ابتدایی نموده و در کلاس ارائه نماید.

  گزارشی از یک جلسه تدریس  مفاهیم/مهارتهای آموزش ریاض را تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آنرا به

 .همراه پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان ارائه کند

  گزارشی ازیک جلسه تدریس درزمینه آموزش راهبردهای حل مسئله را تحلیل و نقش راهبردهای بکارگرفته

یادگیرندگان در درک مفاهیم ریاضننی را تحلیل و به همراه پیشنننهادتی برای تأثیرگذاری  هشننده درکمک ب

 .بیشتر بریادگیری دانش آموزان ارائه نماید

  گزارشننی از یک جلسننه تدریس در زمینه اسننتفاده از روشننهای نوین و ابزارهای آموزشننی به کارگرفته شننده

ر حلیل  و به همراه پیشنهادتی برای تأثیرگذاری بیشتر بدرکمک به یادگیرندگان در درک مفاهیم ریاضنی را ت

 .یادگیری دانش آموزان ارائه نماید

 .یک نمونه فعالیت یادگیری بر اساس یکی نظریات یادگیری در آموزش ریاضی ابتدایی طراحی نماید -3

 .یدیک نمونه دست سازه کمک آموزشی  بر ای تدریس یک مفهوم دلخواه در ریاضی ابتدایی طراحی نما -4

 .یک نمونه ارزشیابی از یادگیری برای یک واحد یادگیری دلخوا ه طراحی نماید -5

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

های استفاده از رویکردهای تلفیقی و چندگانه در تدریس این درس مورد تأکید است. در این زمینه استفاده از روش -

 های مشارکتی در رویکردی تلفیقیپاسخ و یا کار در گروه تدریس پروژه محور، مسأله محور، توسعه مفهوم، پرسش و

شود. در همین راستا، لازم است استاد درس از ارائه یک سویه مطالب درسی خودداری نموده و از مشارکت توصیه می

رود یدانشجویان در کلاس درس بهره ببرد و آنان را در فرایند تدریس درگیر نموده و به چالش بکشد. همچنین انتظار م

 دانشجویان نیز در ارائه بخشی هرچند کوتاه از این درس سهیم باشند و ارائه کلاسی را در این درس تجربه نمایند. بعلاوه،
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ها و مطالعات خارج از کلاس توسط دانشجویان، به عنوان یک اصل های عملکردی و گزارش فعالیتانجام برخی تکلیف

 مورد توجه است.

 ناپذیر و اساسی این درس است که باید مورد توجه قرار گیرد.بخش اجتنابانجام تکلیف عملکردی،  -

 توانند بر اساس تشخیص استاد درس، برخی از فعالیت ها وتکالیف را به صورت گروهی انجام دهند.دانشجویان می -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 در دست تالیف

 

 منابع فرعی:
 .9117رات دانشگاه فرهنگیان، مانی رضایی، مبانی آموزش ریاضی، انتشا -9

 کتاب های راهنمای معلم ریاضی تمام مقاطع ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی. -8

، انتشارات دانشگاه آزاد ریاضیات در دوره ابتداییریچارد اسنکما، مجید حق وردی، رضنا حیدری قزلجه )مترجمین(،  -1

 .9116اسلامی اراک، 

 .9172انتشارات دفتر پژوهشهای موسسه کیهان، جم(،  چگونه مسئله حل کنیم، جورج پولیا، احمد آرام )متر -2

هنر طرح مسننئله، انتشننارات فاطمی،  فر و بهزاد نجفی )مترجمین(،طیبه طباطبایی اسننتیون آی. براون و ماریون آی. والتر،  -3

9117. 

 .9116انتشارات سمت، ، دوره ابتدائیریاضی در  روش تدریس بخشعلی زاده )مترجم(،گیل باتل، شهرناز  -7

   TIMSS                     های ریاضی و علوم                                  گیری در ریاضی و علوم همراه با سوال             سننجش و اندازه  ،           مریم خیریه  ،              علیرضنا کیامنش -6

 .9128، پژوهشکده تعلیم  تربیت،                 در  دوره ابتدایی

   ای  ه           مجموعه سوال  ،       طهرانی           محمود امانی  ،    پور            زهرا اسنماعیل  ،                عبدالعظیم کریمی  ،     زاده             شنهرناز بخشنعلی  ،    پور          پروین داعی  - 2

  .    9111                              سازمان پژوهش و برنامه آموزشی،                      پایه چهارم ابتدایی،  TIMSS                   علوم و ریاضیات تیمز

               معجزه ابزارهای   ،        پورزرنق          رعنا هاشننم   ،     شننهرک           عصننمت زارع  ،      ریحان          علی عبدی  ،     زاده            یده ابوالحسننن  سننع  ،           نیاز پناهی -1

     9117                  ، انتشارات آلتین،          ی ابتدایی                                                     آموزشی: راهنمای استفاده از ابزارهای آموزشی ریاضی دوره

، کاغذ و تا(، انتشارات منادی تربیتقاسنم تیموری، ساخت دست سازه های ریاضی برای دوره ابتدایی )با طلق و مقوا یا  -98

9118. 
11. Principles and standards for school mathematics, NCTM, 2000. 
12. Cotton, T. (2010). Understanding and Teaching Primary Mathematics, Routledge. 

13. Learning Mathematics in the Primary Grades, Madison Metropolitan School District, 

2006. 

14. Suurtamm, C., Thompson, D.R., Kim, R.Y., Mareno, L.D., Sayac, N., Schukajlow, S., 

Silver, E., Ufer, S., and Vos, P. (2016). Assessment in Mathematics Education, 

Springer. 
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https://www.gisoom.com/search/book/author-275533/پدیدآورنده-پروین-داعی-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-275533/پدیدآورنده-پروین-داعی-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-266992/پدیدآورنده-شهرناز-بخشعلی-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263958/پدیدآورنده-عبدالعظیم-کریمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263958/پدیدآورنده-عبدالعظیم-کریمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-275534/پدیدآورنده-زهرا-اسماعیل-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-275532/پدیدآورنده-محمود-امانی-طهرانی/
https://www.gisoom.com/book/11023342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2-TIMSS-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/book/11023342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2-TIMSS-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-593957/پدیدآورنده-نیاز-پناهی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-593958/پدیدآورنده-سعیده-ابوالحسن-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-593959/پدیدآورنده-علی-عبدی-ریحان/
https://www.gisoom.com/search/book/author-593960/پدیدآورنده-عصمت-زارع-شهرک/
https://www.gisoom.com/search/book/author-593961/پدیدآورنده-رعنا-هاشم-پورزرنق/
https://www.gisoom.com/book/11358904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11358904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11358904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11358904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11358904/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 های زیر است:ارزشیابی این درس شامل بخش

 حضور فعال دانشجو در کلاس درس و مشارکت معنادار و مشتاقانه او در جریان تدریس، -

 های یادگیری و عملکردی  انجام فعالیت -

 آزمون میان ترم )با تشخیص استاد( -

 آزمون پایانی. -

 نمره باشد. 92های کتبی میان ترم و پایانی حداکثر آزمونمجموع نمرات  -9تذکر 

نمره درس به انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی )و یا تکالیف عملکردی جایگزین به تشنننخیص   7حداقل -8تذکر 

 یابد.استاد درس( اختصاص 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Mason%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leone+Burton%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kaye+Stacey%22
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 «9آموزش ریاضی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

مهم آموزش ریاضی، توسعه تفکر موضوعی و بررسی نظریاتی مرتبط با شکل گیری مفاهیم مختلف ریاضیات یکی از شناخه های  

ای اسنت. بعد از آن که دانشنجویان با اصنول و مفاهیم کلی در آموزش ریاضنی آشننا شندند، لازم اسنت به بررسی مفاهیم مدرسنه

ای بپردازند. موضوعات و مفاهیم کلی ریاضی ابتدایی رسهها در هر یک از موضوعات مختلف ریاضی مدگیری آنکلیدی و شکل

ی و گیر، توسعه مفهومی اعداد طبیعی و اعداد گویا و تفکر نسبیتی، اندازه9به دو بخش تقسنیم شنده که در درس آموزش ریاضی 

های مورد نظر، روش های خاص مرتبط با فهم و درک و مفهومها مدنظر اسننت. آشنننایی و به کارگیری مدلمفاهیم وابسننته به آن

 کتاب های درسنننیتحلیل گر جهت تصنننحیح این بدفهمی ها و های رایج و برنامه مداخلهتدریس و ارزشنننیابی کارآمد، بدفهمی

 معلمان است که در این درس به-های ضروری برای دانشجویانریاضنی ابتدایی مرتبط با مفهوم مورد نظر، نیز جزو دانش و مهارت

همچنین نقد و بررسنی یک واحد یادگیری در کتاب درسی ریاضی )مرتبط با موضوعات مطرح شده در این  شنود.آن پرداخته می

باشنند. سننایر مفاهیم به همراه درس( و سننپس بازطراحی آن در صننورت لزوم، یکی از اهداف اصننلی و تکمیل کننده این درس می

 .مطرح خواهند شد 8ها در درس آموزش ریاضی های توسعه تفکر آنمدل

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22 تعداد ساعت:

 وعیموضشایستگی کلیدی: 

 مبانی آموزش ریاضینیاز: پیش

تخصا موردنیاز برای 

دکتری ریاضی) با تدریس: 

 اولویت آموزش ریاضی(

 9نام درس به فارسی:  آموزش ریاضی 

                             Mathematics Education-Iنام درس به انگلیسی:  

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشااجومعلم قادر خواهد 

 بود:

به  گیری و مفاهیم مرتبطسیر شکل گیری مفاهیم اعداد طبیعی، اعداد گویا و اندازه -9

 ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.آن

وم مورد نظر را شناسایی کرده و  آموزان در مواجه با مفهها و مشکلات دانشبدفهمی -8

ای مورد نقد و بررسی قرار دهد و در ادامه برنامه های مداخله گر و تصحیح کننده

 ها ارائه دهد. برای رفع آن

زمینه ها و موقعیت های یادگیری مرتبط با این مفهوم را در زندگی روزمره مشخص  -1

 کلاس درس بپردازد.  کرده و با توجه به آن، به طراحی مسئله های غنی برای 

 های تدریس و ارزشیابی کارآمد مرتبط با مفهوم مورد نظر پیشنهاد دهد.روش -2

های درسی ریاضی ابتدایی را با توجه به توسعه تفکر مفهوم مورد نظر تحلیل کتاب -3

 کند.

از یک کتاب درسی ریاضی ابتدایی مرتبط با به نقد و بررسی یک واحد یادگیری  -7

پرداخته و در صورت نیاز به طراحی مجدد آن شده در درس  یکی از مفاهیم مطرح

 اقدام نماید.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

  ساختار مفهومی اعداد طبیعی و چهار عمل اصلی توسعه فصل اول:

 جنبه های کاربردی اعداد طبیعی )کاردینالی، ترتیبی، اسمی( -

 شمارش -

 ای مرتبطتفاوت عدد و رقم و بدفهمی ه 

 مفهوم عدد اصلی یا کاردینال 

 )مفهوم تناظر یک به یک ) روابط تساوی، ترتیب 

  روش های تعیین و ثبت عدد اصلی یک مجموعه ) از طریق: مشاهده و درک مستقیم، نماد گذاری، شمارش

 ای، شمارش عددی(واژه

 ها و ...(ها، رومیهای شمارش عددی )مصریسیستم 

  مختلفعدد نویسی در مبناهای 

 ارزش مکانی -

 ایجاد و فهم ارزش مکانی 

 مراحل ساخت مفهوم ارزش مکانی 

  ابزار آموزشی برای تدریس ارزش مکانی 

 آموزان مرتبط با مفهوم ارزش مکانیبدفهمی های دانش 

 جمع و تفریق -

 ای(کل، مقایسه-جز-تعبیرهای متفاوت مفهوم جمع و تفریق ) تغییر، جز 

 ریق و ابزارهای کمک آموزشی مرتبطبازنمایی های مختلف جمع و تف 

  )انواع شمارش در جمع ) شمارش همه، شمارش در ادامه، شمارش از بزرگتر 

 )انواع شمارش در تفریق ) شمارش رو به پایین، شمارش رو به بالا 

 های محاسبات جمع و تفریق ) مدل سازی مستقیم، راهبرهای شمارش، حقایق عددی(مراحل کسب مهارت 

 ددی  جمع / تفریقدرک حقایق ع 

 تخمین بزرگی حاصل جمع / تفریق 

 های ابداعیتوسعه روش 

 توسعه الگوریتم متداول 

  ابزار آموزشی برای تدریس جمع/ تفریق 

 آموزان مرتبط با مفهوم جمع / تفریقبدفهمی های دانش 

 ضرب و تقسیم -

 مفهوم ضرب و تعبیرهای آن 

 مفهوم تقسیم و تعبیرهای آن 



 

151 

 
 

  ضرب و تقسیم و ابزارهای آموزشی مرتبطبازنمایی های مختلف 

 خواص ضرب / تقسیم 

  درک حقایق عددی ضرب / تقسیم 

 آموزان مرتبط با مفهوم ضرب /  تقسیمبدفهمی های دانش 

 

های تحلیل کتاب های درسی: کلیات مراحل آموزشی شمارش، ارزش مکانی، جمع و تفریق، ضرب و تقسیم  در کتاب -

 ریاضی دبستان 

 هایی از ارزشیابی مفاهیم  اعداد طبیعی و چهار عمل اصلی و مفاهیم مرتبط مطالعه نمونه -

 مطالعه برخی نتایج تحقیقات مرتبط با اعداد طبیعی و چهار عمل اصلی و مفاهیم مرتبط -

 فصل دوم: توسعه ساختار مفهومی اعداد گویا و تفکر نسبیتی 

 ملگر(گیری، نسبت، تقیسیم، عکل، اندازه-تعابیر اعداد گویا )جز -

 جزء و تقسیم برابر مفهوم تک -

 مفهوم کسرهای برابر و الگوریتم آن -

 مقایسه کسرها -

 استفاده از درک عددی 

 استفاده از الگوریتم کسرهای برابر 

 مفهوم جمع / تفریق کسرها -

 تخمین بزرگی حاصل جمع / تفریق 

 های ابداعی جمع / تفریقتوسعه روش 

 توسعه الگوریتم متداول جمع / تفریق 

 وم ضرب و تقسیم کسرها و توسعه الگوریتم متداولمفه -

 تخمین بزرگی حاصل ضرب / تقسیم 

 های ابداعی ضرب / تقسیمتوسعه روش 

 توسعه الگوریتم متداول ضرب / تقسیم 

 مفهوم اعداد اعشاری، درصد و چهار عمل اصلی -

 توسعه تفکر نسبیتی -

 ساختار جمعی و ضربی 

 حوزه مفهومی ساختار ضربی 

  ع آنتناسب و انوا 

 آشنایی و استفاده از ابزار آموزشی مناسب برای توسعه مفاهیم مرتبط با اعداد گویا -
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 های دبستانتحلیل کتاب های درسی: کلیات مراحل آموزشی اعداد گویا در کتاب -

 آموزان با مفاهیم مرتبط با اعداد گویابدفهمی های دانش -

 رتبطمطالعه نمونه هایی از ارزشیابی اعداد گویا و مفاهیم م -

 مطالعه برخی  نتایج تحقیقات مرتبط با اعداد گویا و مفاهیم مرتبط -

 گیریفصل سوم: اندازه

 گیری؛ تخمین در اندازه -

 گیری: مراحل درک مفهوم اندازه -

  ،استفاده از یک یا چند واحد غیر استاندارد برای اندازه گیری 

  ،تقسیم واحد به زیر واحد 

 دازه کمیت و تعداد واحد شمرده شده، فهم روابط انتزاعی موجود میان ان 

  ،ناوردایی اندازه کمیت نسبت به تبدیلات 

  ،استفاده از یک واحد استاندارد جهانی و نمادهای مرتبط با آن 

 گیریاستفاده از ابزار رایج مناسب برای اندازه -

 تبدیل واحد ها به زیر واحدها و بالعکس  -

 یریگآموزان مرتبط با اندازهبدفهمی های دانش -

 گیریمطالعه نمونه هایی از ارزشیابی مفهوم اندازه -

 گیریمطالعه برخی  نتایج تحقیقات مرتبط با  مفهوم اندازه -

 گیریفصل چهارم: تحلیل و بازطراحی واحد یادگیری مرتبط با مفاهیم اعداد طبیعی، اعدادگویا و اندازه

به معیارهایی چون ایجاد انگیزه، توسعه مفهومی، توجه به بررسی و نقد واحد یادگیری مورد نظر در کتاب درسی)با توجه  -

 ها، مثال ها و .... (، طی مراحل زیر:روند منطقی و انسجام، انتخاب مناسبی از فعالیت ها، تمرین

  

  تعیین واحد یادگیری در کتاب درسی 

 تعیین اهداف/ پیامدها 

  طراحی نقشه مفهومی 

  تعیین مفاهیم پیش نیاز 

 نیاز تشخیصی برای مفاهیم پیش طراحی یک آزمون 

 

باز طراحی و ارائه واحد یادگیری با توجه به معیارهایی چون ایجاد انگیزه، توسعه مفهومی، توجه به روند منطقی و انسجام،  -

 استفاده از ابزار مناسب آموزشی

 های یادگیری و تکالیف عملکردی:فعالیت

 های کلاسس و مشارکت فعال در بحثمطالعه منابع درسی و مقالات مرتبط با محتوای در .9
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 ارائه سخنرانی و یا گزارش مکتوب در در قالب یک پروژه به صورت انفرادی و یا گروهی در یکی از زمینه های زیر: .8

  بررسی پیش نیازهای لازم برای تدریس یک  مفهوم ریاضی مرتبط با مفاهیم بحث شده در این درس، در دوره

 ابتدایی

 ورت انفرادی و یا گروهی با موضوع بررسی و نقد بخشی از یک کتاب درسی ریاضی ای به صانجام پروژه

 ابتدایی بر اساس توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم بحث شده در این درس

 آموزان یک کلاس درباره یکی از مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی )بحث شده در این تحلیل یادگیری دانش

کننده گر و تصحیحآموزان و ارائه پیشنهاداتی به عنوان یک برنامه مداخلهنشهای دادرس( و استخراج بدفهمی

 هابرای رفع آن 

  بررسی نتایج پژوهش های اخیر در مورد  یکی از مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی مرتبط با مفاهیم بحث شده در

 این درس و نقد و تحلیل آن.

 

با موضوع بررسی وتحلیل یک واحد یادگیری ) مرتبط با مفاهیم بحث شده ای به صورت انفرادی و یا گروهی انجام پروژه .1

در این درس( از یک کتاب درسی ریاضی ابتدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت باز طراحی مجدد آن در صورت لزوم و ارائه آن 

 در کلاس.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

شود. بدین ترتیب توصیه دانشجو انجام می -نبه آموزشگرجاهای کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش -

ی های مشارکتهای پروژه محور، مسئله محور، کار در گروهشود ارائه این درس با توجه به شرایط دانشجویان به روشمی

اس درس و نیز کلدانشجویان در  و نظایر آن و تا جایی که امکان باشد، با رویکرد تلفیقی و چندگانه باشد. به علاوه ارائه

ها و مطالعات خارج از کلاس توسط دانشجویان، به عنوان یک اصل های عملکردی و گزارش فعالیتانجام برخی تکلیف

 مورد توجه است. 

تواند زمان بیشتری را به خود اختصاص ناپذیر و اساسی این درس است که می، بخش اجتناب1انجام تکلیف عملکردی  بند -

 گیرد.دید و تشخیص استاد صورت میکالیف عملکردی به صلاحدهد. انجام بقیه ت

 های عملکردی را به صورت گروهی انجام دهند.توانند بر اساس تشخیص استاد درس، برخی از تکلیفدانشجویان می -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 منابع اصلی این درس باید تهیه شود. 

 منابع فرعی:
- Van De Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2013). (8th Edition). Elementary and 

Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, Boston: Pearson. 

- National Council of Teachers of Mathmatics. (2018). Teaching Children Mathematics: 1994 

to 2018 (vols. 1-25). The Author. 
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- Lester, F. K., Jr., (Ed.). (2007). Second handbook of research on mathematics teaching and 

learning . Charlotte, NC: Information Age.  
- Grows, D. A. (Ed.) (1992). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: 

A Project of the National Council of Teachers of Mathematics. NC: MAcMILLAN. 

- Cotton, T. (2010). Understanding and Teaching Primary Mathematics, Routledge. 

- Learning Mathematics in the Primary Grades, Madison Metropolitan School District, 2006. 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 های زیر است:ی این درس شامل بخشارزشیاب

 حضور فعال دانشجو در کلاس درس و مشارکت معنادار و مشتاقانه او در جریان تدریس، -

 های یادگیری و عملکردی  انجام فعالیت -

 آزمون میان ترم )با تشخیص استاد( -

 آزمون پایانی. -

 ره باشد. نم 92های کتبی میان ترم و پایانی حداکثر مجموع نمرات آزمون -9تذکر 

نمره درس به انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی )و یا تکالیف عملکردی جایگزین به تشخیص   7حداقل  -8تذکر 

 یابد.استاد درس( اختصاص 
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 «7آموزش ریاضی  »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

یری و گهومی اعداد طبیعی و اعداد گویا و تفکر نسبیتی، اندازه، با توسعه مف9پس از این که دانشنجویان در درس آموزش ریاضی 

گیری و را ه های توسنننعه ، مفاهیم کلیدی، شنننکل8ها  آشننننا شننندند، در ادامه و در  درس آموزش ریاضنننیمفاهیم وابسنننته به آن

مرتبط با  های خاصری مدلها بررسی می شوند. آشنایی و به کارگیموضوعات تفکر هندسی، جبری، آماری و مفاهیم وابسته به آن

گر جهت تصحیح این های رایج و برنامه مداخلههای تدریس و ارزشیابی کارآمد آنها، بدفهمیفهم و درک مفهوم مورد نظر، روش

های ضنننروری برای کتاب های درسنننی ریاضنننی ابتدایی مرتبط با مفهوم مورد نظر، نیز جزو دانش و مهارت تحلیلبدفهمی ها و 

شننود. همچنین نقد و بررسننی یک واحد یادگیری در کتاب درسننی لمان اسننت که در این درس به آن پرداخته میمع-دانشننجویان

ریاضنی )مرتبط با موضنوعات مطرح شنده در این درس( و سنپس بازطراحی آن در صنورت لزوم، یکی از اهداف اصلی و تکمیل 

 باشد.کننده این درس می

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

    8 احد:تعداد و

 22 تعداد ساعت:

 وعیموضشایستگی کلیدی: 

 9آموزش ریاضی نیاز: پیش

تخصا موردنیاز برای 

دکتری ریاضی) با تدریس: 

 اولویت آموزش ریاضی(
 

 8نام درس به فارسی:  آموزش ریاضی 

                             Mathematics Education-IIنام درس به انگلیسی:  

یری: در پایان این واحد یادگیری دانشااجومعلم قادر خواهد پیامدهای یادگ

 بود:

ها را سیر شکل گیری مفاهیم هندسه، جبر، آمار و احتمال و موضوعات مرتبط به آن .9

 مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

آموزان در مواجه با مفهوم مورد نظر را شناسایی کرده و  ها و مشکلات دانشبدفهمی .8

رای ای برار دهد و در ادامه برنامه های مداخله گر و تصحیح کنندهمورد نقد و بررسی ق

 ها ارائه دهد. رفع آن

زمینه ها و موقعیت های یادگیری مرتبط با این مفهوم را در زندگی روزمره مشخص  .1

 کرده و با توجه به آن، به طراحی مسئله های غنی برای کلاس درس بپردازد.  

 مد مرتبط با مفهوم مورد نظر پیشنهاد دهد.های تدریس و ارزشیابی کارآروش .2

های درسی ریاضی ابتدایی  را با توجه به توسعه تفکر مفهوم مورد نظر تحلیل کتاب .3

 کند.

ی از یک کتاب درسی ریاضی ابتدایی مرتبط با یکبه نقد و بررسی یک واحد یادگیری  .7

آن اقدام  پرداخته و در صورت نیاز به طراحی مجدداز مفاهیم مطرح شده در درس 

 کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 توسعه تفکر هندسی فصل اول:
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 نظریه ون هیلی و سطوح تفکر هندسی -

 های هندسیشکل -

 تبدیلات هندسی -

 بعدیهندسه سه -

 آموزان مرتبط با مفاهیم این بخشبدفهمی های دانش -

 ه تفکر هندسیآشنایی و استفاده از ابزار آموزشی مناسب برای توسع -

 های دبستانتحلیل کتاب های درسی مرتبط با توسعه تفکر هندسی در کتاب -

 مطالعه نمونه هایی از ارزشیابی مفاهیم هندسی و تبدیلات -

 مطالعه برخی نتایج تحقیقات مرتبط با  مفاهیم هندسی و تبدیلات -

 توسعه تفکر جبریفصل دوم: 

 تفاوت میان تفکر حسابی و تفکر جبری -

 آموزان در توسعه تفکر جبریدانشمشکلات  -

 رویکردهای تفکر جبری  -

 تعمیم دادن به کمک حساب و عملیات -

 استفاده معنادار از نمادها ) متغیر، علامت تساوی( -

 هاها و تابععبور از حساب به جبر از مسیر الگوها، رابطه -

 الگوهای عددی و هندسی -

 آشنایی و استفاده از ابزار آموزشی مناسب  -

 های دبستاناب های درسی مرتبط با توسعه تفکر جبری در کتابتحلیل کت -

 آموزان مرتبط با توسعه تفکر جبریبدفهمی های دانش -

 هایی از ارزشیابی مرتبط با توسعه تفکر جبریمطالعه نمونه -

 مطالعه برخی نتایج تحقیقات مرتبط با تفکر جبری -

 فصل سوم: توسعه تفکرآماری و احتمال 

 توسعه تفکر آماری -

 مولفه های تفکر آماری 

 استدلال آماری 

 راه های توسعه تفکر آماری 

 مفاهیم مورد بحث در آمار دبستانی -

 موضوعات و منابع برای طرح سوال 

 هاآوری دادهها، انواع جمعانواع داده 
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 های از پیش تعیین شدهها بر اساس ملاکطبقه بندی داده 

 ها در دبستانانواع بازنمایی های نموداری داده 

 هاتحلیل و تفسیر داده 

 ها و مفهوم احتمال داده بر های مبتنی بینی پیش -

 های قطعی و تصادفیپدیده 

 ای و پیشامدهای تصادفیفضای نمونه 

 احتمال وقوع یک پیشامد 

  مقایسه شانس وقوع پیشامدها 

 هم شانس بودن پیشامدها 

 استفاده از ابزارهای آموزشی مناسب  -

 بط با مفاهیم این بخشآموزان مرتبدفهمی های دانش -

 های دبستانتحلیل کتاب های درسی مرتبط با مفاهیم آمار و احتمال در کتاب -

 مطالعه نمونه هایی از ارزشیابی مفاهیم آمار و احتمال -

 مطالعه نمونه هایی از نتایج تحقیقات مرتبط با  مفاهیم آمار و احتمال  -

 

 با تفکر جبری، هندسی و آمار و احتمال فصل چهارم: تحلیل و بازطراحی واحد یادگیری  مرتبط

بررسی و نقد واحد یادگیری مورد نظر در کتاب درسی)با توجه به معیارهایی چون ایجاد انگیزه، توسعه مفهومی، توجه به  -

 ها، مثال ها و .... (، طی مراحل زیر:روند منطقی و انسجام، انتخاب مناسبی از فعالیت ها، تمرین

  

  ی در کتاب درسیتعیین واحد یادگیر 

 تعیین اهداف/ پیامدها 

  طراحی نقشه مفهومی 

  تعیین مفاهیم پیش نیاز 

 نیاز طراحی یک آزمون تشخیصی برای مفاهیم پیش 

باز طراحی و ارائه واحد یادگیری با توجه به معیارهایی چون ایجاد انگیزه، توسعه مفهومی، توجه به روند منطقی و انسجام،  -

 ب آموزشیاستفاده از ابزار مناس

 

 های یادگیری و تکالیف عملکردی:فعالیت

 های کلاسمطالعه منابع درسی و مقالات مرتبط با محتوای درس و مشارکت فعال در بحث .9

 ارائه سخنرانی و یا گزارش مکتوب در در قالب یک پروژه به صورت انفرادی و یا گروهی در یکی از زمینه های زیر: .8
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 دریس یک  مفهوم ریاضی مرتبط با مفاهیم بحث شده در این درس، در دوره بررسی پیش نیازهای لازم برای ت

 ابتدایی

 ای به صورت انفرادی و یا گروهی با موضوع بررسی و نقد بخشی از از یک کتاب درسی ریاضی انجام پروژه

 ابتدایی بر اساس توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم بحث شده در این درس

 یک کلاس درباره یکی از مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی )بحث شده در این آموزان تحلیل یادگیری دانش

کننده گر و تصحیحآموزان و ارائه پیشنهاداتی به عنوان یک  برنامه مداخلههای دانشدرس( و استخراج بدفهمی

 هابرای رفع آن 

  ده در مرتبط با مفاهیم بحث شبررسی نتایج پژوهش های اخیر در مورد  یکی از مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی

 این درس و نقد و تحلیل آن.

 

ای به صورت انفرادی و یا گروهی با موضوع بررسی وتحلیل یک واحد یادگیری ) مرتبط با مفاهیم بحث شده انجام پروژه .1

ائه آن و اردر این درس( از یک کتاب درسی ریاضی ابتدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت باز طراحی مجدد آن در صورت لزوم 

 در کلاس.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

شود. بدین ترتیب توصیه دانشجو انجام می -جانبه آموزشگرهای کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش -

ی های مشارکتهای پروژه محور، مسئله محور، کار در گروهشود ارائه این درس با توجه به شرایط دانشجویان به روشمی

س و نیز دانشجویان در کلاس در نظایر آن و تا جایی که امکان باشد، با رویکرد تلفیقی و چندگانه باشد. به علاوه ارائه و

ها و مطالعات خارج از کلاس توسط دانشجویان، به عنوان یک اصل های عملکردی و گزارش فعالیتانجام برخی تکلیف

 مورد توجه است. 

تواند زمان بیشتری را به خود اختصاص ناپذیر و اساسی این درس است  که میبخش اجتناب ،1انجام تکلیف عملکردی  بند -

 گیرد.دید و تشخیص استاد صورت میدهد. انجام بقیه تکالیف عملکردی به صلاح

 های عملکردی را به صورت گروهی انجام دهند.توانند بر اساس تشخیص استاد درس، برخی از تکلیفدانشجویان می -

 نابع آموزشیم. 4

 منبع اصلی:

 .نیازمند تالیف استمنابع اصلی این درس  

 منابع فرعی:
- National Council of Teachers of Mathmatics. (2018). Teaching Children Mathematics: 1994 

to 2018 (vols. 1-25). The Author. 

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

learning . Charlotte, NC: Information Age.  
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- Van De Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2013). (8th Edition). Elementary and 
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 های زیر است:ارزشیابی این درس شامل بخش

 حضور فعال دانشجو در کلاس درس و مشارکت معنادار و مشتاقانه او در جریان تدریس، -

 های یادگیری و عملکردی  انجام فعالیت -

 آزمون میان ترم )با تشخیص استاد( -

 آزمون پایانی. -

 نمره باشد. 92های کتبی میان ترم و پایانی حداکثر آزمونمجموع نمرات  -9تذکر 

نمره درس به انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی )و یا تکالیف عملکردی جایگزین به تشخیص   7حداقل -8تذکر 

 یابد.استاد درس( اختصاص 
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 «9 یآموزش علوم تجرب»سرفصل درس 

 ای درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی(ه)بررسی محتوای موضوعی و ساختار کتاب

 معرفی درس و منطق آن: . 9

، زمین  شامل زیست شناسی ،با توجه به لزوم شنناخت و داشتن دانش کافی از مفاهیم دانستنی  در شاخه های مختلف علوم تجربی 

گزینش  انی در رشته های مختلفتان مقطع ابتدایی از میان دانش آموختگان دبیرسمعلمشنناسنی، فیزیک و شنیمی و اینکه دانشنجو

شنوند و سنطح دانش آنها نسنبت به یکدیگر از مفاهیم علوم تجربی بسیار متفاوت است؛ ضروریست مفاهیم و اصول اساسی در می

شنناخه های مختلف علوم تجربی که درمحتوای  کتب علوم تجربی دوره ابتدایی گنجانده شننده اسننت، مورد بررسننی و مطالعه قرار 

ان علممبه این منظور تدوین و به دانشجو علوم تجربی ابهایعنوان بررسی محتوا و ساختار کت با 9 تجربی س آموزش علومبگیرند. در

ان با این مفاهیم اشنا نباشند و روابط میان آنها را درک نکرده باشند در معلمارائه می گردد. مسنلما تا دانشجو آموزش ابتداییرشنته 

وفق نخواهند بود. از این نظر در نخسننتین مرحله از آموزش علوم، این مفاهیم مورد بررسننی قرار آموزش و روشننهای تدریس آنها م

 گرفته اند.  

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش
ه باستاد متخصا برای تدریس: 

 تشخیص گروه آموزشی 

 

 9ش علوم تجربی نام درس به فارسی: آموز

 science education 1نام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

مفاهیم  و اصول اساسی در شاخه های علوم تحربی )فیزیک ، شیمی،زیست شناسی و زمین  -9

  .را توضیح دهدکه در کتاب های درسی به آنها اشاره شده است  شناسی(

 آورده شده است را علوم تجربیمفاهیم و اصول علمی و دانشی که در متن کتاب درسی -8

 .در موقعیت های جدید شناسایی و تبیین نماید

ارتباط عمودی و افقی مفاهیم اساسی علوم تجربی را در کتابهای درسی علوم مطالعه و  – 1

 رش نماید .توالی و نظم موجود در  آنها را بررسی و گزا

ساختار هر درس از کتاب علوم را بررسی و تحلیل کرده و شباهت های ساختاری درس  -2

 .های یک کتاب را به صورت یک گزارش علمی در کلاس ارائه نماید

اول تا ششم را تجربی و تفاوت های ساختاری و محتوایی کتاب های علوم  هاشباهت  -3

 .های بعدی خود مورد استفاده قرار دهدشناسایی کرده  و در مطالعات و پژوهش 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 ییابتدا تجربی علوم یدرس یکتاب ها یمحتوا نییاصول حاکم بر تعفصل اول: 

 جایگاه  و اهمیت درس علوم تجربی در برنامه درسی دوره ابتدایی 

 ه ابتداییاصول حاکم بر تعیین محتوای کتب علوم تجربی در دور 

 موضوعاهمیت و اعتبار  -

 رابطه محتوا و رغبت دانش آموزان -
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 رابطه محتوا و توان دانش آموزان -

 رابطه محتوا و زمان -

 مطالب تباط عمودی و افقیررابطه محتوا و ا -

 رابطه محتوا  با نیازهای شغلی و زندگی  -

 رابطه محتوا و آموزش های مداوم -

 یادگیری در موقعیت های مختلف رابطه محتوا و فرصت مناسب برای فعالیت -

 

 تکلیف عملکردی:

های کتاب علوم را انتخاب کند و در باره رابطه ی محتوای موجود با اصول تعیین محتوای گفته شده، یکی از درس معلمدانشجو-9

 درس را بررسی و نتیجه آن را در کلاس گزارش نماید.

ر یک موقعیت و فرصت یادگیری جدید باز مهندسی نماید و آنرا متناسب یکی از درسهای کتاب را انتخاب کند و د معلمدانشجو-8

 با موقعیت تغییر دهد. 

 ییدوره ابتدا یدر علوم تجرب یو اصول اساس  می، مفاهاهداف :دومفصل 

 اهداف ، مفاهیم  و اصول اساسی در علوم تجربی دوره ابتدایی 

o  :مفاهیم موضوعی و دانشی 

 فیزیکی )فیزیک و شیمی( مفاهیم و اصول اساسی در علوم 

 گرما و دما -

 مغناطیس و خواص آهنربا -

 صوت -

 خواص نور و ابزارهای نوری ،نور -

 انواع و صورت های آن ،انرژی  -

 تغییر مواد)تغییرات فیزیکی و شیمیایی( -

 مواد)عنصر، ترکیب،خالص،  مخلوط و محلول و ....( -

 اندازه گیری -

 نیرو و انواع آن )تماسی و غیر تماسی( -

 تهالکتریس -

 ماشین های ساده و مرکب -

 )مفاهیم و اصول اساسی در علوم زیستی)زیست شناسی و بهداشت 

 تغذیه و سبک زندگی سالم      -

 جانوران) انواع جانوران و طبقه بندی آنها(     -

 گیاهان )ساختمان، انواع و طبقه بندی آنها(     -
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 آغازیان     -

 رشد و مراحل آن در انسان      -

 رکت و دستگاه های بدن(بدن انسان )ح      -

 محیط زیست و بهداشت      -

 اکولوژی و چرخه های زیستی      -

 )مفاهیم و اصول اساسی در علوم زمین و فضا)دنیای غیر زنده 

 آب کره  -

 سنگ کره -

 هوا کره -

 ساختمان زمین و فعالیت های درونی و بیرونی  -

 دیرین شناسی و تاریخ زمین -

 هوازدگی ، فرسایش و خاک -

 ت آنزمین و حرکا -

 و ...( موقعیت زمین در فضا ، حرکات ماه، سیارات و اجرام منظومه شمسی، کهکشان ما) زمین در فضا -

 منابع انرژی و سوختهای فسیلی -

 )مفاهیم مهارتی )اشاره به درس های آغازین کتاب و زنگ علوم در کتابهای درسی 

 ر کتابهای درسی () اشاره به درسهای بسازیم و از گذشته تا آینده د مفاهیم فن آوری 

 یادگیری: فعالیت

 آورده شده را استخراج نماید و در باره آنها توضیح علوم تجربیمفاهیم اساسی علوم پایه را که در یک کتاب درسی  معلمدانشجو

 بدهد.

 تکلیف عملکردی:

لی وده و رابطه علت و معلوبا درک مفاهیم اساسی علوم تجربی، پدیده های علمی در محیط اطراف خود را تبیین نم معلمدانشجو

 درآن پدیده ها را توصیف کند. 

 ، برای  ساخت وسایل آموزشی که بر اساس آن مفاهیم کار می کنند،  اقدام کند علوم تجربیبا فهم مفاهیم اساسی  معلمدانشجو

 ساختار و شیوه سازماندهی مفاهیم و محتوای کتابهای درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی :سومفصل 
  علوم تجربیاز کتاب ساختار و شیوه سازمان دهی مفاهیم در هر درس 

 )بخش ورودی(عنوان و تصاویر عنوانی   -

 )بخش متن اصلی متن اصلی(متن درس و موضوعات محتوایی   -

 )بخش متن اصلی متن اصلی(موقعیت های یادگیری در هر درس   -

 )بخش پایانی(بخش پایانی و جمع بندی و ارائه تکلیف  -
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 ازمان دهی مفاهیم اساسی درهرکتاب علوم تجربی دوره ابتداییشیوه س 

 توضیح ساختار کتب درسی علوم تجربی -

 سخن های آغازین کتاب با والدین و معلمان -

 درس زنگ علوم -

 درسهای موضوعی -

 درس بسازیم -

 درس از گذشته تا آینده  -

 ییشیوه سازمان دهی مفاهیم و اصول اساسی علوم تجربی دردوره شش ساله ابتدا 

 ماهیت و اهداف برنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی وارتباط آن با کتب تدوین شده  -

 دوره ابتدایی با سایر موضوعات درسی تجربی ارتباط عمودی و افقی مطالب کتابهای علوم -

 تکلیف عملکردی:

ده و ی درسی در مقاطع دیگر مقایسه نمودر یک پایه ،آن را با  کتاب ها علوم تجربیبا بررسی ساختار کتاب درسی  معلمدانشجو

 .نتایج را گزارش نماید

باره سازماندهی دو مناسبآن را با تغییرات  ،با مطالعه و بررسی ساختار چند درس از کتاب درسی به شیوه ی باز مهندسی معلمدانشجو

 .کرده و ارائه نماید

اول تا ششم را بررسی کرده و ارتباط عمودی مطالب را مشخص  مقاطع علوم تجربیتوالی و نظم ارائه مطالب در کتاب  معلمدانشجو

 کند و نتایج را به شکل یک مقاله در دانشگاه ارائه نماید.  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 واین درس به دلیل ماهیت کاربردی وبه منظور اثر بخشی باید به صورت حل مساله انجام شود و بیشتر مفاهیم آن به صورت تحلیلی 

 با ارایه نمونه از رشته تخصصی تدریس گردد.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نیازمند تالیف است. درسمنابع اصلی این 

 منابع فرعی:
 . دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه . علوم تجربی  در دوره ابتداییکتاب راهنمای معلم  -9

 )پیشنهادی( یراهبردهای ارزشیابی یادگیر. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 2تکوینی: ارزشیابی 

 نمره 2ارزشیابی پایانی: 

نمره 2کارپوشه:  
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 «7 علوم تجربی آموزش»سرفصل درس 

 (ییبتدادر دوره ا تجربی آموزش علوم یمبان)

 معرفی درس و منطق آن: . 9

با درک ماهیت علوم تجربی، تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه درسی و آموزشی بایستی  به تصمیم های متفاوتی به خصوص در 

آموزش علوم طبیعی برسند. به طوری که نتیجه  آموزش این علوم دست یابی به درک و تلقی صحیح از ماهیت علم به وسیله دانش 

موزان باشد. در ماهیت علم به دانش ، روش و نگرش علمی توجه می شود. آموزش هر علم مستلزم شناخت درست ماهیت ، اهداف آ

و فلسفه  و سیر تحولات آن است. با تغییر در نیازهای آموزشی جامعه امروزی و انتظارات از آموزش علوم تجربی و سرعت رشد و 

ه تنها لازم است تا محتوای آموزشی تغییر یابد بلکه بایستی روش های آموزش و رویکرد ها نسبت دگرگونی علوم و فنون و ابزارها،  ن

به آن همزمان متحول گردد. بر مبنای طرح انتظارات جدید از آموزش علوم تجربی و برنامه درسی ملی در کشور ما که زیر نظام سند 

وم تجربی و مهارت های یاد دهی و یاد گیری، دانستنی ها و نگرش تحول آموزش و پرورش می باشد، آشنایی با ماهیت علم و عل

های مبتنی بر اهداف غایی و کلی آموزش علوم و پیامد های و شایستگی های مورد انتظار،لازم و ضروری است. در این درس 

به  ها را در آموزش موثر علوم تجربیان با این مفاهیم، مهارتها، نگرشها، رویکردها  و روشها آشنا می شوند تا بتوانند آنمعلمدانشجو

 کار بندند .

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 9آموزش علوم تجربی نیاز: پیش

ه باستاد متخصا برای تدریس: 

 تشخیص گروه آموزشی 

 

 8نام درس به فارسی: آموزش علوم تجربی 

 science education 2سی: نام درس به انگلی

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 زیست شناسی و مفاهیم  و اصول اساسی در شاخه های علوم تحربی )فیزیک ، شیمی، -9

  .که در کتاب های درسی به آنها اشاره شده است را توضیح دهد زمین شناسی(

 آورده شده است را تجربی علمی و دانشی که در متن کتاب درسی علوم مفاهیم و اصول-8

 .در موقعیت های جدید شناسایی و تبیین نماید

بی علوم تجرارتباط عمودی و افقی مفاهیم اساسی علوم تجربی را در کتابهای درسی  – 1

 مطالعه و توالی و نظم موجود در  آنها را بررسی و گزارش نماید .

را بررسی و تحلیل کرده و شباهت های ساختاری  تجربی علومدرس از کتاب ساختار هر  -2

 .درس های یک کتاب را به صورت یک گزارش علمی در کلاس ارائه نماید

اول تا ششم را  تجربی علومو تفاوت های ساختاری و محتوایی کتاب های  هاشباهت  -3

 .استفاده قرار دهدشناسایی کرده  و در مطالعات و پژوهش های بعدی خود مورد 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 تجربی در آموزش علوم اتیکلفصل اول: 
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 تاریخچه تحولات در آموزش علوم تجربی 

 سیر تحولات آموزش علوم در جهان  -

 سیر تحولات آموزش علوم در ایران -

 ماهیت و اهمیت علم و علوم تجربی 

 رسی علوم تجربی ماهیت و فلسفه وجودی برنامه د 

 چیستی و چرایی آموزش علوم در دنیای امروز 

  کلی و جزئی( -هدف شناسی و پیامدهای مورد انتظار در آموزش علوم تجربی )اهداف غائی 

 )زندگی بهتر و توسعه همه جانبه کشور بر پایه شناخت  رابطه خود، خلقت، خلق و خدا( اهداف غایی -

 ها و نگرش ها()کسب دانستنی ها، مهارت اهداف کلی -

 اهداف جزئی) اهداف نهفته در هر درس و واحد یادگیری(- -

 کارکرد حوزه علوم تجربی درسند راهبردی برنامه درسی ملی کشور 

 بنیاد تحول در آموزش علوم 

 تحول در آموزش علوم را چرا و از کجا و چگونه آغاز کنیم -

 موزش علوم استناد به مطالعات داخلی و بین المللی در لزوم تغییر در آ -

 اهمیت آموزش علوم  و روش علمی  به کودکان در مقاطع دبستان 

 کج فهمی ها رایج با منشاء آموزش غلط یا عدم آموزش در علوم تجربی -

روش های موثر یادگیری در کودکان )اکتشاف، پژوهش محوری، تعاملی ، مسئله محوری، استفاده از فناوری  -

 اطلاعات( 

به کودکان )کسب تجربه دست اول ، آموختن در موقعیت های اتفاقی ، آموزش علوم  اولویت ها در آموزش علوم  -

تلفیقی، تنوع در محیط ها و موقعیت های یادگیری، به کار گیری حواس پنجگانه در یادگیری و یادگیری در محیط 

 شاد وهمراه با بازی و تفریح و ..... (

 یات جدید علمی انعطاف پذیری کودکان و آمادگی آنها در پذیرش نظر -

 ) روش علمی و روش حل مسئله) مراحل حل یک مسئله علمی 

 کاربرد های علم و روش علمی در زندگی روزمره( علم و زندگی ( 
 

 تکلیف عملکردی:

-قعیت، موتجربی با درک ماهیت علم و علوم تجربی و پس از کسب دانش، مهارتها و نگرشهای لازم در آموزش علوم معلمدانشجو

 یری جدید ایجاد کند که دانش آموزان به ماهیت واقعی علم هدایت شوند.های یادگ

هایی که با آموزش نادرست علوم صورت خواهد پذیرفت ، کج فهمیتجربی با بررسی یکی از درسهای کتاب علوم معلمشجوندا

 .را مشخص کرده و در مورد آنها بحث و گفتگو کند

 یعلوم تجرب یریادگیو  یاددهیدر  یو اساس هیپا یمهارت ها :دومفصل 
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 مهارت مشاهده 

 مهارت استنباط 

 مهارت برقرای ارتباط 

 مهارت طبقه بندی 

 مهارت پیش بینی 

 مهارت اندازه گیری 

 مهارت جمع آوری اطلاعات 

 مهارت تشخیص متغییر ها 

 مهارت فرضیه سازی 

 مهارت طراحی آزمایش 

 مهارت انجام آزمایش و کاربرد ابزار 

  مهارت حل مسئله 

 عملکردی:تکلیف 

، مهمترین مهارتهایی که در آن درس مورد نظر بوده را مشخص تجربی با انتخاب یک یا چند درس از کتاب علوم معلمدانشجو -

 .کند و در باره آنها بحث و گفتگو کند

وه د نحزنگ علوم( که درسی مهارتی و فرایندی است را بررسی نماید و در مور) تجربی درس  اول کتاب علوم معلمدانشجو -

 .اجرای آن و تاثیرات آن بر یادگیری دانش آموزان گزارشی تهیه نماید

انتخاب نماید و مهارت های بیشتری از آنچه در کتاب آمده است برای آموزش آن درس  تجربی دانشجو درسی را از کتاب علوم -

 .طراحی کند

و پس از انجام آن، گزارش کار و نتایج به دست آمده را  ها طراحی کندپژوهشی مبتنی بر مهارت -فعالیتی آموزشی معلمدانشجو -

 .گزارش کند

 تجربی مهم در آموزش علوم یو روشها کردهایرو :سومفصل 
 معرفی مهمترین رویکردهای موجود در آموزش علوم تجربی 

 رویکر انتقلی -

 رویکرد اکتشافی -

 رویکرد فرایندی -

 رویکرد تعاملی -

 رویکرد تماتیک)زمینه محور( -

 فیقیرویکرد تل -

  ارتباط  اهداف و موضوعات علوم تجربی با سایر علوم و فنون 

    رویکردهای نوین تلفیقی در آموزش علوم تجربی -
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                    (STSE, STEM, STEAM, IBSE)           
  برخی روشهای  فعال آموزش علوم  تجربی مبتنی بر رویکردهای نوین 

 ی()بر مبنای نظریه ساختن گرای 5Eروش  -

 روش  دریافت مفهوم -

 روش نقشه های مفهومی و ههنی )طرح شبکه( -

 روش بارش فکری

 روش اعضای تیم  -

 روش آموزش در محیط ) بر مبنای رویکرد تماتیک( -

 

 تکلیف عملکردی:

د نانتخاب ک تجربی های آموزش موثر در آموزش علوم  درسی را از کتاب علومپس از یادگیری رویکردها و روش معلمدانشجو -

 و بر مبنای یکی از رویکردها و روشهای آموخته شده آنرا در کلاس تدریس کند .

درسهایی از کتاب علوم را انتخاب نماید و بر اساس ویژگی ها و اهداف درس مشخص کند کدامیک ار رویکردها  معلمدانشجو -

 لال نماید.و روشها برای آموزش آن درس مناسبتر هستند. در این ارتباط بحث و گفتگو و استد

مقایسه کند و شباهت ها و تفاوتهای این دو روش که با رویکرد اکتشافی اعمال می شوند را  IBSEرا با  5Eروش  معلمدانشجو -

 بررسی و گزارش نماید.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

حلیلی و و بیشتر مفاهیم آن به صورت تاین درس به دلیل ماهیت کاربردی وبه منظور اثر بخشی باید به صورت حل مساله انجام شود 

 با ارایه نمونه از رشته تخصصی تدریس گردد.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نیازمند تالیف است. درسمنابع اصلی این 

 منابع فرعی:
 .  هکتاب راهنمای معلم علوم تجربی  در دوره ابتدایی. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسط -9

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 2تکوینی: ارزشیابی 

 نمره 2ارزشیابی پایانی: 

 نمره 2کارپوشه:  
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 «9 یآموزش علوم تجرب»سرفصل درس 

 (یدر آموزش علوم تجرب یابیو ارزش یریادگیواحد  ی، طراحیآموزش یطراح)

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ا و دانسته ه نیکارامد و موثر است که آنان بتوانند ا یزمان یمختلف آموزش یدر رشته ها انمعلمدانشجو یهادانسته ها و مهارت

 یتکنولوژ» .ندکیمضمون اشاره م نیبه هم زین یکنند . مفهوم تکنولوژ  لیه عمل تبدو علم خود را ب رندیمهارتها را در عمل به کار بگ

نشگاه دا یو عمل مورد انتظار در دوره کارشناس امدیهدف ، پ نیمهمتر نکهی. با توجه به ا«یمقاصد عمل یکاربرد دانش است برا

به  یآموزش یآموزان است، لازم است تا با تکنولوژ آموزش و پرورش دانش یلازم برا یها یستگیبا شا یمعلم تیترب ان،یفرهنگ

ه کتاب علوم را در هر کجا ک یدرس ها یآموزش نینو یکردهایرو ساسبتوانند بر ا نیآشنا باشند و همچن یو تخصص یطور عموم

و اگر چه در  دانش آموزان قرار دهند، یزندگ  تیمحور،آموزش و علم را در محور نهیزم کردینموده و با رو یساز یهستند بوم

توان  یستین باامعلم ی، ولشده است یطراح یقبلا در کتاب درس یریادگی یواحد ها یمتمرکز، درس ها و به طور کل ینظام آموزش

،  یآموزش یبا تکنولوژ ییآشنا یمنظور و برا نیدرس به هم نیدانش آموزان را داشته باشند. ا یازهایبر اساس ن رییو تغ یباز مهندس

 زشوآم ندیاز فرا یاز آموخته ها که خود بخش یابیارزش تیو در نها یدر علوم تجرب یریادگیواحد  یو طراح  یشآموز یطراح

 است ارائه شده است.

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 8آموزش علوم تجربی نیاز: پیش

ه باستاد متخصا برای تدریس: 

 تشخیص گروه آموزشی 

 

 1نام درس به فارسی: آموزش علوم تجربی 

 science education 3نام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

با درک و آگاهی از ماهیت تکنولوژی آموزشی و موقعیت های ارتباطی، برای یک واحد  -9

درس علوم تجربی طراحی آموزشی متناسب با اهداف ، پیامدهای مورد نظر ، یادگیری 

 مخاطبان ، محتوا  و روش تدریس  انجام بدهد .

را انتخاب و شیوه طراحی آنرا باز مهندسی کرده و  تجربی هایی از کتاب علومدرس -8

 تغییرات مورد نظر را اعمال نماید

راحی مناسب آموزشی و طراحی  واحد برای تدریس یک مفهوم از علوم تجربی ط -1

 یادگیری را انجام داده و در کلاس درس تدریس نماید. 

پس از اجرای شیوه های فعال تدریس، ارزشیابی متناسب با آن شیوه را از دانستنی ها،  -2

 مهارتها و نگرش های کسب شده انجام داده و نتایج را مورد بررسی قرار دهد. 

جانشین ارزشیلبی کمی نماید و بر اساس آن دانش آموزان را مورد ارزشیابی توصیفی را  -3

 قضاوت قرار دهد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 یدر علوم تجرب یریادگیواحد  یو طراح یارتباط یهاتی، موقعیآموزش یتکنولوژفصل اول: 

 اییتکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی در علوم تجربی دوره ابتد 
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 مفهوم تکنولوژی آموزشی در علوم تجربی  -

 سیر تحول تکنولوژی آموزشی در علوم تجربی  -

 تکنولوژی آموزشی و موقعیت های ارتباطی موثر در آموزش علوم تجربی -

 مدل ارتباطی شانون -

 مدل ارتباطی ایندیانا -

 طراحی واحد یادگیری در آموزش علوم تجربی 

 تعریف واحد یادگیری -

 یادگیری تعریف طراحی واحد -

 طراحی واحد یادگیری در کتب درسی نظام های متمرکز  و غیر متمرکز آموزشی -

 بررسی ساختار واحد یادگیری در کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی)ساختار یک درس( -

 باز مهندسی واحد یادگیری در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی. -

 مدل و سبک های آموزشی در آموزش علوم تجربی 

 های آموش علوم تجربی در کتب علوم ابتدایی، رویکردها و روشراحی آموزشی، طراحی واحد یادگیریهومی طارتباط مف 
 

 تکلیف عملکردی:

کند.  فیباز تعر تیموقع نیا یو مدل شانون  را برا ردیدر نظر بگ یارتباط تیموقع کیکلاس درس را به عنوان  معلمدانشجو -

 قرار داده و آن را به شکل مطلوب  برطرف سازد. یرد بررسمو طیشرا نیمدل را در ا نیسپس نقص ا

و  سدیبنو یطرح آموزش کی یآموزش یو مفهوم تکنولوژ انایندیدرس از کتاب علوم بر اساس مدل ا کی یبرا معلمدانشجو -

 .دینما حیآنرا تشر

. و در باره دیکلاس اجرا نما مناسب کرده و آنرا در یآموزش یطراح یاز دروس کتاب علوم تجرب یکی یبرا معلمدانشجو -

 شده پس از اجرا با همکلاسان خود بحث و گفتگو کند. جادیا یهاچالش

 .دیمورد نظر را اعمال نما راتییکرده و تغ یآنرا باز مهندس یطراح وهیاز کتاب علوم را انتخاب و ش ییدرسها معلمدانشجو -

 نیدر ا یمعل یکند و مقاله ا سهیمقا گریکدیآنها را با  یب و سازماندهمختلف علوم را انتخا یاز کتابها ییهادرس معلمدانشجو -

 .سدیبنو نهیزم

 یعلوم تجربموزش در آ یابیارزش :دومفصل 

 ارزشیابی در آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی 

 هدف از ارزشیابی چیست؟ -

 ارزشیابی در درس علوم تجربی -

 وم تجربیارتباط ارزشیابی با عناصر برنامه ریزی درسی در عل -

 انواع ارزشیابی و شیوه انجام آنها در آموزش علوم تجربی 

 ارزشیابی تشخیصی)اولیه( ، ویژگیها و روش های اجرا -
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 ارزشیابی تکوینی)مستمر( ، ویژگیها و روش های اجرا -

 ارزشیابی پایانی )تراکمی( ، ویژگیها و روشهای اجرا -

 کردهای نوین آموزش علوم تجربیارزشیابی منطبق بر اهداف و پیامدها در  روشها و روی 

 چگونگی ارزشیابی  دانسته ها -

 چگونگی ارزشیابی مهارتها  -

 چگونگی ارزشیابی  نگرشها  -

 ارزشیابی توصیفی در آموزش علوم تجربی 

 تکلیف عملکردی:
هیه کند یس با روشهای فعال تبر اساس شیوه ارزشیابی آموخته شده ، جدول ارزشیابی برای فعالیت های انجام شده در حین تدر  معلمدانشجو -

 و ملاکهای ارزشیابی و انتظارات را در آن قرار دهد.  

درسی را از کتاب علوم انتخاب نماید و پس از تعیین روش تدریس مناسب شیوه ارزشیابی تکوینی و پایانی از آن را تعیین و  معلمدانشجو - 

 توضیح دهد.

مطالعه نماید و برای هم کلاسان خود  IBSEشیوه انجام آن در رویکردها و روشهای نوین مانند در باره ملاک های ارزشیابی  و  معلمدانشجو -

 گزارشی ارائه نماید.

 پس از تدریس یک واحد یادگیری، آزمون توصیفی طراحی کند و آن را انجام بدهد. معلمدانشجو -

 می تحقیق کند و به شکل یک مقاله  توصیفی آن را ارائه نماید. در باره مزایا و معایب آزمون توصیفی نسبت به آزمونهای ک معلمدانشجو -

 یقیتطب یتجربآموزش علوم  :سومفصل 
 مطالعه عملکرد ایران در آموزش علوم  تجربی در دوره های مختلف نسبت به متوسط عملکرد جهانی 

  نقاط ضعف و قوت سیستم های مقایسه آموزش علوم در کشور ایران با کشورهای موفق و پیشرو در آموزش علوم و تعیین

 آموزشی  

 تکلیف عملکردی:

و  یرا بررس هیاز آنها نسبت به بق یگرفتن برخ یشیپ لیمختلف دلا یآموزش علوم در کشورها یخیتار ریبا مطالعه س معلمدانشجو -

 . دیارائه نما یرا به صورت علم جینتا

را  یرانیو نقاط ضعف و قوت دانش آموزان ا دینما لیرا تحل مزید تمانن یالملل نیب یزمون ها یسوالات علوم تجرب معلمدانشجو -

 کند. یبررس

 . 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

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
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 نیازمند تالیف است. درسمنابع اصلی این 

 منابع فرعی:
 کتاب راهنمای معلم علوم تجربی  در دوره ابتدایی. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه .  -9

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میتعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه منظور ارزشیابی  آغازین: 

 نمره 2تکوینی: ارزشیابی 

 نمره 2ارزشیابی پایانی: 

 نمره 2کارپوشه:  
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 «آموزش مطالعات اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

 های شنناخه و ها رشننته از خود، ماهیت به بنا که اسننت اصننلی یادگیری ی حوزه یک اجتماعی تعلیمات یا اجتماعی مطالعات

 زیست مطالعات حقوق، اقتصاد، اخلاق، و دین مدنی، های آموزش شناسی، مردم شنناسنی، جامعه تاریخ، جغرافیا، چون گوناگونی

 معمولاً و بوده متداول مدنی و تاریخ جغرافیا، ی رشننته سننه آموزش کشننورها اغلب در هرچند. گیرد می بهره آن نظایر و محیطی

اجتماعی در دوره های  آموزش مطالعات و اهمیت ضننرورتاز مهمترین علل  .اسننت شننده متمرکز رشننته سننه این حول هاآموزش

مختلف تحصننیلی دانش آموزان به ویژه در دوره ابتدایی می توان به تربیت شننهروندانی متعهد  اشنناره کردکه علاوه بر مهارت های 

نفش بسیار موثری در هویت بخشی دانش  اجتماعی مطالعات توانایی نقادی اجتماعی لازم برخوردارشوند. وجود درساجتماعی از 

 و نابعم شننناخت کشننور، حفظ و سننرزمین نسننبت به علاقه و عشننق سننبب ایجاد درسننی، ی برنامه آموزان ایفا می کند. همچنین این

بر این اسنناس در برنامه درسننی در دانش آموزان خواهد شنند.  کشننور گیمیراث فرهن انتقال و حفظ چنین هم و آن اسننتعدادهای

آموزش ابتدایی دوره کارشنناسی اموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان همسو با کتب درسی مطالعات اجتماعی، واحد درسی آموزش 

ومحقق در مدارس به بهترین نحمطالعات اجتماعی برای دانشجو معلمان آموزش ابتدایی پیش بینی شده تا اهداف برنامه درسی فوق 

 گردد.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8تعداد واحد:  

 18تعداد ساعت: 

 یموضوعشایستگی کلیدی: 

  نداردنیاز:  پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 در استاد متخصص: تدریس: 

گروه مطالعات اجتماعی که در 

سنوات گذشته واحدهای درسی 

 مشابه را تدریس نموده است.

 اجتماعی مطالعات آموزشس به فارسی: نام در

 Social Studies Education   نام درس به انگلیسی:  

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 .تفاوت دانش مطالعات اجتماعی با علوم اجتماعی را تحلیل کند -9

عات اجتماعی بتواند اهداف رفتاری هر درس را در تدوین طراحی واحد یادگیری دروس مطال -8

 در حیطه های یادگیری استخراج نموده و در دستیابی به آنها در موقعیت های تدریس تلاش نماید.

اجتماعی در دوره آموزش ابتدایی دوره اول و دوم  مطالعات آموزش ارزیابی درستی از اهداف -1

 کسب نماید.

 س و ساختار آن:های یادگیری، محتوای درفرصت .7

  اجتماعی مطالعات فصل اول: ماهیت

 تعریف مطالعات اجتماعی -9

 مبانی مطالعات اجتماعی )اجتماعی، روان شناختی، فلسفی( -8
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 اجتماعی علوم و اجتماعی مطالعات تفاوت -1

 زمینه های پیدایش و تکامل مطالعات اجتماعی -2

 اجتماعی و انسانی علوم های رشته از برخی با اجتماعی مطالعات رابطه -3

 زمینه های پیدایش و تکامل مطالعات اجتماعی -7

 ایران و جهان در اجتماعی مطالعات آموزش -6

 فعالیت یادگیری:

 است؟ ای رشته میان ای حوزه اجتماعی، مطالعات درس چرا -9

 دارد؟ وجود اجتماعی مطالعات و اجتماعی علوم میان تفاوتی چه -8

 مل علم مطالعات اجتماعی را تشریح نمایید.سیر پیدایش و تکا -1

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان در قالب گروه های دو نفره محتوای آموزشی کتب مطالعات اجتماعی در یکی از کشورهای دنیا انتخاب و نتایج  را  -

 در کلاس ارائه دهند. در پایان مهمترین نقاط اشتراک این محتواها استخراج گردد.

لعات اجتماعی علمی تلفیقی اسنت اسنتاد مربوطه دانشنجویان را در قالب کار گروهی ساماندهی کرده و هر گروه از آنجا که مطا-

یکی از علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی را انتخاب و دلیل ارتباط هر کدام را با دانش مطالعات اجتماعی را جستجو  و در کلاس به 

 نقد و بررسی گذاشته شود. 

  کشور درسی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی فصل دوم: برنامه

 ابتدایی دوره چیستی و ضرورت برنامه درسی مطالعات اجتماعی در -9

 اجتماعی در دوره ابتدایی مطالعات درسی ی برنامه آموزش کارکردهای -8

 اجتماعی مطالعات های برنامه ی درسی مولفه و عناصر -1

 ملی برنامه درسی بر مبتنی اجتماعی مطالعات عرصه های برنامه ی درسی و عناصر  -2

 خود با ارتباط -

  انسانها خلق و دیگر با ارتباط -

 طبیعی خلقت و محیط عالم با ارتباط -

 خدا با ارتباط -

 اجتماعی مطالعات جدید درسی برنامه سازماندهی و گزینش بر حاکم اصول -3

 نسانی، تربیت اجتماعی و شهروندی اتنخاب مفاهیم آموزشی در جهت شکوفایی فطرت و پرورش کمالات ا -

 سازماندهی و تولید و تنظیم محتواها در جهت ایجاد نشاط، امیدوار، سرزندگی و میل به سازندگی و پیشرفت -
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 فاخر،م معرفی شخصیتها، مختلف و دوره های فرهنگی و اجتماعی احوال و آموزش موضنوعات تاریخی با تاکید بر اوضاع -

 ایران در هر دوره تمدنی نن فرهنگی ایدستاورده و خلاقیتها آثار،

 آموزش موضوعات جغرافیایی با تاکید بر توان های محیطی و انسانی جغرافیای ایران و آموزش مهارت های جغرافیایی  -

  محیطی و اجتماعی موضوعات بررسی و نقد و فرهنگی مبتنی بر تفکر و آموزش موضوعات اجتماعی -

 اقتصادی – مالی های مهارت پرورش و مالی و اقتصادی سواد آموزش -

 فعالیت یادگیری:

 مهمترین ضرورت های آموزش مطالعات اجتماعی در جامعه چیست؟ توضیح دهید. -9

 مطالعات درسننی ی با توجه به محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چند مورد از عناصننر و عرصننه های برنامه -8

 ملی هستند را توضیح دهید. درسی مهبرنا بر اجتماعی را که مبتنی

 مهمترین محتواهای آموزشی کتب مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی شامل چه مباحثی می شود؟ توضیح دهید. -1

 تکلیف عملکردی:

اعی اجتم مطالعات درسی برنامه از دانشجویان بخواهید در قالب کار گروهی پس از بررسی کتب درسی مطالعات و به استناد اهداف -

درسی پاسخگوی سوال زیر باشند : ؟ نتایج به دست آمده دانشجویان در کلاس مورد نقد و  بررسی  کتب تألیف و ریزی دفتر برنامه

 قرار گبرد و نتایج جهت دستیابی به اهداف برنامه درسی به دفتر تالیف کتب درسی ارسال گردد.

با تعاریف و اهداف بررنامه درسی نگارش شده  ) آیا کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی متناسب 

 است؟(

 

 یدوره ابتدای اجتماعی مطالعات فصل سوم: حیطه های اصلی حوزه های موضوعی و مفاهیم برنامه آموزش

 کشور

 شناخت و دانش ی حیطه -9

 حوزه زمان، تداوم و تغییر -9-9

  مانز طی در را اجتماعی و نظامهای اقتصادی فعالیتهای مکانها، منابع، تغییرات و دگرگونیها در دخیل عوامل و درک علل -

  ایران در اسلام بعد از و قبل تاریخی مهم رویدادهای برخی و اجتماعی زندگی در تداوم و تحولات و تغییر آگاهی از -

 بر اساس شواهد و مدارک رویدادهای طبیعی و انسانی معلولی و علت روابط درک -

 حوزه مکان و فضا -9-8

 و قاره ای ،ملی تا محلی) مختلف در سطوح زندگی شیوه های تنوع و طبیعی محیط های با انسانی جوامع متقابل ابطشناخت رو -

 ( جهانی

  (جهانی و ای قاره ملی، تا محلی) مختلف سطوح در انسانی و سیستمهای طبیعی و پدیده ها پراکندگی الگوهای درک -
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  توسعه و پیشرفت برای کشور ایران انسانی و محیطی قابلیتهای و توان ها و استعدادها منابع، برخی آشنایی با -

  مختلف سطوح در را محیط از حفاظت اهمیت و آشنایی با ضرورت -

 حوزه فرهنگ و هویت  -9-1

 سلامیا فرهنگ محلی تا و بومی فرهنگ به تعلق: مختلف سطوح در تعهد و تعلق) هویت مؤلفه های و شنناخت و درک عناصر -

 ( جهانی مقیاس تا مسئولیت احساس و هدتع و ایرانی نن

 نننن معماری، هنری آثار سنن و و آداب) ایران در اسلام از بعد و قبل تاریخی دوره های از مانده جای به فرهنگی شناخت میراث -

 ( و مذهبی فرهنگی، علمی، شخصیتهای و مفاخر

 حوزه نظام اجتماعی -9-2

 ( انجه کشور، روستا، و مدرسه، محله، شهر خانواده،) مختلف محیط های در را اجتماعی و فردی مسئولیتهای و شناخت حقوق -

 نواعا تأمین در سننازمانهایی موثر و مؤسننسننات نهادها، برخی با را مناسننب ارتباط برقراری نحوه و کارکرد آشنننایی با سنناختار، -

 ( حکومت و سه گانه قواینظیر  جامعه اداره کننده نهادهای تا مدرسه و خانواده از) اجتماعی و فردی نیازهای

 حوزه منابع و فعالیت های افتصادی -9-3

 بشری  نیازها تأمین در را آنها نقش و منابع شناخت اهمیت -

  منابع از بهره برداری مطلوب و حفاظت شیوه های درک  -

  هره وریب و کار اشتغال، فرهنگ به مربوط مسائل و آنها به مربوط تحولات برخی و اقتصادی فعالیتهای انواع آشنایی با -

  مهارت ی حیطه -8

 اجتماعی و محیطی حوزه کاوشگری -8-9

 خود تلقی و استنباط مبنای بر را اجتماعی و محیطی کسب توانایی پیش بینی موضوعات -

 اجتماعی و محیطی موضوعات بینی کسب توانایی ابراز نظر خود در مورد پیش -

 عناصننر و ارتباط متن، درک موضننوعات، توالی معلولی، و علت روابط فهم) اطلاعاتی مختلف منابع با مناسننب ارتباط برقراری -

 ..(و پدیده یا رویداد یک

 اطلاعات و بیان نتایج بدست آمده  و ها پردازش ایده -

 (جامعه و محله مدرسه، خانه،) مقیاسهای در مختلف نهادهای با و دیگران با مفید و مؤثر برقراری رابطه -

 (.. و محله مدرسه، خانه،) گوناگون جوامع و محیط ها در را یکارگروه و مشارکت توانایی -

 جدید موقعیتهای و الگوها در اطلاعات و توانایی کاربست دانش -

 جدید محصولات ٔ   یا ابداع روشها -

  غیرمنتظره مسائل پاسخگویی به -

 ارائه پیشنهاد درباره ی موضوعات محیطی و اجتماعی -
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 روشننن، سننؤالات طرح) شننامل آن مختلف مراحل و اجتماعی و محیطی وعاتموضنن در کاو و کند و بررسننی کسننب توانایی -

 نتیجه ،اطلاعات بندی طبقه ها، داده مقایسه ها، داده آوری جمع شواهد، و مدارک تحلیل و تجزیه و تفسیر اطلاعات، منابع شناسایی،

 بندی و..( جمع و گیری

 نگرش و ارزش ی حیطه -1

 ارزشها درونی سازی و حوزه توسعه

 اجتماعی و فردی زندگی در حقوق احقاق و عدالت برقراری لاقمندی بهع -

 ( جهانی تا محلی) مختلف سطوح در مستضعفان و مظلومان، نیازمندان از حمایت اعتقاد به ظلم ستیزی  -

 مختلف جامعه سطوح در همیاری و مشارکت همکاری، به علاقمندی -

  جامعه خدمتگزاران و مدرسه خانواده، اولیای اعضای به نسبت تقویت حس احترام توام با قدر شناسی -

مختلف  سطوح در شهروندی و اجتماعی فردی، وظایف و اخلاقی تکالیف رعایت به تعهد نسنبت و مسنئولیت تقویت احسناس -

 ( جهان کشور، محله، مدرسه، خانوادگی، زندگی)

 اسننلامی و جمهوری نظام حفظ فرهنگی، راثمی حفظ آن، آبادانی و پیشننرفت و ایران کشننور به افتخار و تقویت احسنناس تعلق -

 خود ایرانی نن اسلامی هویت و فرهنگ به و شوند علاقه مند اسلامی انقلاب دستاوردهای

 فعالیت یادگیری:

یابند؟ با  می پرورش هایی حوزه چه در ها کاوشننگری، مهارت فرایند چارچوب در اجتماعی، مطالعات درسننی ی برنامه در -9

 هکر مثال توضیح دهید.

 دارند؟ با هکر مثال تشریح کنید. نقش آموزان دانش ارزشی نظام تکوین در عواملی چه -8

 تکلیف عملکردی:

 بگیرید نظر های اخلاقی، انسننانی و ...  را در از ارزش نمونه دو یا یک اسننتاد از دانشننجویان بخواهد در قالب چند گروه، -

تی، دوسنن ایران میراث فرهنگی، حفظ مدرسننه، و خانه محیط یزگیپاک حفظ امانتداری، ناتوان، های کلاسننی به هم کمک: مثال)

 چهار فرایند قالب در ارزش ها، آن آموزش سالمندان(  در ادامه برای به احترام حقوق دیگران، رعایت ظاهر، در سنادگی بردباری،

 رد های پیشنننهادی اس طرحدر پایان کل .کنند طراحی مناسننب یادگیری های فعالیت تجربی، روش ها به ارزش آموزش ای مرحله

 کلاس ارائه و مورد نقد قرار گیرد.

 

 فصل چهارم :اهداف آموزش مطالعات اجتماعی در برنامه درسی آموزش ابتدایی

 قلمرو شناختی 

 دیگران و خود های توانایی و استعدادها ها، علاقه نیازها، با آشنایی -

 ( کشور و ناحیه استان، شهر، روستا، محله،)تاجتماعا و همسایگی خانواده، در زندگی ی آشنایی با نحوه -

 آنها تأمین و چگونگی خانواده شناخت نیازهای -
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 محیط و انسان متقابل ی شناخت رابطه -

 جغرافیایی های پدیده و طبیعی شناخت محیط -

  درک وابستگی انسان به محیط برای حیات و نیاز به مراقبت از محیط برای نسل های آینده -

 ارتباطات و ل و نقلآسنایی با مباحث حم -

 مهم نهادهای از برخی و مدرسه مسجد، اساسی درک کارکردهای -

 آن جوامع انسانی و علل و طبیعت در تغییر شناخت مفهوم -

 (  و محیط طبیعی اجتماعی محیط)ایمنی فردی و اجتماعی  و شناخت و کاربست بهداشت -

 اوقات فراغت برنامه ریزی مناسب جهت گذران -

 پایدار ی توسعه برداری در جهت یی با روش های بهرهآشنا شناخت منابع، -

 مصرف مبادله، شناسایی با مراحل تولید، -

 زندگی محیط های و توانایی محصولات مشاغل، شناخت جمعیت، -

 رسوم و آشنایی با آداب -

 مهم تاریخی بناهای و باستانی شناخت میرات فرهنگی، آثار -

 ورعلمی کش و دینی، ملی مهم های آشنایی با شخصیت -

 ایران تاریخی مهم آشنایی با رویدادهای -

 (ملی دسرو و مشترک پرچم مشترک، خط و رسوم مشترک،زبان و آداب و دین مشترک، سرزمین)ملی شناخت مشترکات -

 نواحی دیگر از برخی با ایران جغرافیایی نواحی ی شناخت و مقایسه -

 ملل فرهنگ و همسایه آشنایی با کشورهای -

 متعدد های رفهوح کار آشنایی با دنیای -

 از زمین انسان سوءاستفاده و استفاده -

 مردم و دولت دوجانبه مناسبات درک و کشورها در حکومتی آشنایی با نظام -

  اجتماعی و فردی آشنایی با حقوق شهروندی و مسئولیتهای -

 قلمرو مهارتی 

 موثر، ارتباط دی، مهارتفر بین روابط و مهارت ایجاد مهارت همدلی، خودآگاهی، زندگی)مهارت های کسننب مهارت -

مهارت  خلاق، مهارت تفکر گیری، مهارت تصننمیم مسنناله، حل هیجان، مهارت مهارت مدیریت روانی، فشننار با مهارت مقابله

 نفادانه( تفکر

 اطلاعات نظیرگردآوری تفکر، فرآیند مهارتهای کسب -

 گیری و نتیجه کردن مقایسه کردن، بندی دسته ازمنابع، استفاده -

 دیگران با ارتباط برقراری یکسب توانای -

   استفاده از تجربیات دیگران گروهی و بحثهای مشارکت در -

 گزارش تهیه ی و نامه نوشتن کسب توانایی -
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 دیگر )برای مثال زندگی های شهری، روستایی و عشایر( های مکان )دوره ی مختلف تاریخ(و ها زمان در زندگی تجسم -

 نمودارهای جغرافیایی و جدول طراحی ساده )کروکی(، های ترسیم نقشه توانایی -

 خطر با شدن مواجه هنگام عاقلانه برخورد و گیری تصمیم توانایی -

 قلمرو نگرشی 

 آن اعضای از قدردانی و خانواده به احترام -

 و کسانی که در تامین تیازهای سایرین تلاش می کنند افراد به نسبت قدردانی احساس -

 همسایگان به احترام -

 با دیگران اجتماعی وابطر به دادن اهمیت -

 اجتماعی مقررات و قوانین به احترام -

 فرهنگی، علمی و ملی های شخصیت به مندی علاقه -

 فرهنگی میراث حفظ مندی به علاقه -

 انرژی انواع و طبیعی منابع بر گذاری ارزش -

 از اسراف پرهیز و جویی صرفه ی روحیه داشتن -

 کوچک ی خانواده برای شدن قائل ارزش -

 اجتماعی و فردی بهداشت به دادن اهمیت -

 محیطی زیست های آلودگی برابر در احساس مسئولیت -

 فراغت اوقات از صحیح گیری بهره به علاقه -

 کشور سرنوشت و جامعه برابر در احساس مسئولیت -

 مردم کشورمان از جان و مال خود می گذرند سعادت برای که از افرادی قدردانی -

 حصتف و تحقیق مطالعه، به مندی علاقه -

 فعالیت یادگیری:

چگوننه می توان بنه کمنک تندریس دروس مطنالعات اجتماعی در دوره ابتدایی مهارت های زندگی اجتماعی را آموزش داد.  -9

 توضیح دهید.

رسنالت و هدف غایی درس مطالعات اجتماعی )تربیت شنهروند مطلوب( اسنت. تفاوت شنهروند و شنهروند مطلوب را تشریح  -8

 کنید. 

 تکلیف عملکردی:

انشنننجویان در قالب کار گروهی یکی از اهداف آموزش مطالعات اجتماعی را انتخاب کرده و سنننپس هر چهار کتاب مطالعات د -

اجتماعی )سنوم تا شنشنم( را بررسی کرده  و در طی مطالعه دروسی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اهداف آموزشی مورد 

 ص و نتایج در کلاس ارائه شود. نظر در حطیه های مختلف پرداخته است را مشخ

 

  اجتماعی صلاحیت های معلم و ویژگی های مطلوب کلاس درس مطالعات :پنجم  فصل
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 ابتدایی دوره در اجتماعی مطالعات درس کلاس ویژگیهای  -9 -3

  کالبدی نن فضایی ویژگیهای -

 عاطفی نن روانی ویژگیهای -

 ابتدایی هدور درصلاحیت های معلم مطالعات اجتماعی  -3-8

 بودن الگو -

 آموزش فرایند در دانش آموزان با مؤثر ارتباط برقراری -

 دانش آموزان بین مؤثر رابطه ی ایجاد -

 مطالعه ی مستمر و بودن روز به -

 :یادگیری فعالیت

 کنید را فهرست اجتماعی مطالعات معلم اخلاقی و حرفه ای لزوم مورد صلاحیتهای -

 ورس مطالعات اجتماعی کجاست؟ توضیح دهید.آموزشی برای تدریس د فضای مؤثرترین -

 تکلیف عملکردی:

 اتمطالع درس کلاس مطلوب ویژگیهای منطقه، درباره ی یک معلمان از گروهی برای تا است شده دعوت شما از کنید فرض -

 و دمعلمان بنویسی به را خودتان توصیه ای و اصلی محورهای عناوین، کاغذ روی. کنید دقیقه صحبت88  الی93  مدت به اجتماعی

 کنید اجرا کلاس در را سخنرانی سپس

اسنننتاد از دانشنننجومعلمان بخواهد در طی گزارشنننی پس از حضنننور خود در کلاس های درس مطالعات اجتماعی )در روزهای   -

بک از مکاروزی( مهمترین صلاحیت های لازمه معلم برای تدریس کتب مطالعات را بررسی و در مطالعه خود بررسی کنند که کدا

صنلاحیت ها را در معلم راهنمای خود با هکر مصداق مشاهده کردند. سپس نتایج خود را در کلاس ارائه دهند. در پایان به صورت 

 کار گروهی جمع بندی از نقاط مثبت و منفی این گزارش ها انجام و در کلاس به نقد و بررسی گذاشته شود.

 مطالعات درس کلاس مطلوب های نرانی آماده نمایند که در آن  ویژگیسننتاد از دانشننجویان بخواهد که متن جهت سننخا  -

اجتماعی بیان شنده باشند. این متون در کلاس ارائه شود و در مورد آن  بحث شود. مهمترین این ویژگی ها در پایان کلاس توسط 

 دانشجویان جمع بندی شود.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 فراخور هب درسی واحد این مطالب گستردگی به توجه با مربوطه استاد که است ریضرو اصنلی های سنرفصنل اسنتناد به

 دانش مرحله رد صرفا آموزش و یافته تعمیق آموزش تا نماید اسنتفاده محور فراگیر راهبردهای از بیشنتر نماید تلاش درسنی مطالب

 مشننارکت  و پاسننخ و پرسننش گروهی، بحث لشننام درسننی واحد این در تدریس راهبردهای موثرترین اسنناس این بر. نماند باقی

 اهداف هب رسیدن جهت در راهنما نقش فقط مربوطه استاد و گیرد می انجام معلم دانشجو توسط کلاس فعالیت عمده. است گروهی
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 کار هپوش در آن نمرات و گردد واگذار معلمان دانشجو به عملکردی های فعالیت فصل هر پایان از بعد گردد می پیشننهاد. دارد را

 .  گردد منظور دانشجویان

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 در دست تالیف می باشد.  -9

 پرورش سازمان و آموزش (. روش آموزش مطالعات اجتماعی. چاپ دوم. تهران. وزارت9119فلاحیان، ناهید و همکاران.)  -8

 (8-9آموزشى. )فصول  ریزى برنامه و پژوهش

 منابع فرعی:

 (. مبانی آموزش مطالعات اجتماعی. تهران . انتشارات پیام نور 9113همکار. ) زارع، حسین و -9

 ابتدایی. نشر برنا. تهران . چاپ هشتم.   دوره در اجتماعی مطالعات آموزش (.9117ارسی، ایرج. )ساعی -8

. شماره 92ابتدایی. دوره  (. حوزه ی یادگیری مطالعات اجتماعی در یک برنامه درسنی ملی. رشد آموزش9121سنلیمی، فاطمه.) -1

 .12-81.ص8

 .اجتماعی علوم آموزش رشد. تهران. کشورها سایر در اجتماعی مطالعات آموزش(. 9127.)حسن ملکی، -2

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 نمره 1( ها فعالیت این در مشارکت و ترم طول در شده بینی پیش  یادگیری های فعالیت در دانشجو عملکرد: )فرآیند ارزشیابی

 نمره 2( ترم طول در عملکردی تکالیف مجموعه: ) کار پوشه ارزیابی

 (نمره 91)پایانی  آزمون: پایانی ارزشیابی
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 «یمطالعات اجتماع یکتاب درس یمحتوا یبررس»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

    می    یل   تشک    را       مدارس      درسی        برنامه      اصلی      مواد   و       هستند        آموزشی     های      نظام    در         یادگیری       منابع      ترین     مهم    از     یکی      درسنی     های      کتاب

                                                                                                      بر این اساس ضرورت وجود واحد درسی با عنوان بررسی کتب مطالعات اجتماعی دیده شد که در آن کتب درسی مطالعات    .    دهند

        لم جنبه                  دکه برای دانشجومع                                                           از نظر محتوایی، روشی، شکلی و روانشناختی مورد بررسی قرار گیردر دوره آموزش ابتدایی         اجتماعی 

                                                                                                             کاربردی دارد. اما به دلیل میان رشنته بودن این دانش ضنروت دیده شنده تا دروس مختلف این کتاب با رویکردهای تخصصی آن 

   ،                        بندی فصول، تصاویر، جداول         ها، تقسیم                                                                           توسط اساتید صاحب علم در آن حوزه مورد نقد و بررسی شود. در این واحد درس عنوان

                                           ها، آثار تربیتی و روانشناختی مطالب تاریخی،                               ها، تکالیف یادگیری، محتوای درس           ها، کاربرگ         ها، پرسش        ها، واژه    نقشنه           نمودارها،

                                              های جدید مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت. از           ها و پژوهش                                                       اجتماعی، جغرافیایی ، اقتصادی و ....کتب درسی بر اساس روش

                                                                              ردن فرصت های مناسبی است تا دانشجو معلمان روش های یادگیری اثرگذار را به فراخور                                  اهداف دیگر این واحد درسی فراهم آو

                                                            محتواهایی که از نظر دانشنجویان بدرستی درک نشده و یا در تدریس       درسنی     های      کتاب       بررسنی     با                            محتوا آموزش ببیند. همچنین

                                                    آن ابهاماتی وجود دارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 مشخصات درس

 عملی-نظریرس: نوع د

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 یموضوعشایستگی کلیدی: 

آموزش مطالعات نیاز: پیش

 اجتماعی

تاخصااا ماورد نایااز برای 

پیشننهاد میشننودتوسط سه تدریس: 

اسنننتاد متخصنننص در دروس تاریخ، 

اجتماعی و جغرافیا به صنننورت سنننه 

 تک ساعتی ارائه و تدریس گردد.

  اجتماعی مطالعاتدرسی  باکتتوای مح بررسینام درس به فارسی: 

 Study of Social Studies Booksنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

محتوای علمی دروس کتب مطالعات اجتماعی با رویکرد تاریخی، اجتماعی،  جغرافیایی،  -9

 بررسی کند.اقتصادی و ..... نقد و 

 یادگیری را به تفکیک دروس مورد ارزیابی قرار دهد.  –فعالیت های یاددهی -8

 موثرترین روش های تدریس را به فراخور موضوعات مطروحه در هر درس را بکار گیرد. -1

به اسنتناد میان رشنته ای بودن دانش مطالعات اجتماعی، از دروس تخصننصی آموزش یافته در  -2

 ته در آموزش بهره مند شود.طی ترم های گذش

 راهبردهای ارزشیابی تحصیلی موفق و موثر را به فراخور محتوا انتخاب کند. -3

 یاد تبک تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی مطالب روانشناختی و محتوایی شکلی، روشی، نظر از -7

 قرار گیرد. تحلیل و تجزیه مورد  شده

 محتوای فراخور به بتواند اجتماعی مطالعات زشآمو در فعال تدریس های روش شننناخت با  -6

 .   آورد وجود به خلاق تدریس جهت مناسبی، های موقعیت درس، هر
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: بررسی فرآیند یادگیری کتب درسی مطالعات اجتماعی

 درس شروع از قبل های یررسی مهارت -9-9

 گیری طراحی واحد یاد -

 فصل  آن دروس و فصل هر در.... و رفتاری، حیطه های یادگیری جزیی، هدف کلی، اهداف بررسی 

 )بررسی نحوه تنظیم محتوایی کتاب و چگونگی ارتباط منطقی فصول )چرایی مباحث کتاب تقدم و تاخر دروس 

 ......بررسی اشکال، جداول، نمودارها، نقشه، درشت نویسی ها و 

 ی و افقی مطالب درسی )در کتب دیگر هر پایه و در کتب مطالعات اجتماعی در هر چهار پایه بررسی ارتباط طول

 ابتدایی( 

  بررسی  ارزشیابی های آغازین، فرآیند، پایانی و عملکردی  با توجه به محتوا هر درس 

 نیاز مورد آموزشی های رسانه 

 تدریس و ...( فعال های کلاس، روش زه، مدلانگی ایجادبررسی مهارت های ضمن تدریس)ارزشیابی آغازین،  -9-8

 تدریس)ارزشیابی پایانی و ارائه تکلیف( پایانی های بررسی مهارت -9-1

 پایانی ارزشیابی -9-1-9

 سوالات( به پاسخگویی در کلاسی، مشارکت فعالیت در فراگیران در ضمن تدریس)شرکت فعالیت 

 تکلیف و انواع آن ارائه  -9-1-8   

 خلاقیتی( امتدادی، تکلیف و بسطی آمادگی، تکالیف و سازی آماده تمرینی، تکالیف محتوا ) تکالیف نظر از تکالیف 

 انفرادی( گروهی، تکالیف عمومی، تکالیف ارائه )تکالیف ی شیوه و ساختار منظر تکالیف از 

 یادگیری:فعالیت 

شنده است؟ پاسخ خود را به استناد مطالب کتب  آیا ارتباط طولی بین دروس جغرافیایی دوره اول و دوره دوم ابندایی رعایت -

 درسی تحلیل و تشریح نمایید. 

های روانشناختی مطالب تاریخی کتاب ششم ابتدایی نظرخواهی و مطالب در کلاس مورد نقد از دانشنجویان درباره جنبه  -

 و ارزیابی قرار گیرد.

را تمرین کرده و سنپس هر دانش  مدرسنه یاطح در را اصنلی های دانش آموزان نحوه یافتن جهت آفتابی صنبح یک در -

 آموز  نحوه تشخیص این جهات را توضیح دهد.

 تکالیف عملکردی:

به صورت کارگروهی کتب متوسط اول مطالعات اجتماعی با رویکرد تاریخی را از نظرتقدم و تاخر محتوایی مورد نقد و   -

 ارزیابی قرار گیرد. نتایج در کلاس مورد  بحث قرار گیرد.

گر مباحث آموزشی شما در مورد محیط زیست و نحوه نگهداری از آن باشد برای ارزشیابی از آموخته های فراگیر چه ا  -

روش هایی را پیشنننهاد می کنید که توان ارزشننیابی را حیطه های مختلف یادگیری داشننته باشنند. )برای هر حیطه یک سننوال طرح 

 کنید(.
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 اجتماعیفصل دوم: بررسی علمی کتب درسی مطالعات 

 پیش دانسته های علمی ضروری دانش آموز برای آموزش هر درس -

 استخراج و تعریف مفاهیم کلیدی و بیان اصطلاحات خاص هر درس -

 آموزش تخصصی مطالب علمی مطالب کتب مطالعات اجتماعی:  -

و اجتماعی، عرف،  و رسننوماجتماعی  آداب هنجارها، و ها ارزش هنجارها، مقایسننه هنجار، انواع و ارزش  تعاریف: و مفاهیم)

 و ردیف مسئولیتهای و شهروندی سیاست، دولت، حاکمیت، فرهنگ، حقوق علم اجتماعی ، سنیاست، مقررات و تشنریفات، قوانین

 رهایزمین، کشو از انسان سوءاستفاده ی و مردم، استفاده و دولت دوجانبه مناسنبات درک و کشنورها در حکومتی نظام اجتماعی،

 رسوم و آداب و دین مشنترک، سنرزمین)ملی نواحی دیگر، مشنترکات از برخی با ایران جغرافیایی ملل، نواحی فرهنگ و همسنایه

لمی ع و دینی، ملی مهم های ایران، شخصیت تاریخی مهم ، رویدادهای(ملی سرود و مشترک پرچم مشترک، خط و مشترک،زبان

ایران،  مصرف، تصمیم گیری، منابع انرژی در مبادله، ستعمار، تولید،مهم، ا تاریخی بناهای و باسنتانی کشنور، میرات فرهنگی، آثار

 در یر، تغی(و محیط طبیعی اجتماعی محیط)ایمنی فردی و اجتماعی  و پایدار، بهداشت ی توسنعه برداری در جهت روش های بهره

 نگیو چگو خانواده ایی، نیازهایجغرافی های پدیده و طبیعی ارتباطات، محیط و آن، حمل و نقل جوامع انسننانی و علل و طبیعت

محیطی، ناهمواری ها، فاره ها و اقیانوس ها، بازیافت،  زیسننت های ، اسننراف، آلودگی جویی آنها و نقشننه، کروکی، صننرفه تأمین

منابع طبیعی و انسننانی، شننهر و روسننتا، نواحی آب و هوایی ایران، پوشننش گیاهی ایران، منابع آب ایران، دریاهای ایران، حرکات 

 زمین، نصف النهارات ومدارات، هوا و آب و هوا، تقویم، دوستی و آداب آن، کشاورزی در ایران و ....  ( 

 :یادگیریفعالیت 

 ( را مشخص کند.  6پایه  98پیش دانسته های ضروری دانش آموزان برای تدریس ایران خانه ی ما )درس  -

 فیایی ایران را توضیح دهید.علل تنوع پوشش گیاهی در ایران را با توجه به وضعیت جغرا -

 آیا عرض جغرافیایی در تنوع آب و هوایی ایران تاثیر گذار است؟ با رسم نقشه ایران آن را تشریح کنید.  -

 تکالیف عملکردی:

  پراکندگی منابع آب و خاک چگونه در پراکندگی جمعیت کشور تقش دارد. به کمک نقشه های سه گانه آب و خاک

 لاس مورد بحث قرار گیرد.وجمعیت این مساله در ک

  دانشننجو معلمان در قالب چند گروه مهمترین مهارت های زندگی و شننهروندی که در کتب مطالعات اجتماعی پرداخته

شده را بررسی کنند و در گزارشات خود مشخص کنند این مهارت ها با توجه به تنوع قومی و فرهنگی و وضعیت سکونتگاه های 

 عشایر( پیش بینی شده است. نتایج در کلاس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.  انسانی )شهری، روستایی و 

 

 فصل سوم: راهبردها و روش های تدریس 

   روش های تدریس مناسب برای هر درس به ضرورت رویکرد علمی 

 تشخیص مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای هر آموزش درس به فراخور محتوا 
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اط دهی مفاهیم درسی با زندگی دانش آموزان )روش های فعال تدریس: مشاهده حل مساله، روش های مناسب برای ارتب -

 بحث گروهی، تفکر خلاق،  بازدیدهای میدانی، کارگروهی و.......(

 یادگیری:فعالیت 

 ( را مشخص کند.  6پایه  -98پیش دانسته های ضروری دانش آموزان برای تدریس ایران خانه ی ما )درس  -

 .دهید توضیح را اجتماعی مطالعات مؤثر تدریس و یادگیری های ویژگی -

 چیست؟ مسئله حلّ و کاوشگری رویکرد از استفاده ملزومات -

 را خود دلایل اسننت؟ اجتماعی آموزش مطالعات در مؤثر و سننودمند روش یک میدانی، مطالعات و علمی بازدید چرا -

 .دهید توضیح

 .کنید بیان موزش مطالعات اجتماعی رادر آ فعال های روش و سنتی های روش های تفاوت -

 تکالیف عملکردی:

به صنورت کارگروهی در دروس سنه ساله کتب روش های مناسنب ارتباط دهی مفاهیم درسنی با زندگی دانش آموزان را  -      

 گیرد.  قرار . نتایج در کلاس مورد نقد و بررسی را بررسی کنیدمطالعات اجتماعی متوسط اول با رویکرد جغرافیا و اقتصاد 

کنند و در کلاس کارهای انجام شنننده  طراحی یادگیری یک واحد آن، برای و یکی از دروس مطالعات اجتماعی را انتخاب  -

 مورد نقد و بررسی سایر دانشجویان قرار گیرد.

 ههنی توان اب سبمتنا که را مطالعات اجتماعی درس با مرتبط ی مسئله تعدادی دانشجویان به چند گروه تقسیم شوند و هرگروه -

خود  کنند. در پایان گروه ها دلایل انتخاب شناسایی مسئله حلّ رویکرد از برای استفاده اسنت راهنمایی یا ابتدایی ی دوره مخاطبان

  را برای کلاس توضیح دهند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

که دانشجویان از نظر تخصصی و تربیتی واحدهای پیشی  پیش بینی می شنود این واحد درسنی در ترم های پایانی ارائه شود. زمانی

بینی شنده را گذرانده و تقریبا آمادگی لازم برای بررسی علمی کتب مطالعات اجتماعی را دارند. موثرترین راهبردهای تدریس این 

و  های فردیواحد درسنی شنامل بحث گروهی، پرسنش و پاسخ و  مشارکت گروهی است. عمده فعالیت کلاس در غالب فعالیت 

تربیتی  -با بر طرف کردن نقاط مبهم علمیگروهی توسنط دانشجو معلم انجام می گیرد و استاد  )یا اساتید(مربوطه در نقش راهنما 

 در جهت رسیدن به اهداف این واحد درسی ایفای نقش می کنند.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 

 د تا زمان آماده شدن از این منابع به فراخور مطالب استفاده شود()منبع اصلی در دست تالیف است. لذا پیشنهاد میگرد

 و یزیر برنامه پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم  در دوره ابتتدایی اول و دوم؛. دفتر اجتماعی مطالعات معلم راهنمای کتاب .9

 .اجتماعی مطالعات درسی گروه.  متوسطه و ابتدایی درسی کتابهای تالیف
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متوسننطه. دفتر برنامه ریز و تالیف کتابهای درسننی ابتدایی و  اول ی دوره اجتماعی مطالعات رسننید برنامه کلی اهداف .8

 متوسطه. گروه درسی مطالعات اجتماعی. 

 (. درباره ی آموزش جغرافیا. تهران. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.9121شایان، سیاوش.) .1

 مطالعات موردی مطالعه)  درسنننی کتب در ملی هویت بر (. تحلیلی9111نهاوندی، مریم. ) . نجار زاده، مژده قربانعلی .2

 . 81 .شماره تربیتی پژوهشهای .(اجتماعی

 برنامه محتوای در قومیت مقوله ی فرهنگ و بررسننی    (.    9919                 پاک مهر، حمیده.) .                           زینال تاج، فرزانه . دهقانی .3

 918تا  996دوره ی چهارم،  شماره دوم، ص ابتدایی، پژوهش های برنامه ی درسی، دوره مطالعات اجتماعی درسی های

متوسننطه. دفتر برنامه ریز و تالیف کتابهای درسننی ابتدایی و  اول ی دوره اجتماعی مطالعات درسننی برنامه کلی اهداف .7

 متوسطه. گروه درسی مطالعات اجتماعی. 

 ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات کتابهای محتوای . تحلیل (9117حسینپور، فاطمه. ) محمودی، کریم. . بهشتی، محمدباقر .6

 ،(سابق نسانیا توسعه) اجتماعی توسعه شروع توسعه . فصلنامه نقطه نگرشنهای و رفتار باور، در تغییر براسناس مؤلفه های

 886تا  817 صفحات ، 17 تابستان ،2 شماره ، 99 دوره

 منابع تکمیلی:
 امیر. انتشارات: تهران.آموزشی ایه رسانه محتوای تحلیل عمل راهنمای(. 9129) محمد نورایان، .9

 جغرافیا. تهران. نشر شورا. آموزش (. راهکارهای9128عباسی منصور.) چوبینه، مهدی. ملک شایان، سیاوش. .8

 اجتماعی مطالعات کتاب محتوای تحلیل(. 9113خادمی، محسنن. محمدی، مهدی. ناصنری جهرمی، رضنا .منصوری، سیروس) .1

 .987 .شماره تربیت و تعلیم اجتماعی. فصلنامه ارتهایحسب مه مؤلفه بر های ابتدایی ششم

 (. مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه . مشهد. به نشر.9111موسی پور،نعمت اله.) .2

 دوره اجتماعی مطالعات کتب بررسی (. 9113شمعلو. ) معصومه و فر باکری سمیرا اقبلاغی؛ طهماسی داریوش مهسا؛ آهر، انوری .3

 ملی کنفرانس پنجمین مصرف، صحیح الگوی های شاخص اسناس بر عمودی صنورت به 9117-9113 تحصنیلی سنال در ابتدایی

- پایدار سننعهتو به دسننتیابی راهکارهای مرکز تهران، فرهنگی، و اجتماعی مطالعات روانشننناسننی، و تربیتی علوم در پایدار توسننعه

 اروند. مهر عالی آموزش موسسه

 دی()پیشنها راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 3( ی کلاسیها و بحث ها فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری های فعالیت در دانشجو عملکرد) :فرآیند ارزشیابی

  نمره

نمره 93( عملکردی تکالیف مجموعه) :کار پوشه ارزیابی
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 «آموزش قرآن»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ده آغاز شننده و در دوره ابتدایی ادامه پیدا می کند. بر اسنناس مصننوبات قانونی دانش در جامعه ایران یادگیری قرآن از محیط خانوا

آموزان در دوره ابتدایی باید بتوانند متن قرآن کریم را بخوانند و توانایی درک معنای عبارات سنناده و پرکاربرد آن را برای انس با 

ن آنان در استفاده از زمان تخصیص یافته برای آشنایی دانش آموزاقرآن داشته باشند. آشنایی معلمان با روش تدریس قرآن کریم به 

 با قرآن کریم توانمند نمودن دانش آموزان در روانخوانی و درک مفاهیم کمک می نماید. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای تدریس: 

 لهیات و معارف اسلامی، علوم تربیتیا

  آموزش قرآننام درس به فارسی: 

 Quran Educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

رنامه درسی آموزش قرآن دوره ابتدایی را بررسی و رابطه میان روش تدریس بخش های 

 با اهداف و شیوه های ارزشیابی گزارش نماید.  مختلف را

بتواند از ظرفیت منابع محلی برای تنوع بخشیدن فرصت های یادگیری و پاسخ به توانایی دانش 

  آموزان در فراگیری قرآن استفاده کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول : کلیات

 و رویکرد آموزش قرآن فلسفه -9

 ل و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتداییاصو -7

 روش های آموزش قرآن -9

 آموزش روخوانی با تکیه بر زبان مادری

 آموزش روخوانی به روش سنتی 

 آموزش روخوانی به روش تصویر خوانی 

 رسانه های آموزشی  -4

 آشنایی با ساختار کتاب درسی -0

 ظرفیت های محلی برای تنوع بخشیدن به فرصت های یادگیری -1

 فعالیت یادگیری:

با مراجعه به اسناد برنامه درسی آموزش قرآن در دوره ابتدایی یکی از محور های فوق را مطالعه و با استفاده از سایر منابع نقدی بر 

 آن ارائه نماید.

 تکلیف عملکردی: 
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ع بخشیدن از این منابع برای تنومنابع محلی را در سطح منطقه آموزشی/ زندگی خود بررسی و در قالب طرحی که چگونگی استفاده 

 به فرصت های یادگیری را منعکس می نماید، ارائه کند. 

 های تدریس فصل دوم: روش

 خواندن قرآن : -الف

 آموزش مهارت روخوانی -9

بخش خوانی کلمات و ترکیب های قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس آموخته های سواد  -9-9

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

 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت شمرده -9-7

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

 

 : مالخط قرآن کریآموزش نمادهای خاص رسم  - 7

 انواع تنوین، کاف بدون سرکج و الف کوچکتاء گرد،   -9-7

 هاء ضمیر ( واو و یای کوچک ) در اشباع حرکت  -7-7

 همزه )ء(  -9-7

 نون کوچک ) التقای ساکنین (  -4-7

 حروف مقطعه -0-7

 علامت مد  -1-7

 

 آموزش حروف ناخوانا : -9

 انواع حروف ناخوانا -9 -9

 وانا به صورت حروف متمایزآموزش حروف ناخ - 7-9

 آموزش قواعد حروف ناخوانا -9-9

  

 روش تدریس انواع وقف   -4

 ی رفع اشکالات روخوانیشیوه  -0

   آموزش قرائت -1
 های قرآنیب ( پیام

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

 های قرآنی د ( داستان
 ( خواندن از روی قرآن کاملها  

 و  ( حفظ نسبی آیات و سوره های قرآن کریم 
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 تکلیف عملکردی:

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

 آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید. 

 صیلی دانش آموزان:یابی پیشرفت تحارزش فصل سوم:

 یابی مستمرارزش

 یابی مستمر، اهمیت و نقش آن در یادگیری قرآنرویکرد ارزش -9

 ی ابتداییها وکار در کلاس دورههای قرآنی، داستانپیامهای روخوانی، قرائت،یابی مستمر از بخشارزش -8

 ج از کلاسهای داخل و خاردهی و نقش هر یک از فعالیتی نمرهارزش یابی مستمر و نحوه -1

 دهی .یابی مستمر دانش آموزان ، ملاحظات ضروری در کیفیت نمرهی ارزشنمره گذار -2

 : عملکردیتکلیف 

 با استفاه از راهبرد های ارزشیابی برای هر یک از بخش های تدریس قرآن ابزار ارزشیابی طراحی نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

مستقیم برای کسب تجربه در آموزش مهارت های روخوانی قرآن با استفاده از منابع محلی  تدارک دیدن فرصت های یادگیری غیر

 برای پاسخ به تفاوت های فردی دانش آموزان، و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و روش های تدریس آموزش قرآن است.

 . منابع آموزشی4

 دوره ابتدایی.  سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى. راهنمای معلم در

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 نمره  98ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  98ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

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

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «مبانی آموزش دینی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9 

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

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

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

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

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای تدریس: 

 الهیات و معارف اسلامی، علوم تربیتی

  مبانی آموزش دینینام درس به فارسی: 

 Fundamentals of Religious Educationنام درس به انگلیسی: 

 علم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجوم

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

 ههنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد. 

برنامه درسی را به جهت هماهنگی و انسجام عناصر و تأثیر آن در شکل گیری واحد یادگیری را با 

 ه مورد نقد و بررسی قرار دهد. توجه به موقعیت یادگیرند

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت7

 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      

 تفکر تربیت دینی و پرورش 

 زمینة روانشناختی تربیت دینی  -

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

  های دینیویژگیهای رشدی و تکامل آن در درک آموزه   

 ظرفیتهای ههنی کودک و درک مفاهیم اعتقادی   

 ظرفیتهای ههنی کودک و درک مفاهیم اخلاقی  
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 زمینة اجتماعی تربیت دینی  -

 واده و تربیت دینیخان

 مدرسه و تربیت دینی

 نهادها و تربیت دینی

 تربیت دینی ها ورسانه

 یادگیری:  فعالیت

ای از مفاهیم اعتقای/ اخلاقی و مصاحبه با دانش آموز/ معلم/ متخصصان تعلیم  تربیت و تهیه یک گزارش (انتخاب نمونه9

 کارگیری مفاهیم.   مستندی درباره ظرفیت های ههنی دانش آموزان در درک و ب

 (مشاهده کلاس درس )مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش تحلیلی از نقش مدرسه در آموزش های دینی8

 فصل دوم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی 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 -

 یابی پیشرفت تحصیلیهای ارزششیوه -

 یادگیری:  فعالیت

 بررسی عناصر برنامه درسی از منظر نوع زبان آموزش بکارگرفته شده و تأثیر آن در تربیت دینی/ اخلاقی دانش آموزان. 

 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

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز -

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب کار  -

 کتاب راهنمای معلم و نقش ساختار، ویژگی -

 نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی -

  یادگیری: فعالیت

مطالعه مقالات/گزارش پژوهش ها در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی و نقش راهبرد های یادگیری توصیه شده در درک مفاهیم 

 بیشتری دارد به همراه هکر دلایل.از سوی دانش آموزان و انتخاب راهبرد هایی برای درک مفاهیم که از نظر او اثربخشی 

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 9
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دانش  یه گزارش از توانایی هایاستفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش دینی، مطالعه مستقل و تعاملی برای ته

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

 . منابع آموزشی4

  منبع اصلی:
یست دینی در برابر چالش قرن ب(. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. ، جلد دوم، تهران، مدرسه،. فصل دوم: تربیت 9122باقری، خسرو )

 و یکم )مربوط به مبحث آموزش دینی و تربیت، آموزش دینی و یادگیری، نگرشها و رویکردها(.

  منبع فرعی:

(. تعلیم و تربیت اسلامی. گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران: پیام آزادی. رکن دوم: 9162جعفری، محمدتقی )

 مربوط به مربی و آموزش دینی() 72-27صص -معلم و مربی

 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 نمره  98ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  3ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

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

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

 . معرفی درس و منطق آن 9

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

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

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

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

 نظریع درس: نو

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 مبانی آموزش دینینیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای تدریس: 

 الهیات و معارف اسلامی، علوم تربیتی

  آموزش دینینام درس به فارسی: 

 Religious Educationنام درس به انگلیسی: 

 احد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این و

با تحلیل ویژگی ها و ساختار مواد آموزشی، میزان انطباق آن با اهداف برنامه درسی را برای طراحی 

                                                        های یادگیری متنوع و غنی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. فرصت 

آن را برای اصلاح/  با طراحی و اجرای یک  واحد یادگیری در موقعیت واقعی، نقاط قوت و ضعف

   .تقویت واحد یادگیری تشخیص و راهکار هایی برای اصلاح آن ارائه نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت7

 فصل اول: معرفی کتاب درسی و راهنمای معلم

ها، خشاد فصول و بتعد بررسنی ویژگی های کتاب درسنی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب، -9

 بینی شده برای تدریسساعات پیش

 ریزی موضوعات درسیساختار کتاب درسی و طرح -8

 ساختار یک درس و کارکرد اجزای مختلف آن   -1

 ها و واحدهای یادگیریبررسی فصول، بخش -2

 فصل دوم: بررسی واحد های یادگیری در کتاب درسی 

 عنوان واحد یادگیری -9-9

 هدف واحد یادگیری -9-8

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -9-1

 آموز و بد فهمی های احتمالیهای ضروری دانشدانستهتعیین پیش -9-2

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطلاحات خاص این واحد یادگیری -9-3
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 رت موردنظر.یابی به مفهوم نهایی /مهای گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه -9-7

 ها با توجه به مفاهیم اساسیشواهد و مثال -9-6

 نحوه سازماندهی فرصت های یاگیری با توجه به رویکرد برنامه درسی  -9-2

 تنوع راهبرد های آموزش و ارزشیابی در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1

 بررسی توالی و انسجام فرصت های یادگیری.  -9-98

 کند.ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک مینویسیدرشتهای آموزشی، بررسی تصاویر، نمودارها، پیام -9-99

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد تدریس. -9-98

 آموزان ارتباط داد.هایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانشروش -9-91

 های بکارگرفته شده برای توسعه مهارت های تفکر راهبرد -9-92

 ز واحد تدریسطراحی ارزش یابی تکوینی ا -9-93

 یابی، مجموعی از واحد یادگیریطراحی ارزش -9-97

 فعالیت یادگیری: 

نقد و بررسننی واحد های یادگیری کتاب درسننی بر اسنناس چارچوب ارارئه شننده در فصننل دوم و ارائه یافته ها به کلاس و تصننمیم 

وزان در درک عمیق تر مفاهیم گیری در خصننوص نکات قوت و ضننعف کتاب به همراه ارائه پیشنننهادات برای کمک به دانش آم

 اخلاقی و دینی. 

 توصیه می شود کلیه کتاب ها در شش پایه تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.  

 فعالیت عملکردی:

 کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری با رعایت اهداف و حدود محتوا در برنامه درسی 

 یر مواد آموزشیفصل سوم: بررسی ساختار کتاب راهنمای معلم و سا

تبیین منطق واحد یادگیری )دلیل فرصت های یادگیری طراحی شده با توجه به موقعیت های واقعی زندگی و لحاظ  (9

 نمودن تفاوت های فردی(

قابلیت ها و توانایی هایی که دانش آموزان پس از گذراندن این  -تعیین پیامد های یادگیری )انتظارات از دانش آموزان  (8

 به آن دست خواهند یافت( واحد یادگیری

 تبیین مفاهیم اساسی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است.   (1

 بررسی بدفهی های یادگیرندگان و راهکار ها (2

چگونگی درگیر نمودن دانش آموزان از طریق فراخواندن دانش، تجربیات پیشین و علایق فردی آنان برای کسب دانش  (3

 و تجربیات جدید.

مرحله بندی  فرصت های یادگیری، تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی با استفاده از راهبرد های  سازمان دهی و (7

 مختلف 

 راهبرد های هماهنگ نمودن واحد یادگیری با سبک های یادگیری، توانمندی و علایق فردی  (6

 تجربیات خارج از کلاس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیین محدوده ی (2
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زان انعطاف/ قدرت انتخاب در انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی بر اساس تفاوت های فردی و می (1

 موقعیت های یادگیری در مناطق مختلف

انواع راهکار های سنجش )رسمی و غیر رسمی( و ملاک های ارزیابی سطوح عملکردی در ارزیابی تکالیف یادگیری و  (98

 تکالیف عملکردی 

 طح دستیابی یادگیرندگان به پیامد ها و ارایه بازخورد موثر به دانش آموزانروش تفسیر، س (99

 سایر منابع مورد استفاده معلم (98

 نمونه کاربرگ ها/ سازماندهنده های تصویری 

  دستور العمل ها 

 نمودار ها 

  منابع خواندنی 

 فهرست واژگان 

 نمونه آزمون ها 

 شناسیکتاب 

بر اسناس سناختار فوق و تهیه گزارشنی از سطح کارآیی آن در کمک به معلمان در  بررسنی راهنما های معلمتکلیف یادگیری: 

 آموزش.

بازنگری یک نمونه واحد های یادگیری طراحی شننده در راهنمای معلم و تکمیل آن با طراحی فرصننت های  تکلیف عملکردی:

 یادگیری جدید و تولید منابع آموزشی مورد نیاز.

 فصل چهارم: ارایه تدریس نمونه

دانشجو  طراحی انجام شده برای واحد یادگیری را در سطح کلاس درس اجرا و میزان تحقق اهداف و کمک به یادگیری دانش 

 شود.آموزان  مورد نقد قرار می گیرد. گزارش تدریس همراه با اصطلاحات تنظیم و ارایه می

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 9

اب درسی و راهنمای معلم، مطالعه مستقل در طراحی واحد یادگیری و راهبرد غیر مستقیم استفاده از راهبرد تعاملی در بررسی کت

 )تحلیل نقاد( در اجرا و ارزیابی واحد یادگیری. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 برنامه درسی حوزه یادگیری حکمت و معارف اسلامی و کتب درسی مربوطه در دوره ابتدایی. 

 )پیشنهادی( ادگیریراهبردهای ارزشیابی ی. 0

 نمره  3ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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 نمره  98اجرا و ارزیابی واحد یادگیری در سطح کلاس درس 

 گیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یاد

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «یآموزش تربیت بدنمبانی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

یی از مهارت های حرکتی مثل دویدن، پریدن و... برخوردار می باشند اما برای تقویت علی رغم این که کودکان با ورود به دوره ابتدا

عضلات و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت های بدنی دارند تا از هماهنگی لازم در حرکات در موقعیت های مختلف برخوردار 

ین نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی وجود دارد. شوند. روند رشد جسمانی کودکان در این دوره با یکدیگر متفاوت است و از ا

آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز های فردی کودکان و بکارگیری 

برنامه  با شناختعضلات و تقویت مهارت های حرکتی و قوای جسمانی آنان متناسب با ظرفیت های فردی کمک می کند. معلمان 

درسی تربیت بدنی و روش های آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت های یادگیری مبادرت نمایند که از طریق آن 

دانش آموزان کارگروهی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و تقویت قوای جسمانی و مهارت های حرکتی خود را به کمک تمرین 

 های ورزشی فرابگیرند. 

 شخصات درسم

 عملی -نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای تدریس: 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

  مبانی آموزش تربیت بدنینام درس به فارسی: 

 Fundamentals of Physical Educationنام درس به انگلیسی: 

 یری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگ

با شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش های آن، فرصت های یادگیری برای تقویت قوای 

 جسمانی و بکارگیری مهارت های حرکتی متناسب با تفاوت های فردی طراحی نمایند. 

  

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت7

 فصل اول: کلیات

 اهداف عمده درس تربیت بدنی فلسفه تربیت بدنی، -

 مفاهیم و تعارف تربیت بدنی، بازی، ورزش و فعالیت های ورزشی -

 نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت  -

 در مدارس ابتداییضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی -

 جایگاه درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی در اسناد تحولی -

 داف عمده درس تربیت بدنی در دوره ابتداییاه -
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 های رشد حرکتی کودکانفصل دوم: شناخت ویژگی

 مبانی رشد حرکتی بنیادی در کودکی -

 نقش تربیت بدنی و فعالیت های حرکتی در رشد کودکان -

 سال 1-7مراحل رشد حرکتی کودکان  -

 سال 6-1مراحل رشد حرکتی کودکان  -

 سال 98-98مراحل رشد حرکتی کودکان  -

 تکلیف عملکردی: 

سال یافته ها را در سه دوره  98تا  7با مراجعه به مقالات و منابع علمی در زمینه رشد جسمی حرکتی دانش آموزان در دامنه رشدی 

)پایه اول و دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششم( طبقه بندی و تمایز میان دختران و پسران و دامنه تفاوت های فردی را در قالب یک 

 ه کوتاه گزارش کند. مقال

 نقش بازی در رشد حرکتی کودکان فصل سوم:

 تاثیر بازی بر نیاز های جسمانی، اجتماعی و عاطفی کودکان -

 انواع بازی های حرکتی -

 اصول طراحی بازی های حرکتی -

 اصول طراحی بازی های تلفیقی -

 طراحی آموزشی و ساختار درس تربیت بدنی :چهارمفصل 

 طرح درس روزانه و سالانه -رس تربیت بدنیمراحل طراحی آموزشی د -

 روش های تدریس درس تربیت بدنی -

 مدیریت کلاس و مراحل اجرایی ساعت درس تربیت بدنی -

 های ورزشیاصول انتخاب فعالیت -

 بدنی ارزش یابی پیشرفت تحصیلی درس تربیت -

 فصل پنجم: مدیریت کلاس درس

 آموزش -الف 

 آمادگی سازمانی -

 گرم کردن -

 آموزش -
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 مهارت اجرای -

 به حالت اولیه بازگشت -

 یادگیری:  فعالیت

یک جلسه کلاس درس تربیت بدنی را مشاهده و ضمن تهیه گزارش از کلاس چگونگی اجرای برنامه درسی و نحوه بکارگیری 

 امکانات و تجهیزات را به جهت میزان تأثیر گذاری بر تقویت قوای جسمانی یا مهارت های حرکتی گزارش کند. 

 کردی: تکلیف عمل

برنامه درسی تربیت بدنی را از منظر مراحل و استلزامات اجرایی در پایه های مختلف بررسی و با توجه به نیاز موقعیت های یادگیری 

 تجربه شده )مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم( آن را تحلیل و پیشنهادتی برای تطبیق برنامه با موقعیت های آموزشی ارائه نماید. 

 منابع -ب

 فاده از فضااست -

 جایی وسایلنگهداری و جابه -

 منابع و ابزار مورد نیاز -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم در آموزش مهارت های حرکتی و قوای جسمانی با استفاده از 

متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان، و راهبرد های شناختی  فعالیت ها و تمرین های بدنی و مدل سازی آن برای دانش آموزان

 برای تحلیل برنامه درسی است.

 . منابع آموزشی4

ر پایه د . برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی، راهنمای معلم دوره ابتداییدفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 های مختلف دوره ابتدایی. 

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 نمره  98ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

نمره :  98ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

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

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

http://www.talif.sch.ir/
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 «آموزش تربیت بدنی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

رود به دوره ابتدایی از مهارت های حرکتی مثل دویدن، پریدن و... برخوردار می باشند اما برای تقویت علی رغم این که کودکان با و

عضلات و رشد جسمی نیاز به ورزش و فعالیت های بدنی دارند تا از هماهنگی لازم در حرکات در موقعیت های مختلف برخوردار 

متفاوت است و از این نظر بین دختران و پسران تفاوت هایی وجود دارد. شوند. روند رشد جسمانی کودکان در این دوره با یکدیگر 

آشنایی معلمان با روند رشد حرکتی کودکان در دوره ابتدایی به برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز های فردی کودکان و بکارگیری 

امه ک می کند. معلمان با شناخت برنعضلات و تقویت مهارت های حرکتی و قوای جسمانی آنان متناسب با ظرفیت های فردی کم

درسی تربیت بدنی و روش های آموزش آن قادر خواهند بود تا به طراحی فرصت های یادگیری مبادرت نمایند که از طریق آن 

دانش آموزان کارگروهی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و تقویت قوای جسمانی و مهارت های حرکتی خود را به کمک تمرین 

 زشی فرابگیرند. های ور

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 مبانی آموزش تربیت بدنی نیاز:پیش

تخصا مورد نیاز برای تدریس: 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

  آموزش تربیت بدنینام درس به فارسی: 

 Physical Educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

با شناخت برنامه درسی تربیت بدنی و روش های آن، فرصت های یادگیری برای تقویت قوای 

 جسمانی و بکارگیری مهارت های حرکتی متناسب با تفاوت های فردی طراحی نمایند. 

  

 

 ی درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوا. فرصت7

 فصل اول: کلیات

 ، بازی، ورزش، وبازی های ورزشیمفهوم وتعریف تربیت بدنی -

 ضرورت واهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  -

 رویکرد درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی -

 درس تربیت بدنی در مدارس ابتداییاهداف کلی، موضوعات و محتوای  -

 تربیت بدنیدوم: برنامه درسی درس  فصل
 برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی -

 مراحل آموزش مهارت های بنیادین -
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 آمادگی جسمانی و آموزش فاکتور های آن -

 مراحل آموزش مهارت های ورزشی -

 حرکتی نحوه اجرای بازی های -

 تکلیف عملکردی:   

های نیازها و توجه تواناییتا ششم از حیث پیش ی اولها در پایهبرنامه درسی تربیت بدنی را به جهت وصعت و توالی  مهارت

آموزان بررسی نموده و با توجه به موقعیت های واقعی و نیاز های فردی دانش آموزان پیشنهاداتی ارائه جسمی و حرکتی دانش

 نماید. 

ت قوای آن بر تقوی یک فرصت یادگیری برای آموزش یکی از مهارت های پیش بینی شده در برنامه درسی طراحی، اجرا و تأثیر

 جسمانی، اصلاح/ تقویت مهارت های حرکتی را گزارش کند. 

 دهی درس و مدیریت کلاس درس تربیت بدنیفصل سوم: سازمان

 مقدمات -9

 انواع استقرار قوانین و مقررات

 های سال قبلبررسی آموخته

 ..(ها، اشکال، نیرو، فضای شخصی، فضای عمومی و.مفاهیم ) جهت، شناخت اندام

 روش یاددهی یادگیری

 ارزشیابی 

 : عملکردیتکلیف 

درس تربیت بدنی را مشاهده و آن را از منظر ویژگی های سازماندهی موقعیت یادگیری مورد نقد و ارزیابی قرار یک جلسه کلاس 

 دهد.

 یابیحرکات پایه:  نکات کلیدی، تمرینات ویژه، ارزش -کلاس مهارتی -8

 ،  )سرخوردن (، چرخیدن و پیچیدن، بلند کردن، پرتاب کردن و ...(راه رفتن ، دویدن به پهلو

 به پهلو دویدن )سرخوردن( پریدن ، خم شدن، باز شدن، دریافت کردن، پرتاب کردن.

 لی کردن، جا خالی کردن، هل دادن، تاب خوردن، ضربه زدن با دست و پالی

های ایمنی در ورزش، بهداشت و تغذیه ورزشی، شناخت رشتهمفاهیم دانشی: حرکات پایه و وضعیت بدنی، آمادگی جسمانی، 

 ورزشی، اهداف تربیت بدنی مدارس

 گیریآمادگی جسمانی نکات کلیدی، تمرینات ویژه، ابزار و روش اندازه -کلاس مهارتی-1

 پذیری، چابکی، تعادلاستقامت هوازی، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف

 پذیری، چابکی، تعادل پویادرت ، انعطافاستقامت هوازی، استقامت موضعی، ق

 پذیری، چابکی، تعادل پویااستقامت هوازی، استقامت موضعی، قدرت ، انعطاف    - 

 عروقی یا گردش خون و تنفس -استقامت عمومی ) قلبی    -

 استقامت موضعی )عضلانی(    -
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 قدرت  - 

 پذیریانعطاف  - 

 چابکی  - 

 تعادل  - 

 سرعت  - 

 نگی و توازنهماه  - 

 کلاس مهارتی ، پایه چهارم و پنجم و ششم-2

 آموزش مقدماتی مهارت های پایه ورزشی، دو و میدانی، طناب بازی، هندبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز

 : عملکردیتکلیف 

ه فعالیت را برای اجرای بعدی اصلاح بازی ورزشی برای یکی از محور های زیر  طراحی و اجرا نموده و با نقد فعالیت اجرا شد

 نماید. 

 توسعه مهارت های پایه ورزشی و آمادگی جسمانی دانش آموزان 

 ها و آمادگی جسمانیتوسعه مهارت

 تکلیف عملکردی: 

ای ه یک جلسه آموزش درس تربیت بدنی را طراحی، اجرا و با نقد نتایج پیشنهادتی برای تقویت/ اصلاح طراحی ارائه نماید. یافته

دانشجویان پس از ارائه در جلسه سمینار کلاسی در قالب یک گزارش نقد و بررسی طراحی های گزارش شده به پیشنهادتی ارائه 

 شود. 

 : ارزشیابی درس تربیت بدنیچهارمفصل 

 ارزیابی مهارت های حرکتی پایه -

 ارزیابی آمادگی جسمانی -

 های ورزشی ارزیابی مهارت -

 

 دگیری. راهبردهای تدریس و یا9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری عملی برای کسب تجربه مستقیم در آموزش مهارت های حرکتی و قوای جسمانی با استفاده 

از فعالیت ها و تمرین های بدنی و مدل سازی آن برای دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان، و راهبرد های 

 .شناختی برای تحلیل برنامه درسی است

 . منابع آموزشی4

دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری. برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی، راهنمای معلم دوره ابتدایی در پایه 

 های مختلف دوره ابتدایی. 
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 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 نمره 98ارزشیابی پایانی: تدریس عملی و نقد آن 

 نمره  98بی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیا

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

 ا و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ه
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 «یریادگیو  یباز»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  -9

آموزش و یادگیری در دوران دبستان مستلزم توجه به نیازهای همه جانبه دانش آموزان در ابعاد جسمی ، شناختی ، عاطفی و 

بتدایی در مرحله عملیات عینی می باشند . لذا فرصت ها و موقعیت اجتماعی می باشد. از آن جا که کودکان در سنین دوره ا

های یادگیری باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا زمینه انجام دادن ، عمل کردن ، تجربه کردن و ... را به آن ها بدهد . در این 

یی است که می تواند جریان آموزش و راستا بازی به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای درونی کودکان  از جمله سازکارها

یادگیری را در دوره ابتدایی به ویژه در دوره اول ) اول ، دوم و سوم ( به جریانی شوق انگیز ، نشاط بخش ، لذت بخش و 

د . کننکه با هیجان همراه است، زندگی در دنیای آینده را تمرین می کودکان از طریق بازیخلاقیت پرور مبدل نماید .

های آن در رشد همه جانبة ههنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی کودک باعث شده تا توجه های هر بازی و فایدهویژگی

متخصصان تعلیم و تربیت به چگونگی نقش آن در امر آموزش کودکان معطوف شود.به نحوی که امروزه بسیاری از کشورهای  

تر بازی را یکی از اولویت های مهم و اساسی مدارس به ویژه در توسعه یافته دنیا، یادگیری از طریق بازی یا یادگیری در بس

دوره ابتدایی قرار داده اند.همچنین مدارس شاد نیز به عنوان نیاز عصر حاضر و یکی از بسترهای اجرای مطلوب رویکرد بازی 

ا ستانی را گذرانده اند لذدر فرآیند یادگیری می باشد.  از آن جایی که دانشجویان  در دوره کارشناسی واحد بازی های دب

جهت توسعه و گسترش و بهره گیری از بازی و آشنایی با رویکردها ، استراتژی ها و کارکردهای آن این واحد درسی تحت 

 برای دوره کارشناسی ارشد در نظرگرفته شده است. "یادگیری از طریق بازی  "عنوان 

 مشخصات درس

 

 عملی-نظرینوع درس: 

 واحد 8تعداد واحد:

 ساعت 22تعداد ساعت: 

 وضوعیمشایستگی کلیدی: 

 -دروس پیش نیاز: 

استاد متخصا برای 

 تدریس:

 علوم تربیتی ایدکتر

 

 

 بازی و یادگیرینام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:
Play-based learning 

 قادر خواهد بود: معلمپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو

 و اهمیت  بازی را تبین نماید.مفهوم  -

 فلسفه وجودی بازی را تحلیل نماید. -

 نقش و ضرورت بازی برای کودکان را تبیین و تشریح نماید .  -

 انواع بازی ها و تقسیم بندی های آن تبیین نماید. -

 .نماید طراحی و تدوین را بازی های جدید -

یادگیری در کشورهای بررسی تطبیقی رویکرد های حاکم بر استفاده از بازی در به  -

 . بپردازد مختلف

 .را اجرا نمایدبازی های آموزشی طراحی شده  -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت -7

 فصل اول : کلیات و تعاریف یادگیری مبتنی بر بازی در آموزش ابتدایی 

 اهمیت و ضرورت بازی  -
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 تعاریف بازی  -

 ارزش های بازی  -

 انواع بازی  -

 نظریه های بازی  -

 اصول بازی  -

 فصل دوم : مبانی فلسفی بازی در آموزش ابتدایی 

 مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی بازی  -

 بازی از دیدگاه فیلسوفان غرب -

 بازی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان -

 فصل سوم :  کارکرد های بازی در آموزش و یادگیری  

 ه های درسی دورة ابتدایی بازی و ارتباط آن با برنام  -

 بازی و ارتباط آن برنامه های تربیتی دورة ابتدایی   -

 بازی و مهارت های زندگی در دورة ابتدایی  -

 بازی و دانش آموزان با نیازهای ویژه در  دورة ابتدایی -

 بازی درمانی در  دورة ابتدایی  -

 فصل چهارم : مدارس شاد در آموزش ابتدایی

 در دورة ابتدایی مفهوم شادی -

 ضرورت و اهمیت شادی در دورة ابتدایی  -

 عوامل موثر بر شادی در دورة ابتدایی  -

 اجزای تشکیل دهنده شادی در دورة ابتدایی -

 مدرسه شاد در دورة ابتدایی  -

 ویژگی های مدارس شاد در دورة ابتدایی -

 فصل پنجم : اسباب بازی و یادگیری در آموزش ابتدایی 

 ف  اسباب بازی تعری-

 اهمیت اسباب بازی برای کودکان-

 ویژگی های اسباب بازی - 

 انواع اسباب بازی  -

 فصل ششم : طراحی، تولید و کاربرد اسباب بازی 

   در دورة ابتدایی فرایند طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی بازی های آموزشی -

  در دورة ابتدایی ارزشیابی و نقد بازی های تولیدی -

  در دورة ابتدایی اجرای عملی بازی -
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 فصل هفتم: طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس مبتنی بر بازی

 فرایند طراحی تدریس مبتنی بر بازی -

 اجرای تدریس مبتنی بر بازی  -

 ارزشیابی یادگیری مبتنی بر بازی -

 

 

 

 :و یادگیریراهبرد های تدریس  -9

محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به همراه تدارک دیدن فرصنت های یادگیری مسنتقیم در داخل 

 مشارکت دانشجویان با استفاده از روش های تدریس هیل است.

 سخنرانی -

 پرسش و پاسخ -

 بارش مغزی -

 پروژه ای -

 بحث گروهی -

 یاران در یادگیری -

 کارایی تیمی -

 نمایش -

 تدریس اعضا -

 منابع آموزشی: -4

 گیتی. . تهران: نشر آفتابدرمانی بازی(. 9116ریان، بنیامین؛ مرادی، فرشته )صاب

. اسلام ختیشنا معرفت و شناختی انسان های آموزه با سازگار تربیت در بازی فلسفه تبیین(. 9119کشاورز، سوسن؛ قلی ها، فاطمه )

 تربیت. تهران: منادی

 : نشر ویرایش.. تهرانبازی شناسی روان(. 9113مهجور، سیامک رضا )

م: علی )مترج آزاد( محیط در برتر کیفی هایتجربه کسب برای لازم باز )اقدمات فضای در یادگیری و بازی(. 9119وایت، جان )

 ایمانی(. تهران: انتشارات مدرسه.
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 «آموزش هنرمبانی »سرفصل درس 

                      معرفی درس و منطق آن:   .  9

   به         ن جهت غل                                                                      درک ویژگی های رشدی کودکان و نوجوانان برای برنامه ریزی درسی وکمک به آنا             در آموزش هنر        مسئله     ترین    مهم

           روه سنی را     هر گ                روانی و اجتماعی                      معلم باید مشخصات خاص                                                           بر مشنکلات یادگیری و دستیابی به ظرفیت های بی کران هنر است. 

                                                 درحقیقت رشد هنری و خلاقیت وکسب مهارت هنری مستلزم                                                  اسناس آن برنامه آموزشنی هنر را تهیه و تدوین نماید.      و بر        بشنناسند

                   کودکان و نوجوانان               ارزش کار هنری                                                 ای اولیه کودکان و نوجوانان وحمایت های محیطی اسنننت.                          شننننناخنت تعامل میان قابلیت ه

                                            ایشننان اسننت که در انواع هنرهای موجود می تواند        آفرینش      قدرت          تخیلات و    ،             ابتکارات شننخصننی       میزان   ه                  طور وسننیعی وابسننته ب   به

                                              ی رشنندی و تحلیل هنر کودکان و نوجوانان در ابعاد                                                                   متفاوت باشند و به اشننکال مختلف بروز نماید. دراین میان شنناخت ویژگی ها

                                                             مختلف و روند تحول آن برای معلمان هنر ضرورتی انکارناپذیر است.

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 ساعت 22 :زمان درس

شاااایسااتگی کلیاادی: 

 موضوعی

  -: پیشنیاز

 اسااتاد متخصااا برای

 هنر تدریس:

 موزش هنرمبانی آ نام درس به فارسی:

 The Basics of Art Education  :  به انگلیسی

 قادر خواهد بود:معلم پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو 

 .آثار هنری کودکان و نوجوانان را با توجه به مشخصه های رشد طبیعی، توصیف و تحلیل نماید 

 ها تیظرف رشد در هنر آموزش نقش درکیی و با شناخت نسبت به برنامه درسی هنر در دوره ابتدا 

 ، فرصت های آموزشی و تربیتی مناسبی را برای آنان خلق کند. آموزان دانش یها استعداد و

  بنا آگناهی از چگونگی تحلینل هنر کودکنان و نوجواننان، پناره ای از مشنننکلنات دانش آموزان را

 شناسایی کند و در جهت رفع آنها بکوشد.

 رزشیابی آثار هنری کودکان و نوجوانان، موجب تشویق و تعالی آنان گردد.با شناخت چگونگی ا 

 

                                     های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:    فرصت   . 7

 فصل اول: کلیات

 و انواع آن تعاریف هنر 

 با توجه به حوزه های مختلف هنرهای تجسمی، نمایشی و  کودکان و نوجوانان کارکرد و نقش هنر در تربیت و یادگیری(

 نیداری(ش

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در کلاس 
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 ارائه نمونه هایی از کارکرد و تاثیر هنر بر تربیت و یادگیری کودکان و نوجوانان 

 عملکردی:  تکالیف

  ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری هنر در تربیت و یادگیری کودکان و نوجوانان 

 ی ابتداییهنر دوره درسی برنامهآشنایی با :  دومفصل 

 موضوع تربیت هنری: آشنایی با طبیعت، زیبایی شناسی، نقد هنری، تولید محصول  3برنامه درسی هنر)بررسی  رویکرد

 هنری، آشنایی با تاریخ هنر(

 اصول 

 ی درسی آموزش هنراهداف کلی برنامه 

 /آشنایی / شقصه و نمای/ بیت شنواییتر/ سازیکاردستی و حجم/نقاشی محتوای برنامه درسی هنر)ارتباط با طبیعت

 (میراث فرهنگیتاریخ هنر و با 

 در آموزش هنر و ارزشیابی های تدریسروش 

  رویکردهای آموزش هنربررسی 

 فضا و مواد آموزشی در آموزش هنر 

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در کلاس 

  ناصر برنامه با یکدیگر و نقش هر یک از حوزه های هنری از منظر ارتباط عنقد و تحلیل برنامه درسی آموزش هنر

 در پرورش قدرت خلاقیت، توانایی های ههنی و عاطفی دانش آموزان با توجه به تربیت هنری

 بررسی رویکردهای جدید آموزش هنر و مقایسه آن با رویکرد منتخب برنامه درسی هنر 

 عملکردی:  تکالیف

 موضوع تربیت هنری( 3دانش آموزان در حوزه های مختلف هنر)با توجه به  ارائه پیشنهاداتی برای تربیت هنری 

 فصل سوم: روانشناسی هنر کودک و نوجوان

  آشنایی با مراحل تکامل نقاشی کودکان )اثر یا خط نامشخص/ خط مشخص/اشکال هندسی درهم/ درکنار هم

 قراردادن چند شی/اجتماع چند شکل مختلف یا تصویر نگاری(

 رشد تربیتی و عاطفی کودکان و نوجوانان)تجسمی، نمایشی، شنیداری( نقش هنر در 
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  تجزیه و تحلیل آثار هنری کودک و نوجوان از دیدگاه روان شناسی)در حوزه نقاشی: نوع کشیدن خطوط، اندازه

 عناصر و اشکال، ارتباط عناصر، نوع رنگ های مورد استفاده و...( 

 تست آدمک و ...(  کاربرد انواع تست های تصویری و ترسیمی( 

 آشنایی با هنر درمانی و شیوه های آن 

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در کلاس 

 انتخاب نمونه های مختلف از میان آثار دانش آموزان، برای تجزیه تحلیل از دیدگاه روانشناسی 

 ارائه گزارش درباره نقش هنر در رشد تربیتی و عاطفی کودکان و نوجوانان 

 شیوه به کارگیری تست های تصویری و ترسیمی 

  ،ارائه راهکارهایی برای کمک به رفع مشننکلات رفتاری و یادگیری با اسننتفاده از حوزه های مختلف هنر )تجسننمی

 نمایشی، شنیداری(       

   ی:عملکرد تکالیف

 اه روانشناسیانتخاب نمونه های مختلف از میان آثار دانش آموزان، برای تجزیه و تحلیل از دیدگ 

 تهیه گزارش درباره نقش هنر در رشد تربیتی و عاطفی کودکان و نوجوانان 

 شیوه به کارگیری تست های تصویری و ترسیمی 

  ،تهیه راهکارهایی برای کمک به رفع مشنکلات رفتاری و یادگیری با استفاده از حوزه های مختلف هنر )تجسمی

 نمایشی، شنیداری(   

 قیت در کودکان و نوجوانانفصل چهارم: پرورش خلا

 تقویت مهارت مشاهده 

 )...تقویت حواس)لامسه، شنوایی و 

 تقویت درک و دوستی با طبیعت 

 تاکید بر انجام فعالیت های ههنی و تخیلی 

 تاکید بر انجام فعالیت های گروهی در کنار فعالیت های فردی 

 ( ابتکار/ بسط دادن/ سازمان  قالب شکنی/ سیالی/ انعطاف پذیری/شناخت روش های پرورش خلاقیت

 دادن/تشبیه/ترکیب/تخیل/حذف کردن/ بستن/ پیش بینی و ... (

 یادگیری: فعالیت
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 پرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث درسی 

 ارائه گزارش راجع به روش های پرورش خلاقیت 

  ارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده 

 ت ارائه راهکارهایی برای درک و دوستی با طبیع 

  ارائه راهکارهایی برای انجام فعالیت های ههنی و تخیلی در آموزش هنر 

  ارائه راهکارهایی برای انجام فعالیت های گروهی خلاقانه در آموزش هنر 

 ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از روش های پرورش خلاقیت در آموزش حوزه های مختلف هنر 

 ی:عملکرد تکالیف

 یشنهادات عملی و کاربردی راجع به موضوعات طرح شده در این فصلتدوین راهکارها و پ 

 فصل پنجم: شیوه ارزشیابی آثار هنری کودکان و نوجوانان

 مفهوم ارزشگذاری و ارزشیابی آثار هنری کودکان و نوجوانان 

 هدف از ارزشیابی آثار هنری دانش آموزان و حساسیت فوق العاده آن در پایه های مختلف درسی 

 محوری یا نتیجه محوری در آموزش هنرفرآیند 

  توجه به تفاوت های جسمی،  روحی و عاطفی دانش آموز در ارزشیابی آثار هنری)پرهیز از رفتارهای مخرب در

ر ه هنری آثار بودن فرد به منحصرنقد آثار، رعایت اصل تشویق مداوم، خودارزیابی توسط خود دانش آموز، 

 دانش آموز و ...(  دانش آموز، جستجوی علایق هنری هر

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث درسی 

  ارائه راهکارهایی برای ارزشیابی صحیح آثار هنری کودکان و نوجوانان و افزایش عشق و علاقه به هنر از این طریق 

  تمرین عملی نقد و ارزشیابی آثار هنری دانش آموزان با توجه به پایه ایشان 

 ی:کردعمل تکالیف

  راهکارهایی برای ارزشیابی صحیح آثار هنری دانش آموزان برای ارائه در کلاستدوین 

 تهیه نمونه آثار دانش آموزان،  برای  نقد و ارزشیابی آثار ایشان در کلاس 

 

       راهبردهای تدریس و یادگیری. 9
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سم اده از شیوه ارائه مستقیم )توضیح مفاهیم، رتدارک دیدن فرصنت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استف

قد نانیمیشن های آموزشی( در مباحث به همراه مشارکت دانشجویان در فیلم و اشنکال، استفاده از اسلایدهای آموزشی و مشاهده 

مباحث ری یمشارکتی برای درک عمیق تر و بکارگهای شیوه  است. همچنین استفاده از تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شدهو 

اربرد و کتحلیل نتایج  وکلاس طراحی شده در محیط عملی انجام فعالیت های  لازم است. در موقعیت های واقعی تدریس درسنی

  .آن در زندگی مورد نظر است

ائه ربهره گیری از فرصنت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه های مطالعه فردی برای ا 

کلاس، انجام نمونه های عملی خلاق بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در 

همچنین ضنروری اسنت فرصنت های یادگیری غیرمستقیم دیگری مانند گردش در طبیعت و بازدید از مراکز مختلف  اسنت.و... 

 .مرتبط با محتوای این سرفصل را تدارک دید

 . منابع آموزشی4

  ،هنر و فرهنگ یریادگی و تیترب ه حوزبرنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران 

 ،یی. تهران:  اداره کل چاپ و ابتدا سوم و دوم اول، یها هیپا معلمان یبرا هنر درس یراهنما(. 9119و دیگران) فاطمه رادپور

 2/31: کتاب کدتوزیع کتاب های درسی،

 ،چهارم، پنجم و شننشننم دبسننتان(. تهران:  اداره کل چاپ و  معلمان یبرا هنر درس یراهنما(. 9117ران)و دیگ فاطمه رادپور(

 72: کتاب کدتوزیع کتاب های درسی، 

 (کلیدهای پرورش خلاقیت هنری در کودکان و نوجوانان. ترجمه اکرم قیطاسی. تهران: 9118اسنترایکر، سوزان؛ وارنر، سالی.)

 انتشارات صابرین، چاپ سوم

 ( برنامه درسنننی و آموزش هنر در آموزش و پرورش. تهران: اتنتشنننارات سنننمت، 9111مهرمحمدی، محمود؛ کیان، مرجان .)

 چاپ اول

 (نقش هنر درآموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان. تهران: انتشارات مدرسه، چاپ اول 9168میرزا بیگی، حسن .) 

 چاپ اولاسم نشر ی. تهران:رجب نبیز رجمهت. هنرکودکان لیتحل و هیجز(. ت9116، رودا)کلاگ ، 

 (تاتر کودک از دیدگاه هنر و روانشناسی. تهران: انتشارات رشد، چاپ اول9177رضا بدلی، مهدی .) 

 ترجمه علی عابدی. تهران: نشر اینترنتی، چاپ اولخلاق کودکان پرورش(. 9113)کام یو ،کیونگ . 

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 نمره  98( آزمون نظری) رزشیابی پایانی:ا

 مره ن 3 )عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها( ارزشیابی فرآیند:
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 نمره  3)مجموعه تکالیف عملکردی(  ارزیابی پوشه کار:

 مهم:  نکات

 به  و تقدم و تاخر و یا ادغام مباحث با توجه در فصننل های مختلف صننرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد ترتیب مطالب

 نظر استاد صورت می پذیرد.

  ،مورد توجه قرار گیرد. بازدید از مراکز مرتبط با هنر کودکان و نوجوانان 

 ،انتظار می رود به طور مبسننوط بررسننی و  به دلیل اهمیت خاص چگونگی ارزشننیابی از آثار هنری دانش آموزان

 تحلیل گردد.

 مورد تاکید است. فردی و گروهی، ی یادگیری خلق فرصت ها 

  ارتباط و دوسنتی با طبیعت،  زیبایی شنناسنی، تقویت مهارت مشاهده، آشنایی با تاریخ هنر و میراث فرهنگی، نقد

توامان، در تربیت هنری دانش آموزان نقش به سنزایی دارد. لذا اهمیت و ضرورت  هنری و تولید محصنول هنری

 علمان یاداوری شود و مورد تاکید قرار گیرد.این موارد به دانشجوم
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 «یسیکارگاه خوشنو»سرفصل درس 

                      معرفی درس و منطق آن:   .  9

                                                                                                                   خوشننویسنی از جمله هنرهای سننتی ایرانیان است که از دیرباز در این سرزمین وجود داشته و هر بیننده ای را مجذوب زیبایی خود 

                                                                       بعد این هنر اسننت و بعد دیگر آن خوش خطی و خوانایی اسننت که لازمه ارتباط در                                              می کند. اما زیبایی و جنبه تزئینی خط تنها یک

                                                                                                                  جامعه اسنت. متاسنفانه امروزه در بین جوانان و نوجوانان ما، کمتر افراد خوش خط دیده می شوند و بدخطی یکی از معضلاتی است 

                                            برای تصحیح برگه های امتحان دانش آموزان دچار                                                                         که در مدارس ما و در بین دانش آموزان وجود دارد و حتی گاهی معلمان را نیز

                                                                                                                 مشکل می کند. این در حالی است که در گذشته توجه به خط و خوانایی و زیبایی آن از موارد آموزشی مهم بوده است که امروزه 

              فراد در جامعه                                       از آنجا که خط و خوشنویسی نیاز روزمره ا  .                                                          در بین برنامه های مختلف مدارس به دسنت فراموشنی سنپرده شده است

 .                                                                                                        است، لذا باید بیش از این در مدارس مورد توجه قرار گیرد و حتی به صورت یک درس مستقل در مدارس آموزش داده شود

 مشخصات درس

 کارگاهینوع درس: 

  9تعداد واحد:

 22 تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 مبانی آموزش هنرنیاز: پیش

اسااتاد متخصااا برای 

درک دارای مننتاادریااس: 

منمنتنناز و بننالنناتنر از انجمن 

 هنر ،خوشنویسان

  خوشنویسیکارگاه نام درس به فارسی: 

  Workshop Calligraphyنام درس به انگلیسی:

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

 اددهی و شیوه یادگیری و ی با شناخت خط تحریری نستعلیق، قواعد ساختاری، مراحل شکل گیری

 آن، این خط را با مهارت بنویسد.

 .زیبایی شناسی خوشنویسی را تبیین و تحلیل کند 

 .خوشنویسی تحریری و قواعد آن را با موفقیت به دانش آموزان آموزش دهد 
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 فصل اول: کلیات 

 انواع آشنایی با کلیات خوشنویسی و 

  ضرورت و اهمیت آموزش خوشنویسی 

 زیبایی شناسی خوشنویسی 

 یادگیری:فعالیت 
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  پرسش و پاسخ، شرکت و تعامل در مباحث درسی 

 ارایه گزارش و کنفرانس درباره موضوعات فصل 

 بررسی  منابع نوشتاری و تصویری 

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارش و کنفرانس درباره موضوعات فصل 

  نوشتاری و تصویریبررسی  منابع 

 فصل دوم: خوشنویسی تحریری نستعلیق

 قواعد سطر و سطر نویسی و خط زمینه 

 حروف و کلمات و جایگاه آنها در سطر 

 اتصالات بر مبنای حروف و کلمات 

  گروه بندی و معرفی اتصالات همسان و هم شکل )مثلا حروف ب پ ت ث ی ن که در اتصالات ابتدا و وسط در

 دارند( کلمات شکل یکسانی

  قواعد سطر در ترکیب حروف و کلمات 

  سطر نویسی بر مبنای حروف و کلمات 

 )ترکیب سطر و صفحه) قرار دادن سطور مختلف  و صفحه آرایی در یک کادر مشخص با فرم بندی های متنوع 

 یادگیری:فعالیت 

  پرسش و پاسخ ، تعامل در مباحث درسی 

 عملی حروف و کلمات آموزش داده شده  تمرین  

 تمرین عملی نوشتار سطر 

  تمرین عملی نوشتار و ترکیب در یک صفحه 

 تکالیف عملکردی:

 انجام تمرین های عملی برای درک و شناخت کامل مباحث و ارائه در کلاس 

 فصل سوم: آموزش خوشنویسی تحریری به دانش آموزان

  متناسب با پایه دانش آموزان انتخاب محتوا و راهبردهای آموزش و ارزشیابی آن  برای مباحث این سرفصل 
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 چگونگی ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

  چگونگی ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به هنر خوشنویسی در دانش آموزان 

 دانش آموزان ، تخیل و خلاقیتچگونگی تقویت مهارت مشاهده و ارتقا حس زیبایی شناسی 

 یادگیری:فعالیت 

 سیپرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث در 

 ارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

  ارائه راهکارهایی برای ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به مباحث این سرفصل در دانش آموزان 

 در دانش آموزان با  ، تخیل و خلاقیتارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسی

 نویسیاستفاده از هنر خوش

      ارائه محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان 

 تکالیف عملکردی:

 تدوین راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

  تدوین راهکارهایی برای ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت  به هنر خوشنویسی در دانش آموزان 

  ا در دانش آموزان ب ، تخیل و خلاقیتراهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسیتدوین

 استفاده از هنر خوشنویسی

    جستجوی محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

ای یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم )توضیح مفاهیم، رسم تدارک دیدن فرصت ه

اشکال ، استفاده از اسلایدهای آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن های آموزشی( در مباحث به همراه مشارکت دانشجویان در نقد و 

ستفاده از شیوه های مشارکتی برای درک عمیق تر و بکارگیری مباحث تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده است. همچنین ا

درسی در موقعیت های واقعی تدریس لازم است. انجام فعالیت های عملی طراحی شده در محیط کارگاه و تحلیل نتایج و کاربرد 

 آن در زندگی مورد نظر است. 

آموزشی نیازمند استفاده از شیوه های مطالعه فردی برای ارائه بهره گیری از فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط  

بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه و نیز انجام نمونه های عملی 
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رتبط مایشگاه های مختلف مخلاق است. همچنین ضروری است فرصت های یادگیری غیرمستقیم دیگری مانند بازدید از موزه ها و ن

 با محتوای درس را تدارک دید.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 (9126اثباتی، محمدحسن .)آموزان. تهران: شیوه نو در آموزش خط تحریری )ریز( از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش

 گریفین

 کتب تمرینی و روزامد خوشنویسی تحریری با نظر استاد درس 

 ،(. اطلس خط. تهران: سروش 9118حبیب الله ) فضایلی 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 اخذ نوشتار خوشنویسی تحریری از دانشجومعلمان  جهت تعیین سطح اولیه ارزشیابی  آغازین: 

 نمره برای مباحث نظری طرح شده در کلاس 2تا ارزشیابی پایانی: 

  نمره 2در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها( )عملکرد دانشجو ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 2)مجموعه تکالیف عملکردی( ارزیابی پوشه کار: 

 نکات مهم:

 در فصل های مختلف صرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد و تقدم و تاخر و یا ادغام مباحث با توجه به نظر  ترتیب مطالب

 استاد صورت می پذیرد.

 طرح و بررسی گردد.  ث زیبایی شناسی خوشنویسی،مباح 

  مورد توجه قرار گیرد.  بازدید از مراکز هنری مرتبطمشارکت در رویدادهای خوشنویسی روز و 
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 «یو کاردست  یکارگاه  نقاش»سرفصل درس 

                        . معرفی درس و منطق آن:  9

درون و بیرون از حوزه یادگیری هنر افزایش می دهد و به آنان آموزش هنر به معلم توانایی آنان را در خلق فرصت های یاگیری در 

کمک می کند تا مشکلات یاگیری دانش آموزان را با استفاه از ظرفیت هنر در آموزش موضوعات درسی مختلف برطرف نمایند. 

 خلق ایده و ارزیابی اثر هنری علاوه بر این خلق یک اثر هنری در رشته های مختلف به آنان این امکان را می دهد تا با ایده یابی،

تولید شده توانایی های هنری خود را شناسایی نموده و ضمن رشد و توسعه ظرفیت های شخصی از زبان هنر در موقعیت های واقعی 

 زندگی استفاده نمایند.

 مشخصات درس

 کارگاهینوع درس: 

  9تعداد واحد:

 22تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 نری آموزش همباننیاز: پیش

استاد متخصا برای 

  هنر تدریس:

  کارگاه نقاشی و کاردستی نام درس به فارسی:

 Painting & Crafts Workshop : نام درس به انگلیسی

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 زان را تبیین و گزارش کند.اهمیت و ضرورت نقاشی و کاردستی در برنامه هنر دانش آمو 

 .با شناخت نسبت به انواع نقاشی و کاردستی، نمونه هایی را خلق و تولید کند 

 .چگونگی نقد و ارزشیابی آثار نقاشی و کاردستی دانش آموزان را، تبیین و تحلیل کند 

 فرصت های یادگیری مناسبی را برای تقویت مهارت مشاهده/آشنایی، درک و دوستی با طبیعت و 

میراث فرهنگی،هنری /پرورش خلاقیت / نقد هنر / آشنایی با تاریخ هنر/ خلق و تولید هنری با 

 استفاده از هنر نقاشی و کاردستی برای دانش آموزان خلق کند. 
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 فصل اول: خلق آثار طراحی و  نقاشی 

 ز هنر نقاشیتقویت مهارت مشاهده با استفاده ا 

  ،آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی)عناصر بصری: نقطه، خط، سطح، حجم و..  مفاهیم و اصول بصری: تعادل، ریتم

 9حرکت و....(

  آشنایی با نظم، اصول و زیبایی های طبیعت و درک مبانی هنرهای تجسمی از طریق جستجو و مداقه در طبیعت و

 میراث فرهنگی و هنری 

 انواع آن  آشنایی با رنگ و 

                                                           
 برای آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی می توان از هنرهایی چون عکاسی با موبایل هم استفاده کرد. 9
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  :خلق آثار نقاشی با ابزار و مواد مختلف)مدادرنگی، آبرنگ، گواش، انواع چاپ دستی، ماژیک و...( به دو شیوه 

 بازنمایی واقعیت)عینی و ههنی( -9

 انتزاعی  -8

  خلق آثار نقاشی دیجیتال)با اپلیکیشن ها و  نرم افزارهای ساده ی مناسب کودکان و نوجوانان مثل Paint ... و 

  آثار نقاشی گروهیخلق 

 نقد آثار نقاشی 

 نقاشی در تاریخ هنر و میراث فرهنگی ایران 

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و همراهی با فعالیت های کلاسی 

 ارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده در کودکان و نوجوانان با استفاده از هنر نقاشی 

 ی طبیعت و جستجوی مبانی هنرهای تجسمی در طبیعت و میراث ارائه گزارشی درباره نظم، اصول و زیبایی ها

 هنری و فرهنگی

  ارائه گزارشی از به کارگیری ابزار و مواد مختلف در نقاشی، توسط کودکان و نوجوانان 

  با موضوع رنگانجام تمرینات عملی نقاشی 

 ش، انواع چاپ دستی، ماژیک و...()مدادرنگی، آبرنگ، گوا انجام تمرینات عملی با انواع ابزار و مواد در نقاشی  

 )انجام تمرینات عملی نقاشی به شیوه های بازنمایی واقعیت)عینی و ههنی 

 انجام تمرینات عملی نقاشی به شیوه های انتزاعی 

  انجام تمرینات عملی نقاشی با نرم افزارهای ساده مناسب کودکان و نوجوانان مانندpaint  ... و 

 تکالیف عملکردی:

  تدوین راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده در کودکان و نوجوانان با استفاده از هنر نقاشیجستجو و 

 تهیه گزارشی درباره نظم، اصول و زیبایی های طبیعت و جستجوی مبانی هنرهای تجسمی در طبیعت 

  تهیه گزارشی از به کارگیری ابزار و مواد مختلف در نقاشی، توسط کودکان و نوجوانان 

  تمرینات عملی و خلق آثار هنری به شیوه های مختلفانجام 

 فصل دوم: ساخت انواع کاردستی 

 شناخت ابزار و مواد در کاردستی کودکان و نوجوانان 
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 )کاردستی با دور ریختنی ها، کولاژ و شیوه های جفت و جورکاری)اسمبلاژ 

 محلی( ساخت عروسک و صورتک با مواد و شیوه های مختلف )با تاکید بر عروسک های 

 ...کاردستی با انواع کاغذ)مانند  ملیله کاغذ، اوریگامی، برش کاغذ و...(، مقوا، پارچه، پلاستیک و 

  سفالگری به روش های مختلف 

 یادگیری: فعالیت

 پرسش و پاسخ و همراهی با فعالیت های کلاسی 

 وجوانان ارائه گزارشی از به کارگیری ابزار و مواد مختلف در کاردستی، توسط کودکان و ن 

 )ساخت کاردستی با دور ریختنی ها، شیوه های کولاژ و جفت و جورکاری)اسمبلاژ 

 )ساخت عروسک و صورتک با مواد و شیوه های مختلف)با تاکید بر عروسک های محلی 

 ...ساخت کاردستی با انواع کاغذ )مانند ملیله کاغذ، اوریگامی، برش کاغذ و ...(، مقوا، پارچه، پلاستیک و 

 کار عملی سفالگری به روش های مختلف  انجام 

 تکالیف عملکردی:

 انجام تمرینات عملی و خلق آثار هنری با موضوعات طرح شده در این فصل 

  تهیه گزارشی از به کارگیری ابزار و مواد مختلف در کاردستی، توسط کودکان و نوجوانان 

 فصل سوم: آموزش نقاشی و کاردستی به دانش آموزان

 و راهبردهای آموزش و ارزشیابی آن برای مباحث این سرفصل، متناسب با پایه دانش آموزان  انتخاب محتوا 

  در دانش آموزان  نقاشی و کاردستیچگونگی ایجاد انگیزه، علاقه و نگرش مثبت نسبت به هنر 

 دانش آموزان ، تخیل و خلاقیت درچگونگی تقویت مهارت مشاهده، ارتقا حس زیبایی شناسی 

 ت مهارت نقادی و خلق هنری در دانش آموزانچگونگی تقوی 

   چگونگی تربیت هنری دانش آموزان برای آشنایی، درک و دوستی با طبیعت و میراث فرهنگی/هنری 

 فعالیت یادگیری:

 پرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث درسی 

 ر دانش آموزان ارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه، علاقه و نگرش مثبت نسبت به مباحث این سرفصل د 

 در دانش آموزان با  ، تخیل و خلاقیتارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسی

 نقاشی و کاردستیاستفاده از هنر 
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  ارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت نقادی و خلق هنری در دانش آموزان 

 تی دانش آموزان با طبیعت و میراث فرهنگی/هنری  ارائه راهکارهایی برای آشنا ساختن و ایجاد دوس 

      ارائه محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان 

 فعالیت عملکردی:

  وزان در دانش آم نقاشی و کاردستیتدوین راهکارهایی برای ایجاد انگیزه، علاقه و نگرش مثبت نسبت  به هنر 

 ا در دانش آموزان ب ، تخیل و خلاقیتدوین راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسیت

 نقاشی و کاردستیاستفاده از هنر 

  تدوین راهکارهایی برای تقویت مهارت نقادی و خلق هنری در دانش آموزان 

 ا طبیعت و میراث فرهنگی/هنری  تدوین راهکارهایی برای آشنا ساختن و ایجاد دوستی دانش آموزان ب 

    جستجوی محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

، رسم متدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم )توضیح مفاهی

قد و نانیمیشن های آموزشی( در مباحث به همراه مشارکت دانشجویان در فیلم و اشکال، استفاده از اسلایدهای آموزشی و مشاهده 

باحث ممشارکتی برای درک عمیق تر و بکارگیری های شیوه  است. همچنین استفاده از تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده

اربرد و کتحلیل نتایج  وکارگاه طراحی شده در محیط عملی انجام فعالیت های  لازم است. ریسدر موقعیت های واقعی تد درسی

توجه به استفاده از رویکردهای نوین آموزش هنر در ارائه درس و تکالیف یادگیری و عملکردی  .آن در زندگی مورد نظر است

 یراحط هرچه بیشتر دانشجویان با تربیت هنری ییآشنا یراستا در فیتکال و دروس ارائهقطعا باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین 

 .  شود

ئه ه از شیوه های مطالعه فردی برای ارادبهره گیری از فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفا 

 نیز انجام نمونه های عملیو  رگاهکابخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در 

همچنین ضروری است فرصت های یادگیری غیرمستقیم دیگری مانند گردش در طبیعت و بازدید از نمایشگاه های  است.خلاق 

 مختلف مرتبط با محتوای درس را تدارک دید.

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:
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 جلدی(. مشهد: به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 88وعه )مجم قشنگ یها ینقاش راز (. 9111)نیحس محمد، انیصلوات 

 (9113واثقی، مینو.) کاردستی. تهران: انتشارات فاطمی و نقاشی هنر آموزش 

 (عروسک های نوروزی. تهران: مرکزمیراث9112سهرابی، امیر .) و دستی صنایع فرهنگی میراث و سازمان تهران ناملموس 

  گردشگری

 تهران: انتشارات نغمه نواندیش2تا  9سازیم جلدمجموعه کتاب های با هم ب . 

 (. عروسک های انگشتی راهی به سوی قصه گویی، بازی و خلاقیت. تهران: 9111محمدی، محمدهادی) عظیمی، هدی و

 کودکان  ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 منابع فرعی:      

 متحرک. تهران: هورخش  های (. عروسک9116هرمز) ، حقیقی 

  ،(. هنر کاغذ و تا. ترجمه : مهرک ایروانلو. تهران: انتشارات آوند دانش9118نیک)رابینسون  

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

  نمره 2( برگزاری ژوژمان)ارزشیابی پایانی: 

 نمره  2عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده( مشارکت و )ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 2)مجموعه تکالیف عملکردی( ه کار: ارزیابی پوش

 

 مهم:   نکات

 در فصل های مختلف صرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد و تقدم و تاخر و یا ادغام مباحث، با توجه به نظر استاد  ترتیب مطالب

 صورت می پذیرد.

 مهارت  ، پرورشحیط زیستحفظ میراث فرهنگی و ماز آن، توجه به  مداقه در طبیعت و الهام گرفتن، زیبایی شناسی

 در مباحث مختلف این سرفصل، به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.    تخیل و خلاقیت، مشاهده

  مورد تاکید است.  فردی و گروهی،خلق فرصت های یادگیری 

  ،مورد توجه قرار گیرد.      هنر و میراث فرهنگی ایران و اقوام/ بوم های مختلف،در ارائه مباحث و تکالیف 

 ،برنامه ریزی گردد.  بازدید از مراکز هنری مرتبط با مباحث این سرفصل 
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 «کارگاه  قصه گویی و نمایش خلاق»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

انواع قصه ها و ضرب المثل ها و حکایات و اشعار و کنایات متنوع در طول قرون و اعصار به صورت سینه به سینه و شکل های 

وده است. ها بها رابط انتقال فرهنگها و داستانه نسل های بعدی منتقل شده، روایت های مختلف و متنوع از سرگذشتنمایشی ب

یکی از مهم ترین گونه های ارتباطی انسان تقلید و قصه گویی است. هنر نمایش این دو را توأمان با خود دارد و محمل مناسبی برای 

ا  است. نمایش نه تنها فرصتی برای ارتباط ایجاد می کند؛ بلکه گستره آن بسیار وسیع تر از  ارتباط بین فردی و گروهی انسان ه

چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. یکی دیگر از کاربردهای نمایش خصوصا نمایش خلاق، تأثیرات تربیتی و روانشناختی 

د. مثل: امکان ابراز خود، اعتماد به نفس، درک فرهنگ عامه، درک است که می تواند در نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی را ایفا کن

احساسات دیگران، تشریک مساعی و مهارت هایی که فرزندان و جامعه امروز ما در تعامل با یکدیگر نیاز دارند. نمایش خلاق می 

ی تواند ق و بیان دراماتیک موضوع درسی، متواند به عنوان راهبردی برای تدریس نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از نمایش خلا

به عنوان روشی خلاق در فهم مطالب به دانش آموزان، کمک شایانی نماید. در این سرفصل بیشتر به قصه گویی و نمایش خلاق به 

 عنوان فرایندی در تدریس و شناخت جوهره نمایشی، توجه شده است.

 مشخصات درس

 کارگاهنوع درس:

 9تعداد واحد: 

 22ساعت: تعداد

 وعیموضشایستگی کلیدی: 

 مبانی آموزش هنر نیاز:پیش

استاد متخصا برای 

 هنر تدریس:

 قصه گویی و نمایش خلاق کارگاهنام درس به فارسی: 

  work shop  Creative drama &story tellingنام درس به انگلیسی:  

د لم قادر خواهاهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومع

 بود:

 .با شیوه و بیانی موثر برای دانش آموزان قصه تعریف کند 

 و نمایش خلاق وجوه تمایز آنها را بیان   گویی و تصویر خوانیبا شناخت نسبت به قصه، خاطره

 کند.

 .تلفیقی بین قصه و نمایش و دیگر هنرها برای پیگیری اهداف آموزشی ایجاد کند 

 آموزشی را نقد و بررسی کند. نمایش های دانش آموزی و 

 .قصه گویی و نمایش خلاق را با موفقیت به دانش آموزان آموزش دهد 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 فصل اول: قصه گویی

  شناخت قصه و داستان 

  تاثیر قصه و قصه گویی بر رشد شخصیت 

 اسشیوه های قصه گویی، خاطره گویی و تصویر خوانی در کل 

 یادگیری:فعالیت 

 گویی با تقلید صدا و حرکتقصه 
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 تعریف خاطره با تقلید صدا و حرکت 

  تصویر خوانی با مشاهده تصویر 

 کامل کردن قصه های ناقص 

  مشارکت در فعالیت های عملی کلاس 

 ارائه مباحث کلاس به صورت شفاهی 

 ارائه کنفرانس راجع به مباحث این فصل 

 تکالیف عملکردی:

 ابع مکتوب برای ارائه فعالیت های عملی در کلاس مطالعه من 

  یافتن قصه های مناسب برای دانش آموزان با رویکرد نمایشی 

 تهیه یک قصه برای قصه گویی در کلاس 

 تهیه یک کار عملی)ارائه نقاشی، کاردستی، شعر و سرود و..( با استفاده از قصه و خاطره 

 ارائه خلاصه مقالات و پژوهش ها  بررسی و تحقیق پیرامون موضوعات مطرح شده و 

 تهیه و تحقیق در مورد فیلم های موجود با عناوین مذکور 

 دیدن و تحلیل اجراهای نمایشی یا فیلم آن ها و تهیه گزارش 

 فصل دوم : تعریف نمایش خلاق

 شناخت جوهره نمایشی 

 کارکرد و هدف نمایش خلاق 

 منابع)موضوع و محتوای( نمایش خلاق 

 د مربی در نمایش خلاق کارکرد و عملکر 

 فنون نمایش خلاق 

 یادگیری:فعالیت 

  ارائه جمع بندی و تعریفی از کارکرد و هدف، منابع، مربی و فنون نمایش خلاق 

 مشارکت در تمرین های گروهی کلاس 

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارش از مطالب ارائه شده در کلاس 

 

 فصل سوم: خلاقیت و نمایش خلاق
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 هنری خلاقیت و آفرینش 

 زمینه های بروز خلاقیت و عوامل بازدارنده آن 

 نسبت خلاقیت با نمایش خلاق 

 یادگیری:فعالیت 

  پرسش و پاسخ  و مباحثه 

 ارائه گزارش از مطالب طرح شده در کلاس 

 ارائه جمع بندی و تعریفی از خلاقیت، آفرینش هنری، زمینه های بروز خلاقیت و عوامل بازدارنده خلاقیت 

 صورت مباحثه و پرسش و پاسخ خلاقیت با نمایش خلاق  به بیان  نسبت 

 انجام تمرینات عملی در راستای مباحث مطروحه 

 تکالیف عملکردی:

 تهیه گزارش مکتوب و پاورپوینت از مباحث طرح شده در کلاس 

  تهیه جدول توصیفی از تعاریف خلاقیت  و عوامل پرورش و رشد آن 

 مون خلاقیت و نمایش و ارائه به صورت گزارش شفاهی یا کتبی مطالعه منابع مکتوب و مقالات پیرا 

 تهیه طرح های اجرایی برای نمایش خلاق 

 فصل چهارم: بازی های نمایشی

 گرمیتمرین های دست 

 اشعار کودکانه 

 حرکت و گنجینه لغت 

 هایی برای دیدن، شنیدن، لمس کردنتمرین 

 :تلفیق نمایش با 

o تربیت شنوایی 

o قصه 

o نقاشی 

o کاردستی 

 های آشنایی و ارتباط )پانتومیم(:مرینت 

o دویدن و تغییر جهت 

o استشمام بوهای مختلف 

o  خوردن غذا یا میوه خوشمزه 
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o  معرفی یک شی بدون حرف زدن 

 یادگیری:فعالیت 

 پرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث کلاس 

 ناسایی با چشمان بسته، ش انجام فعالیت های عملی کلاس )سوال های دقتی، یافتن اشیا با شدت صدا، شناسایی اشیا

 صداها با چشمان بسته، بازی زوو و...(

  ارائه گزارش مکتوب مرتبط با مباحث درس 

 تکالیف عملکردی:

 تدوین راهکارهای جدید برای فعالیت های عملی 

 تهیه یک کار عملی با موضوعات طرح شده 

 هش هابررسی و تحقیق پیرامون موضوعات طرح شده و ارائه خلاصه مقالات و پژو 

 دیدن و تحلیل اجراهای نمایشی یا فیلم آن ها و تهیه گزارش 

 فصل پنجم: نمایش و مفاهیم کتب درسی

 روشی خلاق در تدریس مباحث مختلف آموزشی استفاده از نمایش به عنوان 

 بررسی درس مناسب برای تولید نمایش خلاق 

 یادگیری:فعالیت 

 و پاسخ و بحث و نظر خواهی  مشارکت در کلاس در مباحث مطروحه از طریق پرسش 

 تکالیف عملکردی:

  ارائه مطالب تکمیلی برای کلاس درس بصورت فعالیت های عملی 

 ارائه مطالب مکتوب مرتبط با درس 

 یافتن قصه هایی که دارای جوهره نمایشی مناسب برای دانش آموزان باشند 

 .ارائه یک کار عملی با موضوعات مطرح شده 

 موضوعات مطرح شده و ارائه خلاصه مقالات و پژوهش ها   بررسی و تحقیق پیرامون 

 تهیه و تحقیق در مورد  فیلم اجراها در مورد عناوین مذکور 

  دیدن و تحلیل اجراهای نمایشی به شکل اجراهای حقیقی و فیلم ِنمایش ها 

 فصل ششم: آموزش مباحث این سرفصل به دانش آموزان

 شیابی آن  برای مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان انتخاب محتوا و راهبردهای آموزش و ارز 
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 چگونگی ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

  چگونگی ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به هنر قصه گویی و نمایش خلاق در دانش آموزان 

 دانش آموزان ، تخیل و خلاقیتچگونگی تقویت مهارت مشاهده و ارتقا حس زیبایی شناسی 

 یادگیری:یت فعال

 پرسش و پاسخ و مشارکت در مباحث درسی 

 ارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

  ارائه راهکارهایی برای ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به مباحث این سرفصل در دانش آموزان 

 در دانش آموزان با  خلاقیت ، تخیل وارائه راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسی

 استفاده از هنر قصه گویی و نمایش خلاق

      ارائه محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث این سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان 

 تکالیف عملکردی:

 تدوین راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

 و نگرش مثبت نسبت   به هنر قصه گویی و نمایش خلاق در دانش آموزان  تدوین راهکارهایی برای ایجاد علاقه 

 ا در دانش آموزان ب ، تخیل و خلاقیتتدوین راهکارهایی برای تقویت مهارت مشاهده و ارتقاء حس زیبایی شناسی

 استفاده از هنر قصه گویی و نمایش خلاق 

 ین سرفصل متناسب با پایه دانش آموزان   جستجوی محتوا و راهبردهای آموزش آن برای بخشی از مباحث ا 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:9

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم درداخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی ویادگیری مشارکتی در 

عمیق  مانند تمرین و تکرار برای درک تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه های مشارکتی و انجام فعالیت های عملی

 تر وب ه کارگیری آن در موقعیت های واقعی تدریس است.

ه بخشی های مطالعه فردی برای ارائهای یادگیری غیرمستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاده ازشیوهبهره گیری از فرصت

لمی و حتی های عبه منابع دست اول با مراجعه به کتابخانه، سایتاز مباحث درسی به صورت گزارش مکتوب، ارائه شفاهی، مراجعه 

 صورت فیلم و یا..... است. تهیه منابع الکترونیکی به

های بدنی و خلاقانه دانشجویان ضروری است.  می توان همچنین در امر آموزش نمایش، داشتن محیط مناسب و بزرگ برای فعالیت

مر تدریس بهره گرفت. دیدن و تحلیل نمایش ها یکی دیگر از راهبردهای تدریس می باشد. از شیوه های مشارکتی و نمایشی در ا

 استفاده از یک درس آموزشی یا یک داستان و انتخاب آن برای تبدیل شدن به یک نمایش خلاق مورد توجه قرار گیرد.

 منابع آموزشی. 4
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 منبع اصلی:

 (نمایش خلاق. تهران: نشر9112آفا عباسی.یدالله  .)  نقره، چاپ هشتم 

 ( پایه های اول دوم و سوم ابتدایی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 9117راهنمای درس هنر برای معلمان)

 چاپ سوم 

 منابع فرعی:

 (قصه گویی و نمایش خلاق. ترجمه ثریا قزل ایاق. تهران: نشر دانشگاهی، چاپ دوازدهم 9111چمبرز، دیویی .) 

 (. ترجمه داود دانشور. انتشارات سمت، تهران،چاپ 9119دون و نوئل پمپرتون،رابین  نمایش و آموزش )فئر کلاف،گور

 اول

 (تمرین9117فوس،کارل .)ی های پیشنهادی برای همة کسانی که دوست دارند خود یک دورهی تئاتر: )تمریناهای پایه

 چاپ هفتم تئاتر را شکل دهند(. مترجم: لیلااحمدزاده. تهران: نشرقطره،

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 نمره 2  ارزشیابی تکوینی:

 نمره 7 ارزشیابی پایانی)آزمون نظری(:

 نمره  7(: Port Folioکارپوشه )

 

 

 

 نکات مهم: 

 ظر استاد ندر فصل های مختلف صرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد و تقدم و تاخر و یا ادغام مباحث با توجه به  ترتیب مطالب

 صورت می پذیرد.

  نظام مند ارائه گردد و در آزمون پایانی  مورد پرسش قرار گیرد. منابع مکتوبمطالب کلیدی و مطروحه باید با استفاده از ، 

  مورد توجه قرار گیرد.نقد و تحلیل آثار هنری مرتبط با مباحث این سرفصل، و  زیبایی شناسیمباحث 

 لذا ارائه این درس در.  جهز برای فعالیت های بدنی و خلاقانه دانشجویان ضروری استداشتن محیط مناسب و بزرگ و م 

 فضای کلاس نظری امکان پذیر نخواهد بود.  

 یکی از راهبردهای تدریس است. دیدن و تحلیل نمایش ها 

  به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.  بازدید از مراکز نمایشیمشارکت در رویدادهای هنری روز و 
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 «یداریکارگاه هنرهای شن»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ها و در درجة دوم سازها موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی است؛ که مظهر این فطرت در درجة اول حنجرة انسان

 اساس یک هوق و قریحه هاتی  و یک نظم های الهی، برها ساخته شده است. این هنرِ ساخته و پرداخته نعمتاست که به دست انسان

 هاست )مقام معظم رهبری(.جانگیرد و در واقع جان دادن به بیو انتظام خردمندانه شکل می

آورد. میزان درک فرد از دست میشنود، بهانسان بخش عظیمی از آگاهی خود را در طول حیاتش، از طریق صداهایی که می    

ت دستگاه شنوایی و چگونگی تربیت شنوایی او بستگی دارد. تربیت شنوایی، توانایی انتخاب آگاهانة صداها به میزان دقت و سلام

بندی و ادراک اصواتی است که به نیازهای درونی و بیرونی زندگی فرد پاسخ مفید و مثبت هایی برای تشخیص، تفکیک، طبقهروش

 سازند.دهند و جهان شنیداری او را میمی

تگاه شنوایی و نظام ههنی و روانی فرد، آمادگی شنیدن آگاهانة اصوات زیبا را پیدا کند و فرد بتواند نوع سالم اصوات که دسبرای این

های صوتی موجود در محیط زندگی را کاهش دهد، لازم است تربیت شنوایی از دوران را باز شناسد و با رفتاری درست، آلودگی

 کودکی آغاز شود.

 مشخصات درس

 کارگاهینوع درس: 

 9 تعداد واحد:

 22تعداد ساعت :

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 رمبانی آموزش هننیاز: پیش

استاد متخصا برای 

 هنر تدریس:

 یداریکارگاه هنرهای شننام درس به فارسی: 

 Listening Arts Workshopنام درس به انگلیسی :  

ر جو معلم قاداهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانش

 خواهد بود:

 

  با فراگیری روش های تربیت شنوایی حس زیباشناسی را در دانش آموزان خود تقویت

 نماید.

 .دقت شنوایی و نظم ههنی را در نوآموزان خود به وجود آورد 

 .با بکارگیری روش های مناسب، سبب رشد حافظه شنیداری دانش آموزان شود 

 رس و ساختار آن:های یادگیری، محتوای د. فرصت7

 بخش اول: شناخت اصطلاحات

 های سازنده تربیت شنواییفصل اول: مفاهیم اصولی و بنیان

 صوت 

 حس شنوایی 

 تربیت شنوایی 

 بهداشت شنوایی 
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 یادگیری:فعالیت 

  ها ارائه گزارش راجع به انواع اصوات و بیان تفاوت بین آن 

 ای درسهای بزرگ و کوچک در مورد محتوپرسش و پاسخ در گروه 

 های مکانیکییافتن مصادیق انواع موج 

 ارائه گزارش درباره حدود شنوایی انسان و سایر موجودات 

 های متفاوتانجام تمرینات عملی برای شناخت صداها با فرکانس 

 گوش دادن با چشم بسته به صداهای اطراف و تشخیص و تبیین صداهای مطبوع و نامطبوع 

 یص منبع تولید صوت و سعی در تقلید آن هاگوش دادن به انواع صداها و تشخ 

 عملکردی:   تکالیف

 ای از آنمطالعه منابع مکتوب و بیان خلاصه 

  ها انتخاب چند جانور و مقایسه شکل ظاهری گوش انسان  را با شکل گوش آن 

 های مکانیکیتهیه گزارش راجع به کاربرد موج 

 رهنگی، قومی و جغرافیایی و تأثیر آن در حس تهیه گزارش راجع به پیشینة ههنی فردی، اجتماعی، ف

 شنوایی

 های متفاوتانجام تمرینات عملی برای شناخت صدا ها با فرکانس 

 فصل دوم: شناخت اصوات موزون و ریتم

 نغمه یا آهنگ 

 تعریف اصوات موزون 

 هائقة شنیداری 

 عوامل تأثیرگذار بر هائقة شنیداری 

 وزن شعری و وزن موسیقایی 

 ر تربیت هائقة شنیداریها دنقش رسانه 

 یادگیری:فعالیت 

 ارائه گزارشی مبنی بر بررسی اصوات موزون در طبیعت 

 آشنایی با اصوات طبیعی دارای ریتم 

 پرسش و پاسخ درباب شناخت عوامل تأثیرگذار بر هائقة شنیداری 

  انجام تمرینات عملی برای ایجاد انواع ریتم 

 عملکردی: تکالیف
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  و تبیین صداهای موزون و ناموزون موجود در طبیعت  رفتن به طبیعت و تشخیص 

 هایی که ساخته دست بشر هستند جستجو و تقلید ریتم 

 تهیه گزارش درباره انواع صداهای موزون و ناموزون و وزن ها 

 

 بخش دوم: آشنایی با شعر و سرود 

 فصل سوم: انواع شعر و سرود

 ویژگی انواع سرودها 

 کاربرد ریتم در انواع سرود 

 قش شعر در سرودهان 

 سرود کودک 

 مختصات و ویژگی سرود کودک 

 یادگیری:فعالیت 

 ارائه گزارشی درباره  نحوة ارتباط برقرار کردن با کودک از طریق سرود و شعر 

 پرسش و پاسخ درباره سرودهای مناسب کودکان 

 ها و کلام مناسب سرود کودکانها، ریتمارائه گزارش دربارة تعریف و انواع ملودی 

 ارایه نمونه صوتی مبنی بر شناخت انواع سرود کودک 

 انجام تمرینات عملی برای آشنایی با سرودهای کودکان 

 عملکردی: تکالیف

  گوش دادن به سرود با کلام و سعی در اجرای آن با آهنگ بدون کلام 

   گوش دادن به یک سرود و سعی در مشخص کردن ریتم آن با زدن ضربه هایی بر روی میز 

 سرود ملی  تمرین 

 های آموزشی موسیقی کودکان فصل چهارم: شناخت روش

 های آموزش موسیقی کودکانواع روش 

 شناخت فرهنگ شنیداری 

 های دینی و ملی در آموزش موسیقی کودکشناسایی ارزش 

 یادگیری:فعالیت 

 ارائه گزارش درباره موضوعات این فصل 
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 لی در آموزش موسیقی کودکهای دینی و مپرسش و پاسخ درباره یررسی نقش ارزش 

 مطالعه در باب عوامل تعیین کننده فرهنگ شنیداری 

 عملکردی: تکالیف

 ها بررسی منابع و آثاری که در زمینة موسیقی کودک موجود است و مشخص کردن مزایا و معایب آن

 های ملی و دینی با توجه به ارزش

 به تربیت شنیداری مبتنی بر فرهنگ ایرانیهای آموزش مفاهیم مربوط ارائه پیشنهادات راجع به شیوه- 

 اسلامی 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 9

 یریادگیو  سیتدر یراهبردها عنوان ردیف

 تقلید صدا شناخت منبع تشخیص صدا ارتباط با طبیعت 9

 خواندن سرود انقلابی خواندن سرود ملی اجرای سرود آوا خوانی 7

روقدم آشنایی با ریتم 9 های آبتولید صدا با لیوان کف زدن   

 و...

 منابع آموزشی . 4

 منابع اصلی: 

 (از ارف تا چهارگاه. تهران: انتشارات سورة مهر، مرکز موسیقی حوزة 9123آهرسینا، مهدی .)

 جلد، چاپ اول 8هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 

 (تهران: انتشارات سور9(. بخوان با من، بساز با من)9122سالم، سودابه .) ة مهر، مرکز موسیقی

 حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

 (. آشنایی با موسیقی.تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 9129) مهدوی، رضا

 انتشارات مدرسه 

 منابع فرعی:

 (صدا چیه؟ ترجمه زهرا میرزایی. تهرانک انتشارات تیمورزاده9121بارنز، بونیتیا سرل .) 

 (راهی به سوی آسمان. تهران: نشر چشمه 9163خاضع، ریحانه .) 

 (آوا و نوا در تربیت. تهران: نشر عابد9129کریمی، عبدالعظیم .) 

 (هفت دستگاه موسیقی ایران. تهران: سوره مهر 9162کیانی، مجید .) 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0
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 نمره (  2کلاسی هر یک از فراگیران )آزمون میان ترم جهت برآورد روند پیشرفت  ارزشیابی تکوینی:

 نمره(98آزمون نظری پایانی ) ارزشیابی پایانی:

 نمره( 7ارایه پوشه کار بر اساس تکالیف یادگیری و عملکردی)   کارپوشه:

 

 نکات مهم:  

  ه نظر ب های مختلف صرفا جنبه تاکید بر محتوا دارد و تقدم و تأخر و یا ادغام مباحث با توجهدر فصلترتیب مطالب

 .پذیرداستاد صورت می

  جلوگیری شود. ورود هرگونه صداسازهای الکترونیکاز 

 در روند تدریس به شکل گیری مفاهیم، کمک شایانی خواهد کرد. های صوتی و تصویریارائه نمونه 
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 «شناخت مسائل کودکان و نوجوانان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

از سننین بسنیار مهم و تاثیر گذار هستند. تربیت کودکان و نوجوانان، علیرغم این که مساله ای آسان به  دوران کودکی و نوجوانی 

نظر می رسند اما در عین حال بسنیار دشنوار و حساس است. پایه های تربیتی کودکان در خانواده نهاده می شود و سپس در مدرسه 

ن و معلمان، با روش های تربیت کودکان و مسائل پیش روی آنها، از ضروریات ادامه پیدا می کند. بنابراین آشننایی والدین و مربیا

اسننت. بدیهی اسننت که سننهل انگاری در تربیت کودکان و نوجوانان و عدم آگاهی از مسننائل مختلف آنان، آسننیب های جبران 

ایه گذاری در زمینه تربیت صحیح ناپذیری بر خود کودکان و نوجوانان، خانواده و سنپس بر جامعه خواهد گذاشت. از این رو سرم

کودکان و نوجوانان و همچنین برنامه ریزی در زمینه رفع مسنائل آنها از هر جهت سنودمند و ضنروری می باشند. آشنننایی دانشجو 

ل ئمعلمان با مسائل کودکان و نوجوانان در زمینه های مختلف باعث می گردد آنها توانایی لازم برای شناخت، بررسی و ارزیابی مسا

را داشته باشند و بتوانند راه های مناسب و هوشمندانه ای برای حل مسائل و مشکلات آنان ارائه نمایند، و از این طریق زمینه کودکان 

 و نوجوانان را در جنبه های مختلف رفتاری، شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، علمی و غیره را به نحو مطلوبی فراهم سازند.

 مشخصات درس

 عملی -نظریرس: نوع د

 واحد 8تعداد واحد: 

 ساعت 22تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 روان شناسی رشد نیاز:پیش

تخصا مورد نیاز برای 

، روان شناسیتدریس:  

علوم مشاوره و راهنمایی یا 

 تربیتی 

 شناخت مسائل کودکان و نوجواناننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:          

Understanding the issues of children and teenagers  

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 انواع مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان را نام ببرد.  -9

 ار دهد.نظریه ها و دیدگاه های مختلف درباره مسائل کودکان و نوجوانان را مورد مقایسه قر -8

 خصوصیات رشدی و رفتاری کودکان و نوجوانان را تشریح نماید. -1

 انواع بدرفتاری های شایع دوران کودکی را از اختلالات و رفتارهای پرخطر تشخیص دهد.  -2

 عوامل موثر و دلایل شیوع هر یک از مسائل دوران کودکی و نوجوانی را تجزیه و تحلیل نماید. -3

 دهای درمانی موجود، راه کارهای پیشگیرانه و درمانی مناسبی را پیشنهاد دهد.با توجه به رویکر-7

با آگاه سازی والدین و مسئولین تربیتی، گامی موثر و به موقع در هدایت کودکان و نوجوانان و حل -6

 مسائل و مشکلات آنان بردارد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول:  کلیات

 اریف و مفاهیم مربوط به دوران کودکیتع 

 تعاریف و مفاهیم مربوط به دوران نوجوانی 

 آشنایی با تقسیم بندی سنی دوران کودکی و نوجوانی 

 تعریف مشکلات و مسائل رفتاری در کودکان و نوجوانان 

 اهمیت و ضرورت شناخت مسائل کودکان و نوجوانان 
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 دسته بندی مسائل کودکان و نوجوانان 

 یگاه خانواده و جامعه در بروز و پیشگیری از مسائل کودکان و نوجواناننقش و جا 

 بحث و گفتگو درباره دوران کودکی و نوجوانی و مسائل مربوط به آن دورانفعالیت یادگیری: 

 ارائه خاطراتی از دوران کودکی و نوجوانی و بحث و گفتگو درباره مسائل آن دوران تکلیف عملکردی:

 و دیدگاه های مختلف درباره دوران کودکی و نوجوانی فصل دوم: نظریه ها

 دیدگاه روان شناسان مختلف درباره فرایند رشد و تکامل کودکان  -

 دیدگاه روان شناسان مختلف درباره فرایند تحول و رشد در نوجوانی -

 دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی درباره دوران کودکی  و نوجوانی -

 رشد و تکامل کودکان و نوجواناندیدگاه اسلام درباره مراحل  -

 دیدگاه های یادگیری و آموزش)تعلیم و تربیت( درباره دوران کودکی و نوجوانی -

 مطالعه نظریه های مربوط به رشد و تکامل کودکان و ارائه شفاهی آن در کلاس درسفعالیت یادگیری: 

لو د در دوران کودکی و نوجوانی در قالب تابتهیه و تنظیم جدولی برای مقایسه دیدگاه های مختلف رشتکلیف عملکردی: 

 آموزشی و نصب در کلاس درس

 فصل سوم:  خصوصیات و ویژگی های دوران کودکی و نوجوانی

 اهمیت شناخت خصوصیات و ویژگی های کودکان و نوجوانان -

 خصوصیات و ویژگی های کودکان از جنبه های مختلف رشد)جسمانی، اجتماعی، شناختی، عاطفی و...( -

 های نوجوانان از جنبه های مختلف رشد)جسمانی، اجتماعی، شناختی، عاطفی و...( وصیات و ویژگیخص -

 سنین حساس رشد و ویژگی های کودکان و نوجوانان در این دوران -

 تفاوت های موجود در بین دختران و پسرانویژگی ها و  -

 ویژگی های کودکان و نوجوانان در برخورد با مسائل مختلف -

 صحبت و گفتگو درباره ویژگی های شخصی خود در دوران کودکی و نوجوانی با همکلاسی ها یری:یادگ فعالیت

استخراج و ارائه جداول مربوط به خصوصیات جسمانی، اجتماعی، شناختی، عاطفی و غیره کودکان و  لیف عملکردی:تک

 یننوجوانان به ترتیب سن و مشخص کردن بارزترین ویژگی های رفتاری در هریک از سن

 فصل چهارم: مسائل مرتبط با انواع بدرفتاری در کودکان و نوجوانان

  تعریف بدرفتاری 

 عوامل  محیطی موثر بر بدرفتاری کودکان و نوجوانان 

 علل پیدایش بدرفتاریها در سنین کودکی و نوجوانی 

 در زندگی کودکان و نوجوانان اثرات بد رفتاری 
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 ائل و مشکلات کودکان و نوجوانانهای موجود برای تشخیص مس معیارها و ملاک 

  در کودکان و نوجوانانطبقه بندی انواع بدرفتاری  

  تعریف و مفهوم دروغگویی در کودکان، سننین شنیوع دروغگویی، علائم و نشانه های دروغگویی ) دروغگویی

 ی(از دروغگوی در کودکان و نوجوانان، انواع مختلف دروغگویی،  دلائل و علل دروغگویی، راه درمان و پیشگیری

 شنننکنل گیری مفهوم منالکیت در کودکان، مفهوم دزدی در کودکی، انواع دزدی در کودکان، تفاوت  دزدی (

 دزدی در کودکان و نوجوانان، سنین شیوع دزدی، دلائل دزدی و راه های پیشگیری و درمان دزدی(

 ی هیجانی و واکنش های ) مفهوم حسننادت، میزان شننیوع و تفاوت های فردی در حسننادت، تجربه ها حسااادت

 حسادت در کودکان، علل حسادت، درمان حسادت، روش های پیشگیری و اصلاح و درمان حسادت...( 

 تعریف ترس و ماهیت آن، شیوع و تفاوت های ترس در کودکان، انواع ترس، علل ایجاد ترس، ملاک های  ترس(

 تشخیص، راهکارهای درمانی(

 و ننافرمنانی، علنل لجبازی و نافرمانی در کودکان، رابطه سنننبک های تعریف لجبنازی ) لجباازی و ناافرماانی

فرزندپروری والدین با شنیوع لجبازی و نافرمانی در کودکان و نوجوانان، زمان مناسب درمان و راه ها و روش های 

 موثر درمان لجبازی(

 (قلدری ، مشاجره و دعوا) بددهنی 

 بر پرحرفی، نشانه های پر حرفی، راه های برخورد صحیح(سنین شروع پرحرفی، عوامل و دلائل موثر )پر حرفی 

 ( دلنائنل بی نظمی و عندم مسنننئولینت پنذیری در کودکان و نوجوانان، مزایا و معایب بی نظمی، طریقه بی نظمی

 برخورد با کودکان بی نظم و نحوه آموزش نظم(

  وامل یل خودکم بینی، ع)تعریف خودکم بینی، نشننانه ها، سنننین شننیوع، دلا حقارتاحساااس خودکم بینی یا

 شکل دهنده احساس حقارت، نقش والدین، درمان و پیشگیری از کم رویی و احساس حقارت(

 تعریف کم رویی، تشخیص کم رویی از مسائل مشابه دیگر، رابطه کم رویی و درون گرایی، اضطراب ) کم رویی

 ،آن، عناصنر تشکیل دهنده کمرویی اجتماعی، خجالتی بودن، انواع کم رویی، روند کمرویی و نحوه شنکل گیری

) ژنتیک، محیط(، نظریه های مرتیط با کم رویی، در مان کم رویی و راه ها و روشهای  عوامل شکل دهنده کمرویی

 اصلاح آن

 بدرفتارهای ناشی از عادت های غیرمعمول و عصبی در کودکان و نوجوانان -

 یزان شیوع، نقش جنسیت، نقش رشد، مشکلات ) تعریف شب ادراری، م شاب ادراری  یا بی اختیاری ادرار

 عصبی، علل شب ادراری، راه کارهای درمانی( -زیست

 عوامل موثر در پیدایش ناخن جویدن، علل ناخن جویدن، سنن شیوع، ملاک های تشخیص و راه  ناخن جویدن(

 حل های درمانی ناخن جویدن(

 دت وسنواس، سنین شیوع، تشخیص و راه تعریف وسنواس تمیزی، عوامل موثر در پیدایش عا) وساواس تمیزی

 حل های درمانی(



 

236 

 
 

 دلایل داندان قروچه، راه های کاهش و درمان() دندان قروچه 

 راه های درمانی زمان مناسب مداخله، نشنانه ها و دلایل شنکل گیری این عادت، سننین شیوع،) مکیدن انگشات، 

 (عوارض مکیدن انگشت

 یل و موقعیت های بروز این رفتارها، راه های برخورد و پیشگیری دلا) کوبیدن سر به زمین یا تکان دادن بدن

 با بروز این رفتارها(

 رویکردهای پیشگیرانه و درمانی در مواجهه با بدرفتاری های کودکان و نوجوانان -

 

 در کلاس امطالعه کتاب های مرتبط با هر یک از مباحث بدرفتاری کودکان و ارائه خلاصه ای از یکی از آنه یادگیری: فعالیت

 یف عملکردی:تکال

 انتخاب و مطالعه منظم یک کودک یا نوجوان و ارائه گزارشی از رفتارهای معمولی و غیرمعمولی آن در کلاس -

انجام یک مصاحبه با یکی از کودکان دارای بدرفتاری آشکارو بررسی و شناسایی دلایل و انگیزه های کودک از بروز  -

 این رفتارها

یا پلت فرم آموزشی درباره هر یک از انواع بدرفتاریهای شایع در بین کودکان و نوجوانان و ارائه  تهیه و تنظیم بروشور -

 یک نسخه از آن  در کلاس

 تهیه و ارائه یک چک لست از نمونه رفتارهای بارز کودکان  کم رو و خجالتی -

 تهیه و ارائه چک لیستی از ویژگی ها و خصوصیات بارز کودکان لجباز و نافرمان -

 

 فصل پنجم: انواع اختلالات  شایع در کودکان و نوجوانان

 تعریف اختلال و مفهوم اختلالات رفتاری -

 اختلالات رایج دوران کودکی و نوجوانی -

 دسته بندی اختلالات دوران کودکی و نوجوانی )اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری( -

 شایع: انواع اختلالات رفتاری -

  یف اضطراب، نشانه های اضطراب در سطوح مختلف، واکنش اضطراب در تعر) اضاطراب و اساترساختلال

 نوجوانان، انواع اضطراب، درمان اضطراب 

 تعریف، انواع، علائم و نشنانه ها، عوارض، سیر درمانی، نقش مدرسه ، نقش  بیش فعالی -اختلال نقا توجه(

 والدین نظریه های مرتبط (

 سنننردگی، نظریه های موجود در زمینه افسنننردگی کودکان و )تعریف افسنننردگی، اختلال افاختلال افسااردگی

نوجوانان، رواج و روند افسنننردگی در کودکان و نوجوانان، نحوه پیدایش افسنننردگی) تاثیر عوامل ژنتیکی، عوامل 

فیزیولوژیکی، محیط اجتماعی و....(، انواع مختلف افسنردگی، علائم و نشنانه های افسردگی، شرایط و عوامل تاثیر 

یطی)سن، جنس، خانواده، مدرسه، حوادث و اتفاقات و....(، پیامدهای افسردگی برای کودکان و نوجوانان، گذارمح

 اقدامات درمانی افسردگی
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 تعریف اوتیسم و ویژگی های کودکان دارای اوتیسم، نظریه های مختلف، طیف اوتیسم، علائم اختلال اوتیسم ( :

 ای درمانی(و نشانه ها، میزان شیوع، دلایل بروز، راه ه

 اختلالات یادگیری شایع: 

 اختلال خواندن 

 اختلال نوشتن 

 اختلال حساب کردن 

 انتخاب یکی از اختلالات شایع کودکان و نوجوانان و ارائه کنفرانس در کلاس درس یادگیری: فعالیت

 لیف عملکردی:تکا

 و نوجوانیتهیه بروشور یا پلت فرم آموزشی از یکی از انواع اختلالات شایع دوران کودکی  -

تهیه یک نمودار یا جدول آموزشی از انواع اختلالات رفتاری و ارائه اطلاعات مربوط به هر یک از آنها با رنگ های  -

 مختلف و نصب در کلاس درس

 رفتارهای پرخطر در کودکان و نوجوانانانواع  فصل ششم: مسائل مرتبط با

 تعریف رفتارهای پرخطر -

 ضرورت آگاهی از رفتارهای پرخطر  -

 سنین شیوع رفتارهای پر خطر -

 نقش والدین در بروز رفتارهای پر خطر -

 انواع رفتارهای پر خطر: -

o تعریف، علل، تاثیر خانواده و مدرسه، پیشگیری، راهبرد درمانی() بزهکاری 

o تعریف خودکشنی، افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی، فکر خودکشی، اقدام به خودکشی،  خودکشای (

در نوجواننان و جوانان،  محرک های تنش زا و منابع آنها) محرک های تنش زای  میزان شنننیوع خودکشنننی

فردی، خانوادگی، همسالان، اجتماعی(، رابطه هیجان و خودکشی، پیشگیری از خودکشی) پیشگیری معطوف 

به همه نوجوانان و پیشننگیری مطوف به نوجوانانی که بیشننتر در معرض خطر خودکشننی قرار دارند(، اقدامات 

 مانی ) حاد، مداورم، کوتاه مدت، بلندمدت(در

o تعاریف مربوط به اسنتفاده، سنوء استفاده از دارو، اعتیاد و وابستگی،  اساتفاده و ساوا اساتفاده از دارو(

تشخیص استفاده از دارو و سوء استفاده از آن، تشخیص وابستگی یا اعتیاد به دارو، عوامل موثر بر بروز رفتارای 

اده از دارو، مراحل مصننرف دارو) مرحله آزمایشننی، مرحله اجتماعی، ابزاری، عادتی، اسننتفاده و سننوء اسننتف

وسنننواسنننی(، پیشنننگیری و برنامه های مرتبط، اقدامات بالینی و درمانی در مراحل مختلف، نقش مشنننکلات 

 اجتماعی و خانوادگی در پیدایش

o  مفهوم دزدی در سنننین کودکی ) تعریف دزدی، دلایل و انگیزه های دردی در کودکان و نوجوانان دزدی ،

 و نوجوانی، راه های پیشگیری و اصلاح رفتار(



 

238 

 
 

o ماهیت و تعریف پرخاشگری، انواع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان به نفکیک  خشونت و پرخاشگری(

سنن، شنیوع وسنیر تحول پرخاشگری، ویژگی های و نشانه های پرخاشگری، شاخص های سنی پرخاشگری، 

یتی در پرخاشنننگری، نظریات مرتبط با پرخاشنننگری، علل پرخاشنننگری و خشنننونت در ثبات و تفاوت جنسننن

کودکان و نوجوانان) علل زیستی، فرهنگی، عاطفی و شناختی(، تاثیر رشد در پرخاشگری، راهکارهای اصلاح  

 و روشهای پیشگیرانه ، درمان پرخاشگری) اقدامات درمانی مبتنی بر خانواده، اقدامات درمانی گروهی(

ارائه فیلم یا گزارش های مستند از کودکان و نوجوانان بزهکار و بحث و گفتگو درباره علل بروز  یادگیری: الیتفع

 بزه در کودکان و نوجوانان

ه ب ) مثلا پرخاشگری(در قالب نمایش خلاق، ایده ها و راه کارهای برخورد با کودکان بزهکار لیف عملکردی:تک

 نمایش گذاشته شود.

 

 سائل مربوط به بلوغ و تربیت جنسی در کودکان و نوجوانانفصل هفتم: م

 مفهوم تربیت جنسی در کودکان و نوجوانان -

 )آزار جنسی، زورگویی جنسی، خودآزاری، تجاوز و...(آناصطلاحات مرتبط با و آشنایی با مسائل جنسی  -

 مسائل شایع جنسی در مهدکودک ها و مدارس -

 ف بدن) بازی با آلت تناسلی و...(مسائل مر بوط به دستکاری قسمتهای مختل -

 سن مناسب برای شروع تربیت جنسی و آموزشهای مناسب -

 (وامل موثر در شکل گیری مسائل جنسی) عوامل رشدی، عوامل موقعیتی و اجتماعی ع -

 بلوغ زودرس در کودکان) تعریف، عوامل ایجاد کننده بلوغ زود رس، تشخیص بلوغ زود رس و درمان بلوغ زودرس( -

 بلوغتعریف  -

 تاریخچه روان شناسی مربوط به بلوغ -

 ویژگی های مربوط به بلوغ)رشد جسمانی، رشد ههنی یا عقلی، رشد عاطفی، رشد اجتماعی( -

 ابعاد مختلف بلوغ)، جسمی، حنسی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره( -

 مهم ترین مشکلات نوجوانان در زمان بلوغ -

 دوران بلوغکشمکش بین استقلال و وابستگی در  -

 راه کارها و روشهای تربیت جنسی کودکان و نوجوانان -

 برنامه های درمانی قربانیان مسائل جنسی -

نشانه های بلوغ و تغییرات ناشی از آن را در جنبه های مختلف با یکدیگر بحث و  به صورت گروهی درباره یادگیری: فعالیت

 گفتگو نمایند و نتایج را د رکلاس ارئه دهند.

 عملکردی: لیفتکا
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با حضور در مدرسه یا مرکز پیش دبستانی، رفتارهای کودکانی را که مشکلاتی در تربیت جنسی دارند مطالعه و مشاهد نمایند و  -

 نتیجه گزارش را در کلاس ارائه نمایند.

 تحقیقی درباره دیدگاه اسلام درباره بلوغ و تربیت جنسی جستجو و ارائه نمایند. -

کوچک، درباره عوامل تاثیر گذار بر بروز مسائل جنسی کودکان و نوجوانان جستجو و گفتگو نمایند و  به صورت گروه های -

 سپس راه کارهایی پیشگیرانه و درمانی را در قالب فلو چارت یا بروشور به کلاس ارائه دهند.

 فصل هشتم: مسائل و مشکلات تحصیلی در کودکان و نوجوانان

 کودکان و نوجوانان بررسی اترات  مدرسه در زندگی 

 پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن 

  افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان 

 دلایل  بی رغبتی به تحصیل یا فرار از مدرسه 

  شکست تحصیلی و مسائل مر بوط به ترک تحصیل 

 نوجوانان در کودکان و تحصیلی و مسائل شناخت مشکلات 

  یلیبررسی دلایل و عوامل موثر بر مشکلات تحص 

  عوامل فردی مانند هوش، جنسننیت،انگیزش، توجه، آشننفتگی های هیجانی و عاطفی، جنسننیت، نارسننایی های

 جسمانی؛ مشکلات ارتباطی، مشکلات رفتاری و...

 مانندسننطح سننواد والدین، میزان اطلاعات والدین از امور تربیتی، جو  عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصننیلی

 بک فرزندپروری والدین، اختلافات خانوادگی، وضعیت اقتصادی و.....عاطفی حاکم بر خانواده،  س

 ...عوامل اجتماعی موثر بر مشکلات تحصیلی مانند فرهنگ حاکم بر جامعه، سیاست جامعه، اقتصاد جامعه و 

 ....عوامل مربوط به مدرسه مانند جو حاکم بر مدرسه، امکانات و تجهیزات مدرسه، نقش معلمان و 

    ( و... جامعه شناختی، روان شناختی )مختلف درباره مسائل و مشکلات تحصیلیدیدگاه های 

 شاخص های شکست تحصیلی در کودکان و نوجوانان 

  راهکارهای کاهش و مقابله با افت یا شکست تحصیلی در کودکان و نوجوانان 

یستی ارائه موع آنها را در چک لخود با یکدیگر گفتگو نمایند و مج مربوط بهدرباره مشکلات تحصیلی  یادگیری: فعالیت

 سپس درباره علل بروز آنها به گفتگو بپردازند نمایند.

هر یک از دانشجویان با دوستان خود گروههای سه تا پنج نفره تشکیل دهند و دربارره یکی از علل موثر در  لیف عملکردی:تک

 بروز مشکلات تحصیلی تحقیق و نتیجه را در کلاس ارائه کنند.

 در کودکان و نوجوانان مسائل مربوط به تغذیه  م:فصل نه

 کلیات و تعاریف -

 عادات غذایی ناسالم -
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 مشکلات شایع تغذیه ای در کودکان و نوجوانان -

 عادت های بیماری زا -

 اختلالات گوارشی شایع -

 تعادل تغذیه ای -

 تاثیر مشکلات عاطفی و روانی بر تغذیه -

 وری، پرخوری و...(بد غذایی کودکان) عدم تمایل به خوردن غذا، کم خ -

اختلال بی اشننتهایی عصننبی یا پراشننتهایی عصننبی) تعریف اختلال خورد و خوراک، میزان شننیوع، سننیر تحول این  -

مشنکل، پیامدهای ناگوار بی اشتهایی یا پر اشتهایی، چگونگی پیدایش و گسترش این مشکل، عوامل موثر بر شکل 

همسنننالان، محیط اجتماعی، شنننکل بدن، ویژگی های  گیری این مشنننکنل) عوامنل موثر خنانوادگی، عوامل موثر

 شخصیتی، مسائل ناشی از رشد(، 

 رژیم غذایی مناسب برای کودکان و نوجوانان -

پیشنگیری و راه های درمان مشنکلات تغذیه ای) مشناوره فردی، خانواده درمانی، در مان فردی، درمان روانشناختی  -

 و...(

و نامناسب تغذیه ای در کلاس توسط استاد ارائه شود و سپس دانشجویان به نقد و  انواع برنامه های مناسب یادگیری: فعالیت

 بررسی هر یک از آنها بپردازند.

 لیف عملکردی:تک

جدولی از برنامه غذایی فعلی خود را در طول روز تنظیم و در کلاس ارئه کنند. سپس به نقد و بررسی برنامه های  -

 غذایی یکدیگر بپردازند.

 برای کاهش عادت های ناسالم غذایی در بین کودکان، نوجوانان و دانشجویان ارائه دهند.راه کارهایی  -

درباره یک کیس مبتلا به اختلال بی اشتهایی یا پر اشتهایی عصبی تحقیق نمایند و درباره پیامدها و مسائل ناشی از  -

 آن با یکدیگر به گفتگو بپردازند.

  در کودکان و نوجوانانرک تحسلامت و  مسایل مربوط به فصل دهم: 

 تعریف

 میزان تحرک مورد نیاز کودکان و نوجوانان در سنین مختلف

 ورزشهای مناسب سنین کودکی و نوجوانی

 عوامل کم تحرکی در کودکان و نوجوانان

 پیامدهای بی حرکتی و عدم تحرک در کودکان و نوجوانان

 چاقی و لاغری مفرط ناشی از تحرک و عدم تحرک

 بوط به کم تحرکی یا برنامه ورزشی ناصحیحبیماریهای مر

 درباره مشکلات شایع کم تحرکی و نشانه های آن در کودکان و نوجوانان مطالعه و گفتگو نمایند. یادگیری: فعالیت
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 لیف عملکردی:تکا

ی شبا مطالعه شرایط رشدی کودکان و نوجوانان و با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی آنها به تحرک، یک برنامه ورز -

 مناسب با مشورت متخصصین تربیت بدنی تهیه و تنظیم نایند.

 فتگو نمایند.گ و یا غیره در قالب یک کار تحقیقی، درباره میزان تحرک در کودکان دچار اختلال بیش فعالی و اتیسم -

رهای اکارهای افزایش تحرک در کودکان آپارتمان نشین به گفتگو بپردازند و راه ک درباره راه ،به صورت گروهی -

 خود را به کلاس ارئه نمایند.

 فصل یازدهم: مسائل مربوط به کار کودکان و نوجوانان

 تعریف و مفهوم کار برای کودکان و نوجوانان -

 تعریف کودکان کار -

 قوانین مربوط به کار کودکان -

 سنین مناسب شروع کار در کودکان و نوجوانان -

 قت به آن می پردازندانواع شغل هایی که کودکان به صورت فصلی یا نیمه و -

 مزایا و معایب بکارگیری کودکان در مشاغل مختلف -

 وضعیت کار کودکان براساس خاستگاه شهری یا روستایی آنان -

 نقش والدین در کار کودکان -

 بررسی وضعیت مطلوب در مواجهه با کار کودکان -

 و شود.درباره حقوق ملی و بین المللی کودکان در کلاس صحبت و گفتگ یادگیری: فعالیت

  لیف عملکردی:تک
سازمان های ملی و بین المللی در حوزه پیگیری و وضع قوانین درباره حقوق کودکان و نوجوانان را در قالب پاور  -

 پوینت گزارش و در کلاس معرفی نماید.

کرده  هبه صورت گروهی ، درباره قوانین مربوط به کودکان کار و آمار مربوط به آنها را در سطح بین الملل مطالع -

 و نتایج را در قالب یک جدول تطبیقی تنظیم و در کلاس ارائه دهند.

در قالب یک نمایش خلاق، وضعیت کودکان کار در شهر یا روستا را به تصویر بکشند و سپس درباره آن با  -

 یکدیگر گفتگو نمایند.

 فصل دوازدهم: مسائل مربوط به اوقات فراغت و بیکاری در کودکان و نوجوانان

 ریف و مفاهیم مرتبط با اوقات فراغتتعا -

 اهداف اوقات فراغت -

 انواع اوقات فراغت -

 برنامه های مختلف اوقات فراغت -

 مسائل مرتبط با اوقات فراغت  -
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 راه ها و روشهای پر کردن اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان -

  یادگیری: فعالیت های
 ای اوقات فراغت صحبت نمایند.درباره برنامه های مختلف کودکان و نوجوان در زمان ه -

 تصاویری از فعالیت های کودکان در اوقات فراغت به نمایش گذاشته شود و مورد بحث قرار گیرد. -

 لیف عملکردی:تک

هر گروه از دانشجو معلمان، با مشورت یکدیگر ، به طراحی و ارئه یک فعالیت مناسب برای ساعات فراغت  -

ر کلاس اجرا نمایند و سپس درباره مزایا و معایب فعالیت مورد نظر با دوستان کودکان از مدرسه بپردازند و آن را د

 خود گفتگو نمایند.

در قالب یک گزارش تصویری حداقل ده نمونه از فعالیت های مناسب برای اوقات فراغت کودکان را در قالب  -

 اسلاید تصویری ارائه دهند.

 در کودکان و نوجوانان: مسائل مربوط به تکلم و زبان گفتاری سیزدهمفصل 

 تعریف تکلم و زبان گفتاری -

 ویژگی های تکلم و زبان گفتاری بر حسب سنین مختلف -

عوامل موثر بر رشند زبان و گفتارکودکان ) مانند هوش، دسنتگاه شنوایی طبیعی، سالم بودن دستگاه گویایی، زمینه های  -

 ارثی وعوامل محیطی و...(

 کان و نوجوانانمسائل و مشکلات شایع گفتاری در کود -

 تاخیر کلامی در سنین اولیه 

 خاموشی انتخابی 

 تکلم کودکانه در کودکان رشدیافته 

 لکنت زبان در کودکی و نوجوانی 

 راه های پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری -

حه ای فیکی از مشکلات گفتاری که در کودکان و نوجوانان مشاهده نموده اند، را در قالب گزارشی یک ص یادگیری: فعالیت

 توصیف کنند.

  لیف عملکردی:تکا

 درباره مهمترین عوامل بروز مشکلات گفتاری پاورپوینت آماده و در کلاس ارائه نمایند. -

با یک فرد بزرگسال مبتلا به لکنت زبان یا اختلال گفتاری مصاحبه و مشکلات متعددی که وی تجربه کرده را گزارش  -

 نمایند.

 های نوینسانه های جمعی، فضای مجازی و فناوریمسائل مربوط به ر :چهاردهمفصل 

 فضای مجازی  -
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 ستفاده از فضای مجازیامزایای  -

 مسائل و آسیب های فضای مجازی ،معایب  -

 درباره فضای مجازی به کودکان و نوجوانان راه های آموزش و آگاهی دادن -

 وجوانان برای استفاده موثر از آنهاشیو های برخورد والدین با فناوریهای نوین و طریقه آماده سازی کودکان و ن -

 بحث و گفتگو درباره فضای مجازی و نقد و بررسی آنها برای کودکان و نوجوانان یادگیری: فعالیت

های نوین و طریقه آماده سازی کودکان و نوجوانان برای استفاده  های برخورد والدین با فناوری هشیو درباره لیف عملکردی:تک

 در کلاس ارائه نمایند. تحقیق و موثر از آنها

 مشاوره و راهنمایی کودکان و نوجوانان: پانزدهمفصل 

 آشنایی با مفهوم مشاوره کودک و نوجوان -

 هدف های مشاوره با کودکان و نوجوانان -

 زمان مناسب جهت مراجعه به مشاور -

 انتخاب یک مشاور مناسب -

 آشنایی با مراکز مشاوره کودکان و نوجوانان -

ازدید گروهی از یک مرکز مشاوره کودک و نوجوان وابسته به دانشگاه های مختلف و آشنایی با فعالیت ب یادگیری: فعالیت

 های و اعضای آنها

مطالعه پرونده مراجعه یک کودک به مرکز مشاوره و ارائه گزارشی درباره جلسات، چگونگی روند مشاوره  لیف عملکردی:تک

 و مدت زمان بهبود کودک

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 9
یل باستفاده از راهبردهای تدریس مبتنی بر بحث و گفتگو و سخنرانی در ارائه مطالب نظری و همچنین استفاده از راهبردهای یادگیری فعال از ق

مشنننارکت در انجام فعالیت های گروهی، ارائه نمایش خلاق، بارش فکری درخصنننوص راهکارهای مرتبط با مسنننائل مطرح شنننده ، بازدید و 

 حبه و.... ضروری است.مصا

 منابع آموزشی. 4

  :*منبع اصلی

 (. رفتارهای دردسر آفرین در نوجوانی. ترجمه امیر خطیبی. تهران: رشد9111جفری، ج، هوگارد)  -

 (. مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: مهراندیش9117نراقی زاده، افسانه) -

                                                           

با توجه به اینکه منبعی مختص این درس تهیه نشنننده اسنننت لذا چند منبع مرتبط به عنوان منابع اصنننلی و تعدادی ازمنابع مرتبط با مسنننائل  - *

 لعه بیشتر پیشنهاد می گردد.کودکان و نوجوانان برای مطا
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 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

شنایی ضمنی دانشجویان با مسائل دوران کودکی و نوجوانی، ارزشیابی آغازین به با توجه به ماهیت درس و آ :ارزشیابی  آغازین

 صورت بحث ها و گفتگوهای مقدماتی و اولیه در شروع هر یک از مباحث اصلی درس، در طول ترم تحصیلی انجام گیرد. 

ر پایان ترم آنها در قالب کارپوشه د مشارکت در فعالیت های یادگیری و انجام فعالیت های عملکردی و ارائه : ارزشیابی تکوینی

 نمره 98تحصیلی مجموعا به ارزش 

 نمره 98آزمون کتبی پایانی )مبتنی برتمام سطوح یادگیری بلوم( به ارزش  ارزشیابی پایانی:
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 «یعموم یریادگیمشکلات »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

اسننت کننه برخنی از ابعنناد آن قابننل سننجش و اننندازه گیننری هسننتند. رشند کودکننان و نوجوانننان فراینندی پیچیننده و چننند بعندی 

یکی از مهمتنرین ابعناد رشند کنودک، رشند تواننایی ههننی اسنت کنه در طنی ینک فراینند حسناس و از طرینق شنرایط محیطنی 

و موهبننت هننای فطننری تحننول مننی یابنند. خننانواده و متغیرهننای فرهنگننی، اجتمنناعی بسننتر لننازم جهننت رشنند و ارتقننا کننودک را 

هم مننی نماید.تحصننیلات رسننمی کننودک در مدرسننه بننرای افننزایش تننوان بننالقوه عملکننرد او در زننندگی بننه طننور کامننل فننرا

ضروری اسنت. کنودکی کنه نتوانند بنه انندازه کنافی و مناسنب از آمنوزش رسنمی مندارس اسنتفاده کنند در زنندگی بنا مشنکل 

و  23دکننان وجننود دارد. نمننره هننای مواجننه خواهنند شنند. امننروزه شننناخت دقیقننی از چگننونگی رشنند هننوش و شننناخت کو

نشننان مننی دهننند کننه  69بالنناتر از آن در آزمونهننای اسننتاندارد هننوش نشننان دهنننده هننوش عننادی هسننتند. نمننره هننای کمتننر از 

 22تننا  68کننودک بننا برخننی از محنندودیتها و عقننب ماننندگی هننا در عملکننرد هوشننی خننود مواجننه مننی باشنند. نمننره هننای بننین 

آمننوزی اسننت. واضننح اسننت کننه کودکننان دیرآمننوز بننر اسنناس نمننره آزمننون هننوش، نشننان دهنننده هننوش مننرزی یننا دیر

جنایگزینی آموزشننی مننی شنوند و مننی بایسننتی آمنوزش متناسننبی دریافننت کننند. ایننن کودکننان بنا ضننعف در رفتارهننای انطبنناقی 

ودکننان نننه تنهننا در معننرض خطننر شکسننت تحصننیلی قننرار دارننند بلکننه از نظننر بهداشننت روانننی نیننز در مخنناطره هسننتند.این ک

عقنب مانننده نیسنتند، امننا ینادگیری آنهننا دیرتنر صننورت مننی گینرد و اصننطلاحاً کنندآموز هسننتند.این کودکنان رفتارهننایی دارننند 

کننه منننعکس کننننده توجننه و تمرکننز ضننعیف، تنناًخیر و کننندی در پاسننخ دهننی، گننرایش بننه سننوی فعالیتهننای عینننی و ابتنندایی، 

ر ناملایمننات و محرومیتهننا، نوسننانات خلقننی، دلتنگننی، خشننم، تننرس و اختلننال هننای عمننومی، بننیش فعننالی، تحمننل کننم در برابنن

پننایین بننودن اعتمنناد بننه نفننس آنهننا مننی باشنند. ایننن کودکننان بسننیار بننی تجربننه بننه نظننر مننی آیننند. بننا ایننن اوصنناف، ایننن دانننش 

آمننوزان بننه آسننانی از سننوی متخصصننان و پزشننکان تشننخیص داده نمننی شننوند و ضننرورت دارد تننا دانشننجومعلمان دوره 

ابتنندایی در ایننن زمینننه اطلاعننات کارشناسننی داشننته و در جهننت آموزشننهای ترمیمننی و جبرانننی و ارجاعننات لننازم بننرای 

  دریافت خدمات توانبخشی در صورت لزوم اقدام نمایند

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:
 7تعداد واحد: 
 97 تعداد ساعت:

 ضوعیمو شایستگی کلیدی:
 -نیاز: پیش

استاد متخصا برای 

 س: تدری

متخصص روانشناسی و علوم 

تربیتی با گرایش کودکان 

استثنایی دارای تجربه مرتبط با 

 یعموم یریادگیمشکلات                   نام درس به فارسی: 

 General learning problems                    نام درس به انگلیسی: 

                قادر خواهد بود:                                                        پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم

                                                                             بنا سنیر تحنول تعناریف، تاریخچنه، شنیوع و سنبب شناسنی داننش آمنوزان دیرآمنوز آشننا شننده و   - 9

                      به درستی تحلیل نماید.

                                                                            بننا معیارهننای تشخیصننی و ویژگننی هننای شننناختی، عنناطفی، هیجننانی، رفتنناری و اجتمنناعی دانننش   - 8

           یان نماید.                                                          آموزان با مشکلات عمومی یادگیری )دیرآموز( آشنا شده و آنرا ب

                                                                            بننا رشنند مراحننل یننادگیری دانننش آمننوزان بننا مشننکلات عمننومی یننادگیری )دیرآمننوز( آشنننا شننده   - 1

                                  و بتواند بین آنها تمیز قائل گردد.
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دانش آموزان دارای اختلالات 

 یادگیری

                                                                          بننا پننیش زمینننه سننازی بننرای خواننندن، نوشننتن، و ریاضننی دانننش آمننوزان بننا مشننکلات عمننومی   - 2

                                                      یادگیری )دیرآموز( آشنا شود و درکلاس آنرا به کار گیرد.

 

 

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .7

 فصل اول: مبانی نظری

 سیر تحولی تعاریف دانش آموزان دارای مشکلات عمومی یادگیری )دیرآموز(  -

 تاریخچه، شیوع، سبب شناسی دانش آموزان دارای مشکلات عمومی یادگیری) دیرآموز(  -

 فعالیتهای یادگیری:

لازم در خصوص موضوع فصل را از منابع مختلف جمع آوری کرده و با نظارت استاد به ارائه دانشجومعلم قادر باشد اطلاعات 

 بخشی از آن در کلاس با تهیه پاور پوینت بپردازد.

 

 

آشنایی با معیارهای تشخیصی، ویژگیهای شناختی، عاطفی، رفتاری، اجتماعی دانش آموزان  فصل دوم: 

 دیرآموز

 اساس منابع مورد نظرآشنایی با معیارهای تشخیصی بر  -

 آشنایی با ویژگیهای دانش آموزان دیرآموز در ابعاد مختلف ) شناختی، تحصیلی، رفتاری، عاطفی و هیجانی و اجتماعی( -

 فعالیتهای یادگیری:

افتراقی  یدانشجومعلم قادر باشد با مقایسه ویژگیها و نشانه ها ی دانش آموزان دیرآموز از سایر گروههای دارای اختلال، به شناسای

  پرداخته و موارد را با نمونه فرضی یا واقعی تبیین نماید.

 

 فصل سوم: رشد مراحل یادگیری

 مرحله حرکات درشت -

 حرکتی -مرحله درکی -

 درکی –مرحله حرکتی  -

 مرحله درکی -

 درکی –مرحله ههنی  -

 مرحله ههنی  -

 فعالیتهای یادگیری:

تشخیص داده و اطلاعات لازم را در هر حوز جمع آوری و در  دانشجو معلم بتواند مراحل یادگیری را در دانش آموز

 کلاس ارائه نماید.
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 و ریاضی فصل چهارم : پیش زمینه سازی برای خواندن، نوشتن

 پیش زمینه سازی برای نوشتن ) یازده گام(شامل : -

مربوط به خطوط  آماده سازی،دایره، منحنی ها، خطوط افقی، خطوط عمودی، خطوط مایل، ایجاد پیوستگی در حرکات

راست و منحنی، جا به جا کردن علائم، مفاهیم پایین و بالا و روی خط، تمایز بین اندازه ها، شروع نوشتن حروف ،تجسم 

 درونی اشکال

 پیش زمینه سازی برای خواندن )ده گام(شامل: -

کال و دسننتکاری شننفعالیتهای حرکتی درشننت،فعالیتهای حرکتی ظریف، یادگیری اشننکال متنوع،تشننخیص ترکیبی از ا -

تشنخیص حروف دسنت نویس، شنروع تشنخیص کلمات از طریق حافظه و بینایی، آواشنناسنی و ساخت کلمه،  الگوها،

 هجی کردن

 پیش زمینه سازی برای ریاضی )سیزده گام(شامل : -

والی بیان شننفاهی اعداد،درک وجود واحدها، شننمارش به عنوان یک مرحله موزون و مرتب، سننازمان بندی اشننیا، بیان ت -

اعداد، شنناساندن سمبولهای عددی نوشته شده، معرفی اعداد نوشته شده در توالی منظم، مرتبط کردن سمبولهای عددی 

نوشنته شنده با مفهوم عدد، شمارش با کاهش اتکا روی لمس اشیا، شمارش بدون اتکا روی لمس اشیا، مقایسه واحدها، 

 شروع یادگیری ریاضی یادگیری اعداد ترتیبی 

 

 یتهای یادگیری:فعال

دانشنجومعلم قادر باشند اطلاعات لازم در مورد موضوع فصل را از منبع اصلی دریافت و نسبت به تنظیم نمونه فعالیتهای هر حوزه به 

صنورت آکادمیک و بر اسناس روشهای آموزشهای ترمیمی و توانبخشی مورد نیاز پرداخته و ضمن ارائه در کلاس به استاد تحویل 

 دهد.

 دهای تدریس و یادگیریراهبر .9

 توجه به پیش نیازهای تدریس -

دارای مشکلات عمومی یادگیری )دیرآموز( و شناسایی افتراق آن با دانش آموزان کم  توجه به ویژگیهای دانش آموزان -

 توان ههنی

 توجه به روشهای آموزش مناسب این گروه ) جبرانی وترمیمی و توانبخشی( -

 س در حوزه های تحصیلی و رفتارهای اجتماعی، هیجانیاستفاده از راهبردهای موثر تدری -

 مشارکت خانواده دراجرای برنامه آموزشی و توانبخشی  -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:
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گام های پیشننرفت برای کودکان دیرآموز تالیف : مری لوابرسننول،نیوول سننی،کپارت،جیمزبیابرسننول ، ترجمه : فرشننته  -1

 درویش قدیمی ، نشر دانژه 

(. پیتر وسنننتوود. ترجمه ابوالفضنننل 9117خردمندانه برای آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه. )روشنننهای  -2

 سعیدی، انتشارات مدرسه.

 منابع فرعی:
محمدرضننا تات ، نشننر سننازمان آموزش و  –آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز ، تالیف : آلیس هوسننپیان  -9

 پرورش استثنایی

 فهیمه آرین ،نشر آوای نور –موزان دیرآموز و مشکلات آموزشی ، تالیف : فرامرز افشار دانش آ  -8

 

 

4- Ch. Sri Raja Rajeswari P. V. S. Badarinath, K. (2016). 30 Methods to Improve Learning 

Capability in Slow Learners. IJELLH (International Journal Of English Language, 

Literature In Humanities), 4(2). 
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 نمره  3عملکرد دانشجومعلم در مشارکت فعالیتها و مباحث کلاسی و ارائه کارارزشیابی تکوینی: 

نمره98آزمون مباحث نظری به میزان ارزیابی پایانی: 
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 «خاص یریادگیمشکلات »سرفصل درس 

 آن:  معرفی درس و منطق. 9

اصننطلاح اختلننال یننادگیری بننه گروهننی ننناهمگن از کودکننان و دانننش آمننوزان اطلنناق مننی شننود مشننکلات یننادگیری خنناص و 

باشننند .ایننن کودکننان مشننکلات عمننده ای را در فراگیننری کننه در یننک یننا چننند فرایننند روانشننناختی پایننه دچننار مشننکل مننی

دهننند. ایننن اختلننال هننا در محاسننبات ریاضننی نشننان مننی مهنارت هننای گننوش دادن، سننخن گفننتن، خواننندن، نوشننتن، اسننتدلال ینا

افننراد درونننی هسننتند و فننرض کلننی بننر آن اسننت کننه بننه علننت اختلننال دسننتگاه عصننبی مرکننزی بننه وجننود مننی آیننند و احتمننال 

داردکننه در هننر مرحلننه از دوران زننندگی رخ دهنند. هننر چننند ممکننن اسننت بننا شننرایط معلولیننت سنناز دیگر)مانننند مشننکلات 

شننی، اختلننال هننای هیجننانی ( یننا عوامننل بیرونی)فرهنگی،آموزشننی( همننراه باشنند ولننی نتیجننه ی ایننن شننرایط حسننی، ننناتوانی هو

یننا عوامننل نیسننتند. ایننن اختلننال مننی تواننند پیامنندهای کننارکردی منفننی در طننول عمننر داشننته باشنند )از جملننه: خودپنننداره 

و سننلامت روان نامناسننب و نشننانه منفی،کنناهش پیشننرفت تحصننیلی، افننزایش تننرک تحصننیل، کنناهش بهزیسننتی روانشننناختی 

هننای افسننردگی و... ( در حالیکننه مننی تننوان بننا افننزایش سننطح آگنناهی عمننومی در زمینننه شناسننایی، ارزیننابی، ارائننه مننداخلات 

مننورد نینناز، حمایننت هننای  اجتمنناعی و عنناطفی پیامنندهای سننلامت روانننی مطلننوبی را پننیش بینننی و از تسننری مشننکلات در 

  سطوح بالاتر جلوگیری نمود.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 7تعداد واحد: 
 97تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی
 -نیاز: پیش

استاد متخصا برای  

 تدریس: 
 و روانشناسی متخصص

 و استثنایی کودکان آموزش

 سال 3 حداقل با تربیتی علوم

 تخصصی مرتبط سابقه رسمی

 خاص یریادگیمشکلات  نام درس به فارسی:

 Special learning problems انگلیسی:نام درس به 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

بننا سننیر تحننول تعنناریف ، تاریخچننه ، شننیوع و سننبب شناسننی اختلالننات یننادگیری آشنننا شننده و بننه  -9

 درستی تحلیل نماید.

ی، هیجننانی، رفتنناری و اجتمنناعی دانننش هننای شننناختی، عنناطفبننا معیارهننای تشخیصننی و ویژگننی  -8

 آموزان با اختلالات یادگیری  آشنا شده و آن را بیان نماید.

بننا طبقننه بننندی اختلالننات یننادگیری در قالننب دانننش آمننوزان بننا نقننص در خواننندن، نوشننتن و  -1

 ریاضی آشنا شده و بتواند بین آن ها تمیز قائل گردد.

، اصننول آن و روش هننای مداخلننه ای مبتنننی بننر نینناز بننا رویکردهننای موثرینناددهی و یننادگیری  -2

هننر گننروه ازاسپسننیفایرهاس خواننندن ، نوشننتن و ریاضننی آشنننا شننود و درکلنناس آن را بننه کننار 

 گیرد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: مبانی نظری

 سیر تحولی تعاریف اختلالات یادگیری  -

 ختلالات یادگیری تاریخچه ، شیوع ، سبب شناسی ا -

 فعالیت های یادگیری:
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دانشجو معلم قادر باشد اطلاعات لازم در خصوص موضوع فصل را از منابع مختلف جمع آوری کرده و با نظارت استاد به ارائه 

 بخشی از آن در کلاس با تهیه پاور پوینت بپردازد.

 وزان دارایم، اجتماعی دانش آمعیارهای تشخیصی ، ویژگی های شناختی، عاطفی ، رفتاری  فصل دوم: 

 اختلالات یادگیری 

  DSM-5معیارهای تشخیصی بر اساس  -

ویژگی هنای دانش آموزان دارای اختلنال ینادگیری خناص در ابعاد مختلف ) شنننناختی، تحصنننیلی، رفتاری، عاطفی و  -

 هیجانی، اجتماعی(

 فعالیت های یادگیری:

ها ی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری از سایر گروه های استثنایی ، به دانشجو معلم بتواند با مقایسه ویژگی ها و نشانه 

  تشخیص افتراقی پرداخته و موارد را با نمونه فرضی یا واقعی تبیین نماید.

 

 فصل سوم: طبقه بندی اختلال یادگیری خاص با نقایا آکادمیک ) اس(سیفایرها(

 اختلال یادگیری خاص با نقص خواندن -

 یری خاص با نقص نوشتن اختلال یادگ -

 اختلال یادگیری خاص با نقص ریاضی -

 فعالیت های یادگیری:

دانشجو معلم بتواند با مطالعه پرونده ، بررسی کاربرگ های شرح حال و مصاحبه بالینی و اطلاعات کسب کرده در فصل 

کادمیک جمع آوری و در کلاس دوم نوع طبقه اختلال را در دانش آموز تشخیص داده و اطلاعات لازم را در هر حوزه آ

 ارائه نماید.

 فصل چهارم : رویکردهای تشخیصی و مداخله ای 

 رویکرد پزشکی -

 رویکرد رفتاری -

 رویکرد رشدی -

 رویکرد شناختی -

 رویکرد انسانگرا -

 رویکرد بوم شناختی -

 فعالیت های یادگیری:

لف جمع آوری کرده و به ارائه بخشی از آن در دانشنجو معلم قادر باشند اطلاعات لازم در خصنوص موضنوع فصل را از منابع مخت

کلاس با تهیه پاور پوینت بپردازد. و همچنین با تشخیص گذاری صورت گرفته در فصل قبل بتواند رویکرد موثر را انتخاب و به کار 

 گیرد.
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  IEP انفرادیفصل پنجم : تنظیم برنامه آموزش 

 بررسی شرایط کنونی دانش آموز -

 ت تعیین اهداف بلند مد -

 تعیین اهداف کوتاه مدت -

 تعیین روش های مناسب آموزشی و مداخله ای -

 ارزشیابی -

 فعالیت های یادگیری:

تنظیم و  انفرادیدانشجوم معلم قادر باشد بر اساس اطلاعات بدست آورده یک طرح درمان مبتنی بر نیاز را درقالب برنامه 

 به استاد مربوطه ارائه نماید.

 

 دگیریراهبردهای تدریس و یا .9

توجه به پیش نیازهای تدریس/ توجه به رویکردهای مداخله ای در تدریس خواندن/ توجه به رویکردهای مداخله ای در  -

تدریس نوشنتن/ توجه به رویکردهای مداخله ای در تدریس ریاضی/ استفاده از راهبردهای موثر تدریس در حوزه های 

 واده دراجرای برنامه آموزشی و توانبخشی تحصیلی و رفتارهای اجتماعی ، هیجانی/ مشارکت خان

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

ها، تشنخیص و راهبردهای آموزشنی. نشر دانشگاه شهید لرنر،  ژانت ترجمه عصنمت دانش.  ناتوانی های یادگیری، نظریه -1

 بهشتی 

 منابع فرعی:

ها و تدریس موثر، های یادگیری، مبانی، ویژگیاختلالپی ترجمه حمید علیزاده و همکاران. لویند، جنان؛  هنالناهان، دانیل -1

 نشر ارسباران

 شکوهی یکتا،  محسن؛ پرند، اکرم. ناتوانی های یادگیری. نشر تیمورزاده -8

 کریمی، بهروز؛ علیزاده، حمید؛ پیرزادی وکریمی. اختلال یادگیری خواندن، ارزیابی و برنامه آموزش. نشر روان -1

 ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی. نشر جیحونورنا ترجمه فرهاد ماهر. روشکله، پیتر؛ چان، ل -2

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

تعیین سطح یادگیری دانشجو معلم از طریق انجام ارزیابی از مطالب جلسات قبل در شروع جلسه : آغازین ارزشیابی

 نمره 1جدید و احتساب 

 نمره   3معلم در مشارکت فعالیت ها و مباحث کلاسی و ارائه کاردانشجو  عملکرد: تکوینیی رزشیابا

 نمره98آزمون مباحث نظری به میزان ارزیابی پایانی: 
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 «ییآموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

کودکان رویکردی مبتنی بر هنجار دانستن تفاوتهاست و طرحواره نوینی را بر فراگیرسازی آموزش و پرورش برای دربرگیری همه 

آموزش و پرورش جهان حاکم کرده است. در این درس دانشجومعلمان با تغییر نگرش از دیدگاه هنجارسازی در رویکرد پزشکی 

فت اتاق از ویژه سازی به تمایزگذاری در بابه هنجار دانستن تفاوتها در رویکرد اجتماعی، آمادگی تغییر طرحواره عمل تربیتی خود 

 درس و مدرسه عمومی را به دست می آورند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 وعیموضشایستگی کلیدی: 

 روانشناسی  رشدپیشنیاز: 

تدریس:  استاد متخصا برای

 یتیو علوم ترب یمتخصص روانشناس

و  ییکودکان استثنا شیبا گرا

دارای گواهی مدرسی آموزش 

فراگیر از سازمان آموزش و 

 پرورش استثنایی کشور

 ییآموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدانام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 
Inclusive Education 

 :پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود 

  در حوزه عمل و نظر، دو رویکرد پزشکی )متمرکز بر فرد متفاوت( و اجتماعی با هکر تفاوتها

)متمرکز بر برنامه درسی( را شفاهی و نوشتاری و با رعایت اصول تغییر نگرش و متقاعدسازی 

 معرفی کند.

  پرورشی با رویکرد چندرشته ای بشناسد و -اصول و روشهای ارزیابی نیازهای ویژه آموزشی

 معرفی کند.

  یازهای ویژه دانش آموزان با ن یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یول و روشهاصا

 بشناسد و معرفی کند. )گروه هدف(

  ند.بشناسد و معرفی ک اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی خواندن و نوشتن و ریاضیات 

  ازهای هر کودک در بافت راهکارهای مناسب برای تمایزگذاری برنامة درسی را با توجه به نی

 اتاق درس و مدرسه عمومی )عادی( ارائه کند.

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .7

 فصل اول: 

تفاوتهای فردی، نیازهای ویژه و عوامل ایجادکننده و کارآمدی روشهای مداخله در مورد آنها در دو دیدگاه پزشکی و   -

 اجتماعی

 ره عمل تربیتی از جداسازی به فراگیرسازی بررسی ضرورت تغییر طرحوا  -

 تاریخچه تلفیق و فراگیرسازی در ایران و جهان  -

 اصول و روشهای متقاعدسازی و تغییر نگرش  -

 فعالیتهای یادگیری: 

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 درس  مطالعه منابع دربارة رویکردهای پزشکی و اجتماعی در مورد تفاوتهای فردی در اتاق

 بحث و نقد دو رویکرد در گروههای کوچک و بزرگ 
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 تلاش برای متقاعد کردن مخالفان

 در استان محل خدمت و ارائه گزارش در کلاس تلفیق و فراگیرسازیچالشها و فرصتهای وضعیت و وارسی 

ر د ی نتایج و تحلیل آنهاوارسی نگرش معلمان مدارس محل کارورزی و طراحی و اجرای برنامة تغییر نگرش برای آنان و وارس

 کلاس

 

 فصل دوم

 پرورشی با رویکرد چندرشته ای-اصول و روشهای ارزیابی نیازهای ویژه آموزشی  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با هوش مرزی و نارسایی هوشی  -

ه )منتخب از میان موردهای مشاهده شده در کارورزی( در گروههای تدوین برنامه برای دربرگیری نوآموز یا دانش آموز نمون  -

 کوچک و نقد و ارتقاء برنامه در گروه بزرگتر زیر نظر استاد

 -د توجهو کمبو یرفتار-یجانیه یهاییدانش آموزان با نارسا یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 یفزون جنبش

 :فعالیتهای یادگیری

 انشجومعلم باید یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.د

 

 فصل سوم

 یو زبان یگفتار یهاییدانش آموزان با نارسا یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 یریادگی ژةیو یهاییدانش آموزان با نارسا یبرا یو پرورش یدرس یبرنامه ها یزگذاریتما یاصول و روشها  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با نارساییهای شنوایی  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه های درسی و پرورشی برای دانش آموزان با با نارساییهای عصبی ن عضلانی ن استخوانی  -

 : فعالیتهای یادگیری

 دانشجومعلم باید یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.

 

 فصل چهارم

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی خواندن و نوشتن  -

 اصول و روشهای تمایزگذاری برنامه درسی ریاضیات  -

 اگیرسازی آموزش و پرورش برای کودکان با نارساییدورنمای فر  -

 : فعالیتهای یادگیری

 یکی از فعالیتهای زیر پیشنهاد می گردد:

 دانشجومعلم باید یکی از مباحث آموخته را به طور عملی در یک گروه از دانش آموزان مورد بحث اجرا و در کلاس ارائه نماید.
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ا چالشهای پیش روی دربرگیری کودکان با نارسایی در مدارس عمومی جستجو کند و آنها دانشجومعلم باید منابع را برای آشنایی ب

 را در بحث با گروههای کوچک و تمام کل دانشجومعلمان واکاوی نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

بهره گیری از تدریس  متمرکز بر خودآموزی و بحث و یادگیری گروهی و آزمایش و اصلاح در میدان عمل است. در این میان

 مستقیم موارد ضروری توصیه می شود.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ژهیو یازهایآموزش و پرورش دانش آموزان با ن یخردمندانه برا یروشها(.  9117ی )دیترجمه ابوالفضل سع تریپ، وستوود

  انتشارات مدرسه.       

ازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی. واحد آموزشهای تلفیقی ن         س (.9112)ی. رسازیفراگ ییویدیو یمجموعه آموزشها

 فراگیر

 منابع فرعی:

(. درک و پاسخگویی به نیازهای ویژه در کلاسهای فراگیر: انتشارات سازمان 9122مک کانکی، روی ترجمه ابوالفضل سعیدی )

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

(. راهنمای تربیت معلم برای توسعه فراگیرسازی آموزش و پرورش: انتشارات 9121یدی )آینسکو، مِل ترجمه ابوالفضل سع

 پژوهشکده کودکان استثنایی.
- Garry Hornby (auth.).(2014). Inclusive Special Education: Evidence-Based Practices for 

Children with Special Needs and Disabilities.Springer-Verlag New York. 

- Inclusion Strategies That Work! -Research-Based Methods for the Classroom(2015.3rd 

Edition). Toby J. Karten. SAGE Publications Ltd. 
  - Including students with special needs : a practical guide for classroom teachers. Marilyn 

Friend. William D. Bursuck. 6th ed. (2012), Pearson Education, Inc.  

 - Supporting inclusive practice. Gianna Knowles.  2nd ed. (2011), Routledge 

  SPECIAL TEACHING FOR SPECIAL STUDENTS-Ann Lewis & Brahm Norwich. Open 

University Press. 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 ارزشیابی تکوینی: 

 نمره(  1عملکرد دانشجومعلم در فعالیتهای یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتها )

 ارزشیابی پایانی: 

 نمره(  92آزمون مباحث نظری به میزان )

 کارپوشه: 

نمره(  1مجموعه تکالیف عملکردی )
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 «هیچندپا های در کلاس یدرس یزری و برنامه تیریمد»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 9

توسعه زندگی شهری و کاهش جمعیت در مناطق روستایی/ حاشیه شهر ها منجر به افزایش کلاس های چند پایه در این مناطق شده است. 

ه عنوان بدر حال حاضر این پدیده نه یک استثنا بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر در نظام آموزش ایران است. کلاس های چند پایه می تواند 

یک ظرفیت یادگیری به معلمان در سازمان دادن فرصت های یادگیری منحصربفردی که در آن تجربیات متمایز یادگیرندگان به عاملی 

برای تعمیق و توسعه یادگیری متناسب با ظرفیت های محلی تبدیل می شود، کمک نماید. آموزش مهارت تهیه طرح برنامه درسی و 

گیرد این ظرفیت را از موقعیت تهدید آمیز در ری که در آن مرز های مشترک دانش بشری مورد توجه قرار میتدوین واحد های یادگی

 شرایط فعلی به یک فرصت برای کمک به یادگیری دانش آموزان تبدیل می کند. 

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 22: تعداد ساعت

 موضوعی   شایستگی کلیدی:

 -: نیاز دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 

 دکتری تخصصی علوم تربیتی

 مدیریت و برنامه ریزی درسی در کلاس های چند پایه  نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:
Management and curriculum development in multigrade classes 

 ود:معلم قادر خواهد بپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو

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

 از تجربیات متمایز یادگیرندگان برای طراحی فرصت های یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7 

 فصل اول: کلیا ت 

 های چند پایهریف کلا ستع -

 ها ی چند پایه در ایران و جها نکلا س  -

 ی چند پایههاستنو ع و گوناگونی کلا -

 ی چند پایه هاها در کلاسفرصت ها و محدودیت -

 تکلیف یادگیری: 

 جستجو در شبکه و انتخاب نمونه ای از تجربیات معلمان کلاس های چند پایه و گزارش آن به کلاس.

 و در شبکه و جمع آوری چکیده مقالات در زمینه آموزش در کلاس های چند پایه و گزارش آن به کلاس.جستج

 ی چند پایه هاریزی برای آموزش کلا سفصل دوم: 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( –های چند پایه  )منابع انسانی استفاده از منابع محلی در اداره کلا س -

 های کوچک آموزشی در کلاس تشکیل گروه -

 های اساسی در برنامه درسیتاکید بر مفاهیم و مهارت -
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  تکلیف یاگیری:
 ش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های فوق  مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کلاس چند پایه( در کلاس چند پایه و تهیه گزار

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

 های چند پایه مدیریت زمان و نقش معلم در کلا س -

 ی چند پایههاقو انین و مقررات درکلاس -

 ت آنگروه های یادگیری در کلاس های چند پایه و نحوه سازماندهی و هدای -

  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 و 

 ارائه به کلاس

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

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

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

 ارائه شده درکلاس.  

 هارم: سازماندهی محتوا فصل چ

 ریزی بر اساس مهارت ها و مفاهیم مشترک برنامه -

 ریزی بر اساس موضوعات مشترک برنامه -

 ریزی بر اسا س تلفیق موضوعات مختلف درسی برنامه -

 ظرفیت برنامه ریزی تلفیقی برای کلاس های چند پایه  -

 تم ها و ملاک های انتخاب تم  -

  تکلیف یادگیری:
 یسه روش های سازماندهی محتوا و ظرفیت آن برای آموزش موضوعات مختلف در کلاس های چند پایهمقا

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

 تکلیف عملکردی: 

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

 تدوین نماید.

 فصل پنجم: سازماندهی فرصت های یادگیری برای آموزش و ارزشیابی

 فعالیت یادگیری ساختمند  -

 فعالیت یادگیری مسئله محور -

 فعالیت یادگیری تلفیقی -

 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات درسی در یک پایهارزش -

 ز فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات مختلف در یک پایهیابی اارزش -

 تکلیف یادگیری:

 یابی برای یکی از مباحث آموزشی )مفاهیم/ مهارت های مشترک( طراحی نماید. ابزار ارزش یک نمونه

 تکلیف عملکردی: 
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 طراحی یک فرصت های یادگیری با ترکیبی از فعالیت های یادگیری

 ی در کلاس های چند پایه فصل ششم : طر  برنامه درس

 تحلیل برنامه های درسی و شناسایی مهارت ها و مفا هیم موضوعات درسی -

 رسم شبکه مفهومی برای مفاهیم در موضوعات درسی  -

 رسم شبکه مهارت های اساسی و خرده مهارت ها در موضوعات درسی -

 طرح برنامه درسی بین موضوعات پایه  -

 ها در یک موضوع درسی  طرح برنامه درسی بین پایه

 تکلیف یادگیری:

 برای یک کلاس چند پایه )حد اقل سه پایه(.تهیه طرح برنامه درسی 

 تکلیف عملکردی:

 طراحی و تدوین یک واحد یادگیری تلفیفی براساس طرح برنامه درسی تهیه شده

ای صورت گیر که در مجموع انواع مختلفی از  سازماندهی گروه های دانشجویی در اجرای فعالیت ها می تواند به گونه روش اجرا: 

طرح برنامه درسی را برای کلاس های چند پایه تهیه شده و در تولید واحد یادگیری نیز واحد های یادگیری تولید شده می تواند متمرکز 

  بر یکی از طرح های برنامه درسی باشد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 9

برای آشنایی داشجویان با کلاس های چند پایه یا شرکت در واحد های آموزشی که به صورت چند  بکارگیری راهبرد های مستقیم

پایه مدیریت می شوند. استفاده از راهبرد پردازش اطلاعات برای شناسایی، طبقه بندی و ایجاد  یک شبکه ارتباطی میان مفاهیم و 

رح برنامه درسی. بکارگیری شیوه مشارکتی برای ترکیب نمودن مهارت های اساسی در موضوعات و پایه های مختلف جهت تهیه ط

 اطلاعات حاصل از بررسی برنامه ها/ مواد آموزشی برای طراحی واحد های یادگیری 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ریزی درسی کلاس های چند پایه. انتشارات بوی جوی مولیان.(.  برنامه9117صمدیان، صمد )

 ریزی درسی کلاس های چند پایه. انتشارات آکادمیک.(.  برنامه9117)حیدری نیا، مهناز 

 منابع فرعی:

 (. کلاس های چند پایه. انتشارات مدرسه.9122زرافشان، علی )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 نمره  2ارزشیابی پایانی: 

 نمره  98ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 . 
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 «های چندپایه ش در کلاسآموز»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: -9

رسالت اصلی آموزش و پرورش، توان بخشیدن به فرد فرد انسان ها در جهت شکوفایی کامل استعدادها و شناخت توانمندی های 

ای مة اعضهاست که این هدف بر سایر اهداف نظام آموزشی ارجحیت دارد. تعلیم و تربیت، سرمایه گذاری برای آینده و حق هآن

جامعه محسوب می شود. کلاس چندپایه یک موقعیت خاص آموزشی است و تشکیل آن با توجه به شرایط موجود در روستاها، 

مناطق محروم و حاشیة شهرها امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. از طرفی افزایش پوشش تحصیلی در کشورهای در حال توسعه، 

ت. یک کلاس چند پایه در واقع نمادی از تمام برنامه های آموزشی، پرورشی و اداری آموزش مدیون تشکیل کلاس های چند پایه اس

 هایی سختو پرورش، از نوع ارائة خدمات در این حوزه ها است و افرادی که در این موقعیت ها خدمت یا تحصیل می کنند، انسان

قت سرپرست خانوادة پرفرزندی است که باید برای همة کوش، موفق و مؤثر، تربیت می شوند. معلم یک کلاس چندپایه در حقی

آنان به صورت مجزا و متفاوت برنامه ریزی نماید و به میزان مساوی به هر کدام  توجه نشان دهد. در واقع برای استفاده از یک کلاس 

و مهاجرت  یری از ترک تحصیلچند پایه به عنوان یک فرصت باید نوع نگاه را تغییر داد و به دنبال تحقق عدالت آموزشی، جلوگ

« وزش برای همهآم»های بی رویه، کمک به اقتصاد خانواده ها و افزایش پوشش تحصیلی در بین دختران باشیم. هدف ما دستیابی به 

 ،است که یکی از سیاست های راهبردی و اصلی نظام آموزشی کشور، به استناد سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامة پنجم توسعه

شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعهدات بین المللی سند داکار می باشد و به استناد هدف کلان شمارة  313سند تحول بنیادین، مصوبة 

سند تحول نیز، روح عدالت کمی و کیفی باید در مدارس ساری و جاری باشد. از آن جایی که در ساختار نظام آموزشی برنامه  1

لاس های چندپایه صورت نگرفته و از طرفی نتایح پژوهش ها برتری چنین کلاس هایی را  در پرورش ریزی خاصی برای توجه به ک

رشد اجتماعی و سازگاری محیطی دانش آموزان مورد تاکید قرار داده است، این درس با هدف افزایش دانش نظری و ارئة 

 اس های چند پایه در نظر گرفته شده است.معلمان در رابطه با آموزش و مدیریت کل -راهکارهای عملی برای دانشجو

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 22: تعداد ساعت

 موضوعی   شایستگی کلیدی:

 -: دروس پیش نیاز

 استاد متخصا برای تدریس: 

 دکتری تخصصی علوم تربیتی

 آموزش در کلاس های چند پایه    نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:
Education in Multigrade Classes  
 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 ویژگی های محیطی مدارس روستایی و یا عشایری چندپایه را با مدارس شهری مقایسه کند. -

م هویژگی های کلاس های مدارس شهری و کلاس های چندپایه روستایی و عشایری را با  -

 مقایسه کند.

 فرصت ها و تجارب یادگیری اثربخش را برای کلاس های چندپایه را طراحی کند. -

 با فنون تدریس در کلاس های چندپایه آشنا شود.  -

 توانایی تدریس در کلاس های چندپایه را داشته باشد. -

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: کلیات
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 روستایی ویژگی های مدارس -

 مدارس عشایری -

 تعریف کلاس های چندپایه -

 ویژگی های دانش آموزان در مدارس چندپایه -

 ویژگی های محیطی مدارس روستایی و عشایری چندپایه -

 مقایسه کلاس های مدارس شهری و کلاس های چندپایه روستایی و عشایر -

 فصل دوم: طراحی فرصت های یادگیری در کلاس های چندپایه

 انه در کلاس های چندپایهطرح درس سال -

 تنظیم برنامه هفتگی در  کلاس های چندپایه -

 ویژگی های طرح درس روزانه برای کلاس های چندپایه -

 

 فصل سوم: روش های تدریس در کلاس های چندپایه

 روش های تدریس محوری -

 روش های تدریس گروهی -

 روش های تدریس ترکیبی -

 تلفیق در کلاس های چندپایه -

 

 یط های یادگیری در کلاس های چندپایهفصل چهارم: مح

 فرصت های آموزشی در محیط های روستایی -

 سازماندهی کلاس های چندپایه براساس روش های تدریس مختلف -

 

 فصل پنجم: فنون تدریس در کلاس های چندپایه

 روش های خودآموزی در کلاس های چندپایه -

 فعالیت های گروهی در کلاس های چندپایه -

 ت دانش آموزان در تدریساستفاده از ظرفی -

 تشخیص ارتباط دروس با هم براساس اهداف برنامه درسی -

 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در کلاس های چندپایه )با تاکید بر دانش آموزان دیرآموز و اختلال یادگیری( -

 استفاده از فناوری ها و رسانه های آموزشی در کلاس های چندپایه -

 فی در کلاس های چندپایهتوصی -ارزشیابی کیفی -

 

 فصل ششم: سناریوهای فرضی تدریس در یک کلاس چندپایه

 نمونه طرح درس سالانه چند کلاس چندپایه -
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 نمونه برنامه هفتگی کلاس های چندپایه -

 نمونه سناریو و طرح درس تدریس در کلاس های چندپایه به روش محوری -

 ه به روش گروهینمونه سناریو و طرح درس تدریس در کلاس های چندپای -

 نمونه سناریو و طرح درس تدریس در کلاس های چندپایه به روش ترکیبی -

 نمونه سناریو و طرح درس تدریس در کلاس های چندپایه به روش تلفیقی -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:  9

ی به ئه مستقیم مباحث نظرتدارک دیدن فرصنت های یادگیری مسنتقیم در داخل محیط آموزشنی نیازمند استفاده از شیوه ارا

 همراه مشارکت دانشجویان و استفاده از روشهای تدریس هیل است. 

 سخنرانی -

 پرسش و پاسخ -

 بارش مغزی -

 بحث گروهی -

 پروژه ای -

 

 . منابع آموزشی:4

 منبع اصلی:

 . تهران: آییژ.خودآموز تدریس چند پایه(. 9127آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره )

 . تهران: نشر آییژ.راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه(. 9121خساره )آقازاده، محرم؛ فضلی، ر

 منبع فرعی:

 . تهران: منادی تربیت.نوسازی و بهسازی یادگیری در کلاسهای چندپایه(. 9113بهمنی، زهرا؛ رضوی، منیره سادات )

. دفتر همکاریهای علمی تمرین چندپایه در مدارس ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش(. 9161جعفری، پریوش )

 بین المللی.

 . تهران: انتشارات مینوفر.کلاس های چند پایه، چالش یا فرصت(. 9113جهانپور عبس آبادی، علی محمد )

 کتاب راهنما برای معلمان چندپایه، رشد عملکرد در دورة ابتدایی(. 9118سزیر والاس، جان؛ بی. مثوت، جی. )

 انتشارات مدرسه.)مترجم: زرافشان، علی(. تهران: 

 (. برنامه ریزی درسی کلاس های چندپایه، تهران: انتشارات بوی جوی مولیان.9117صمدیان، صمد )

 . نشر عابد.راهنمای تدریس در کلاس های چندپایه(. 9112مرتضوی زاده، حشمت الله )

 ت کورش چاپ.. انتشارامدیریت و برنامه ریزی کلاس های چندپایه(. 9117مرتضوی زاده، حشمت الله )

یک موقعیت خاص به نام چند پایه: شیوة آموزش در کلاس چند پایة دورة (. 9113میرشفیعی لنگری، سید داوود )
 . تهران: انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.ابتدایی
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. تهران: راهنمای تدریس در کلاس های چندپایه(. 9112نظری سینا، احمد؛ قریشی، سعید و محمدپور، صلاح )

 انتشارات مدرسه.
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 «(یو شهروند ی)چندفرهنگ یزندگ های آموزش مهارت»سرفصل درس 

  : معرفی درس و منطق آن. 9

ه ای و دانشننگاهی بننه جهننت داشننتن تنننوع  قننومی و فرهنگننی دانننش آمننوزان و دانشننجویان، آمننوزش هننای مدرسنن

دارای رویکننرد متفنناوتی شننده اسننت. تنندریس هننای خطننی و عنندم حسنناس بننه فرهنننگ، دیگننر پاسننخ گننوی نینناز کلنناس 

 هنای دارای تننوع فرهنگنی نیسنت. پنژوهش هنا نشنان منی دهند معلمنان و مدرسنان حنایز اینن ننوع صنلاحیت هنا، اغلنب

کلاس هنای موفنق تنری را تجربنه کنرده و یادگیرنندگان نینز رضنایت بیشنتری از اینن ننوع کلناس هنا دارنند. ضنمن اینن 

کننه مدرسننان و معلمننان دارای شایسننتگی هننای چننندفرهنگی، چننه بننه صننورت آشننکار و چننه از حیننث ویژگننی هننای 

ی ویژگننی هننای تکثننر و تنننوع، برنامننه درسننی پنهننان، بننه دانشننجویان و دانننش آمننوزان ینناد مننی دهننند کننه جامعننه دارا

جامعننه زیسننت پننذیر بهتننری از جامعننه یننک رنننگ و یننک نواخننت اسننت. جامعننه ایننران، بننا توجننه بننه تکثننر قننومی و 

معلمننانی دارای ویژگننی  -رنگننین کمننانی از فرهنننگ هننا، زبننان هننا، آداب و سنننن مختلننف، شایسننته تربیننت دانشننجو

ی آمننوزش هننای شننهروندی معنننی پینندا مننی کننند. در هننای چننندفرهنگی اسننت. آمننوزش هننای چننند فرهنگننی در راسننتا

واقننع آمننوزش هننای چننندفرهنگی مقدمننه تربیننت شننهروندی اسننت. در یننک محننیط و جامعننه چننند فرهنگننی تننا زمننانی 

کننه معلمننان خننود دارای شایسننتگی هننای چننند فرهنگننی نباشننند، بننه احتمننال زینناد نخواهننند توانسننت ایننن ویژگننی هننا و 

ود نینز منتقنل نماینند. بندین جهنت ضنروری اسنت بنه وینژه در نظنام تربینت معلنم شایستگی هنا را بنه داننش آمنوزان خن

 ایران در قالب صلاحیت های معلمی به آموزش این صلاحیت ها توجه جدی شود.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت:

 وعیموضشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

استاد متخصا برای 

 تدریس: 

زی درسی و آموزش برنامه ری

چندفرهنگی، جامعه شناسی 

 آموزش و پرورش

 (یو شهروند ی)چندفرهنگ یزندگ یآموزش مهارت هانام درس به فارسی: 

 Life Skills Training (Multiculturalism and نننام درس بننه اننگلیسنننی:

Citizenship) 
د هپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خوا

 بود:

 مفهوم فرهنگ، چندفرهنگی و آموزش چندفرهنگی را بداند. -

 مولفه های اصلی و اهداف آموزش چندفرهنگی را بداند. -

ویژگنننی هنننای برنامنننه درسنننی چنننندفرهنگی، مدرسنننه چنننندفرهنگی و  -

 مدرسه چندفرهنگی را تبیین نماید.

از فواینند روش هننای تنندریس چننندفرهنگی آگنناه شننده و خننود نیننز از  -

 ریس چندفرهنگی استفاده کند.روش های تد

 با مفاهیم شهروندی و آموزش شهروندی آشنا شود. -

 ابعاد و مولفه های آموزش شهروندی را بداند. -

 ارتباط آموزش چندفرهنگی و شهروندی را بداند. -

 فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: .7
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 فصل اول : کلیات و تعاریف

 فرهنگ و چندفرهنگی -

 نگی و میان فرهنگی آموزش چندفره -

 سیری در تاریخ آموزش چندفرهنگی )ایران و جهان( -

 تبیین مفهوم آموزش چندفرهنگی -

 ضرورت آموزش چندفرهنگی -

 اهداف آموزش چندفرهنگی  -

 چندفرهنگی اصول آموزش -

 رویکردهای آموزش چندفرهنگی -

 شایستگی های چندفرهنگی -

 سواد فرهنگی و چندفرهنگی -

 رهنگیچالش های فراروی آموزش چندف -

 فصل دوم : تدریس و ارزشیایی چندفرهنگی 

 چیستی  و چرایی  تدریس چندفرهنگی -

 آشنایی با نحوه تدریس چندفرهنگی  -

 آشنایی با نقش فرهنگ در تدریس و یادگیری    -

 آشنایی با نقش و وظایف معلمان در آموزش چندفرهنگی -

 آشنایی با روش های ارزشیابی چندفرهنگی -

 با فرهنگ های ایرانی فصل سوم: آشنایی مختصر

 آشنایی با اقوام ایرانی -

 آشنایی با زبان های اقوام ایرانی -

 آشنایی با مشاهیر ایرانی -

 آشنایی با فرهنگ و هنر ایرانی -

 آشنایی با صنایع دستی ایران -

 

  فصل چهارم:  شهروندی

 تعاریف و مفاهیم شهروندی -

 تاریخچه و سیر تحول شهروندی -

 آموزش شهروندی -

 وندیمولفه های شهر -

 ویژگی های شهروند خوب -
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 تنوع و شهروندی -

 نقش معلمان در ترویج آموزش شهروندی -

 مدنی، دموکراتیک، قانون محور و ...( –)سیاسی  الگوهای تربیت شهروندی -

 آشنایی با سند حقوق شهروندی ایران -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:  9
 تدریس توضیحی -

 بارش مغزی -

 ایفای نقش -

 نمایشی -

 مشارکتی -

 مساله حل -

 اکتشافی -

 . منابع آموزشی:4

 صادقی علیرضا. آموزش چندفرهنگی، سازمان سمت. در دست چاپ -

(. ویژگننی هننا و ضننرورت تنندوین برنامننه درسننی چننند فرهنگننی در ایننران : بررسننی 9119صننادقی علیرضننا. ) -

 9119چالش ها و ارائه راهبرد ها.  راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هجدهم،  

(. دانننش چننند فرهنگننی و ارتقننای سننبک زننندگی در ایننران. فرهنننگ مشنناوره و روان 9118صننادقی علیرضننا. ) -

 91، 1درمانی، 

 2(. چندفرهنگی و نسبت آن با آموزش. رشد، بیست و هفتم، 9119صادقی علیرضا. ) -

(. تنندریس چننندفرهنگی؛ راهبردهننای فارسننی، اجتمنناعی و ریاضننی. رشنند، بیسننت و 9119صننادقی علیرضننا. ) -

 3هشتم، 

( گونننه شناسننی رهیافننت هننای میننان رشننته ای و دلالننت هننای آن در طراحننی برنامننه 9118، علیرضننا.)عراقیننه -

 درسی چند فرهنگی در آموزش عالی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 (. آموزش شهروندی در مدارس. آییژ9122فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه.)  -

- Irvine, Jacqueline (2003). Educating Teachers for Diversity Teachers College, 

Columbia University New York and London. 

- Race, Richard (2011). Multiculturalism and Education, Continuum International 

Publishing Group, New York, NY 10038 

- Intercultural Competences (2013). Published by UNESCO 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 کتبی، یا شفاهی )بارش مغزی( ) ارزشیابی آغازین
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 ارزشیابی تکوینی : آزمون های تشریحی شفاهی یا کتبی، آزمون عملکردی در موقعیت شبیه سازی شده، پروژه

مرهن 93و آزمون کتبی پایانی  نمره 3ارزشیابی پایانی : گزارش پروژه و ارزشیابی تکوینی
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 «آموزش به کودکان دو زبانه هایمهارت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 دیدهپ این تا شدهموجب اخیر قرن در آن رشد به رو روند است، تاریخی قدمتی دارای هرچند که است ایپدیده چندزبانگی یا دو 

 از یرانا کشور سیاسی مرزهای گستردگی. شودتبدیل آموزشنی کشنورها گذاریسنیاسنت در اسناسنی هایچالش از یکی عنوانبه

یکی از وظایف آموزش و پرورش پوشننش این  .اسننتداده جای خود در مختلف هایها و زبانفرهنگ با را مختلفی اقوام دیرباز

ل ت زبان قبتوان با آموزش درساین پدیدة اجتماعی را می آموزان و تدوین منابع آموزشی و آموزش معلمان  این مناطق است.دانش

 مهم از یکی قدرتمند رسننمی زبان که جا آن از. دادکشننورآموزش رسننمی زبان با مدرسننه، به ورود ابتدای از از ورود به مدرسننه یا

 زبان فارسننی غیر مناطق در دوزبانه کودکان اصننولی پرورش آید؛ می شننمار به کشننورها یکپارچگی حفظ و انسننجام عوامل ترین

 براساس که رویکرد این.هستیم زمینه این در متخصص مربیان تربیت نیازمند آن به رسیدن برای هک است ضنروری امری کشنورمان

 کودک توسط اول زبان فراگیری از تقلیدی باید زبان آموزش فرایند که است استوار منطق براین است، زبان آموزش مستقیم روش

 و رجمهت از باید نیز آموزش روند در گیرد،فرامی ایمیانجی نزبا هیچ بدون را خود زبان کودک که همانگونه اسنناسبراین. باشنند

 هدف. ندشومیارائه کودک به غالب زبان وسیله به کاملا درسی مواد روشی چنین در. کرداجتناب کودک مادری زبان از اسنتفاده

 . دباش هدف زبان به تفکر به قادر اول زبان تداخل بدون آموزدانش که است این آموزش شیوه این

 مشخصات درس

 نظری-عملی نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22تعداد ساعت:

 یموضوع شایستگی کلیدی:

 آموزش زبان فارسینیاز: پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 

دکترای زبان و ادبیات فارسی و 

 زبانشناسی

 آموزش به کودکان دو زبانه یمهارت هانام درس به فارسی: 

 Educational skills for bilingual Childrenنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 صحیح و یممستق غیر آموزش در  کشور زبان فارسی غیر ابتدایی مدارس و هادبستانی پیش نیاز .9

 .سازد کودکان را برآورده به فارسی زبان

 حساس اندور مقوله به توجه با خردسالان به زبان آموزش با بزرگسالان به زبان آموزش تفاوت .8 

 .آموزی را تبیین کند زبان

 مواد و متون و روشهای آموزشی و کاربست درست آنها را تحلیل و ارزیابی کند. .1

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 زش به زبان دومفصل اول: کلیات، تعاریف، مبانی نظری و مقدمات آمو

 تعاریف و آشنایی با مبانی

 مروری بر مطالعات دوزبانگی

 نظریات فراگیری زبان اول در کودکان

 عوامل موثر بر دوزبانگی 
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 یادگیری بر دوزبانگی تاثیر 

 بایدها و نبایدها در پرورش کودکان دوزبانه

 مشکلات کودکان دو زبانه دارای اختلالات زبان و گفتار

 زبانه دو مناطق در ابتدایی اول پایه کودکان موزیآ زبان مشکلات

 نگاهی به وضعیت کودکان دوربانه و پراکندگی آن در ایران

 موانع دوزبانگی )فرهنگی، آموزشی، امنیتی و...(

 اجتماعی هویت و زبانگی دو

 

 ود.کلاس معرفی شاجتماعی را براساس یکی از منابع این سرفصل یافته و در  هویت و زبانگی دو فعالیت یادگیری:

 در ابتدایی لاو پایه کودکان آموزی زبان مشکلاتهر یک از دانشجویان با مراجعه به تحقیقات انجام شده  تکلیف عملکردی:

 زبانه را دز یک منطقه از کشور گزارش کنند. دو مناطق

 

 دوزبانگی و انواع آن فصل دوم:

 آموزش شروع زمان اساس بر دوزبانگی بندیطبقه

 : زودهنگام نگیدوزبا-9

  همزمان دوزبانگی 9-9

  متوالی دوزبانگی 9-8

 دیرهنگام دوزبانگی-8

 زبانی تسلط میزان اساس بر دوزبانگی بندیطبقه( ب

  غیرفعال دوزبانگی-9

  غالب دوزبانگی-8

  متعادل دوزبانگی-1

  همسان دوزبانگی-2

  معنا تا آوا از زبان دوم هاییژگیو انواع به مربوط نظری مباحث و منابع مطالعه :یادگیری فعالیت

 .بفهمد تربیت فرایند ارتباطی هایفعالیت انواع در آفریننقش و زنده مجموعه یک عنوان به را زبان دوم

 ارتباطی هایفعالیت نیز و آموزش/تربیت فرایند در ویژه به ارتباط، انواع دوم در زبان آفرینینقش و حضور هایمصداق معرفی

 مدرسه در معلم یک
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 .کند گزارش و مشاهده را آموزشی ارتباط انواع دوم در انواع زبان آثار و حضور :عملکردی تکلیف

 زبان دوم تدریسهای آموزش و فصل سوم: اصول و روش

 زبانه دو مناطق آموزان دانش به فارسی زبان آموزش راهبردهای

 ( T.P.R)زبان حرکتی فراگیری

 ازیب طریق از یادگیری روشهای و اصول

 کودکان در زبان فراگیری در هارسانه تاثر و رسانه و کودک

  خواندن آموزش روشهای و نظریات

 ها و وبلاگها، نمونه های عملی آموزش از طریق پویانمایی بررسی شود.با مراجعه با سایتفعالیت یادگیری: 

م با تجربه را مطالعه و با مصاحبه با یک معلیک فصل کتاب درسی را انتخاب و راهنمای های پیش بینی شده  تکلیف عملکردی:

  محتوای آن را تکمیل و نتیجه را به کلاس ارائه نماید.

 

 روش تحقیق و سنجش میزان فراگیری زبان دومفصل چهارم: 

 آشنایی با انواع روشهای تحقیق در این زمینه

 های معمول سنجش میزان فراگیری زبان دومروش

 لات نوشته شده در این زمینه را در کلاس معرفی و تحلیل کند.یکی از مقافعالیت یادگیری: 

با استفاده از یکی از روشهای سنجش یک فعالیت یادگیری برای آموزش به دانش آموزانی که در یادگیری  تکلیف عملکردی:

ز ازریابی و گزارش یکی از مهارت های زبانی دچار مشکل هستند طراحی، اجرا و نتایج آن را در حل مشکل یادگیری دانش آمو

 کند. 

 زبان فارسی غیر کودکان به فارسی آموزش برای درسی مواد تدوین طراحی و :پنجمفصل 

 معرفی منابع

 بررسی کتب و مقالات

 اصول طراحی و تدوین

 تدوین یک واحد به طور عملی

 یادگیری واحد عنوان -9-9

 یادگیری واحد هدف -8-9

  رییادگی واحد عرضی و طولی ارتباط -1-9

 محلی نیازهای و آموزدانش ضروری هایدانستهپیش تعیین -2-9
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 یادگیری واحد این خاص اصطلاحات بیان و اساسی های مهارت و مفاهیم تعیین -3-9

 زبانی های مهارت به یابیدست و یادگیری واحد یک در مفاهیم/ ها مهارت/ واژگان گسترش نحوه و ارتباط چگونگی -7-9

 مفاهیم و زبانی های مهارت به توجه با هاالمث و شواهد -6-9

 آن پیرامون ها مهارت و مفاهیم واژگان، سازماندهی نحوه و یادگیری واحد انتخابی تم -2-9

  یادگیری واحد سازماندهی در چهارگانه های مهارت آموزش در زبان آموزش رویکردهای بکارگیری چگونگی -1-9

 زبانی های مهارت و مفاهیم واژگان، یادگیری به که...  و هانویسیدرشت آموزشی، هایپیام نمودارها، تصاویر، بررسی -2-9

 .کندمی کمک

 .آن انسجام و توالی تنوع، شده بینیپیش یادگیری هایفرصت بررسی -1-9

 .یادگیری واحد آموزش برای مناسب آموزشی ابزارهای و مواد کردن مشخص -98-9

 .داد ارتباط آموزاندانش زندگی با را زبانی چهارگانه های مهارت و مفاهیم ان،واژگ بتوان که هاییروش -99-9

 تفکر های مهارت توسعه و خلاقیت پرورش هایراهبرد -98-9

 یادگیری واحد از تکوینی یابیارزش طراحی -91-9

 یادگیری واحد از مجموعی یابی،ارزش طراحی -92-9

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

یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت ملاک های رویکرد در آموزش مفاهیم و مهارت های زبان فارسی بررسی و 

 تحلیل نماید. 

 بررسی یک کتاب آموزشی با رعایت نکات زیر: تکلیف عملکردی:

 حروف و صدا آموزش چگونگی و کلیدی مفاهیم دف،ه  عنوان،

 .کند می کمک یادگیری به که کتاب آموزشی پیامهای نمودارها، تصاویر، بررسی -

  منابع وسایر ،کتاب شده بینی پیش یادگیری -دهی یاد فعالیتهای بررسی -

  آموزان دانش های آموخته سنجش جهت شده بینی پیش راهکارهای بررسی -

 آموزاندانش یژهوی نیازهای به گوییپاسخ برای هاییفرصت بینیپیش جهت کتاب پیشنهادهای و کتابتوایمح بررسی -

 ویژه نیازهای با

 خلاقیت پرورش برای هاییفرصت بینیپیش جهت وپیشنهادهای کتاب محتوای بررسی -

 ییادگیر گسترش و تعمیق برای هاییفرصت بینیپیش جهت کتاب وپیشنهادهای کتاب محتوای بررسی -

 زندگی با شده بینیپیش تجارب ارتباط برای هاییفرصت بینیپیش جهت کتاب وپیشنهادهای کتاب محتوای بررسی -
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                            . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 

 مدرس؛ توسط جلسه هر ویژه شده آماده اسلایدهای قالب در ها درس سازی آماده -

 بعد هجلس درس منابع معرفی و بندی جمع پایان در و تمرین و پرسش و منابع معرفی محتوا، درس، طرح شامل اسلایدها موضوع -

 . است

 شده انجام مطالعات درباره گفتگو و قبل جلسه موضوع درباره دانشجویان از پرسش -

 لسهج در و( هندد می قرار کار پوشه در)نویسند می را خود فهم مختصر طور به مطالعه مورد مطالب درباره مدرسان و دانشجویان -

 ضروری دانشجو، همچون مدرس توسط تکالیف انجام. )شودمی مطالعه مورد مطالب درباره خود فهم بیان صرف دقیقه 93 بعد

 ( است

 کلاس وقت سوم یک گفتگو و پرسش طرح با همراه سخنرانی صورت به درس ارائه -

  درس موضوع درباره پرسش نیز و عملی تمرین ارائه -

 . کنند می ارائه خود تحصیلی محیط و زندگی محیط در را بحث عملی های مصداق دانشجویان سهجل هر در -

 مدرس توسط جلسه هر ویژه مطالعه برای فرعی و اصلی منابع معرفی -

 دانشجویان توسط کلاس در حضور از قبل  جلسه هر برای شده معرفی منابع مطالعه -

 

             منابع آموزشی  .  4

 منبع اصلی:

 تالیف کتاب مستقل و قبل از آن تدوین مجموعه مقالاتی از دوزبانگی پیشنهاد -9

 منابع فرعی:

 .، ترجمه ارسلان گلفام،تهران، انتشارات سمتشناسی زباندرآمدی بر روان، 9121استاینبرگ، دنی،

 .، سمینار ابعاد دو زبانگی ، تهران "پیامدهای شناختی دو زبانگی"(، 9169براهنی محمد تقی)

 .، تهران، نشر آینده پویاننظریه های فرهنگ در قرن بیستم (،9161سین) بشیریه ح

 .1،نامه انجمن جامعه شناسی ایران، ش مساله وحدت قومی و الگوی سیاست قومی درایران(،9128حاجیانی ابراهیم)

یشرفت با پمطالعه سبکهای یادگیری دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه و رابطه آن "(9129حسن شمس اسفند آباد )

 .، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی189، نشریه شماره  "تحصیلی و جنسیت

 تربیت تعلیم کاربردی پژوهشکده سوم، شماره پویش، خبری پژوهشی، علمی نشریه دوزبانگی،

 .رضوی ترجمه حسین بهروان ، مشهد، انتشارات آستان قدس درآمدی بر جامعه، (،9168رابرتسون یان)
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 .، ترجمه اصغر واقدی ودیگران،نشرادیب پورآموزش و مساله دو زبانگی (،9171سیگوان میگوئل و مک کی )

 21 شماره زبان، آموزش رشد مجله دوزبانگی، به نگاهی.( 9121). نسرین عبدی،

 .. مشهد ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد «روانشناس رشد زبان. »( 9173لطف آبادی ، حسین .)

   19  ن     29  ،    2                   . ماهنامة دیلماج .  «                          مشکلات دانش آموزان دوزبانه »    ( .     9121                 مدرس ، سولماز . )

 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشناسی زباندرآمدی بر جامعه، 9172مدرسی، یحیی،

 .فردوسی دانشگاه: مشهد زبان، آوایی ساخت.( 9122). الدینی،مهدی مشکوة

 .، تهران،سازمان میراث فرهنگی کشور مباحثی در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی (،9128یا)نرسیسیانس امیل

              شاپور،اهواز      جندی               اهواز،دانشگاه                    بزرگسالان،چاپ اول،   و        کودکان    در     شدن       زبانه    دو     های       توانایی    9132        پور،رضا،    نیلی

 

 )پیشنهادی(                           راهبردهای ارزشیابی یادگیری  .  0

 یرد.گهای آموزشی انجام مینظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: به م

 نمره 6عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی ارزشیابی تکوینی: 

 نمره 2آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 3جموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی م :کارپوشه 
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 «یو تفکر انتقاد یسواد رسانه ا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ب های تاثیرگذاری بر مخاطرسانه های جمعی از طریق انگاره سازی، بمباران اطلاعاتی و سایر شیوهدر عصر ارتباطات و اطلاعات، 

خاطب را از جهان پیرامونش، مطابق خواست و اراده خود بر اساس منافع ایدئولوژیک، سیاسی، تلاش میکنند تا اولا تصویر ههنی م

اقتصادی و ... شکل دهند، ثانیا نگرش مخاطب را بر اساس اهداف خود تغییر دهند و در نهایت رفتار مخاطب را مطابق با منافع خود 

ناسره را  قدرت تشخیص سره از و محتواهای رسانه ای منفعل باشند، تنظیم کنند. در چنین شرایطی اگر مخاطبین در برابر پیام ها

نخواهند داشت. تفکر انتقادی به مخاطب کمک میکند که به پیام ها و محتواهای رسانه ای با تردید مواجه شود و در خصوص صحت 

ده و مخاطب را م ها و محتواهای رسانه ای شو سقم پیام تحقیق کند. بنابراین تفکر انتقادی منجر به واکنش فعال مخاطب در برابر پیا

 یرااشاره دارد که ب ییهاییها و توانابه دانش، مهارت یاسواد رسانه نگهام،یباکاز حالت منفعل خارج میکند. بر اساس تعریف 

اد رسانه ای ارت های سوها، مهارت تفکر انتقادی است. البته مهکه یکی از مهمترین مهارت است ازیها مورد نرسانه ریاستفاده و تفس

 میبا هدف تحقق رژو نوین  یجمعای در حقیقت دانش و مهارت استفاده از رسانه های فراتر از تفکر انتقادی است. سواد رسانه

ی رسانه ا یها امیرسانه و پ لیو تحل هیاز قدرت تجز یرسانه ها، برخوردار ینسبت به قالب و محتوا یتفکر انتقاد میمصرف، تعم

 یرسانه ا یوامحت دیتول تیو در نها یگسترش اخلاق حرفه ا ،های اقناع و ...(تعمیم سره از ناسره، مصونیت در برابر تکنیک)برای 

 است. قتیمنطبق بر حق حال نیاثر بخش و در ع

ای، با انهاد رسهای سوبنابراین انتظار میرود دانشجو پس از گذراندن درس سواد رسانه ای و تفکر انتقادی ضمن آشنایی با مهارت

های سواد رسانه ای و تربیت رسانه ای دانش آموز با هدف ی پرورش تفکر انتقادی در میان دانش آموزان، آموزش مهارتشیوه

 تبدیل ایشان به مخاطبین فعال آشنا شود.

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 18 تعداد ساعت:

 یموضوع شایستگی کلیدی:

 - نیاز:پیش

ا مورد نیاز برای تخص

: علوم ارتباطات، فرهنگ و تدریس

ارتباطات، سیاستگذاری فرهنگی، 

 جامعه شناسی، روزنامه نگاری

 سواد رسانه ای و تفکر انتقادینام درس به فارسی: 

 Media literacy and critical thinkingنام درس به انگلیسی: 

اهد شجومعلم قادر خوپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دان

 بود:

 دانش آموزان را با مفهوم ارتباطات و رسانه و شیوه تولید پیام آشنا کند. -9

دانش آموز را با مهمترین شیوه های تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی خصوصا  -8

 انگاره سازی، بمباران اطلاعاتی، بزرگ نمایی و ... آشنا کند.

 ی را به دانش آموزان آموزش دهد.مهارت های سواد رسانه ا -1

دانش آموزان را با مفهوم تفکر انتقادی و شیوه های پرورش تفکر نقادانه آشنا کرده و  -2

 به شکل کارگاهی قدرت تفکر انتقادی را در دانش آموزان پرورش دهد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 فصل اول: 

 حورهای زیر:شناخت رسانه و پیام شامل م

 آشنایی با مفهوم ارتباط موثر و شیوه های برقراری ارتباطات -

 مشترک رسانه ها و تفاوت آن ها با یکدیگر مفهوم رسانه، خصوصیات با آشنایی -

 چهارچوبهای ساخت پیامآشنایی با  -

 اهداف تولید پیامآشنایی با  -

 آگاهی از نحوه تولید محتوا -

 

 فعالیت یادگیری:

شخص که در چند نوع رسانه منتشر شده است و بررسی تفاوت شیوه پرداخت به موضوع مد نظر محتوای بررسی یک محتوای م

ها(، رادیو، تلویزیون، ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی و ... با هدف تولید شده در رسانه های متنی )مانند مطبوعات و خبرگزاری

 ها با یکدیگر  آشنایی با تفاوت رسانه

 ی:تکلیف عملکرد

نگارش متن درباره یک موضوع مشخص و تبدیل آن به محتوای متنی، صوتی و ویدئویی جذاب و اثرگذار با استفاده از  -

 امکانات موجود نظیر گوشی تلفن همراه

دانشجو از طریق بیان یک داستان مفهوم ارتباط موثر را به یک دانش آموز سنین ابتدایی آموزش دهد و سپس از دانش  -

آنچه از داستان یاد گرفته است را توضیح دهد. سپس دانشجو گزارش فعالیتی که انجام داده است را مکتوب آموز بخواهد 

 کرده و به استاد ارائه دهد. 

 فصل دوم: 

 ها بر افکار عمومی شامل محورهای زیر:شناخت شیوه های اثرگذاری رسانه

 آشنایی با مبانی روانشناسی اجتماعی -

 ی روانشناسی اجتماعی برای مدیریت نگرش و رفتار مردمآشنایی با رهیافت ها -

 شناخت مفهوم افکار عمومی -

 آشنایی با مفهوم اقناع افکار عمومی و تبلیغ عمومی -

 آشنایی با تکنیک های اقناع و تبلیغ -

 فعالیت یادگیری:

ها نظیر مو نمایش برخی فیل اجرای برخی از رهیافت های روانشناسی اجتماعی در کلاس نظیر نمایش تکنیک لذت انتخاب -

 های مربوط به تاثیر رفتار جمعی بر رفتار فردیفیلم
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 تحلیل نمونه هایی از تبلیغات تجاری با هدف آموزش تکنیک های اقناع -

 تحلیل نمونه هایی از اخبار شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با هدف آموزش شیوه های تغییر نگرش سیاسی مخاطب -

 تکلیف عملکردی:

 نگارش تجزیه و تحلیل برای موارد زیر: -

 مورد تبلیغات تلویزیونی بر اساس تکنیک های به کار گرفته شده در تبلیغات برای تغییر نگرش مخاطب 9

 مورد تبلیغات محیطی )بیلبورد( بر اساس تکنیک های به کار گرفته شده در تبلیغات برای تغییر نگرش مخاطب 9

 مجازی بر اساس تکنیک های به کار گرفته شده در تبلیغات برای تغییر نگرش مخاطب مورد تبلیغات ویدئو در فضای 9

 نگارش نقد و بررسی فیلم دم سگ را بجنبان با هدف ارائه گزارشی از کارکرد ابزار فیلم در حوزه سیاست  -

نموده و سپس  اجرا دانشجو یکی از تکنیک های مرتبط با روانشناسی اجتماعی را در یک کلاس مربوط به سنین ابتدایی -

در آن کلاس راجع به آن تکنیک صحبت کند. سپس گزارشی از فعالیت خود و نتیجه ای که در آن کلاس به دست آورده 

 است را مکتوب نموده و به استاد ارائه دهد.

 فصل سوم: 

 های سواد رسانه ای شامل محورهای زیر آموزش مهارت

 رژیم مصرف -

 تفکر انتقادی -

 لیل محتواقدرت تجزیه و تح -

 اخلاق کاربری -

 تولید محتوای سالم، مفید و موثر -

 فعالیت یادگیری:

ت ای ایران ارائه شده اسنمایش انیمیشن های دیرین دیرین مربوط به موضوع رژیم مصرف که در کانال انجمن سواد رسانه -

 با هدف آموزش رژیم مصرف تلویزیون، فضای مجازی، بازی های رایانه ای و ...

ی تفکر انتقادی به این شکل که استاد برخی اخبار درست و نادرست را میخواند و از دانشجویان میخواهد با اجرای باز -

تفکر منطقی و استفاده از شیوه های کشف سفسطه حدس بزنند کدام خبر درست و نادرست است و دلیل استدلال خود را 

 بیان کنند.

 های اثرگذاری بردسی معکوس پیام آن با هدف کشف شیوهنمایش چند ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی و مهن -

 مخاطب



 

277 

 
 

انجام بازی گفت و گوی چالشی از طریق ایجاد گروه های گفت و گو در کلاس و انتخاب یک موضوع چالشی برای  -

گفت و گو و تاکید بر اینکه در گفت و گو هیچ کس حق ندارد با لحن تند صحبت کند و یا از واژه های نامناسب و 

 ای بار عاطفی منفی استفاده کند برای تمرین اخلاق کاربری در گفت و گوهای فضای مجازیدار

 آموزش نحوه تولید محتوای سالم، مفید و موثر از طریق تلفن همراه برای انتشار در فضای مجازی  -

 تکلیف عملکردی:

وای ماعی تولید کنند به نحوی که محتمفید و موثر در مورد یکی از معضلات اجت هر یک از دانشجویان یک محتوای سالم، -

مذکور ضمن توجه به آن معضل باعث افزایش امید و نشاط اجتماعی شده و منجر به گسست اجتماعی و کاهش سرمایه 

 های اجتماعی حاکمیت نشود.

به  یهر یک از دانشجویان زمانی )حداقل نیم ساعت و حداکثر یک ساعت( برای آموزش یکی از مهارتهای سواد رسانه ا -

 یکی از کودکان سنین دبستان اختصاص دهد و صدای خود و کودک را ضبط نموده و به استاد برای ارزیابی ارائه دهد.

 فصل چهارم: 

 آموزش شیوه های تفکر نقادانه و تفکر خلاق شامل محورهای زیر: 

 یبا مفهوم تفکر انتقاد ییآشنا -

 ها شهیندا یتفکر نقادانه و غربالگر یها وهیبا ش ییآشنا -

 مرسوم سفسطه و مغلطه یها وهیش نیبا مهمتر ییآشنا -

  قتیکشف حق یها وهیبا اصول منطق و ش ییآَشنا -

  تفکر خلاق یبا راهکار ها ییآشنا -

 فعالیت یادگیری:

ه طفعالیت کارگاهی در زمینه به کارگیری ابزار منطق برای کشف مغالطات از طریق ارائه برخی نمونه های سفسطه و مغل -

 در پیام رسانه ای به دانشجو و درخواست از او برای کشف مغالطات به کار رفته در پیام

ارائه چند محتوای رسانه ای با یک موضوع مشترک به دانشجو از میان رسانه هایی که دارای تضاد منافع با هم هستند و هر  -

کشف حقیقت از طریق کنار هم گذاشتن  یک به شکلی متفاوت به موضوع پرداخته اند و درخواست از دانشجو برای

 ای بعضا متناقض های رسانهپیام

آموزش نحوه پروش تفکر خلاق در کودکان از طریق نحوه طرح سوالات بازی که پرورش دهنده خلاقیت است، آموزش  -

ت درنقاشی انگشتی ویژه کودکان، بازی های افزایش دهنده قدرت کودک در حل مسئله، بازی های پرورش دهنده ق

 تخیل و ...

 تکلیف عملکردی:
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هر یک از دانشجویان محتوای ارائه شده در یک بخش خبری نیم ساعته در یکی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را انتخاب  -

 کرده و سفسطه های به کار گرفته شده در متن خوانده شده توسط گوینده خبر، گزارشگران و ... را مکتوب و در قالب یک گزارش

 متنی ارائه نماید.

هر یک از دانشجویان یکی از شیوه های پرورش تفکر خلاق را با یکی از کودکان اطراف خود تمرین کرده و نتیجه را در کلاس  -

 گزارش نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

نواع باط موثر، چیستی رسانه و اآموزش سنواد رسنانه ای و تفکر انتقادی نیازمند یادگیری مباحث نظری و مفهومی در خصوص ارت

آن، نحوه تولید پیام، نحوه تولید محتوا، مفاهیم مرتبط با روانشناسی اجتماعی، افکار عمومی و نحوه تاثیرگذاری بر افکار عمومی با 

ملیاتی با ع های روانشنناسی اجتماعی است. در این بخش علاوه بر آموزش مفاهیم، لازم است تا دانشجو به شکلاسنتفاده از رهیافت

کارکرد مفاهیم مذکور نیز آشننا شود. همچنین لازم است تا دانشجو با مهارتهای سواد رسانه ای و تفکر انتقادی به شکل عملیاتی و 

کارگاهی آشننا شود که لازمه آن شناخت این مهارت ها و سپس اجرای آن است. بنابراین درس مذکور ترکیبی از مفاهیم نظری و 

ی اسنت. همچنین با توجه به اینکه دانشنجویان باید برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در زمینه سنواد رسنانه ای و مهارتهای کاربرد

تفکر انتقادی آماده شوند، لازم است تا در زمان یادگیری مفاهیم، آموزش آن به دانش آموزان را نیز تجربه کنند و در کلاس درس 

کنند و اسنتاد، دانشنجویان را برای موفقیت هر چه بیشتر در زمینه آموزش سواد در خصنوص تجارب موفق و ناموفق خود صنحبت 

 رسانه ای و تفکر انتقادی به دانش آموزان راهنمایی کند. بنابراین استاد در این کلاس سه نقش همزمان دارد:

 آموزش دهنده مفاهیم نظری -9

 یهای عملی از طریق اجرای اقدامات کارگاهآموزش دهنده مهارت -8

ی مشاوره به دانشجویان در زمینه نحوه آموزش دانش آموزان بر اساس مستندسازی و بیان تجاربی که هر یک از دانشجویان ارائه -1

 در کلاس خواهند داشت.

لازمه تحقق سه نقش مهمی که استاد در کلاس درس آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی دارد، بهره مندی از اساتیدی است که 

سنال در موسسات و دانشگاه های معتبر داشته  1وه بر داشنتن مدرک مرتبط، تجربه آموزش سنواد رسنانه ای را حداقل به مدت علا

 باشند. همچنین لازم است تا حتما از منابع تصویری شامل فیلم، انیمیشن و ... برای آموزش هر چه بهتر دروس استفاده شود.   

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 د رسانه ای از الف تا ی تالیف دکتر محمد صادق افراسیابی انتشارات پشتیبانسوا -9

 انتشارات سروش راد انیمحسن یدکتر مهدارتباط شناسی تالیف  -8
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 انتشارات مروارید  محمد دادگران دیکتر س فیسنجش آن تأل یها اریو مع یفکار عموما -1

 منابع فرعی:

 ترجمه دکتر سید محمد دادگران انتشارات مروارید ها نیها و آئ هیرظبر نای  مقدمه یاجتماع یروان شناس-9

 ی ترجمه دکتر صدیقه ببران انتشارات تاویلسواد رسانه ا یمبان -8

یمای هاشمی انتشارات س فر و دکتر شهناز یدکتر محمد سلطان ،یناصنر اسندی ترجمه شنناخت یافتیره ،یاسنواد رسنانه هینظر  -1

 شرق

ی برای دانش آموزان تالیف گروه نویسندگان موسسه فرهنگی آموزشی سنواد رسانه امجموعه کتاب های ی ده جلد یدوره  -2

 هدایت میزان انتشارات فهم

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

انه ای و تفکر سبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجویان در ابتدای ترم آزمونی برای تعیین نمره سواد رآغازین:  ارزشیابی

انتقادی دانشجویان طراحی میشود. بر اساس نتایج این ارزشیابی انتظار میرود دانشجویانی که در سطح بالاتری هستند در ارائه تکالیف 

 عملکردی خود به نحو مطلوب تری عمل نمایند. 

از دانشجویان  ای که استاد به هر یکو نمرهارزشیابی تکوینی بر اساس نحوه ارائه تکالیف عملکردی خواهد بود ارزشیابی تکوینی: 

 میدهد نمره پیشرفت نسبت به سطحی است که در ابتدا و سپس در مرحله قبل هر یک از مراحل جدید در آن قرار داشته اند.

تکالیف ی نهایی و نمراتی است که دانشجو در طول ترم برای ارائه نمره ٪ 38بر اساس یک آزمون نظری شامل  ارزشیابی پایانی:

 نمره نهایی مستخرج از کار پوشه است. ٪ 98دیگر نمره نهایی( و  ٪28عملکردی خود دریافت کرده است )

ستاد ابتدا به استاد ارائه میشود تا ارزیابی شود و پس از ارزیابی توسط اهای یادگیری انجام شده توسط دانشجو تمام فعالیت: کارپوشه

نشجو در پوشه ای گردآوری شده و دانشجو بتواند از وضعیت پیشرفت خود اطلاع دقیقی داشته به وی بازگردانده میشود تا توسط دا

باشد. همچنین پس از پایان هر جلسه کلاس لازم است تا دانشجو خلاصه ای از مهمترین آموخته های خود را یادداشت نموده و در 

یان مورد خودارزیابی قرار میگیرند و باید بر اساس وضعیت ابتدای جلسه بعد در کار پوشه قرار دهد. در جلسه آخر ترم دانشجو

نمره نهایی  ٪3نمره نهایی دانشجو خواهد بود و  ٪ 3کارپوشه خود نسبت به خود ارزیابی اقدام نمایند که نمره ناشی از خود ارزیابی 

فرآیند ارزیابی  ظر قالبی و کامل بودندانشجو نیز به تکمیل فرآیند گفته شده در کار پوشه بازمیگردد که توسط استاد صرفا از ن

خواهد شد. کارپوشه در انتهای ترم در اختیار دانشجویان قرار میگرد تا بعدها به عنوان یک منبع کمکی بتوانند از آن برای تدریس 

 به دانش آموزان کمک بگیرند.
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 «ییدر آموزش ابتدا زبان تخصصی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9
 

ای هها در طراحی و سازمان دادن فرصتهای علمی و بهره گیری از این یافتهای معلمان در گرو آشنایی آنان با یافتههتوسعه حرف

یادگیری است. آشنایی دانشجومعلمان با واژگان و اصطلاحات حوزه تعلیم و تربیت و آموزش ابتدایی و همچنین افزایش دانش 

از متون علمی و استفاده از آن برای بسط و انتقال آموخته ها به عرصه عمل و تبدیل تواند به درک عمیق آنان زبان تخصصی می

 ای کمک می نماید.  شدن به معلم حرفه

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 8 تعداد واحد:

 18 تعداد ساعت:

 وعیموض شایستگی کلیدی:

 - نیاز:پیش

تخصا مورد نیاز برای 

: علوم تربیتی، زبان تدریس

 انگلیسی

 زبان تخصصی در آموزش ابتداییم درس به فارسی: نا

 English texts in primary educationنام درس به انگلیسی: 

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

با شناسایی اصطلاحات و مفاهیم تخصصی در متون علمی مربوط به آموزش ابتدایی بتواند 

های د از این متون را به زبان فارسی ترجمه نماید  و دریافت خود را در قالبدرک خو

 مختلف به صورت کتبی یا شفاهی به زبان انگلیسی ارائه دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

Part 1: Fundamental Concepts 

 

1. Pedagogy in Early Childhood Education 
2. Primary school teacher 

Part 2: Curriculum in Primary Education 

3. Primary school curriculum 

4. Integration in primary curriculum 

 

Part 3: Teaching and Learning in Primary Education 

5. Playful teaching and learning 

6. Reflective teaching 

7. Flipped learning 

8. Collaborative Learning 
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Part 4: Assessment in Primary Education 

9. Assessment approaches in primary Education  

10. Assessment for learning  
Part 5: Current Issues and Trends 

11. Critical thinking 

12. Technology in primary schools 

13. Philosophy for Children (P4C) 
14. Gamification 

15. Citizenship in primary school 

 

 فعالیت یادگیری: 

های یادگیری در سنه مرحله اتفاق می افتد که شامل راهبردهایی است که یادگیری آنها برای درک متن بسیار در این درس فعالیت

 ضروری است:

 ( و راهبردهای مرتبط با آن  Pre reading Activitiesاز خواندن ) فعالیت های پیش .9

 ( و راهبردهای مرتبط با آن  whilst reading Activitiesفعالیت های حین خواندن ) .8

 و راهبردهای مرتبط با آن (Post reading Activities)فعالیت های پس از خواندن  .1

 تکالیف عملکردی: 

 رود دانشجومعلمان تکالیف زیر را در هر جلسه انجام دهند:  ای یادگیری تعین شده، انتظار میدر این درس در راستای پیاهده

 یادداشت برداری یا ارایه برداشت ههنی خود از متن به انگلیسی در کلاس-

 ارایه خلاصه متن به انگلیسی به صورت شفاهی یا کتبی -

 ترجمه متن به فارسی -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم و فردی برای شناسایی اصطلاحات تخصصی متن، تبیین و ترجمه آن و بکارگیری راهبرد 

 مشارکتی برای کمک به دانشجویان در درک عمیق متون تخصصی، ترجمه و ارائه به کلاس.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی نیازمند تالیف می باشد.

 عی:منابع فر

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513549010135482/full/html
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 ( متون تخصصی پیش دبستانی و دبستان. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.9118داداش زاده، مریم )

 (.  انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی. تهران: انتشارات سمت.9119کوشا، منصور. )

   

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 گیرد.ام میهای آموزشی انجبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت: آغازین ارزشیابی 

 نمره 98های عملکردی و ارائه آنها در قالب کارپوشه:  های یادگیری و انجام فعالیت:  مشارکت در فعالیتارزشیابی تکوینی

بر اساس فرصت های یادگیری و محتوای درس صورت می گیرد که در آن دانشجویان  این آزمون به شکل کتبی ارزشیابی پایانی:

 نمره 98 باید مطالب آموخته شده در طی دوره را در پاسخ به سوالات یا فعالیت های طرح شده ارایه دهند:
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 «ییدر آموزش ابتدا یآموزش یطراح»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

مندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، علایق و استای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظاممعلمان بایدبتوانند در ر

روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت یادگیرندگان 

ر دهند و ب توسعه آموزش طراح کی عنوان به را خود یها مهارت درس نیا درعلمان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که م

ای جحل مسأله یادگیری متمرکز باشند، بدین منظور به طراحی ، اجرا و ارزشیابی یادگیری اقدام نمایند. در چنین شرایطی معلمان به

خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به  ستهای یادگیری د اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت

 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود. 

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:

 8: تعداد واحد

 22 تعداد ساعت:

-: موضوعیشایستگی کلیدی

 تربیتی

 اصول برنامه ریزی درسی نیاز:پیش

تخصا مورد نیاز برای 

 علوم تربیتی: تدریس

 ییدر آموزش ابتدا یآموزش یطراحنام درس به فارسی: 

 instructional design in elementary educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

احی آموزشی را به صورت هدف کلی: بر مبنای رویکرد انتخابی موقعیت محور، مؤلفه های طر

 نظام مند با نگرشی سیستمی، به منظور حل مسئله یادگیری مورد استفاده قرار می دهد.

 اهداف خرد:

. درک درستی از رویکردهای معرفت شناختی برای یادگیری و شناخت مانند رفتارگرایی، 9

 شی توسعه دهد.شناخت گرایی، سازنده گرایی و ارتباط گرایی را در ارتباط با طراحی آموز

مدل های طراحی آموزشی را که موجب تقویت . با شناخت کافی بر رویکرد های نظام مند ، 8

 یادگیری ، توسعه و تفکر انتقادی انسان می شوند مقایسه کند.

. مشکلات و نیازهای آموزشی را از طریق تئوری ها و مدل های مختلف طراحی آموزشی تحلیل 1 

 کند.

 راحل هفتگانه به صورت کاربردی با عناصر طراحی آموزشی آشنا گردد.. در حین طراحی م3

با شناخت به نگرش سیستمی یک موضوع درسی )دوره آموزشی(  را طراحی، اجرا و ارزشیابی . 7

 نماید.

 . ارزشیابی را در دو بعد اعتبار بخشی و کیفیت بخشی اجرا نماید.6

و سنتی  دوره های یادگیری الکترونیکی ، تلفیقی. توانایی تشخیص و تشریح چالشها و تفاوتهای 2

 از بعد طراحی آموزشی

 . کسب مهارت در کار با دیگران به عنوان عضوی از یک تیم1

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول: کلیات 
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 مرحله اول: مقدمات طراحی آموزشی

 رایط آموزشی و نتایج آموزشی(ی آموزش)روشهای آموزشی، ش. عناصر تشکیل دهنده9

 . چیستی طراحی آموزشی8

 . ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی1

 . جایگاه طراحی آموزشی2

.  تفاوت برنامه ریزی آموزشی،  برنامه ریزی درسی با طراحی آموزشی )تکنولوژی آموزشی( )تفاوت طرح درس نویسی با 3

 طراحی آموزشی(

 و ارتباط آن با طراحی آموزشی . چیستی واحد یادگیری7

 مرحله دوم: رویکردهای معرفت شناختی و الگوها  در طراحی آموزشی

. ارتباط رویکردهای معرفت شناختی یادگیری و طراحی آموزشی )رویکردهای رفتار گرایی، شناخت گرایی، رویکرد 9

 سیستمی}نگرش سیستمی در طراحی آموزشی{، سازنده گرایی و ارتباط گرایی(

 . معرفی اجمالی الگوهای طراحی آموزشی در رویکردهای مختلف یادگیری8

 : عملکردیتکالیف 

با مطالعه منابع معرفی شده در شناخت رویکردهای یادگیری در طراحی آموزشی و با انتخاب یک  انفرادیدانشجو به صورت 

د را در طراحی آموزش مورد نظر مشخص کرده و موضوع آموزشی یا واحد یادگیری در مقطع ابتدایی، به عنوان معلم رویکرد خو

ی تحلیلها را مورد بحث و ارزیاب دانشجویاندلیل انتخاب خود را تحلیل می نماید و در ادامه هم ارزیابی تحلیل صورت می گیرد و 

 و طراحی واحدنمونه های عملی و تحلیلی ارتباط برنامه درسی ، طراحی آموزشی   گروهیقرار می دهند.  دانشجویان به صورت 

 ی شود.به بحث و بررسی گذاشته م گروههایادگیری را استخراج نموده و در قالب مقاله کوتاه در کلاس ارائه می کنند. نتایج بین 

هر گروه از دانشجویان با انتخاب یک دوره یادگیری الکترونیکی و معرفی کامل دوره به کلاس ، رویکرد استفاده شده در دروه 

 شخیص داده به منظور ارزشیابی در کلاس به بحث می گذارند.انتخابی را  ت

 فصل دوم: فرایند طراحی آموزشی )تجزیه و تحلیل نیازها(

 ی اول: تجزیه و تحلیل مسألهمرحله

 تعریف مسئله/ مشکل .9

 شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل .8
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 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان .1

 موقعیتتحلیل نیازهای مربوط به  .2

 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات .3

 تعین راه حلهای ممکن .7

 ها ) شغل، موضوعات محتوایی(ی دوم: تجزیه و تحلیل حیطهمرحله

 )شناسایی و فهرست بندی کارها(تعریف حیطه  .9

 تحلیل شغل )کارآموزی( .7

 الف ( شناسایی کارهای تشکیل دهنده ی شغل )تکالیف عملکردی، کارآموزی(

 استاندارهای عملکردب( تعیین 

 تحلیل موضوع محتوایی .9

 الف( شناسایی کارهای مورد نظر برای آموزش موضوع محتوایی       

 ب( تعیین استاندارهای عملکرد

 ها(تعیین مهارتهای ورودی یادگیرندگان)تحلیل پیش دانسته .4

 تعیین اهداف عملکردی کارها .0

 ارهای انتقالی(الف( تعیین سلسله مراتب اهداف )کارهای روش کاری، ک

 ب( تعیین مقیاسهای عملکردی کارها 

 ج( تهیه ی آزمون علمکرد )تعیین معیارهای ارزشیابی(

 یادگیری:  فعالیت

یک مشکل را شناسایی کرده )در گروهها تنوع مشکل کارآموزی و آموزشی باید وجود داشته  گروهیادگیرندگان در  مرحله اول:

د. به صورت بحث گروهی پرسشهای مربوط به تعیین علل به وجود آمدن مشکل را بنویسند. باشد(، مشکل را به خوبی تعریف کنن

از میان روشهای جمع آوری اطلاعات با استدلال دو روش را انتخاب کرده و به منظور پاسخگویی به پرسشها اطلاعات لازم را در 

ی کرده و وابسته به ماهیت موضوع انتخابی اطلاعات استخراجمورد موقعیت، یادگیرندگان، مربیان و والدین )تحلیل نیاز( جمع آوری 

را تفسیر کنند. نتایج تحلیل ها و جمع آوری اطلاعات را با استدلال برای تصمییمات اخذ شده همراه با یک فلوچارت در تعیین راه 

 حلها به گروههای دیگر در کلاس ارائه دهند.

 مرحله دوم: 

ردازند. پبه تحلیل شغل و گروهها با انتخاب موضوعات انتقالی به تحلیل حیطه محتوایی می با انتخاب موضوع کارآموزی گروهها

 به بحث گذاشته می در کلاسی هر حیطه را فهرست بندی کرده و حد و مرز و صحت فهرست مورد نظر کارهای تشکیل دهنده

 ه گروهبصاحبه به منظور تفسیر و به کارگیری شود.در هر گروه دو نفر موظف به مصاحبه با متخصص محتوا می شوند. نتایج م
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انتقال می یابد. پس از این مرحله گروهها به تدوین اهداف عملکردی می پردازند و در ادامه اهداف را به صورت سلسله مراتبی 

ای عملکردی یاسهمرتب کرده و برای اهداف تهیه شده، استاندارد و معیار تعیین می کنند. دانشجویان موظف هستند که بر اساس مق

تعین شده به منظور تهیه یک آزمون مبتنی بر عملکرد به صورت گروهی سناریویی تنظیم کنند که نقش ممتحن و امتحان شونده در 

 آن مشخص باشد.

 دهی محتوا(فصل سوم: فرایند طراحی آموزشی )انتخاب و سازمان

 قالی(کاری /انتمرحله اول: تجزیه و تحلیل و مرتب کردن کارها )روش

 انتخاب کار )روش کاری یا انتقالی( .9

 تعیین و تحلیل مواد و ابزار .8

 ای(تحلیل یادگیرنده )مهارتهای سطح ورودی و نیمرخ انگیزه .1

 پذیرد(محدود کردن انتخاب رسانه )در این مرحله به صورت کلی صورت می  .2

 تهیه گزارش  .3

 ، منابع مادی، تخمین زمان وتخمین مخارج(طراحی پروژه )تعیین وسعت پروژه، منابع فعالیت، منابع انسانی .7

 مرحله دوم: تحزیه و تحلیل و مرتب کردن پیش نیازها

 تشخیص و تعیین پیش نیازها به منظور ارائه قبل از محتوای اصلی .9

 تعیین محتواهای مهم و با ارزش مربوط به محتوای اصلی)مهارتهای تفکر برتر، گرایشها و ارزشها( .8

 مربوط به مهارتهای ورودی از محتوای پیش نیازها تمییز و جداسازی محتوای .1

 مرتب کردن محتوای مهم و پیش نیازها در کارهای روش کاری و انتقالی .2

 مرتب کردن محتوای پیش نیازها و مهم با محتوای اصلی .3

 تخصیص محتوا به واحدها )پودمانها( .7

 عملکردی: فعالیت

تقالی( پس از مشخص کردن اهداف و مقیاسهای عملکردی در این دانشجویان در گروههای شکل گرفته شده )روش کاری / ان

مرحله بر تحلیل یادگیرنده تمرکز می کنند. بدین منظور هر یک از افراد گروه با دو دانش آموز در همان مقطع ، مصاحبه کرده و 

دهند. محدودیت انتخاب رسانه در  تحلیل اطلاعات را در مورد میزان مهارتهای ورودی و نیمرخ انگیزه ای آنان به کلاس ارائه می

موضوع خاص انتخابی مشخص می کنند. در این مرحله عملا وارد طراحی پروژه می شوند. به منظور تشخیص پیش نیازها به 

 طراحی آزمون می پردازند تا حدود آموزش ترمیمی برای آنان آشکار گردد. 
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گردد. هر گروه با دعوت از متخصصین محتوا به منظور کمک به کاری و انتقالی تقسیم می روش ابر گروهکلاس به دو گروه 

استخراج محتوای مهارتهای تفکر برتر ، گرایشها و ارزشها یک گروه کانونی تشکیل می دهد که با تفسیر اطلاعات گروه کانونی و 

 ارائه به کلاس موفق به مرتب کردن محتوای پیش نیاز با محتوای اصلی می گردد.

 یند طراحی آموزشی )طراحی و تهیه درسها(فصل چهارم: فرا

 تعیین وقایع و فعالیتهای یادگیری

 طبقه بندی محتوا بر اساس نوع یادگیری 

 به خاطر سپاری اطلاعات  .9

 طراحی آموزش 

 آموزشی راهبردهایطراحی 

 طراحی شکل آموزش)تهیه طرح درس(

 ی اصلی و کمکی(تعیین رسانه ها )تصمیم گیری در  انتخاب رسانه 

 احی تمرینها، آزمون. بازنگریطر 

 به کارگیری مهارتها  .8

 شناسایی انواع مهارتها 

 طبقه بندی مفهوم

 کاربه کارگیری روش

 به کارگیری اصول

 طراحی آموزش 

 راهبردها و فنون به کارگیری مهارتها 

 ی اصلی و کمکی(ها )تصمیم گیری در  انتخاب رسانهتعیین رسانه 

 تمرینها و آزمون 

 درک ارتباطها  .1

 تبیین انواع ارتباط 

 راهبردها و فنون درک ارتباط 

 طراحی آموزش 

 ی اصلی و کمکی(ها )تصمیم گیری در  انتخاب رسانهتعیین رسانه 

 تمرینها و آزمون 
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 مهارتهای تفکر برتر  .2

 )تبیین انواع مهارتهای تفکر برتر )حل مسأله، راهبردهای یادگیری، فراشناخت 

 رترراهبردها و فنون مهارتهای تفکر ب 

 طراحی آموزش 

 ی اصلی و کمکی(ها )تصمیم گیری در  انتخاب رسانهتعیین رسانه 

 تمرینها و آزمون 

 : عملکردی فعالیت

هر دانشجو به صورت انفرادی مسئول یافتن یک نمونه از انواع محتوا می شود. به نوعی مدیریت می گردد که که کلاس تنوعی از 

از محتوا و طراحی در محتوای خاص را با نمونه آماده شده به کلاس ارائه می دهد. کل کلاس  انواع محتوا داشته باشد. هر نفر نوعی

در مورد کیفیت و ویژگیهای طراحی نمونه بحث خواهند کرد . گروهها مسئول ثبت و ضبظ نظرات برای افراد گروه خود هستند. 

کاری/ انتقالی(یک نوع نمونه محتوا را انتخاب کرده و با شدر نهایت هر گروه با توجه به بازخوردهای داده شده و نوع گروه )رو

تبیین انواع آن ، فهرست راهبردها ، طراحی درس و تصمیم گیری در رسانه می تواند بخش تمرینها را به خوبی ارتقاء بخشد. در 

در پروژه خود به کار می نهایت دانشجویان بر موضوعات انتخابی در مراحل قبل تمرکز کرده و همین مراحل نمونه محتوا را 

 گیرند.

کاری/ انتقالی تمثیل یابی کند. یافتن تمثیلهای هر ابر گروه موضف خواهد بود با روش بدیعه پردازی برای هر موضوع روش

 مناسب به ارائه محتوای کیفی کمک فراوانی می کند. تمثیلهای انتخابی در مراحل بعدی طراحی نیز کمک کننده خواهند بود.

 جم: رسانه هافصل پن

 طراحی تعاملی پیام

 ملاحضات عمومی .9

 طراحی پیام 

 تعامل 

 وسایل تمرکز توجه 

 نظامهای متکی بر انسان .8

 نظامهای متکی بر چاپ .1

 نظامهای متکی بر وسایل دیداری .2

 شنیداری -نظامهای متکی بروسایل دیداری  .3

 نظامهای متکی بر کامپیوتر .7
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 : عملکردی فعالیت

ای موضوع طراحی شده رسانه های کاربردی را در صورت امکان به صورت واقعی یا تصویری به بر دانشجو در این مرحله هر 

با توجه به نوع و محدودیت آنها دسته بندی می شوند. با توجه به نظامهای متکی بر  ابر گروههاکلاس درس می آورد. رسانه ها در 

ه بندیهای انجام شده اصلاح می گردد. در نهایت دانشجویان به شنیداری و متکی بر کامپیوتر دست-انسان ، چاپ، دیداری، دیداری

گروههای خود باز گشته و هرگروه قادر خواهد بود رسانه های مورد نیاز طراحی خود را در دسته بندی خاص خود فهرست و ارائه 

یز د. در نهایت در این مورد ننماید. جایگاه سخنرانی و میزان آن را در موضوعات انتخابی در کلاس به بحث کلی گذاشته می شو

 گروهها تصمیم گیرنده خواهند بود.

 فصل ششم: ارزشیابی آموزش

 چیستی ارزشیابی آموزشی .9

 شناخت ابعاد ارزشیابی)اعتباربخش، بهبود بخش( .8

 مشارکت متخصص و اعتبار بخشی .1

 ارزشیابی تکوینی .2

 ارزشیابی تأییدی .3

 ارزشیابی نهایی .7

 : عملکردی فعالیت

ن در این مرحله  هر یک از دانشجویان در گروههای دونفره از یک متخصص موضوعی به منظور بالابردن *** در صورت امکا

 کیفیت ارزشیابی کمک می گیرند. 

دانشجویان موظف خواهند بود ارزشیابی را در دو بعد اجرا نمایند. بعد اول تهیه ارزشیابی تکوینی و نهایی در طراحی آموزش 

وش کاری یا انتقالی است. که این بعد به صورت گروهی )گروه موضوعی( تعیین می گردد. اما در بعد موضوع انتخابی در گروه ر

دوم که ارزشیابی طراحی پروژه است به صورت گروههای دونفره و بر اساس چک لیستهای تهیه شده هم ارزیابیها صورت می 

از طراحی را مورد ارزشیابی قرار می دهد. چک لیستهای تهیه  گیرد. هر فردی برای فرد مقابل با مطالعه و بررسی پروژه هر مرحله

شده به گروههای موضوعی انتقال داده می شود. هر گروه به تعداد افراد خود چک لیست دارد. با بررسی اطلاعات چک لیستها به 

 بازنگری و اصلاح کارها اقدام می شود.

 فصل هفتم: طراحی دوره یادگیری الکترونیکی

 وم یادگیری الکترونیکیماهیت و مفه -9

 انتخاب رویکرد طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی  -8

 انواع یادگیری الکترونیکی -1
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 فرآیند طراحی آموزشی و یادگیری الکترونیکی -2

 انتخاب الگوی مناسب طراحی یادگیری الکترونیکی -3

 طراحی تعامل در یادگیری الکترونیکی -7

 یادگیری تلفیقی -6

 ونیکیارزشیابی در یادگیری الکتر -2

 : عملکردی فعالیت

هریک از گروهها نمونه عملی پیاده سازی شده از یادگیری الکترونیکی را انتخاب کرده ضمن تحلیل رویکرد و الگوی مورد 

استفاده در این دوره طراحی تعامل و طراحی پیام در دوره مورد نظر را به نقد گذاشته و مورد ارزیابی قرار می دهند. چالشها و 

دوره نمونه را با طراحیهای صورت گرفته  )طراحی آموزشی در فضای سنتی( در گروه کاری خود مقایسه می کنند.  تفاوتهای

 تفاوتهای دوره یادگیری الکترونیکی را در مقایسه با طراحی صورت گرفته در قالب یک مقاله کوتاه به کلاس ارائه می دهند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

با توجه به اولین و مهمترین مرحله تفکر طراحی که همدلی می باشد در شروع دروه تمارینی به منظور تقویت  راهبرد مقدماتی:

حس همدلی در طراحی در نظرگرفته می شود. ایفای نقش و روایت نگاری از جمله راهبردهای تقویت همدلی می باشند که 

 دانشجویان درون گروهها به اجرا خواهند گذاشت.

پیش نیاز طراحی و ارائه درس، تعیین و هماهنگ کردن گروه ها می باشد. سه نوع گروه بندی در این درس ریتی: راهبرد مدی

نفره خواهند بود.  3یا  2صورت می گیرد، گروههای دونفره به منظور هم یادگیری و هم ارزیابی، گروههای موضوعی که حداکثر 

 شوند.ری و انتقالی میکاابر گروهها که کل کلاس تقسیم به دو گروه روش

گروهها در مورد تقسیم کار توجیه می شوند.در این بخش آموزش به جای شروع از محتوا از دانشجو شروع  راهبردهای ارائه:

و راهبردهای روش مبتنی بر پروژه  9می شود. پیشنهاد می گردد راهبردهای تدریس در این درس تلفیقی از  راهبردهای تفکر طراحی
 تمی پردازد. در مقدماتی ترین فاز می بایس مربیگریو  سکو سازیاجرا گردد. بدین منظور استاد در تمامی مراحل به تعریف و  8

 . نتایج مرحله همدلی بسیاری از مراحل بعدی را برایتحلیل نیاز یادگیرندهصورت گیرد و همدلی صورت نمی گیرد مگر با  همدلی

 مسأله فاز دوم تعیین و تعریفصورت می گیرد.  تحلیل موقعیت و تحلیل مخاطبکار، طراح روشن می سازد. پس به عنوان مبنای 

. فاز مشخص می گردد تعیین و تحلیل اهدافکه  به منظور درک عمیق دانشجو از چالشها است، صورت می پذیرد.  این امر نیز با 

ی راهبردهای مربیگری روشهای مستقیم را به حداقل می باشد. در این مراحل استاد با پیاده ساز تصور سازی و ایده پردازیبعدی 

رسانده و با در دسترس قرار دادن منابع و نمونه های عملی سعی می کند دانشجویان بارش مغزی در گروه و اکتشاف فردی وگروهی 

                                                           
1 Design Thinking 
2 Project-Based Learning 
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ردهای دانشجو قرار می دهد)راهب به راه حلها دست یابند. استاد در این مرحله الگوی انجام کار را به عنوان نمونه خلق کرده و در اختیار

 روش نمایش علمی(.در مرحله پایانی کل کار مورد ارزشیابی و بازبینی قرار می گیرد.

اجرای روش مبتنی بر پروژه  و معرفی منابع گسترده به منظور انتخاب پروژه و شروع کار طراحی با مشارکت و راهنمایی گروهها  

رون گروهی و میان گروهی و ارزیابی های همگروهی. ایجاد تناسب میان کارهای انفرادی برای یکدیگر.تمرکز بر بحث و بررسی د

 تدریس در این درس می باشد. خردو جمعی. ارزیابی ها در قالب پروژه های کوچک گروهی و فردی از راهبردهای 

 ت می گیرد. این راهبردها در صورت لزوماستفاده از راهبردهای روش بدیعه پردازی به منظور استخراج تمثیلها در ابر گروهها صور

 در طول دروه تکرار شده تا تمثیلهای جدید تولید گردند.

 اجتماع یادگیری در این درس

از آنجا که دانشجویان هرکدام با پیشینه های مختلف و تجربه ای در زمینه فناوری دارند ، مهم است که برای پیشرفت دانش و مهارت 

های دیگران در کلاس به صورت یک اجتماع یادگیری کار کنند . مهم است که هر یک از آنها تمایل  های خود و دانش و مهارت

 به کمک و کمک به یکدیگر در پیشبرد دانش و مهارت های خود داشته باشند.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ردانش، انتشارات سمت(. راهبردها و فنون طراحی آموزشی،. ترجمه هاشم ف9118لشین، پولاک و رایگلوث )

Leshin, C. B., Pollock, J., & Reigeluth, C. M. (1992). Instructional design strategies and tactics. 

Educational Technology 

 (. اصول طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانا9119گانیه، بریگز و ویگر )

 منابع فرعی:

 نویسنده: رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمتطراحی نظامهای آموزشی، 

، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی کرمی. نشریه شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله: 

 2ماره ، ش9126مطالعات برنامه درسی. سال 

 (. مبانی طراحی آموزشی، اتشارات سمت9118نوروزی، داریوش. رضوی، عباس )

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 نمره 3آزمون مباحث نظری  ارزشیابی پایانی: 

می  تبه دلیل فرآیند گروهی کلاس درس هر دانشجو یک نمره گروهی و یک نمره فردی در گروه به دس ارزشیابی فرآیند:

 آورد که میانگین این نمره برای دانشجو در نظر گرفته می شود. 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
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 نمره  3عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 

 نمره  2کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

 نمره( 8در کلاس درس )کیفیت هم ارزیابیهای صورت گرفته 

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( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «ییدر دوره ابتدا یمهارت فیو تکال یقیآموزش تلف»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .9

مننؤثر در مواجهننه بننا انبننوه  قابلیننت هننای لننازم بننرای زیسننتن آمننوزش و پننرورش در قننرن بیسننت و یکننم رشنند و توسننعه هنندف 

اطلاعننات و ارتباطننات و فننن آوری هننای نننوین اسننت . کودکننان و نوجوانننان  امننروز شننهروندان فعننال فننردای جامعننه هسننتند و 

، ابعنناد و ویژگننی هننای دیگننری خواهنند داشننت، برنامننه هننای درسننی سنننتی پاسننخگوی نیازهننای رو بننه رشنند زننندگی در آینننده

دانش آموزان نیسنت. برنامنه هنا و آمنوزش هنایی کنه شایسنتگی هنای منورد نیناز از قبینل  خلاقینت، حنل مسناله، پشنتکار، تفکنر 

 -ان پننرورش دهنند مسننتلزم رویکننرد ینناددهی انتقننادی، ابتکننار عمننل و سننایر توانمننندیها و صننلاحیت هننا را در یادگیرننندگ

یننادگیری متفنناوت اسننت. بنندین سننبب ، نینناز بننه برنامننه هننای درسننی متحننول و پویننا گریننز ناپننذیر اسننت. رویکننرد تلفیقننی در 

برنامنه درسنی و آمنوزش بنا هندف انسنجام تجربینات یادگیرننندگان قابلینت هنای لنازم بنرای زنندگی در جامعنه پیچینده و متنننوع 

ورد.پنژوهش هنا نشنان منی دهند معلمهنای آشننا بنه رویکنرد تلفیقنی کنه در کلاسنهای خنود از اینن شنیوه اسنتفاده را فراهم می آ

مننی کنننند ، اغلننب کلنناس هننای موفننق تننری را تجربننه کننرده و یادگیرننندگان نیننز رضننایت بیشننتری از ایننن نننوع برنامننه هننا و 

پارچننه نگننری علننوم و کنناربرد آن در زننندگی مننورد آمننوزش هننا دارننند. در سننند برنامننه درسننی ملننی نیننز، توجننه بننه تلفیننق و یک

تأکینند فننراوان اسننت. تکننالیف مهننارتی نیننز در راسننتای برنامننه درسننی و آمننوزش تلفیقننی توصننیه مننی شننود. در ایننن راسننتا لننازم 

معلمنانی کنه آمناده ورود بنه عرصنه تندریس و ینادگیری منی شنوند مجهنز بنه شنناخت، نگنرش و مهنارت هنای  -است دانشنجو

رویکننرد شننوند تننا در  اجننرای موفننق برنامننه درسننی گننامی مننؤثر بردارننند. بنندین جهننت ضننروری اسننت بننه ویننژه در  لننازم در ایننن

 نظام تربیت معلم ایران به این مهم توجه جدی شود.

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:
 7تعداد واحد: 
 48تعداد ساعت:

-ربیتیت شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: پیش
 یتخصا مورد نیاز برا

برنامه ریزی درسی تدریس: 

 و آموزش تلفیقی

 نام درس به فارسی: آموزش تلفیقی و تکالیف مهارتی در دوره ابتدایی

 Integrated teaching and skill assignments in elementaryنام درس به انگلیسنننی: 

school 

 :ودپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد ب

فهننم خننود را از مفنناهیم تلفیننق، برنامننه درسننی تلفیقننی و آمننوزش تلفیقننی و تکننالیف مهننارتی را  -9

 توضیح دهد.

 فلسفه )مبانی نظری( و اهداف آموزش تلفیقی و تکالیف مهارتی را توضیح دهد. -8

مؤلفننه هننا و ویژگننی هننای برنامننه درسننی تلفیقننی،  رویکردهننای برنامننه درسننی تلفیقننی،  عناصننر،  -1

عیارهننای برنامننه درسننی تلفیقننی و چننالش هننا و دشننواری هننای برنامننه درسننی و آمننوزش تلفیقننی م

 وتکالیف مهارت محور را تبیین نماید.

از محاسننن و مزایننای برنامننه درسننی و آمننوزش تلفیقننی آگنناه شننده و خننود نیننز از آمننوزش تلفیقننی  -2

 و تکالیف مهارت محور استفاده کند.

بننین المللننی برنامننه درسننی و آمننوزش تلفیقننی آگنناهی یافتننه و خننود از نمونننه هننا و تجننارب ملننی و -3

 نمونه هایی ارائه کند.

تکننالیف مهننارت محننور را در رابطننه بننا حننوزه هننای مختلننف یننادگیری توضننیح دهنند و نمونننه  -7

 هایی ارائه کند.
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 فرآیند و مراحل اجرای برنامه درسی تلفیقی را توضیح دهد -6

ویکنرد تلفیقنی بررسنی کنرده و منورد نقند و ارزینابی قنرار دهند و  مطالنب درسنی را بنا توجنه بنه ر -2

 تلاش لازم در جهت تلفیق محتوا و مطالب به عمل آورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 کلیات برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محورفصل اول: 

 ش تلفیقی و تکالیف مهارت محورمفهوم و معنای  تلفیق ، برنامه درسی و آموز -

 فلسفه و مبانی نظری برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محور -

 تاریخچه برنامه درسی و آموزش تلفیقی  )ایران و جهان( -

 ضرورت برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محور -

 تلفیقی و تکالیف مهارت محور اصول برنامه درسی و آموزش -

 بندی تکالیف درسی و ارائه  نمونه طبقه  -

 سطوح و اشکال تلفیق برنامه درسی -

 عناصر  برنامه درسی و آموزش تلفیقی  -

 اهداف  برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محور -

 محاسن) مزایا( و معایب) نقاط ضعف( برنامه درسی و آموزش تلفیقی -

 یف مهارت محوررویکردهای برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکال -

 شایستگی های برنامه درسی و آموزش تلفیقی -

 چالش ها و دشواری های  فراروی برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محور -

 

 معنا و مفهوم  و مباحث مربوط به تلفیق برنامه درسی از سایر منابع مطالعه و ارائه شودفعالیت یادگیری: 

 

 تدریس برنامه درسی و آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محوررا و فصل دوم: فرآیند طراحی و  اج

 رسی تلفیقیدمعیارهای عقلانی و اجرایی قضاوت در مورد برنامه  -

 تبیین فرآیند و مراحل اجرای برنامه درسی و آموزش تلفیقی -

 آشنایی با نحوه تدریس در برنامه درسی و آموزش تلفیقی  -

 تلفیقی و تکالیف مهارت محور نامه درسی و آموزشبرتدریس توجه به تفاوت های فردی در  -

 آشنایی با نقش و وظایف معلم در برنامه درسی و آموزش تلفیقی -
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 در برنامه درسی و آموزش تلفیقی و سایرکارکنان مدرسه آشنایی با نقش مدیر -

 توجه به گروه بندی یادگیرندگان در برنامه درسی آموزش تلفیقی و تکالیف مهارت محور -

 

 فرآیند اجرای تلفیق برنامه درسی به خوبی تبیین شود.یادگیری:  فعالیت

 

 تلفیقی و تکالیف مهارت محور فصل سوم: فرآیند ارزشیابی برنامه درسی و آموزش 

 آشنایی با روش های ارزشیابی برنامه درسی و آموزش تلفیقی -

 مهارت محور تلفیقی و تکالیف برنامه درسی و آموزشکاربرد ارزشیابی کیفی) توصیفی( در  -

 تلفیقی و تکالیف مهارت محور برنامه درسی و آموزشتوجه به تفاوت های فردی در ارزشیابی  -

 تلفیقی و تکالیف مهارت محور برنامه درسی و آموزش -

 فصل چهارم: آشنایی با نمونه ها و تجارب ملی و بین المللی برنامه درسی و آموزش تلفیقی

 و آموزش تلفیقی نمونه ها و تجارب ملی برنامه درسی  -

 نمونه ها و تجارب بین المللی برنامه درسی و آموزش تلفیقی  -

 نمونه های تکالیف مهارت محور در رابطه با حوزه های مختلف یادگیری -

 نمونه های تلفیق در محتوا و مطالب درسی موجود دوره ابتدایی شناسایی و ارائه شودفعالیت یادگیری: 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .9

 رش مغزیبا -

 پرسش و پاسخ -

 توضیحی -

 ایفای نقش -

 مشارکتی -

 حل مساله -

 اکتشافی   -

 پروژه  -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

  .احمدی، پروین )در دست تدوین( برنامه درسی و آموزش تلفیقی  -9

 منابع فرعی:



 

216 

 
 

ره ( طراحنننی الگنننوی برنامنننه درسنننی تلفیقنننی و جایگننناه آن در برنامنننه رینننزی درسنننی دو9128)پنننرویناحمننندی،   -

 . دانشگاه شاهد دو ماهنامه دانشور رفتارابتدایی ایران. 

( چننالش هننا و دشننواری هننای طراحننی برنامننه درسننی تلفیقننی. کتنناب سننال انجمننن برنامننه 9128) احمنندی، پننروین -

 ریزی درسی.

(. الگننوی برنامننه درسننی تلفیقننی) درهننم تنیننده( و  بررسننی برنامننه درسننی دوره راهنمننایی 9126احمنندی، پننروین)  -

 .1. دوره دوم. شماره پیاپی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیتی از منظر تلفیق. تحصیل

طراحاای و سااازماندهی محتااوای برنامااه درساای، رویکاارد بااین رشااته ای در (. 9118احمنندی، پننروین ) -

       : آییژ. تهرانبرنامه درسی تلفیقی

                       رنامننه هننای درسننی تلفیقننی.                                                      ( معیارهننای عقلننانی و اجرایننی ) عملننی( در طراحننی و اجننرای ب    9118              احمنندی، پننروین ) -

 www.daneshnamehicsa.ir                             دانشنامه ایرانی برنامه درسی. 

تهننران :  درساای و آمااوزش تلفیقاای) درهاام تنیااده، یک(ارچااه(.            جاازوه برنامااه    (.     9117             احمنندی، پننروین) -

 دانشگاه الزهرا) چاپ نشده(

امننه درسننی. طننرح ریننزی آمننوزش و پننرورش آزادمنشننانه. ترجمننه غلامرضننا خننوی نننژاد (. تلفیننق برن9111بننین، جیمننز) -

 و پروین احمدی. تهران: آییژ)کتابیران( و انجمن مطالعات برنامه درسی.

( . برنامننه درسننی تلفیقننی ، رویکننردی متفنناوت بننا برنامننه درسننی 9128مهرمحمنندی، محمننود، احمنندی، پننروین) -

 علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراس.فصلنامه موضوع محور) دیسیپلینی( . 

برنامااه  (. تلفیننق در برنامننه درسننی: تاریخچننه، ضننرورت، معیارهننا و اشننکال. در کتنناب9129مهرمحمنندی، محمننود) -

 868-829تالیف  مهرمحمدی، محمود  و همکاران. درسی : نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. 

- Drake, S, Joanne L.R(2018). Integrated Curriculum as An Effective Way to Teach 21st  

Century Capabilities. Asia Pacific Journal of Educational  Research. V1(1). 31-50 

- Drake, S, Burns, R(2004). Meeting standards through Integrated Curriculum. ASCD. Va : 

Alexandra. 

- Hargreaves,A(2000) Curriculum Integration and Classroom Relevance: A Study of 

Teachers, Practice. ASCD. Alexandra.  

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 گیرد.ام میهای آموزشی انجبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیش نیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

در هر جلسه یا هر چند جلسه یک یا دو سوال از محتوای درس پرسیده می شود و حضور فعال و پرسش و  ی:ارزشیابی تکوین

 پاسخ و مشارکت در مباحث کلاس مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

ها گیرییان یادگیرد که در آن دانشجوارزشیابی پایانی در این درس در قالب یک آزمون کتبی پایانی صورت می ارزشیابی پایانی:

 کنند.های آموزشگر، ارائه میو تجارب خود از مطالعه منابع و مباحث کلاس درس را بر اساس پرسش

http://www.daneshnamehicsa.ir/
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فعالیت های مختلف دانشجو از قبیل جستجو و مطالعه وخلاصه مقالات و پژوهش های مربوط به مباحث درس، مصاحبه  کارپوشه:

 دوین تجربه های آنان در کارپوشه قرار می گیرد.با آموزگاران با تجربه در امر تلفیق برنامه درسی و ت

 از عملکرد دانشجو معلم ها در قالب چک لیست هایی ارزشیابی به عمل می آید  توصیفی: -ارزشیابی کیفی
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 «ییدر آموزش ابتدا یلیتحص شرفتیاز پ یابیسنجش و ارزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

واقع یک فعالیت فرایندی و برایندی از یادگیری است که نشان دهنده میزان دستیابی به اهداف از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در  

قسام گیری، آزمون، سنجش و ارزشیابی و انواع و اباشد. در این واحد درسی، یادگیرنده با یادگیری مفاهیم اندازهپیش تعیین شده می

ها، شایستگی لازم برای طراحی ابزارهای لازم برای تعیین میزان یادگیری آن ها و اعتباربخشی بهآن، اصول حاکم بر طراحی آزمون

 آموزان را کسب خواهد کرد. دانش

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22 تعداد ساعت:

-ربیتیت شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: پیش

تخصا مورد نیاز برای 

متخصص در حوزه تدریس: 

 بی آموزشیسنجش و ارزشیا

 سنجش و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در آموزش ابتدایینام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

Academic Assessment and Evaluation in Primary Education  
 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

گیری، آزمون، آزمودن، سنجش و ارزشیابی را در قالب یک مقاله هتفاوت مفاهیم اساسی انداز -9

 مروری بیان کند.

رفته ها را یاد گبا طراحی یک آزمون، نشان دهد کلیه اصول حاکم بر فرایند تدوین و طراحی آزمون -8

 است.

 نتایج یک آزمون اجرا شده را در قالب روایی و پایایی آزمون تحلیل کند. -1

ه ها در قالب یک مقالای( را با بیان کاربرد آنهای فرایندی و برایندی )فرآوردهزمونهای آتفاوت -2

 مروری بیان نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

 شناسیاصطلا فصل اول: 

 گیریتعریف اندازه 

 تعریف آزمون و آزمودن 

 تعریف سنجش 

 تعریف ارزشیابی 

 ودن، سنجش و ارزشیابیگیری، آزممقایسه اندازه 

 ایتفاوت ارزشیابی آموزشی و ارزشیابی برنامه 

 یان کند.ها را بهای متعددی از اصطلاحات مورد بحث را در کلاس درس هکر کرده و تفاوت و تشابه آنمثال فعالیت یادگیری:

ر فصل را باط بین مفاهیم ارائه شده دها و ارتدر قالب یک مقاله مروری و با استفاده از منابع مختلف تفاوت تکلیف عملکردی:

 .بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه نمایند
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 گیریهای اندازهمقیاسفصل دوم: 

 گیریهای اندازهتعریف و انواع مقیاس 

 مقیاس اسمی 

 مقیاس ترتیبی 

 ایمقیاس فاصله 

 مقیاس نسبی 

 گیریهای اندازهمقایسه انواع مقیاس 

 مقیاس پیوسته و گسسته 

 عی اعدادحدود واق 

 های متفاوت بیان کند.گیری را با مثالهای اندازهتعاریف انواع مقیاس فعالیت یادگیری:

-گیری در مدرسه و کلاس درس را در قالب یک نوشته فهرست کند و نوع مقیاسهای اندازهانواعی از فعالیت تکلیف عملکردی:

 ها را تعیین کند و به کلاس ارائه نماید.های آن

 های مورد استفاده در آموزش ابتداییانواع آزمون فصل سوم:

 گیریهای مورد اندازهها با توجه به ویژگیبندی انواع آزموندسته 

 های عاطفیآزمون 

 های تواناییآزمون 

 های شخصیتآزمون 

 های علاقه و نگرشآزمون 

 هاها با توجه به چگونگی تهیه آنبندی آزموندسته 

 های میزان شدهآزمون 

 های معلم ساختهآزمون 

 ها با توجه به زمان و هدفبندی آزموندسته 

 ارزشیابی آغازین 

 ارزشیابی تکوینی 

 ارزشیابی تشخیصی 

 ارزشیابی تراکمی 

 گیری پیشرفت تحصیلیوسایل کتبی اندازه 

 ایارزشیابی فرایندی و فرآورده 

 ها در آموزش ابتداییکاربرد آزمون 
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ایی در هگیری را با هکر نمونههای مورد اندازههای مورد استفاده را با توجه به ویژگیکاربرد انواع آزمون فعالیت یادگیری:

 آموزش ابتدایی بیان نماید.

 واره مفهومی ترسیم و به کلاس ارائه نماید.های مورد استفاده را در قالب یک درختآزمون تکلیف عملکردی:

 های ارزشیابی آموزشیمراحل و فعالیتفصل چهارم: 

 حل ارزشیابی آموزشیمرا 

 مرحله طراحی 

 تحلیل موقعیت 

 هاتعیین و توصیف هدف 

 توصیف رفتارهای ورودی 

 گیریانتخاب و تولید وسایل اندازه 

 توصیف راهبردها 

 انتخاب طرح 

 بندیبرنامه زمان 

 مرحله فرایندی 

 ایمرحله فرآورده 

 های ارزشیابیفعالیت 

 

 شی را تشریح کند.مراحل فعالیت ارزشیابی آموز فعالیت یادگیری:

 ای را طراحی و به کلاس درس ارائه نماید.برای اجرای یک فعالیت ارزشیابی آموزشی، پروژه تکلیف عملکردی:

 تهیه طر  ارزشیابی پیشرفت تحصیلیفصل پنجم: 

 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 های آموزشی )یادگیری(هدف 

 های یادگیریروش تهیه هدف 

 یهای یادگیرانواع هدف 

 حوزه شناختی 

 حوزه عاطفی 

 حرکتی-حوزه روانی 
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 جدول مشخصات درس 

 چگونگی توزیع سوالات در جدول مشخصات درس 

 انواع جدول مشخصات درس 

 

 های متعدد تشخیص دهد و تعریف نماید.های یادگیری را با هکر مثالانواع هدف فعالیت یادگیری:

، جدول مشخصات درس را رسم کند. در این جدول به کلیه اهداف های دوره ابتداییبرای یکی از کتاب تکلیف عملکردی:

 سوال را در بر داشته باشد. 28یادگیری توجه شود و آزمون نهایی 

 های انشاییآزمونفصل ششم: 

 های تشریحی گسترده پاسخآزمون 

 های تشریحی گسترده پاسخانواع آزمون 

 پاسخهای تشریحی گستردهمحاسن و معایب آزمون 

 پاسخهای تشریحی گستردههیه آزمونقواعد ت 

 پاسخ )روش کلی و روش تحلیلی(های تشریحی گستردهقواعد تصحیح آزمون 

 پرسش شفاهی 

 های تشریحی کوتاه پاسخآزمون 

 های کوتاه پاسخانواع آزمون 

 های کوتاه پاسخ کاربرد آزمون 

 های کوتاه پاسخمحاسن و معایب آزمون 

 سخهای کوتاه پاقواعد تهیه آزمون 

 

 چندین سوال تشریحی گسترده پاسخ و محدود پاسخ را بر اساس اصول ارائه شده در کلاس درس طراحی نماید. فعالیت یادگیری:

ا یک الگوی ههای دوره ابتدایی، حداقل سه سوال تشریحی گسترده پاسخ نوشته و برای آنبرای یکی از کتاب تکلیف عملکردی:

 نماید  پاسخی تحلیلی و کلی تهیه و ارائه

 های عینیآزمونفصل هفتم: 

 تعریف آزمون عینی 

 غلط-های صحیحآزمون 

 غلط-های صحیحانواع سؤال 

 غلط-های صحیحمحاسن و معایب آزمون 

 غلط-های صحیحقواعد تهیه سؤال 
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 های جور کردنیآزمون 

 های جور کردنیمحاسن و معایب آزمون 

 های جور کردنیقواعد تهیه سوال 

 ایند گزینههای چتعریف آزمون 

 ایهای چند گزینهانواع سؤال 

 ایهای چندگزینهمحاسن آزمون 

 ایهای چندگزینهمعایب آزمون 

 ایهای چندگزینهقواعد تهیه سؤال 

 

 های عینی را با هکر مثال توضیح دهد.انواع آزمون فعالیت یادگیری:

سؤالاتی  عینی و با کاربست اصول حاکم بر تهیه چنین هایهای دوره ابتدایی مشتمل بر سؤالآزمونی از کتاب تکلیف عملکردی:

 تهیه و ارائه نماید. 

 های یادگیری غیر شناختیهای سنجش فرایندها و فرآوردهروشفصل هشتم: 

 های عملکردیتعریف آزمون 

 فرایند در مقابل فرآورده 

 های عملکردیانواع آزمون 

 آزمون کتبی عملکردی 

 آزمون شناسایی 

 شده سازیموقعیت شبیه 

 نمونه کار 

 های عملکردیمراحل تهیه آزمون 

 کار پوشه 

 نحوه ایجاد کار پوشه 

 سنجش کارپوشه 

 ایهای سنجش مشاهدهروش 

 فهرست وارسی 

 واقعه نگاری 

 بندیمقیاس درجه 

 بندیهای درجهانواع مقیاس 

 های حوزه عاطفیسنجش هدف 
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 های بسته پاسخپرسشنامه 

 های بازپاسخپرسشنامه 

 اییروش تفکیک کعن 

 های روزانهروش یادداشت 

 

س تهیه ها، ابزار مناسبی در کلاس درهای آسمان یکی از پایهبرای سنجش اهداف حوزه عاطفی کتاب درسی هدیه فعالیت یادگیری:

 نماید.

ن را آنگاری مورد مشاهده قرار دهد و نتایج آموزی را در زمین بازی به دو روش فهرست وارسی و واقعهدانش تکلیف عملکردی:

 به صورت تحلیلی به کلاس درس ارائه نماید. 

 های سنجش مستقیم رفتارروشفصل نهم: 

 رابطه اجتماعی صمیمانه 

 ابعاد رفتار 

 های سنجش مستقیم رفتارانواع روش 

 )سنجش رویدادهای گذرای رفتار )فرایند رفتار 

 )ثبت فراوانی )رویداد رفتار 

 ثبت طول مدت رفتار 

 نگ رفتارثبت دوره نهفتگی یا در 

 ایثبت فاصله زمان یا روش ثبت فاصله 

 گیری زمانثبت نمونه 

 های سنجش متناسب با رفتارهای مختلفانتخاب روش 

 

 های سنجش مستقیم رفتار را با هکر مثال بیان کند.تفاوت روش فعالیت یادگیری:

ن را به ورد سنجش قرار دهد و نتایج آهای مختلف سنجش مستقیم میک رفتار یا نمونه رفتاری را با روش تکلیف عملکردی:

 صورت تحلیلی به کلاس ارائه کند. 

 گذاری و تحلیل آزموناجرا، نمرهفصل دهم: 

 های کتبیشرایط اجرای آزمون 

 اجرای آزمون 

 گذارینمره 
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 های آزمونتحلیل سوال 

 مراحل تحلیل سوال 

 ضریب دشواری سؤال 

 ضریب تمیز سؤال 

 تفسیر ضریب دشواری و تمیز 

 تگی سوال با کل آزمونهمبس 

 های آزمونهمبستگی میان سوال 

  رابطه ضریب دشواری و تمیز 

 های انحرافیتحلیل گزینه 

 های تشریحی و عملکردیهای آزمونتحلیل سوال 

 

 ها را تشریح نماید.تعاریف ضریب دشواری و تمیز را بیان کند و ارتباط بین آن فعالیت یادگیری:

 ها را محاسبه کند و نتایج را در کلاس ارائه نماید. ا اجرا و ضرایب تمیز و دشواری آنیک آزمون ر تکلیف عملکردی:

 هاهنجارها و نیمرخفصل یازدهم: 

 تعریف هنجار 

 انواع هنجارها 

 هنجار سنی 

 هنجار کلاسی 

 هنجار سنی نمایی 

 هنجار سنی ههنی 

 هوشبهر 

 هنجار درصدی 

 هنجارهای مربوط به نمرات معیار 

  نمرهZ 

  نمرهT 

 مرات نSAT 

 نمرات نه گانه 

 هوشبهر انحرافی 

 نمره سنی معیار 

 نمره معادل منحنی بهنجار 
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 توزیع بهنجار و منحنی بهنجار 

 نیمرخ 

 

 ها در دوره ابتدایی توضیح دهد.انواع هنجارها را با کاربرد آن فعالیت یادگیری:

 نمرات معیار را محاسبه و در کلاس ارائه نماید.  برای یک آزمون در دوره ابتدایی انواع هنجارهای مربوط به تکلیف عملکردی:

 روایی آزمونفصل دوازدهم: 

 تعریف روایی 

 انواع روایی 

 روایی محتوایی 

 روایی صوری 

 روایی ملاکی 

 بینروایی پیش 

 روایی همزمان 

 روایی سازه 

 عوامل مؤثر بر روایی آزمون 

 عوامل درونی 

 عوامل بیرونی 

 هم مقایسه و در جدولی آن را ارائه کند.انواع روایی را با  فعالیت یادگیری:

 برای کاربرد هر یک از انواع روایی مثالی برای سنجش یکی از اهداف دروس دوره ابتدایی ارائه کند. تکلیف عملکردی:

 پایایی آزمونفصل سیزدهم: 

 تعریف پایایی 

 های تعیین پایاییروش 

 پایایی مصححان 

 بازآزمایی 

 های موازیفرم 

 همسانی درونی 

 نیمه کردن دو 

 ریچاردسون-کودر 

 ضریب آلفا 
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 رابطه روایی و پایایی 

 انواع پایایی را با هم مقایسه کند. فعالیت یادگیری:

 های مختلف تعیین پایایی، پایایی آن را محاسبه و تحلیل نماید.آزمونی را اجرا نماید و با روش تکلیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

شود مسائل و تکالیفی در قالب حل مسئله و پروژه انجام شود و ابی ماهیتاً عملی است، از این رو پیشنهاد میدرس سنجش و ارزشی

 های مشابه تدریس شود.بیشتر مفاهیم به صورت تحلیلی و با ارائه نمونه

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 ویراست هفتم(. تهران: نشر دوران.گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی )اندازه(. 9116سیف، علی اکبر. ) -9

 منابع فرعی:

 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. قزوین: انتشارات مینودر(. اندازه9117احمدی، قائم. ) -9

 گیری پیشرفت تحصیلی. تهران: فرهیختگان دانشگاه.(. سنجش و اندازه9117فتوحی، ملک؛ سخنور، ناهید. ) -8

 ای ارزشیابی آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور.(. روشه9117کیامنش، علیرضا. ) -1

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 شود.دریس برای دانشجویان ارائه مینمره ارزیابی کار عملی که در فرایند ت  7ارزشیابی تکوینی: 

 نمره آزمون کتبی 92ارزشیابی پایانی: 
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 «یی( در دوره ابتدایفی)توص یفیک یابیارزش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ری ادگیدرستی به تجارب یارزشنیابی یکی از عناصنر مهم و تأثیرگذار برنامه درسنی اسنت. بدو ن وجود ارزشنیابی برنامه درسی به

تبدیل نشننده و پیامدهای مورد انتظار آن در برزخ امکان باقی خواهد ماند. لذا یکی از توانایی ضننروری برای تحقق اهداف و برنامه 

شود که کارگزاران باید واجد آن باشند. تحولات معاصر در حوزه روانشناسی یادگیری، نظام تربیت رسنمی و عمومی محسوب می

ای جدید و بکری از ارزشنیابی پیشرفت تحصیلی شده است. ارزشیابی کیفی توصیفی ازجمله تحولات همتدولوژی منجر به دریافت

و در راسنتای تحولات بنیادین در کشورمان  نوآورانه در نظام تربیت رسنمی و عمومی دوره ابتدایی اسنت که در یکی دو دهه اخیر

سننبت به ن ارزشننیابی پیشننرفت تحصننیلی نگاهی نو و متفاوت دنبال شننده اسننت. این الگوی ارزشننیابی متأثر از رویکردهای مختلف

 و های ارزشنیابی پیشنرفت تحصیلی ازجمله هدف و کارکرد، اطلاعات، تفسیر و تحلیل، کاربرد، بازخوردالگوهای پیشنین به مؤلفه

برد این رویکرد در کلاس های لازم برای کاررو لازم اسننت دانشننجو معلم رشننته آموزش ابتدایی تواناییعامل ارزشننیاب دارد. ازاین

 درس را کسنب نماید. این ماده درسنی در دانشنگاه فرهنگیان در راسنتای چنین ضنرورتی در فهرست مواد درسی رشته کارشناسی

 سنجش و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در آموزش»دو واحد درسنی  شنده اسنت تا بعد از یادگیریآموزش ابتدایی در نظر گرفته

و فرایندی(  آموزان به نحو )کیفینیاز این درس، درک و فهم و توانایی ارزشننیابی پیشننرفته از عملکرد دانشپیش عنوانبه« ابتدایی

 طور مطلوبی در دانشجویان شکل گیرد.به

 مشخصات درس

 عملی-نظری نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 22 تعداد ساعت:

-ربیتیت شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 سنجش و ارزشیابینیاز: پیش

پیشرفت تحصیلی در آموزش از 

 ابتدایی

تخصا مورد نیاز برای 

متخصص در حوزه تدریس: 

 سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

 ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایینام درس: 

 Qualitative (descriptive) evaluation in elementary schoolنام درس به انگلیسی: 

 قادر خواهد بود: معلماحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: در پایان این و

های هریک یمدل مفهومی و ویژگ) یفیتوصارائه تبیینی مستدل از چیستی ارزشیابی کیفی  به -9

گانه ارزشیابی از عناصر مفهومی الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در نسبت با رویکردهای سه

 بپردازد. ادگیری(مثابه یبرای یادگیری، ارزشیابی از یادگیری و ارزشیابی به

ضرورت وجودی الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره  ارائه توجیهات مستدل برای به -8

 های موجود در نظام تربیت رسمی وایران با توجه ماهیت این الگوی ارزشیابی، چالش ابتدایی

 بپردازد. آن و آثار و دستاوردهای ابتدایی عمومی دوره

را  یعنوان جزئی از فرایند یاددهی یادگیرکلاس درس به الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در -9

 اجرا نماید.

 

 

 :های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 بخش اول: چیستی ارزشیابی کیفی توصیفی:
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 اند از:محورهای بحث عبارت 

 گانه ارزشیابی پیشرفت تحصیلیبحث درباره رویکردهای سه -9

 ارزشیابی از یادگیری 

 برای یادگیری ارزشیابی 

 مثابه یادگیریارزشیابی به 

 

 بحث درباره عناصر مفهومی یک الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -7

 گیری الگوهدف و جهت 

پوشه  _آوری اطلاعات/ ساماندهی اطلاعاتآوری اطلاعات/ زمان جمعنوع اطلاعات/ ابزارهای جمع)اطلاعات  

 (-و...

 تحلیل و تفسیر اطلاعات 

 اخلهگیری و مدتصمیم 

 بازخورد 

 عاملان ارزشیابی 

 یشرفت تحصیلیگانه ارزشیابی پبحث درباره نسبت الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی با رویکردهای سه -9

بافت  مراقبت / حمایت از فرایند، پیامد وماهیت الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی ) بحث درباره تعریف و -4

 یاددهی یادگیری(

 های یادگیری دانشجویان:فعالیت

و گفتگوهای کلاس همراه با آماده کردن محتوا و اطلاعاتی در  ترین فعالیت یادگیری مشارکت در بحثممه 

)مثلاً  موضوعات بحثاستاد درباره خصوص محورهای بحث در کلاس است دانشجویان به درخواست 

س وارد در کلا هاآنآوری کرده و با استفاده از اطلاعاتی را جمع رویکردهای سه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(

 شوند.بحث می

ت بهتر اس)کلاس گروه مجازی  در هاآنخود از مباحث و به اشتراک گذاشتن  (بندیجمع)نگارش درک و فهم  

 گذاری در فضای مجازی صورت گیرد.(رسان گروهی تشکیل دهد تا این اشتراککلاس در یک پیام

 های سنجشی دانشجویان:فعالیت

 ها هر یک از عناصر مفهومی و روابط بین این عناصرز مباحث مانند ویژگیهای مفهومی اتهیه نقشه 

 مقایسه این الگو با الگوهای پیشین کشور 

 وپرورش را مطالعه نماید و گزارش تهیه کندنامه ارزشیابی کیفی توصیفی مصوب شورای عالی آموزشآیین 

 دری و ارزشیابی برای یادگیری را تحلیل نمایبا استفاده از منابع علمی تفاوت رویکردهای ارزشیابی از یادگی 
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 چرایی ارزشیابی کیفی توصیفی بخش دوم:

 اند از:محورهای بحث عبارت

 های موجود در نظام تربیت رسمی و عمومی ابتدایی کشوربحث درباره چالش -9

 هابحث درباره کارکردها و آثار الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی با عنایت به چالش -7

 کارگیری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفیدلایل ضروری برای بهبحث درباره  -9

 فعالیت یادگیری:

و گفتگوهای کلاس همراه با آماده کردن محتوا و اطلاعاتی در  ترین فعالیت یادگیری مشارکت در بحثمهم 

اطلاعاتی را  موضوعات بحث خصوص محورهای بحث در کلاس است دانشجویان به درخواست استاد درباره

 شوند.در کلاس وارد بحث می هاآنآوری کرده و با استفاده از جمع

 کلاس و گروه مجازی کلاس در هاآنبندی( خود از مباحث و به اشتراک گذاشتن جمعفهم )نگارش درک و  

 .(گذاری در فضای مجازی صورت گیردرسان گروهی تشکیل دهد تا این اشتراکبهتر است کلاس در یک پیام)

 شی:های سنجفعالیت

 کلاسی و مطالعات خود تدوین یک دفاعیه از الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی با عنایت به مباحث 

 های الگوی ارزشیابی کیفی توصیفینقد الگوهای پیشین با توجه به ویژگی 

 های آنبررسی مقالاتی در خصوص ارزشیابی کیفی توصیفی و استخراج دستاوردها و چالش 

 

 

 رزشیابی کیفی توصیفیبخش سوم: چگونگی اجرای ا

 

 اند از:محورهای بحث عبارت

 آوری اطلاعات در الگوی ارزشیابی کیفی توصیفیبحث درباره کیفیت جمع-9

 آوری اطلاعات:ابزارهای جمع 

 (طراحی و کاربردهای فرایندی و پایانی) یمداد کاغذهای آزمون -

 طراحی و کاربرد فرایندی و پایانی() یعملکردهای آزمون -
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 طراحی و کاربرد فرایندی و پایانی()ای ثبت مشاهده ابزاره -

 طراحی و کاربرد فرایندی و پایانی() های یادگیریفعالیت -

 (طراحی و کاربر فرایندی و پایانی)ی خودسنج -

 طراحی و کاربرد فرایندی و پایانی() یسنجهمسال -

 آوری اطلاعاتاصول جمع 

 ساماندهی اطلاعات 

 طراحی و مدیریت()پوشه کار  -

 (طراحی و مدیریت) یکلاسثبت مشاهدات  دفتر -

 بحث درباره کیفیت تحلیل و تفسیر اطلاعات -7

 گیریبحث درباره کیفیت کاربرد و تصمیم-9

 فرایندی و پایانی(مداخلات )طراحی  

 گیری درباره ارتقا پایهتصمیم 

 بحث درباره بازخورد-4

 بازخورد در ارزشیابی کیفی و توصیفی نقش و جایگاه 

 خوردانواع باز 

 تولید بازخورد 

 گزارش پایانی عملکرد پیشرفت تحصیلی 

 واره یاددهی یادگیری آمیخته با ارزشیابیبحث درباره طر  -0

 

 فعالیت یادگیری:

و گفتگوهای کلاس همراه با آماده کردن محتوا و اطلاعاتی در خصوص  ترین فعالیت یادگیری مشارکت در بحثمهم 

آوری کرده و اطلاعاتی را جمع موضوعات بحث یان به درخواست استاد دربارهمحورهای بحث در کلاس است دانشجو

 شوند.در کلاس وارد بحث می هاآنبا استفاده از 

بهتر ) کلاس و گروه مجازی کلاس در هاآنبندی( خود از مباحث و به اشتراک گذاشتن جمعفهم )نگارش درک و  

 گذاری در فضای مجازی صورت گیرد.(ین اشتراکرسان گروهی تشکیل دهد تا ااست کلاس در یک پیام

 های سنجشی:فعالیت
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 آوری اطلاعاتهایی از ابزارهای جمعطراحی نمونه 

 شدهآوری اطلاعات از قبل آمادههای ابزارهای جمعبررسی و نقد نمونه 

 طراحی یک پوشه کار مناسب یک پایه تحصیلی 

 طراحی دفتر ثبت مشاهدات برای یک پایه تحصیلی 

 مدیریت پوشه کار و معیارهای طراحی و هایسی و نقد یک پوشه کار از منظر ملاکبرر 

 های و معیارهای مناسببررسی و نقد یک دفتر ثبت مشاهدات از منظر ملاک 

 دهی شده در پوشه و دفتر ثبت مشاهدات یک معلمآموز بر اساس اطلاعات سازمانتحلیل و تفسیر عملکرد یک دانش 

 آموزآمده از وضعیت یک دانشعملهای بهآموزشی بر اساس تحلیلطراحی چند مداخله  

 (...ها و آزمونآموزان )های دانششده به آثار و فعالیتبازخوردهای داده و نقدبررسی  

 آموزانارائه بازخورد به آثار و عملکرد دانش 

 آموزانشده بر روی آثار دانشبررسی و نقد بازخوردهای کتبی داده 

 دفتر ثبت مشاهدات پوشه و بر اساسارش عملکرد پیشرفت تحصیلی پایانی تولید یک گز 

 های عملکرد پیشرفت تحصیلیبررسی و نقد گزارش 

 واره یاددهی یادگیری برای تدریس یک واحد یادگیریتولید و ارائه یک طرح 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

اند به دو طریق تواین بحث می لاس درس در نظر گرفته شودشود راهبرد اساسی این درس بحث و گفتگو در کپیشنهاد می 

گیرد. های کوچک باشد. در هر دو شکل بحث با محوریت و هدایت معلم صورت میبحث کلاسی و بحث در گروه

حث در ب ای برایدانشجویان باید قبل از ورود به کلاس درباره موضوع موردبحث مطالعه و جستجو کرده باشند و آورده

 داشته باشند. به همراهکلاس 

 گونه باشد:های یاددهی یادگیری در این درس به اینشود سازمان فعالیتپیشنهاد می  

 گذاری موضوع بحث و هدفبه اشتراک -

 (دهیدر صورت نیاز به بحث گروهی سازمان)شروع بحث  -

 بحث و گفتگو درباره موضوع -

 بندی از بحث با مشارکت دانشجویانجمع -

 توسط دانشجویان هاثبت یادگرفته -

 هاگذاری یادگرفتهبه اشتراک -

 های یادگیری مکمل و سنجشیتصمیم درباره فعالیت -

 تعیین موضوع موردبحث برای جلسه آینده -

شود که مدرس درس در طول تدریس این درس تمامی منویات الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی را در عملکرد پیشنهاد می 

 یسته برای دانشجویان رخ دهد. به این صورتزتجربهصورت یک یادگیری این درس به خود به نمایش بگذارد. تا درواقع
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ود واره یاددهی یادگیری فوق خعمق یادگیری دانشجویان از موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی دوچندان خواهد شد. طرح

 واره آمیخته یاددهی یادگیری با ارزشیابی است.نوعی طرح

 . منابع آموزشی4

 :منابع اصلی 

 عابد . دکتر محمدحسنی. انتشاراتویراست سوم راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس -

 طاهره رستگار انتشارات منادی تربیت .آموزشرزشیابی در خدمت ا -

 طاهره رستگار انتشارات منادی تربیتارزشیابی توصیفی یعنی بازخورد مؤثر.  -

 . محمد حسنی انتشارات کوروش چاپوب مفهومیارزشیابی کیفی توصیفی: جستاری برای چهارچ -

محمد  .ارزشیابی آمیخته با یاددهی یادگیری: ارزشیابی کیفی توصیفی در جریان یاددهی یادگیری -

 حسنی انتشارات کوروش چاپ

 منابع فرعی 

 نشر دوران. اکبر سیف،دکتر علی های قدیم و جدید،سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش -

 ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(راهبردهای . 0

 

نابراین ب؛ شودطورکلی رفتار ارزشیابی مدرس در طول دوره برگزاری جلسات این درس خود نوعی آموزش محسوب میبه 

 لازم است تا حد امکان منویات این درس در عمل معلم ظهور و بروز داشته باشد.

رفت یادگیری آمده از کیفیت پیشدستوجه داشت که اطلاعات بهطورکلی در ارزیابی عملکرد دانشجو باید به این نکته تبه 

های سنجشی در اساس تفاوتی ندارد و از هردو گونه های یادگیری در کلاس و فعالیتو عملکرد دانشجو از فعالیت

 گیری و گزارش دادن استفاده نمود.توان برای تصمیماطلاعات می

ای ترم دانشجو تولیداتی خواهد داشت بنابراین با تشکیل پوشه کار بریری یککه در فرایند یاددهی یادگبا عنایت به این 

ا و اطلاعات هدیگر دادهبیانگیری درباره عملکرد کلی دانشجو استفاده کرد. بهتوان برای تصمیممی هاآنهر دانشجو از 

ناسبی که پوشه کار مرد درصورتیگیری کفایت خواهد کاندازه کافی برای داوری و تصمیمآمده از فرایند بهدستبه

 طراحی و مدیریت شود.

ها و ترم به روشتواند در طولداشتن آزمون تراکمی و پایانی از مباحث نظری درس ضرورتی ندارد زیرا مدرس می 

( از ...های در هر جلسه وبندیباز / باز پایان؛ ارائه جمعهای باز پاسخ / کتابها با پرسشآزمونک)ابزارهای گوناگون 

تراکمی پایانی نمود بهتر است از  آزمونکه مدرس احساس نیاز به یدرصورت مباحث نظری آزمون به عمل آورد.

 های عملکردی استفاده نمایدآزمون
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شده در بخش اول باید صورت بگیرد. برای این کار بهتر آموز در سه توانایی بیانقضاوت و داروی درباره عملکرد دانش 

 ته توجه نمود.است به چند نک

که لازم است طبق منویات این درس که ارزشیابی کیفی و توصیفی است گزارش عملکرد پیشرفت نخست این -

 صورت کیفی توصیفی ارائه شود.تحصیلی به

 عنوان پیامد یادگیری این درس باشد.های گزارش قضاوت درباره سه توانایی موردنظر بهمؤلفه -

 

سطح  توانایی

 اول

سطح 

 دوم

سطح 

 سوم

توصیف 

 عملکرد

     ارائه تبیینی مستدل از چیستی ارزشیابی کیفی توصیفی

ضرورت وجودی الگوی  ارائه توجیهات مستدل برای

 ارزشیابی کیفی توصیفی

    

     اجرای الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس

   بندی عملکردجمع

 

ته پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان تناسبی نداشممکن است با الگوی کلی ارزشیابی  شنهادهایپاین  

این  نیز اقدام کند. درواقع دلالت ازیموردنی برای اصلاح برخی مقررات سازنهیزمبه  ربطیهباشد. لذا لازم است مسئولین 

ساس ترکیبی از بر ا پیشنهاد چنین است که برای این درس نمره در نظر گرفته نشود بلکه عملکرد دانشجو توصیف شود و

بندی شده و درباره گذراندن کردن درس سطوح یادگیری هر سه توانایی مورد انتظار، عملکرد کلی دانشجو سطح

 داوری شود.

 

سطح عملکرد در 

 توانایی اول

سطح عملکرد در 

 توانایی اول

سطح عملکرد در 

 توانایی اول

 گیری سطح عملکرد کلی درستصمیم

 درس نیازمند تکرار 9 9 9

نیازمند تلاش بیشتر از طریق فعالیت های جبرانی  9 8/1 8/1

 پیشنهادی مدرس و ارزیابی مجدد آن 
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 قبولقابل 8 8/1 8/1

 خوب 1 8/1 8/1

 پیشرفته 1 1 1
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 «ییدرآموزش ابتدا یفناور کاربرد»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 9

    از     نیز       آموزش   و   ت  اس       زندگی       مختلف     های       زمینه      تمام    در       اساسی     بخش        فناوری       کنیم.   ی م       زندگی         پیشرفته       بسیار         دیجیتال       دنیای    در ما

      نیست.        مستثنی       امر     این

کاربرد فناوری در آموزش، به ویژه آموزش ابتدایی راه نوینی را برای ارتقاء فرآیند تدریس و یادگیری در نظام آموزش و پرورش 

وآوری و خلاقیت و تعمیق یادگیری در کلاسهای درس مدارس ابتدایی باشیم. باز می کند که به واسنطة کاربردی شندن آن شاهد ن

لذا کسننب مهارتهای فناورانه به ویژه توسننط دانشننجو معلمانی که برای تدریس در دورة ابتدایی آماده می شننوند بسننیار ضننروری 

ضمین کلاس درسی جذاب با یادگیری تباشد و امید است که با کسب مهارتهای فناورانه در رشته تخصصی خود قادر باشند که می

 شده برای دانش آموزان فراهم آورند.

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 72 تعداد ساعت:

-یتیترب شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: پیش
 استاد متخصا برای تدریس: 

متخصص تکنولوژی آموزشی با 

 تجربة آموزش ابتدایی

 فناوری در آموزش ابتداییکاربرد نام درس به فارسی: 

 Using of technology in primary educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 

ای نسبت به آینده ی فناوری در حوزه ی آموزش ابتدایی دانش آینده پژوهانه -9

 کسب نماید
 ی نسبت به سیر تاریخی کاربرد فناوری در آموزش ابتدایی حاصل نماید.شناخت کامل  9-9

 ارتباط فناوری و آموزش در دورة ابتدایی، در زمان حال و آینده را بشناسد.  9-8

 نقش معلم و دانش آموز  ابتدایی را در حوزة فناوری آموزشی به خوبی تمییز دهد.  9-1

 یم کند.ای ترسناوری در حوزة ابتدایی را به نحو خلاقانهبا به کارگیری تصویر سازی، آیندة ف  9-2

 کاربرد نرم افزارهای مفید و موثر در آموزش ابتدایی -7

 افزارهای آموزشی راافزارها به ویژه نرمنرم افزارهای آموزشی را تعریف کرده و ویژگی انواع نرم 8-9

 تشریح نماید.

کارگیری حداقل یک نرم افزار کاربردی نشان را با بهمزایای استفاده از نرم افزارهای آموزشی  8-8

 دهد.

 توانایی ارزیابی نرم افزارهای آموزشی را )به ویژه در ارزیابی محتوای آموزشی(، کسب نماید.   8-1

 9داستان گویی دیجیتال  -1

را با روایت در روش تدریس سنتی داستان گویی دیجیتال را توصیف نموده و تفاوت آن 1-9

 کند. توصیف

 ان گویی دیجیتال در آموزش ابتدایی را تشریح نماید.تاستفاده از داس اهمیت و ضرورت 1-8

 نحوه ی تلفیق داستان گویی دیجیتال با برنامه آموزشی را کشف نماید. 1-1

 یک داستان دیجیتال برای مقطع ابتدایی تولید نماید. 1-2
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 دیجیتال 9ازی سازیب -4

ی بازی سازی  بتواند در یک پاراگراف با هکر مثال، بازی سازی را با شناخت کافی از حوزه 2-9

 توصیف کرده و عناصر بازی سازی در آموزش الکترونیکی را تشریح نماید.

 توانایی تلفیق برنامه های آموزش ابتدایی را با بازی سازی دیجیتال کسب نماید.  2-8

 آموزش ابتدایی به کلاس معرفی نماید. نمونه های کارآمد از بازی سازی دیجیتال را برای  2-1

 دانشجو معلمان به صورت گروهی و تعاملی به خلق ایده های نو در بازی سازی دست پیدا کنند.  2-2

 کارپوشه الکترونیکی -0

کارپوشه الکترونیکی را تعریف کرده و ضرروت استفاده از کارپوشه الکترونیکی و مزایای به   3-9

 ابتدایی را تشریح نمایند.در اموزش  کارگیری آن

ی الکترونیکی را شناسایی کرده و چگونگی کاربرد آنها را توصیف نرم افزارهای تولید کارپوشه 3-8

 نماید   

به منظور خود ارزیابی از فعالیتهای خود در طول ترم،  یک کارپوشه الکترونیکی با استفاده از  3-1

 افزارهای موجود تولید نماید.نرم

 ی دیجیتال در تولید محتوای الکترونیکی روانشناسی ارائهاصول   -7

 الکترونیکی را بشناسد.ی دیجیتال در تولید محتوای اصول روانشناسی ارائه 7-9

 ی دیجیتال در تولید محتوای الکترونیکی را به کارگیرد.اصول روانشناسی ارائه 7-8

کی الکترونیکی را در یک محتوای الکترونیی دیجیتال در تولید محتوای اصول روانشناسی ارائه  7-1

 تولید شده ارزیابی نماید.

 .ی دیجیتال تولید نمایدیک محتوای الکترونیکی منطبق بر اصول روانشناسی ارائه 7-2

 نقشه مفهومی دیجیتالی -2

 چیستی نقشه مفهومی دیجیتال و ضرورت آن را برای آموزش ابتدایی تشریح نماید. 2-9

های آموزشی به کاربرده شده در محتوای تولیدی دیجیتال خود را بر اساس محتوا نواعا 2-8

موضوعهای درسی آموزش ابتدایی تشخیص دهد. )محتوای تولید شده در درس کاربست فناوری در 

 یادگیری(

اهمیت کاربرد اصل سازمان ادراکی )از اصول روانشناسی ارائه دیجیتال( را در قالب نقشه   6-1

 یا نقشة راهبردی در دورة ابتدایی، با تحلیل پروژه های تولیدی نشان دهد. مفهومی دیجیتال

با شناسایی ابزارهای گوگل در ترسیمهای گرافیکی) نقشه، نمودار و چارت(،  بتواند از امکانات  6-2

گوگل به منظور ترسیم یک نقشه مفهومی آنلاین استفاده نموده و با به کارگیری این ابزارهای آنلاین 

 نقشه مفهومی دیجیتال تولید نماید.یک 

توانایی انتخاب صحیح نرم افزار کارآمد  را با توجه به موضوع درسی برای ترسیم نقشه مفهومی   6-3

کسب کرده و از قابلیتهای نرم افزار مذکور به بهترین نحو در تولید نقشه مفهومی دیجیتال به صورت 

 آفلاین استفاده نماید.
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 ی، محتوای درس و ساختار آن:های یادگیر. فرصت7

 فصل اول: 

 نقش معلم و دانش آموز ابتدایی در آیندۀ فناورانه 

 چگونگی تغییر کاربرد آموزش در تغییر فناوری های آموزشی در آینده 

 چگونگی تغییر نقش معلم ابتدایی در پیوند آموزش وفناوری در آینده 

 وزش به همراه فناوری در آیندهچگونگی تغییر نقش دانش آموز ابتدایی در کاربست آم 

 چگونگی تغییر فرصتهای یادگیری در ارتباط آموزش ابتدایی به همراه فناوری 

 معرفی سایتهای آموزشی با نظر به فرصتهای متنوع یادگیری با قابلیت کاربرد در آموزش ابتدایی

 حال و آینده تأثیر و تأثر فناوری در آموزش دورة  ابتدایی در 

 

 پیشنهادی: راهبرد تدریس

با معرفی تاریخچه ی فناوری در آموزش به ویژه آموزش ابتدایی و سننیر تغییر آن توجه دانشننجو معلمان را به تغییرات فناوری 

آموزشنننی در حوزه ی مربوطنه در بسنننتر زمان به ویژه تغییرات آینده جلب کرده و با برانگیختن انگیزه آنان تمایل لازم برای 

فناوری آموزش ابتدایی ایجاد کرده و با معرفی مجلات معتبر داخلی و بین المللی و شناخت واژه های  تحقیق آینده پژوهانه در

اصننلی و کلیدی در این حوزه دانشننجو معلمان تشننویق به تحقیق و تفحص در این حوزه می شننوند. تشننریح مفهوم فرصننت 

ورانه در آینده و معرفی سننایتهای داخلی و بین یادگیری و درگیری ههن دانشننجو معلمان در مورد ایجاد فرصننتهای جدید فنا

المللی بنا فرصنننتهنای یادگیری متنوع که به معلمان در آموزش و به دانش آموزان در یادگیری کمک موثری می کنند. مانند 

 باشد ، همچنینکه شامل مطالب متنوع آموزشی می  9وبسایت کودکانبرای کلاس درس،  رشادقابلیتهای سنایت فارسنی 

                                 سایت جامعه مجازی پویا که در قسمت   و 7   است     خاتم                              داسنتانهای پیامبران از آدم تا         که شنامل                  داساتانهای قرآنی      وبلاگ 

با گذشننت زمان سننایتهای اینترنتی معتبر و . )9                                          ریاضننی ، علوم ، فکری و سننرگرمی قرار داده اسننت               بازی های مفید         دانلود ، 

که می توان با همکاری دانشجو معلمان فهرستهای به روزی از این  مفیدی در این زمینه بازسنازی و همچنین سناخته می شوند

 (.منابع تهیه کرده و در اختیار قرار گیرد

 

 تکالیف عملکردی پیشنهادی:

مرحله اول :دانشننجو معلمان در گروههای دو نفره به تحقیق و پژوهش در مقالات فناوری آموزشننی پرداخته و مقالاتی را که کاملا 

فناوری در آموزش ابتدایی اسنننت با راهنمایی اسنننتاد انتخاب نموده و حداقل دو مقاله مرتبط را خلاصنننه کرده و به مرتبط با آینده 

 کلاس ارائه می دهند. 

                                                           
1 www.koodakan.org 

2 www.dastanhayeghorane.blogfa.com 

3 www.lrn.ir 

http://www.koodakan.org/
http://www.koodakan.org/
http://www.dastanhayeghorane.blogfa.com/
http://www.dastanhayeghorane.blogfa.com/
http://www.lrn.ir/
http://www.lrn.ir/
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مرحلنه دوم : ارتبناط فنناوری و آموزش ابتندایی پس از ارائه مقالات در کلاس میان گروهها به بحث گذاشنننته شنننده و با توجه به 

مقالات هر گروه موظف به نگارش دو نکته در قالب نحوة ارتباط صحیح میان فناوری و آموزش ابتدایی  اطلاعات به دست آمده از

می شننود و در پایان همة نکات جمع آوری شننده و با راهنمایی اسننتاد یک گروه داوطلبانه نکات را جمع آوری کرده و در نهایت 

 موزش ابتدایی خواهد بود. خروجی این بخش یک آیین نامه به کارگیری موثر فناوری در آ

ی پیش روی معلم و دانش آموز ابتدایی را در قالب یک پوستر به صورت مرحله سنوم: دانشجو معلمان فرصتهای یادگیری فناورانه

 گرافیکی و خلاقانه ترسیم کرده و به کلاس ارائه می دهند.

 

 فصل دوم: 

 کاربرد نرم افزارها در آموزش ابتدایی

 به صورت کلی :  انواع نرم افزارها -

  نرم افزارهای سیستمی 

 نرم افزارهای سیستم عامل 

 نرم افزارهای پشتیبان 

 نرم افزارهای مترجم 

 نرم افزارهای کاربردی 

 نرم افزارهای آموزشی 

 تعریف و مزایای استفاده از  نرم افزارهای آموزشی -

 انواع محتوای الکترونیکی در نرم افزارهای آموزشی -

 ای آموزشی و کاربرد آنها در آموزش ابتداییانواع نرم افزاره -

 خودآموزها

 چیستی نرم افزارهای خود آموز در دوره ی ابتدایی و تفاوت آنها با خود آموزهای عمومی

 نرم افزارهای کمک آموزشی

 نرم افزارهای کمک تدریس )کمک مربی(

 نرم افزارهای دائره المعارف

 نرم افزارهای بازی

 رونیکینرم افزارهای کتاب الکت

 

 راهبرد تدریس پیشنهادی:

گروه تقسیم می گردد و هر گروه مسئولیت  7با معرفی جامع نرم افزارها توسنط اسنتاد به صنورت توضنیحی و کاربردی، کلاس به 

ی نرم افزاری مورد شننناخت یک دسننته از نرم افزارها را به عهده می گیرند. هر گروه موظف اسننت علاوه بر آگاهی کامل بر حوزه

ر نرم افزارهای متنوعی را در گروه نرم افزاری خود به کلاس معرفی کرده و در مورد ویژگیها و محاسننن و معایت آن نرم افزارها نظ
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، یک  8ی ابتدایی در کلاس بحث و بررسی صورت می گیرد. در نهایت کل کلاس در تعامل بین گروهی با استفاده از وب در دوره

رم افزارهای آموزشنی کاربردی در دوره اول و دوم ابتدایی تهیه کرده و توسنط اسنتاد اصنلاح شده و مقاله جامع در مورد ارزیابی ن

 برای ارائه به مجلات تخصصی آماده می گردد.

 فعالیت یادگیری پیشنهادی:

ی در بین بررسدانشنجو معلمان در گروهها به شنناسنایی گروه نرم افزاری خود پرداخته و تعدادی از افراد گروه مسنئولیت تحقیق و 

ه معلمینی که ی ابتدایی به ویژمطالب علمی را به عهده می گیرند و افرادی از گروه نیز مسئولیت مصاحبه با معلمین با تجربه در دوره

شوند و اطلاعات جمع آوری شده را تجمیع کرده به کلاس سنابقه کار در مدارس هوشمند و کار با نرم افزارهای ویژه را دارند، می

 دهند.ش میگزار

به اشتراک گذاشته از  8ی گروهها مطالب جمع آوری شنده و تحلیل شنده را در فضای وب به منظور نگارش یک مقاله جامع همه

هر گروه یک داوطلب مسئول همکاری در نگارش مقاله جامع می شود. خروجی کلاس در این مبحث یک مقاله علمی در ارزیابی 

 ی ابتدایی بسیار کاربردی خواهد بود.وزشی است که برای معلمین دورهو تحلیل نرم افزارهای متنوع آم

 

 فصل سوم:

 9داستان گویی دیجیتال

 چیستی داستان گویی دیجیتال 

 تفاوت داستان گویی دیجیتال با روایت گری و قصه گویی سنتی 

 کاربرد داستان گویی دیجیتال در آموزش ابتدایی 

  ی ابتداییآموزشی دورهتلفیق داستان گویی دیجیتال با برنامه 

 مراحل تولید آموزش با داستان گویی دیجیتال در چهار مرحله 

  شنناخت و کاربرد نرم افزار داسنتان گویی دیجیتال و پیاده سنازی یک داستان دیجیتال در مراحل چهارگانه با استفاده از

 نرم افزار

  یک داستان دیجیتالشناخت نرم افزارهای متنوع اندروید و سیستم عامل به منظور تولید 

 

 راهبرد تدریس پیشنهادی

تشنننریح و تعریف داسنننتنان گویی دیجیتال با مثال عینی که دانشنننجو معلمان با مطالعه ی قبلی آشننننایی کافی با مطلب پیدا کرده 

ی ه ماند.کلاس به سنه گروه تقسنیم می شنود. دو موضوع انتخاب می گردد. یک موضوع واحد به دانشجو معلمان در دو گروه داد

شود، یک گروه به صورت روایتگری موضوع را طراحی و اجرا می کنند و یک گروه به صورت داستان دیجیتال به کلاس ارائه می 

دهند. گروه سنوم با راهنمایی اسنتاد مسنئول جمع آوری اطلاعات در مورد داسنتان گویی چه به صنورت دیجیتتال و چه به صورت 

دیگررا هم در فرآیند و هم در بخش خروجی ثبت و ضبط و در نهایت ارزیابی می کنند. در  سنتی می شود در نهایت کار دو گروه
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مرحله بعد با موضنوع دوم کار به همان صورت تکرار می گردد اما گروهی که در مرحله اول داستان دیجیتال کار کرده اند در این 

 مرحله داستان گویی سنتی را اجرا می کنند.

 روه در نوشتن گزارش تکمیلی همکاری می نمایند.در پایان مبحث هر سه گ

 

 فعالیتهای یادگیری پیشنهادی:

 شناسایی و معرفی نرم افزارهای ساخت داستان گویی دیجیتال و تشخیص کاربردی ترین آنها با راهنمایی استاد درس 

  مرحله : 2تولید داستان دیجیتال در 

 س ابتدایی و نوشتن آن به صورت داستانیانتخاب موضوع، رویداد، مفهوم  و نظریه  از درو -9

 انتخاب تصاویر مناسب و با کیفیت و متناسب با موضوع انتخابی با کمک ابزارهای دیجیتال و یا وب -8

 طراحی مناسب داستان با توجه به ویژگیهای یک داستان دیجیتال و توجه به موارد عکاسی ، گرافیک و فنی -1

 ی ثانویهر نهایت ارائه به کلاس و استاد و اصلاح مجدد و ارائهگرفتن خروجی و ثبت مناسب و د -2

 ی داستان گویی دیجیتال با داستان گویی سنتی در قالب یک مقاله جامع خروجی گرفته شده از کار جمعی کل کلاس مقایسنه

 ی پایانی مشخص است()نقش هر دانشجو در مقاله

 

 فصل چهارم

 )بازی سازی( 9گیمیفیکیشن

 یکیشن  )بازی سازی(چیستی گیمیف 

 ایهاگیمیفیکیشن و کاربرد آن در آموزش الکترونیکی و چند رسانه 

 ضرورت گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی 

 ی ابتداییعناصر گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی ویژه دوره 

 های آموزشی ابتدایی با گیمیفیکیشنتلفیق برنامه 

 های آموزشیر برنامهمحاسن و معایب استفاده از گیمیفیکیشن د 

 ایده های نو در گیمیفیکیشن در آموزش ابتدایی 

  معرفی نمونه های بین المللی کاربرد گیمیفیکیشن در آموزش ابتدایی مانندTimez Attack   وRaz Kids 

 

 راهبرد تدریس پیشنهادی:

ایی یک نرم افزار بازی سننازی از و تشننریح کار  Game Makerاسننتاد درس با معرفی نرم افزارهای سنناده سنناخت بازی مانند 

دانشننجو معلمان می خواهد با جسننتجوهای اینترنتی بازیهای موثر در آموزش ابتدایی را بیابند و به صننورت خلاقانه برخی از آنان را 

مسأله در  لی بعد خود دانشجو معلمان در گروه یک سناریوی بازی حتغییر داده و سنناریوی بازی تغییر یافته را بنویسند. در مرحله

                                                           
1 Gamification 
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یک موضع درسی در دوره اول یا دوم ابتدایی طراحی کنند. اینگونه است که با راهنمایی استاد، دانشجو معلمان با انگیزه های ایجاد 

 شده و ابهامات موجود به صورت غیر مستقیم به چیستی و اهمیت یازی سازی در آموزش پی خواهند برد.

 

 فعالیتهای یادگیری پیشنهادی:

معلمان در طی سنناریو نویسنی برای بازی در یک موضوع آموزشی در مقطع ابتدایی به اهمیت بازی سازی پی می برد.  با  دانشنجو

 یتوجه به آموزش داسنننتان گویی دیجیتال کلاس به دو گروه مجزا تقسنننیم می گردد. یک موضنننوع واحد از یک درس در دوره

کی از گروهها یک بازی برای موضنننوع خاص طراحی و تولید می کند. گروه ابتدایی با نظر دانشنننجو معلمان انتخاب می گردد. ی

دیگر یک داسنننتان دیجیتال تولید می کنند )این گروه شنننامل افرادی نیز می شنننود که در مرحله ی قبل در گروه ارزیابی بودند و 

رسننه در بین دانش آموزان که در دو داسننتان دیجیتال تولید نکردند( . هر دو گروه تلاش می کنند که تولیدات خود را در یک مد

گروه مسناوی همگن شنده اند اجرا نمایند. نتایج جمع آوری شنده و در کلاس به بحث گذاشنته می شود. با این روش هم دانشجو 

معلمان در فرایند یک پژوهش علمی قرار می گیرند و همچنین به صننورت کاملاً عملیاتی به اهمیت کاربرد نرم افزارهای آموزشننی 

ش از پیش پی می برند.یک گروه داوطلب پژوهش به عمل آمده را به صنننورت مقاله تدوین کرده تا به حضنننور سنننایر معلمین بی

 برسانند.

 

 فصل پنجم

 7یا دیجیتال  9کارپوشه الکترونیکی

 چیستی و ضرورت کار پوشه در ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی 

 ونیکی                                          مقایسه ی کارپوشه ی سنتی و کار پوشه ی الکتر      

 ی الکترونیکیروند تکامل کارپوشه 

 مزایای استفاده از کارپوشه الکترونیکی در کلاسهای درس ابتدایی 

 چگونگی استفاده از کارپوشه الکترونیکی در کلاس درس 

 کارپوشه های الکترونیکی به عنوان یک روش ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی                                                                      

 ی در آموزش ابتداییمعیارهای ارزشیابی کارپوشه های الکترونیک 

 ی الکترونیکی مانند شناسایی نرم افزارهای با قابلیت تولید کارپوشهEdmodo   وclassdojo 

 

 راهبردهای تدریس پیشنهادی:

ضننرورت و ویژگیهای کارپوشننه الکترونیکی توسننط خود دانشننجو معلمان با ارائه نمونه های عملی به کلاس درس شننناسننانده می 

صورت امکان  از یک یا دو معلمی که تجربه کار با کارپوشه الکترونیکی را دارند دعوت می شود تجارب  شنود.در این مرحله در

مصنناحبه از  2گروه مجزا حداقل  2خود را در کلاس درس با دانشننجو معلمان به اشننتراک گذارند و یا اینکه دانشننجو معلمان در 

                                                           
1 ePortfolio  

2 Digital port folio 
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ی دهند. راهبرد مصناحبه با متخصصین از جمله راهبردهای آموزشی بسیار معلمین مجرب در این زمینه تهیه کرده و به کلاس ارائه م

 کارآمد در این زمینه می باشد.

دانشجو معلمان در شناسایی و معرفی نرم افزارها و سایتهای متنوع تولید کارپوشه الکترونیکی با راهنمایی استاد به یکدیگر یاری می 

 رسانند

 

 فعالیتهای یادگیری پیشنهادی:

یک  -9و معلمان موظف خواهند بود که با توجه به معیارهایی که خود اسننتخراج نموده اند و نیز از اسننتاد دریافت کرده اند دانشننج

 کارپوشه الکترونیکی مربوط به یک دانش آموز را مورد بررسی قرار دهند و ارزیابی نمایند.

الکترونیکی در پایان ترم به استاد درس تحویل دهند. )کار  یتکالیف و وظایف خود را در طول ترم در قالب یک کارپوشه  -8     

 با یک نرم افزار تولید کارپوشه الکترونیکی ضروری می باشد(

 

 :فصل ششم

ی دیجیتال در تولید محتوای الکترونیکی ویژۀ دانش آموزان کسااب و به کارگیری اصااول روانشااناساای ارائه

 ابتدایی 

 علی الخصنوص روانشنناسی رشد و روانشناسی  "حیث آموزشنی، روانشنناسنی اهمیت و پیاده سنازی تحلیل مخاطب )از

 ، فرهنگی، اجتماعی( به منظور تولید محتوای الکترونیکی در آموزش ابتدایی"شناختی

 در زمینه های  ی محتوا فقطی ابتدایی )ارائهشناخت و به کارگیری اصل تناسب  در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره

 وضوع(مرتبط با م

 به  ی ابتدایی )شننناخت و تمییز وشننناخت و به کارگیری اصننل دانش مناسننب در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره

 کارگیری محتوای مناسب دانش مخاطب خردسال به منظور پیاده سازی در قالب اسلایدهای دیجیتال(

  ته کردن ی ابتدایی )چگونگی برجسنندورهشننناخت و به کارگیری اصننل برجسننتگی در تولید محتوای الکترونیکی ویژه

 مطالب مورد تمرکز و توجه به منظور یادگیری عمیق و هدفمند در قالب اسلایدهای دیجیتال (

 ه محتوای ی ابتدایی )چگونگی ارائشننناخت و به کارگیری اصننل تمییز پذیری  در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره

 از انواع دیگر محتواهای مورد نظر(الکترونیکی به صورت تمییز داده شده 

 ه به ادراک ی توجی ابتدایی )نحوهشناخت و به کارگیری اصل سازمان ادراکی  در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره

 ی ابتدایی(مخاطب و سازمان دهی شناختی مخاطب در محتوا های الکتوونیکی در دوره

  ی ابتدایی  )این اصنننل به درک و محتوای الکترونیکی ویژه دورهشنننناخت و به کارگیری اصنننل سنننازگاری  در تولید

 یادسپاری محتوای الکترونیکی کمک وافری می کند(

 ه و تمرکز به ی ابتدایی  )توجشناخت و به کارگیری اصل تغییرات اطلاع بخش  در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره

 د محتوای الکترونیکی به ویژه برای مخاطب خردسال(تغییرات هدفمند محتوا  و آیتمهای گرافیکی در تولی
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 آگاهی و  ی ابتداییشننناخت و به کارگیری اصننل محدودیتهای ظرفیت حافظه در تولید محتوای الکترونیکی ویژه دوره(

درک نظریه بارشنناختی و به کاربسنت این نظریه در تولید محتوای الکترونیکی به ویژه برای مخاطب با سنن کم و سواد 

 ود (محد

 

 :پیشنهادیراهبرد تدریس 

با اسنتفاده از محتواهای الکترونیکی موجود در دورة ابتدایی اصنول روانشنناسی ارائه دیجیتال به صورت کاربردی توضیح داده می 

ر  د شنود. و دانشنجو معلمان تا سنطح ارزیابی در این مرحله آموزش می بینند. در مرحله بعد داشنجویان  با سکو سازی مستمر استاد

تولید محتوای مناسب و سازگار با اصول روانشناسی به سطح آفرینش خواهند رسید. به منظور انگیزه بخشی یک گروه داور از میان 

دانشنجو معلمان انتخاب می شنود و این گروه، دو تا سنه پروژه که را که با اصول روانشناسی بیشترین تطابق را دارد به عنوان پروژه 

رده و با راهنمایی اسننتاد درس، پس از اصننلاح و ارتقاء به منظور شننرکت در جشنننواره تولید محتوا آماده می های برتر انتخاب ک

 گردند.

 

 :پیشنهادیفعالیت یادگیری 

را به اشتراک گذارده و در گروههای دو و یا سه نفره پروژه  ی اول: دانشجو معلمان تولیدات خود در درس کاربست فناوریمرحله

 ا ارزیابی می کنند. نتایج این ارزیابی ها به کلاس ارائه می گردد. های یکدیگر ر

ی دوم: دانشجو معلمان به دو گروه کلی تقسیم می شوند و  بر اساس اصول روانشناسی تولید محتوای الکترونیکی که در این مرحله

ی اول یا انتخاب موضننوعی از دوره اند، هر گروه بادرس آموزش دیدند و طراحی آموزشننی که در ترمهای گذشننته آموزش دیده

دوم ابتدایی  )به نحوی که هر گروه یک دوره را انتخاب کرده باشند( یک موضوع آموزشی را به صورت الکترونیکی طراحی می 

 به صراحت بیان کنند(  9کنند. )به صورتی که کاربرد اصول مورد نظر را درون نرم افزار با گذاشتن یادداشت

 

 فصل هفتم:

 در پیاده سازی اصل سازمان ادراکی در آموزش ابتدایی نقشه مفهومی دیجیتالبه کارگیری  اهمیت 
 یادآوری انواع محتواهای آموزشی از دیدگاه صاحبنظران 

 تشخیص نوع محتوای آموزشی در محتوای تولیدی بر اساس موضوعهای درسی آموزش ابتدایی 

  ترسننیم درآوردن جزئیات یک موضننوع آموزشننی با توجه به چگونگی اسننتخراج نقشننه مفهومی دیجیتالی به منظور به

 موضوع خاص انتخاب شده. )شناخت و به کارگیری انواع نقشه مفهومی.(

 تاریخچه نقشه مفهومی و سیر تغییر آن در طول تاریخ از دیدگاه فناوری 

 مفهوم نقشه مفهومی  و ضرورت استفاده از آن در آموزش ابتدایی 

 ه راهبردیتفاوت نقشه مفهومی و نقش 

 ی ابتداییاهمیت کاربرد اصل سازمان ادراکی در قالب نقشه مفهومی دیجیتالی یا نقشه راهبردی در دروه 

                                                           
1 Note 
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 برای ترسنیم نقشنه مفهومی دیجیتالی و چارتها من جمله چارتها و ترسیمهای آموزشی با استفاده  9معرفی امکانات گوگل

   google drawingsاز 

 مل و یا اندروید به منظور ترسییم یک نقشه مفهومی دیجیتال مانند نرم افزارهای : نرم افزار معرفی نرم افزارهای سیستم عا

 office: Edraw Maxکاربردی از مجموعه ی نرم افزارهای 

Minding Map, Xmind،  Mindomo و  Mindmanager 

    

 

 راهبردهای تدریس پیشنهادی:

لمان از معلمان با تجربه ، مقالات علمی و سننایتهای معتبر با کمک و راهنمایی چرایی اسننتفاده از نقشننه های مفهومی را دانشننجو مع

 استاد درس، استخراج می نمایند. بدین وسیله انگیزه لازم برای تولید یک نقشه با کیقیت مفهومی را به دست خواهند آورد. 

ی از محتوا از آموزش ابتدایی و بحث و بررسی برای ی بعد آشننایی دانشجو معلمان با انواع محتواهای آموزشی با ارائه انواعمرحله

ترسیم نقشه مرتبط با محتواهای ارائه شده و اینکه کدام یک از انواع محتوا به چه نوع از نقشه نیاز دارند. در نهایت تکمیل یادگیری 

 دانشجو معلمان در گروه و با ترسیم یک نقشه مفهومی کامل اتفاق خواهد افتاد.

 

 گیری پیشنهادی:فعالیتهای یاد

دانشننجو معلمان در گروههای دو نفره یک موضننوع از دروس آموزش ابتدایی را انتخاب کرده و مشننخص می کنند که موضننوع 

انتخابی آنها از کدام یک از انوع محتوا اسنت یا اینکه ترکیبی از کدام یک از انواع محتوا می تواند باشد. سپس  نقشه ی مربوط به 

را به صنورت مداد کاغذی ترسنیم می کنند. در نهایت با انتخاب یک نرم افزار ترسیم نقشه مفهومی ، نقشه را  نوع محتوای انتخابی

 ترسیم کرده و تفاوت نقشه ترسیمی را با نقشه راهبردی کشف می نمایند.

وشی همراه یا بر روی گبه منظور انتخاب نرم افزار مناسنب کسنانی که دسنترسنی به اینترنت دارند و مشنکلی به منظور نصب برنامه 

 سیستم کامپیوتر دارند به خوبی می توانند از نرم افزار ترسیمی گوگل استفاده نمایند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

 

 تشریح شده اند. در هر فصل جداگانه به تفکیک موضوعات فصول ارائهراهبردهای 

ش دیها آورده شده است. به منظر فعالیتهای یادگیری مربوط به هر بخدر فعالیتهای یادگیری در بخش گروهبن مدیریتیراهبردهای 

 راهبرد مدیریت در قالب تقسیم بندی گروهی خاص همان فعالیت هکر شده است.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

                                                           
1 https://docs.google.com/drawings/d/1uCSUz1CEJCDL8Y3GemJtcIxWKr7LAGp9sYucC-Owa_M/edit 
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الله در  امنبع اصنلی کاملی به منظور پوشنش دهی به کل محتوای آموزشنی این واحد درسنی فعلا در دسنترس نمی باشند. انش  -9

 آینده نزدیک تالیف گردد. پیشنهاد می گردد در هر فصل جداگانه منابع معرفی گردند.

 منابع فرعی:
 داستان گویی دیجیتال -9

     لهام          . مترجم ا            های دیجیتالی                                                 گویی بصننری: خلق سنناختار بصننری فیلم، تلویزیون و رسننانه      داسننتان(. 9111کتاب: بلاک، بروس . )

  .                 کشاورزی. نشر ساقی

 ابندی در انیمیشن، فیلم و کمیک استریگویی با تصویر: طراحی و ترکیب(. داستان9117حق پرست، رحمان.) .مستره، مارکوس 

Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media.Visual 

Communication, 2(2), pp. 189-193.http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling 

ی آموزشی، همایش (. داستان گویی دیجیتال وب دو به عنوان ابزار همکارانه9113موسنویان، سنمانه سنادات. انصناری، نسرین. )

 ملی آموزش، دانشگاه شهید رجایی

 نقشه مفهومی -7

 (. نقشه مفهومی راهبردنوین آموزش ویادگیری. تهران: انتشارات سخنوران.9117کتاب:  عباسی، مصطفی. )

 (. گردوی دانش.نقشه مفهومی در آموزش مطالعات اجتماعی )دوره دوم ابتدایی( 9117احمد و همکاران. )صمدی، 

Roth, W.M (1994). Student views of collaborative concept mapping: Anemancipatory 

research project. Science Education, 78, pp. 1–34 

ثر بخشی ارایه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان (. ا9122. )استوار نگارآهر اسکندر,  مصرآبادی جواد, فتحی

 آموزشی. مجله نو آوریهای آموزشی.یک راهبرد 

 کارپوشه الکترونیکی -9

 تبریز: فادیا. کارنگرش آموزگاران ابتدایی به پوشه(. 9112کتاب:  فخری، سیده ویدا. )

Jame Jacob son, eportfolio thinking, 2010.  

www.eportfolio. lagcc.cuny.edu  

akie Miers, Magill primary School, 2005 

 www.electronic portfolios.com/metaphors 

www.chalk and wire.com 
 

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 0

 یرد.گهای آموزشی انجام میمنظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتبه ارزشیابی  آغازین: 

ارزشیابی تکوینی: در هر فصل تکالیف و فعالیتهای تولیدی مورد درخواست ارزشیابی می گردد. هر گروه امتیاز گروهی دریافت 

 شت.کرده و هر فرد در درون گروه نیز امتیاز فردی خواهد دا

نمره  به منظور فعالیتهای  1نمره آزمون تئوری فصل اول،   2نمره خواهد داشت ،  8ارزشیابی هر فصل از فصل دوم :    ارزشیابی پایانی:

مستمر در گروه و روحیه تیمی و حضور و تلاش در مباحث کلاس درس و انگیزه های آموزشی و پژوهشی دانشجو معلمان تخصیص 

 خواهد یافت.

 : در قالب کارپوشه ، تولید کار پوشه به منظور خود ارزیابی فعالیتهای طول ترم توسط دانشجو معلم. بیخودارزیا

https://www.gisoom.com/book/11623852/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11606034/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/


 

326 

 
 

 «ای پژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

                      معرفی درس و منطق آن:   .  9

    رای         د نیاز ب                                                                      ای دانشننجو معلمان فرصننت پژوهش در تجربه را بدسننت آورند، به توانایی های مور                             وقتی در طول برنامه آموزش حرفه

           آموزان خود                                                              ورند دسنننت خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش                          های نامعلومی که در آن غوطه                مواجهه با موقعیت

        به نحوی           پیش برود،   8                                        فاصننله گرفته و به سننوی تدریس و عمل فکورانه  9                                                   منتقل کنند. معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شننده

     ها و         صل یافته               ها، کاربرد بلاف  حل                   اندیشی به یافتن راه                                                        ژوهشنی مسائل کلاس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف             که با بینشنی پ

                                                                       اخذ بازخورد مداوم به اصلاح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد.

 مشخصات درس

     عملی -    نظری         نوع درس: 

  8            تعداد واحد: 

   22            تعداد ساعت: 

 -    بیتی  تر               شااایسااتگی کلیدی:

       موضوعی

  -      نیاز:    پیش

                 اسااتاااد متخصااا برای 

           منتخصنننص علوم        تادریاس: 

       تربیتی

    ای                   پژوهش و توسعه حرفه                  نام درس به فارسی: 

  Professional research and development نام درس به انگلیسی: 

                                                                       پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

   ای  ه                                                            ی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شنننخصنننی خود/ دیگری را از موقعیت                با آگاهی از چیسنننت

  ا  ر                             های درس پژوهی و اقدام پژوهی           گزارش یافته  و                                              آموزشنننی/ تربیتی مورد واکناوی )تنأمنل( قرار داده

                                                                                            مطالعه نموده و بازتاب های حاصل از این فرآیند را برای بهبود عملکرد در موقعیت های بعدی طراحی، 

          ارش نماید         اجرا و گز

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .7

                     فصل اول: پژوهش روایی  

 ماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری -

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله -

 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه -

  کار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟چگونه روایت ها بین دانش آش -

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن  -

 انواع پژوهش روایی -

                 تکالیف عملکردی: 

                                                           
1-routinized 
2 - reflective 
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      ای در                                                                                                               با مطالعه داسنننتان زندگی معلمان و مقالات علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شنننیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

                                 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

                  )البته قالب مذکور   .                     ها و مراحلش ارائه کند                                                                 وهش روایی را به صننورت خلاصننه یا در قالب یک مقالة مروری با هکر ویژگی     یک پژ

                                       قبلاً باید توسط استاد توضیح داده شود(.

                          فصل دوم : روش پژوهش روایی

                                         ابزار های گردآوری اطلاعات در پژوهش روایی  -

                     فرآیند تحلیل داده ها  -

                    معنا دهی به داده ها  -

      گذاری    کد  -

              تحلیل ساختاری  -

            اعتبار بخشی  -

                 تکالیف عملکردی: 

                                             یافته های علمی پژوهشی را اعتبار بخشی نماید.                                     با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری،

                       فصل سوم : اقدام پژوهی 

                      تعریف، ابعاد، گستره،(                                             چیستی اقدام پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،     -

               ضرورت و اهمیت(                        رورش) اهداف ، پیامدها،                              چرایی اقدام پژوهی در آموزش و پ   -

                                  تاریخچه و خاستگاه های اقدام پژوهی     -

                               های موجود در زمینه اقدام پژوهی           ها و دیدگاه     نظریه   -

          یادگیری:        فعالیت 

                                                                                        مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش های ارائه شده در کلاس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده.  -

                تکالیف عملکردی:

                                                                                              یک نوشننته انتقادی در مورد باورها و عقاید شننخصننی خود در مورد چیسننتی و ضننرورت اقدام پژوهی در آموزش و      تهیه    -

                                          پرورش و ارائه آن در کلاس برای بررسی و نقد

 فصل چهارم: روش اقدام پژوهی

 چگونگی تشخیص مسئله، -

  چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-

 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-

 گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی چگونگی -
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 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصلاح فرایند اقدام پژوهی -

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصلاح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

 سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطلاع رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند -

 ها(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کلاس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه

 تکالیف عملکردی

و  پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگراقدام ای ازهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه -

  تهیه گزارش نقد برای ارائه به کلاس

 فصل پنجم : درس پژوهی

 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 ورودی تعیین رفتار -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کلاس -

 پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی  -

 تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی -

 فعالیت یادگیری 

 ی  بحث می کند . و دلایل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.در باره چارچوب طرح درس پژوهش

 تکالیف عملکردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کلاس ارایه می نمایند

                        فصل ششم : روش درس پژوهی

                     تدوین طرح درس پژوهشی  -
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                         اجرای طرح درس مورد پژوهش  -

          ا و شواهد                         ژرف اندیشی در باره داده ه  -

                                                 چگونگی ژرف اندیشی در باره روند اجرای فعالیت گروه  -

                                                   تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی  -

                فعالیت یادگیری 

                                                                                                          در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی،  چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی و  ضرورت اشاعه نتایج 

                       درس پژوهی بحث می کنند 

              کالیف عملکردی ت

 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کلاس اجرا می کنند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

                                                                      حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کلاس  در خلال                             های اصلی شامل پرسش و پاسخ،      راهبرد -

                                                                       ای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان و                      اصول، روش و مراحل اجر                  بیان فلسنفه، مبانی،

     شود.                                                          آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می

                                                                      های مناسنب، به انتخاب مسنئله متناسب با رشته و تدوین پیشنهاده کامل اقدام                           دانشنجو معلمان در قالب گروه              در بخش عملی،  -

                                                                            پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کلاس ارائه داده و از نقد و مشنننارکت                        رای آن در محیط واقعی می          پژوهی و اج

       کنند.                              سایر دانشجو معلمان استفاده می

             منابع آموزشی  .  4

           منبع اصلی:

                                 (. پژوهش روایی. دانشگاه فرهنگیان    9117              عطاران، محمد )

                                        ل و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی.                          ( درس پژوهی ، مبانی ، اصو    9118            ساکی،  رضا )

   با     ان ی                      انتشارات دانشگاه فرهنگ   .  یی   رضا    ره ی  من        . ترجمه                                              اقدام پژوهی معلم: بنا نهادن مردم سالاری دانشی  .  (    9111 )      جرالد    ، ن ی     ج. پا

                               پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   ی     همکار

                                            ران و معلمان ، ترجمه دکتر رضنننا سننناکی و داریوش                                   ( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدی      9121                     اسنننتیپانک و همکاران ) 

                          مدنی ، انتشارات حکمت علوی

                                      راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(  .  0

 گیرد.ام میهای آموزشی انجبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:
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 نمره( 7) .ارزشیابی تکوینی:

 نمره( 2) .یابی پایانیارزش

 نمره( 7 ) (:Port Folioکارپوشه )
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 «9کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 

رنامه عیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. بتصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موق

ربه های تربیتی و عمق بخشیدن به تج -کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

این  .ش عملی در کلاس درس را فراهم می کندپیشین در جهت توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کن

عمل  واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل دهندهبرنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت نگاری و 

ت معلم در برنامه تربی ؛ و نیز ابزارهای سه گانه اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکیدفکورانه

فکور این هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه 

ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از سوی استادان و بازخوردهای ارائه شده از 

امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های  سوی آنان باید

آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دستیابی دانشجو به یک 

یمات اتخاه شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصم

ضروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش 

 ای را کسب می نماید. مسئولیت حرفه

ارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح در کارورزی یک دانشجو با کسب مه

مدرسه و کلاس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می 

ا عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم راهنما/ نماید. این یافته ها از موقعیت مدرسه و کلاس درس می تواند همراه ب

اولیاء/ دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه( تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و 

 مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد.

 مشخصات درس

 کارورزی نوع درس:

 8تعداد واحد: 

 ساعت 982تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

: پژوهش و توسعه نیازدروس پیش

 ای حرفه

استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 9نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship1 نام درس به انگلیسی:

دگیری اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یا

 دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه را با مشاهده تأملی مسئله 

 شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات علمی آن را تبیین نماید. 

های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گزارش مشاهدات تأملی و یافته

 نماید.

 ی یادگیری، محتوای درس و ساختار آنها. فرصت7
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 هفته اول:

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده  

نارها در بندی سمیتأملی و روایت نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنامه زمان 

سطح مدرسه و پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع 

دانشجویان در مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد 

استان صورت گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع  کارورزی در سطح

و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واقعی از استلزامات اجرایی برنامه 

ها برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص بازخورد های  کارورزی است. تشکیل سمینار در کلیه هفته

ارائه شده از سوی اساتید ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های همکلاسی ها/ همقطاران 

 کند.فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم: 

 عه موقعیتکارگاه مطال

 تکلیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کلاس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

ری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگ

 تفکر، اسکمپر... در یافتن نقطه کانونی

د: تبیین مسئله با استفاده از استدلال قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این 

از مطالعه موقعیت بر اساس محور های چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی 

 در جلسه ششم ارائه می شود(. 

 هفته سوم:

 مشاهده آزاد  

 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

و خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزی تکلیف یادگیری: تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشج

از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. دانشجو در 

بت و ضبط خواهد نمود. این موارد می اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ث

تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر 

 مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 

 هفته چهارم:

 عیتمطالعه موق 
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گزارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی 

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ گروه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه

ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها بر اساس ن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفههمسالان امکان به مشارکت گذاشت

 آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

ر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه تفکر ج: بازنگری )به گونه دیگ

 و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح مسئله(.

 هفته پنجم: 

 مطالعه موقعیت

ور در مدرسه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه حض

شده از سوی همسالان/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطلاعات/ شواهد بیشتر گزارش 

 تبیین مسئله تکمیل می نماید. خود را برای یادگیری روش 

 هفته ششم:

 مطالعه موقعیت

قعیت آوری شده از موگفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

 وط به تبیین مسئله. مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید. مرور محورها در جلسه دوم و آموزش نکات مرب

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده( )مرور(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( )مرور(

اه لج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش ک

 تفکر، اسکمپر...)مرور(

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدلال قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )آموزش(. 

شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه 

ای دانشجو ضبط گردد.... منظور همان پوشه کار شده در محورهای مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه بازخوردهای ارائه

فولیو بوده ایم ؟ باید پورت -است؟ پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای

 ین امر شود.به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل ا

 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها )کتابخانه، 

ی، سرویس ها، کلاس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) کارگاهی، زمین ورزش، آبخور
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آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه یافته ها در 

ی و تحلیل ای از توصیف موقعیت فیزیکروایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه سمینار مدرسه/ پردیس. این گزارش در قالب

تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و 

 شواهد ارائه گردد.

ه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائ

 دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته هشتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیس

ی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از ساختار سازمان

در سطح مدرسه، تعاملات میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین. آن در قالب روایت نویسی )فرم 

ررسی یر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسپیوست( تنظیم شود. نمونه

 قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر 

 ر پوشه کار ضبط گردد. یادگیری دانش آموزان د

 هفته نهم:

مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعاملات در سطح مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ 

 مدرسه

ت اتکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حال

روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کلاس و...( تعاملات دانش آموزان با یکدیگر )میزان 

احترام، همدلی، همکاری و....(، روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ 

اس ای از توصیف تعاملات و روابط عاطفی در سطح کلقالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهپردیس. این گزارش در 

درس/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور 

 تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

نشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعاملات در سطح کلاس پوشه کار: گزارش دا

 درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد.

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: 

 از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه مشاهده تأملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید 

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، 

میزان  ،سازماندهی تکالیف یادگیری، تعاملات میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث

درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین شود. این گزارش 
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ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کلاس درس و تحلیل و تفسیر آن در در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

 ی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.کلاس بحث کارورز

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته چهاردهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

ع اطلاعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط استاد های روایتی از جهت نوای از پژوهشنمونه

مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند الف 

 ده شود. و ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کلاس درس/ مدرسه آموزش دا

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (9

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (8

تکلیف یادگیری: مطالعه مقالات یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از محورهای 

 ه ها برای ارائه به کلاس. فوق و جمع بندی یافت

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل هکر شده به صورت گروهی

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کلاس درس و کدگذاری آن ها برای یافتن مضامین

 هفته پانزدهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

ای روایتی از جهت نوع اطلاعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط استاد ای از پژوهش هنمونه

مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کلاس درس/ مدرسه آموزش داده 

 شود. 

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدیگرارتباط مضامین با ی (1

 تبیین مسئله  (2

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل هکر شده به صورت گروهی

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش تهیه شده از سطح کلاس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله

 هفته شانزدهم: 

 ختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل سا
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در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کلاس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل 

 مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کلاس به صورت گروهی 

تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید 

 اید. میافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه ن

 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

، کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعیراهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

 سئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد. تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین م

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 9(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )9112احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس9116ئری، معصومه )کرمی، علی و زا -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.9122نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

  ارزشیابی پایانی:
صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته های خود از مطالعه ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی 

موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع نمایند. این 

 شود.جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

 ارزشیابی فرآیند:
بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی ارزشیابی فرآیند  

 صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

 : ارزیابی پوشه کار

ای هدر پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

  نما(:ارزشیابی توسط عوامل مدرسه )مدیر و معلم راه
 بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 



 

337 

 
 

 و به شر  زیر محاسبه می شود:  955امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 88ا شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 28دی مرحله ای: ا گزارش های عملکر

  امتیاز 28ا تدوین و ارائه گزارش پایانی: 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %25« 9کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .7

 نگارش ادبی و فنی .9

 اعتبار داشتن گزاره ها .4

 ی ظاهریظرافت و زیبای .0

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .1

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .2

 هاحل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته ارائه راه .8

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .95
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 «7کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 9

و خلاقیت در  9های علمی، شهودگیری از یافتهمند بهرهیافته، اخلاقی و متعهدانه بدانیم که نیازاگر تدریس را فرایندی سازمان

فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن بدیل و منحصر بههای بیموقعیت

های ری روشبا به کارگیهای واقعی در سطح کلاس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا است که دانشجومعلم فعالانه با موقعیت

های یادگیری پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات اندوخته شده به آفرینش الگوهای استدلالی/ منطقی به بررسی موقعیت

ریزی کمک هایی بپردازند که به آنان در اتخاه تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامهوارهههنی و طرح

 کند.

بط دهد مرتچه او در یک مکان و زمان خاص انجام میهای شخصی معلم و آنتدریس عملی، وابسته به موقعیت است و با ویژگی 

، به دنبال آن است تا دانشجومعلم را در معرض دانش 8های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی است. از این رو فرصت

( است قرار داده، به آنان کمک کند تا به تأمل 3، فراشناختی2، موقعیتی1ای، رویه8دانش )بیانیکاربردی که ترکیبی از انواع مختلف 

 های تربیتی بپردازند. در باره موقعیت

های های یادگیری امکان کسب تجربیات مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دیدگاهدر این برنامه از طریق طراحی فعالیت

، توانایی تأمل 7، دانشجو با قرار گرفتن در معرض تکالیف اصیل8های خود را به دست آورند. در برنامه کارورزی مختلف و دریافت

های بزرگ( و نهایتاً اجرای های کوچک/گروهدر عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند آموزش )فردی، گروه

رد چه درکلاس جریان داخواهد نمود و به درک صحیحی نسبت به آنهای یادگیری در سطح کلاس درس کسب مستقل فعالیت

گیری ریزی، اجرا و ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی به شناخت جهتیابد. آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامهدست می

 ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد.حرفه

 

 

 

 

 

 

                                                           
9- Intuition 

8 - Declarative knowledge  

1- Procedural knowledge 

2 - Conditional knowledge  

3 - Metacognitive Knowledge 

7-Authentic task 
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 مشخصات درس

 8رزیکارونوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 ساعت 982تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 9کارورزی :نیازدروس پیش

استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 8نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship2نام درس به انگلیسی : 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم

 قادر خواهد بود:

درس یا مدرسه( مشکلات/ . با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کلاس9 

هایی های کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیتنیازهای فردی، گروه

 را برای رفع مشکلات/ نیازهای یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

ا های خود رت در فرآیند آموزش را واکاوی نموده و یافته. تجربیات خود از مشارک8

 روایت نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت7

 جلسه اول: 

ندی سمینارها بها، برنامه زمانهای یادگیری، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. در سطح مدرسه و 

  :جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد می در طول این

های یادگیری که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت8کارورزی جایی که در برنامه واحد آموزشی تشکیل شود. از آن

کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کلاس درس مشارکت می

سطح  آموزان را دردگیری دانشها/ نیازهای تأثیرگذار بر یاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم

های یادگیری طراحی و تدوین نموده و با هدایت معلم ها را در قالب فعالیتهای کوچک، گروه کلاسی شناسایی و آنفردی، گروه

جرا ا راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها

ل و بعد از آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفیها/ نیازها مینماید. این مسئله

ابی ای که منجر به یک خود ارزیاجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه

 های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.ی نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرمو شناسای

توان های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میتوصیه: با توجه به این که مسئله

های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. ای فعالیتهای مطالعه شده نسبت به اجربرحسب موقعیت

 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(. گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیتتصمیم

شود در یک ، توصیه میهای شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشددرصورتی که بنا به دلایلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

یادگیری بر  هایها/ نیازها اقدام شده و فعالیتنشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

نظر گرفتن ا در توانند باند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دلایلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
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استاد راهنما  ها برای ورود به عرصه با نظرها و شناسایی مسئلهیک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش

 گردد. نامه آموزشی ناتمام اعلام میاقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین

 های کلاسی: ارکت در فعالیتتکالیف عملکردی برای مش

 ها با هماهنگی معلم راهنما.های یادگیری و اجرای مستقل فعالیتتهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .9

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه  .8

عیت ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقبینیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالی

 یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما،  .1

احی موقعیت ها و ارائه پیشنهادها برای طربینیق آن پیشتهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبی

 یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  .2

ا برای طراحی ارائه پیشنهادهها و بینیراهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند  .9

 دها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.ها و ارائه پیشنهابینیاجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش  .8

یری ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگبینیاز اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 عدی.ب

ه درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیطراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس .1

عیت ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقبینیگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

 الزامیهای محور طراحی فعالیت

 آموزانطراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت -

 های تفکرطراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 آموزان های دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی -

 های تحصیلی طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 نظمی، عدم رعایت قوانین(طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )مثل بی -
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 هاطراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیا معلم راهنماسایر فعالیت -

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیتراحل/گامم -

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش -

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 شود:سمینارها در دو شکل اجرا می

ا بینی شده با مشارکت معلم راهنمها و بر اساس طرح پیشی فعالیتالف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرا

 ریزی.برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از تجربیات ها و دستیابی به درک عمیقب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته

 کسب شده.

 انواع سمینارها

 سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

 وی مدرس(ریزی و اعلام قبلی از سنظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهها و تجربیات و تبادلسمینارهای جمعی برای انتقال یافته

 ست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخوا

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

ه صورت بدرس ها در سطح کلاسدرس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیتهای یادگیری در سطح کلاستحلیل نقادانه موقعیت

های کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کلاسی و به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه فردی، گروه

 یافته.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

انشگاه (. تهران: د9(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )9112احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس9116کرمی، علی و زائری، معصومه ) -
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 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.9122نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 ارزشیابی پایانی:

های نی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کلاس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای فعالیتارزشیابی پایا

ای ارائه ها، شرکت در سمینارهای کلاسی بربینیهای یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشیادگیری، اجرای مستقل فعالیت

و آموزشی را  های تربیتیهای خود از مطالعه موقعیتاین سمینارها دانشجویان باید یافتهها و تجربیات به سایر دانشجویان. در یافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. ارائه و با استناد به یافته

 ارزشیابی فرآیند:
سال و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ئه شده در طول نیمهای اراارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثآموزشی صورت می

 کار:ارزیابی پوشه

نای ای دانشجو ضبط و مبوسعه حرفهها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه تها از اجرای فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشبرنامه

 گردد. دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 گردد. سال مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه میارزیابی دانشجو در پایان نیمبخشی از 

 شود: و به شر  زیر محاسبه می 955امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  88 ا شرکت فعال در جلسات کلاسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:

 امتیاز 18 های ذکر شده:لم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس ملاکا نظر مع

 ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساسا نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت

 امتیاز 18 :های ذکر شدهملاک

دانشجو  از معلم راهنما با توجه به سطح عملکردتدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر ا 

 امتیاز 88 های ذکر شده:بر اساس ملاک

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %25« 7کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ا 

در یک شود های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دلایلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

یادگیری بر  هایها/ نیازها اقدام شده و فعالیتنشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

ا در نظر گرفتن توانند باند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دلایلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده

استاد راهنما  ها برای ورود به عرصه با نظرها و شناسایی مسئلهنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارشیک بر

 T7) /2/ص1گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعلام میاقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین
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 «9ورزی کار»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن9
گیرد و با مطالعه بافت و دقیقه( را بر عهده می 18/ 23) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس1در کارورزی

تدوین  9های علمی ارائه شده در برنامه درسیای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارتزمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر هایی باشد که نسبت به یادگیری دانشی فرصتنماید. چنین طرحی باید دربرگیرندهمی

بینی شده در طرح یادگیری نیز باید بتواند نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیشها ارتباط برقرار میواقعی زندگی آن

 سازی یادگیری فراهم نماید.آموزان ارتباط برقرار کند و امکان یکپارچههای پیشین و جدید دانشدانسته میان تجربیات و

تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی برای به شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصتآموزان در به کارگیری دانش و تجربه پیشین و علایق 

های حاصل از این تجربه برای درک یابد. یافتهآموزان، ادامه میها از سوی دانشها/ فرضیهها، طرح پرسشتجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که یادگیرندگان  -هانتایج/ آموختهشود و سازی شده به کارگرفته میها، در موقعیت واقعی/ شبیهتر/رفع بدفهمیعمیق

شود. در این فرآیند برای استحکام بیشتر یادگیری به اشتراک گذاشته می -های متفاوتی را دارا هستندامکان طرح پرسش/ فرضیه

و به  به کار بگیرند آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدیددانش

ها( دانشجو از طریق ثبت و واکاوی روایتهایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گامعلایق/ پرسش

ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگیری و هدایت این فرآیند، درک های تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسش

های خود های شخصی، و نحوه سازگار نمودن تواناییمندیها و توانط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیهای محیواقعیت

عه ها باید بتوانند حس کنجکاوی دانشجو را برای مطالآورد. این پرسشهای پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میبا موقعیت

های تجربی/ علمی و... را در قالب کنشثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتهای در کلاس، ارزیابی اهای مسئلهموقعیت

ساز شود زمینهگیری و پس از آن مطرح میهایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیزد. علاوه بر این پاسخ به پرسش

کند. در این ای که در آن دست به عمل خواهد زد، یاری میای و بافت و زمینهعمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفه

سازی درک و فهم، و اصلاح مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی عمل، به

 ای خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده است.عملکرد حرفه

 مشخصات درس

 1کارورزینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 ساعت 982تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 8: کارورزینیازدروس پیش

 1نام درس به فارسی: کارورزی 

  Internship3نام درس به انگلیسی : 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم 

 خواهد بود: قادر

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

                                                           
 (.نمودستفاده ابرنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معمولاً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی  - 9
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استاد متخصا برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

های اساسی را شناسایی درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

و طرح یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.تقال آموختهآموزان در ان

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه 

 پژوهی فردی گزارش کند.بر عقلانیت عملی در قالب کنش

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 جلسه اول: 

بینی شده، شیوه ثبت تجربیات پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکز بر فرایند پیشمه کارورزی و فرآیند کنشمعرفی برنا

بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد و واکاوی آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

 ها و سطوح موفقیت. شجویان بر اساس پیامدهای یادگیری و ملاکآموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دان

  :جلسه دوم تا شانزدهم

های یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب درسی(، تهیه طرح

ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای دوره متوسطه هآموزان برای انتقال آموختاجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی(  -مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی

ده به منظور زخوردهای ارائه شباید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و با

درسی و استخراج مفاهیم و مهارتای ثبت و ضبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامهحرفهارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه

اهنما ر های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم

جو بتواند ای صورت گیرد که دانشگیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونهصورت می

بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروری پژوهی فردی پیشطرح کنش

تواند در سطح مدرسه یا واحد بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر حسب مورد میاست و جلسات بررسی برای 

 گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای طرح یادگیری ضمیمه است(. 9آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادی

شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار  های شناساییبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله توصیه:

ریزی لازم را به منظور کمک به دانشجو برای برنامه 8و 9شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی است لذا، توصیه می

ممکن  رفت و برگشت برای حل مسئله آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیندتهیه طرح کنش پژوهی فردی و اجرای موفقیت

 های متعدد باشد. است نیازمند طراحی

درس متمایز است های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کلاسهای یادگیری تهیه شده احتمالاً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح

اهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه برای اجرای باشد لذا، همو نیازمند تدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می

                                                           
 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد.ها میفرم - 9
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شرط های یادگیری از سوی استاد راهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه آن بهطرح

 تأیید استاد راهنما از سوی واحد آموزشی الزامی است.

 تکالیف عملکردی: 

 ش پژوهی فردیالف: طراحی و اجرای طر  کن

 تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه کنش پژوهی فردی (9

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است(تبیین واضح و روشن از مسئله )تعیین انتظارت حرفه (8

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی( شناسایی و تحلیل ظرفیت (1

 ها و سطوح عملکرد ها/ سئوالات/ اهداف به همراه ملاکرضیهتعیین ف (2

 طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(  (3

 8و جمع آوری اطلاعات از فرآیند طراحی و اجرا 9اجرای طرح یادگیری (7

 ه اول )به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحل (6

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و ها، روایتآوری اطلاعات از فرایند اجرا )شامل دست نوشتهجمع (2

 آموزان و....( آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانشهای دانشگفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 هافتهتحلیل و تفسیر یا (1

ها و سطوح ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یا... طرح شده و ملاکبندی اطلاعات، تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاری و طبقه (98

 عملکرد

 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی  (9

 ب: طر  یادگیری

 طر  یادگیری 

 ادگیری( برای تهیه های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یهای آن )ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت

 طرح یادگیری

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارتدرسی )کتابتدوین طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه 

 بینی شدهطراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری 

  کلاس درس/ مدرسه هدایت فرآیند یادگیری در سطح 

 ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طر  یاددهی یادگیری:

 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

                                                           
 در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. -9

.... در چرخه کنش پژوهی فردی ها/ سؤالات یاهای الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 7دانشجو باید  - 8

 اجرا نماید. 
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 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

هایی آموز بوده و برخاسته از مسایل/ چالشگی روزمره دانشبرقراری ارتباط )فرصت یادگیری تدارک دیده شده در ارتباط با زند -

  آموز با آن روبرو است(است که دانش

کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروز خلاقیت تجربه -

های خود پاسخ های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشو به ایدهها دست پیدا کند، اختراع کند حلخود به کشف روابط/ راه

  دهد(

به کار بستن )فرصت کاربردی نمودن مفاهیم و اطلاعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری آن توسط دانش -

ای در ارتباط با مسئله/ دن یک تصور حرفهآورآموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دست

 حل مسئله یا پژوهش انجام شده(

ها را در موقعیتی قرار دهد تا آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنگذاشتن )فرصت یادگیری تا حد امکان دانشبه اشتراک -

ها و عرضه ان در قالبی جدید/ مطالعه ل و تلفیق یافتهنیاز به تعام هاآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنبرای انجام پژوهش یا جمع

 افزایی کند(موضوع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم

 ها به موقعیت جدید فراهم شود( های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهها به موقعیت جدید )فرصتانتقال آموخته -

 گیریمواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یاد 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه

های ممکن موقعیت یادگیری )فردی/ ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این ظرفیت برای ورود به مرحله ا شناسایی نموده و چگونگی بهرهجمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( ر

 برقراری ارتباط را مشخص نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت -

 بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  -

 چگونگی دستیابی به آن بررسی نتایج یادگیری و -

 ای و تجربیات کسب شدهواکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 اتخاه تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی  -

 سمینارها

های شناسایی به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتحی: الف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طرا

های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( و سنجش، نحوه هدایت شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت
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ت در سطح مرکز یا شود این جلسایابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دستیادگیری در سطح کلاس و مقاصد حرفه

 پردیس تشکیل شود.

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طر  یادگیری: 

طرح یادگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به 

گیری از آن در موقعیت بعدی به دست ای خود و چگونگی بهرههای حرفهتری نسبت به ظرفیتکمک کند تا تصویر روشن دانشجو

 شود.پذیر میآورد. این مهم به کمک بازخوردهای )در سطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد امکان

 شود:تواند در دو شکل زیر اجرا سمینارهای پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

 برای ادامه کار 

تر از میقها و دستیابی به درک عدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و یافته ب:

شود برگزاری پژوهی فردی دنبال میهای دانشجویان در قالب کنششده. با توجه به این که در این ترم فعالیت تجربیات کسب

کند. سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و انتقال تجربیات کمک می

ای در اختیار دانشجویان قرار میهای حرفهاک گذاشتن تجربیات برای کسب مهارتسمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به اشتر

 دهد. 

 انواع سمینارها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 قبلی از سوی استاد( ریزی و اعلامها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهسمینارهای گروهی برای انتقال یافته

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

های واقعی، راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت

 گردد. نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می تحلیل

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 9(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )9112احمدی، آمنه )-

 .فرهنگیان

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس9116کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.9122نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 ارزشیابی پایانی:

های خود از نتایج گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهدر قالب سمینار پایانی صورت می 1رزی ارزشیابی پایانی در درس کارو 

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل میکنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه می

 ارزشیابی فرآیند:

ی ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی هاارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثصورت می

 کار:ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و ه حرفهها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعکلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشمبنای برنامه

 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  های های ارزیابی طر  یادگیری:ملاک
 یریهای یادگانعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیریبه کارگیری مهارت 

  فراخواندن سطوح بالای تفکر 

 آموزانتنوع محصول یادگیری/ تولیدات دانش 

  ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 . 9گرددر مدرسه ارائه میبخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدی

 شود: و به شر  زیر محاسبه می 955بر مبنای   امتیاز درس کارورزی

 امتیاز  75ا شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

 امتیاز  95ای: های عملکردی مرحلها گزارش

 امتیاز  95پژوهی فردی: ا گزارش کنش

 امتیاز 75ا دفاع در جلسه پایانی 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %25« 9کارورزی»نصاب قبولی در درس  حدا 

 

 

 

 

 
                                                           

 در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد.  - 9
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 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .7

 نگارش ادبی و فنی .9

 هااعتبار داشتن گزاره .4

 ظرافت و زیبائی ظاهری .0

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .1

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .2

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافتهحلارائه راه .8

 هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .95
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 «4کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .9
)مجری فعال( 9ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزی انتظار می

و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان طراحی،  حاضر شده

تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ویژگی نظام 

ق آن با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی این فرآیند با برنامه ریزی درسی در ایران، تطبی

های و استفاده عقلانی و مؤثر از آموخته 1تدوین می شود. طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل 8استفاده از رویکرد طراحی معکوس

ها برای بینند و استفاده از آموختهسوی آنچه میدانشجو را به آن ای کهنظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه

( آغاز شده و با تعیین شایستگی های مورد انتظار، 2کند. این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیساخت معنا هدایت 

سط گیری و کمک به یادگیرندگان در بها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادملاک

ها در آغاز برای روشن شدن تصمیمات معلم برای تعیین مسیری یابد. تعیین شایستگیادامه می 3قابلیت ها و ظرفیت های وجودی

نگاه  زشود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی متمرکاست که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

گردد تا در طراحی واحد شود و باعث میمطرح می "6/ مفاهیم و مهارت های اساسی 7ایده کلیدی"دارد. محتوا در چارچوب 

ی ودهیادگیری از محد -یادگیری امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شود. در چنین شرایطی فرایند یاددهی

کاملاً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز  "موزش برای به خاطر سپردنآ"توجه به حافظه و به عبارتی 

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطلاعات جدید و دانش و آموخته های پیشین خود ارتباط برقرار کنند،  میماند.

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه های جدید به کار گیرند. که با آن برخورد میو روزمره ای « مسائل کلی»ها و حقایق را به واقعیت

از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره 

صورت بگیرد و در طراحی فرصت های یادگیری از تحصیلی است، لذا اتخاه تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه 

های مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی استفاده شود. های مختلف )راهبردراهبرد

                                                           
مسئولیت تطبیق،  ]معلم [ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  98نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -سند تحول بنیادین 99هدف عملیاتی  - 9

 «(.ی در سطح کلاس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیت

8 - backward design  

1 -Genuine understanding 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 2

ویش به لحاظ هاتی نقش فعال یادگیری و تربیت پذیری و توسعة شایستگی های خ -در فرآیند یاددهی» 98برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 3

با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصلاح مداوم موقعیت آنان » نقش معلم «. دارد

 «. را فراهم سازد

7 - Key idea 

ت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان بند دو محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهار 91برنامه درسی ملی صفحه  - 6

 «. است
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بط یادگیری، یافتن رواها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن منظم رخداد

 علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است.

 

 

 مشخصات درس

 2کارورزینوع درس: 

 8تعداد واحد: 

 ساعت 982تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 1: کارورزینیازدروس پیش

تخصا برای تدریس: استاد م

 متخصص رشته ای

 2نام درس به فارسی: کارورزی 

 Internship4نام درس به انگلیسی: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم 

 قادر خواهد بود:

با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی  

در برنامه درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا  های مورد انتظار

 و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. 

ای با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته های حاصل از عملکرد حرفه

 خود در سطح مدرسه را گزارش نماید.

 

 یری، محتوای درس و ساختار آنهای یادگ. فرصت7

 جلسه اول: 

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه 

ر د را دبرخورد با موقعیت های واقعی کلاس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خو

فرایند طراحی، تولید و اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است 

اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت 

ی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تجربیات و واکاو

تدوین، اجرا و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیری، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد 

ر اساس ملاک ها و سطوح موفقیت بر اساس پیامد های یادگیری را در یک آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان ب

نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندی دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی برای 

 طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد های یادگیری اقدام شود. 

نفر)حد اکثر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان  2ر گروه های دو تا می توان دانشجویان را د

 در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است: 

مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی و سازمان دادن آن هیل ایده کلیدی، تولید  .9

 گیری. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی انجام می شود. واحد یا

اجرای واحد یادگیری در کلاس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور  .8

 همزمان و به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(
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یس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای جمع آوری اطلاعات از فرآیند تدر .1

مختلف( به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به 

شده از سوی همکاران/ هم قطاران طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روی نتایج بازخورد های ارائه 

برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست 

پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد بررسی مجدد 

 (. 7، 3و  2قرار می گیرد)بند 

بررسی گزارش مشاهدات و اطلاعات جمع اوری شده در گروه و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم آن   .2

 در قالب گزارش پایانی کل گروه )دانشجویان(

ن به اتعیین نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصلاح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموز .3

 سطح بالاتر یادگیری

ندی مجدد ای و صورت بتحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه .7

 ای و...(ای توسط هر یک از اعضاء )میزان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های حرفههویت حرفه

 ی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها برای بررس

منجر به بهبود یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری 

قرارگرفته  تیروش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارک

 است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کلاس های درس خود خواهند برد.

  ،روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حین و پس از اجرا

 نشست ها گروهی، فرایند اجرا.....

  منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است. هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به

درصورتی که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس/ 

 مرکز تشکیل داد. مسئولیت انجام کلیه فعالیت های فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. 

  :جلسه دوم تا شانزدهم

در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب 

درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم و 

نفره در سطح پرددیس/  2تا  8.. در کتاب درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه مهارت های اساسی و.

مرکز به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. نظرات 

ن دوره/ پایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل و تفسیر معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلما

ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاسخ به این پرسش

اسی، مهارت های اساسی که یادگیرندگان باید به آن های کلیدی، مفاهیم اسبه دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند: ایده

های مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی

 به کار گیرند؟ ملاک ها وهای جدید های خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیتمطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
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مک های یادگیری، تکالیف عملکردی( به یادگیرندگان کسطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

 خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص تبدیل شوند؟

صصی بر برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخ -متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصیاستاد راهنما )برای دوره  

حسب نیاز موضوعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش 

د. فرآیند ای او ثبت و ضبط گردنظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفهنهایی نظارت داشته باشد و بازخورد های ارائه شده به م

تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد 

ای جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونهراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد. از نظر زمانی تنظیم 

صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش 

 گفتگو برای بررسینماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه برای تعامل با معلمان/ کادر مدرسه ضروری است و جلسات 

عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد یادگیری، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... 

 در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. 

های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار است  توصیه: با توجه به این که سئوال/ مسئله ها/ نیاز

و این سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کلاس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای این برنامه 

ریزی لازم را برای کمک به دانشجو برنامه 1و 8، 9کارورزی  ضروری است. توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در

برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری تهیه شده و اجرای 

 ت. آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( اس

 شرط تأیید استاد راهنما الزامی است.همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به

 تکالیف عملکردی:  (9

 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

 رکت معلمانتعیین هدف )تعریف روشن سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشا -

 طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه -

 اجرا  ای در فرآیند طراحی، تولید وبازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاه شده بر اساس گفتگو های حرفهبازبینی و  -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو

 تکالیف عملکردی  (8

 مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح واحد یادگیری -

حلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت های تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس ت -

 اساسی..... 

 تدوین شایستگی  -
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 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 هدایت فرآیند یادگیری در سطح کلاس درس/ مدرسه -

 ه توسط دانش آموزان بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد. ارزیابی از شایستگی های کسب شد -

 ساختار طراحی واحد یادگیری: 

 منطق واحد یادگیری  (9

 شایستگی های مورد انتظار (8

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (1

 ها/ و....(مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت (2

 ش های اساسی طرح پرس (3

 ملاک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (7

 تعیین شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان  (6

 (1براساس مراحل یادگیری در کارورزی -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (2

 تقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردیتعیین اطلاعات و مهارت های مس (1

 تجربیات خارج از کلاس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیین محدوده ی (98

 تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آن (99

فسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری، روش ت (98

 جبرانی، تکمیلی، توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (91

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (92

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه

 تعیین هدف -

 بررسی پیش بینی ها -

 مودن موانع و محدودیت ها و راه حل هاروشن ن -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 تأملات و تعدیل ها در فرآیند اجرا -

 تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان -

 معلمان/ همقطاران ای باواکاوی یادداشت های تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفه -

 ایاتخاه تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها
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 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد 

 برای ادامه کار 

ارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مش

تجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاری سمینار ها 

روه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک انتظارات در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گ

 و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند. 

 انواع سمینار ها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

سوی  برنامه ریزی و اعلام قبلی ازسمینار های گروهی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با 

 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری9

عی، قراهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های وا

 تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

گاه (. تهران: دانش9(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )9112احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس9116کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.9122نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری0

 :ارزشیابی پایانی

بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد، که در آن  2در درس کارورزی ارزشیابی پایانی 

دانشجویان باید یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را به منظور تعیین میزان 

دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلمان راهنما/ اساتید گروه  اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری

 شود. کارورزی تشکیل می

 ارزشیابی فرآیند:
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد یادگیری، گزارش نشست 

آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیز سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن  ها در سطح مدرسه و واحد

دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ همقطاران 

 شود.ور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل میدرنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حض

 ارزیابی پوشه کار:

کلیه روایت های نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط 

 دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایانو مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پوشه کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در 

 ای تدارک دیده شده باشد. سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

 دیر و معلم راهنما(:ارزشیابی عوامل مدرسه )م
 بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

 و به شر  زیر محاسبه می شود:  955امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 88ا شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 88ارش های عملکردی تعاملات در سطح مدرسه: ا گز

 امتیاز 88 :ا طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری

  امتیاز 88ا گزارش درس پژوهی: 

 امتیاز 88 :ا دفاع در جلسه پایانی

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %25« 4کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ا 

 
 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیرست و فصلتنظیم فه 

 ارائه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی 

 روش جمع آوری و اعتبار اطلاعات 

 روش تحلیل، تفسیر اطلاعات 

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی 

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها 

 ظرافت و زیبائی ظاهری 

 نگارش ادبی و فنی 

 ت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر پژوهش های کیفیرعای 
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 « پروژه»سرفصل درس 

 رس و منطق آن  معرفی د .9

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانش کسب شده، آن را در قالب دانش  ای،در آموزش حرفه

کاربردی برای  شناسایی، صورتبندی و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسم بخشد. انجام پروژه 

 "منِ حرفه ای"امکان به تصویر کشیدن  (9پژوهش روایتی )از نوع خودکاوی روایتیه تربیت معلم با تکیه بر پایانی در برنام

جانبه به تجارب کسب شده )زیسته( اعم از نظری و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایت  با نگاه ژرف، تاملی و همه

ها و ابهامات معلمی، قوت ها و ضعف های ادراک شده را ه معلمی، بصیرتهای دانشی، منشی و مهارتی حرفشخصی از سایه روشن

دهد.  دانش و یافته های حاصل از این پژوهش برای ورود به عرصه خدمت حرفه ای رهاوردی قابل به دانش آموخته تربیت معلم می

ود این رو بالنده  ممکن می شود. انتظار می ریزی برای  نیل به آینده حرفه ای متاملانه، پویااتکاست که به پشتوانه آن برنامه

درس)پروژه(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کمک نماید تا این شایستگی در طول حیات 

 حرفه ای آنان هم بروز و ظهور داشته باشد. 
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 مشخصات درس

  8  تعداد واحد:

خیص به تش  زمان درس:

 استاد راهنما

-ربیتیت شایستگی کلیدی:

 موضوعی

ه پژوهش و توسع پیش نیاز:

 حرفه ای

تخصا مورد نیاز برای 

 : علوم تربیتیتدریس

 

 پروژه: به فارسی نام درس

 Project نام درس به انگلیسی:

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

یات ای و سایر تجربو تفسنیر تجربه های روایت شده در طول دوره آموزش حرفهبا واکاوی، تحلیل  -

روایت نشنده )تجربیات پیشین(، با استفاده روشمند از خودکاوی روایتی، تجربیات متنوع و پراکنده 

به رشنننته تحریر درآورده و از آن در  "من حرفه ای"خود را در قنالنب رواینت در برگیرننده ای از 

 اع نمایند.جلسه گروهی دف

در بنه تصنننویر کشنننیندن من حرفنه ای، ابعاد مختلف عمل حرفه ای )پیش از عمل: برنامه ریزی و  -

طراحی، حین عمنل: روش تندریس و اراینه درس، مندیریت کلاس، آرزشنننیابی و... و بعداز عمل: 

زا جبررسنننی نتیجنه، تجزینه تحلیل، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی و طراحی( و یافتن ارتباط میان ا

 مختلف عمل به مهارت برسد.

قابلیت ها و توانمندی های خود را در طول چرخه عمل شننناسننایی و نقد کند و پیش بینی روشنننی  -

 برای آینده حرفه ای خود داشته باشد.

تصننویر روشننن و واضننحی از چرخه عمل  2تا  9پس از بررسننی و واکاوی روایت های کارورزی  -

 خود را برای توسعه حرفه ای مشخص کند. حرفه ای خود ارایه نموده و برنامه

گزارش مکتوب )تایا شنننده( با فرمت علمی و رعایت چهارچوب مشنننخص شنننده به صنننورت  -

 الکترونیکی ارایه نماید.

 از پروژه کارنمای خود در جلسه ی حضوری دفاع کند. -

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. 7

یتی است. این خودکاوی متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی، ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روا

تجربیات پیشنین دانشنجومعلم و فرصنت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شنده در سنرفصنل درس پژوهش روایتی است. 

ات کسب دوره کارورزی و سایر تجربیدانشجو باید با توجه به مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشین دوران تحصیل در مدرسه(، 

شنده در طول دوره تحصنیل در دانشگاه( نسبت به تنظیم طرح پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطلاعاتی، جمع آوری 

ش هاطلاعات و تحلیل و تفسیر اطلاعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند. همچنین نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژو

روایتی از نوع خودکاوی روایتی اقدام نماید. این طرح زیر نظر اسننتاد راهنما اجرا و نتایج آن برای دفاع در جلسننه پایان دوره آماده 

 می گردد. 

 راهبردهای تدریس و یادگیری . 9
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ه های جومعلم یافتهای اصنلی شنامل تفکر تأملی، تفکر نقاد، حل مسناله، و پژوهش اسنت. هدف اصنلی این است که دانشراهبرد

حاصل از تجربیات خود را صورتبندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. در فرایند عمل، اقداماتی به شرح زیر به انجام 

 رسد:می

 : 9فعالیت هفته اول:  (9

  تجربیات، گزارش ها، دسنت نوشته ها، یادداشت های شخصی، خاطرات، تصاویر، فیلم های فهرسنت کردن

، تولیدات فیزیکی و... در طول دوره تحصننیلی )از گذشننته تا به حال( مربوط به معلم شنندن، آموزش تدریس

 ( Timelineروند زمانی )ترسیم آن در قالب نقشه  دادن یا آموزش دیدن و 

 به اشتراک گذاشتن نقشه ها با همکلاسی ها به منظور مقایسه و بررسی تجربیات یکدیگر 

 : 1و 8یت هفته دوم الی چهارم: فعال (8

  و مقایسنه دیدگاهها، اعتقادات, قضناوت ها، احسناسات، توانمندی ها و  8و  9مرور گزارش های کارورزی

 شایستگی ها ی خود در آن زمان با هم اکنون.

  مقایسننه توانمندی ها و شننایسننتگی ها و ... مطروحه در گزارش ها با مدل ها و حیطه های معلمی ارایه شننده

 ن )مانند شارلوت دَنیلسون، شون، ...(توسط محققان و متخصصا

 : 2و 1هفته پنجم الی هفتم: فعالیت  (1

 و مقایسننه دیدگاهها، اعتقادات, قضنناوت ها، احسنناسننات، توانمندی ها و  2و 1مرور گزارش های کارورزی

 شایستگی ها ی خود در آن زمان با هم اکنون.

 با مدل ها و حیطه های معلمی ارایه شننده  مقایسننه توانمندی ها و شننایسننتگی ها و ... مطروحه در گزارش ها

 توسط محققان و متخصصان )مانند شارلوت دَنیلسون، شون، ...(

 :3هفته هشتم الی دهم: فعالیت  (2

  ،نگارش شننرح تجارب تحصننیلی )انتظارات اولیه در بدو ورود به دانشننگاه، تجارب زیسننته در حین تحصننیل

دانش کسننب شننده در حین تحصننیل، مهارت های  تحلیل رخدادها در فرآیند تحصننیل، بررسننی و تحلیل

فراگرفته در حین تحصیل، تصمیمات اخذ شده در عمل حرفه ای به عنوان معلم در دوران کارورزی به منظور 

 هویت حرفه ای دانشجومعلم(ترسیم 

 :7هفته یازدهم: فعالیت  (3

 نگی مواجهه با چالش ها، تشننریح معلمی کردن خود در آینده )باورها، آرمان ها، چالش های احتمالی، چگو

 و چگونگی معلمی کردن(

 :6هفته دوازدهم: فعالیت  (7
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  نگارش تعهدات حرفه ای براسننناس باورها، اعتقادات، اصنننول و نظریه های مبنایی، دیدگاهها و آموزه های

 خود در طول دوران تحصیل

 :2هفته سیزدهم الی شانزدهم: فعالیت  (6

  آن بر اسنناس حیطه های معلمی، هویت حرفه ای و توسننعه  و کد گذاری شننده نیتدو متنمرور و ویرایش

 حرفه ای خود

 کدگذاری ها از حاصل یها افتهی ریتفس و لیتحل 

 .گزارش نیبازتدو یبرا دادن فرصت و دانشجومعلمان گرید به)دفاع(  گزارش ارائه یبرا فرصت جادیاآخرین جلسه:  (2

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 نیازمند تالیف

 )پیشنهادی( ای ارزشیابی یادگیریراهبرده. 0

این درس به صورت فردی برای هر دانشجو ارائه می شود و هر دانشجو دارای یک استاد راهنما خواهد بود. دانشجو در این درس 

اهنما انجام ر زیر نظر استاد راهنما، طرح پروژه خود را طراحی و تنظیم می نماید تمامی مراحل انجام پروژه باید با تعامل و اطلاع استاد

  باشد.می 94نمره « پروژه»حد نصاب قبولی در درس پذیرد. 

 دفاع از پروژه است. %18گزارش مکتوب نهایی )پروژه( و  %68نمره دانشجو شامل 

 ساختار گزارش پایانی کارنمای معلمی )گزارشی از نوع خودکاوی روایتی(

، «گزارش عنوان»(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، آرم و نام دانشگاه )بالای صفحهصفحه عنوان: مشتمل بر:  .9

دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد 

 راهنما )با هکر روز، ماه و سال(. 

 بسم الله الرحمن الرحیم )یا عناوین مشابه(  .7

 )بر اساس فرمت دانشگاه(اهنما و تعهد دانشجومعلم صفحه تاییدیه استاد ر .9

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم .4
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 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .0

لمات ک»و در زیر آن « عنوان»کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در بالای چکیده،  838-888: مشتمل بر چکیده .1

 شود.می کلمه/ مفهوم( هکر 6-3« )کلیدی

 ها، فهرستفهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .2

نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد  شود. هر گونهها هم اضافه میپیوست

 ان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد.استفاده قرار گرفته است به صورت پیوست در پای

ست. های اصلی گزارش امتن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلی گزارش: .8

ری را شکل توانند ساختاگر به همین ترتیب دنبال شوند میهای زیر وجود داشته باشند؛ که ادر این گزارش لازم است مولفه

 دهند:

تواند خود آوری به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده برای شروع. این قسمت میساز رویشرحی از تجربیات زمینهمات: مقد

ود و تجارب های ورتواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزهدارای عناوینی باشد یا می

  کردن دیگران است. مربوط به معلمی

ر دوره دهد که بر دانشجومعلم داین شرح نشان میشر  تجارب شخصی و تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم: 

، از آنچه «هشتانتظار دا»تربیت معلم )در دانشگاه فرهنگیان( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه 

، شرحی از «وع نگاهی که به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشتهن»، شرحی از «با آن مواجه شده و در آن زیسته»

و  «آنچه در این جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «تصمیماتی که اتخاه کرده و اعمالی که به انجام رسانده»

مجموعه روایت ها، گزارش ها،  توانند بر اساساین موضوعات اصولا می«. آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول(»شرحی از 

های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه های فعالیت دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت های روزانه، کاربرگ

یادگیری/ آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطلاعات جمع آوری شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است 

 ا استناد کند. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است.به آنه

سد روقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میکردن خود در آینده: تشریح معلمی

چه »کند دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه علمی میاینکه او چگونه م« بناست او چگونه معلمی کند؟»که اعلام کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه»دوم آنکه «. باورهایی درباره یادگیری و آموزش دارد

های لمی را در موقعیتعمل مع»و چهارم آنکه «. کردن خود لحاظ کرده استرا برای معلمی هاییچه آرمان»سوم آنکه «. داندمی

 ، موضوع ارزشمندی است. «شودها مواجه میاو چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیندهایی مواجه میواقعی با چه چالش
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ند از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن نیازم گوید، شرحی استآنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم:تعهدات حرفه

 ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. شرحاین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آیندهاست. « تعالی مستمر»

واهد کرد، عمل خ« العمریادگیرنده مادام»اینکه او چه طریقی را برای بهسازی مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 

 آید.در اینجا می

هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها  به طور کلی ممکن است شخص ازمنابع:  .1

 ضروری است. APAبر اساس سبک 

در متن گزارش ممکن کند اما ارائه آن آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می ها:پیوست .95

 .گیردنیست، در پیوست قرار می

 ارش گزارش نهایی کارنمای معلمینکات اساسی برای نگ

 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گزارش، به عنوان  -9

 شود؛ عنوانی خلاقانه برای نشان دادن محتوای آن.منتشر می« عنوان»هر گزارش، تحت یک  -7

 شود.مینگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام  -9

 گردد.ها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش -4

 شود.همان اندازه برای عناوین استفاده می« بی تیتر»برای متن و از  92با اندازه « بی نازنین»ها از خط در همه گزارش -0

 گردد.، تایا می«تایا»متن گزارش با رعایت اصول  -1

 شود.یت میاصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعا -2

 شود.های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخلاقی و ارزش -8

 .از هر گزارش )پس از تایید استاد راهنما و دفاع( یک نسخه بر روی لوح فشرده به پردیس تحویل می شود -1

شود.در صورت لزوم بارگذاری گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می -95
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 ساختار پیشنهادی برای تنظیم گزارش نهایی درس کارنمای معلمی

 مقدمات

  :دوره  ،«عنوان گزارش»آرم و نام دانشگاه )بالای صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر

ان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما )با هکر روز، تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زم

 ماه و سال(. 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم 

 نامه )درصورت لزوم(تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  838-888: مشتمل بر هاچکیده و کلیدواژه 

 ها ها، فهرست پیوستهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب، فهرست جداول، فها: فهرست 

  متن اصلی گزارش

 مقدمه 

  :شر  تجارب شخصی و تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم 
 «انتظارات اولیه» ، 

 «تجارب زیسته» ، 

 «تحلیل از رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل» ، 

 «تصمیمات اتخاه شده و اعمال به انجام رسیده» ، 

 «ده )دانش ارائه شده(آنچه شنیده ش » 

 «)آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول» 

 کردن خود در آینده: تشریح معلمی 
  «چگونگی معلمی کردن » 

  «باورهای یادگیری و آموزش .» 

  «کردنهای مبنایی برای معلمیاصول یا نظریه .» 

 «کردنهای معلمیآرمان .» 

 «های واقعیهای عمل معلمی در موقعیتچالش .» 

 «ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش» ، 

  ای دانشجومعلم:تعهدات حرفه  

 منابع 

  هاپیوست
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  فصل چهارم: توزیع کلان دروس در هشت نیمسال تحصیلی رشته آموزش ابتدایی  )پیشنهادی(
 نیمسال تحصیلی

 نوع درس
 اول واحد دوم واحد سوم واحد چهارم واحد پنجم واحد ششم واحد هفتم واحد هشتم واحد

 ن2
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسلام و ایران
 ن2

از دروس گرایش آشنایی با 

 منابع اسلامی
 ن2

از دروس گرایش تاریخ و 

 تمدن اسلامی
 ن2

از دروس گرایش انقلاب 

 اسلامی
 ن2 دانش خانواده و جمعیت ن2

از دروس گرایش مبانی 

 نظری اسلام
 ن2

از دروس گرایش مبانی نظری 

 سلاما
 از دروس گرایش اخلاق اسلامی ن2

معارف اسلامی 

 واحد(66)

 ن2      
سلامت/بهداشت و صیانت از 

 محیط زیست
 6ورزش  ع6 زبان فارسی ن3 زبان انگلیسی ن3

ن+  5.0

 ع 5.0
 واحد(65عمومی ) تربیت بدنی

 ن2
آشنایی با ارزشهای تربیتی 

 دفاع  مقدس
 ن2 اسلام دگاهیاز د یمعلم اخلاق ن2 -   

تربیت دینی کودک و نوجوان 

 در اسلام
 ن2

و سازمان  نیاسناد، قوان

 آموزش و پرورش در ج.ا.ا
 ن 2 اسلام یتیفلسفه ترب ن3

اهل  و (ص) امبریپ یتیترب رهیس

 (ع) تیب

 63تربیت اسلامی )

 واحد(

 ن2
جامعه شناسی آموزش و 

 پرورش
 روانشناسی تربیتی ن2 نظریه های یادگیری و آموزش ن2 سیریزی دراصول برنامه ن2 اصول و روشهای تدریس ع6ن+6      

 واحد( 62تربیتی )

 یریادگیدر  یکاربست فناور ع 2              

 ع6ن   6 4کارورزی  2
آموزش تلفیقی و تکالیف 

 مهارتی در دوره ابتدایی
 ع6ن 6

ارزشیابی کیفی در دوره 

 ابتدایی
 ع6ن 6

سنجش و ارزشیابی از 

زش ر آموپیشرفت تخصیلی د

 ابتدایی

 ع6ن 6
طراحی آموزشی در آموزش 

 ابتدایی
 ع2

کاربرد فناوری در آموزش 

 ابتدایی
تربیتی موضوعی     

 واحد( 22)

 
       پژوهش و توسعه حرفه ای ع6ن 6 6کارورزی  2 2کارورزی  2 3کارورزی  2 پروژه 2

 ن2
سواد رسانه ای و تفکر 

 انتقادی
 ن2

زبان تخصصی درآموزش 

 یابتدای
 ن2

آموزش مهارت های 

 زندگی 
 مبانی و اصول آموزش و پرورش ن2 6آموزش علوم تجربی  ن2 مبانی آموزش تربیت بدنی ع6ن+6 2آموزش علوم تجربی  ع6ن 6 مشکلات یادگیری عمومی ن2

 موضوعی 

 واحد( 77)

 

 ع6ن 6
آموزش در کلاس های 

 چند پایه
 ع6ن+6

بررسی محتوای کتاب های 

ش دوره درسی فارسی و نگار

 دوم ابتدایی

 ع6ن 6

بررسی محتوای کتاب 

های درسی فارسی و 

 نگارش دوره اول ابتدایی

 ک 6 6آموزش ریاضی  ع6ن+6
کارگاه قصه گویی و نمایش 

 خلاق
 ع6ن+6

شناخت مسایل کودکان و 

 نوجوانان
 ن 3

روانشناسی رشد کودک و 

 نوجوان
 ادبیات کودک و نوجوان  ن2

 ن2
آموزش و پرورش فراگیر 

 ر دوره ابتدایی د
 ریاضیات پایه ن 2 آموزش قرآن ن2 مبانی آموزش دینی  ن2 آموزش زبان فارسی ن2 آموزش تربیت بدنی ع6ن+6 بازی و یادگیری ع6ن 6 2آموزش ریاضی  ع6ن+6

 ع6ن 6
بررسی محتوای کتاب 

 درسی مطالعات اجتماعی
 ن2 دستیکارگاه نقاش و کار ک6 آموزش دینی ن2 مشکلات یادگیری خاص  ن2

مدیریت کلاس درس و 

 یادگیری
 مبانی آموزش هنر ع6ن+6 آموزش مطالعات اجتماعی ن2 مبانی آموزش ریاضی ن2

 ع6ن+6 کارگاه خوشنویسی ک6 کارگاه هنرهای شنیداری ک6  
شیوه های تحلیل داده های 

 کمی و کیفی 
 ن2    

روش های پژوهش در علوم 

 تربیتی 
  

 ع6ن+6  
 ریزی کلاس مدیریت و برنامه

 های چند پایه
 ع6ن 6

مهارت های آموزش به 

 کودکان دو زبانه
          

 ع6ن+6  
فنون راهنمایی و مشاوره 

 دوره ابتدایی
           3آموزش علوم تجربی  ع6ن 6

 جمع واحد 81 81 81 02 81 81 81 81

 نظری 63.0 61 60 60 62 66 66 62

 عملی 3.0 6 4 4 4 0 0 2

 کارگاهی    6 6 6 6 

 کارورزی     2 2 2 2

 پروژه        2
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 دوره کارشناسی پیوسته ابتداییمشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی رشته آموزش  -9 پیوست

 دوره کارشناسی پیوسته ابتداییبازنگری برنامه درسی رشته آموزش موضوع: 

 دل اربطانی()جناب آقای دکتر طاهر روشنمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان مجری: 

 دکتر مهدی نامداری پژمان جناب آقایناظر کارگروه تخصصی: 

 دکتر عاطفه عطاران سرکار خانمکارگروه تخصصی: و عضودبیر 

 )به ترتیب الفبا(: ابتداییبرنامه درسی آموزش اعضای کارگروه تخصصی 

شی، سرکار خانم گلناز بخ سرکار خانم دکتر پروین احمدی، ،کارگروه( سیئ)ر سرکار خانم دکتر رضوان حکیم زاده

ناب ج سرکار خانم دکتر مریم شباک،سرکار خانم دکتر کتایون ساعتچی تهرانی، جناب آقای دکتر مقصود رزم آرا، 

دکتر  اب آقایجن، مپور مقدجناب آقای دکتر حسین قاسم، علیرضا صادقیجناب آقای دکتر آقای دکتر مرتضی شکوهی، 

 .مهدی نامداری پژمان

 )به ترتیب الفبا(: برنامه درسی آموزش ابتدایی پشتیبان و سرفصل نویساعضای 

جناب آقای دکتر محمدصادق افراسیابی، جناب آقای علی اصغر ایمان زاده، جناب آقای دکتر بادله، سرکار خانم دکتر 

ا حیدری قزلجه، جناب آقای دکتر حسن تهمینه بازگیر، جناب آقای دکتر مهرزاد حمیدی، جناب آقای دکتر رض

، جناب آقای دکتر دوست محمد سمیعی، سرکار خانم دکتر بتول سبزههوالفقاری، سرکار خانم دکتر زهرا رحیم زاده، 

 لایر سهسرکار خانم دکت جناب آقای محسن غفوریان، سرکار خانم دکتر زهره عباباف،جناب آقای دکتر کیوان صالحی، 

دکتر مجید قدمی، جناب آقای دکتر حمیدرضا کاشفی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی، جناب آقای جناب آقای  فرتاش،

ر جناب آقای دکتدکتر رضا مهدوی، سرکار خانم دکتر سمانه سادات موسویان، سرکار خانم دکتر مهدخت نقیبی، 

 .جناب آقای دکتر علی یعقوب زادهحمیدرضا وطن پور، 

 تعلیم و تربیت اسلامی )به ترتیب الفبا(: اعضای کارگروه بازنگری دروس

مراد پیری، جناب آقای سردار محمدنبی یس کارگروه(، جناب آقای سردار هادیئجناب آقای دکتر سید نقی موسوی )ر

 رودکی، جناب آقای دکتر علی لطیفی، جناب آقای دکتر محمود نوهری، جناب آقای دکتر علی همت بناری.

 77/50/9911ریزی تربیت معلم: وه هماهنگی برنامهتاریخ تصویب برنامه در گر
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