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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

برنامه درسی
دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

)بازنگري شده(
تربیت معلمریزي گروه هماهنگی برنامه

1395اردیبهشت ماه 5







٤

بازنگري برنامه درسی : موضوع

تربیت دبیر زبان انگلیسی:عنوان برنامه درسی قبلی

18/06/1375: تاریخ تصویب

آموزش زبان انگلیسی: عنوان بازنگري شده

05/02/1395: تاریخ بازنگري

تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی و تحصیالت : مجري
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فصل اول
معرفی برنامه

معرفی بنیادین رشته آموزش زبان انگلیسی
سراهاي راهنمایی تحصیلی در تهران و است که دانش1349پیشینه برنامه درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مربوط به سال 

- تأسیس این دانش. شیراز،کرمان، مشهد، اصفهان و ساري تأسیس شد، زاهواشهرستان هاي رشت، تبریز، همدان، کرمانشاه،
و پیش بینی دوره راهنمایی تحصیلی در نظام آموزش و پرورش 1345سراها با توجه به تغییر ساختار آموزش و پرورش در سال 

و فن و زبان خارجی دایر و در این مراکز ابتدا رشته هاي تحصیلی علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی، حرفه. ایران صورت گرفت
.سال معین شد2مدت تحصیل در این مراکز 

نامه جدید مراکز تربیت معلم تهیه و در غیاب شوراي عالی آموزش و پس از پیروزي انقالب اسالمی، اساسو1358در سال 
تربیت معلم به منظور تربیت و نامه، مراکز طبق مفاد این اساس. رسیدوقت ش رپرورش به تأیید شهید رجایی وزیر آموزش و پرو

2مدت تحصیل در این مراکز . تأمین معلمان شایسته براي  مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در سطح کشور تأسیس شد
علوم –3؛علوم ریاضی–2؛آموزش ابتدایی-1: رشته هاي مراکز تربیت معلم عبارت بود از . سال و به صورت شبانه روزي بود

کودکان -10؛هنر-9؛حرفه و فن–8؛تربیت بدنی–7؛زبان خارجه–6؛دینی و عربی–5؛علوم انسانی–4؛تجربی
.در انتهاي دوره مدرك فوق دیپلم یا کاردانی براي فارغ التحصیالن صادر می شد. استثنایی

براي کارشناسی تربیت دبیر زبان 1375اولین برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 
واحد 18واحد دروس اصلی، 72واحد دروس عمومی، 17واحد درسی متشکل از 133این برنامه شامل . انگلیسی نوشته شد

کلیه دانشگاه هاي کشور ملزم به اجراي این برنامه در رشته مذکور بودند . واحد دروس تخصصی بود26دروس علوم تربیتی و 
. این برنامه را اجرا می کردندنی بودند، با اعمال تغییراتی،تربیت معلم به دلیل آنکه برگزار کننده دوره هاي کارداولی مراکز 

با تاسیس دوره هاي کارشناسی ناپیوسته در مراکز تربیت معلم، برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان 1380در سال 
واحد متشکل از 69این برنامه شامل . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به اجرا درآمدانگلیسی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي 

سال 2واحد دروس تخصصی بود که در 24واحد دروس پایه و اصلی و 32واحد دروس تربیتی، 9واحد دروس عمومی، 4
. اجرا می شد) نیمسال4(تحصیلی 
سته آموش زبان انگلیسی به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی برنامه دیگري براي رشته کارشناسی پیو1386در سال 

واحد دروس پایه و 40واحد عمومی، 18واحد درسی متشکل از 134این برنامه نیز شامل . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسید
ولی مراکز . به اجرا درآمدواحد دروس تخصصی بود که در کلیه دانشگاه ها از جمله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی76اصلی و 

تربیت معلم به دلیل برگزاري دوره هاي ناپیوسته قادر به اجراي آن نبوده و همچنان مجري برنامه کارشناسی ناپیوسته مصوب 
. بودند1380

هاي ضرورت بازنگري برنامه ،و بررسی تحوالت بوجود آمده در این رشته1390پس از تاسیس دانشگاه فرهنگیان در دیماه 
» برنامه درسی ملی تربیت معلم«مصوب این رشته در راستاي اساس نامه دانشگاه فرهنگیان و جهت گیري هاي اتخاذ شده در 

.   بیش از پیش احساس شد
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منطق برنامه درسی 
قرن بیست ویکم، قرن ارتباطات نامگذاري شده زیرا جهان به سرعت در حال تحول است و ارتباط گسترده با سایر ملل از اهمیت 

در این فرایند، تنوع زبانی بیش از پیش احساس می شود و لذا آموزش زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباط . زیادي برخوردار است
قرن بیست و یکم، قرن انفجار اطالعات نیز نامیده شده است، چرا که اطالعات در رشته هاي . کندبین المللی، مهم تر جلوه می 

مختلف با سرعتی خارق العاده در حال افزایش است و روزآمد کردن آنها، مستلزم آشنایی با نظام هاي اطالع رسانی و زبان مورد 
. استفاده در آنها است

موزشی و درسی، آماده ساختن دانش آموزان براي ایفاي نقش خود در جهانی است که در آن چالش بزرگ فرا روي برنامه ریزان آ
اتکا به معلومات کسب شده در دوران تحصیل، پاسخگوي نیازهاي مشاغل مختلف نیست و روش هاي سنتی کسب اطالعات 

دستور زبان نش آموزان صرفا به آموزشه داآموزش زبان انگلیسی بدر حال حاضربراي مثال. نیز کارایی خود را از دست داده اند
آموزش زبان است یند ایجاد ارتباط که به عنوان هدف اصلیو لغت محدود شده است و با کسب این دانش، دانش آموز در فرا

عالوه بر این در برنامه هاي پیشین تمرکز بر روي محوریت معلم در کالس ها بود و یادگیرنده در کالس.موفق نخواهد بود
دانش تربیتی منفک از دانش محتوایی به و، دانش فناوري در خدمت ارائه محتواي تخصصی قرار نمی گرفتعالی داشتنقش انف

.هاي حرفه اي کمکی به معلم نمی کندصورت اصول و مبانی مطرح بود که این نوع دانش در کسب شایستگی 
حرفه اي معلمی، در گرو تربیت نیروي انسانی موثر و کارآمدي ضرورت برنامه درسی مبتنی بر رشد و توسعه شایستگی هاي 

بر .است که با طی دوره هاي پیش از خدمت، به دانش، مهارت و نگرش الزم براي ایفاي نقش معلمی زبان دست یافته باشد
ی پیوسته هویت حرفه ، تربیت معلم فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعال)1393(اساس طراحی کالن برنامه درسی تربیت معلم 

معلمان بر اساس نظام معیار اسالمی ) اخالق و تعهد حرفه اي، دانش تخصصی، دانش و نگرش تربیتی، مهارت تربیتی(اي 
.است) ضمن تاکید بر ارتقاي هویت انسانی، اسالمی و ایرانی ایشان(

متخصص و شایسته و معلمِتربیتن انگلیسی، در بازنگري برنامه درسی کارشناسی پیوسته آموزش زباخ به این مسائل،در پاس
توجه به نیازهاي حرفه اي معلم و تجهیز  آنها به در این برنامهبدین ترتیب که.خالق و فکور مورد توجه قرار گرفته است

ریت حوم،در برنامه جدید. استبا حرفه، مورد تاکیدمهارت هاي یادگیري مادام العمر به منظور کسب شایستگی هاي مرتبط
همچنین در این برنامه تلفیق دانش تربیتی با .و نقش وي از انفعالی به فعال تغییر یافته استیادگیرنده در کالس وجود دارد

.آورددانش محتوایی فرصت کسب شایستگی مناسب در حرفه را براي معلمی فراهم می
چراکه معلم زبان باید قادر به انجام فعالیت هاي مفید و کاربردي انگلیسی، یک حرفه تلقی می شوددراین برنامه، معلمی زبان

منظور از دانش کاربردي، دانشی است که فرد را قادر می سازد در موقعیت هاي مختلف، پدیده ها را تشخیص دهد و بر . باشد
ه نظریات حاصل نمی شود دانش کاربردي، تنها از طریق انتقال دانش تخصصی و ارای. اساس آن، تصمیم گیري و عمل نماید

. نامیده می شود"شایستگی محور"یا همان "الگوي آموزشی حرفه اي"بلکه نیاز به مدلی خاص از آموزش دارد که 

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: آموخته رشته آموزش زیست شناسی بتواندرود دانشانتظار می
.را شناسایی کند و با استفاده از راهبردهاي مناسب، براي حل آنها اهتمام ورزدمسائل آموزشی در فرایند تدریس .1
.با آگاهی از اصول و مبانی تربیت اسالمی، رفتارهاي مناسب با این اصول را در بین دانش آموزان تقویت نماید.2
فرهنگی، مذهبی دانش فرصت هاي مناسب یادگیري را با توجه به تفاوت هاي فردي از قبیل تفاوت هاي قومی، .3

.آموزان در کالس درس فراهم آورد
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.با استفاده از اصول تدریس فکورانه، همواره عملکرد حرفه اي خود را مورد ارزیابی قرار دهد.4
با درك فرایند رشد شناختی، توانایی حل مساله را در بین دانش آموزان تقویت نماید و فرصت یادگیري را بـراي رشـد   .5

.الق دانش آموزان ایجاد نمایدتفکر انتقادي و خ
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، اینترنت و وبگاه هاي آموزشی، جهت خلق یـا غنـی سـازي فرصـت هـاي      .6

.تربیتی و رشد حرفه اي خود، تالش نماید/ آموزشی
از زبان هنر براي مطالعه و تحلیل موقعیت هاي تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی چـون قـوه تخیـل، تصـور، تفکـر      .7

. اي و شهودي در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیرداستعاره
تعریف دوره

است که هدف آن تربیت معلمانی است که واجـد  ، یکی از دوره هاي آموزش عالی وزش زبان انگلیسیدوره کارشناسی پیوسته آم
.باشندمیپرورشی زبان انگلیسی در دوره متوسطهي آموزشی و هاشایستگی هاي الزم جهت اشتغال به فعالیت

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه / دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
وروديقبولی در آزمون-

طول دوره 
چهار سال می باشد وارائه واحدها در هر نیم سال براساس آیین نامه آموزشی ره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسیطول دو

.مربوطه خواهد بود

واحد هاي درسی
واحد دروس عمـومی،  24از این تعداد . استدواح150آموزش زبان انگلیسیتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته 

.باشدتخصصی میواحد دروس 87وواحد دروس تربیتی18واحد دروس تربیت اسالمی، 19
تعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان انگلیسی-1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد5مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد85تخصصی 
واحد4انتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع



٨

فصل دوم 
جداول دروس

ول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، اجداول دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان انگلیسی مشتمل بر جد
و اسالمی، دروس تربیتی، دروس تخصصیتربیت تعلیم و تحقیقات و فناوري، دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس 

.باشدانتخابی می

دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی-2جدول 

یسیانگلزبانآموزشدروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته -3جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

54864112جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

فلسفه اخالق اخالق 
انتخاب یک 32-232با تکیه بر (

2درس به ارزش 
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2د ابالغیه شماره به استنا-2

.معارف اسالمی است

واحد)مباحث تربیتیاسالمی
اخالق اسالمی 

مبانی و (
)مفاهیم

232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232خانواده و جمعیتدانش 

256-16256جمع
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یسیانگلزبانآموزشدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته -4جدول 

آموزش زبان انگلیسیدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته -5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

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

23232ا.ا.عمومی  در ج

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

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تاریخ اندیشه
23232تربیتی در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع
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آموزش زبان انگلیسیدوره کارشناسی پیوسته دروس تربیتی-6جدول 

دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی-7جدول 

٣ Pedagogical Knowledge (PK)
٤ Content Knowledge (CK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
P

K
3

32-232تربیتیروانشناسی 
32-232جامعه شناسی تربیتی

32-232نظریه هاي یادگیري و آموزش 
2163248هاي تدریس اصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

2163248مشاوره 

2163248ارزشیابی از یادگیري 
3232-1کاربرد هنر در آموزش 
3232-1کاربرد زبان در تربیت
32-232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی با 
32-232هاي تحصیلیتاکید بر دوره

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
4

مهارت 
-64---133232خواندن 

مهارت 
-64---64-12شنیداري 

دستور زبان 
-32----1232کاربردي 

مهارت 
1مهارت خواندن64---233232خواندن 

مهارت 
1مهارت شنیداري 64---64-22شنیداري
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مهارت 
1مهارت شنیداري 64---64-12گفتاري

دستور زبان 
دستور زبان 32----2232کاربردي 

1کاربردي

مهارت 
48---121632نوشتاري 

2مهارت خواندن
دستور زبان کاربردي 

2
مهارت 
خواندن 

رسانه
2مهارت خواندن48---21632

مهارت 
1مهارت گفتاري64---64-22گفتاري 

2مهارت شنیداري 
خالقیت از 

طریق 
1ادبیات 

2مهارت خواندن 32----232

مهارت بحث 
2مهارت گفتاري64---64-2و مناظره

2مهارت شنیداري 

مهارت 
48---221632نوشتاري 

1مهارت نوشتاري
دستور زبان کاربردي 

2
شناخت 
آواهاي 

زبانی
232----32

2مهارت خواندن
2مهارت گفتاري

2مهارت شنیداري 
خالقیت از 

طریق 
2ادبیات 

232----32
خالقیت از طریق 

1ادبیات
2مهارت خواندن 

زبان شناسی 
2مهارت خواندن32----1232

2کاربرديدستورزبان 
نگارش 

2مهارت نوشتاري 48---21632حرفه اي

اصول و 
2مهارت نوشتاري32----232فنون ترجمه

1زبان شناسی

روش هاي
شناخت آواهاي زبانی80--48-332آموزش زبان

2مهارت خواندن 

1زبان شناسی32----232زبان 



١٣
٥ Pedagogical Content Knowledge (PCK)

زبانیشناخت آواهاي 2شناسی

کارگاه واژه 
و اصطالح 

آموزي
2مهارت خواندن 64--216-48

روش 
آموزش 

مهارت هاي 
زبانی

روش هاي آموزش 96--96--2
زبانی

مقدمه اي 
بر روش 

تحقیق در 
زبان آموزي

232----32
2زبان شناسی

روش هاي آموزش 
زبانی

نظریه هاي 
یادگیري 

زبان
انگلیسی

33232---64
روش آموزش مهارت 

هاي زبانی
روش هاي آموزش 

زبان
اصول 
آزمون 

سازي زبان 
انگلیسی

روش هاي آموزش 32----232
زبان

روش 
تحقیق در 

زبان شناسی 
کاربردي

21632---48
مقدمه اي بر روش  

تحقیق در زبان 
آموزي

تهیه و تولید 
محتواي 
آموزشی

2-64---64

روش هاي آموزش 
زبان

روش آموزش مهارت 
هاي زبانی

نظریه هاي یادگیري 
زبان

1376--58544640192جمع

موضوعی
تربیتی- 

PC
K

5

فلسفه 
معلمی

آموزش زبان 
انگلیسی

116----16-
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برنامه ریزي 
درسی

آموزش زبان 
انگلیسی

21632---48-

راهبرد هاي 
تدریس در 
آموزش زبان 

انگلیسی 
1--48--48

ریزي درسی برنامه
آموزش زبان 

انگلیسی

طراحی 
آموزشی 

آموزش زبان 
انگلیسی

1-32---32
ریزي درسی برنامه

آموزش زبان 
انگلیسی

طراحی واحد 
یادگیري در 
آموزش زبان 

انگلیسی
1-32---32

در طراحی آموزشی
آموزش زبان 

انگلیسی

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون 
در سازي

زبان آموزش
انگلیسی

21632---48-

تحلیل 
محتواي 

مواد 
آموزشی در 

زبان 
انگلیسی

21632---48
برنامه ریزي درسی 

در آموزش زبان 
انگلیسی

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 
آموزش زبان 

1انگلیسی 

هاي هفتگانهمهارت48--48--1

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
1--48--48

کاربرد فناوري 
اطالعات و ارتباطات 

در آموزش زبان 
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ارتباطات در 
آموزش زبان 

2انگلیسی  

1انگلیسی

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در
آموزش زبان 

3انگلیسی 

1--48--48
کاربرد فناوري 

اطالعات و ارتباطات 
در آموزش زبان 

2انگلیسی  

هاي تجربه
خاص  

اي در حرفه
آموزش زبان 

انگلیسی

116----16-

پژوهش و
توسعه 

: 1اي حرفه
پژوهش 

روایی 

1--48--48-

پژوهش و 
توسعه 

: 2اي حرفه
پژوهیاقدام 

1--48--48-

پژوهش و 
توسعه 

: 3اي حرفه
درس 
پژوهی

1--48--48-

12128128کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

و طراحی 2کارورزي32128128کارورزي 
آموزشی
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6دروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی-8جدول 

.واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید4دانشجو می تواند به میزان -6

42128128کارورزي 
و  3کارورزي 

طراحی واحد 
یادگیري

کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

پژوهش و - پژوهی
: 3ايتوسعه حرفه
درس پژوهی

1216-2780160336512جمع

2592-85752512624512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

دوزبانگی در آموزش 
32----232زبان

2زبان شناسی 
روش هاي آموزش 

زبان

آموزش زبان متناسب 
32----232با گروه هاي سنی

2زبان شناسی 
روش هاي آموزش 

زبان

آگاهی فرهنگی و 
2مهارت گفتاري32----232معلمان زبان

2مهارت شنیداري

96----696جمع 
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یسیانگلزبانآموزشدروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته -9جدول 

هاي کاردانی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -7
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودو کارشناسی ارائه و براي رشته

هاي کاردانی و ي براي کلیه دورهین درس به صورت اختیاراوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -8
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودکارشناسی ارائه و براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
7232دفاع مقدس

8232زندگی دانشجوییهاي مهارت

464جمع 



١٨

)نیمسال8(توزیع پیشنهادي دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله -9جدول 
س

نوع در
نیمسال تحصیلی

اول

تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

تعداد پنجم
ششمواحد

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

معارف اسالمی 
عمومی

)
16

واحد
اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی)

1
اندیشه اسالمی ن2

2
دانش خانواده و ن2

جمعیت
انقالب ن2

اسالمی ایران
تحلیلی تاریخن2

صدر اسالم
تفسیر ن2

موضوعی 
قرآن

تاریخ فرهنگ ن2
و تمدن 
اسالمی

ن2

عمومی 
)

11
واحد

بهدا/سالمت-ن2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی)
شت و 

صیانت از 
محیط زیست

ن1
ع1

--ع1نگارش علمی

-----ع1نگارش خالق --

تر
ت اسالمی 

(بی
19

واحد
(

یتیتربرهیس
اهلوامبریپ
باتوجه) (ع(تیب

ومراحلبه
يهاساحت

)تیترب

نظام تربیتی ن2
براساس (اسالم 

قرآن و روایات  
))ع(معصومین 

فلسفه تربیت در  ن3
ا.ا.ج

فلسفه تربیت ن3
رسمی و عمومی  

ا.ا.در ج

اسناد، قوانین ن2
و سازمان 
آموزش و 

پرورش در 
ا.ا.ج

شهیاندخیتارن2
عملوها
دریتیترب

رانیاواسالم

-حرفهاخالقن2
معلماي

یاجتماعنقشن3
دگاهیدازمعلم

اسالم

ن2
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(تربیتی
18

واحد
(

روانشناسی 
تربیتی

نظریه هاي ن2
یادگیري و 

آموزش

روشواصولن2
سیتدريها

ن1
ع1

از  ارزشیابی 
یادگیري

ن1
ع1

آموزش و 
پرورش 

تطبیقی با 
تاکید بر 

هاي دوره
تحصیلی

جامعه شناسی --ن2
تربیتی

ن2

-روشاصول و 
راهنمایی و هاي

مشاوره

ن1
ع1

کاربرد هنر در 
آموزش 

مدیریت ع1
آموزشگاهی 

درزبانکاربرد ن2
تربیت

----ع1

تخصصی تربیتی
)

27
واحد

(

در یمعلمفلسفه
زبان آموزش 
انگلیسی

Philosophy
of
Teaching

کاربرد فناوري ن1
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زبان 

1انگلیسی 
Technology
Assisted
Language
Teaching I

1
ك

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زبان 

2انگلیسی 
Technology
Assisted
Language
Teaching II

1
ك

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زبان 

3انگلیسی
Technology
Assisted
Language
Teaching
III

1
ك

تحلیل 
محتواي مواد 

آموزشی در 
آموزش  زبان 

انگلیسی
Material
s
Analysis
&
Evaluati
on

ن1
ع1

طراحی واحد 
یادگیري در

آموزش زبان 
انگلیسی

Unit
planning

تجربه هاي ع1
اي  خاص حرفه
در آموزش 

زبان انگلیسی
Classroo
m
Managem
ent

-ن1

برنامه ریزي 
در درسی

زبان آموزش 
انگلیسی

Curriculu
m
Planning

ن1
ع1

راهبردهاي 
تدریس در  

زبان آموزش 
انگلیسی

Strategies
of
Language
Teaching

1
ك

طراحی آموزشی 
در آموزش زبان 

انگلیسی
Instruction
al design

پژوهش و توسعه ع1
: 1ايحرفه

پژوهش روایی 
Narrative
inquiry

1
ك

پژوهش و 
-توسعه حرفه

کنش:2اي
پژوهی

Action
Research

1
ك

پژوهش و -
-توسعه حرفه

درس :3اي
پژوهی

Lesson
Study

1
ك

آزمون هاي 
تحصیلی و 

آزمون سازي 
در آموزش  

زبان انگلیسی
Practical
Testing

ن1
ع1
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1کارورزي ---
Practicum
I

2کارورزي 2
Practicu
m II

3کارورزي 2
Practicu
m III

4کارورزي 2
Practicu
m IV

کارنماي 2
)پروژه(معلمی 

Final
Project

2
(تخصصی

58
واحد

(

Effective
Reading
Skills I

1مهارت خواندن

ن 2
ع1

Effective
Reading
Skills II

2مهارت خواندن

ن 2
ع1

Effective
Writing
Skills I

مهارت 
1نوشتاري

ن 1
ع1

Mastering
Discussion
Skills
مهارت بحث  و 

مناظره

Theع2
Study of
Languag
e I

زبان 
1شناسی

Theن2
Study of
Languag
e II

2زبان شناسی

Introductiن2
on to
Language
Research
مقدمه اي بر 
روش تحقیق 

در زبان آموزي

Researchن 2
Methods
in
Applied
Linguistic
s
روش تحقیق 

در زبان شناسی 
کاربردي

ن 1
ع1

Effective
Listening
Skills I
مهارت شنیداري 

1

Effectiveع2
Listening
Skills II

مهارت 
2شنیداري

Effectiveع2
Speaking
Skills II

2مهارت گفتاري

Effectiveع2
Writing
Skills II

مهارت 
2نوشتاري

ن 1
ع1

Approac
hes to
Languag
e
Teachin
g

روش هاي 
آموزش زبان

ن 2
1

ك
Vocabul
ary in
Use
کارگاه واژه و 

اصطالح 
آموزي

ن 1
1

ك
Language
Learning
Theories
نظریه هاي 

یادگیري زبان 
انگلیسی

ن 2
ع1

Materials
Adaptatio
n and
Develop
ment

تهیه و تولید 
محتواي 
آموزشی

ع2
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Understan
ding
Grammar
in Use I

دستور زبان 
1کاربردي 

Understanن2
ding
Grammar
in Use II

دستور زبان 
2کاربردي 

Understanن2
ding the
Language
of Media
مهارت خواندن 

رسانه

ن1
 +
ع1

Understan
ding
English
Pronunciat
ion
شناخت آواهاي 

زبانی

Creativitن2
y
through
Literatur
e II

خالقیت از 
طریق 
2ادبیات

Teachingن2
Languag
e Skills
روش آموزش 

هاي مهارت 
زبانی

2
ك

Principles
of
Language
Testing
اصول آزمون 

سازي زبان

ن2درس انتخابی  ن2

-Effective
Speaking
Skills I

1مهارت گفتاري

Creativity-ع2
through
Literature I

خالقیت از 
طریق ادبیات

Translati-ن2
on
Techniqu
es and
Strategie
s
اصول و فنون 

ترجمه  

درس ن 2
انتخابی

-ن2

----Professio
nal
Writing
نگارش حرفه 

اي

ن 1
 +
ع1

--

جمع 
حدوا

1920201920181816

1311121014101410نظري
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67752314عملی
کارگاه

ي
-212231-

کارورز
ي

---2222-

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و ناشی از هزینهوري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصاديروانی بهتري برخوردار باشند بهره

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

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

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

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

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

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

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استتوجه قرار 
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مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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

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

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی
دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودي آن را به دیگران 

.انتقال دهد

است از منابع توانسته
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

سالمت براي خود یا 
آموزان طراحی، اجرا دانش

و ارزشیابی کند اما 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
طراحی، اجرا و سالمت

ارزشیابی نماید و تا حدودي 
.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استشانزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی 

با مفاهیم پایه

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانیآشنایی با تاریخ تحول علم 

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
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ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویتساعت
دارد؟

 را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشینِ از دانشجویان بخواهید تعریف خود
.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید

 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال
امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

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

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

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

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

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

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

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

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
هاي بیماري

غیرواگیر

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

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

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

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 9



٢٦

هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان)1+2(
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث
انواع .  هاارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آنشیمیایی، بیولوژیکی، و 

هاي احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانه)غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(سوءاستفاده 
.واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده

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

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

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

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

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیسرویسدر

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

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

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

کمبود (آموز و فرایند یادگیري ها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذينامناسب دانش
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dید، آهن، کلسیم، روي، ویتامین 

هاي تحرکی در ایجاد بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
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هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت)1+2(
بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و بیماريرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات
هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی
ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . بیاورندبه کالس
. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه10اساس واحد غذایی مورد نیاز

از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

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

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

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهندخصوص تغییر موارد   
آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي

هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
.ه کالس ارائه دهندهاي خود را به صورت گزارش بیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 
.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند

ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 
.ریزي کنندیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عمل

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

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

هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن
؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(

بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

١٠. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان
هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر لموثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، مح

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

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

ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی
ها و نشانهساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و: دانشجو معلمان دختر

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

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

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

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

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

)اي تشخیصههاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

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

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

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

.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور از دانشجویان بخواهید در گروه: )کالسدر (تکلیف عملی 

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

.دهندموضوع را به آنان اطالع 
آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
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.آشنا سازند
آموز انشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به د: 1فعالیت پیشنهادي 

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

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

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

.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند
از دانشجویان بخواهید بررسی :وابگاهیبراي دانشجویان خ: 4فعالیت پیشنهادي 

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

تن بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداش
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

کننده؛تهدید کننده و محافظتآن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
هاي روانی در حوادث و بالیا؛ روان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

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

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

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

.این رویداد پیشگیري کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند

اجتماعیسالمت : بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

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

آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به سالمت اجتماعی خود، دانشرا در آن شناسایی کنند که 
اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است

.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد
سالمت در متن: بخش هفتم
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دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

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

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

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

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

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

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

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

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

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

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز شیتدارك سفري آموز: فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

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

پانزدهم
)1+2(

حفاظت شناخت 
و حمایت از 
محیط زیست

تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست-
معرفی انواع روش هاي حفاظتی و شیوه صحیح مصرف-3-2
معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون هاي محیط زیستی-3-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیري انواع روش هاي : عملی
وه صحیح مصرف برحسب پایه حفاظتی و شی

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص
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از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف
حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 

.را گزارش دهندجامعه مخاطب 
شانزدهم

)1+2(
ارائه مبانی 

آموزش محیط 
زیست و شناخت 

روش ها

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

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

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

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

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود11روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

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

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

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

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

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

.ییر یابندتوانند تغ
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

.دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود استتقویم محیط زیستی در-11
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منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

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

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیردو در اختیار مدرس قرار میاي گرد آمده توسط او در پوشه
پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

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

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

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

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

تالش بیشتر       غیرقابل قبولعالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به 
اید؟هاي یادگیري را چقدر رعایت فرمودهزمان مندي انجام فعالیت

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

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

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر بخ

سال همکاري سازنده در طول نیم
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود چه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست هایی که به گزارش هاي دوستان خود داده) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟ود میاي به خچه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه
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 هاي میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

...........دهید
ابی به اهداف دورهیمیزان دست

:اهداف این دوره از این قرار بود
:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود

منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 بر روي سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را

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

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

:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

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

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

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

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

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

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

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

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و نویسندگی خالق، سخته و این دو اگر چه سابقه. کنون پدید آورده است
با تخیل خالق، نبوغ ادبی و -هاي اخیربه ویژه سده–سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی میپخته، نمود واالیی در زیست آ

اي است براي نگاشتن روان و هاي مختلف نه تنها  مقدمهنگارش خالق براي دانشجویان رشته. فرهنگی همراه بوده است
در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را براي پرورش سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم دانشجویان را

.  نمایدمفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو می توانددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
.هاي غیر هنري و ادبی شناسایی کندتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
.هاي هنري، به کار گیردها و قالبانواع نوشتهخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از-
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبان و بیـان  
خالقانــه و هنــري را  
بیــــاموزد و انــــواع  

ــب ــاي قالــ آن را هــ
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

نظري و قیاسـی تفـاوت   
کلی دو متن خالق و غیر 
خالق را تبیین و تشـریح  

.کند

دانشجو بتواند
ــتقرایی   ــرد اس ــا رویک ب
عواملی را که یک متن 
ــه   ــري خالقان ــه اث را ب

کنـد در یـک   تبدیل می
متن مشـخص هنـري،   

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اساس آموخته

ــایی  ــه شــده و توان ارائ
ــی   ــی، متن ــارش ذهن ب
خـــالق در یکـــی از  

هــاي مربــوط  قالــب

ــتن    ــت م ــزان خالقی می
نگاشــته خــود را ارزیــابی 

.نماید

ــه   ــاس دو مرحل ــر اس ب
پیشین، نگاشتۀ خـود را  
با رویکرد هنري و ادبی 

ــرایش    ــاالیش و ویـ پـ
.نماید
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.بیافریند

گزارشـــی تحلیلـــی ازنقد و تحلیل
یــک نگاشــتۀ ادبــی و 
هنري مشـخص ارائـه   

.کند

متن هنري را نقد نماید و 
عوامل سازنده و ناسازگار 
آن را تبیـــین و تشـــریح 

.کند

متن نقد شده را با دیگر 
متــون همـــان قالـــب  
مقایسه و ارزیابی نمایـد  
ــدگاه خــود  ــاره دی و درب

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـــ

بحث
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درس

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
.خالق در تمدن و فرهنگ بشري

بحث گروهی- 
پاسخ فردي به پرسـش  - 

ها
ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ

یادگیري

معرفی چند اثـر ادبـی یـا هنـري و     
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ   

جامعه

تشــریح اهمیــت و نقــش زبــان دردوم
بینی و افق اندیشگی و رفتـار  جهان
آدمی

ــش -  ــه پرس ــخ ب ــا پاس ه
دربارة نفوذ و تاثیر زبان

ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ
یادگیري

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه   
در متون هنري و خالق

تبیین تفاوت و تمایز بین زبان و سوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
نمونه از زبـان  ارائه چند - 

ــتاري و   ــاري و نوش گفت
هاتشریح تفاوت آن

هاي علمـی  ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زبـان  

نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زبـان  چهارم
علمی

خوانش دو متن ادبـی و  - 
علمی 

ــارة -  بحــث گروهــی درب
ــاوت هــاي دو تبیــین تف

متن

تمایز بـین  تهیه گزارشی مکتوب از 
دو مــتن ادبــی و علمــی و عناصــر 

متمایز کنندة آن

ــل نوشــتار خــالق؛  پنجم ــین عوام تبی
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
ــی و  - ــتن ادب ــوانش م خ

مشـــــخص کـــــردن 

گانـه نوشـتار   بررسی مشخصات سه
ــعراي    ــار ش ــی از آث ــالق در یک خ

.معاصر در قالب گزارش مکتوب
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مشخصات زبانی، بیـانی  
و صور خیال

تشریح عناصر مربوط به خالقیت ششم
زبانی، بیانی، و صور خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصـر  - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کـردن دقیـق آرایـه   
ادبی یک متن مشخص هنري

هاي ادبی که بیشترین معرفی قالبهفتم
کاربرد را در نگارش خالق دارند

بحث گروهی- 
خوانش بخشـی از چنـد   - 

متن
قالــب مشـخص کــردن - 

آن

تهیه گزارشی از یک کتاب درسـی  
مربوط به ادبیات فارسـی و تشـریح   

هاتفاوت ساختاري و قالب درس

تبیین کلی قالب داسـتان، اهمیـت   هشتم
ــر   ــالق و عناص ــارش خ آن در نگ

داستان

بحث گروهی- 
ــتان -  ــک داس ــوانش ی خ

کوتاه کوتاه و مشـخص  
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصـر یـک   
کوتاهداستان

خوانش سه متن مرتبط - تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
و بحث دربارة قالب آن

اي از آثار داستانی یکـی  تهیه نمایه
ــر و   ــان معاصـ ــتان نویسـ از داسـ

بندي قالبی آندسته
بحث گروهی- توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 

هاپاسخ به پرسش- 
ــتان    ــدولی از داس ــاي ج ــه نم تهی

هامعاصر و آثار برجستۀ آننویسان 
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی با 
داستان و شعر

ارائۀ داسـتان کوتـاه کوتـاه و یـک     
قطعــۀ ادبــی بــر اســاس تجربیــات 

دانشجو
ــس و  دوازدهم ــدیث نف ــاختار ح ــی س معرف

نویسـی، روزنگـار و تفـاوت    خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث نفس

هایی کوتاه در سـه قالـب   ارائه متن
یاد شده بر اساس نگارش خالقانه

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامهسیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشـی از یـک   - 
سفرنامه

ــاره -  ــین و بحــث درب تبی
مشخصات آن

اي کوتاه بر اساس نگاشتن سفرنامه
نویسیسفرنامهساختار 

ــر  چهاردهم ــی ب ــاتی از نقــد ادب تشــریح کلی
اساس زبان، بیـان و  صـور خیـال    

ــارة -  بحــث گروهــی درب
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی و - 

شعر و داستان کوتاه اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر
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شــــعري از شــــاعران ادبی 
کالسیک

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کــ ــیح چیســ توضــ
نوشت و تفـاوت آن  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیبا زندگی

ــه-  ــوانش نمونـ اي از خـ
نامۀ خود نوشتزندگی

ــارة -  بحــث گروهــی درب
هـاي ایـن نـوع    ویژگـی 

هاي دیگرنوشته با قالب

ارائه گزارشـی مکتـوب از خـوانش    
نامــۀ خودنوشــت و تشــریح زنــدگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبی بحث شـده  هاي مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در بافـت   و مقایسه کـارکرد آن 

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

ــاره - بحــث گروهــی درب
هاي شخصـی در  تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
.با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو-معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
هاي ادبی در هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.آن

.ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار . 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
. )یحیوضـ و تیقیطـب ت( یائو اروپیارسـ فیادباتطـالح و اصـ میاهفمهامن؛ واژهدبـی فرهنگ اصـطالحات ا . امیداد س-

.1385. درواریم. رانته.راست سوموی

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-
.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
:نکاتسایر 

اي و در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلۀ آموزش حرفـه 
. نمایـد تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و معقـول مـی   

در نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدیع، تجربه زیباشناسـی، دریافـت هنـري و    تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی
هاي اي که تجربهبخش نماید به گونهعاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافت این تجربه هموار و لذت

.تر سازدمایهیاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پر
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات علمی و . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز

واحد درسی . واحد، ضروري و قابل پیگیري استگیري نگارش علمی هاي علمی داخلی و جهانی با به کارتخصصی با دیگر افق
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان اي است که در آن دانشجویان باید شایستگینگارش علمی بایسته

.هاي مربوط، استفاده نمایندهاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهسخته و سنجیده در افق

مشخصات درس
عملی: ع درسنو

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پی ببرد-
.دیگر انواع نگارش، شناسایی و تحلیل کندتمایز نگارش علمی و تخصصی را با -
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
به ... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و -

.کار گیرد
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوانـ دانشـ
ــان و   ــاي زب معیاره
بیان نگارش علمـی  
ــه و  را آموختــــــ

هاي نوشـتاري  قالب
.مربوط را بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و رویکرد قیاسی 
ــتن   ــی دو م ــاوت کل تف
علمی و غیـر علمـی را   

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــد  ــا دیـ ــتقرایی بـ اسـ

تک عوامل سازنده تک
ــب ــته  و قال ــاي نوش ه

علمی را در یـک مـتن   
ــی،   ــخص تخصص مش

.شناسایی و تبیین کند
نگارش متن 

علمی
بــــــر اســــــاس 

هاي پیشـین  آموخته
ــته ــی نگاش اي علم

.بنویسد

میــزان توانــایی نوشــتۀ 
ــد و   ــود را نق ــی خ علم

.ارزیابی نماید

ــۀ  ــر اســاس دو مرحل ب
پیشین نوشـتۀ خـود را   

ــرایش ــاالیش ویـ و پـ
.نماید

بـــــراي نظـــــرات و نوشتۀ علمی را از لحاظ اي علمــی از نوشــتهنقد و تحلیل
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ــی و  ــر ویژگـ منظـ
ــاختاري   ــل س مراح

.تحلیل کند

زبــان، بیــان، فنــی و   
عناصر سازگار و ناسـاز  

.تشریح کند

هـــاي خـــود، دیــدگاه 
.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبـان، گفتـار، نوشـتار و    اول
.هاتفاوت بین آن

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

گفتاري به (ارائه متنی دوسویه 
از تجربیات آموزشی ) نوشتاري
.دانشجو

ــژوهش و  دوم ــانی پ ــا مب ــنایی ب آش
نگارش عمـومی، دانشـگاهی و   

.پژوهشاخالق 

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
مشارکت در فرآیند یادگیري- 

ارائه خالصه چکیده از چند متن 
علمی و مشخص کردن 

.هاي آنویژگی
تشــریح زبــان و لحــن نگــارش سوم

علمــی، دســتور خــط فارســی و 
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هــایی از بحــث دربــارة نمونــه- 

گذاري ناسازواري خط و نشانه
متن علمی ارائه شدهدر چند 

هـایی از متـون علمـی    ارائۀ بخش
که داراي سازواري و ناسازي خـط  

.و نگارش علمی است

تبیین و توضیح ساختار و انواع چهارم
).پاراگراف نویسی(بند نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
ــد-  ــودن بن ــاي مشــخص نم ه

نوشتۀ علمـی؛ ارائـه شـده در    
.بحث

تهیه گزارشی مکتـوب از سـاختار   
ــی و   ــتن علم ــک م ــی ی بندنویس

.شناسی آنآسیب

تشریح  مراحل نگارش علمی؛ پنجم
ســـازي، چهـــارچوب مســـئله

.هانظري و طراحی پرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحــث و نظــر دربــارة اجــزاي  - 

تشــریح شــده در  یــک مــتن 
.مشخص علمی

ــک موضــوع علمــی و   انتخــاب ی
نگاشتن اجزاي سـاختاري تشـریح   

.شدة بحث
مرحلـــۀ پیشـــینه و تشـــریح ششم

.معرفی روش تحقیق
بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

نگاشتن پیشینه و روش تحقیق در 
.ارتباط با موضوع پیشین

آشنایی با نگـارش پیشـنهادة   هفتم
.پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق
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برداري آشنایی با فنون یادداشتهشتم
.بندي آنو طبقه

ــث-  ــود  بح ــیب نب ــارة آس درب
بــرداري در ســـیر  یادداشــت 

مطالعه و پژوهش

برداري و هاي یادداشتتهیه فیش
.بندي آنطبقه

تبیین ساختار و اجـزاي مقـاالت   نهم
علمی

تشــخیص مراحــل ســاختاري - 
یک متن علمی

تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع    
الگوهاي مقاالت علمی و تشـریح  

.آن 
ــۀ   دهم ــاختمان مقالـ ــیف سـ توصـ

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

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسـی در  توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

نگارش علمی و معرفـی  انـواع   
.آن

تهیه گـزارش از نوشـتۀ علمـی و    مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسی نحوة ارائۀ منـابع  

.آن
نگارش تشریح اهمیت استناد دردوازدهم

ــاع    ــل و ارج ــواع نق ــی، ان علم
.نویسی

ــارة   هاپاسخ به پرسش-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسـازي و  سیزدهم
نویسـی از متـون فارسـی،    مرجع

.عربی،  التین و مجازي

ــارة  مشارکت در کار گروهی-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
ــباهت  ــاوت و ش ــاع  تف ــاي ارج ه

نویسی از متـون التـین، فارسـی،     
. عربی و مجازي

تشریح گزارش علمی و مراحـل  چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی یـا    
.آموزشی

نگاري علمـی و بحـث   خوانش یک تکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آندربارة 

نگـــاري علمـــی از ارائـــۀ تـــک
.تجربیات آموزشی یا علمی

ــهشانزدهم ــواع تشــریح نمای ســازي در ان
هـاي  هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ   ــار و سـ ــۀ کـ ــه پوشـ تهیـ
.هاي کالسفعالیت

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

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

دانشـگاه شـهید   . کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگارش گزارش پژوهش، پایان نامه، رساله و مقاله. ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. باهنر

.1390. سخن. تهران. چاپ چهاردهم). دومویراست (آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی . فتوحی، محمود-

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

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

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهللا علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوي توحیـد و دیگـر آمـوزه    
اهل بیت آن حضـرت  . تأکید و تأییدي بر این مدعاست» من معلم مبعوث شدم«هاي اسالمی است و این سخن ایشان که 

از این روي، سیرة این بزرگواران گنجینـه اي  . علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند
است سرشار از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    

عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    است و رهنمودهاي
در این واحد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      . آنان است

یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      ه و توانـایی مـی  ساحت تربیت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـد    
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش

.سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحـــد 2: تعــداد واحــد  

ظرين
ساعت32: زمان درس

»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت)  (ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر «: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
صـلی اهللا علیـه و   مفهوم، اهمیت و منابع سیرة تربیتی، اصول و روشهاي تربیتی را در سیرة پیامبر

.آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کند
بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتـی در سـاحتهاي   

ر دو وضع را تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و ه
.تحلیل کند

ها و اقدامات تربیتـی رایـج را   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت
.در زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کند

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــیف و ــل توص تحلی
ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــه و اهــل بیــت  و آل
ــالم در   ــیهم الس عل
ســــاحت تربیــــت 
اعتقــادي، عبــادي و 

اخالقی

ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 

ــ ــه و اهــل بی ت و آل
علیهم السـالم را در  
ــت   ــۀ تربیــ زمینــ
اعتقــادي، عبــادي و 

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش
هر یک از ساحت ها بـا  
اصول و روشهاي تربیت 
در دیگر ساحتها توصیف 

. کندو تحلیل می

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ

ــوم ــیهم معصــ ان علــ
الســالم در هــر یــک از 
این ساحتها را با اصـول  
و روشهاي تربیتی رایج 
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمایز و 

ها را به دسـت  تشابه آن
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اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
مطلوب به ترسیم وضع 

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیته ارزی
اقدامات رایج تربیتی 
بر اساس معیارهـاي  
ــده از   ــت آم ــه دس ب
سیرة تربیتی پیـامبر  
صلی اهللا علیه و آله 
و اهل بیـت علـیهم   

السالم

ــدامات  ــا و اق فعالیته
رایج تربیتی در ایـن  
ــاحتها را در  ســــــ

بـراي  (موقعیت خود 
ــال در دبیرســتان  مث

) خودمحل تحصیل 
شناسایی و توصـیف  

کندمی

فعالیتها و اقدامات رایـج  
تربیتی را بـا معیارهـاي   
برگرفته از سیرة تربیتـی  
پیامبر صلی اهللا علیـه و  
آله و اهل بیـت علـیهم   

دهد و السالم تطبیق می
. کندارزیابی می

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ــعف   ــوت و ض ــاط ق نق
شناسایی شده، توضـیح  

.دهدمی

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2
چیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی
حجیت و اعتبار سیره
داللتها و کارکردهاي سیره
منابع سیره
 ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

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

:فعالیت عملکردي
 سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره
تهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها
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آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز آغاز تولد
ولدآداب و روشهاي زمینه ساز پس از ت

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیشناسایی مهم

:فعالیت عملکردي
  آداب و روشهاي زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشـابه آن

. دو را مشخص کند

تربیت اعتقادي 
 روشهاي پروش شناخت و ایمان به خدا
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آله
مان به امامتروشهاي پرورش شناخت و ای
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به معاد

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
از منابع ومتون اسالمیوشهاي پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر

:هاي عملکرديفعالیت
 هاي معلمان دینی و قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهاي معصومان علیهم السـالم بررسـی   انطباق فعالیتمیزان

.کند
روشهاي رایج تربیت اعتقادي در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

تربیت عبادي 
 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
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استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
را با روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خودمیزان انطباق فعالیت

.اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند
توان روشهاي آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

تربیت اخالقی 
اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
ي پرورش آگاهی و بصیرت اخالقیروشها
روشهاي پرورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقی
روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یک جلدي). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1394(ی زاده، سیدعلی حسین
انتشارات موسسـه  : تهران. درخانه وخانواده) علیهم السالم (سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت ). 1393(طوسی، اسداهللا 

).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
:منابع فرعی

. ش1354اسالمیه، : طبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهرانطبا
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انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیتعملکرد دانشجو : ارزشیابی فرآیند

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

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

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

داشته باشند؛ 
از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     1-2

بـه منزلـه عمـل    -ذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ
لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت    . از آن بهره مند شوند-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی

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

ان به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دور   » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی انقـالب     
فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      

ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 
به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -جامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت

.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ــارف : پیشــنیاز دروس مع
و درس 2و 1اســــالمی 

انسان شناسی  در اسالم
نظري : نحوه تدریس

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

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

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
اسـالمی ایـران بـا سـایر     با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هـاي اصـلی فلسـفه تربیـت در جمهـوري     -2

دیدگاههاي فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلـم  
.را تبیین نماید

:شایستگی اساسی
اندیشــــه ورزي در بــــاره 
چیستی، چرایی وچگـونگی  

بـه منظـور   (فرآیند تربیـت  
هــدایت عمــل  و موقعیــت 

)تربیتی خود و دیگران
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3سطح2سطح1سطح هامالك

می توانـد رابطـه میـان    مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیت را 
توضیح دهد اما قادر بـه  
تبیین مستدل  آنهـا بـه   
ــوان یــک مجموعــه  عن

. سازوار نیست

می توانـد رابطـه میـان    
ــه    ــول را ب ــانی و اص مب
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن  ــد و ب ــین کن تبی
مثال هاي تربیتـی ارائـه   

. نماید

می تواند رابطه میان مبـانی  
و اصول را بـه عنـوان یـک    
مجموعه نظام مند بـا ارائـه   
اســتدالل منطقــی تبیــین   
نمـــوده و ونقـــش آن را در 
ــی   ــمیمات تربیت ــاذ تص اتخ

.کندتحلیل 

مقایسه دیدگاه هاي 
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه ها بـا  
مبـانی و اصـول تربیـت    
اســـالمی بـــه برخـــی 
شباهت ها یا تفاوت هـا  
ــت و    ــرده اس ــاره ک اش
نتوانسـته وجـوه متمــایز   
کننده آن را عرصه عمل 

. تربیت تبیین کند

می تواند پس از توصیف 
توانسته نکـات مشـترك   
وتمایزسایر دیدگاه ها بـا  
تربیت اسالمی را در مقام 
عمل تربیتـی تشـخیص   
دهد، لیکن قادر بـه نقـد   
ــایی و   ــابی مبنــ وارزیــ
مستدل آن دیدگاه نیست 

ــا  ــد دیــدگاهها را ب مــی توان
فلســـفه تربیـــت اســـالمی 
مقایسه نموده و نقـاط قـوت   

براســـاس  –وضـــعف  آن  
ن فلســفه تربیــت در مضــامی

در عرصــــه عمــــل -ا.ا.ج
تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصول و فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسالمی را 
در عمل حرفه اي خـود  
به صورت نمونـه مـورد   
بحث قرار دهد اما نمـی  
تواندمتناسب با تجـارب  
وموقعیت خاص فلسـفه  
ــین   ــود را تبی ــی خ تربیت

.کند

ــل فلســفه  ــایی تحلی توان
تربیت اسـالمی و اتخـاذ   
تصمیمات بر اسـاس آن  
در موقعیت هاي روشن و 
شناخته شده را دارااسـت  
اما نمی تواند آن ها را در 
ــی   ــفه شخص ــب فلس قال

. خود تبیین کند

قــادر اســت فلســفه تربیتــی 
شخصی خـود را مبتنـی بـر    
مبانی و اصول فلسفه تربیت 
اسالمی تبیین کنـد و تـأثیر   
تصمیمات تربیتی مبتنی بـر  
ــا و   ــال ه ــر مث ــا ذک آن را ب

.نمونه ها روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول

آشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها:دومفصل 
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
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:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

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

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

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

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

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

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

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

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

:فعالیت عملکردي
)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ي تربیتژگی هانقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-
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تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)در مقایسه با دیگر فعالیت هاي اجتماعی (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

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

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

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
درسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک م-
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -

)دو تا سه جلسه (در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟التزام  به  فلسفه تربیت : بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

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

ی معلم با فلسفه تربیتی اجتماعنسبت فلسفه تربیتی شخص-
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -

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

ا .ا.تربیت در ج
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ردهاي تدریس و یادگیريراهب. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

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

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

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

). 192بخش نخسـت تـا صـفحه    (نیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول ب). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش

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

بیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

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

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

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

.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري 
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

. فردي و برنامه ها و طرحها باشد

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

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

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

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

.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم
برنامه ها فردي و طرحها و 

و فعالیت هاي سـازمانهاي  
را از منظر چیستی ) تربیتی 

و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

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

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 
ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس

ــناد      ــومی و اس رســمی و عم
.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 

نگی فلسفه و چرایی و چگو
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت
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و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

هــاي موقعیــت هــاي   
عمـل فـردي و   (تربیتی 

ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

ــازمانها ــیســ ) ي تربیتــ
توجیهـات  (شناسایی شده 

.مناسبی ارائه می دهد

عمل فردي و طرحها و (
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

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

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

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

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

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

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

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

چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
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o تعریف تربیت ر سمی و عمومی
: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده -
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

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

بیت  رسمی و عمومی  چرایی تر
هدف تریت رسمی و عمومی -

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

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

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

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

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

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

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

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

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی -
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
حول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهاي اساسی و ت-

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

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

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

عمومی 
نظام تربیت رسمی و عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عملبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
اهبردهاي تدریس و یادگیرير. 3

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

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
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توسط دانشجوصورت مکتوب
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

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

:منابع اصلی
193بخش دوم صـفحه  (بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظري تحول ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

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

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

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

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

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

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

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

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

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

هاي مختلف موقعیت
عمل فـردي  (تربیتی 
هـا  ها و برنامهو طرح

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

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

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
هــا و راهکارهــاي راهبرد

اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  و برنامهها طرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

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

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

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

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

ــد   ــی و نقـــ بررســـ
ــب   ــاهنگی و تناس هم
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبـردي و  

رهنامه  

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

.نماید

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

ــایی  و تشـــریح    را شناسـ
. می کند

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

.می کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2
سند تحول بنیادین : اولبخش  

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

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

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

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

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

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

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
سازمان اداري گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 
عالی انقالب فرهنگی ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي

ساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرسه
:هاي یادگیريفعالیت

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

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

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

قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
راي عـالی  مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و شـو ( مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی -

)انقالب فرهنگی 
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آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

:منابع فرعی
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-
http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-
http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي عملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

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

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

کند که تمامی عناصر و فرایندهاي تربیت گوناگون از چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. باشدهاي اخالقی متأثر ارزش

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

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

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

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدتعالی متربیان در ساحتو بستري مناسب براي
مشخصات درس

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

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

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

.نماییدتحلیل و مقایسه می) حقوق و تکالیف(
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

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

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

مل فردي معلـم   ع(مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

) دلیــــل آوري(تبیــــین 
ــی    ــراي چرای ــبی ب مناس
وجوه اختالف و اشـتراك  

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
اي از منظر اخالق حرفـه  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

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

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و با ارزش)  تربیتی
حرفـه  اصول اخـالق  

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

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

عمــل (موقعیــت تربیتــی  
ــم و   ــردي  معلــــ فــــ

) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) کالیفحقوق و ت(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
منظــر اخــالق حرفــه اي 

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 

ــی  در اخالقــــــــــ
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي  معلـم و   (
)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

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

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــارزش ــی هــ اي اخالقــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

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

.دهدارائه می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

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

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

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

وارائه دلیل براي آن
چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: بخش دوم

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

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

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

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

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

:فعالیت عملکردي
هـاي داراي مضـامین   لیـل فـیلم  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تح(تحلیل یک موقعیت یادگیري -

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

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) ي زمینهاي رومضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت
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:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

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

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

.ختلفهاي مهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

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

مسائل اخالق حرفه اي تربیت
هاي تربیتیشناسی تعارضات اخالقی در موقعیتمفهوم-
:هاي تربیتی مانندمصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت-

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري
مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

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

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
هاي برجسته تاریخی قعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق وا-

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
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هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخابارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-
خود

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

هـاي  و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
متعارض در آن

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

.ها با همموقعیت
هاي تاریخی یا تحلیـل  ق مشاهده یا بررسی روایتواقعی از طری(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-

و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم
براي راه حل پیشنهادي

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

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

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

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

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

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

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5عملکردي مجموعه تکالیف : ارزیابی پوشه کار
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مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»معلم از دیدگاه اسالمنقش اجتماعی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

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

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

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد نظري2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

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

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

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
ري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي اصالح گ)4

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

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

. شواهد، توضیح دهد

می تواند راه حل هایی را 
ــدیل   ــا تع ــور ی ــراي عب ب
چالش هاي عصر حاضـر  
ارائه دهـد و در موقعیـت   

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلوب 
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک

ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ
ــان  ــامطلوب را نشـ نـ

در یک موقعیـت تربیتـی،   
ابعاد رابطه تربیتی ممکـن  
و مطرح را شناسایی کنـد  
و حالت مطلوب را در هـر  

.بعد، مشخص نماید

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

.کند
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.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
ــاع   ــالت اجتم و معض
ــی را   ــاي تربیتــ هــ

.بشناسد و تشریح کند

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

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

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

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
اصالح گري را به صورت 
ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست
فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
رویارویی سنت با مدرنیته-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-

:تکالیف یادگیري
. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:تکالیف عملکردي
:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، -
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-
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رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

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

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

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

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم
در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
انفعال و مقابلهدر میانه : اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

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

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

...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 
ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم

تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و -
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري
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مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -
.از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم

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

گزارش آن به کالس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

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

.مدرسه را تحلیل و گزارش نماید/ در سطح کالس درس

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

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

. ارائه نکرده است

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

.ارائه کند

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

.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

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

. تحلیل نماید

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

ی نموده و بخش را شناسای
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

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

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

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

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 

ستناد به تربیتی را با ا
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

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

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

: تکلیف یادگیري
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مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 
. ارائه نماید

روانشناسی تربیتی: فصل دوم
تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
در روانشناسی تربیتیروشهاي پژوهش-

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

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

رشد انسان-
چیست؟رشد -
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
رشد اخالقی-

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

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

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



٧٦

تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

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

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

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

هاي شناختیسطوح پایین فرایند-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

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

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

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

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
o رفتار خوببازي
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي
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موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را / یک کالس درس
. به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نماید

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

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

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

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

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

.مدرسه/ مربی در کالس درس/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.دانتشارات ارجمن. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان

.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 
:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(سیف، علی اکبر 
.انتشارات ارجمند. ،ترجمه مهشید فروغانروانشناسی کاربردي براي معلمان ). 1389(فونتانا ، دیوید 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

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

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

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . ط اجتماعی استمسائل اجتماعی و فرهنگی محی
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

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

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

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

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي 
جامعه شناختی 

تربیت

نظریه هاي جامعه شناختی تربیت 
را به طور سطحی می شناسد و  

ویژگیهاي اصلی نظریه نمی تواند 
ها و کاربردهاي عملی انها را 

.تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.ه گیردمنطقه خود بهر

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

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی 
به جامعه 

شناسی تربیت

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

ارائه گزارش پدیده هاي مختلف 
است، اما نمی تواند روابط بین 

.پدیده ها و افراد را شناسایی کند

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

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل روابط تحقیق و ش

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد
طراحی برنامه 
حل مسئله 

با تاکید (تربیتی 
بر جامعه 

)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله تربیتی 
است ، براي حل مسئله یک طرح 
پیشنهادي نیز ارائه می دهد، ولی 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه به 

. رویکردهاي جامعه شناختی است

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

. است

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

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

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

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

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  ريتکالیف یادگی

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

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

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

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري

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

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

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

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش

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

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

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

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

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

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

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

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

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

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

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد
بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است

.  از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شودو بهره گیري

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 

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

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.امی انتشارشرکت سه

. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

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

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

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

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

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

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

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

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

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

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

. و طبقه بندي نماید

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

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

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

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

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

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

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول

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

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

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

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري
.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش

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

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

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

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

.یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:رديتکالیف عملک
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه نموده و یافته 

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

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي
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تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و تصمیمات / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ آموزشی

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

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

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه



٨٦

»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهاه قابلیتبه همر
هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شوندو بکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك 
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

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

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

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

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

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

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

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

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

. هاي آن اقدام کند

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

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

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

هاي تدریس توسطاصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 

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

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

ارتباط با موضوع آمده است، 
. اقدام کند

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

ولی در منابع این حوزه 
.موجود است

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

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

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

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

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

. برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

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

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

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

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

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

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايبیین نقش معلم در تدریس مدرسهتچهارم

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

-مـی هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه  چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 
توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم
-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان
.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
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درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر یک از دانشجومعلمان یک طرح:3تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندد طرح درس روزانه اقدام میهاي کوچک به تولیدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم

.درس و رفتار در کالس درس
-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه:عملی

.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است
محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم

.یک براي بکارگیريهاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هرروش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
اساس این روش اقـدام و بـه   هاي کوچک به طراحی تدریس بردانشجویان در گروه: عملی

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

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

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

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

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

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هه با پرسشهاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

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

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

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

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهآموزشدر این درس، 
همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید

دقیقـه در  15از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    ها یا نتایج حاصلبه طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند

یا به درخواست شود که به تشخیص آموزشگر هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. شود
.اوز نکنددرصد تج50

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

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:عبارتند ازشود، براي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

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

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. م و المسلمین قرائتینیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسال). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

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

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

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

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش

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

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . شودرکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشا: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

د امتیاز درص25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس



٩٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

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

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

.  نموده است

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

ــر ــه مقایســه ق ار داده و یافت
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.نموده استمکتوب گزارش 

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
درمانی اصلی مشاوره و روان 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــاي   ــه ه ــایی و برنام راهنم
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   

ــه و ا  ــورد مقایس ــابی م رزی
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

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

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
راهنمایی و مشاوره در جهان و ایرانتاریخچه -
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-



٩٣

اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
ایی ، مشاوره و روان درمانی تفاوت بین مشورت،راهنم-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
داف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه اه-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
ویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتارر-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: عملکرديفعالیت
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     -2

گزارش کتبی آن به مدرس

مشاوره و الگوهاي آنانواع راهنمایی و : فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
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پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به -2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس -1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
رجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه     مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس د   (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد (فنون مشاوره-

ي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه ساز
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه-2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-صوتیآموزان و ارایه گزارش 

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
اوره نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مش-
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نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
شی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرور-3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   -1
ارایه گزارش آن در کالس درس

مشاوره در نظام آموزش و پرورشجایگاه راهنمایی و: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
اده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانو-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: کرديفعالیت عمل
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    -2

آن به مدرس
ي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفاوت هاي فرد-3

مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
اي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصته
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عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شدتوسط
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

ی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات    مبـانی و اصـول راهنمـای   ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(مدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ت-
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) سخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبیباز پا(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. کردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عمل

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده 
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

گوهـاي متعـدد   اسـتفاده و بکـارگیري ال  . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت48: درسزمان 
:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید :شایستگی اساسی

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای

را ارائــه روایـی تعریفـی   
دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول

ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،
باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
بـه  از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  
.قالب جدولی ارائه نمایند
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
ویژگیهاي آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 

زبینی خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـا   
.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند

تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

شود که بـا انتخـاب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    

.و بررسی نمایندنقد) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
مقیاس بندي انهـا  عملکردي و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند

وه نمـره گـذاري،   شرایط اجراي آزمون، نحنهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   

اري اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــو   
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    



٩٩

همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    .مثال حل و تمرین شود
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
درس بطور عملی انجام روایی در کالس 

و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  

گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    و گفتگو 
.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

محاسن و معایب هـر  گفتگو قرار گیرد و 
.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     این درس به دلیل ماهیت 

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
.عباس بازرگان، ناشر سمتارزشیابی آموزشی، دکتر

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»در آموزشکاربرد هنر «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

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

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیردرابطه هنر و تلفیق-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت به پدیده هاي 
. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
زیبایی 

شناسی 
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
هنر  و  به قضاوت دربارة 

.بپردازددفاع از آن
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. ي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی برارا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

اي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق -

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
ن بر دانشجویا. که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. ایطمثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شر
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...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    

. سنت هنري است
وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   شامل اطالعاتی دربارة: تحلیل اثر هنري-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.مورد نظرتأثیر آن بر آثار

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شودتواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
ارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در:تفسیر.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی مطرح می شود و ویژگی آ
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. تر است نه معلمان دوره ابتدایینمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. اثر هنري ملی بکار بگیرندجلسه در مورد یک 4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . ر نظر بگیرندشناسی را دآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد
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: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. ی تلفیقی را اجرا کندبرنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درس
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم
در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -

. واقعی درك می کنند
هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش -

. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند
: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. و معرفی کنندنمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو -

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی
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. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  توسط دانشجویان در طول ترممعرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی -
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت
هاي زبان، عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

.بشناسد

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

هاي حضور معلم، مصداق

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند
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در آفرینـی زبـان  و  نقش
ابعــــــاد مختلــــــف  

ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ
هـــاي انـــواع ارتبـــاط 

آموزشـی معرفـی   /تربیتی
.کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبـان 
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

آمــــــــــوزش دروس 
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد) زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ
تغییــــــرات الزم را در 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   

ه بــــه بــــدون توجــــ
هـاي زبـان و بـا    ویژگی

.توجه به آن بحث کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

از طریـق بازشناســی و  
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامـات  

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت
آموزشی و با توجه /تربیتی

ــه ویژگــی ــان، ب هــاي زب
هــاي کــاربرد محــدودیت

زبان را در تحقق اهـداف  
آمــوزش /کلــی تربیــت 

. بشناسد

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ

ــ  ــدودیت زبـ ان در محـ
آمــوزش بحــث /تربیــت

. کند
آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه
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دروس (آمـوزش /تربیتآشنا
.بفهمد) مختلف

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

رابطه زبان و دوماول و
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
معرفـی زبـان بـه عنـوان     -

یـــک مجموعـــه زنـــده و 
ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.هده و گزارش کندمشا
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند



١٠٩

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آموزش و نیـز  /فرایند تربیت
هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-شناسیمربوط به بحث آوا

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

ــر اســاس شــناخت ویژگی ــاي ب ه
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

در آواجشناسی زبان) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(
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واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 
شناخت جزئی هفتم

صرف؛: زبان
نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

ه منـابع و مطالـب   مطالع-
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   

ــاربردش را در بشنا ســد و ک
.خواندن و نوشتن بداند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

ي هاشناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

و ) 15(و )7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 



١١١

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
تن خوانداري و در نوش

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

س بدون توجه درباره تفاوت تدری
هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی

. توجه به آنها بحث کند
کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -

در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......
هــاي حضـــور و  مصــداق 

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ

را فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم 
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. ه آنها بحث کنددربار
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  



١١٢

را ) آموزش از طریق زبـان (در خواندن و نوشتن 
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و و اصول همیاري گرایس

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و و ادب
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس

ه آموزش مهارتهاي چهارگان
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند
هـاي حضـور و   و مصداق-

هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش
ــناختی و  کاربردشـــــــــ

شناسـی زبـان را در   گفتمان
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

.بشناسد
آگـــــاهی فرازبــــــانی  -

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  ناسی و گفتمـان کاربردش

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

را از معنی اصـطالحات و  مختلف 
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند
شناخت جزئی دوازدهم

: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
هاي اجتماعی زبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

زبــان و تــاریخ و تحــول  
خانواده و درخت و تطبیقـی  
ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ

....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  زبان و گونه

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  ان و گونهاجتماعی زب
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

دروس دیگر و در آموزش -
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  

ــدری ــه  تـ ــه بـ ــدون توجـ س بـ
شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی

.با توجه به آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)م شودتا هفته سیزدهم انجا
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند
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و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند
شناخت سیزدهم

هاي محدودیت
کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

ناشی محدودیت: در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

منـابع مربـوط بـه    مطالعه -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
هاي کاربرد زبان محدودیت

.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
با توجه به تجربه هاي خود بـه  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
ضوعاتی را از طریـق کتـاب و   مو

کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    
چرا؟

در صورتی که تجربـه تـدریس   -
به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
ن پایهمعناشناختی واژگا

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
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جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی

معنـاي  بخوانند و فهـم آنـان ارز  
فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 

نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   

.آن بحث شود
آموزش از طریق پانزدهم

) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي توجــه بـه ویژگــی بـا 
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  توجـه بـه ویژگـی   با 

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

ي آشنا را هاآموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛آماده -
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت -
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
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معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
العه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویانمط-

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(زبان، نگاهی به ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
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-
این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.دکتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي : یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.رکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و م

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبع
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغیی
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید
:اساسیشایستگی 

PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تحلیل نمایدتجزیه و 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 



١١٩

.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کندکالس درس

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
السیکمدیریت نئوک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی

: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
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اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم
مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، 

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نه مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمی
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري م

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
ارند و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت د

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). بردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راه(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
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نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلی آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»1مهارت خواندن «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

سـط معلمـان   در دنیاي امروز توانایی خواندن و درك متن هاي مختلف از منابعی چون کتاب ها، اسناد، رایانه، گوشی هاي موبایل، عالیم و بیلبوردها تو
فهم این متـون، مسـتلزم بـه کـارگیري     . انگلیسی براي برقراري ارتباط موثر و دستیابی و به کارگیري منابع دست اول و اصیل، یک ضرورت استزبان

بتواننـد  ازاین رو، معلمان زبان انگلیسی می بایست عالوه بر کسب توانایی مطالعه انواع متون از منابع مختلف، . هاي الزم در مهارت خواندن استراهبرد
از جملـه انتخـاب مـتن و    (در مواجهه با مسائل حرفه اي خود راه حل پیدا کنند و با کاربرد راهبردهاي خواندن، قادر به برنامه ریـزي و تصـمیم گیـري    

.با در نظر گرفتن سطح زبان دانش آموزان خود باشند) راهبردهاي قابل استفاده

مشخصات درس
ــوع درس ــري: ن -نظ

عملی
3: تعداد واحد

ــان درس 64: زمـــــ
ساعت
ندارد : پیشنیاز

1مهارت خواندن: به فارسی : نام درس
Effective Reading Skills1:به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
خواندن و دامنه واژگان، متون عمومی را مطالعه کند، راهبردهاي متناسب با درك مـتن را  با به کارگیري انواع راهبردهاي 

بـه  . انتخاب نموده و دریافت خود را در قالب یادداشت هاي کوتاه کتبی یا گزارش شفاهی بـه زبـان انگلیسـی ارائـه دهـد     
. خود را نیز به راحتـی بخوانـد و درك کنـد   کند تا بتواند متون مرتبط با رشته کارگیري این راهبردها به دانشجو کمک می

.همچنین راهبردهاي خواندن را متناسب با سطح مهارت خواندن براي دانش آموزان خود انتخاب کند

:شایستگی اساسی
CK 1-1, 1-2

PK 2-2
PCK 3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
راهبردهاي 

خواندن 
ــاي   ــواع راهبرده ــد از ان ــی توان م
خوانــدن اســتفاده کنــد تــا متــون 

از نظــر ســطح  (پایــه عمــومی 
ارایه شـده در کـالس را   )دشواري

مطالعه کرده و برداشت ذهنی خود 
ــه انگلیســی  ــاراگراف ب را از هــر پ

ولـی  . بازگویی یـا بازنویسـی کنـد   
نمی تواند این راهبردهـا را بـراي   

بـه  ) unseen(درك متون جدیـد 
.بردکار ب

ــواع   ــد از انــ ــی توانــ مــ
راهبردهاي خواندن استفاده 

از نظـر  (پایـه  کند تا متـون  
بــــا )ســــطح دشــــواري

موضــــوعات عمــــومی را 
ــا   ــوده و درك ی ــه نم مطالع
برداشت ذهنی از ایده اصلی 
متن را به صورت کتبـی یـا   
شفاهی بـه انگلیسـی ارایـه    

.دهد

ــواع     ــتفاده ازان ــا اس ــد ب ــی توان م
درس، راهبردهاي فراگرفته در این

) از نظر سطح دشـواري (متون پایه 
) Genre(خواندنی بـا گونـه هـا    

ــومی و   ــف عمـ ــوع و مختلـ متنـ
تخصصی را مطالعـه کنـد و درك   
خود را در قالب خالصه، گـزارش،  
مباحثه و استدالل به طور کتبی یا 

.شفاهی به انگلیسی ارایه دهد

ــه  دامنــــ
واژگان 

می تواند معناي واژگـان جدیـد را   
درمتون حـدس بزنـد و از انهـا در    
جمالت گفتاري و یا نوشتاري خود 

ــد ــد . اســتفاده کن ــی نمــی توان ول
مشتقات این واژگان را بسازد و در 
ارایه هاي کتبی یا شفاهی خود به 

. کار برد

می تواند مشتقات مختلـف  
واژگان جدید را  بسازد و در 
جمـــالت گفتـــاري  و یـــا

.نوشتاري خود استفاده کند

می تواند معنـاي واژگـان آموختـه    
شده و مشـتقات آنهـا را در متـون    

( مختلـــف بـــا گونـــه هـــاي    
Genre(   متنوع درك کنـد و ایـن

واژگان را در ارایه هاي گفتاري  و 
.یا نوشتاري خود استفاده کند
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ــون  متــــ
عمومی 

ــا    ــی ب ــون انگلیس ــد مت ــی توان م
عه موضوعات عمومی عینی را مطال

کرده و به زبان خـود بـه صـورت    
ولی نمی تواند . انگلیسی بازگو کند

متون عمومی با ژانرهاي مختلـف  
را درك کند یا به زبان خود بـازگو  

.نماید

ــوع    ــون متن ــد مت ــی توان م
عمومی با موضوعات عینـی  
و انتزاعی را مطالعه کرده و 
خالصه یا برداشـت ذهنـی   
خود را به صورت کتبـی یـا   

انگلیسـی  شفاهی بـه زبـان  
بیان کند

مــــی توانــــد متــــون اصــــیل 
)authentic (  ــوعات ــا موضـ بـ

(Genre)هـاي  عمومی با گونه

ــاالت،   ــف را درمجــالت، مق مختل
کتاب هاي درسی، قطعات برگزیده 

ها واینترنت مطالعه کرده و از کتاب
بدون نیاز به فرهنگ واژگان ایـده  
اصلی را درك کنـد و خالصـه یـا    

ــه انگل   ــا را ب ــدي از آنه ــی نق یس
. بنویسد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
گرفتـه و  در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان راهبردهاي زیر را در خواندن متون اصیل از منابع مختلف و با ژانرهاي مختلف یاد

:به کار گیرند

Previewing

Scanning

Skimming

Finding context clues

Predicting

Identifying main idea and supporting sentences

Understanding author’s pu pose

Reading words in groups (Speed Reading)

Distinguishing fact from opinion

Identifying references

Understanding text organization

Making inferences

Paraphrasing

Recognizing sentence transitions

Summarizing

:تکالیف یادگیري
ضـروري  در این درس فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد که این فعالیت ها شامل راهبردهایی است که یادگیري آنها براي درك متن بسـیار  

:این فعالیت ها عبارتند از . است
و )Previewing(مرور اجمالی متن : و راهبردهاي مرتبط با آن همانند ) Pre reading Activities(فعالیت هاي پیش از خواندن )1

...و ) Brainstorming(و بارش فکري ) Predicting(پیش بینی 
یافتن اطالعات خاص : و راهبردهاي مرتبط با آن همانند ) whilst reading Activities(فعالیت هاي حین خواندن )2
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(Scanning) و یافتن جمله اصلی هر پاراگراف(Finding Topic Sentence)و  بازنویسی(Paraphrasing) و   پیدا کردن
)Finding context clues(سرنخ هاي متن 

و راهبردهاي مرتبط با آن (Post reading Activities)فعالیت هاي پس از خواندن )3

:تکالیف عملکردي
بازگویی یا بازنویسی متن به انگلیسی در کالس)1
یادداشت برداري یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن به انگلیسی در کالس)2
ارایه خالصه متن به انگلیسی به صورت شفاهی یا کتبی )3
شی و ارایه انها به استاد در طول ترم انجام فعالیت هاي مربوط به سایت هاي اموز)4
ارائه خالصه اي از یک کتاب داستان )5

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
,TBLT(تدارك دیـدن فرصـت هـاي یـادگیري مسـتقیم در داخـل محـیط آموزشـی نیازمنـد اسـتفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی               

Cooperative/Collaborative Learning, etc (   در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیـت هـاي
. عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی. 4
.تناسب با سرفصل استفاده کننداین منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر م

: منابع پیشنهادي اصلی 

Select Readings (second edition), pre intermediate/intermediate, oxford university press
(OUP)
Inside Reading 2 or 3, OUP
Active Skills for Reading 2 or 3 (third edition, National Geographic Learning
How to Speed Read, GORDON WAINWRIGHT
Expanding Reading Skills, pre intermediate/intermediate, Linda Markstein & Louise
Hirasawa

: منابع پیشنهادي الکترونیکی 
http://www.englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.htm
http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=academic-reading-and-writing-exercises
http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=285
http://www.usingenglish.com/comprehension/intermediate.html
http://www.miguelmllop.com/practice/intermediate/readingcomprehension/readingcompindex.htm
http://www.learnglish.net/archives/1653
http://www.esl-lounge.com/student/reading-intermediate.php
http://www.agendaweb.org/reading/comprehension_interm1.html

www.mojamatura.net/engleski-jezik/reading-comprehension/reading-comprehension-multiple-choice
http://level-up-reading.com/index.php/en/intermediate-english-reading-comprehension-activities
http://www.englishlearner.com/intermediate/index.shtml
http://www.english-test.net/
http://www.readingrockets.org/atoz

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5



١٢٦

این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب آموخته شده در : پایانیآزمون )1
%60.  به کار ببرند) unseen(طی دوره را به شکل عملی در متون جدید

دانشجو و عملکرد او در تکالیف یادگیري  پیش بینی این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده : ارزشیابی فرایند)2
%10.شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد

کلیه متن هاي نوشته شده به همراه بازخوردهاي داده شده، فعالیت هاي انجام شده در سایت هاي آموزشی، : ارزیابی پوشه کار یا پروژه)3
ر پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي و نیز ارزیابی از کاربرگ ها، و خالصه کتاب داستان د

%30. توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
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»1مهارت شنیداري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

پرورش و توسعه این مهارت، فراگیران را قادر می . زبان آموزي بشمار می رودمهارت شنیداري  بعنوان یکی از مهارتهاي پایه و اصلی 
لذا، در این درس، دانشجویان قادر هستند رفتارهاي شنیداري خود را بـا  . سازد تا ارتباط گفتا ري موثر و کارآمد با دیگران داشته باشند

. و اهداف مختلف شـنیداري مطابقـت دهنـد   )input(انی تجربه کردن موقعیت هاي شنیداري مختلف، انواع مختلف ورودي هاي زب
با توجه به اینکه هدف اصلی یادگیري زبان، برقراري ارتباط سازنده و مفید با دیگران می باشد، مهارت شنیداري بعنوان یـک مهـارت   

.مکن می باشدپیش نیاز نقش بسزایی را ایفا نموده و یادگیري مهارت گفتاري بدون فراگیري این مهارت عمال غیر م

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 64: زمــــ
ساعت
ندارد:پیشنیاز

1مهارت شنیداري : به فارسی:  نام درس
Listening Skill I: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مختلف شنیداري بسته به نوع متن ، هدف و موقعیت هاي مختلف شـنیداري بـراي   از راهبردهاي - 

.درك متن شنیداري مورد نظر استفاده نماید
ایده هاي اصلی و فرعی متون شنیداري را در محیط هاي مختلف آکادمیک، و گفتگوهـاي کوتـاه   - 

.روزمره، و مصاحبه هاي گوناگون درك و شناسایی نماید
د درك متون شنیداري قادر باشد مهارت گفتاري و شنیداري را به نحو احسـن بـا   با تمرکز بر فراین- 

. هم ترکیب نماید
از فن آوریهاي نوین یادگیري بصورت الکترونیکی براي توسعه مهارت شنیداري و گفتاري استفاده - 

.نماید :شایستگی اساسی
2-2,2-2PK

1-3:PCK

,2-4,1-4:GK

4-4,3-4
)شاخص(هامالك

Indicator

3سطح2سطح1سطح 

ــن  ــتفاده از فـ اسـ
ــد  ــاي جدیـ آورهـ
بــــراي توســــعه 

مهارت شنیداري

نمی تواند از فن آوریهاي نوین بـراي انجـام   
فعالیت ها و تکالیف محوله بخـوبی اسـتفاده   

.نماید

می تواند  از فـن  
آوریهــاي نــوین  
بــــراي انجــــام 
فعالیـــت هـــا و  

ــه    ــالیف محول تک
ــک  ــا کمـــ بـــ

و همکالیسی هـا 
ــتفاده  اســـتاد اسـ

.نماید

ــراي    ــد ب ــی توان م
انجام فعالیـت هـا و   
ــه و   ــالیف محول تک
توسـعه مهـار هــاي   
شــنیداري خــود بــه 
تنهــــایی از فــــن 
آوریهـــاي مـــرتبط 
استفاده نمـوده و از  
آنهــا بــراي توســعه 
مهارت هـاي دیگـر   
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.استفاده نماید

راهبردهــــــــاي 
شنیداري

ــاي    ــف راهبرده ــواع مختل ــد از ان ــی توان م
استفاده نموده تا متون  یـا گفتگـو   شنیداري 

هاي کوتاه شنیداري ارائه شده در کـالس را  
بشنود و درك و برداشت ذهنـی خـود را بـه    
زبان انگلیسی بازگویی یا بازنویسی کنـد امـا   
نمی تواند این راهبردها را براي درك متـون  
یک گفتگوهاي کوتاه شنیداري جدیـد بکـار   

.گیرد

می تواند از انـواع  
ــف  مختلــــــــ

ــاي را هبردهـــــ
شنیداري اسـتفاده  
نموده تا متـون و  
گفتگو هاي کوتاه 
شــــنیداري بــــا 
موضـــــــوعات 
عمومی روزمره را 
بشوند و درك یـا  
برداشت ذهنـی از  
ایده اصلی متن را 
بصورت کتبی یـا  
ــه   ــفاهی ارائـ شـ

.نماید

می تواند با استفاده 
ازانواع راهبردهاي

فراگرفته در این 
درس، متون  

شنیداري با گونه
ع و مختلفمتنو

(Genre)ها
روزمره و عمومی را 

گوش کرده  و
درك خود را در 

قالب خالصه،
گزارش، مباحثه و 

استدالل به طور
کتبی یا شفاهی به 

انگلیسی ارایه
.دهد

می تواند معناي واژگان جدید را درمتون دامنه واژگان
شنیداري حدس بزند ولی نمی تواند از آنها 

نوشتاري خود در جمالت گفتاري و یا 
استفاده کند و در ارایه هاي کتبی یا شفاهی 

خود به کار برد

می تواند معناي 
واژگان جدید را 
درمتون شنیداري 
حدس زده و از 
آنها در جمالت 
گفتاري و یا 
نوشتاري خود 
مرتبط با ان متون 
استفاده نموده  و 
در ارایه هاي 
کتبی یا شفاهی 

.خود به کار برد

واژگان می تواند از 
جدید بکار گرفته 
شده  درمتون 
شنیداري در انواع 
متفاوت  جمالت 
گفتاري و یا 
نوشتاري استفاده 
نموده  و در ارایه 
هاي کتبی یا 
شفاهی خود به کار 

.برد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:گیرندکاربهویادگرفتهمتونخواندندررازیرراهبردهايدانشجویانتاشودمیفراهمهاییفرصتدورهاینطیدر

Recognizing cognates
Recognizing word-order patterns
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Predicting
Setting the scene
Listening for the main idea
Listening for the specific information
Drawing inferences
Summarizing
Note-taking
Planning to decide the best strategy in a particular context
Monitoring the comprehension and the effect of the selected strategies
Evaluating the amount of success in a listening comprehension process

:فعالیت یادگیري
این فعالیت ها شـامل راهبردهـایی اسـت کـه بـه توسـعه مهـارت        در این درس فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد که 

:این فعالیت ها عبارتند از . شنیداري کمک می نماید
این فعالیت ها به دانشجویان کمک می کند تا دانش پیش زمینه راجع بـه  ): Pre-listening(فعالیت هاي پیش شنیداري .1

ي مهارتهاي شنیداري مناسب آنها را براي مرحلـه اصـلی شـنیداري    شنیداري مورد نظر در ذهن آنها فعال شده و با بکار گیر
استفاده از تصاویر مرتبط، تجسم سازي متن شنیداري ، پیشگویی واژگان مرتبط با متن مورد نظر از جملـه ایـن   . آماده نماید

.فعالیت ها می باشد
کمک می کند تـا بتواننـد اهـداف اصـلی و     این فعالیت ها به دانشجویان : While-listening)(فعالیت هاي شنیداري   .2

فرعی متون شنیداري را با بکارگیري راهبردهاي شنیداري مناسب درك و شناسایی نموده و در موقعیت هاي جدید شنیداري 
گوش کردن و عالمت زدن، گوش دادن و رسم کردن، گـوش کـردن و مـر تـب     . از آنها بطور موثر و کار آمد استفاده نمایند

.ادن و پرکردن جا هاي خالی نمونه هاي از این فعالیت ها می باشندکردن، گوش د
این فعالیت ها به دانشجویان کمک می کند تـا عملکـرد خـود را هنگـام     ): Post-listening(پس شنیداريفعالیت هاي.3

پاسخ به سـواالت چنـد   . شنیدن ارزیابی نمایند و نقاط ضعف و قوت خود  در فرایند شنیداري شناسایی و آنها را مرتفع نمایند
.گزینه اي و جور کردنی، یادداشت برداري، خالصه نویسی نمونه هایی از این فعالیت ها می باشند

:فعالیت عملکردي
در هر جلسه متناسب با فرصت هاي یادگیري تکالیف عملکردي به دانشجو داده می شود که حاصل آن درك و تولید مـتن شـنیداري   

:  تکالیف عبارتند ازاز جمله این . توسط اوست

)به صورت فردي یا گروهی در کالس یا منزل(انجام کاربرگهاي ارائه شده حاوي فعالیت هاي یادگیري مرتبط با مهارت شنیداري  .1
انجام فعالیت هاي شنیداري مرتبط با آموزش راهبرد هاي شنیداري.2
تکمیل فعالیت هاي مربوط به کارپوشه.3
کالسدرانگلیسیبهمتون یا گفتگو هاي روزمره شنیداريبازنویسییابازگویی.4

کالسدرانگلیسیبهاز متون یا گفتگو هاي روزمره شنیداريخودذهنیبرداشتارایهیابرداريیادداشت.5

کتبییاشفاهیصورتبهانگلیسیبهمتون یا گفتگو هاي روزمره شنیداريخالصهارایه.6
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ترمطولدراستادبهانهاارایهواموزشیهايسایتبهمربوطهايفعالیتانجام.7
نوشتن متون شنیداري به انگلیسی. 8

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی. 4
این درس و همچنین نیاز دانشجویان است اساتید محترم میتوانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه 

.استفاده کنند
: منابع پیشنهادي  

Richards, J. C., & Trew, G. Basic tactics for listening (Third Edition) , Oxford University
Press.

Richards, J. C. Tactics for Listening: Developing Tactics for Listening (Second Edition),
Oxford University Press.

htm.kListening/Listening/material/elsc/hk.edu.polyu.elc://http
html.taking-note/Listening/material/elsc/hk.edu.polyu.elc://tpht
htm.lecturers_lisn/Listening/material/elsc/hk.edu.polyu.elc://http
htm.pronunci/cill/hk.edu.polyu.elc.2www://http

audio/com.theguardian.www://http

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
آندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبی و هم  بصورت شفاهیشکلبهآزمون هم این:نهاییآزمون.1

.ببرندکاربهخوددر شنیده هايعملیشکلبهرادورهطیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویان

یادگیريتکالیفدراوعملکردودانشجوشدهارایهبه  مطالب شدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی. 2
.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرمشارکتوشدهبینیپیش

وضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرشدهدادهبازخوردهايهمراهبهتکالیف عملکردي دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی. 3
یا بنابر نظر استاد، . گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبرايریزيبرنامهمبناي

. پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که در صدي از نمره ارزشیابی را یه خود اختصاص می دهد
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»1دستور زبان کاربردي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بدون دانش نحـوه ترکیـب کـردن واژگـان،     . امروزه تردیدي وجود ندارد که دانش دستور زبان براي تسلط به زبان ضروري است
یادگیري قواعد دستوري نمی تواند خود هدف آموزشی باشد بلکه ابـزاري  . استفاده از واژگان در زبان تقریبا غیر ممکن خواهد شد

آموزش دستور زبان یکی . توجه به این قواعد با توجه به مفهوم آنها در جمله خواهد بودبراي تسلط به زبان محسوب می شود لذا
به ویژه در آموزش زبان انگلیسی، بدون دانـش  . از بخش هاي اساسی آموزش و پرورش آموزشگاهی یا آموزش بزرگساالن است
. از دست می دهنددستور زبان خوب، جمالت گفتاري و یا نوشتاري تا حدي بخشی از معناي خود را

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2:تعداد واحد

ــان درس :زمــــــــ
ساعت32

-:  پیشنیاز

1دستور زبان کاربردي :به فارسی :نام درس
Understanding Grammar in Use I:    به انگلیسی 

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین با استفاده از متن مفهوم . از قواعد دستوري در صحبت کردن و نوشتن استفاده کند

. و می تواند با استفاده از این ساختار ها جمالت مفهوم دار تولید کند. ساختارها را خواهد فهمید
که در برقراري ارتباط مؤثر در گفتمان نقش دارند را از نظر مفهومی عناصر گرامريآن بخش از 

. کنندجمالت دستوري تولید درك کنند و بتوانند با استفاده از این عناصر گرامري 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
عناصر گرامري را شناسایی عناصر گرامري

نموده است اما هنوز 
این عناصر نتوانسته از 

.جمالت دستوري بنویسد

با استفاده از عناصر گرامري،  
انواع مختلف جمالت 

.دستوري را بنویسد

با استفاده از عناصر 
دستوري، بتواند با توجه به 

نیاز واقعی خود جمالت 
دستوري را براي انواع متن 

. ها بنویسد

جمالت دستوري
با استفاده از عناصر 
جمالت دستوري، می تواند 

غیر دستوري را از جمالت 
دستوري تشخیص دهد اما 

نمی تواند آنها را اصالح 
.نماید

با استفاده از عناصر 
دستوري، می تواند جمالت 
غیر دستوري را از جمالت 
دستوري تشخیص دهد و 

.آنها را اصالح نماید

با استفاده از عناصر 
دستوري، می تواند جمالت 
غیر دستوري را از جمالت 

وري در انواع متن ها دست
تشخیص دهد و آنها را 

.اصالح نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
است بنـابراین در دسـتور زبـان ایـن دو جنبـه حـائز       )meaning("مفهوم"و )form("شکل"داري ) structure(ساختار 

. اهمیت است
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 ؛ مفهـوم  )درك و تشخیص شـکل محـاوره اي سـاختار   (شکل :شنیدننقش ساختار هاي دستوري در یادگیري مهارت
.درك اینکه این ساختار محاوره اي چه مفهومی در متن دارد(
؛ )تولید مثـال هـاي داري سـاختار درسـت در مکالمـه     ( شکل : نقش ساختار هاي دستوري در یادگیري مهارت مکالمه

)م در سخنستفاده از ساختار براي ابراز مفهوا( مفهوم 
درك (؛ مفهـوم  )درك و تشخیص شکل هاي نوشتاري(شکل : نقش ساختار هاي دستوري در یادگیري مهارت خواندن

).اینکه این ساختار نوشتاري در متن چه مفهومی دارد
اسـتفاده از  : (؛ مفهـوم )تولید مثال هاي درست در نوشتن: شکل: نقش ساختار هاي دستوري در یادگیري مهارت نوشتن

).براز مفهومی خاص در نوشتنساختار براي ا

در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با توجه به مفهوم عناصر دستوري، کاربرد انها را در جمله نویسی 
:دستوري تمرین کنند

و استفاده از آنها در جمله "حروف تعریف"و "ضمیر"و انواع آن، ) گروه اسمی( "اسم"یادگیري -1
توجه به مفهوم آنهاسازي با 

و استفاده از آنها در جمله سازي بـا توجـه بـه    ) زمان هاي حال، گذشته و آینده( "فعل"یادگیري -2
مفهوم آنها

استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم آنها"افعال کمکی"یادگیري -3

آنها در جمله سازي بـا توجـه بـه    در جمله سازي و استفاده از"اسم مصدر"و "مصدر"یادگیري -4
مفهوم آنها

در جملـه سـازي و   ) متسـاوي، مقایسـه اي و عـالی   (و انـواع آن  ) گروه صفتی("صفت"یادگیري -5
استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم آنها

) متساوي، مقایسه اي و عالی(و انواع آن ) گروه قیدي("قید"یادگیري -6

و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم آنها"حروف اضافه"یادگیري -7

تکالیف یادگیري
. تکالیف یادگیري، تمرین ها و فعالیت هاي کالسی در این درس داراي چندین مرحله است

نهافعالیت هاي افزایش سطح آگاهی زبان آموزان نسبت به عناصر زبانی و یادگیري ساخت دستوري آ-1
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فعالیت هاي افزایش سطح آگاهی زبان آموزان نسبت به مفاهیم عناصر زبانی در گفتمان -2
فعالیت هاي استفاده از عناصر دستوري در جمله سازي با توجه به مفاهیم آنها-3
فعالیت هاي استفاده از جمالت دستوري در نگارش انواع متن ها-4

تکالیف عملکردي
عناصر دستوري در جملهکاربرد شکل صحیح -1
تشخیص جمالت دستوري از جمالت غیر دستوري-2
تشخیص جمالت غیر دستوري در متن و اصالح آنان-3

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیري مشارکتی 

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc ( در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز
. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی. 4
ع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده نند عالوه بر منبتواع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می این منب

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

 Understanding and Using English Grammar by Azar, Betty Schrampfer and
Koch, Rachel Spack

راهبردهاي ارزشیابی . 5
هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت : آزمون نهایی-

.آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-

.ترم صورت می گیردیادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول
: ارزشیابی پوشه کار -
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»2مهارت خواندن «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

از منـابعی چـون   ) از نظر سطح دشـواري (در دنیاي امروز توانایی خواندن و درك متن هاي مختلف عمومی و تخصصی پیشرفته 
بیلبوردها توسط معلمان زبان انگلیسی براي برقراري ارتباط موثر و دسـتیابی  کتاب ها، اسناد، رایانه، گوشی هاي موبایل، عالیم و 

هاي موثر بـراي خوانـدن   فهم این متون، مستلزم به کارگیري راهبرد. و به کارگیري منابع دست اول و اصیل، یک ضرورت است
ی می بایست عـالوه بـر کسـب توانـایی     ازاین رو، معلمان زبان انگلیس. مستقل، بدون وابستگی به فرهنگ واژگان یا مربی است

مطالعه نقادانه متون عمومی و تخصصی، با مسایل حرفه اي مرتبط با رشته مواجه شوند و نیز قادر بـه برنامـه ریـزي و تصـمیم     
.متناسب با سطح زبان دانش آموزان خود باشند) از جمله انتخاب متن و راهبردهاي قابل استفاده(گیري 

مشخصــــات 
درس

-نظري:نوع درس
عملی

3: تعداد واحد
64: زمــــان درس

ساعت
: پیشنیاز

1مهارت خواندن 

2مهارت خواندن : به فارسی : نام درس
Effective Reading Skills:به انگلیسی  2

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با به کارگیري انواع راهبردهاي خواندن و دامنه واژگـان، متـون عمـومی و تخصصـی را مطالعـه کنـد،       
راهبردهاي متناسب با درك متن را انتخاب نموده و دریافت خود را در قالب هـاي مختلـف بـه صـورت     

کند تا بتواند جو کمک میبه کارگیري این راهبردها به دانش. کتبی یا شفاهی به زبان انگلیسی ارائه دهد
همچنین این راهبردها را متناسب با سطح . متون مرتبط با رشته خود را نیز به راحتی بخواند و درك کند

.مهارت خواندن دانش آموزان خود تعیین کند
:شایستگی اساسی
CK 1-1,1-2

PK 2-2
PCK 3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
راهبردهاي 

خواندن
می تواند از انواع راهبردهاي 
خواندن استفاده کند تا متون 

از نظر سطح (پیشرفته 
ارایه شده در )دشواري

کالس را مطالعه کرده و 
برداشت ذهنی خود را از هر 
متن به انگلیسی بازگویی یا 

ولی نمی تواند . بازنویسی کند
این راهبردها را براي درك 

به ) unseen(متون جدید
.کار ببرد

ــاي    ــواع راهبرده ــد از ان ــی توان م
ــون   ــا مت ــد ت ــتفاده کن ــدن اس خوان

بـا  )از نظر سطح دشواري(پیشرفته 
موضوعات عمومی را مطالعه نموده 
و درك یا برداشـت ذهنـی از ایـده    
اصلی متن را به صـورت کتبـی یـا    

.شفاهی به انگلیسی ارایه دهد

ــواع    ــتفاده ازان ــا اس ــد ب ــی توان م
راهبردهــاي فراگرفتــه در ایــن   

ــون د ــرفتهرس، مت ــر (پیش از نظ
خواندنی بـا گونـه   ) سطح دشواري

متنوع و مختلـف  ) Genre(هاي
عمومی و تخصصی را مطالعه کند 
و درك خود را در قالب خالصـه،  
گــزارش، مباحثــه و اســتدالل بــه 
طور کتبی یا شفاهی به انگلیسـی  

.ارایه دهد
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دامنه 
واژگان 

ــان   ــاي واژگ ــد معن ــی توان م
جدید را درمتون حدس بزنـد  
و از انها در جمالت گفتـاري  
و یا نوشـتاري خـود اسـتفاده    

ولی نمی تواند مشتقات . کند
ــان را بســازد و در  ــن واژگ ای
ارایه هاي کتبی یـا شـفاهی   

خود به کار برد 

می تواند مشتقات مختلـف واژگـان   
جدیـــد را  بســـازد و در جمـــالت 

نوشتاري خود استفاده گفتاري  و یا 
.کند

می تواند معناي واژگـان آموختـه   
شده و مشتقات آنهـا را در متـون   

ــاي    ــه هـ ــا گونـ ــف بـ ( مختلـ
Genre(  متنوع درك کند و ایـن

واژگان را در ارایه هاي گفتاري  و 
.یا نوشتاري خود استفاده کند

متون 
عمومی و 

تخصصی

می تواند متون انگلیسـی بـا   
موضوعات عمـومی عینـی و  

انتزاعی را مطالعه کنـد و بـا   
ــی    ــوع، متن ــه موض ــه ب توج
مشابه را بـه زبـان خـود بـه     
. صورت انگلیسی ارایـه رهـد  

ولی نمی تواند متـون جدیـد   
)unseen( ــا ــومی بــ عمــ

ژانرهاي مختلف را درك کند 
.یا به زبان خود بازگو نماید

ــیل   ــون اصــ ــد متــ ــی توانــ مــ
)authentic (   بـــا موضـــوعات

) رهـاي ژان(عمومی و با گونه هـاي  
ــاالت،    ــالت، مق ــف را درمج مختل
کتاب هاي درسی، قطعات برگزیده 

ها واینترنت مطالعـه کنـد و   از کتاب
بدون نیاز به فرهنگ واژگـان ایـده   
اصــلی را درك کنــد و خالصــه یــا 

.نقدي از آنها را به انگلیسی بنویسد

مـــی توانـــد متـــون اصـــیل    
)authentic ( ــا موضـــوعات بـ

تخصصی و علمی با گونـه هـاي   
مختلف را درمجـالت،  ) انرهايژ(

ــی،    ــاي درس ــاب ه ــاالت، کت مق
ــاب   ــده از کت ــات برگزی ــا قطع ه

واینترنت مطالعه کرده و بدون نیاز 
به فرهنگ واژگان، ایده اصـلی را  
درك کند و خالصه یـا نقـدي از   

. آنها را به انگلیسی بنویسد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
آموختـه انـد؛   1فرصت هایی فراهم می شود تـا دانشـجویان عـالوه بـر راهبردهـایی کـه در مهـارت خوانـدن         در طی این دوره 

:راهبردهاي زیر را نیز در جهت درك مطلب متون به کار گیرند

Recognizing sentence and paragraph transitions
Outlining
Identifying points of view
Recog izing sources
Recognizing analogies
Inferring
Recognizing simile & metaphor
Arguing for and against a topic
Identifying cause and effect
Categorizing, interpreting charts, tables, and graphs
Evaluating generalizations
Analyzing criteria
Identifying fact versus opinion
Synthesizing information
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Identifying ethics and values

:تکالیف یادگیري
در این درس تکالیف یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد که این تکالیف شامل راهبردهایی است که یادگیري آنها بـراي درك  

:متن بسیار ضروري است
Pre reading(فعالیت هاي پیش از خواندن .1 Activities ( و راهبردهاي مرتبط با آن
و راهبردهاي مرتبط با آن ) whilst reading Activities(فعالیت هاي حین خواندن .2
و راهبردهاي مرتبط با آن(Post reading Activities)فعالیت هاي پس از خواندن .3

:تکالیف عملکردي
نگلیسی در کالسیادداشت برداري یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن به ا-
ارایه خالصه متن به انگلیسی به صورت شفاهی یا کتبی-
نوشتن متون انگلیسی در رابطه با مطالب خوانده شده به زبان خود-
مراجعه به سایت هاي پیشنهادي استاد و انجام فعالیت هاي ارایه شده در آنجا  -
ارائه خالصه اي از یک رمان کوتاه -

یادگیريراهبردهاي تدریس و . 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق

منابع آموزشی. 4
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

Select Readings (second edition), intermediate/upper intermediate, oxford
university press (OUP)
Inside Reading 3 or 4, OUP
Active Skills for Reading 3 or 4 (third edition), National Geographic Learning
How to Speed Read, GORDON WAINWRIGHT
Expanding Reading Skills, intermediate/advanced, Linda Markstein & Louise
Hirasawa

: منابع پیشنهادي الکترونیکی 
1) http://www.tcyonline.com/tests/english-language-comprehension
2) www.laflemm.com/RfT/Practice/RfTPracticeParaphrasing.html
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3) https://www2.fairfield.edu/library/lib_plagiarismcourtquiz.lasso
4) http://www.laflemm.com/RfT/RfTPracticeContents.html
5) http://www.internet4classrooms.com/grade_level_help/informational_text_para

phrase_critique_language_arts_seventh_7th_gra
6) http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0073123587/student_view0/chapter8/locating_the_stated_main_ide
a_multiple-choice_exercise.html

7) http://wps.ablongman.com/long_mcwhorter_ersonline_1/0,2257,70193-,00.html
8) http://www.testyourenglish.net/english-online/menu/comprehension-tests.html
9) http://www.texasassessment.com/TELPAS/tutorials/
10) http://mrnussbaum.com/readingpassageindex
11) http://www.teachya.com/reading/reading_exercises/upper_intermediate.php
12) http://www.learnglish.net/archives/2223
13) http://www.boostyourenglishscore.com/online-schooling/learning-english-

online/intermediate-reading-comprehension-tests.html
14) http://www.usingenglish.com/comprehension/certificate+in+advanced+english.

html
15) http://www.agendaweb.org/reading/comprehension-upper-intermediate-2.html
16) http://www.grammarbank.com/reading-comprehension-worksheets.html

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت : آزمون پایانی-

%60.  به کار ببرند) unseen(آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در متون جدید 
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-

%20الی % 10.مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیردیادگیري  پیش بینی شده و 
کلیه متن هاي نوشته شده به همراه بازخوردهاي داده شده، فعالیت هاي انجام شده در سایت هاي آموزشی، : ارزیابی پوشه کار -

راي اموزش هاي بعدي و نیز کاربرگ ها، و خالصه رمان کوتاه در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي ب
%30الی % 20. ارزیابی از توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
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»2مهارت شنیداري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

فراگیران را قادر می پرورش و توسعه این مهارت، . مهارت شنیداري  بعنوان یکی از مهارتهاي پایه و اصلی زبان آموزي بشمار می رود
لذا، در این درس، دانشجویان قادر هستند رفتارهاي شنیداري خود را بـا  . سازد تا ارتباط گفتا ري موثر و کارآمد با دیگران داشته باشند

. و اهداف مختلف شـنیداري مطابقـت دهنـد   )input(تجربه کردن موقعیت هاي شنیداري مختلف، انواع مختلف ورودي هاي زبانی 
توجه به اینکه هدف اصلی یادگیري زبان، برقراري ارتباط سازنده و مفید با دیگران می باشد، مهارت شنیداري بعنوان یـک مهـارت   با

.پیش نیاز نقش بسزایی را ایفا نموده و یادگیري مهارت گفتاري بدون فراگیري این مهارت عمال غیر ممکن می باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 64: زمــــ
ساعت

ــنیاز ــارت : پیشـ مهـ
1شنیداري 

2مهارت شنیداري : به فارسی:  نام درس
Listening Skill II: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هدف و موقعیت هاي مختلف شـنیداري بـراي   از راهبردهاي مختلف شنیداري بسته به نوع متن ،- 

.درك متن شنیداري مورد نظر استفاده نماید
ایده هاي اصلی و فرعی متون شنیداري را در محیط هاي مختلف آکادمیـک، و گفتگوهـاي بلنـد،    - 

.سخنرانی ها  و مصاحبه هاي گوناگون درك و شناسایی نماید
د مهارت گفتاري و شنیداري را به نحو احسـن بـا   با تمرکز بر فرایند درك متون شنیداري قادر باش- 

. هم ترکیب نماید
از فن آوریهاي نوین یادگیري بصورت الکترونیکی براي توسعه مهارت شنیداري و گفتاري استفاده - 

.نماید :شایستگی اساسی
2-2,2-2PK

1-3:PCK

,2-4,1-4:GK

4-4,3-4
)شاخص(هامالك

Indicator

3سطح2سطح1سطح 

ــن  ــتفاده از فـ اسـ
ــد  ــاي جدیـ آورهـ
بــــراي توســــعه 

مهارت شنیداري

نمی تواند از فن آوریهاي نوین بـراي انجـام   
فعالیت ها و تکالیف محوله بخـوبی اسـتفاده   

.نماید

می تواند  از فـن  
آوریهــاي نــوین  
بــــراي انجــــام 
فعالیـــت هـــا و  

ــه    ــالیف محول تک
ــک  ــا کمـــ بـــ
همکالیسی هـا و  
ــتفاده  اســـتاد اسـ

.نماید

ــراي    ــد ب ــی توان م
انجام فعالیـت هـا و   
ــه و   ــالیف محول تک
توسـعه مهـار هــاي   
شــنیداري خــود بــه 
تنهــــایی از فــــن 
آوریهـــاي مـــرتبط 
استفاده نمـوده و از  
آنهــا بــراي توســعه 
مهارت هـاي دیگـر   
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.استفاده نماید

درك مطلــــب از 
طریق بکـارگیري  
راهبردهــــــــاي 

شنیداري

ــاي    ــف راهبرده ــواع مختل ــد از ان ــی توان م
شنیداري استفاده نموده تا متون  یـا گفتگـو   
هاي بلند شنیداري ، سخنرانی ها و مباحـث  
شنیداري مختلـف ارائـه شـده در کـالس را     
بشنود و درك و برداشت ذهنـی خـود را بـه    
زبان انگلیسی بازگویی یا بازنویسی کنـد امـا   
نمی تواند این راهبردها را براي درك متـون  

جدیـد بکـار   یک گفتگوهاي کوتاه شنیداري 
.گیرد

می تواند از انـواع  
ــف  مختلــــــــ
ــاي  راهبردهـــــ
شنیداري اسـتفاده  
نموده تا متـون و  
گفتگو هاي بلنـد  
ــنیداري،  شــــــ
ــا و   ــخنرانی ه س
مباحث شـنیداري  
مختلف را بشـوند  
ــا  و درك یــــــ
برداشت ذهنـی از  
ایده اصلی متن را 
بصورت کتبی یـا  
ــه   ــفاهی ارائـ شـ

.نماید

می تواند با استفاده 
هايازانواع راهبرد

فراگرفته در این 
درس، متون  

شنیداري با گونه
متنوع و مختلف

(Genre)ها
روزمره و عمومی ، 
سخنرانی ها و 
مباحث گوناگون را 

گوش کرده  و
درك خود را در 

قالب خالصه،
گزارش، مباحثه و 

استدالل به طور
کتبی یا شفاهی به 

انگلیسی ارایه
.دهد

واژگان جدید را  در متون  می تواند معناي دامنه واژگان
یا گفتگو هاي بلند شنیداري ، سخنرانی ها و 
مباحث شنیداري مختلف حدس بزند ولی 
نمی تواند از آنها در جمالت گفتاري و یا 
نوشتاري خود استفاده کند و در ارایه هاي 

کتبی یا شفاهی خود به کار برد

می تواند معناي 
واژگان جدید را  
در متون  یا 

اي بلند گفتگو ه
شنیداري ، 
سخنرانی ها و 
مباحث شنیداري 
مختلف حدس 
زده و از آنها در 
جمالت گفتاري و 
یا نوشتاري خود 
مرتبط با ان متون 
استفاده نموده  و 
در ارایه هاي 

می تواند از واژگان 
جدید بکار گرفته 
شده در  متون  یا 
گفتگو هاي بلند 
شنیداري ، 
سخنرانی ها و 
مباحث شنیداري 
مختلف، در انواع 
متفاوت  جمالت 
گفتاري و یا 
نوشتاري استفاده 
نموده  و در ارایه 
هاي کتبی یا 
شفاهی خود به کار 
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کتبی یا شفاهی 
.خود به کار برد

.برد

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
:گیرندکاربهویادگرفتهمتونخواندندررازیرراهبردهايدانشجویانتاشودمیفراهمهاییفرصتدورهاینطیدر

Recognizing cognates
Recognizing word-order patterns
Predicting
Setting the scene
Listening for the main idea
Listening for the specific information
Drawing inferences
Summarizing
Note-taking
Planning to decide the best strategy in a particular context
Monitoring the comprehension and the effect of the selected strategies
Evaluating the amount of success in a listening comprehension process

:فعالیت یادگیري
در این درس فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد که این فعالیت ها شـامل راهبردهـایی اسـت کـه بـه توسـعه مهـارت        

:این فعالیت ها عبارتند از . شنیداري کمک می نماید
دانش پیش زمینه راجع بـه  این فعالیت ها به دانشجویان کمک می کند تا ): Pre-listening(فعالیت هاي پیش شنیداري .4

شنیداري مورد نظر در ذهن آنها فعال شده و با بکار گیري مهارتهاي شنیداري مناسب آنها را براي مرحلـه اصـلی شـنیداري    
استفاده از تصاویر مرتبط، تجسم سازي متن شنیداري ، پیشگویی واژگان مرتبط با متن مورد نظر از جملـه ایـن   . آماده نماید

.اشدفعالیت ها می ب
این فعالیت ها به دانشجویان کمک می کند تـا بتواننـد اهـداف اصـلی و     : While-listening)(فعالیت هاي شنیداري   .5

فرعی متون شنیداري را با بکارگیري راهبردهاي شنیداري مناسب درك و شناسایی نموده و در موقعیت هاي جدید شنیداري 
گوش کردن و عالمت زدن، گوش دادن و رسم کردن، گـوش کـردن و مـر تـب     .از آنها بطور موثر و کار آمد استفاده نمایند

.کردن، گوش دادن و پرکردن جا هاي خالی نمونه هاي از این فعالیت ها می باشند
این فعالیت ها به دانشجویان کمک می کند تـا عملکـرد خـود را هنگـام     ): Post-listening(پس شنیداريفعالیت هاي.6

پاسخ به سـواالت چنـد   . و نقاط ضعف و قوت خود  در فرایند شنیداري شناسایی و آنها را مرتفع نمایندشنیدن ارزیابی نمایند 
.گزینه اي و جور کردنی، یادداشت برداري، خالصه نویسی نمونه هایی از این فعالیت ها می باشند

:فعالیت عملکردي
و داده می شود که حاصل آن درك و تولید مـتن شـنیداري   در هر جلسه متناسب با فرصت هاي یادگیري تکالیف عملکردي به دانشج

:  از جمله این تکالیف عبارتند از. توسط اوست
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)به صورت فردي یا گروهی در کالس یا منزل(انجام کاربرگهاي ارائه شده حاوي فعالیت هاي یادگیري مرتبط با مهارت شنیداري  .1
رد هاي شنیداريانجام فعالیت هاي شنیداري مرتبط با آموزش راهب.2
تکمیل فعالیت هاي مربوط به کارپوشه.3
کالسدرانگلیسیبهمتون یا گفتگو هاي بلند شنیداري، سخنرانی ها و مصاحبه هاي مختلف بازنویسییابازگویی.4

بـه از متون یا گفتگو هاي بلند شـنیداري، سـخنرانی هـا و مصـاحبه هـاي مختلـف       خودذهنیبرداشتارایهیابرداريیادداشت.5
کالسدرانگلیسی

کتبییاشفاهیصورتبهانگلیسیبهمتون یا گفتگو هاي بلند شنیداري، سخنرانی ها و مصاحبه هاي مختلف خالصهارایه.6
ترمطولدراستادبهانهاارایهواموزشیهايسایتبهمربوطهايفعالیتانجام.7
به انگلیسینوشتن متون بلند شنیداري، سخنرانی ها ،مصاحبه هاي مختلف و اخبار . 8
گوش کردن به اخبار و فیلم هاي انگلیسی و تجزیه و تحلیل آنها. 9
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده 
)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز

. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی. 4
میتوانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است اساتید محترم
.استفاده کنند

: منابع پیشنهادي  
Richards, J. C. Tactics for Listening: Developing Tactics for Listening (Second Edition),

Oxford University Press.
Richards, J. C. Tactics for Listening: Expanding Tactics for Listening (Second Edition),

Oxford University Press.

htm.kListening/Listening/material/elsc/hk.edu.polyu.elc://http
html.taking-note/Listening/material/elsc/hk.edu.polyu.elc://http
htm.lecturers_lisn/Listening/erialmat/elsc/hk.edu.polyu.elc://http
htm.pronunci/cill/hk.edu.polyu.elc.2www://http

audio/com.theguardian.www://http

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
آندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبی و هم  بصورت شفاهیشکلبهآزمون هم این:نهاییآزمون(1

.ببرندکاربهخوددر شنیده هايعملیشکلبهرادورهطیدرشدهآموختهمطالببایددانشجویان

یادگیريتکالیفدراوعملکردودانشجوشدهارایهبه  مطالب شدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی(2
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.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرمشارکتوشدهبینیپیش

وضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرشدهدادهبازخوردهايهمراهبهتکالیف عملکردي دانشجوکلیه:کارپوشهارزیابی(3
یا بنابر نظر استاد، . گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبرايریزيبرنامهمبناي

. پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که در صدي از نمره ارزشیابی را یه خود اختصاص می دهد
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»1مهارت گفتاري«سرفصل درس 
منطق آنمعرفی درس و 

پرورش و توسعه این . مهارت گفتاري یکی از مهارت هاي مهم زبانی است که نیل به هدف برقراري ارتباط با دیگران را ممکن می سازد
و کاربرد زبان ) discourse(مهارت از طریق یادگیري و بکار بردن واژگان و ساختار دستوري زبان در سطوح مختلف و اشنایی با گفتمان 

) intermediate(لذا در این درس دانشجویان با فراگیري واژگان و ساختار دستوري در سطح متوسط . است) pragmatics(در متن 
از انجا که مهارت هاي چهارگانه زبان در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و . و کاربرد انها در متن هاي متنوع زبانی با یکدیگر گفتگو می کنند

ازهم تفکیک کرد، فعالیت هاي مرتبط با سه مهارت دیگر بخصوص مهارت شنیداري و خواندن در خدمت مهارت نمی توان انها را کامال 
.شنیداري قرار می گیرند تا امکان گفتمان در متن هاي مختلف با موضوعات متنوع را ممکن سازند

:مشخصات درس
عملی:نوع درس

2:تعداد واحد
64:زمان درس

ساعت
:پیشنیاز
1نیداريمهارت ش

1مهارت گفتاري :         به فارسی :نام درس
Conversation skill: به انگلیسی  1

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایده هاي اصلی و فرعی مکالمات را در محیط هاي مختلف آکادمیک، کاري و اجتماعی درك و 

. استنباط کند
.دانش واژگانی و دستوري خود را با توجه به موضوع، نوع و محل مکالمه بکار گیرد

.با تلفظ، تکیه و اهنگ صحیح صحبت کند
. ارتباط برقرارکرده وگفتمان کند) native speakers(با همکالسی ها، معلم و انگلیسی زبانان 

زبان (سخنرانی هاي ارایه شده در کالس، فایل هاي صوتی و تصویري و برنامه هاي تلویزیونی 
.را درك کند و یادداشت بردارد) اصلی

براي توسعه مهارت ...از تکنولوژي موجود مانند برنامه ها و نرم افزارهاي کامپیوتري، وبگاه ها و
. تاري خود استفاده کندشنیداري و گف

:شایستگی اساسی
PK 2-2, 2-3

PCK 3-1
GK 4-1, 4-2,
4-3, 4-4, 4-5

3سطح2سطح1سطح هامالك
بکارگیري 

دانش 
واژگان، 
دستور 
زبان و 
تلفظ 
زبان 

انگلیسی

می تواند واژگان، دستور و 
تلفظ زبان انگلیسی در سطح 
متوسط را در کالم گفتاري 

معادل آنها را در درك کند و 
ولی هنوز نمی . زبان خود بیابد

تواند در موقعیت هاي مختلف 
و بطور صحیح آنها را در گفتار 

.و کالم خود بکار برد

می تواند واژگان، دستور و 
تلفظ زبان انگلیسی در 
سطح متوسط را در کالم 
گفتاري گوناگون درك کند 
و معادل آنها را در زبان 

ت خود بیابد و در موقعی
هاي مشابه با امادگی قبلی 
آنها را در گفتار خود بکار 

.برد

می تواند واژگان، دستور و تلفظ 
زبان انگلیسی در سطح متوسط 
را در کالم گفتاري گوناگون 
درك کند و معادل آنها را در 
زبان خود بیابد و در موقعیت 
هاي جدید بطور فی البداهه 
آنها را در گفتار خود بطور 

.بردصحیح بکار ب

ارایه 
سخنرانی 

به 
انگلیسی 

و 

می تواند درباره موضوعات و 
رویدادهاي روزمره مطالب 
کافی از منابع مختلف جمع 
آوري و تهیه کند ولی نمی 
تواند براحتی بدون روخوانی 

می تواند درباره موضوعات 
ورویدادهاي روزمره مطالب 
کافی از منابع مختلف جمع 
آوري، خالصه و طبقه 
بندي کند و بدون روخوانی 

می تواند درباره موضوعات و 
رویدادهاي روزمره مطالب 
کافی از منابع مختلف جمع 
آوري، خالصه و طبقه بندي 

د و با اعتماد به نفس و تلفظ کن
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یادداشت 
برداري

یادداشت هاي خود آن را 
درکالس ارایه دهد بطوري که 

.مخاطب را جذب کند

یادداشت هاي خود آن را 
. در کالس ارایه دهد

صحیح بدون مراجعه به 
یادداشت هاي خود آن را در 

. کالس ارایه دهد
استفاده از 
تکنولوژي 

براي 
توسعه 
مهارت 

شنیداري 
و گفتاري

در استفاده از تکنولوژي براي 
انجام فعالیت ها و تکالیف 

.محول شده مشکل دارد

می تواند براي انجام 
تکالیف محول فعالیت ها و 

شده با کمک دوستان یا 
استاد از تکنولوژي استفاده 
کند و کارهاي محوله را 

.انجام دهد

می تواند براي انجام فعالیت ها 
و تکالیف محول شده و توسعه 
مهارت شنیداري و گفتاري خود 
به تنهایی و مستقل از 
تکنولوژي استفاده کند و در این 
راستا به دوستان خود کمک 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
مطالب متنوع را از منابع مختلف جمع موضوعات و رویدادهاي روزمرهدر طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان درباره 

). lecture(آوري کنند، یادداشت بردارند و در کالس ارایه بدهند 
که ) tasks(مختلف گفتاري آشنا شوند،  و از طریق فعالیت هاییکالم و فنون و انگلیسی در سطح متوسطواژگان، دستور و تلفظ زبان با 

. را در گفتار خود بکار ببرندواژگان، دستور و تلفظ صحیح زبان انگلیسی در سطح متوسطاین برایشان طراحی می شود
این . و در بحث هاي کالسی شرکت فعال داشته باشندنقش کنند ایفاي ) آکادمیک، کاري و اجتماعی(در موقعیت هاي مختلف زبانی 

:فرصت ها عبارتند از

تکلیف عملکرديتکلیف یادگیريفرصت یادگیري
ارایه سخنرانی و یادداشت 

برداري
انتخاب موضوع مورد عالقه خود یا مخاطب 

، جمع آوري مطالب مرتبط با موضوع از )همکالسی ها(
دستور و منابع اطالعاتی مختلف، فراگرفتن واژگان، 

مرتبط، اماده کردن منابع، لوازم تلفظ واژگان و جمالت
یا تجهیزات الزم از قبیل اسالید، فیلم، فایل صوتی و 

.براي ارایه در کالس...  

در کالس ) lecture(ارایه سخنرانی 
درباره موضوعات روزمره با استفاده از 
واژکان و دستورزبان مناسب که قبال 
آموخته درباره موضوعی که از قبل آماده 

.کرده است

جمع آوري اطالعات از منابع مختلف درباره موضوعی شرکت در بحث هاي کالسی
که از قبل تعیین شده، و قرار است در کالس به بحث 

دستور و تلفظ لغات و کاربرد واژگان، . گذاشته شود
. مرتبطجمالت

شرکت فعال در بحث هاي کالسی با بکار 
دستور و تلفظ لغات و جمالتبردن واژگان، 

.مرتبط

ر و یادگیري واژگان، دستو
تلفظ لغات و جمالت رایج 
زبان انگلیسی  و شیوه گفتمان 
در موقعیت هاي مختلف 

آکادمیک، کاري و اجتماعی

انجام کاربرگ ها یا فعالیت هاي ارایه شده توسط استاد 
به شکل گروهی یا انفرادي

مراجعه به سایت معرفی شده توسط استاد و انجام 
فعالیت هاي مربوطه

دگیري در کالس یا به ارایه نتیجه تکلیف یا
استاد



١٤٥

راهبردهاي تدریس و یادگیري
,TBLT(استفاده از روش ها و تکنیک هاي مبتنی بر رویکرد ارتباطی  Cooperative/Collaborative Learning, etc (

منابع آموزشی
درس و همچنین نیاز دانشجویان است استفاده اساتید محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه این

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

Carver, T. K., & Fotinos, S. D. (1998). A Conversation Book. NY: Prentice Hall Regents.

Mills, R. (2006). Speaking of Values 1 (2 ed.). NY: Pearson Education.

http://www.linguahouse.com/esl-lesson-plans/esl-course-plans/contents/general-english-
course-plans/intermediate/english-speaking-and-conversation/3b129874-2ed3-3014-81ec-
b59a3f87b50e/95c6f4e8-d8f8-3f84-4de9-80c425276eed/
http://www.eslflow.com/speakingandcommunicativeicebreakeractivities.html
http://www.cambridge.org.br/for-students/pronunciation-listening-e-
speaking?uk_url=/br/elt/catalogue/subject/project/custom/item7089307/English-Unlimited-
English-Unlimited-Vocabulary-Extra-Worksheets?currentSubjectID=382378
http://www.englishcurrent.com/category/upper-intermediate/
http://www.eslgold.com/speaking/topics_conversation.html
http://www.eslgold.com/speaking/tasks_main.html
http://www.autoenglish.org/speaking.htm

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري

این آزمون به شکل شفاهی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب آموخته شده در : آزمون نهایی.1
% 30. طی دوره را به شکل عملی در گفتمان خود به کار ببرند

. یش بینی شده و در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر اساس عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و عملکردي پ: ارزشیابی فرایند.2
40%

مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار یا پروژه.3
ز نمره ارزشیابی یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي ا. عملکرد او در طول دوره است
% 30. را به خود اختصاص می دهد
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»2دستور زبان کاربردي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

بدون دانش نحوه ترکیب کردن واژگان، . امروزه تردیدي وجود ندارد که دانش دستور زبان براي تسلط به زبان ضروري است
یادگیري قواعد دستوري نمی تواند خود هدف آموزشی باشد بلکه ابزاري . استفاده از واژگان در زبان تقریبا غیر ممکن خواهد شد

آموزش دستور زبان یکی . توجه به این قواعد با توجه به مفهوم آنها در جمله خواهد بودبراي تسلط به زبان محسوب می شود لذا
به ویژه در آموزش زبان انگلیسی، بدون دانش . از بخش هاي اساسی آموزش و پرورش آموزشگاهی یا آموزش بزرگساالن است

. از دست می دهنددستور زبان خوب، جمالت گفتاري و یا نوشتاري تا حدي بخشی از معناي خود را

مشخصات درس
نظري:نوع درس

2:تعداد واحد
:زمان درس

ساعت32
ــنیاز دســتور :پیش

1زبان کاربردي 

2دستور زبان کاربردي :به فارسی : نام درس
Understanding Grammar in Use II: به انگلیسی 

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در جمله جهت  برقراري ارتباط مؤثر در گفتمان را از نظر مفهومی درك نقش عناصر دستوريبا 

. متن بنویسندترکیب جمالت دستوريکنند و بتوانند با استفاده از این عناصر دستوري از 

ــتگی  شایســـــ
:اساسی

1-1Ck
3سطح2سطح1سطح هامالك

عناصـــر نقـــش 
دســـــتوري در 

ساختمان جمله

نقش عناصر دستوري در 
ساختمان جمله شناسایی 

نموده است اما هنوز 
نتوانسته از این عناصر 

.جمالت دستوري بنویسد

با استفاده از نقش عناصر 
دستوري در ساختمان جمله، 

انواع مختلف جمالت 
.دستوري را بنویسد

با استفاده از نقش عناصر 
ا توجه به دستوري، بتواند ب

نیاز واقعی خود جمالت 
دستوري را براي انواع متن 

. ها بنویسد
ترکیــب جمــالت 

دستوري
با استفاده از عناصر 

دستوري، می تواند جمالت 
غیر دستوري را از جمالت 
دستوري تشخیص دهد اما 

نمی تواند آنها را اصالح 
.نماید

با استفاده از عناصر 
دستوري، می تواند جمالت 

دستوري را از جمالت غیر 
دستوري تشخیص دهد و 

.آنها را اصالح نماید

با استفاده از عناصر 
دستوري، می تواند جمالت 
غیر دستوري را از جمالت 
دستوري در انواع متن ها 

تشخیص دهد و آنها را 
.اصالح نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
می شود تا دانشجویان با توجه به مفهوم عناصر دستوري، کاربرد انها را در جمله نویسی در طی این دوره فرصت هایی فراهم 

:دستوري تمرین کنند
و الگو هاي جمله سازي و استفاده از ) فاعل، فعل ، مفعول و متمم(یادگیري اجزاي سازنده یک جمله -1
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آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم آنها
معلوم و مجهول  و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم انهایادگیري ساختمان فعل -2
یادگیري ساختمان جمالت سببی و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به مفهوم انها-3
یادگیري ساختمان جمله واره اسمی و نقش هاي انان و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به -4

مفهوم انها
یادگیري ساختمان جمله واره صفتی و نقش هاي انان و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به -5

مفهوم انها
و استفاده از آنها در جمله سازي با ) structural parallelism(یادگیري ساختمان جمله هاي موازي -6

توجه به مفهوم انها
Adjective clauses

و استفاده از آنها در جمله ) structural parallelism(ه وار ه هاي قیدي یادگیري ساختمان جمل-7
سازي با توجه به مفهوم انها

و استفاده از آنها در جمله سازي با توجه به )(Sentence connectorsیادگیري جمالت ترکیبی -7
مفهوم انها

:تکالیف یادگیري
. تکالیف یادگیري، تمرین ها و فعالیت هاي کالسی در این درس داراي چندین مرحله است

فعالیت هاي افزایش سطح آگاهی زبان آموزان نسبت به عناصر زبانی و یادگیري ساخت دستوري آنها-1
فعالیت هاي افزایش سطح آگاهی زبان آموزان نسبت به مفاهیم عناصر زبانی در گفتمان -2
لیت هاي استفاده از عناصر دستوري در جمله سازي با توجه به مفاهیم آنهافعا-3
فعالیت هاي استفاده از جمالت دستوري در نگارش انواع متن ها-4

:تکالیف عملکردي
کاربرد شکل صحیح عناصر دستوري در جمله-1
تشخیص جمالت دستوري از جمالت غیر دستوري-2
متن و اصالح آنانتشخیص جمالت غیر دستوري در -3

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیري مشارکتی 

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (است .

منابع آموزشی.4
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 
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.کنند
Understanding and Using English Grammar by Azar, Betty Schrampfer and Koch,
Rachel Spack

راهبردهاي ارزشیابی .5
آزمونبه شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب این : آزمون نهایی-

.آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-

.ه و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم صورت می گیردیادگیري  پیش بینی شد
وضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرشدهدادهبازخوردهايهمراهبهشدهنوشتههايمتنکلیه: کارپوشهارزیابی-

ازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبرايریزيبرنامهمبناي
.گرددمیضبطوثبتآموزشیواحددرنسخهیکودانشجواختیاردرپوشه
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»1مهارت نوشتاري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

این شکل ارتباط بخصوص براي افـرادي کـه در حرفـه    . نگارش یکی از مهارت هاي مهم برقراري ارتباط در زندگی روزمره است
معلمی تحصیل می کنند اهمیت  دارد، زیرا مهارت به تحریر دراوردن ایده ها در فرهنگ ها و بافت هـاي مختلـف علمـی بسـیار     

از این رو معلمان بایستی عالوه بـر کسـب   . ه صورت عملی از نگارش اغاز می شودمتنوع است، لذا اشنایی با فرهنگ یک زبان ب
مهارت نگارش انگلیسی با فرهنگ این زبان نیز اشنا شوند تا بتوانند با استفاده صحیح و بجا از واژگان، اصـطالحات، سـاختارهاي   

نتقال دهند و براي ایجاد یـا ارتقـا ایـن مهـارت در     دستوري و عالیم نشانه گذاري ایده هاي خود را در قالب نوشتاري به درستی ا
.  دانش اموزان خود برنامه ریزي کنند

:مشخصات درس
نظري:نوع درس

2:تعداد واحد
ــان درس 32:زمـ

ساعت
ندارد:پیشنیاز

1مهارت نوشتاري : به فارسی :نام درس
1Effective Writing Skills:به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
صـحیح در  ) واژگان، ساختاردسـتوري و نشـانه گـذاري   (ایده هاي خود را با استفاده از اصول نگارش 

.قالب پاراگراف بنویسد و با کمک همکالسی ها و استاد، آن را ویرایش کند

شایســـــــتگی 
:اساسی

CK 1-1, 1-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــاي   ــی ه ویژگ

پاراگراف
(aspects

and features
of a

paragraph)

می تواند با اسـتفاده از ویژگـی   
هاي نگارش پـاراگراف، بـراي   
پاراگراف هاي مختلـف جملـه   
عنوان مـرتبط بـا ایـده اصـلی     

اما هنوز نمی . پاراگراف بنویسد
تواند یک پاراگراف منسـجم را  

. به شکل منطقی تولید کند

می تواند دربـاره ایـده اصـلی    
ــه   ــک جمل مطــرح شــده در ی
عنــــــــوان، جمــــــــالت 

ــایتی supporting(حمـ
sentences ( بنویسد و این

جمالت را به شکلی منسجم و 
. منطقی تولید کند

می تواند براي موضـوعات  
ارایــه شــده در کــالس، بــا 
رعایت سـاختار دسـتوري و   
عالیم نشانه گـذاري، یـک   
پــــاراگراف منســــجم و  

unifiedــد و . بنویســــ
پاراگراف هاي ارایه شده در 

.کالس را ویرایش کند
می توانـد ایـده هـاي مناسـب     هانگارش ایده 

براي نگارش انتخاب کند و بـا  
ــت ســاختار دســتوري و    رعای
عالیم نشانه گذاري، ایده هاي 
ــالت   ــب جمـ ــود را در قالـ خـ

ولی هنـوز نمـی توانـد    . بنویسد
یک پاراگراف منسجم بـا نظـم   

می تواند ایده هاي خـود را در  
قالب جمالت به طور منطقـی  

و بــه پــاراگراف مرتــب کــرده 
.تبدیل کند

ــی توانــد بــا ویــرایش     م
پاراگراف هاي خود، آنهـا را  
بسط داده و پاراگراف هـاي  
ــاي    ــده ه ــا ای ــجم ب منس

. خالقانه تولید کند
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.منطقی تولید کند

می تواند پاراگراف هـاي ارایـه   مرور و ویرایش
شده در کالس را مورد بررسی 
قرار داده و تصحیح یا ویـرایش  

ــد . کنــد ــی هنــوز نمــی توان ول
یژگی هاي پاراگراف نویسی را و

.در بازنویسی خود رعایت کند

می تواند با توجه بـه اصـول و   
ــک   ــاي نگــارش ی ویژگــی ه
پاراگراف، و به شکل گروهـی  
پـــاراگراف هـــاي خـــود یـــا 
ــرایش و   ــتانش را ویــ دوســ

.بازنویسی کند

می توانـد پـاراگراف هـاي    
ــا   ــتانش را ب ــا دوس ــود ی خ
ــی   ــول و ویژگ ــت اص رعای

ویرایش کنـد  هاي نگارش 
و پاراگرافی منسجم با نظم 

.منطقی بنویسد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با توجه به اصول نگارش، ویژگی هاي نگارش پـاراگراف را بـه کـار    
:گیرند

,Introducing the course: جلسه اول the book, the tasks and activities, and
assessment procedures

Recognizing and writing complete sentences: جلسه دوم
Identifying common paragraph features
Identifying the topic of a paragraph
Identifying strong and weak paragraphs

Identifying topics and: جلسه سوم main ideas
Identifying strong and weak topic sentences
Writing topic sentences
Combining sentences using connectors
Using commas in sentences

Developing paragraphs with descriptive details:جلسه چهارم
Using lists to brainstorm
Learning to edit lists
Combining sentences containing adjectives
Writing about places

,Practicing sef and peer editing:جلسه پنجم catching up with the previous
sessions

Using word maps to brainstorm:جلسه ششم
Using adjectives in sentences
Writing concluding sentences
Using sentence punctuation
Writing about people

Reviewing of descriptive vocabulary: جلسه هفتم
Using free writing to brainstorm
Reviewing of paragraph contents
Developing peer feedback skills
Writing about a trend
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Using opinions and examples in: جلسه هشتم supporting sentences
Using discussion to brainstorm
Writing about opinions

,Practiing reviewing and editing:جلسه نهم catching up with the previous
sessions

Learning about paragraphs explaining cause and effect/result:جلسه دهم
Combining sentences with conjunctions, e.g., so, because, …
Practicing word maps and free writing
Writing about explanations and excuses

Expressing personal feelings and problems: جلسه یازدهم
Identifying logical order of supporting sentences
Editing lists by ordering ideas logically
Writing about problems or difficulties

,Using time expressions:جلسه دوازدهم e.g., after, before, when, …
Identifying the main parts of a narrative
Ordering events in a narrative logically
Writing about interesting or unusual experiences

,Practicing reviewing and editing:سیزدهمجلسه  catching up with the previous
sessions

Using double lists to brainstorm:جلسه چهاردهم
Using conjunctions of comparison, e.g., whereas, however…
Organizing a comparison paragraph
Comparing different situations/events
Writing about life changes

Writing about cause and effect relationships: جلسه پانزدهم
Using pair interviews to brainstorm
Beginning paragraphs with a question
Writing about a difficult decision

Writing about hopes and: جلسه شانزدهم plans for the future
Review of brainstorming techniques
Review of transition expressions
Writing about the future

:تکالیف یادگیري
در این درس تکالیف یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد و شامل تمرین ها و فعالیت هایی است که یادگیري آنها براي نگارش 

:این فعالیت ها عبارتند از . وري استمتن بسیار ضر

که ذهن یادگیرندگان را درگیر موضوعی که قرار است بنویسند ) Pre writing Activities(فعالیت هاي پیش از نوشتن -
.می کنند و انگیزه الزم را براي انجام کار در انها ایجاد می کنند

که بر روي جنبه هاي نگارش پاراگراف و اصول نگارش تمرکز کرده و به ) writing Activities(فعالیت هاي نوشتن -
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. شکل هدفمند و کنترل شده یادگیرنده را هدایت می کنند تا درباره موضوع مورد بحث بنویسند
که به دانشجویان می اموزند چطور کار (reviewing and revising activities)فعالیت هاي مرور و ویرایش کردن -

و همکالسی ها را مرور و ویرایش کنند خود 

:تکالیف عملکردي
در هر جلسه متناسب با فرصت هاي یادگیري تکالیف عملکردي به دانشجو داده می شود که حاصل آن تولید مـتن نوشـته شـده    

:  از جمله این تکالیف عبارتند از. توسط اوست
 نوشتن جمالت عنوان براي پاراگراف ها
ف هاي بهم ریختهمرتب کردن پاراگرا
حذف جمالت نامرتبط با منطق متن/ ترکیب جمالت با استفاده از کلمات ربط
نوشتن پاراگراف هاي مختلف با سبک ها و موضوعات متنوع در طول دوره
 ویرایش متن هاي نوشته شده توسط خود یا همکالسی ها

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند اسـتفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري 

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (    در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طـرح شـده و نیـز
. ی تدریس استشیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقع

منابع آموزشی.4
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

Writing in paragraphs, D.E. Zemach & Carlos Islam, Macmillan
Guided Paragraph Writing, TC Jupp and John Milne
Writers at Work The Paragraph, Jill Singleton
Writing With Confidence Writing Effective Sentences and Paragraphs, Alan
Meyers

: منابع پیشنهادي فرعی 
Paragraph Writing Simplified, John Ostrom and William Cook
Steps to Writing Well, Volume 1, Tenth Edition, Jean Wyrick
Paragraph Development A Guide for Students of English, Martin L. Arnaudet
and Mary Ellen Barrett

راهبردهاي ارزشیابی .5
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که در آن دانشجویان باید مطالب این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد: آزمون نهایی-
%50.  آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در نوشته هاي خود به کار ببرند

این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-
%15الی % 10.ها در طول ترم  صورت می گیردیادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

کلیه متن هاي نوشته شده به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي : ارزیابی پوشه کار-
از پوشه در یک نسخه. برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد

%40الی % 35.ر واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردداختیار دانشجو و یک نسخه د
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»رسانهمهارت خواندن«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

بنابراین فهـم  . امروزه، در عصر ارتباطات، مطلع بودن معلمان از اخبار و رویدادهاي جهان یکی از ضرورت هاي حرفه اي آنهاست
. متون مطبوعاتی و رسانه، مستلزم کاربرد راهبردهاي الزم براي خواندن مستقل و بدون نیاز به فرهنگ واژگـان یـا مربـی اسـت    

ازاین رو، معلمان زبان انگلیسی می بایست عالوه بر توانایی مطالعه متون رسانه و نقد و بررسی آنها، متـون مناسـب و بـه روز را    
کالس و براي دانش آموزان در سطوح مختلف دانش زبانی انتخاب کرده و براي اسـتفاده از آنهـا برنامـه ریـزي     براي استفاده در

.کنند

مشخصـــــات 
درس

-نظري: نوع درس
عملی

2: تعداد واحد
: زمان درس

ساعت48
ــنیاز ــارت : پیش مه
مهارت و 1خواندن

2خواندن 

رسانه          مهارت خواندن: به فارسی : نام درس
: به انگلیسی 

Reading Media Skill

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و کسـب دایـره واژگـان و اصـطالحات     2با استفاده از مهارت بدست آمـده در درس مهـارت خوانـدن    

، متون اصیل و خبـري  مختلف متون مطبوعاتی و رسانه(Genre)بکار رفته در گونه هاي مطبوعاتی 
)authentic & informative (راهبـرد مناسـب بـا گونـه هـاي      همچنین . را بخواند و درك کند

(Genre) متنوع متن را انتخاب نموده و دریافت خود را در قالب یادداشت هاي کوتاه کتبی یا گزارش
کنـد کـه بـراي تـدریس     ها به دانشجو کمک مـی کسب این مهارت. ان انگلیسی ارائه دهدشفاهی به زب

کتاب هاي درسی رشته خود مطالب متنوع، جالب، به روز، ومتناسب بـا عالیـق و سـن و سـطح زبـانی      
.دانش آموزان تهیه کند :شایستگی اساسی

PK 1-1, 1-2
PCK 3-1, 3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
واژگان و 
اصطالحا

ت 
مطبوعاتی

می تواند متون رسانه و 
مطبوعاتی را بخواند و با حدس 
زدن واژگان جدید، معانی انها 

همچنین از این . را درك کند
واژگان در جمالت خود استفاده 

ولی هنوز نمی تواند . کند
مشتقات این واژگان را به کار 

.برد

می تواند واژگان و اصطالحات 
ین دوره را درمتون فراگرفته در ا

گوناگون درك کند و مشتقات آنها 
.را در جمالت خود بکار ببرد

می تواند متون مطبوعاتی و 
رسانه اي مختلف را با استفاده 
از راهبردهاي مختلف بخواند، 

درك کند و با استفاده از 
اصطالحات ژورنالیستی 

خالصه یا گزارشی از متون 
خوانده شده را به زبان انگلیسی 

. ائه دهدار
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گونه هاي 
) ژانرهاي(

متون 
رسانه و 

مطبوعاتی

می تواند متون رسانه و 
مطبوعاتی را با استفاده از 

راهبردهاي الزم بخواند، درك 
کند و به زبان خود به انگلیسی 

) paraphrase. (بازگو کند
اما هنوز نمی تواند ژانرهاي 

متنوع این متون را درك کند 
.ارایه دهدیا به زبان انگلیسی 

می تواند انواع متون رسانه و 
مطبوعاتی از جمله اخبار، اعالنات،
تصاویر، آگهی ها، تبلیغات، جدول 

را درك ... ها، عالیم، بروشورها و
کرده و هدف هر یک را تشخیص 

همچنین تفسیر یا تحلیل خود . دهد
را به صورت کتبی یا شفاهی به 

.انگلیسی ارایه دهد

برداشت می تواند خالصه، 
ذهنی و تحلیلی یا نقد خود را 

از انواع متون خوانده شده بطور 
شفاهی یا کتبی با کاربرد انواع 

اصطالحات مطبوعاتی به 
.انگلیسی ارایه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
و مجالت انگلیسی با سبک هاي متنوع متون مختلفی از روزنامه هادر طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان 

را بخوانند و با استفاده از واژگان و اصطالحات ژورنالیستی فراگرفته شده، متون خوانده شده را مورد بحث، تبادل نظر و نقد قـرار  
:ژانرهاي مختلف متون ارایه شده در کالس اهداف زیر را دارند. دهند

Informative texts: texts that inform the reader about events, happenings, news,
etc.
Persuasive texts: texts that persuade the reader to do, say, buy, sell, …
something
Descriptive texts: texts that describe places, people, feelings, objects, etc.
Instructive texts: texts that instruct the reader to do something step by step
Explanatory texts: texts that explain events, reasons, tasks, etc.

:انواع متون عبارتند از

newspaper article

magazine article

list of instructions

dictionary definition

advertisement

social worker's report

list of ingredients on the side of a food pack

news

:تکالیف یادگیري
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در این درس تکالیف و فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد و شامل بخـش هـایی اسـت کـه بـراي درك مـتن بسـیار        
:این فعالیت ها عبارتند از . ضروري است

که هدف آن اماده سازي ذهن دانشجو براي خواندن ) Pre reading Activities(فعالیت هاي پیش از خواندن -
.و درك متن است

که هدف آن حفظ توجه و تمرکز دانشجو از ابتدا تا ) whilst reading activities(فعالیت هاي حین خواندن -
.انتهاي متن است

طلب، تجزیه که هدف آن چک کردن توانایی درك م(Post reading activities)فعالیت هاي پس از خواندن -
.تحلیل و تفسیر متن جدید است

:تکالیف عملکردي
بازگویی یا بازنویسی متن به انگلیسی در کالس-
نوشتن جمله یا پاراگراف با واژگان و اصطالحات مطبوعاتی-
یادداشت برداري یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن به انگلیسی در کالس-
ی یا کتبیارایه خالصه متن به انگلیسی به صورت شفاه-
انجام فعالیت هاي مربوط به سایت هاي آموزشی و ارایه آن به استاد-
تهیه و تنظیم یک مجله به صورت گروهی در طول ترم و ارایه آن به استاد در انتهاي دوره -

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
,TBLT(بسته به محتواي هر متن روش ها و تکنیک هاي مبتنی بر رویکرد ارتباطی  Cooperative/Collaborative

Learning, etc (با استفاده از کار گروهی به شیوه هاي مختلف مورداستفاده قرار می گیرد .

منابع آموزشی.4
اساتید محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است 

.کننداستفاده 
: منابع پیشنهادي اصلی 

منابع پیشنهادي براي این درس روزنامه ها، مجالت، پوسترها، بروشورها و کاتالوگ هاي موجود در بازار و وبگاه هاي خبري 
.هستند

:منابع فرعی 

1) http://newsroom101.net/
2) http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx
3) http://fairfaxmedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
4) http://esl-bits.net/advanced.listening/ESL.English.Listening.htm
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5) http://esl-bits.net/interact/sets/Set12_frame.htm
6) http://www.literacynet.org/cnnsf/archives.html

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

%60.  به کار ببرند) unseen(دوره را به شکل عملی در مورد متون جدیدآموخته شده در طی 
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به ارایه هاي کتبی و شفاهی دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-

%15الی % 10.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار-

یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی . عملکرد او در طول دوره است
%30الی % 25). براي مثال تهیه مجله( د را به خود اختصاص می ده
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»2مهارت گفتاري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

پرورش و . مهارت گفتاري یکی از مهارت هاي مهم زبانی است که نیل به هدف برقراري ارتباط با دیگران را ممکن می سازد
بردن واژگان و ساختار دستوري زبان در سطوح مختلف و اشنایی با گفتمان توسعه این مهارت از طریق یادگیري و بکار 

)discourse ( و کاربرد زبان در متن)pragmatics (لذا در این درس دانشجویان با فراگیري واژگان و ساختار . است
ا یکدیگر گفتگو می و کاربرد انها در متن هاي متنوع زبانی ب) upperintermediate(دستوري در سطح نسبتا پیشرفته 

از انجا که مهارت هاي چهارگانه زبان در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و نمی توان انها را کامال ازهم تفکیک کرد، فعالیت . کنند
هاي مرتبط با سه مهارت دیگر بخصوص مهارت شنیداري و خواندن در خدمت مهارت گفتاري قرار می گیرند تا امکان گفتمان 

.ختلف با موضوعات متنوع را ممکن سازنددر متن هاي م

:مشخصات درس
عملی:نوع درس

2:تعداد واحد
:زمان درس

ساعت64
مهارت :پیشنیاز
مهارت و1شنیداري 
مهارت و2شنیداري
1گفتاري 

2مهارت گفتاري :     به فارسی  :نام درس
Conversation skill II: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایده هاي اصلی و فرعی مکالمات را در محیط هاي مختلف آکادمیک، کاري و اجتماعی 

. درك و استنباط کند
.مکالمه بکار گیرددانش واژگانی و دستوري خود را با توجه به موضوع، نوع و محل 

.با تلفظ، تکیه و اهنگ صحیح صحبت کند
ارتباط برقرارکرده ) native speakers(با همکالسی ها، معلم و انگلیسی زبانان 

. وگفتمان کند
سخنرانی هاي ارایه شده در کالس، فایل هاي صوتی و تصویري و برنامه هاي تلویزیونی 

.درا درك کند و یادداشت بردار) زبان اصلی(
براي توسعه ...از تکنولوژي موجود مانند برنامه ها و نرم افزارهاي کامپیوتري، وبگاه ها و

. مهارت شنیداري و گفتاري خود استفاده کند

شایستگی 
:اساسی

PK 2-2, 2-3
PCK 3-1

GK 4-1, 4-2,
4-3, 4-4, 4-5

3سطح2سطح1سطح هامالك
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بکارگیري دانش 
واژگان، دستور 

تلفظ زبان زبان و 
انگلیسی

می تواند واژگان، دستور و 
تلفظ زبان انگلیسی در سطح 

upper(متوسط باال
intermediate) را در

کالم گفتاري درك کند و 
معادل آنها را در زبان خود 

ولی هنوز نمی تواند در . بیابد
موقعیت هاي مختلف و بطور 
صحیح آنها را در گفتار و 

.کالم خود بکار برد

تواند واژگان، دستور می 
و تلفظ زبان انگلیسی در 
سطح متوسط 

upper(باال
intermediate) را

در کالم گفتاري گوناگون 
درك کند و معادل آنها را 
در زبان خود بیابد و در 
موقعیت هاي مشابه با 
امادگی قبلی آنها را در 

.گفتار خود بکار برد

می تواند واژگان، دستور و تلفظ 
در سطح متوسط زبان انگلیسی

upper(باال
intermediate) را در کالم

گفتاري گوناگون درك کند و 
معادل آنها را در زبان خود بیابد 
و در موقعیت هاي جدید بطور 
فی البداهه آنها را در گفتار خود 

.بطور صحیح بکار ببرد

ارایه سخنرانی به 
انگلیسی و 

یادداشت برداري

می تواند درباره موضوعات و 
رویدادهاي روزمره مطالب 
کافی از منابع مختلف جمع 
آوري و تهیه کند ولی نمی 
تواند براحتی بدون روخوانی 
یادداشت هاي خود آن را 
درکالس ارایه دهد بطوري 

.که مخاطب را جذب کند

می تواند درباره 
موضوعات ورویدادهاي 
روزمره مطالب کافی از 
منابع مختلف جمع آوري، 

دي خالصه و طبقه بن
کند و بدون روخوانی 
یادداشت هاي خود آن را 

. در کالس ارایه دهد

می تواند درباره موضوعات و 
رویدادهاي روزمره مطالب کافی 
از منابع مختلف جمع آوري، 
خالصه و طبقه بندي کند و با 
اعتماد به نفس و تلفظ صحیح 
بدون مراجعه به یادداشت هاي 

. خود آن را در کالس ارایه دهد

استفاده از 
تکنولوژي براي 
توسعه مهارت 
شنیداري و 

گفتاري

در استفاده از تکنولوژي براي 
انجام فعالیت ها و تکالیف 

.محول شده مشکل دارد

می تواند براي انجام 
فعالیت ها و تکالیف 
محول شده با کمک 
دوستان یا استاد از 
تکنولوژي استفاده کند و 
کارهاي محوله را انجام 

.دهد

تواند براي انجام فعالیت ها می 
و تکالیف محول شده و توسعه 
مهارت شنیداري و گفتاري خود 
به تنهایی و مستقل از تکنولوژي 
استفاده کند و در این راستا به 

.دوستان خود کمک کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
مطالب متنوع را از منابع موضوعات و رویدادهاي روزمرهرباره در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان د

). lecture(مختلف جمع آوري کنند، یادداشت بردارند و در کالس ارایه بدهند 
مختلف گفتاري آشنا کالم و فنون و )(upper intermediateواژگان، دستور و تلفظ زبان انگلیسی در سطح متوسط باالبا 

واژگان، دستور و تلفظ صحیح زبان انگلیسی در سطح این که برایشان طراحی می شود) tasks(فعالیت هاییشوند،  و از طریق 
. را در گفتار خود بکار ببرند)(upper intermediateمتوسط باال

. اشندو در بحث هاي کالسی شرکت فعال داشته بایفاي نقش کنند ) آکادمیک، کاري و اجتماعی(در موقعیت هاي مختلف زبانی 
:این فرصت ها عبارتند از

تکلیف عملکرديتکلیف یادگیريفرصت یادگیري
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ارایه سخنرانی و یادداشت 
برداري

انتخاب موضوع مورد عالقه خود یا مخاطب 
، جمع آوري مطالب مرتبط با )همکالسی ها(

موضوع از منابع اطالعاتی مختلف، فراگرفتن 
مرتبط، دستور و تلفظ واژگان و جمالتواژگان، 

اماده کردن منابع، لوازم یا تجهیزات الزم از قبیل 
براي ارایه در ...  اسالید، فیلم، فایل صوتی و 

.کالس

در کالس ) lecture(ارایه سخنرانی 
درباره موضوعات روزمره با استفاده از 
واژکان و دستورزبان مناسب که قبال 
آموخته درباره موضوعی که از قبل آماده 

.کرده است

شرکت در بحث هاي 
کالسی

جمع آوري اطالعات از منابع مختلف درباره 
موضوعی که از قبل تعیین شده، و قرار است در 

کاربرد واژگان، . کالس به بحث گذاشته شود
. مرتبطدستور و تلفظ لغات و جمالت

شرکت فعال در بحث هاي کالسی با 
دستور و تلفظ لغات و بکار بردن واژگان، 

.مرتبطجمالت

یادگیري واژگان، دستور و 
تلفظ لغات و جمالت رایج 
زبان انگلیسی  و شیوه 
گفتمان در موقعیت هاي 
مختلف آکادمیک، کاري و 

اجتماعی

انجام کاربرگ ها یا فعالیت هاي ارایه شده توسط 
استاد به شکل گروهی یا انفرادي

مراجعه به سایت معرفی شده توسط استاد و انجام 
هفعالیت هاي مربوط

ارایه نتیجه تکلیف یادگیري در کالس یا 
به استاد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
,TBLT(استفاده از روش ها و تکنیک هاي مبتنی بر رویکرد ارتباطی  Cooperative/Collaborative Learning,

etc (
منابع آموزشی.4

متناسب با اهداف برنامه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است اساتید محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که 
.استفاده کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 

Huang, Li-Shih (2010). Academic Communication Skills. Maryland: University Press
of America.

Mills, R. (2006). Speaking of Values 2 (2 ed.). NY: Pearson Education.

http://www.macmillanstraightforward.com/resources/worksheets/upper-
intermediate-worksheets/
http://www.eslflow.com/speakingandcommunicativeicebreakeractivities.html
http://www.englishcurrent.com/category/upper-intermediate/
http://www.eslgold.com/speaking/topics_conversation.html
http://www.teachya.com/my_level/upper_intermediate.php
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http://www.eslgold.com/speaking/tasks_main.html
http://www.autoenglish.org/speaking.htm
http://busyteacher.org/classroom_activities-speaking-worksheets/
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Level=Upper-
intermediate+(B2)&page=3
http://www.headsupenglish.com/index.php/advanced-english-students/advanced-
skill-builders/advanced-speaking
http://www.handoutsonline.com/navigation/instant_lessons.php
http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/lesson-share-
archive/speaking/speaking-inventions/145171.article

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

این آزمون به شکل شفاهی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید : آزمون نهایی)1
% 30. مطالب آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در گفتمان خود به کار ببرند

یش بینی شده و در طول این ارزشیابی بر اساس عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و عملکردي پ: ارزشیابی فرایند)2
%40. ترم  صورت می گیرد

مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس : ارزیابی پوشه کار یا پروژه)3
یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که . ارزیابی از عملکرد او در طول دوره است

% 30. ز نمره ارزشیابی را به خود اختصاص می دهددرصدي ا
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»1خالقیت از طریق ادبیات «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

در آموزش زبان انگلیسی ابزاري مهم در آموزش مهارت هاي اصـلی زبـانی مثـل خوانـدن، نگـارش،      ) شعر(امروزه کاربرد ادبیات 
در حالیکه ادبیات منبع غنـی از متـون   . فرعی مثل واژگان، گرامر و تلفظ محسوب می شودشنیدن و مکالمه کردن  و در مهارت 

مواد واقعـی  . واقعی زبان را فراهم می آورد و ابزاري قابل توجه در آموزش زبان انگلیسی است، اما خود هدف یادگیري نمی باشد
. از ادبیات در یادگیري زبان انگلیسی محسوب می شـوند زبانی، غناي فرهنگی، غناي زبانی و توجه فردي از دالیل مهم استفاده

آثـار ادبـی باعـث مـی     . ادبیات در کالس باعث می شود تا زبان آموزان در معرض نمونه هایی از محیط طبیعی زبانی قرار گیرند
سخنگویان بومی آن زبان آموزان با افکار، احساسات، آداب، سنن. شوند تا فهم چگونگی ارتباط مردم در زبان هدف تسهیل گردد

بدین ترتیب ادبیات انگلیسی منحصر به ادبیات کشور خاصی نخواهد بود بلکـه هـر اثـري هنـري بـه زبـان       . زبان آشنا می شوند
متون ادبی را می توان به شکل اصلی و یا شکل ساده شـده و یـا خالصـه شـده آن     . انگلیسی قابل استفاده در کالس خواهد بود

این متون به شکل هاي کتبی ، شنیداري و یـا  . این آثار می توانند داستان کوتاه، شعر، خالصه رمان باشند. مورد استفاده قرار داد
.پاد کستینگ ، سبک هاي یادگیري متفاوت زبان اموزان را مورد خطاب قرار دهد

مشخصات درس
نظري:نوع درس

2:تعداد واحد
32:زمــــان درس

ساعت
:پیشنیاز

2مهارت خواندن 

1خالقیت از طریق ادبیات : درسنام 
Creativity through Literature I

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با خواندن شعر انگلیسی، آنها را از نظر مفهوم، سبک و قالب هاي شعري تفسیر کند و درك درسـتی  

شعر خالقیـت در آنهـا از طریـق    خواندن فعالها کسب کند تا با از معناي تحت اللفظی و تفسیري آن
همچنـین مـی   . طرح سوال در باره نحوه استفاده از کلمات ، زبان ادبی و موسیقی شعر افزایش یابـد 

نیـز یکـی دیگـر از    آرایه هـاي ادبـی  شناخت . را از نظر فرم و محتوا شناسایی نمایدانواع شعرتواند 
.اهداف این درس می باشد

ــتگی  شایســـــ
:اساسی

1-1CK

3سطح2سطح1سطح هامالك
با خواندن شعر ، موضوع خواندن فعال

را می فهمد اما هنوز در 
پی بردن به ایده اصـلی  

.  آن مشکل دارد

با خواندن شعر ، موضوع 
را می فهمد امـا دربـاره   
ایــده اصــلی آن حــدس 

.هایی می زند

با خواندن شعر ، به ایده 
اصلی و اهـداف آن پـی   

. می برد
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شناســایی انــواع   
شعر

ــدن  ــدن و فهمی در خوان
شعر مشکلی نـدارد امـا   
نوع شعر و محتـواي آن  

.را تشخیص نمی دهد

ــدن  ــدن و فهمی در خوان
شعر مشکلی ندارد و نوع 
شــعر را تشــخیص مــی 

.دهد

ــدن  ــدن و فهمی در خوان
شعر از نـوع و محتـواي   

براي بهتر فهمیدن شعر 
ایده اصـلی کمـک مـی    

.گیرد
شناخت آرایـه  

هاي ادبی
ــدن  ــدن و فهمی در خوان
شعر مشکلی ندارد اما با 
آرایه هـاي ادبـی شـهر    

.آشنایی ندارد

ــدن  ــدن و فهمی در خوان
شعر مشکلی نـدارد و بـا   
ــه هــاي  شــناخت از آرای
ادبی شـعر را تجزیـه ئ   

.تحلیل می نماید

ــدن  ــدن و فهمی در خوان
مشکلی نـدارد و در  شعر 

بحث درباره مفهـوم آن  
از آرایـــه هـــاي ادبـــی 

.استفاده می نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت

:با خواندن یک شعر ساده
.زبان آموزان سعی می کنند با مهارت سطوح باالي تفکر معانی چند گانه واژگان مختلف را شناسایی کنند

فهمیدن شعر با استفاده از تفکر خالق و با الهام از آن قطعه خود پاراگرافی در مورد مطالب ایده ال خود می زبان آموزان بعد از 
.نویسد

.زبان آموزان در هنگام خواندن یک شعر ساده به نحوه استفاده از مقوالت گرامري مثل صفات و قید توجه می کنند
لت و معلولی ایده هاي داخل متن توجه می کنند آنگاه با نگارش متنی زبان آموزان هنگام خواندن یک شعر ساده به روابط ع

.روابط علت و معلولی خود را در خصوص این ایده ها خلق می کنند
.زبان اموزان سعی می کنند تا به اسرار موجود در شعر با استفاده از مهارت هاي حل مسئله، پی ببرند

Aims of reading poetry.
What poetry is.
Kinds of poetry: lyric, dramatic, narrative
Figurative language:
simile, metaphor, and personification
Rhyme, internal rhyme, rhyme scheme, repetition, imagery, sound system,
meter, alliteration

:تکالیف یادگیري
مطالعه قرار می گیرد و پس از آن تمرین هاي مرتبط بـا سـطوح   در هر جلسه یک یا چند شعر ساده مورد 

.مختلف مهارت هاي زبانی مثل تمرین درك متن انجام می گیرد
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:تکالیف عملکردي

.دانشجویان به سواالت درك متن درباره شعر ساده پاسخ می دهند
.معناي کلمات جدید شعر را با استفاده از دیکشنري کنترل می کنند

.گان جدید را حدس می زنندمعناي واژ
.به سواالتی که درباره نوع شعر و محتواي آن طرح می شود پاسخ می دهند

.برخی بیت هاي شعر به جمالت ساده پارافریز می کنند
.در مورد برخی مفاهیم،جمالت و مطالب شعر بحث و تبادل نظر می کنند

.خالصه شعر را می نویسند
.کنندبرداشت خود را از شعر بیان می 

.درباره ایده اصلی شعر با هم بحث و گفتگو می کنند
.شعر را با تخیل خود تغییر داده و شعر دیگري بر اساس آن می نویسند

.رفتار، گفته ها، عقاید شخصیت هاي شعر را مورد نقد قرار می دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري
منابع آموزشی

استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و 
.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 
Poetry in English by Abbas Ali Rezai

راهبردهاي ارزشیابی 
دانشجویان باید این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن : آزمون نهایی)1

.مطالب آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در : ارزشیابی فرایند)2

.تکالیف یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم صورت می گیرد
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»مهارت بحث و تبادل نظر«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

با استفاده از این مهارت افراد قادرند پیرامون عقاید، اعتقادات، افکار، . یکی از مهارت هاي مهم زبانی مهارت بحث، مناظره و تبادل نظراست
افقت یا مخالفت کنند، مخاطب خود را متقاعد کنند، احساسات، دانش و تجربیات دیدگاه ها و رویاهاي خود و دیگران صحبت کنند، مو

انجام این کار نیاز به فنون . نظر مخاطبین را به نفع خود تغییر دهند... مسایل را توجیه کنند یا با استدالل، منطق، ترغیب و تشویق و
ی آنهم به زبان خارجی، نیاز به فراگیري کسب این مهارت براي معلم زبان انگلیس. سخنوري و سخنرانی دارد که الزمه کار هر معلمی است

عدم . تلفظ صحیح، واژگان، اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل ها، کالم و فنونی دارد که نشات گرفته از فرهنگ حاکم بر آن زبان هستند
) native speakers(بومی آگاهی زبان آموزان از این اصطالحات و تعابیر، کالم و فنون، برقراري ارتباط میان آنها و صحبت کنندگان 

لذا آشنایی، درك، تحلیل و کاربرد فن بیان به منظور بحث، . را با چالش مواجه می کند و گاه حتی موجب سوء تفاهم و سوء تعبیر می گردد
بدین مناظره، جدل و چانه زنی به زبان انگلیسی یکی از دروس مهم این رشته است که موجب توسعه توانش زبانی دانشجویان شده و

. ترتیب تاثیر مثبت بر حرفه معلمی آنان می گذارد
:مشخصات درس

عملی:نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت64:زمان درس

:پیشنیاز
2و1مهارت گفتاري

2و1مهارت شنیداري

مهارت بحث و مناظره: به فارسی :نام درس
Advanced Discussion and Interaction Skill: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
فن بیان، سخنرانی و سخنوري، بحث و تبادل نظر، مناظره، جدل و چانه زنی را بیاموزد و تشخیص دهد کجا 

تعابیر و ضرب المثل هاي رایج و روزمره درکالم گفتاري زبان انگلیسی و چگونه از واژگان، اصطالحات، 
.استفاده کند تا تاثیرگذاري بیشتري برروي مخاطب داشته باشد

:شایستگی اساسی
PK 2-2, 2-3

PCK 3-1
GK 4-1, 4-2,

4-3, 4-4
3سطح2سطح1سطح هامالك

بکارگیري واژگان، 
اصطالحات، تعابیر 

و ضرب المثل 
هاي رایج زبان 

انگلیسی

می تواند واژگان، اصطالحات، 
تعابیر و ضرب المثل هاي رایج 
زبان انگلیسی در سطح 
پیشرفته را در کالم گفتاري و 
درك کند و معادل آنها را در 

ولی هنوز نمی . زبان خود بیابد
تواند در موقعیت هاي مختلف 
و بطور صحیح آنها را در گفتار 

.و کالم خود بکار برد

می تواند واژگان، اصطالحات، 
تعابیر و ضرب المثل هاي رایج 
زبان انگلیسی در سطح 
پیشرفته را در کالم گفتاري 
گوناگون درك کند و معادل 
آنها را در زبان خود بیابد و در 
موقعیت هاي مشابه با امادگی 
قبلی آنها را در گفتار خود بکار 

.برد

می تواند واژگان، 
اصطالحات، تعابیر و 
ضرب المثل هاي رایج 
زبان انگلیسی در سطح 
پیشرفته را در کالم 
گفتاري گوناگون درك 
کند و معادل آنها را در 
زبان خود بیابد و در 
موقعیت هاي جدید بطور 
فی البداهه آنها را در گفتار 
خود بطور صحیح بکار 

.ببرد
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ارایه سخنرانی به 
انگلیسی

می تواند درباره موضوعی که 
محول شده یا خود به او 

انتخاب کرده مطالب کافی از 
منابع مختلف جمع آوري و 
تهیه کند ولی نمی تواند 
براحتی بدون خواندن یادداشت 
هاي خود آن را درکالس ارایه 
دهد بطوري که مخاطب را 

..جذب کند

می تواند درباره موضوعی که 
به او محول شده یا خود 
انتخاب کرده مطالب کافی از 

تلف جمع آوري، منابع مخ
خالصه و طبقه بندي کند و 
بدون خواندن یادداشت هاي 

. خود آن را در کالس ارایه دهد

می تواند درباره موضوعی 
که به او محول شده یا 
خود انتخاب کرده مطالب 
کافی از منابع مختلف 
جمع آوري، خالصه و 
طبقه بندي کند و با اعتماد 
به نفس و رعایت اصول 

یان بدون سخنرانی و فن ب
مراجعه به یادداشت هاي 
خود آن را در کالس ارایه 

. دهد
بحث و مناظره 

به زبان انگلیسی
می تواند در بحث هاي کالسی 
شرکت کند ولی نمی تواند 
بطور سلیس و روان با استفاده 
از کالم مناسب درباره انچه در 

.ذهن دارد صحبت کند

می تواند بطور موثر در بحث 
شرکت کند و هاي کالسی 

بطور سلیس و روان درباره ایده 
... ها، اعتقادات، احساسات و

.خود صحبت کند

می تواند بطور موثر در 
بحث هاي کالسی شرکت 
کند و بطور سلیس و روان 
درباره ایده ها، اعتقادات، 

خود با ... احساسات و
استفاده از کالم مناسب و 
صحیح و فن بیان صحبت 
کند و مخاطب را تحت 

.ثیر قرار دهدتا
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان درباره موضوعاتی که خود انتخاب می کنند و یا به آنها محول می شود مطالب 
). lecture(متنوع را جمع آوري کرده و در کالس ارایه بدهند 

مختلف گفتاري آشنا شوند،  و از طریق کالم و فنون رایج و روزمره در زبان انگلیسی  و تعبیرات و ضرب المثل هاياصطالحات، واژگان،با 
. این واژگان، اصطالحات، تعابیر و ضرب المثل ها را در گفتار خود بکار ببرندکه برایشان طراحی می شود) tasks(فعالیت هایی

این فرصت ها . ري، جدل و چانه زنی آشنا شده و در بحث هاي کالسی آنها را بکار گیرندسخنرانی و سخنوبا اصول بحث و مناظره،
:عبارتند از

تکلیف عملکرديتکلیف یادگیريفرصت یادگیري
انتخاب موضوع مورد عالقه خود یا مخاطب ارایه سخنرانی

، جمع آوري مطالب مرتبط با موضوع از )همکالسی ها(
فراگرفتن واژگان، اصطالحات، منابع اطالعاتی مختلف، 

تعبیرات و ضرب المثل هاي مرتبط، اماده کردن منابع، 
لوازم یا تجهیزات الزم از قبیل اسالید، فیلم، فایل 

.براي ارایه در کالس...  صوتی و 

در کالس با ) lecture(ارایه سخنرانی 
استفاده از فنون سخنرانی و بیان که قبال 

از قبل آماده آموخته درباره موضوعی که 
.کرده است

جمع آوري اطالعات از منابع مختلف درباره موضوعی شرکت در بحث هاي کالسی
که از قبل تعیین شده، و قرار است در کالس به بحث 

فراگرفتن واژگان، اصطالحات، تعبیرات و . گذاشته شود
. ضرب المثل هاي مرتبط

شرکت فعال در بحث هاي کالسی با بکار 
.فنون مناسببردن کالم و
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یادگیري واژگان، اصطالحات، 
تعبیرات و ضرب المثل هاي 
رایج زبان انگلیسی  و کالم و 

فنون مختلف گفتاري

انجام کاربرگ هاي ارایه شده توسط استاد به شکل 
گروهی یا انفرادي

مراجعه به سایت معرفی شده توسط استاد و انجام 
فعالیت هاي مربوطه

یري در کالس یا به ارایه نتیجه تکلیف یادگ
استاد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
,TBLT(استفاده از روش ها و تکنیک هاي مبتنی بر رویکرد ارتباطی  Cooperative/Collaborative Learning, etc (

منابع آموزشی
درس و همچنین نیاز دانشجویان است استفاده اساتید محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه این 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

(Aberson & Roth, 2008)
Aberson, T., & Roth, E. (2008). Compelling Conversations (2 ed.). Charleston, SC USA:
BookSurge.

Poole, G. (2009). Complete Book of Questions. Michigan: Willow Creek Association.

The Great Book of Quetions and Answers. (2007). London: Arcturus Publishing Limited.

منابع الکترونیکی
https://www.englishclub.com/esl-worksheets/conversation/
http://www.usingenglish.com/teachers/lesson-plans/level-advanced.html
http://www.esl-lounge.com/level5prompt.php
http://www.eslflow.com/debateanddiscussionlessons.html
http://www.linguahouse.com/esl-lesson-plans/esl-course-plans/general-english-course-
plans/english-speaking-and-conversation/
http://www.tefl.net/esl-lesson-plans/esl-worksheets-tp.htm
http://www.headsupenglish.com/index.php/advanced-english-students/advanced-skill-
builders/advanced-speaking

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.3
اساس عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و عملکردي پیش بینی شده و در طول ترم  این ارزشیابی بر : ارزشیابی فرایند)1

%60. صورت می گیرد
مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار یا پروژه)2

ژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی یا بنا بر نظر استاد پرو. عملکرد او در طول دوره است
% 40. را به خود اختصاص می دهد
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»2مهارت نوشتاري «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

متخصصان مربوطـه در  در دنیاي امروز، توانایی ابراز عقیده بطور سلیس و روان و به شکل نوشتاري براي حرفه معلمی براي ارتباط با 
از ایـن رو،  . توانایی نوشتن یک مقاله در گرو کسب مهارتهـاي مقالـه نویسـی مـی باشـد     . سراسر دنیا یک ضرورت محسوب می شود

معلمان زبان انگلیسی می بایست عالوه بر یادگیري نحوه نوشتن یک مقاله بصورت آکادمیک بایستی به سـواالت مربـوط بـه نحـوه     
خگو باشندوبا کسب این مهارت ها قادر به برنامه ریزي براي دانش آموزان خود در سطوح مختلف نگارش یـک  نگارش یک مقاله پاس

.مقاله می باشند

مشخصات درس
-نظــري: نــوع درس

عملی
2: تعداد واحد
: زمان درس

ساعت48
ــنیاز ــارت : پیشـ مهـ
و دسـتور  1نوشتاري 

ــاربردي  ــان ک و 1زب
ــان   ــتور زبـــ دســـ

2کاربردي

2مهارت نوشتاري :  ه فارسیب:  نام درس
Effective Writing Skills II: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با استفاده از یادگیري شیوه ها و اصول مقاله نویسی در این درس،مقاالت مختلف را شناسایی و با استفاده 
از بکارگیري اصول و شیوه هاي خاص هر نوع مقاله آنها را بصورت کتبی ارایه نماید و این اصول و شـیوه  

.ها را متناسب با سطح مهارت مقاله نویسی دانش آموزان انتخاب نماید

:شایستگی اساسی
2-1,1-1CK

)شاخص(هامالك
Indicator

3سطح2سطح1سطح 

یافتن ایده مناسب بـراي  
نوشــتن یــک مقالــه و   

نوشتن رئوس مطالب

عنوانی مناسب بـراي نوشـتن یـک مقالـه     
انتخاب نموده و بتوانـد ،ارتبـاطی مناسـب    
بین ایده هاي مختلـف یـک مقالـه ایجـاد     

ایده اصلی و فرعی مـتن  نماید اما نتوانسته 
.را شناسایی نماید

رئوس مطالـب یـک   
مقاله یا نوشته شامل 
ایـــــده اصـــــلی   

)Thesis

(Statement و
ــی آن   ــد تکمیل فراین
واهداف اصلی تمـام  
ــا را  ــارگراف هــ پــ

.بنویسد

نظر خـود را راجـع   
به رئوس مطـالبی  
کـــــه توســـــط 
ــا  ــی هـ همکالسـ
ارایه شده نوشته و 
بتوانــــد آنهــــا را 
ــا  ــی یــ بازنویســ

ویرایش نماید

با بکارگیري اصول و قوانین مقاله نویسـی  نوشتن مقاله
و بکارگیري اهداف ذکـر شـده در رئـوس    

با بکار گیري اصـول  
و قوانین خـاص هـر   

نظر خـود را راجـع   
مطالــب نوشــتاري 
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مطالب یـک مقالـه بـا سـاختار مناسـب را      
نوشته اما نتوانسته نوع مقاالت مختلـف را  

. شناسایی نماید

نــوع مقالــه انــواع    
ــد   ــاالت ماننــ مقــ
متقاعدي،مجادله اي، 
ــه اي و  مقایســــــ
تناقضــی و علــت و  

معلولی را بنویسد

دیگـــران از نظـــر 
ــوم  ــاختار و مفه س
نوشته و بتواند آنها 
را بازنویســـی یـــا 

ویرایش نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
1. Notion of Essay

2. Structure of Essay (Introduction, Body, Conclusion)

3. Title of the Essay

4. Concept Mapping

6. Essay Outlining

7. Essay Development  and Coherence and cohesion devices

8. Types of Essay

9. Characteristics of Persuasive Essay ( Thesis Statement of  a Persuasive Essay,

Persuasive-essay development)

10. Argumentative Essay (The characteristics of an argumentative essay, the thesis

statement in an argumentative essay, the structure of an argumentative essay,

Supporting evidences )

11. Comparison and Contrast Essay (Characteristics of Comparison and Contrast essay,

Thesis Statement in a comparison and Contrast essay, Comparison and Contrast essay

development)

12. Cause-effect Essay (Characteristics of Cause -effect essay, Thesis Statement in cause-

effect essay comparison and Contrast essay, Cause-effect essay development)

13. Notion of Summary and Analysis Essay

14. Summarizing an essay

15. Analyzing an Essay
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16. Summary and Analysis Essay

:فعالیت یادگیري
راهبردهـایی اسـت کـه بـه توسـعه مهـارت       در این درس فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد که این فعالیت ها شـامل  

:این فعالیت ها عبارتند از . نوشتاري کمک می نماید
این فعالیت ها به توانایی دانشجویان در پیدا کردن موضوع در مرحله ): Pre-composition(فعالیت هاي پیش از نوشتن .7

نموده و زمینه الزم را براي نوشتن یک مقالـه  اولیه و نوشتن رئوس مطالب در مراحل بعدي از نظر دستوري و معنایی کمک 
.مناسب با ویژگی هاي خاص خود را فراهم می نماید

با استفاده از این فعالیت ها، دانشجویان فرمهاي اسـتاندارد بکـار گرفتـه شـده     : :Composition)(فعالیت هاي نوشتاري .8
appropriately and(لـه مناسـب و کارآمـد    بـراي ایجـاد یـک مقا   آنهـا را براي نوشتن مقاالت مختلف رافرا گرفتـه و  

effectivelyبکار می گیرند.
با انجام این فعالیت ها دانشجویان یاد می گیرند که نوشتن یک مقاله  فرایندي اسـت  ): Editing(فعالیت هاي ویراستاري .9

ویراستاري از طریـق خـود   که مستلزم نوشتن چندین پیش نویس است واز طریق این فعالیت ها آنها بایستی با تکنیک هاي 
.آشنا شوند)peer-editing(و از طریق همکالسی ها ) self-editing(فرد 

:فعالیت عملکردي
در هر جلسه متناسب با فرصت هاي یادگیري تکالیف عملکردي به دانشجو داده می شود که حاصل آن تولید متن نوشته شده توسـط  

:  از جمله این تکالیف عبارتند از. اوست

)به صورت فردي یا گروهی در کالس یا منزل(انجام کاربرگهاي ارائه شده حاوي فعالیت هاي یادگیري مذکور .1
انجام فعالیت هاي نوشتاري مرتبط با مقاله نویسی .2
تکمیل فعالیت هاي مربوط به کارپوشه.3
نوشتن انواع مقاالت با رعایت کلیه اصول مقاله نویسی.4
ندنینوشتن مقاله بر اساس مطالب خوا.5
نوشتن مقاله بصورت راهنمایی شده و مستقل.6
تجزیه و تحلیل مقاالت همکالسی خود از نظر ساختار و مفهوم.7

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی. 4
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که متناسب با اهداف برنامه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است اساتید محترم میتوانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر 
.استفاده کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 
Rumisek, L.A., & Zemach, D.E. (2005). Academic Writing: From Paragraph to Essay. -

London: Macmilan.

Zemach, D. E. & Rumisek, L. A. (2003). College writing: From paragraph to essay. -
London: Macmillan.

:منابع فرعی 

Folse, Kieth S., Muchmore-Vokoun, A., & Vestri Solomon, E. (1999). Great Essays. -
Boston: Houghton Mifflin Company.

Oshima, A., & Hogue, A. (19990. Writing Academic English. 3rd ed. New York:-
Longman.

Reid, J.M. (2000). The Process of Composition. 3rd ed. New York: Longman. -

Reid, J.M. (1994). The Process of Paragraph Writing. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مطالببایددانشجویانآندرکهگیردمیصورتیادگیريهايفرصتاساسبرکتبیشکلبهآزموناین:نهاییآزمون.1

.ببرندکاربهخودهاينوشتهدرعملیشکلبهرادورهطیدرشدهآموخته

یادگیريتکالیفدراوعملکردودانشجوشدهارایههاينوشتهبهشدهدادهبازخوردهاياساسبرارزشیابیاین:فرایندارزشیابی.2
.گیردمیصورتترمطولدرهافعالیتدرمشارکتوشدهبینیپیش

مبنايوضبطدانشجوايحرفهتوسعهپوشهدرشدهدادهبازخوردهايهمراهبهشدهنوشتههايمتنکلیه:کارپوشهارزیابی. 3
اختیاردرپوشهازنسخهیک.گیردمیقراردورهپایاندرايحرفههايتواناییازدفاعنیزوبعديهاياموزشبرايریزيبرنامه

.گرددمیضبطوثبتآموزشیواحددرنسخهیکودانشجو
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»شناخت آواهاي زبانی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

آوایـی  چرا که از لحاظ علمی به آواها و الگوهـا و فراینـدهاي واجـی و    آواشناسی براي آموزش زبان ، نقش مهمی را ایفا میکند
بنابراین آشنایی با دانش آواشناسی  یکی از اولویت هاي یک معلم زبان خارجی است تا از آن طریـق بتوانـد عـالوه بـر     . میپردازد

تسلط بر مبانی دانش آواشناسی ، از مبانی و اطالعات آموخته شده ، در حرفه خود بهره مند شود

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

32: درسزمــــــان  
ساعت

مهــــارت : پیشــــنیاز
ــدن  و 2و 1خوانـــــ
و 2و1مهارت گفتاري 

2و1مهارت شنیداري 

شناخت آواهاي زبانی:به فارسی : نام درس
understanding English pronunciation: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
از مبانی علم آواشناسی همچون آواشناسی تولیدي ،آوانگـاري،انواع واکـه و همخوان،آهنـگ و تکیـه     

در امـر  ... کلمات و جمالت،محل و حالت تولید،هجا و مولفه هاي زبر زنجیري ، فراینـدهاي آوایـی و  
اعات آنرا در فرایند یاددهی یادگیري بکار گیردخارجی استفاده کند و اظ/زبان دومآموزش

:شایستگی اساسی
2-1ck,1-1Ck

3سطح2سطح1سطح هامالك
آواها و الگوهـاي  

آوایی
آواهاي زبان را بشناسد ولـی  
ــخیص    ــه تش ــادر ب ــوز ق هن
تفاوتها و شباهت هاي برخی 
از آنها از جملـه واکـه هـا و    

همخوانها نیست

ــم   ــان را از هـ ــاي زبـ آواهـ
تشخیص دهد و شباهت هاو 
تفاوتهاي آنها  همچون واکه 
ها و همخوانها را تشـخیص  

. دهد

با شناخت و تشخیص آواهـا  
و الگوهـــاي آوایـــی ودرك 
ــا و    ــا آواهـ ــاوت آن بـ تفـ
الگوهاي زبان مادري کاربرد 
آن را در امر آمـوزش زبـان   

دریابد
بتوانــد الفبــاي آوا نگــاري راآوانگاري

تشخیص دهد ولی هنوز قادر 
به آوانگاري نیست

برخی کلمات و گـروه هـاي   
ساده را پس از تولید شفاهی 

آوانگاري کند

بتواند گـروه هـا و جمـالت    
شنیده شده را بطور کامل آوا 

نگاري کند

مولفه هـاي زبـر   
زنجیري

بتواند مولفه هاي زبرزنجیري 
ــدي ،   ــدت ، بلن ــون ش همچ

هنوز را بشناسد ولی ...تکیه و
ــم   ــرا را از هـ ــد آنـ نمیتوانـ

.تشخیص دهد

مولفه هاي زبرزنجیـري را از  
یکدیگر تشخیص دهد

قادر به تحلیـل و تشـخیص   
تفاوت عناصر زبانی بـر اثـر   
ــر    ــاي زب ــه ه ــاوت مولف تف
زنجیري باشد و کاربرد آنـرا  

.در آموزش زبان درك کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
:دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با برخی از مفاهیم مقدماتی آواشناسی آشنا شونددر طی این 

آشنایی با آواشناسی تولیدي
Articulatory phonetics

شناخت  وتولید آواهاي زبانی  بر اساس محل وتولید آنها
PLACE OF ARTICULATIONمحل تولید -
MANNER OFحالت تولید- ARTICULATION

PHONETIC TRANSCRIPTIONآوانگاري و آوانویسی  
CONSONANTSهمخوانها-
VOWELSواکه ها-

CONSONANTSهمخوانها و انواع آنها
STOPانفجاري-
FRICATIVEسایشی-
AFFRICATIVEانسایشی-
NASALخیشومی-
...و

VOWELSواکه ها و انواعشان 
SIMPLEساده-
DIPHTHONGدوگانه-
TENSE AND LAXنرم و سخت-

...مانند حذف، درج وقواعد واجی و آوایی
PHONOLOGICAL RULES

STRESS AND INTONATIONتکیه و آهنگ در کلمات و جمالت
,PRIMARYانواع تکیه مانند اولیه ، ثانویه و ضعیف- SECONDARY,TERTIARY AND WEEK
RISING AND FALLINGصعودي و نزولی:انواع آهنگ-

SYLLABLES AND SUPRASEGMENTAL FEATURESهجا و مولفه هاي زیر زنجیري
هجا-
عناصر زبررنجیري-

:تکالیف یادگیري
ارایه کاربرگ و ارایه تمرینهایی در حوزه آوانگاري
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:تکالیف عملکردي
همخوانها و واکه ها و عناصر زبر زنجیري و آوانگاريارایه تکالیف جهت یادگیري بیشتر مطالب آموخته شده در حوزه آواشناسی 

راهبردهاي تدریس و یادگیري
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز شـیوه      

. عی تدریس استمشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واق
منابع آموزشی.4

این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 
.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 

:فصول مربوط به آواشناسی و واج شناسی سه کتاب زیر
-THE STUDY OF LANGUAGE,GEORGE YULE

- LANGUAGE AND LINGUISTICS,JOLIA FOLK

-LINGUISTICS,AKMAJIAN ET AL

-A COURSE IN PHONETICS,PETER LADEFOGED

-A Practical Course of English Phonetics and Phonology,MOHAMMAH HOSSEIN
KESHAVARZ
- ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY, PETER ROACH

راهبردهاي ارزشیابی .5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

.  آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
دانشجو و عملکرد او در تکالیف این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده: ارزشیابی فرایند-

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار-

ه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی یا بنا بر نظر استاد پروژ. عملکرد او در طول دوره است
. را به خود اختصاص می دهد
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»2خالقیت از طریق ادبیات «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

مهـارت هـاي   در آموزش زبان انگلیسی نه تنها ابـزاري مهـم در آمـوزش    )داستان کوتاه و خالصه رمان ها(امروزه کاربرد ادبیات 
در . اصلی زبانی مثل خواندن، نگارش، شنیدن و مکالمه کردن  و مهارت فرعی مثل واژگان، گرامر و تلفظ محسـوب مـی شـود،    

حالیکه ادبیات منبع غنی از متون واقعی زبان را فراهم می آورد و ابزاري قابل توجه در آموزش زبان انگلیسی است، اما خود هدف 
د واقعی زبانی، غناي فرهنگی، غناي زبانی و توجه فردي از دالیل مهـم اسـتفاده از ادبیـات در یـادگیري     موا. یادگیري نمی باشد

ادبیات در کالس باعث می شود تا زبان آموزان در معرض نمونه هایی از محیط طبیعی زبـانی  . زبان انگلیسی محسوب می شوند
زبان آموزان با افکـار، احساسـات،   . ط مردم در زبان هدف تسهیل گرددآثار ادبی باعث می شوند تا فهم چگونگی ارتبا. قرار گیرند

بدین ترتیب ادبیات انگلیسی منحصر به ادبیات کشور خاصی نخواهـد بـود   . آداب، سنن سخنگویان بومی آن زبان آشنا می شوند
ن به شکل اصلی و یا شکل سـاده  متون ادبی را می توا. بلکه هر اثري هنري به زبان انگلیسی قابل استفاده در کالس خواهد بود

این متون بـه شـکل   . این آثار می توانند داستان کوتاه، شعر، خالصه رمان باشند. شده و یا خالصه شده آن مورد استفاده قرار داد
.هاي کتبی ، شنیداري و یا پاد کستینگ ، سبک هاي یادگیري متفاوت زبان اموزان را مورد خطاب قرار دهد

مشخصات درس
نظري:درسنوع 

2:تعداد واحد
ــان درس 32:زمــ

ساعت
ــنیاز دروس :پیشـــ

مهارتی
ــق   ــت از طریـ خالقیـ

1ادبیات 

2خالقیت از طریق ادبیات : نام درس
Creativity through Literature II

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مهـارت خوانـدن   با خواندن داستان کوتاه و ارزیابی متون از طریق درك درست از معناي تحت اللفظی، 

را در خود  تقویت مهارت باز گوییهمچنین با بیان شفاهی داستان کوتاه، . را در خود تقویت کنندفعال
از تخیل خود و با تغییر با استفاده. را در خود تقویت کنندمهارت باز نویسیبا خالصه کردن متن، . کنند

.   را در خود تقویت کنندمهارت داستان نویسیدادن داستان، 

ــتگی  شایســـــ
:اساسی

1-1CK
3سطح2سطح1سطح هامالك

با خواندن متن داستان، خواندن فعال
موضوع را می فهمد اما 
هنوز در پـی بـردن بـه    
ایده اصلی متن مشـکل  

.  دارد

ــا خوانــدن مــتن داســتان، ب
موضــوع را مــی فهمــد امــا 
دربــاره ایــده اصــلی حــدس 

.هایی می زند

با خواندن متن داسـتان،  
به ایده اصلی و اهـداف  

. داستان پی می برد
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در بیان شفاهی داستان باز گویی
ــی   ــت و نم ــق نیس موف
تواند و نمی تواند منظور 
خود را به وضـوح بیـان   

.نماید

در بیــان داســتان تــا حــدي 
ــان   ــا در بی ــق اســت ام موف
ــیف   ــات و توصـــ جزئیـــ
ــی   ــاخوب توضــیح نم چیزه

. دهد

در بیان شفاهی داسـتان  
موفق است و می توانـد  
منظور خود را به وضوح 

.توضیح دهد

در باز نویسی هـر چنـد   باز نویسی
مفهــوم کلــی را مــی   
رســانداما در اســتفاده از 
کلمات مناسـب از نظـر   

.مشکل داردمعنایی 

ــد    ــر چن ــی ه ــاز نویس در ب
مفهوم کلی را می رساند اما 
در استفاده از کلمات مناسب 

.    از نظر گفتمان مشکل دارد

در باز نویسی بـه همـه   
ــایی و   ــاي معن ــه ه جنب
ــه دارد و   ــانی توج گفتم
جمالت یاز نویسی شده 
مشــابه جملــه اصــلی   

.است
ــتان داري مفهــوم  داستان نویسی داس

ــا  در   ــت ام ــاربرد اس ک
واژگان مناسب و دستور 

.زبان مشکل دارد

داستان داري مفهـوم اسـت   
ــاربرد   ــکالت در ک ــا  مش ام
ــتور   ــب و دس ــان مناس واژگ

. زبان کمتر شده است

داســتان داري مفهــوم  
است و از نظر معنایی و 
ــل درك  ــانی قابـ گفتمـ

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
چند داستان کوتاه مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از آن تمرین هاي مرتبط با سطوح در هر جلسه یک یا

مختلف مهارت هاي زبانی مثل تمرین درك متن، بازگویی و باز نویس و داستان نویسی در کـالس انجـام   
.می گیرد

:با خواندن یک داستان کوتاه
.نی چند گانه واژگان مختلف را در داستان کوتاه شناسایی کنندزبان آموزان سعی می کنند با مهارت سطوح باالي تفکر، معا

زبان آموزان بعد از فهمیدن داستان با استفاده از تفکر خالق و با الهام از آن قطعه خود پاراگرافی در مورد مطالب ایده ال خود می 
.نویسد

.گرامري مثل صفات و قید توجه می کنندزبان آموزان در هنگام خواندن یک داستان کوتاه به نحوه استفاده از مقوالت
زبان آموزان هنگام خواندن یک داستان کوتاه به روابط علت و معلولی ایده هاي داخل متن توجه می کنند آنگاه با نگارش متنی 

.روابط علت و معلولی خود را در خصوص این ایده ها خلق می کنند
.استان کوتاه  با استفاده از مهارت هاي حل مسئله، پی ببرندزبان اموزان سعی می کنند تا به اسرار موجود در د

:تکالیف عملکردي
.دانشجویان به سواالت درك متن درباره داستان کوتاه و یا خالصه رمان پاسخ می دهند

.تلفظ کلمات جدید متن را با استفاده از دیکشنري کنترل می کنند
. مترادف و متضاد هاي کلمات جدید را تمرین می کنند
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.معناي واژگان جدید را حدس می زنند
.جمالت ناقص را از نظر گرامري و مفهومی کامل می کنند

.برخی جمالت را پارافریز می کنند
.در مورد برخی مفاهیم،جمالت و مطالب متن بحث و تبادل نظر می کنند

.خالصه داستان را می نویسند
.داستان به طور شفاهی بیان می کنند

.درباره ایده اصلی متن با هم بحث و گفتگو می کنند
.ذاستان را با تخیل خود تغییر داده و داستان دیگري بر اساس آن می نویسند

.رفتار، گفته ها، عقاید شخصیت هاي داستان را مورد نقد قرار می دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري
:دریس زبان انگلیسی با استفاده از متون ادبی عبارتند ازراهبرد هاي ت

. متن باید مناسب با عالئق دانش آموزان باشد–انتخاب متن ادبی
.متن باید در سطح درك زبانی دانش آموزان باشد–سطح دشواري زبانی

.متن باید تا حد ممکن کوتاه باشد–اندازه متن
غناي فرهنگی متن نباید به گونه اي غلیظ باشد که مخاطبان با آن فرهنگ احساس ببگانگی کنند و –سطح فرهنگی متن
..از فهم آن عاجز باشند

.محتواي متن نباید حساسیت دانش آموزان را تحریک کند–تناسب فرهنگی
:معلمان زبان باید همواره از خود بپرسند که آیا

 کالس را به خود جلب کند؟موضوع اثر ادبی می تواند عالقه این
سطح زبانی اثر مناسب این کالس است؟
اندازه اثر متناسب با زمان این کالس است؟
دانش آموزان به دانش زمینه اي یا فرهنگی قبلی نیاز خواهند داشت؟
این متن از نظر فرهنگی محتواي اهانت آمیز دارد؟
ستفاده کرد؟این متن را می توان براي اهداف آموزش زبان انگلیسی ا

معلم می تواند موضوع و یا تم اصلی متن را معرفی کند، واژگان ضروري را آموزش دهد و با استفاده از تمرین هاي پیش بینی 
.کنجکاوي دانش آموزان را برانگیزد

.هنگامیکه دانش آموزان در حال خواندن اثر ادبی هستند، معلم باید کمتر مداخله کند

.موزان را به ویژگی هاي سبک ادبی متن جلب کندمعلم باید توجه دانش آ
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.معلم باید سعی کند تا دانش آموزان بفهمند که چگونه نویسنده با استفاده از زبان تاثیر خاصی را ایجاد می کند

.معلم براي پاسخ هاي خالقانه ، چارچوبی فراهم می آورد

.کردن مطالبی، متن ادبی را اصالح کنندمعلم از دانش آموزان می خواهد تا با اضافه کردن و یا حذف 

:گسترش توانایی تفسیري دانش آموزان

:تهیه چارچوبی براي تدریس شعر، راهبر دهاي آموزش شعر را گسترش خواهد داد

این راهبردها می تواند شامل .  عنصر شعر در نقشه مفهومی زیر باعث خواهد شد تا دانش آموزان درك بهتري از شعر پیدا کنند5
.این راهبردها می تواند با اجراي سه مرحله عملی شوند. فعالیت هایی شوند که بر روي محتوا و سبک شعر تمر کز می کنند

مرحله قبل از بررسی، مرحله حین بررسی و مرحله پس از بررسی

این داستان کوتاه درباره چیست؟: موضوع -1
یک ایده اصلی وجود دارد؟ایده اصلی داستان چیست؟ ایا بیشتر از): ها(تم -2
داستان  به کدام سبک ادبی نوسته شده است؟: فرم-3

منابع آموزشی
Once Upon a Time using stories in the language classroom by John Morgan and
Mario Rinvolucri Cambridge handbooks for language teachers. Series Editor
Penny Ur

Oral reproduction of stories by Parviz Birjandi and Mehdi Nowruzi

Short stories for oral production by Abbas Ali Rezai

راهبردهاي ارزشیابی 
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید : آزمون نهایی)4

.را  ارایه نمایندمطالب آموخته شده در طی دوره
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در : ارزشیابی فرایند)5

.تکالیف یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم صورت می گیرد
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»1شناسی زبان«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

بنابراین آشنایی با دانش زبانشناسی یکـی از اولویـت هـاي یـک     . زبانشناسی ، براي آموزش زبان ، نقش علم مادر را بازي میکند
معلم زبان خارجی است تا از آن طریق بتواند عالوه بر تسلط بر مبانی علم زبانشناسی ، مبانی و اطالعات آموختـه شـده در ایـن    

.گیرد درس را در امر آموزش زبان بکار

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

1مهارت خواندن:پیشنیاز
و 2و مهارت خواندن

و 1دستور زبان کاربردي 
2دستورزبان کاربردي

1زبان شناسی: به فارسی : نام درس
THE STUDY OF LANGUAGE1:به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مبانی و مقدمات علم زبانشناسی همچون مبدا زبان،نظام نوشتاري، خصوصیات زبـان بشـري، نظـام    
ارتباطی حیوانات و زبان انسان ، صداهاي زبان و الگوهاي آوایی،ساختواژه و صرف ، نحـو و دسـتور   

.زبان خارجی بکارگیردزبان را درآموزش 

:شایستگی اساسی
Ck 1-1 , ck 1-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
آواها و الگوهـاي  

آوایی
آواهاي زبان را بشناسد ولـی  
ــخیص    ــه تش ــادر ب ــوز ق هن
تفاوتها و شباهت هاي برخی 

از آنها نیست

ــم   ــان را از هـ ــاي زبـ آواهـ
تشخیص دهد و شباهت هاو 

و تفاوتهاي آنها را درك کند 
با الگوهاي آوایی آشنایی پیدا 

کند

با شناخت و تشخیص آواهـا  
ــی ودرك  و الگوهـــاي آوایـ
تفاوت آن با آواها و الگوهاي 
زبان مادري کاربرد آن را در 

امر آموزش زبان دریابد
( ســـاخت واژه 

)صرف
انواع کلمـه را میشناسـد امـا    

ساختار آنها را نمیداند
فراینـــدهاي ســـاخت واژه  

ــرد و  ــک  فراگی ــر ی ــراي ه ب
مثالی بزند

با شناخت الگوها در برخـورد  
با انواع دیگـر واژه، سـاختار   

آنها را درك کند 

ــروه  گــــــــ
)phrase( و

)نحو( جمله

بــا انــواع گــروه و جملــه    
آشناست ولی ساختار آنهـا را  

نمیشناسد

فرایندهاي ساخت انواع گروه 
و جمله را میشناسد

ــروه و   ــاخت گ ــاي س الگوه
و براساس جمله را میشناسد 

ــا  ایــن الگوهــا در برخــورد ب
گـروه هـا و جمـالت جدیـد     
ــخیص   ــا را تش ــاختار آنه س
میدهد و همچنین قـادر بـه   
تولیــد گــروه هــا و جمــالت 

جدید است



١٨٠

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
.زبانشناسی آشنا شونددر طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با برخی از مفاهیم مقدماتی 

?what is linguisticsآشنایی با علم زبانشناسی   -
linguistics scienceعلم زبانشناسی و چیستی آن -
subfields of linguisticsزیر شاخه هاي زبانشناسی-

the origin of languageمبدا زبان
divine sourceمنبع الهی-
natural sound sourceمنبع صداهاي طبیعی-
oral gesture sourceنی منبع صوتی حرکات بد-

characteristics of human languageخصوصیات زبان انسان 
arbitrarinessقراردادي بودن زبان-
displacementجایجایی-
productivityخالقیت  و زایایی زبانی-
cultural transmissionانتقال فرهنگی-
discretenessگسستگی-
dualityساخت دوگانه -

writing systemخط و نظام نوشتاري
pictographyتصویرنگاري-
ideographyایده نگاري-
syllabic  writingخط هجایی-
alphabetic writingخط الفبایی-

communicative system and human languageنظام ارتباطی حیوانات و زبان انسان
similarities and differencesتفاوتها و شباهتهاي نظام ارتباطی انسان و حیوان-

language soundsآواهاي زبان
place of articulationمحل تولید آواهاي زبان-
manner of articulationحالت تولید آواهاي زبان-
voicingو بیواکیواکداري -
consonantهمخوانها-
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vowelsواکه ها-

phonological system  of languageنظام آوایی زبان
phonologyواج شناسی-
phonemes and allophonesواجها و واجگونه ها-
phonological processes...فراینهاي آوایی همچون همگونی ، ناهمگونی، قلب و-

morphology and morphological processesختواژه و فرایندهاي ساختواژي سا:صرف
morphemes and allomorphsتکواژها و تکواژگونه ها-
free and bound morphemesتکواژهاي آزاد و مقید-
morphological processes....فرایندهاي ساخت واژه همچون ترکیب ، اشتقاق،پسین سازي و-

:syntaxگروه ها و جمالت: نحو phrases and sentences
grammar typesانواع دستور زبان-
constitute constructionساخت سازه اي و انواع آن-
generative grammarدستور زبان زایشی-
deep structure and surface structureرو ساخت و زیر ساخت-
transformational grammarقواعد گشتاري-

:تکالیف یادگیري
....ارایه کاربرگ و ارایه تمرینهایی در حوزه صرف ، نحو و

:تکالیف عملکردي
....ارایه تکالیف جهت یادگیري بیشتر مطالب آموخته شده در حوزه صرف ، نحو و

راهبردهاي تدریس و یادگیري.4
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز شـیوه      

. مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی.5
محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 
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-THE STUDY OF LANGUAGE,GEORGE YULE

- LANGUAGE AND LINGUISTICS,JOLIA FOLK

-LINGUISTICS,AKMAJIAN ET AL

linguistics/org.sil.www

linguistics/wiki/org.wikipedia.www

راهبردهاي ارزشیابی .5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

.  در طی دوره را  ارایه نمایندآموخته شده 
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند-

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار-

یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی . عملکرد او در طول دوره است
. را به خود اختصاص می دهد
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»نگارش حرفه اي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژي و فن آوري هاي مدرن،امروزه برقراري ارتباط نوشتاري با دنیاي پیرامون خود، توسط 
این روش ارتباطی بخصوص براي افرادي که در حرفه معلمی تخصیل می کنند از اهمیت بسزایی . معلمان امري ضروري است

م است تکنیک ها و اصول نگارشی را براي ایجاد ارتباط نوشتاري توسط معلمان براي رسیدن به این هدف، الز. برخوردار است
از این رو، دانشجو معلمان بایستی عالوه بر کسب مهارتهاي مرتبط با نامه نگاري، ایمیل نویسی، رزومه نویسی، . بکار گرفته شود

و کارآمدي با همکاران خود در دنیاي داخل و خارج و گزارش نویسی با نحوه نگارش این ارتباط آشنا شده تا بتواند ارتباط موثر
. براي حل مسایل مرتبط با حرفه معلمی داشته باشد و بتواند این مهارت را به دانش آموزان خود نیز انتقال دهد

مشخصات درس
عملی-نظري:نوع درس

2:تعداد واحد
ساعت48:زمان درس

و 1مهارت نوشتاري:پیشنیاز
2مهارت نوشتاري

نگارش حرفه اي: به فارسی : نام درس
Professional Writing: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با استفاده از بکارگیري شیوه هاي مختلف نوشتاري براي برقراري ارتباط موثر و کارآمدو تکنیک ها و 
راهبردهاي مناسب با شیوه ار تباط نوشتاري مورد نظر، متون ارتباطی هدف دار را  نوشته  و با کمک 

همکالسی هاي خود و استاد این متون را بطور صحیح از نظر محتوي و شیوه نوشتاري ویرایش نموده و 
.بتواند بصورت عملی بسته به نوع موقعیت از آنها استفاده نماید

:شایستگی اساسی
CK 1-1, 1-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
ایجاد 

ارتباط 
نوشتار

ي

می تواند با استفاده 
ازبکارگیري تکنیک ها و 
راهبرد هاي مناسب و با 

توجه به نوع متون ارتباطی 
نامه ،ایمیل،رزومه (نوشتاري 
اطالعات مرتبط را ) و گزارش

از اطالعات غیر مرتبط یا غیر 
ضروري شناسایی نموده اما 
هنوز نتوانسته این متون را 

تولید کند

با استفاده از جمالت و ایده 
هاي مناسب بدست 

آمده،انواع مختلف ارتباط 
نوشتاري مانند نامه، 

ایمیل،رزومه، تقاضا و گزارش 
.تولید کند 

با استفاده از نمونه هاي 
تمرین شده در کالس براي 

نوشتن نامه، ایمیل،رزومه، 
با تقاضا و گزارش، بتواند 

توجه به نیاز واقعی خود نامه، 
ایمیل، رزومه، تقاضا و 

گزارش مرتبط را نوشته و در 
موقعیت هاي گوناگون از آنها 

.استفاده ابزاري نماید
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مرور و 
ویرایش

با استفاده از فرم هاي ارایه 
شده در کالس نامه، 

ایمیل،رزومه، تقاضا و گزارش 
دوستان خود را مورد بررسی 

نماید اما هنوز و مرور 
.نتوانسته آنها را ویرایش کند

با توجه به اصول و جنبه 
هاي نگارش نامه، 

ایمیل،رزومه، تقاضا و گزارش 
، و با کمک همکالسی ها 

موارد ارایه شده در کالس را 
.ویرایش کند

نامه، ایمیل،رزومه، تقاضا و 
گزارش  هاي خود یا 

دوستانش را با رعایت اصول 
ش ویرایش و جنبه هاي نگار

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با توجه به اصول نگارش، جنبه هاي نگارش پاراگراف را به کار 

:گیرند
ایمیل نویسی، رزومه نویسی و بکارگیري کلمات کلیدي مرتبط با انواع ارتباط نوشتار مانند نوشتن نامه، گزارش نویسی، .1

نوشتن تقاضانامه
ارایه و تمرین اصول مراحل نوشتن نامه، گزارش، ایمیل، تقاضا و رزومه و بکار گیري آنها در موقعیت واقعی.2
ارایه و شناسایی قسمت هاي مختلف نامه هاي اداري و شخصی مانند تبریک، تسلیت، تقاضا، عذرخواهی و غیره و بکار .3

موقعیت واقعیگیري آنها در
ارائه و تمرین ایمیل هاي رسمی و غیر رسمی، عالیم و نشانه هاي اختصاري در ایمیل و تجزیه و تحلیل قسمت هاي .4

مختلف ایمیل و بکار گیري آنها در موقعیت واقعی
بکار ارائه و تمرین چگونگی و زمان به کارگیري سبک هاي رسمی و غیررسمی چه از نظر لغت و زبان کاربردي و .5

گیري آنها در موقعیت واقعی
ارائه و تمرین قسمتهاي مختلف تهیه گزارش و کاربرد آنها، منطق یک گزارش و نحوه ایجاد ارتباط بین بخش هاي .6

مختلف، تمرین فعالیت ها براساس گزارش هاي واقعی و تجزیه و تحلیل انواع گزارش ها مانند خالصه، اهداف، نتیجه، 
,Summery,Conclusion)ا توصیه ها  و جدول محتو Recommendation, Table of Content) و

بکار گیري آنها در موقعیت واقعی
.ارائه و تمرین نوشتن یک رزومه مناسب و قسمتهاي مختلفی که در آن باید گنجانده شود.7
ارائه و تمرین نوشتن یک پروپوزال در سطح مقدماتی.8
گزارش پیشرفت کار، گزارش اطالع رسانی وگزارش توصیه اي و بکار گیري ارائه و تمرین تهیه انواع گزارش ها مانند .9

آنها در موقعیت واقعی
:تکالیف یادگیري

در این درس تکالیف یادگیري در سه مرحله اتفاق می افتد و شامل تمرین ها و فعالیت هایی است که یادگیري آنها براي نگارش 
:از این فعالیت ها عبارتند. متن بسیار ضروري است

که ذهن یادگیرندگان را درگیر موضوعی که قرار است بنویسند )Pre-writing activities(فعالیت هاي پیش از نوشتن . 1
.می کنند و انگیزه الزم را براي انجام کار در آنها ایجاد نماید

اصول مراحل نوشتن نامه، گزارش، ایمیل، تقاضا و رزومه تمرکز که بر روي )Writing activities(فعالیت هاي نوشتن .2
کرده و به شکل هدفمند و کنترل شده یادگیرنده را هدایت نموده تا قادر به نوشتن این متون نوشتاري باشد و بتواند با اهداف ویژه 
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.از این نوع فعالیت ها در زندگی اکادمیک خود استفاده نماید
که از طریق آنها نحوه ویرایش نمودن را به Reviewing and Revising activities)(یرایش فعالیت هاي مرور و و. 3

. دانشجویان یاد می دهد

:تکالیف عملکردي
نوشتن نامه هاي اداري و شخصی -1
نوشتن ایمیل به صورت رسمی و غیررسمی-2
نوشتن رزومه-3
نوشتن پروپوزال -4
گزارش نویسی-5

راهبردهاي تدریس و یادگیري
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیري مشارکتی 

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc ( در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز
. ارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بک

منابع آموزشی
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 
A   course in  letter   writing  for   Iranian   Students, Payame Noor Publication
Professional Writing Online 2.0 ( Pearson and Longman).

راهبردهاي ارزشیابی
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی.1

.نوشته هاي خود به کار ببرندآموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در 
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند.2

.یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم صورت می گیرد
مراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي کلیه متن هاي نوشته شده به ه: ارزیابی پوشه کار. 3

یک نسخه از پوشه در . برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
.اختیار دانشجو و یک نسخه در واحدآموزشی ثبت و ضبط می گردد
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»فنون ترجمهاصول و «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

ایـن  . ترجمه عبارت است از برگردان متنی از زبان مبدا به زبان مقصد بدون کوچکترین افزایش یـا کـاهش در صـورت و معنـی    
تعریف اگرچه دقیق است اما صرفا جنبه نظري دارد، زیرا هیچ پیامی را نمی توان بدون تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبـان  

ارتهایی است که امروزه بشدت مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و میتوانـد بـابی بـراي ورود        ترجمه، یکی از مه. دیگر منتقل کرد 
الزمه این مهارت تسلط کافی به زبان مبدا و مقصد است و همچنین آشنایی با اصـول  .اطالعات جدید از زبانی به زبان دیگر شود

. و فنون آن ضروري به نظر میرسد

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمـــــــان درس
ساعت

مهــــارت :پیشــــنیاز
و مهـارت  1نوشتاري 

و زبــان 2نوشــتاري
1شناسی

اصول و فنون ترجمه: به فارسی :نام درس
TRANSLATION TECHNIQUES AND STRATEGIES:به انگلیسی 

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اصول و فنون ترجمه را فراگرفته و بتواند از فنون ، تکنیک هاي و مهارتهاي فراگرفته در این درس 
بر اساس سبک و سیاق آنها و بکار بردن واژگان متناسب در بافت زبانی، انواع متون را ترجمه کند  و 

.نیز در امر آموزش زبان از آن استفاده نماید

:شایستگی اساسی
-1CK2-1CK,

3سطح2سطح1سطح هامالك
می تواند مـتن را کلمـه بـه    سبک و سیاق

کلمه ترجمه میکنـد امـا بـر    
اساس سبک و سـیاق مـتن   

اصلی نیست

با تشخیص سـبک و سـیاق   
ــتن را روان   ــلی، م ــتن اص م

ترجمه میکند 

عالوه بر ترجمه روان مـتن،  
بافت زبـانی و نیـز سـبک و    

را سیاق  مناسب زبان مقصد
.نیز بکار میگیرد

با استفاده از فرهنـگ لغـت،   واژگان
معناي کلمـه مـورد نظـر در    
متن اصلی را پیدا میکند امـا  
ــب   ــه ، مناس ــا آن کلم لزوم

بافت زبانی نیست

ــان معناهــاي متعــدد    از می
ــت،   ــگ لغ ــود در فرهن موج
کلمات نزدیک به بافت زبانی 
در زبان مقصـد را تشـخیص   

.میدهد

را از نظــر نزدیکتــرین کلمــه 
سبک و سـیاق و نیـز بافـت    
زبانی را انتخاب میکند و بکار 

میگیرد

میتوانـد جمــالت را واژه بــه  انسجام متنی
واژه ترجمه کند اما قادر بـه  
چینش  صحیح آنها از نظـر  

. انسجام زبانی نیست

کلمـــات و جمـــالت را بـــر 
اساس عناصر انسـجام کنـار   

هم مینشاند

ــر اســاس عناصــر   مــتن را ب
ام و با توجه به عوامـل  انسج

انسجام در زبان مبدا و مقصد 
ترجمــه میکنـــد بطوریکـــه  
خواننده احسـاس نکنـد کـه    
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متنــی کــه میخوانــد ترجمــه 
جمله به جمله یـا کلمـه بـه    

.کلمه متن اصلی است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
.اصول و فنون ترجمه آشنا شونددر طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با 

تعریف و انواع ترجمه
ترجمه کلمه به کلمه-
ترجمه آزاد-
ترجمه مفهومی-

مراحل ترجمه
ترجمه-
ویرایش-
sublimateتصفیه-

زبانشناسی و ترجمه
معنا شناسی  در ترجمه-
کاربرد شناسی در ترجمه-

ترجمه و فرهنگ
ترجمه  انواع واژه و عبارت

تشبیه-
استعاره-
ضرب المثل-
تلمیحات-

...)ساده؛مرکب و( ترجمه انواع جمله
ترجمه و انواع ژانر 

:تکالیف یادگیري
ارایه کاربرگ و ارایه تمرینهایی در جهت یادگیري فنون و مهارتهاي ترجمه و همچنین ارایه متون مختلف بـراي ترجمـه جهـت    

.پیاده سازي مهارتهاي آموخته شده

:عملکرديتکالیف 
ارایه تکالیف جهت یادگیري بیشتر مطالب آموخته شده از جمله متون در انواع مختلف
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز شـیوه      

. مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی از جمله ترجمه براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی.4
ارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي د

.کنند

BECOMING A TRANSLATOR, DOUGLOS ROBINSON-
نخستین درسهاي ترجمه، فرزانه فرحزاد-
اصول و فنون ترجمه، تالیف دکتر مالنظر، -
متون برگرفته از وبگاه ها ي اینترنتی در زمینه هاي مختلف -

راهبردهاي ارزشیابی .5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

.  آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف این : ارزشیابی فرایند-

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
یابی از مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارز: ارزیابی پوشه کار-

یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی . عملکرد او در طول دوره است
. را به خود اختصاص می دهد
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»روش هاي آموزش زبان«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

درس رویکردهـاي  . در هر رشته اي، دانش فرد از پیشینه نظري و عملی آن رشته راه را براي رشد حرفـه اي همـوار مـی سـازد    
آموزش زبان دانشجو معلمان را با انواع روش ها و فنون تدریس در دو صده اخیرآشنا کرده و زیربناي فکري هر یک از این روش 

بطه میان مکاتب روانشناسی و زبانشناسی که دانشجویان در ترم هاي پیشین گذرانـده  بدین ترتیب را. ها را نیز مشخص می کند
کاربرد و اجـراي ایـن روش هـا بـه طـور عملـی در       . اند و تلفیق وکاربرد این دو درآموزش نمود بیشتر و معنادارتري پیدا می کند

مـی کنـد،   ) دانـش آمـوزان  (ود و گـروه مخاطـب   کالس، دانشجویان را متوجه تاثیر هر یک از آنها در محیط و فرهنگ جامعه خ
.  بنابراین امکان رشد حرفه اي فراهم می شود

مشخصات درس

-نظري:نوع درس
کارگاهی

ــد  ــداد واحـ :تعـ
ك1+ن2

:زمان درس
ساعت 80

:پیشنیاز
نی شناخت آواهاي زبا
و 1و مهارت خواندن 

2مهارت خواندن

روش هاي آموزش زبان: به فارسی :نام درس
Methods of language Teaching: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و زیربناي فکري هر یک را درك کند و پی ببرد که میان افکار، رویکردها و روش هاي آموزش زبان

در ضمن با به کار . اعتقادات، نگرش ها، ارزش ها، آگاهی ها و اعمال معلم ارتباط مستقیم وجود دارد
گیري عملی یا اجراي این روش ها در کالس، نقاط قوت و ضعف هر یک را بیابد و موثرترین آنها را 

.محیط و فرهنگ آنها، و امکانات موجود انتخاب کندبا توجه به مخاطب، 

:شایستگی اساسی

CK 1-1 , 2-1
PCK 3-1, 3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
رویکردها و 
روش هاي 

آموزش زبان

می تواند رویکردهـا و روش  
هاي آموزش زبان و اصـول  
مبتنی بر هر یـک راتجزیـه   
ــاي   ــر بن ــد و زی ــل کن تحلی

انهـا را از  فکري هر یـک از  
یکدیگر تمیز دهد ولی نمـی  
تواند روش هـا را عمـال در   

.کالس اجرا نماید

می تواند رویکردهـا و روش  
هاي آموزش زبـان، اصـول   
مبتنی بر آنهـا و زیـر بنـاي    
فکري هـر یـک را تجزیـه    
تحلیل و نقد کند و هر یـک  
از روش ها را به طور عملی 

.در کالس اجرا کند

هـاي  می تواند رویکردها و روش
آموزش زبان، اصول مبتنی بر آنها 
و زیــر بنــاي فکــري هــر یــک را 

با توجه تجزیه تحلیل و نقد کند و 
دانـش  (به ویژگی هاي مخاطـب  

، محیط و فرهنگ آنهـا، و  )آموزان
امکانات موجـود روش مناسـب را   

.در تدریس خود انتخاب کند
به کارگیري یا 
ــراي روش  اج

می تواند روش هاي آموزش 
زبان را عینا در کالس درس 

می تواند روش هاي آموزش 
زبان را در کالس درس اجرا 

می تواند روش هاي آموزش زبان 
ــد و   ــرا کن ــالس درس اج را در ک
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اجرا کند ولی نمی تواند بـه  ها
ســـــواالت حرفـــــه اي  
همکالسی ها یـا اسـتاد در   
ــوزش و   ــا روش ام ــه ب رابط
اصول حـاکم بـر آن پاسـخ    

.دهد

کند و به سواالت حرفـه اي  
همکالسی ها یـا اسـتاد در   

ــوزش و  را ــا روش ام ــه ب بط
اصول حـاکم بـر آن پاسـخ    

.  دهد

توجـه  براي دانش آموزان خود بـا  
به ویژگی هـا، محـیط و فرهنـگ    
ــات موجــود روش    ــا، و امکان آنه
مناسب را در تدریس خود انتخاب 

.کرده و به کارگیرد

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت.2
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با رویکردها و روش هاي آموزش زبان و زیربناي فکري هریک آشنا 

.محتواي این درس شامل موارد زیر است. شوند و این روش ها را در کالس اجرا کنند

1) The diff rence between approach, method, technique and techneme in

teaching
2) An overview and history of methods

3) The Grammar Translation Method

4) The Direct Method
5) The Reading Method

6) The Audio Lingual Method

7) Cognitive Code Method

8) The Silent Way
9) Desuggestopedia

10) Community Language Learning

11) Situational Language Teaching
12) Total Physical Response

13) The Natural Approach

14) Functional/Notional Approach

15) Communicative Language Teaching
16) Content-based Instruction

17) Task-based Language Teaching

18) The Participatory Approach
19) Learning Strategy Training

20) Cooperative Learning and Multiple Intelligences

21) Emerging Uses of Technology in Language Teaching and Learning

:و عملکرديتکالیف یادگیري
در این درس دانشجویان به گروه هاي کوچک تقسیم می شوند و هرگروه اجراي عملی یکی از روش ها را در کالس بـه عهـده   
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سپس اعضاي گروه اصول حـاکم بـر روش را ارایـه مـی     . دقیقه آن را اجرا می کند20الی 15جلسه مقرر در طی می گیرد و در
سـپس  . اعضاي گروه با کمک استاد به سواالت مطروحه پاسخ می دهند. دهند و این اصول در کالس به بحث گذاشته می شوند

جمع بندي نکـات مربوطـه   . مورد بحث و بررسی قرار می گیردتکنیک هاي مورد استفاده در این روش و نقاط قوت و ضعف آن 
توسط استاد در انتهاي کار انجام می شود و فعالیتی به دانشجویان داده می شود تا بر اساس روش مورد بحث درسـی را طراحـی   

تکالیف به ترتیـب زیـر   خالصه. این طراحی می تواند به شکل گروهی یا انفرادي باشد و در کارپوشه دانشجویان قرار گیرد. کنند
:خواهد بود

اجراي عملی روش توسط گروهی از دانشجویان در کالس)1
ارایه اصول حاکم بر روش توسط گروه و به بحث گذاشتن این اصول با توجه به زیربناي فکري روش مورد )2

)هدایت و جهت گیري بحث ها توسط استاد مدیریت می شود(نظر
روش و نقاط قوت و ضعف انهابررسی تکنیک هاي مورد استفاده در )3
جمع بندي نکات توسط استاد)4
طراحی یک درس بر اساس روش توسط دانشجویان به شکل گروهی یا انفرادي)5

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی.4
توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

Techniques and Principles in Language Teaching, Diane Larsen-Freeman and
Marti Anderson, Third Edition, 2011, Oxford University Press

: فرعی پیشنهاديمنابع 
Approaches and Methods in Language Teaching, Richards and Rodgers, latest
edition, Cambridge University Press
Language Teaching Methodology, F. Ghorbandordinejad, 1389, Zeitoone Sabz
publishers

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

% 60. آموخته شده در طی دوره را در پاسخ به سواالت یا فعالیت هاي طرح شده ارایه دهند
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%10. در هر جلسه در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر اساس بحث ها و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرایند-
کلیه مطالب ارایه شده توسط دانشجویان در طی دوره به صورت کتبی یا الکترونیکی، به همراه بازخوردهاي : ارزیابی پوشه کار-

. رار می گیردداده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموزش هاي ارزشیابی در پایان دوره ق
30%
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»2شناسی زبان«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن
بنابراین آشنایی با دانش زبانشناسی یکـی از اولویـت هـاي یـک     . زبانشناسی ، براي آموزش زبان ، نقش علم مادر را بازي میکند

مبانی علم زبانشناسی ، مبانی و اطالعات آموختـه شـده در ایـن    معلم زبان خارجی است تا از آن طریق بتواند عالوه بر تسلط بر 
.میپردازد1این درس به ادامه مباحث مقدماتی زبانشناسی در درس زبانشناسی .درس را در امر آموزش زبان بکار گیرد 

مشخصـــــات  
درس

نظري:نوع درس
2:تعداد واحد

ــان درس 32:زم
ساعت

ــنیاز ــان: پیش -زب
1شناسی 

2THE STUDY OF LANGUAGEشناسی زبان: نام درس 2

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مبانی و اصول مقدماتی علم زبانشناسی و همچنین زیر شاخه هاي این علم  همچون معنا شناسـی و  
کاربرد شناسی،تحلیل کالم،زبان و ذهن،فراگیري زبان اول ، یادگیري زبـان دوم ،زبـان اشـاره،تغییرات    

.زبان، تنوعات زبانی ، زبان و جامعه و فرهنگ را در امرآموزش زبان بکارگیرد

ــتگی  شایســــ
:اساسی

ck,1-1Ck
2-1

3سطح2سطح1سطح هامالك
بافت زبانی در 
معناشناسی و 
کاربرد شناسی 
و تحلیل کالم

ــت در   ــش بافـ ــا نقـ بـ
معناشناســـی و کـــاربرد 
شناسی آشنا میشود ولی 
ــا   ــا ب ــاط آنه ــوز ارتب هن

یکدیگر را درك نمیکند

ــی،    ــا شناس ــاط معن ارتب
کاریرد شناسی و تجزیـه   

کالم را در رابطه وتحلیل 
با بافت زبانی در میابد

عــالوه بــر درك ارتبــاط 
زیرشاخه ها قادر خواهـد  
بود در مواجهه بـا متـون   
خوانــداري و نوشـــتاري  
کاربرد هریک را در بافت 

.زبانی درك نماید
زبان و ذهـن و  

یادگیري زبان
با ارتبـاط زبـان و ذهـن    
آشنا میشود ولـی هنـوز   
قادر به درك فرایندهاي 
یـــــادگیري زبـــــان  

.خارجی نیست/دوم/اول

ــل   ــدها و مراحــ فراینــ
فراگیري زبـان  /یادگیري

اول ، دوم و خارجی را در 
میابد

ــگ و  ــاط تنگاتنــ ارتبــ
پیچیده و دوسویه زبان و 
ذهن و نیـز تـاثیر آن در   
مراحـــــــــــــــــل 

فراگیري زبـان  /یادگیري
را درك میکند
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ــرات و  تغییـــ
تنوعات زبـان  
تاثیر فرهنگ و 

جامعه

ــرا ــا تغیی ــات ب ت و تنوع
زبانی آشنا میشـود ولـی   
هنــوز قــادر بــه درك   
متقابل جامعه و فرهنگ 

.و زبان نیست

ــات   ــرات و تنوع ــا تغیی ب
زبان بـر اثـر فرهنـگ و    

جامعه آشنا میشود

درمیابـــد کـــه زبـــان و 
فرهنــگ دو روي یــک  
ــرات و   ــد و تغیی ســکه ان
تنوعات زبـانی بـه علـل    
مختلف فرهنگی و جامع 

شناختی متنوعی هستند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با برخی از مفاهیم مقدماتی زبانشناسی آشنا شوند

semanticsمعنا شناسی
semantic featuersمولفه هاي معنایی -
lexical relations....روابط واژگانی مانند شمول معنایی، چند معنایی و-

pragmaticsکاربرد شناسی زبان
interpreting what speakers meanتفسیر سخن گوینده-
contextبافت زبانی-
deictic expressionsعبارات اشاري-
presuppositionپیش فرض-

discourse analysisتحلیل گفتمان زبان 
cohesionانسجام-
coherenceپیوستگی-
cooperative principlesاصول همیاري-
background knowledgeدانش پیش زمینه-

Contrastive Analysis
 Pedagogical Contrastive Analysis and Its Psychological Basis
 Different Versions of Contrastive Analysis Hypothesis (Strong, weak, moderate)
 Linguistic Levels of Analysis
 Procedures for Comparing Languages
 Hierarchy of Difficulty
 Markedness Theory

Error Analysis
- Linguistic Taxonomy of Errors (1. Orthographic Errors 2. Phonological Errors 3. Lexico-
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semantic Errors 4. Syntactico-Morphological Error)
- Processes of Errors (Omission, Addition, Substitution, Permutation)
- Sources of Errors (Interlingual Errors, Intralingual and Developmental Errors)
- Receptive versus Productive Errors
- Errors versus Mistakes

sign languageزبان اشاري
sign structureساختار نشانه ها-

language changeتغییرات زبانی
language realtionsروابط زبانها-
types of changes...آوایی ، صرفی و نحوي و: انواع تغییرات-
change processفرایند تغییر-

language varietyتنوعات زبان
standard languageزبان معیار-
accent and dialectگونه و لهجه-

languageعه و فرهنگزبان ، جام , society and culture
effective factors...جنسیت ، تحصیالت ،شغل و: عوامل موثر-
register and styleسبک و سیاق--
diglossiaدوزبانگونگی-
language and cultureزبان و فرهنگ-

:تکالیف یادگیري
... ارایه کاربرگ و ارایه تمرینهایی در حوزه معناشناسی ، کاربرد شناسی و تحلیل کالم و 

:تکالیف عملکردي
ارایه تکالیف جهت یادگیري بیشتر مطالب آموخته شده

راهبردهاي تدریس و یادگیري
طـرح شـده و نیـز شـیوه     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي  

. مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند
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: منابع پیشنهادي اصلی 

-THE STUDY OF LANGUAGE,GEORGE YULE

- LANGUAGE AND LINGUISTICS,JOLIA FOLK

- LINGUISTICS,AKMAJIAN ET AL
- Keshavarz, M., H. (2008). Contrastive analysis & error analysis. Tehran:
Rahnama Press.

linguistics/org.sil.www

linguistics/wiki/org.wikipedia.www

راهبردهاي ارزشیابی 
که در آن دانشجویان باید این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد : آزمون نهایی.1

.  مطالب آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند.2

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
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»کارگاه واژه و اصطالح آموزي« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

عدم آگاهی . در هر زبانی واژگان، اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل هایی وجود دارند که نشات گرفته از فرهنگ حاکم بر آن زبان هستند
را با چالش مواجه می ) native speakers(آنها و صحبت کنندگان بومی زبان آموزان از این اصطالحات و تعابیر، برقراري ارتباط میان 

از آنجا که در زبان انگلیسی، اصطالحات با فراوانی بسیارزیادي بکار می روند، . کند و گاه حتی موجب سوء تفاهم و سوء تعبیر می گردد
لذا آشنایی، درك، تحلیل و کاربرد . تواند داشته باشدتوجه به تقویت شناخت و کاربرد آنها نقش موثري در تکامل زبان یادگیرنده می

واژگان، اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل ها در کالم گفتاري و شنیداري زبان انگلیسی یکی از دروس مهم این رشته است که موجب 
. توسعه توانش زبانی دانشجویان شده و بدین ترتیب تاثیر مثبت بر حرفه معلمی آنان می گذارد

:شخصات درسم
-نظري :نوع درس

کارگاهی
2:تعداد واحد
:زمان درس

ساعت64
:پیشنیاز

و 1مهارت خواندن
2مهارت خواندن

کارگاه واژه و اصطالح آموزي: به فارسی :نام درس
Advanced Idioms and Vocabulary Building: به انگلیسی 

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
واژگان، اصطالحات، تعابیر و ضرب المثل هاي رایج و روزمره درکالم گفتاري و نوشتاري زبان انگلیسی را 
درك کند، ساختار و اجزاي تشکیل دهنده آنها را بشناسد، معادل آنها را در زبان خود بیابد و آنها را در گفتار و 

.بکار ببردنوشتار خود

:شایستگی اساسی
PK 1-1, 1-2

PCK 3-1
3سطح2سطح1سطح هامالك

ساختار و 
اجزاي 

واژگان زبان 
انگلیسی

می تواند ساختار و اجزاي  
زبان انگلیسی رایج واژگان

در سطح پیشرفته را در کالم 
گفتاري و نوشتاري درك 
کند و معادل آنها را در زبان 

نمی ولی هنوز. خود بیابد
تواند با استفاده از پسوند، 
پیشوند و میانوندها، واژگان 
جدید بسازد و این واژگان را 
در گفتار و نوشتار خود بکار 

.برد

می تواند ساختار و اجزاي  
زبان انگلیسی رایج واژگان

در سطح پیشرفته را در 
کالم گفتاري گوناگون 
درك کند و معادل آنها را 
در زبان خود بیابد و با 
استفاده از پسوند، پیشوند و 
میانوندها، واژگان جدید 
بسازد و این واژگان را در 

.گفتار خود بکار برد

می تواند ساختار و اجزاي  
زبان انگلیسی در رایج واژگان

سطح پیشرفته را در کالم 
گفتاري و نوشتاري گوناگون 
درك کند و معادل آنها را در 
زبان خود بیابد و با استفاده از 

وند، پیشوند و میانوندها، پس
واژگان جدید بسازد و این 
واژگان را در نوشتار و گفتار 

.خود بطور صحیح بکار ببرد

اصطالحات 
و تعبیرات 

می تواند اصطالحات و 
زبان رایج و روزمره تعبیرات 

می تواند اصطالحات و 
زبان رایج و روزمره تعبیرات 

می تواند اصطالحات و 
زبان رایج و روزمره تعبیرات 



١٩٨

زبان 
انگلیسی

انگلیسی را در کالم گفتاري 
و نوشتاري درك کند و 
معادل آنها را در زبان خود 

ولی هنوز نمی تواند . بیابد
این اصطالحات و تعبیرات را 
در گفتار و نوشتار خود بکار 

.برد

انگلیسی را در کالم گفتاري 
گوناگون درك کند و معادل 
آنها را در زبان خود بیابد و 
این اصطالحات و تعابیر را 

.در گفتار خود بکار برد

انگلیسی را در کالم گفتاري و 
نوشتاري گوناگون درك کند و 
معادل آنها را در زبان خود 
بیابد و این اصطالحات و 
تعابیر را در نوشتار و گفتار خود 

.بطور صحیح بکار ببرد

ضرب 
المثل هاي 

زبان 
انگلیسی

می تواند ضرب المثل هاي 
زبان انگلیسی رایج و روزمره 

را درك کند و معادل آنها را 
ولی هنوز . در زبان خود بیابد

نمی تواند این ضرب المثل 
ها را در گفتار و نوشتار خود 

.بکار برد

می تواند ضرب المثل هاي 
زبان رایج و روزمره 

انگلیسی را در متون 
گوناگون درك کند و معادل 

را در زبان خود بیابد و آنها
این ضرب المثل ها را در 

.نوشتار خود بکار برد

می تواند ضرب المثل هاي 
زبان انگلیسی را رایج و روزمره 

در متون گوناگون درك کند و 
معادل آنها را در زبان خود 
بیابد و این ضرب المثل ها را 
در نوشتار و گفتار خود بطور 

.صحیح بکار ببرد

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.2
رایج و اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل هايساختار و اجزاي  واژگان،در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان 

که برایشان )tasks(روزمره در زبان انگلیسی را در کالم مختلف گفتاري و نوشتاري، تشخیص دهند و درك کنند و از طریق فعالیت هایی
:این فرصت ها عبارتند از. این واژگان، اصطالحات، تعابیر و ضرب المثل ها را در گفتار و نوشتار خود بکار ببرندطراحی می شود

تکلیف عملکرديتکلیف یادگیريفرصت یادگیري
تماشاي برنامه هاي زبان 
اصلی اعم از اخبار، آگهی ها، 
فیلم هاي سینمایی، فیلم 
هاي مستند، برنامه هاي 
ورزشی، گفتگو و مصاحبه 
ها، برنامه هاي کودك و 
نوجوان، مسابقات و سرگرمی 

ها 

تشخیص اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل 
ها در برنامه ها و یافتن معنی آنها با توجه به 

ریشه، (ناخت اجزا و ساختار واژگان ش. متن
و نقش آنها در متن و ) پسوند، پیشوند، میانوند

پی بردن یا حدس زدن معناي آنها با توجه به 
. متن

تماشاي برنامه هاي مشابه تصویري به شکل صامت 
و صحبت کردن بجاي گویندگان در برنامه ها و فیلم 
ها و بکار بردن واژگان، اصطالحات و تعبیرات و
. ضرب المثل هاي تخصصی مربوط به متن مورد نظر

.این کار می تواند به شکل گروهی انجام شود

گوش دادن به برنامه هاي 
صوتی از جمله اخبار، آگهی 

...ها، نمایشنامه وداستان و

تشخیص اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل 
ها در برنامه ها و یافتن معنی آنها با توجه به 

ریشه، (اجزا و ساختار واژگان شناخت . متن
و نقش آنها در متن و ) پسوند، پیشوند، میانوند

پی بردن یا حدس زدن معناي آنها با توجه به 
.متن

نوشتن متن براي برنامه هاي صوتی مختلف براي 
اجرا در کالس و بکار بردن واژگان، اصطالحات و 
تعبیرات و ضرب المثل هاي تخصصی مربوط به متن 

این کار می تواند به شکل گروهی انجام .مورد نظر
.شود

نوشتن متون مختلف خبري، گزارش، مقاله علمی و تشخیص اصطالحات، تعبیرات و ضرب المثل خواندن متون مختلف خبري، 
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گزارش، مقاله علمی و 
عمومی، داستان، نمایشنامه 

...و

ها در برنامه ها و یافتن معنی آنها با توجه به 
ریشه، (شناخت اجزا و ساختار واژگان . متن

و نقش آنها در متن و ) وندپسوند، پیشوند، میان
پی بردن یا حدس زدن معناي آنها با توجه به 

.متن

بکار بردن واژگان، ... عمومی، داستان، نمایشنامه و
اصطالحات و تعبیرات و ضرب المثل هاي تخصصی 

این کار می تواند به شکل . مربوط به متن مورد نظر
.انجام شودگروهی 

مطالعه کتاب هاي مربوط به 
واژه سازي و شناخت ساختار 
و کاربرد اصطالحات و 
تعبیرات و ضرب المثل ها در 

انگلیسی 

هاي گوناگون مربوط taskانجام فعالیت ها و 
به واژه سازي و کاربرد اصطالحات و تعبیرات 
و ضرب المثل هاي انگلیسی در متون مختلف 

.با ژانرهاي متفاوت

پسوند، پیشوند و اخت واژگان جدید با استفاده از س
میانوندها و بکار بردن آنها در متون نوشتاري و 

یافتن معادل فارسی اصطالحات و تعبیرات و . گفتاري
ضرب المثل هاي انگلیسی و بکار بردن آنها در متون 

.نوشتاري و گفتاري خود

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
,TBLT(متن روش ها و تکنیک هاي مبتنی بر رویکرد ارتباطی بسته به محتواي هر  Cooperative/Collaborative

Learning, etc (با استفاده از کار گروهی به شیوه هاي مختلف مورداستفاده قرار می گیرد .
منابع آموزشی

مه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است استفاده اساتید محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنا
.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 
هاي مختلف آموزشی صوتی و تصویري، روزنامه ها، CDمنابع پیشنهادي براي این درس برنامه هاي مختلف تلویزیونی، رادیویی، 

همچنین کتاب هاي ساخت . ري به زبان انگلیسی هستندمجالت، پوسترها، بروشورها و کاتالوگ هاي موجود در بازار و وبگاه هاي خب
Advancedواژگان پیشرفته  Idioms and Vocabulary Buildingمانند:

Practical Everyday English by Steven Collins (Advanced Vocabulary Phrasal Verbs
Idioms and Expressions) انتشارات رهنما
Red Hot Root Words Book 1: Mastering Vocabulary with Prefixes, Suffixes and Root
Words Paperback –2005 by Dianne Draze
Vocabulary Packets: Greek & Latin Roots:…by Liane Onish

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.4
هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب آموخته این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت: آزمون نهایی.1

% 30. به کار ببرند) unseen(شده در طی دوره را به شکل عملی در مورد متون جدید
این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به ارایه هاي کتبی و شفاهی دانشجو و عملکرد او در تکالیف : ارزشیابی فرایند.2

%30. گیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیردیاد
مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس ارزیابی از : ارزیابی پوشه کار یا پروژه.3

درس تعیین می گردد که درصدي از نمره ارزشیابی را به یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف. عملکرد او در طول دوره است
% 40. خود اختصاص می دهد
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»روش آموزش مهارت هاي زبانی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گرامـر،  (واجـزا زبـانی   ) گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشـتن (امروزه آموزش زبان مبتنی بر اموزش چهار مهارت اصلی 
لذا درس روش آموزش مهارت هاي زبان براي دانشجو معلمان از اهمیت خاص برخوردار اسـت چراکـه بـه    . است) واژگان، تلفظ

هارت هاي زبانی را مطابق با روش هاي به روز و مدرن با توجه به ویژگـی  آنها کمک می کند تکنیک هاي الزم براي آموزش م
.  خود انتخاب کنند و به معلمی آگاه، نقاد و کاردان تبدیل شوند) دانش آموزان(هاي مخاطبان 

مشخصات درس

کارگاهی:نوع درس
2:تعداد واحد

ــان درس 96: زمــ
ساعت 

:پیشنیاز
ــوزش  روش هـــاي آمـ

زبان

یروش آموزش مهارت هاي زبان: به فارسی :نام درس
Teaching Language Skills:      به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با تامل بر تجربیات یادگیري یا حرفه اي خود، تکنیک هاي متنوع آموزش مهـارت هـا را ارزیـابی    
کرده و متناسب با موقعیت، امکانات، و ویژگی هاي دانش آموزان، آنها را برگزیند یا طراحی مجـدد  

، )microteaching(در ضمن با به کار گیري عملی یا اجراي این تکنیـک هـا در کـالس    . کند
.نقاط قوت و ضعف هر یک را بیابد و طراحی یا انتخاب خود را به طور آگاهانه انجام کند

:گی اساسیشایست
CK 1-1,1-2
PK 2-2, 2-3,
PCK 3-1, 3-2, 3-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
ارزیابی تکنیک هاي 

آموزش مهارت
ــان    ــاط می ــد ارتب ــی توان م
ــا  تکنیــک هــاي آمــوزش ب
مهارت هاي زبانی را کشف 
کند و با توجه به تجربیـات  
یادگیري یا حرفـه اي خـود   
نقاط قوت و ضـعف آنهـا را   

ولـی هنـوز نمـی    . بیان کند
ــاي  ــا زیربن ــد اهــداف ی توان
فکري تکنیک هـا را تمیـز   

.دهد

می توانـد اهـداف تکنیـک    
هاي آموزش را بیان کنـد و  
ارتباط آنها را با مهارت هاي 
زبانی تشـخیص دهـد و بـا    
بررسی نقاط قوت و ضـعف  
تکنیک ها، تعـدادي از آنهـا   
را متناســب بــا موقعیــت،   
ــاي   ــی ه ــات، و ویژگ امکان

. برگزینددانش آموزان

می تواند تکنیـک هـاي   
آموزش را ارزیابی کرده و 
نقاط قوت و ضـعف هـر   
یک را مشـخص کنـد و   
با ایجاد تغییر در آنها یـا  
طراحـی مجــدد تکنیــک  
ــت،    ــا موقعی ــب ب متناس
امکانات و ویژگـی هـاي   

. دانش آموزان را برگزیند

ــا    ــارگیري ی ــه ک ب
اجراي تکنیک ها

)microteaching(

ــاي   ــک ه ــد تکنی ــی توان م
ــا را در   ــارت ه ــوزش مه آم
کالس اجرا کند ولـی نمـی   
تواند به سـواالت حرفـه اي   

ــاي   ــک ه ــد تکنی ــی توان م
ــا را   ــارت هـ ــوزش مهـ آمـ
متناسب با موقعیت، امکانات 
و ویژگی هاي دانش آموزان 

می تواند تکنیـک هـاي   
ــا را   ــارت ه ــوزش مه آم
ــت،    ــا موقعی ــب ب متناس
امکانات و ویژگـی هـاي   
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همکالسی ها یـا اسـتاد در   
رابطه با تکنیـک هـا پاسـخ    

.دهد

در کالس اجـرا کنـد و بـه    
ــواالت حرفـــــ  ه اي ســـ

همکالسی ها یـا اسـتاد در   
رابطه با تکنیـک هـا پاسـخ    

.   دهد

دانش آموزان تغییـر داده  
یا طراحی مجـدد کنـد و   

. در کالس اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
آشنا شـوند و پـس از نقـد    تکنیک هاي متنوع آموزش مهارت ها در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با 

:جلسات کالس شامل محتواي زیر هستند. وبررسی و تغییر یا طراحی مجدد، آنها را در کالس اجرا کنند

Introducing the course, the book, the tasks and activities

1) Reflecting on, evaluating and designing first session activities
2) Reflecting on, observing and evaluating a lesson taught by a teacher
3) Reflecting on, evaluating and presenting techniques of teaching grammar
4) Reflecting on, evaluating and presenting techniques of teaching vocabulary
5) Reflecting on, evaluating and presenting warm up activities for the four

skills
6) Reflecting on, evaluating and presenting techniques for teaching listening
7) Reflecting on, evaluating and presenting techniques for teaching speaking
8) Reflecting on, evaluating and presenting techniques for teaching reading
9) Reflecting on, evaluating and presenting techniques for teaching writing
10) Reflecting on, evaluating, planning and presenting integrated skills

activities
11) Reflecting on, evaluating and responding to learners’ written works

(providing written feedback)
12) Reflecting on, observing and correcting learners’ spoken errors
13) Reflecting on, evaluating and presenting lesson plans
14) Reflecting on, evaluating and presenting classroom management

techniques
15) Reflecting on, evaluating and presenting techniques for accommodating

variety of learning styles
16) Reflecting on techniques of materials evaluation and adaptation

:و عملکرديتکالیف یادگیري

ویان تکنیک هاي متنوع در اموزش مهارت هاي زبانی را مورد بررسـی قـرار   این درس به شکل کارگاهی ارایه می شود و دانشج
سپس تکنیک . خود مشخص می کنندموقعیت، امکانات، و ویژگی هاي دانش آموزانداده و نقاط قوت و ضعف آنها را با توجه به 

کـالس  . در کالس ارایه می گرددmicroteachingمناسب توسط دانشجویان انتخاب یا طراحی مجدد می شود و به صورت 
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تغییـر یـا طراحـی مجـدد تکنیـک      .پس از مشاهده تدریس ها، آنها را نقد و ارزیابی می کند و پیشنهادات خود را ارایه می دهـد 
خالصـه  . فعالیت ها و تدریس انها در کالس می تواند به شکل گروهی یا انفرادي باشد و در کارپوشه دانشجویان قـرار گیـرد  /ها

:یف به ترتیب زیر خواهد بودتکال

فعالیت هاي مرتبط با آموزش مهارت ها/معرفی یا مشاهده ي تکنیک ها-
فعالیت ها/بررسی، نقد و ارزیابی تکنیک ها-
فعالیت ها/رفع نقاط ضعف تکنیک ها-
فعالیت جدید براي ارایه در کالس/فعالیت یا تکنیک/طراحی مجدد همان تکنیک-
microteachingارایه تکنیک در کالس به صورت -
تامل بر روي ارایه ها و دادن بازخورد-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی.4
ر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگ

.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 

Tasks for Teacher Education, Rosie Tanner and Catherine Green, 2007,
Longman

: فرعی پیشنهاديمنابع 
Essential Teacher Knowledge, Jeremy Harmer, 2012, Pearson Education
Limited
Teach English, Adrian Doff, latest edition, Cambridge University Press
Success in English Teaching, Paul Davies and Eric Pearse, 2002, Oxford
University Press
Teaching English Through English, Jane Willis, latest edition, Longman

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-



٢٠٣

%50.  آموخته شده در طی دوره را در پاسخ به سواالت یا فعالیت هاي طرح شده ارایه دهند
%20. هر جلسه در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر اساس بحث ها و مشارکت در فعالیت ها در: ارزشیابی فرایند-
کلیه مطالب ارایه شده توسط دانشجویان در طی دوره به صورت کتبی یا الکترونیکی، به همراه بازخوردهاي : ارزیابی پوشه کار-

دوره قرار در پایان داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي و ارزشیابی 
%30. می گیرد
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»مقدمه اي بر روش تحقیق در زبان آموزي« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

ساالنه کتابها و مقاالت پر شمار پژوهشی چـاپ و  . آموزش زبان انگلیسی همانند سایر علوم به سرعت در حال رشد و تحول است
بر معلمان زبان است که  بامطالعه پژوهش هاي این رشته، خود را به . منتشر میشوند و منجر به پیشرفتهاي خیره کننده می شوند

وهش ها و مقاالت را نقد کنند و خود نیز در تولیـد علـم و دانـش نقـش داشـته باشـند تـا بتواننـد         روز کنند و با شیوه عالمانه، پژ
. مشکالت زبان آموزي را واکاوي کنند و نتایج تحقیقات خود را بکار ببندند و  با کیفیت بهتري به دانش آموزان  آمـوزش بدهنـد  

نشناسی، جامعه شناسی زبـان و جامعـه شناسـی آمـوزش و     تحقیق در زبان آزموي متضمن دانش  و فهم موضوعاتی همچون زبا
.  پرورش ،روانشناسی زبان، روان سنجی و آمار است

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

: پیشنیاز
و زبان 1زبان شناسی

و روشهاي 2شناسی
آموزش زبانی

زبان آموزيمقدمه اي بر روش تحقیق در : به فارسی:  نام درس
Introduction to Research Methods in Appliedlinguistics:به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشـجو قـادر خواهـد    : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

بتوانـد  . انواع روشهاي تحقیق را فرابگیـرد . فلسفه علم ، و نقش پژوهش در تولید علم را بیاموزد
براي تحقیقات خود ابزارهایی نظیر پرسشنامه یا آزمون را پیدا کنـد و یـا در صـورت نیـاز آنهـا را      

ژگـان و  در باره مهارتها و اجزاء زبان شـامل خوانـدن، مکالمـه، نگـارش، وا    .  طراحی و تولید کند
مقاله ها، پایان نامه و پژوهش هاي مربوط به آموزش زبان انگلیسـی را  . دستور زبان تحقیق کنند

زبانشناسی، جامعـه شناسـی زبـان و جامعـه شناسـی آمـوزش و پـرورش        با توجه به یافته هاي ( 
نقد و ارزیابی کند)،روانشنساسی زبان، روان سنجی و  روش هاي آماري

:شایستگی اساسی
PCK

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانـــــــایی  
پــــژوهش در 
ــان  مســائل زب

آموزي

مطالعـه انـواع روش هـا و طــرح    
هاي پژوهشی شـامل تحقیقـات   

کتابخانه اي، تاریخی،توصـیفی و   
.تجربی

مطالعه آمار مقدماتی

ــا    ــک ی ــی  ی ــد و بررس نق
چندپژوهش موجود از نـوع 

ــه   ــاب خانــــــ کتــــــ
اي،تاریخی،توصیفی،تجربی

تهیــه طــرح 
اولیه پژوهش 

و ) پروپوزال(
پـــــژوهش 
عملی در باره 
مسایل زبـان  
ــوزي و  آمـــ
ــیم  تنظـــــ

گزارش آن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
گستره تحقیق در زبان آموزي، سوال تحقیق، پیشینه ) ویژگی ها، اهداف و انواع تحقیق( مفهوم دانش و پژوهش، اصول  تحقیق 

کتاب خانه اي،تاریخی،توصیفی،تجربی ، ابزارهاي تحقیق، آمار توصیفی، آمار استنباطی در ( تحقیق، آشنایی با انواع روش تحقیق 
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ه و تنظیم گزارش تحقیق حد مقایسه دو گروه تجربی و گوا

:تکالیف یادگیري
مباحثه در کالس و تهیه نمونه پژوهش و اجراي آزمایشی  آن و تنظیم گزارش تحقیق 

منابع آموزشی.4
این منابع صرفاً جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متناسب با سرفصل استفاده 

.کنند
- Research methods and designs by
- Farhady, Hatch, Lazaraton, etc.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
آزمون تشریحی

پروژه عملی 
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»نظریه هاي یادگیري زبان « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن

همچنان که دانش محققـان دربـاره یـادگیري    . نظریه هاي یادگیري اساس و بنیان نظریه هاي زبانشناسی و فراگیري زبان است
افزایش می یابد و نظریه پردازان نظریه هاي قبلی خود را اصالح می کنند، زبانشناسان دیدگاه هاي خود را نسبت به زبان تعدیل 

حاصل، فرایند دائمی تغییردر نحوه . ود را نسبت به امر یادگیري و یاددهی تغییر می دهندکرده و آموزش دهندگان قالب فکري خ
تنهـا،  . تدریس معلمان به منظور طراحی فعالیت هاي یادگیري موثربراي ایجاد مهـارت برقـراري ارتبـاط در زبـان امـوزان اسـت      

هستند داراي درك الزم از تغییـر و تحـوالت در حـوزه    معلمانی که با آخرین تحوالت در نظریه هاي یادگیري و زبانشناسی آشنا 
بنابراین درس روش آمـوزش مـوثر، دانشـجو    . تخصصی خود می باشند و می توانند ایده هاي جدید را در کالس درس بکارگیرند

ا شناسایی کرده معلمان را با اصول و عوامل موثر در آموزش زبان آشنا کرده و به آنها کمک می کند در امر یاددهی عوامل موثر ر
. و بر این اساس فعالیت ها و راهکارهاي مناسب ارایه دهند

مشخصات درس
نظري :نوع درس

ــد ــداد واح 2:تع
واحد

ــان درس :زمـــ
ساعت در هفته2

زبانشناسی :پیشنیاز
ــاي -2و1 رویکردهــ

آموزش زبان

نظریه هاي یادگیري زبان:نام درس
Theories of Language Acquisition/Learning

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

با بررسی نظریه هاي ارایه شده در خصوص یادگیري زبـان، عوامـل ومتغیرهـاي تـاثیر گـذار در امـر       
فراگیري زبان و سبک ها و استراتژي هاي یادگیري زبان اموزان را تشخیص دهد و تجارب یادگیري 

ی توانـد  بدین ترتیب م. خود یا دانش اموزان را با نظریه هاي ارایه شده مقایسه و تجزیه و تحلیل کند
روش هاي موثر در امر یادگیري را بر اساس ویژگی هاي دانش اموزان و محیط و بافـت یـادگیري و   

. همچنین امکانات موجود اتخاذ کند شایســــــتگی 
:اساسی

CK 1-1, 1-2
PK 2-2

PCK 3-4
3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریه 
هاي 

فراگیري 
زبان

می تواند نظریه هاي 
زبان را موجود یادگیري 

بصورت جداگانه  توضیح 
دهد اما نمی تواند فرایند 
یادگیري دو زبان را مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل 

.قرار دهد

می تواند نظریه هاي 
مختلف در خصوص 
فرایند یادگیري زبان 

را تجزیه و تحلیل 
نماید و تجربه خود را 

در مورد یادگیري 
زبان اول و خارجی 
.با آنها مقایسه کند

ی تواند با استفاده از تجربه م
کسب شده از یادگیري زبان، 
شرایط الزم را براي یادگیري 

بهتر و موثر دانش آموزان خود 
فراهم آورده و روش هاي 

مناسب با ویژگی هاي آنها، 
محیط و امکانات یادگیري اتخاذ 

.کند
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متغیرها و 
عوامـــل 
تاثیرگذار 

در 
یادگیري

می تواند متغیرها و عوامل 
ــادگیري را  ــذار در ی تاثیرگ
شناسایی و درك کند ولی 
نمی تواند انـواع آنهـا را از   
یکــدیگر تمیــز دهــد و در 
نتیجـــه در مواجهـــه بـــا 
مســایل آمــوزش راه حــل 

.ارایه نماید

می توانـد متغیرهـا و   
عوامــل تاثیرگــذار در 
یادگیري را شناسایی 
و درك کنــد و انــواع 
آنهـــا را از یکـــدیگر 

.   تمیز دهد

ــی تو ــل  م ــا و عوام ــد متغیره ان
ــادگیري را  تاثیرگـــــذار در یـــ
شناسایی و درك کند و انواع آنها 
ــد و در   ــز ده ــدیگر تمی را از یک
ــایل   ــا مس ــه ب نتیجــه در مواجه

. آموزش راه حل ارایه نماید

سبک هـا  
و 

استراتژي 
ــاي  هـــ

یادگیري

سبک ها و استراتژي هاي 
یادگیري را درك می کنـد  
ولی نمی تواند این سـبک  

اســتراتژي هــا را در هــا و
ــش   ــدگان و دانـ یادگیرنـ
ــخیص داده و  ــوزان تش آم
فعالیت هـاي متناسـب بـا    

.هر یک را طراحی کند

سبک ها و استراتژي 
ــادگیري را  ــاي یـ هـ
درك می کند و مـی  
ــا و   ــبک ه ــد س توان
اســــتراتژي هــــاي 
یادگیرندگان و دانش 
آمــوزان را تشــخیص 

.دهد

ــاي   ــتراتژي ه ــا و اس ــبک ه س
کند و مـی  یادگیري را درك می 

تواند سبک ها و استراتژي هـاي  
یادگیرندگان و دانش آمـوزان را  
تشخیص دهـد و فعالیـت هـاي    
متناسب با هـر یـک را طراحـی    

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
و عوامـل  نظریه هـاي ارایـه شـده در خصـوص یـادگیري زبـان      در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با 

ومتغیرهاي تاثیر گذار در این امر و سبک ها و استراتژي هاي یادگیري زبان اموزان آشنا شوند، روش هاي مناسبی را در آمـوزش  
محتواي این درس شامل موارد زیـر  . خود انتخاب کنند و به هنگام مواجهه با مشکل، راهکارها و راه حل هاي مناسب ارایه دهند

:است

22) Schools of Thought in Language Acquisition
A. Behaviorism
B. Nativism/ Cognitivism
C. Functionalism/ Constructivism

23) Age Factors
A. First Language Acquisition
B. Age and Acquisition

24) Psychological Factors
A. Human learning and memory
B. Styles and Strategies
C. Personality Factors
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25) Sociocultural Factors
A. First and Second Culture Acquisition
B. Communicative competence

26) Linguistic Factors
A. Cross linguistic influence and Learner Language

:تکالیف یادگیري و عملکردي
در این درس دانشجویان به شکل گروهی در فعالیت هایی که استاد براي کالس طراحی می کند شرکت کرده و نتایج فعالیت ها 

اغلب این فعالیـت هـا   . را پس از ارایه در کالس و گرفتن بازخورد از همکالسی ها و استاد در کارپوشه خود ثبت و ضبط می کند
بعضی از آنها مربوط به دانشجویان و نحوه، سبک یا استراتژي یـادگیري  در یادگیري زبان و متغیرها و عوامل تاثیرگذارمرتبط با 

آنان در کالس ها و درس هاي مختلف است و برخی مربوط به دانش آموزان مدارس و نحوه، سبک یا استراتژي یـادگیري آنـان   
. در کالس زبان می باشد

راهبردهاي تدریس و یادگیري
هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     تدارك دیدن فرصت 

)Cooperative/Collaborative Learning, etc (         در تحلیل و پاسـخ بـه پرسـش هـاي طـرح شـده و نیـز شـیوه
. ي واقعی تدریس استمشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت ها

منابع آموزشی
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 

Principles of Language Learning and Teaching, H. Douglas Brown, 6th/latest
edition, Pearson Longman publishers
Developing Second Language Skills Theory and Practice, Kenneth Chastain,
latest edition

: منابع پیشنهادي فرعی 
Psychology for Teaching, Guy R. Lefrancois, 7th/latest edition, Thompson
information/publishing group

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري و محتواي درس صورت می گیرد که در آن : آزمون نهایی)3

.  دانشجویان باید مطالب آموخته شده در طی دوره را در پاسخ به سواالت یا فعالیت هاي طرح شده ارایه دهند
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.اساس بحث ها و مشارکت در فعالیت ها در هر جلسه در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر: ارزشیابی فرایند)4
کلیه مطالب ارایه شده توسط دانشجویان در طی دوره به صورت کتبی یا الکترونیکی، به همراه : ارزیابی پوشه کار)5

ش هاي بعدي و بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموز
.ارزشیابی در پایان دوره قرار می گیرد

ارایه مقاله در خصوص یک یا چند مبحث کار شده در کالس  : پروژه)6
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»اصول آزمون سازي زبان انگلیسی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بنابراین معلمان باید بتوانند آزمون هاي طراحی کنند تا . آزمون ها نقش مهمی در سرنوشت دانش آموزان و دانشجویان دارند
آزمون ابزاري است که آموخته هاي دانش . اطالعات درست بدست آورند و تصیم منصفانه براي دانش آموزان اتخاذ کنند

لذا معلمان باید درك درستی از ماهیت هر درس و نحوه ارزشیابی ان . ر می آوردآموزان را از حالت انتزاعی به صورت عینی د
آزمون هاي زبان متضمن دانش  و فهم موضوعاتی همچون زبانشناسی،  دو زبانگی ،جامعه شناسی آموزش و .  داشته باشند

.  پرورش ، جامعه شناسی زبان ،روانشناسی زبان،روان سنجی و ارزشیابی است

مشخصــــات 
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمــــان درس
ساعت
: پیشنیاز

روش هاي آموزش 
زبان

انگلیسیاصول آزمون سازي زبان : به فارسی:  نام درس
Principles of  Language Testing: به انگلیسی 

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کاربردهـاي  . نظریات  و مکاتب سنجش زبان نظیر آزمون هاي گسسته ، تلفیقی و کـاربردي را بیـاموزد  

. و امثـال آن را بیـاموزد  » تعیین سطح« ، »پیشرفت تحصیلی«، » آزمون هاي تشخیصی« آزمون نظیر 
آزمون، تهیه پیش نویس طرح کلی، تعیین تعداد سوال براي هر موضوع مندرج در ( مراحل تهیه آزمون 

-اولیه، برآورد ویژگی هاي هر سوال نظیر ضریب آسانی، قدرت تمییز و انتخاب گزینه در سـواالت چنـد  
) روایی، پایایی و اجرایـی ( بتواند ویزگی هاي روان سنجی آزمون خود و دیگران . را بیاموزد)  گزینه اي 

زبانشناسـی،  یافته هاي( حاکم بر آزمون سازي را برآورد کند  و به این روش و با مالحظه  سایر اصول
آزمون هاي موجـود را نقـد و   )جامعه شناسی زبان و آموزش و پرورش ،روانشنساسی زبان ،روان سنجی 

.ارزیابی کند
با اصول پیش گفته، براي مهارتها و اجزاء زبان شامل خواندن، مکالمه، نگارش، واژگـان و دسـتور زبـان    

. ، دقیق تعیین کند» عینی« د و نحوه نمره گذاري آنها را  به  شیوه آزمون هاي متنوع بساز

:شایستگی اساسی
PCK

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانایی طراحـی و  
ارزیابی آزمون هاي 

زبان انگلیسی

مطالعـــه کاربردهـــاي آزمـــون و 
ویژگی هاي آزمون و سوال

مطالعه نظریه هاي آزمون سازي و 
روان سنجی

مطالعه  روش هاي طراحی آزمون 
ــز    ــا و ری ــراي مهارته ــوال ب و س

مهارتهاي زبان انگلیسی

نقد و بررسی یک یا چند 
آزمون موجود از قبیل 

آزمونهاي معلم ساخته یا 
سراسري با معیارهاي 
پایایی، روایی وعملی 
بودن آزمون، قدرت 

تمییز و ضریب سهولت 
سواالت،ارزیابی گزینه ها 

د در آزمون هاي چن
گزینه اي 

طراحی آزمـون هـاي زبـان    
ــراي مهارتهــا و (انگلیســی  ب

و ) ریــز مهــارت هــاي زبــان
تعیین نحوه نمره دهی 
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:هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
تدوین ، ساختار آزمون و سواالت آن، مراحل طرح سوال و ....)تعیین سطح، پیشرفت تحصیلی و( پیشینه آزمون ها، کارکرد آزمون 

،نظریه هاي آزمون، آزمـون واژگـان، دسـتور،    ) روایی،پایایی و عملی بودن( آزمون، تجزیه و تحلیل سواالت، ویژگی هاي آزمون 
.تلفظ، گفت و شنود، خواندن ،نگارش، دیکته، آزمون توانش ارتباطی

:تکالیف یادگیري
نقد و ارزیابی آزمون خود ساختهمباحثه در کالس و تهیه نمونه آزمون و اجراي آزمایشی آزمون براي

منابع آموزشی.4
این منابع صرفاً جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متناسب با سرفصل استفاده 

.کنند
- Farhady, Jafarpour and Birjandy (1994) Language testing: theories and practices

:Samt publications.
- .Testing for language Teachers: Cambridge language Teaching Library.

Hughes, Arthur(2002)

ارزشیابی یادگیري. 5
آزمون تشریحی

تهیه نمونه آزمون و اجراي آزمایشی آزمون براي نقد و ارزیابی آزمون خود ساخته:پروژه عملی آزمون
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»روش تحقیق در زبان شناسی کاربردي« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

. با توجه به پیشرفت روز افزون علم و فن آوري، شیوه هاي نوین آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم نیز در حال تغییـر اسـت  
بنـابراین، یکـی از   . ساالنه کتابها و مقاالت زیادي مرتبط با شیوه هاي نوین تدریس زبان دوم در سراسر جهان منتشر می شـوند 

است که  با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش و یادگیري زبـان دوم، خـود بتواننـد    وظایف معلمان زبان انگلیسی این
براي بهبود کیفیت آموزش زبان و حل مسایل مرتبط با آن بتوانند مقاالت  دیگران را نقد کنند و خود نیز در تولید مقاالت جدیـد  

کنند و نتایج تحقیقات خود را بکار ببندند و  بـا کیفیـت بهتـري بـه     نقش داشته باشند تا بتوانند مشکالت زبان آموزي را واکاوي 
تحقیق در زبان شناسی کاربردي متضمن دانش  و فهم موضـوعاتی همچـون زبانشناسـی، جامعـه     . دانش آموزان  آموزش بدهند

.  شناسی زبان و جامعه شناسی آموزش و پرورش ،روانشنساسی زبان ،روان سنجی و آمار است

سمشخصات در
ــوع درس ــري: نـ -نظـ

عملی
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مقدمـه اي بـر   : پیشنیاز
ــق  ــان روش تحقی در زب

آموزي

روش تحقیق در زبانشناسی کاربردي: به فارسی:  نام درس
Research Methods in Applied linguistics:به انگلیسی 

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با بکار گیري اصول و قواعد انجام یک تحقیـق شـامل طـرح موضـوع و سـوال تحقیـق، پیشـینه        
تحقیق، طرح و روش اجراي تحقیق، جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج تحقیـق،  

ي مورد ارزیابی قـرار دهـد و بـر    تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیري زبان دوم را بصورت انتقاد
اساس نتایج یافته هاي دیگران قادر به برنامه ریزي براي انجام تحقیق راجـع بـه مسـایل موجـود     

.زبان اموزي با توجه به نیازهاي موجود زبان آموزان باشد
شایستگی اساسی

CK 1-1 , 2-1
PCK 3-1, 3-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
ــق در  ــام تحقی انج

زمینه یادگیري زبان 
دوم

تحقیقـات  توانسته اسـت 
انجام شده در زمینه زبـان  
ــر روش ،   ــوزي را از نظ ام
ــل  ــه و تحلی طــرح ، تحزی
ــت   ــایج بدس ــا و نت داده ه
آمده تجزیه و تحلیل نماید 
اما نتوانسته خـود بصـورت   
ــه   ــی را چ ــتقل تحقیق مس
بصــورت کمــی یــا کیفــی 

.تولید نماید

ــار   ــا بک توانســته اســت  ب
ري روش ها و طرحهاي گی

مناسب یک مقاله  کمی و 
کیفـــی در زمینـــه زبـــان 
اموزي  یا یـادگیري زبـان   

.دوم را تولید کند

بتواند با بکارگیري دانـش  
قبلی راجع بـه روش هـا و   
طرحهاي تحقیقـی،  نقـاط   
ــاالت   ــوت مق ــعف و ق ض
همکالسی خود و مقـاالت  
دیگر در زمینه زبان آموزي 
ــوده و  ــایی نمــ را شناســ

ت آنهــا را مرتفــع مشــکال
.سازد

؟؟؟
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با انواع مختلف تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیري زبـان دوم  و  

پایایی آنها  و نحوه جمع آوري و تجزیـه و تحلیـل داده هـا    ویژگی ها، اهداف  آنها ، ابزارهاي تحقیق بکار گرفته شده و روایی و 
.آشنا شوند

- Different types of research in second language learning
- Structure of research report in SLA based on APA style
- Identifying research questions
- Data collection measures
- Designing a questionnaire, reliability and validity
- Designing qualitative and quantitative study
- Analyzing quantitative data
- Using SPSS for data analysis

:و عملکرديتکالیف یادگیري
ارایه  عنوان تحقیق مناسب در رابطه با یادگیري زبان دوم و مهارتهاي مختلف زبانی
 اهداف، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بیان مساله،  سوال و فرضیه تحقیق، و پیشینه تحقیقنوشتن
تهیه پرسشنامه و ابزار تحقیق و تعیین روایی و پایایی انها
جمع آوري داده ها براي پاسخ به سوال تحقیق
تصمیم گیري براي ارائه یک تکنیک مناسب براي تجزیه و تحلیل داده ها
انتقادي از روش هاي بکار گرفته شده در تحقیقات کمی و کیفی تجزیه و تحلیل
   نوشتن یک تحقیق کمی یا کیفی در زمینه یادگیري زبان دوم و مهارتهاي مختلف زبانی  با بکار گیري تمـامی اصـول

APAآموخته شده به سبک سیستم

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیري مشارکتیتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در 

(TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز (
.ستشیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس ا

منابع آموزشی.4
این منابع صرفاً جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متناسب با سرفصل استفاده 

.کنند
:منابع اصلی 
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- Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2003). Doing second language research. New
York: Oxford University Press.. This introductory textbook presents both
qualitative and quantitative research methods. We will work through many of
the exercises in class.

- Mackey, A., & Gass, S.M. (2005). Second language research. Lawerance
Erlbaum Associates, New Jersey, London.

:منابع فرعی 

- Farhady, H. (2001). Research Methods in Applied Linguistics. Tehran: Payame
Noor University.

- Fred L., & Perry, Jr. (2008). Research in Applied Linguistics. New Jersey:
Taylor & Francis.

- American Psychological Association. (2010). Publication manual of The
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.. Use
this style manual for all writing you do for this class as well any writing that
you do in applied linguistics or SLA.

- DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of the critical period in second
language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533.

- Garrett, P., & Young, R. F. (2009). Theorizing affect in foreign language
learning: An analysis of one learner’s responses to a communicative-based
Portuguese course. The Modern Language Journal, 93(2), 209-226.

- Hammer, M. R. (2005). The intercultural conflict style inventory: A conceptual
framework and measure of intercultural conflict resolution approaches.
International Journal of Intercultural Relations, 29, 675–695. doi:
10.1016/j.ijintrel.2005.08.010

- Leki, I. (2007). Undergraduates in a second language: Challenges and
complexities of academic literacy development. New York: Erlbaum. (Chapter
3 and Appendixes)

- Leow, R. P., & Morgan-Short, K. (2004). To think aloud or not to think aloud.
Studies in Second Language Acquisition, 26(1), 35-57. doi:
10.1017/S0272263104026129

- Mori, J. (2004). Negotiating sequential boundaries and learning opportunities: A
case from a Japanese language classroom. The Modern Language Journal,
88(4), 536-550.

- Toth, P. (2008). Teacher- and learner-led discourse in task-based  grammar
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instruction: Providing procedural assistance for L2 morphosyntactic
development. Language Learning, 58(2), 237-283.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
:ارزشیابی این درس به شکل عملی خواهد بود و شامل موارد زیر است

فرصت هاي یادگیري، تکالیف یادگیري و عملکردي صورت می گیرد که در آن 5این ارزشیابی بر اساس بند : آزمون نهایی-
. دانشجویان باید یک تحقیق را بصورت عملی انجام دهند

.اساس بحث ها و مشارکت در فعالیت ها در هر جلسه در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر : ارزشیابی فرایند-
کلیه مطالب ارایه شده توسط دانشجویان در طی دوره به صورت کتبی یا الکترونیکی، به همراه بازخوردهاي : ارزیابی پوشه کار-

ش هاي بعدي و ارزشیابی در پایان دوره قرار داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموز
.یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. می گیرد
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»تهیه و تولید محتواي آموزشی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

ي از متخصصان رشته آموزش زبان درجهان قرار گرفته است، امروزه تهیه و تولید محتواي آموزشی زبان مورد توجه بسیار
به نظر . ي دانشگاهی با این عنوان در مقاطع آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی ایجاد گردیدهبطوریکه در برخی کشورها رشته

این متخصصان هیچ کتاب درسی نمی تواند به تنهایی به مدت طوالنی پاسخگوي نیاز وعالیق زبان اموزان با تنوع فرهنگی، 
این تنوع فرهنگی، قومی و جغرافیایی در میان دانش از آنجا که کشور ما، به دلیل گستردگی، داراي . قومی و جغرافیایی باشد

آموزان می باشد و نیازها و عالیق آنها به دلیل این تنوع متفاوت است، توانایی معلمان در تهیه، تولید یا تطبیق محتواي آموزشی 
چهارچوب تولید یا لذا آشنایی معلمان با اصول و . متناسب با ویژگی هاي دانش آموزان خود امري ضروري به نظر می رسد

تطبیق محتواي آموزشی زبان و توانمند ساختن آنان در تهیه وتولید این محتوا موجب تسهیل امر یادگیري و تربیت معلمان خالق 
.    و فکور می گردد

:مشخصات درس
عملی: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت 64: زمان درس

: پیشنیاز
روش هاي آموزش زبان و

مهارت هاي روش آموزش 
زبانی و نظریه هاي 

یادگیري زبان

تهیه و تولید محتواي آموزشی  : به فارسی : نام درس
Materials Adaptation and Development: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشـجو قـادر خواهـد    : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با توجه به اصول حاکم بر تولید محتواي اموزشی مبتنـی بـر روش هـاي فعـال آمـوزش زبـان و       
بکارگیري چهارچوب و معیارهاي تولید و تطبیق محتواي آموزشی زبان و با اسـتفاده از تجربیـات   

یاددهی و خالقیت خود، محتواي متناسب با ویژگی هاي خاص دانش آمـوزان خـود را   -یادگیري
. بی و تولید کندانتخاب، ارزیا

:شایستگی اساسی
CK 1-1, 1-2
PK 2-2, 2-3
PCK 3-1, 3-2, 3-3,

3-4
3سطح2سطح1سطح هامالك

چهارچوب و 
معیارهاي تولید و 

تطبیق محتواي 
آموزشی زبان

می تواند اصـول و اهـداف   
چهـــارچوب و معیارهـــاي 

ــد ــواي  /تولی ــق محت تطبی
آموزش زبان را تشـخیص  

تحلیل کنـد  داده و تجزیه 
ولـــی نمـــی توانـــد در   

تطبیق محتوا از آنهـا  /تولید
.استفاده نماید

می تواند اصـول و اهـداف   
چهـــارچوب و معیارهـــاي 

ــد ــواي  /تولی ــق محت تطبی
ــه   ــان را تجزی ــوزش زب آم
ــد و در   ــد کن ــل و نق تحلی

تطبیق محتوا از آنهـا  /تولید
.استفاده نماید

می تواند اصـول و اهـداف   
چهـــارچوب و معیارهـــاي 

ــد ــواي  /تولی ــق محت تطبی
ــه   ــان را تجزی ــوزش زب آم

با توجه تحلیل و نقد کند و 
بــه ویژگــی هــاي خــاص 

، ایـــن 12دانـــش آمـــوزان
چهارچوب و معیارهـا را در  

موقعیت جغرافیایی، قومی و فرهنگی، نیازها و عالیق، جنسیت وسن دانش آموزان12
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ــد ــواي  /تولی ــق محت تطبی
.آموزشی بکار گیرد

ــق ــد / تطبیـ تولیـ
محتـواي آموزشــی  

زبان

می تواند محتواي آموزشی 
را متناسب با ویژگی هـاي  
خاص دانش آمـوزان خـود   
تطبیق دهد ولی نمی تواند 

.محتواي جدید تولید کند

می تواند محتواي آموزشی 
را متناسب با ویژگی هـاي  
خاص دانش آمـوزان خـود   
تطبیــق دهــد و محتــوایی 

.جدید تولید کند

می تواند محتواي آموزشی 
را متناسب با ویژگی هـاي  
خاص دانش آموزان خـود  
تطبیق دهد و با استفاده از 

ــادگیري ــات یــ -تجربیــ
یــاددهی و خالقیــت خــود 

.محتوایی جدید تولید کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
تطبیـق محتـواي   /اصول و اهداف چهـارچوب و معیارهـاي تولیـد   در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با 

آشنا شوند و در قالب این چهارچوب ومعیارها محتواي آموزشی را متناسب با ویژگی هاي دانش آموزان خود تطبیق آموزشی زبان
.محتواي این درس در طول شانزده جلسه شامل موضوعات زیر است. داده ویا محتواي جدید تولید کنند

ProcedureTopic

1) Students study some principles and criteria for
materials evaluation, and in small groups,
develop a checklist for materials evaluation at
macro and micro level. Then, they evaluate
school textbooks based on the checklist they
have developed and agreed upon.

2) Students study some objectives, techniques and
examples of materials adaptation, and then, in
groups, adapt parts of school textbooks they
find problematic or weak based on their
evaluation.

Evaluation and Adaptation of

Materials

1) Materials evaluation
2) Adapting Classroom

Materials

3) Students study frameworks, principles and
objectives of materials development. Then, in
small groups, develop materials they would
use in the class for their target group
(students). All the groups work on one lesson
of the school textbook they evaluated. This
way the class develops a variety of materials
for one lesson. The next step would be to go

Principles and Procedures of

Materials Development

3) Developing Principled
Frameworks for
Materials Development
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through the principles and objectives of
materials development once more and select
the best materials that were developed in the
class by the groups.

4) Students review some sample beginner
materials and then study about and view
samples of alternative beginner materials (TPR
Plus). They compare the materials they
developed in the previous sessions with these
alternative beginner materials. Then, with the
help and guidance of their teacher, decide upon
the types of materials they need to develop that
would suit their target group.

Developing Materials for

Target Groups

4) Materials for Beginners

5) Steps 5 through 9:

Students study about approaches to teaching
and developing materials for language skills
and components (grammar, reading, listening,
speaking, and vocabulary). Then, each group
chooses one of the lessons of the school
textbook and tries to make adaptations or
develop materials for that particular lesson.
Groups will work on different lessons of the
textbook so that by the end of the term the
whole book is somehow adapted/changed to
suit the target group.

Developing Specific Types of

Materials

5) Materials for Teaching
of Grammar

6) Materials for
Developing Reading
Skills

7) Materials for Listening
Activities

8) Materials for
Developing Speaking
Skills

9) Materials for Teaching
Vocabulary

:عملکرديتکالیف یادگیري و 
:خالصه تکالیف یادگیري و عملکردي که در جدول باال مشخص شده اند به ترتیب زیر است

مطالعه اصول ومعیارهاي ارزیابی محتوا و تهیه چکلیستی براي ارزیابی کتاب هاي درسی توسط گروه هاي دانشجویان -
درکالس
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قسمتهایی از کتاب درسی مدارس و تطبیق آن بر مطالعه اهداف، تکنیک ها و نمونه هایی از تطبیق محتوا و انتخاب-
اساس مطالعات انجام شده توسط گروه هاي دانشجویان در کالس

مطالعه چهارچوب، اصول و اهداف تولید محتواي زبان و انتخاب یک درس از کتاب درسی مدارس به منظور بررسی و -
. ه ها بر روي یک درس از کتاب کار می کنندکلیه گرو. تولید محتوا براي آن توسط گروه هاي دانشجویان/تطبیق

. تولید شده براي آن درس در کالس ارایه می شود/بدین ترتیب تنوعی از محتواي تطبیق
مطالعه و بررسی نمونه هایی از محتواي تولید شده براي سطح مبتدي زبان آموزان و کار بر روي این نوع محتوا با -

ا هدایت استاد توجه به ویژگی هاي خاص دانش آموزان ب
انتخاب دروس کتاب درسی . مطالعه رویکردهاي جدید آموزش و تولید محتوا براي آموزش مهارت ها و اجزا زبان-

تطبیق محتوا بر اساس / و تولید) هر گروه بر روي یک درس تمرکز می کند(مدارس توسط گروه هاي دانشجویان 
.سی شدهچهارچوب، اصول و اهداف مطالعه شده و نمونه هاي برر

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکـرد ارتبـاطی و یـادگیري مشـارکتی     

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc (     در تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز
. فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتی و انجام 

منابع آموزشی.4
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

.کنند
: منابع پیشنهادي اصلی 

Developing Materials for Language Teaching, Brian Tomlinson, 2003,
Cromwell Press

: منابع پیشنهادي فرعی 
“English Teachers as Materials Developers” article by Marlene Ramírez Salas

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
ت هاي یادگیري، تکالیف یادگیري و عملکردي صورت می گیرد که در آن فرص5این ارزشیابی بر اساس بند : آزمون نهایی-

ویژگی هاي خاص دانشجویان باید در گروه خود براي یک درس از کتاب درسی مدارس محتوا تولید کنند ویا محتواي آن را با 
%50.  دانش آموزان تطبیق دهند

الی % 10. ر فعالیت ها در هر جلسه در طول ترم  صورت می گیرداین ارزشیابی بر اساس بحث ها و مشارکت د: ارزشیابی فرایند-
20%
کلیه مطالب ارایه شده توسط دانشجویان در طی دوره به صورت کتبی یا الکترونیکی، به همراه بازخوردهاي : ارزیابی پوشه کار-
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و ارزشیابی در پایان دوره قرار داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي اموزش هاي بعدي
%40الی % 30. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. می گیرد
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»در آموزش زبان انگلیسیفلسفه معلمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم چرایی معلمیآگاهی معلم از چیستی معلمی و 
هاي تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهاین آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندمی

لمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم بدست آورد؛ درسی یک رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش مع
گر هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقکه چنین شناخت

شغل معلمی اي در اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. خواهد بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی . تر به عرصه اشتغال مدد رساندایجاد کند و دانشجومعلم را براي ورود آگاهانه

هاي حرفه معلمی آگاهی در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
تر شغل آینده چنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. شودتماعی شغل معلمی باخبر مییابد و هم از وضعیت اجمی

. را نیز درپی خواهد داشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

در آموزش زبان انگلیسیفلسفه معلمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین، تصویري قابل . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهاي اساسی یادگیري کنونی خود را کردن دارد و به استناد آن میاي معلمیدفاع از آینده شغلی و حرفه
هایی از شوند و خود بارقههاي معلمی گذشتگان آشنا میدر این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه. اعالم کند

. دهندعالقه به تدوین تجارب خود را نشان می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2، 1-2کد

PCK 3-3، 2-3، 1-3کد
&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده یا 

. در منابع آمده، اقدام کند

کردن در به تبیینی از معلمی
دست شغل سازمانیسطح 

یافته که داراي توجیهات، 
شواهد و استدالل است و 

. تواند مقبول قلمداد شودمی

عنوان براي ورود به معلمی به 
حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی
دالیل و توجیهات ویژه شناسایی 
و ارائه کرده و ضمن قضاوت در 
باره توان خود و نیازهاي آموزشی 

کردن، از تجارب دیگران و معلمی
. بع دیگر بهره گرفته استمنا

ارزیابی خود و 
ارزیابی 
ها آموزش

براي کسب 
آمادگی معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و انتخاب 

. اقدام کند

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش و سازمان
متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است تبیینی 
براي معلمی کردن به عنوان 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و اي داراي حرفه

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
اي آن اساس نیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی و موقعیت
ن خود براب ایفاي در باره توا
اي قضاوتی مدلل کند نقش حرفه
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که از عمق و پوشش مناسبی . فراهم کندشغلیک 
.برخوردار است

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

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

. برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

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

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

و بـراي معرفـی شـغل    » معلم«شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن تشریح معلمیدوم
.حرفه

در نهادهـاي  » کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
.مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند

کـردن بـه عنـوان شـغل     تشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی وظایف : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کـردن بـه عنـوان تعهـد     تشریح معلمیچهارم
اجتماعی

: تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضـروریات حیـات اجتمـاعی   
. ماعی معلم و تحوالت آن در ایرانهاي اجتوضعیت کنونی نقش

.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي غربیسابقه معلمیپنجم
.کنندمعلم در جامعه اقدام میدانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش: 2تکلیف 

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقشکردن در کشورهاي شرقیسابقه معلمیششم
.کننددانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 3تکلیف 

معلمان در رشته تخصصـی  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههاي مدرسهتشریح نقشمنطق معلمی در رشته تخصصیهفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانو چگونگی ایفاي آن نقش

هـاي  معرفی درس پروژه پایانی دوره و تشریح چگونگی ساماندهی تجربه: فعالیت خاص
.کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژه

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  1: معلمان سرآمدهشتم
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.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی
عمل سه تن از معلمان سرآمد را در ارتبـاط بـا معلمـی    دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 

.کندکردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه 

: حوزه تخصصی) گذشته(معلمان سرآمد نهم
2

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) گذشته(معلمان سرآمد دهم
3

هـا و  کسـب تجربـه، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط 
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) گذشته(معلمان سرآمد یازدهم
4

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) کنونی(ن سرآمد معلمادوازدهم
5

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) کنونی(معلمان سرآمد سیزدهم
6

هـا و  روشسوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه،   
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) کنونی(معلمان سرآمد چهاردهم
7

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

: حوزه تخصصی) کنونی(معلمان سرآمد پانزدهم
8

هـا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسـب تجربـه، روش  
.کردنالگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمی

اي عمـل معلمـان   هـاي مقایسـه  بررسیشانزدهم
سرآمد

آنـان را سـبب   بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیـق  
.هاي آن براي معلمان آیندهشده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هر یک از موضوعات اقدام میهاي مقرر به معرفیآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم مـی  

علمـان  به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی م . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در کـالس درس بـه صـورت     10حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلـی، تـا   ها یا نتایج براي ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یـا بـه   هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند
جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   تواند به صورت شفاهی دردرخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   ها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 
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منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398تا سال در این درس استفاده از منبع مکتوب-

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  »معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394زشگران این درس از سال آمو
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب: ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس دانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که . شودمباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در : ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

از درصد امتی50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدمطالعه 

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»برنامه ریزي درسی در آموزش زبان انگلیسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مند و آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتچنین تدابیري می. گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با برنامه. شودي درسی نامیده میریزهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-ریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

این پدیده مهم شود یادگیري استفاده از چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه.حیات آموزشی براي معلمان ضروري گردد

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» سطوح مختلف«دارد؛ زیرا برنامه درسی در

پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش . نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(
تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده ن معلم میبرنامه درسی در دستا. کننده آن ظاهر شودمقوم برنامه و تقویت

تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر یعنی معلم می. شود
ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته
نین معلمان آینده به دلیل چ. و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود

کسب این . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

ریزي درسی آشنا هاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامه، با نمونهمعلمان با منابع این حوزه علمی
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر
.پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات 
درس

ریزي درسی در آموزش زبان انگلیسیبرنامه: نام درس
Curriculum Planning in language Teaching
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-نظري: نوع درس
عملی

2: تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي درسی آموزش زبان ریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

هاي درسی تبیین انواع برنامهریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص وانگلیسی، به برنامه
درسی خود براي اداره یک درس انگلیسی را تولید و ارائه کند و به حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامه

همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر .  استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید
.ه شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کندریزي درسی، قادر است بحوزه برنامه

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
شایستگی 

:اساسی
PK 2-2کد&

2-3
PCK 2-3کد

فهم 
برنامه و 

برنامه
ریزي 
درسی

می تواند به بیان تعاریفی از 
برنامه درسی و برنامه ریزي 

. درسی اقدام کند

می تواند به تبیین برنامه 
بر اساس متغییرهاي درسی 

مختلف متمایزکننده آن 
اقدام کند و تشریحی به 

.زبان خاص خود ارائه کند

می تواند به شناسایی انواع 
هاي درسی در برنامه

مختلف هاي موقعیت
اي اقدام کند و مدرسه

گیري عوامل موثر بر شکل
هر یک از انواع برنامه درسی 
را تشریح و پیامدهاي آنها را 

. دآشکار نمای
نقش 

معلمان 
در برنامه 

ریزي 
درسی

می تواند به شرح آنچه در 
منابع درس در ارتباط با 
موضوع آمده است، اقدام 

.کند

می تواند به زوایایی از 
هاي معلمان توجه دهد نقش

که در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و حاصل 

.مطالعه بیشتر است

می تواند خود را در نقش 
شود و بر آن معلم متصور 

اساس به تبیین نیازهاي 
یادگیري دانشجومعلم براي 

اي اقدام ایفاي نقش حرفه
.کند

انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده که پاسخ
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
.محدود تجربه شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بررعایت قواعدکلی 
پاسخگویی پژوهشی، 

عمیق از بازخوانی سطحی 
شود و بیان تجربه دیده می

نهایی داراي قابلیت پذیرش 
. است

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

.برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استاستفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي مورد
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مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگـاه موضـوع و   اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس و 
ارزشیابی تشخیصی و اعالم برنامـه  

درس

معرفی برنامـه و  انتظارات دانشجویان، سـنجش نـوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،      
سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف     
عملکردي و چگونگی ارزیـابی از عملکـرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و سـطوح        

. عملکرد
-دانشجویان دربـاره مفهـوم، ضـرورت، انـواع، و عوامـل مـؤثر بـر برنامـه        : 1تکلیف 

.کنندوب میریزي،مطالعه و اعالم نظر مکت
، )به عنوان یـک علـم  (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم

ریـزي  هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیـث برنامـه  تشریح سطوح و انواع برنامه
تشـریح  و ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهممشتمل بر نهادهاي برنامه(درسی 

.ریزي درسیوضعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامه
-هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانشان تجربه می
استه شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود بـا برنامـه درسـی    از دانشجو خو:2تکلیف 

اي را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اسـاس آن تحلیـل بـه معرفـی     مدرسه
.انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید

تبیین نقش معلـم در تحقـق انـواع    چهارم
هاي درسیبرنامه

هـاي آموزشـی و معرفـی عوامـل     ی در نظـام هـاي درسـ  تبیین سطوح و انـواع برنامـه  
هـاي  هـاي گونـاگون معلمـان در ظهـور شـکل     ریزي درسی و نقشبرنامه) کارگزاران(

.متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران
ریزي درسی نقـش فعـال داشـته باشـند و     چرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟چگونه می
ریزي درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بـر  تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم

شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسـی، تعیـین اهـداف، انتخـاب محتـوا و      موقعیت
هـاي ارائـه   هـاي یـادگیري، شـیوه   دهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمانفرصت

برنامه درسی و ) فضا و روابط(ي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان هامحتوا و فرصت
.ارزشیابی یادگیري مخاطبان

یابی بـراي  شناسی و منطقموقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (جامعه 

زندگی در کره خاکی و (محیطی و شناخت زیست) محتوایی و روشی مورد تاکید است
) الزامات آن

نابع علمی در هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا مپرسش: 4تکلیف 
منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را ) هاي(زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب 

.مکتوب عرضه کند
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آزمون و شرح نسبت آن با اهـداف  هفتم
برنامه درسی

. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون
با اهداف ارتباط دارد، ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 

.شودبه طور عملی تبیین می
اعم از مراحل، منابع، انواع (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتعیین اهداف برنامه درسیهشتم

ها و معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)و اصول
ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از نقش آنها در فرایند برنامه

. هاي درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویاناهداف برنامه
هاي یک درس بر اساس تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 

.اصول تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است
ــوا نهم ــاب محت ــتانتخ ــاي و فرص ه

یادگیري
هاي یادگیري؛ تشـریح انـواع   ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روش

.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانتجارب و فرصت
شناسایی یک فرصت یادگیري الزم بـراي یـک هـدف و بازسـازي آن در     :6تکلیف 

.قالبی دیگر جهت استفاده شاگردان
هـاي  دهی محتوا و فرصتانسازمدهم

یادگیري
و ) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصتروش
تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سـازماندهی  :7تکلیف 

.محتوا
و ) سـپهري (هاي ارائه محتـوا در فضـاي واقعـی و فضـاي مجـازي      معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم

.اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی
در تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمانزمان برنامه درسیدوازدهم

گیـري از  هاي درسی و چگـونگی بهـره  برنامه درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه
.زمان برنامه درسی

همـین  (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظـار درس برنامـه  نسبت زمان و هدف:8تکلیف 
.را تحلیل کنید) درس

، تحلیـل چگـونگی   )بین آنهـا فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط (شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم
هاي مربوط به فهم نسـبت مکـان و   تاثیر مکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

.برنامه درسی
-برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسی آَشـکار، روش ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط زمونهاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آ
.با اهداف برنامه درسی

اجراي برنامه درسی در نظام هـاي  پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنـگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات     نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصـی،  : اساسی براي اجراي برنامه شامل

.تدارك نیروي انسانی، هدایت و نظارت
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هـایی و بـا چـه    مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی بـه چـه علـت   :9تکلیف 
هایی ممکن است ظهور یابد؟شکل

ارزشیابی برنامـه هـاي آموزشـی و    شانزدهم
درسی

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامـه، مراحـل   
.ارزشیابی برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشـارکت  هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنین، دانشـجویان حـق   . بپردازند و در مباحث شرکت نماینداند براساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع دارند و آنها موظف
دقیقـه  10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تـا  دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شـود کـه بـه تشـخیص     هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن است پرسـش درعین. در کالس درس به ارائه نظر بپردازند
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبـی تـا   آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشـجویان جـایگزین تکـالیف درس گـردد؛     ها میاین قبیل پرسش. شودپایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تجاوز نکند50تعداد آنها از مشروط به آنکه 

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

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازپیشنهاد میبراي استفاده در این درس1395منابعی که تا پایان سال 

Curriculum Development in Language Teaching, J.C. Richards
Curriculum Planning for All Learners, Grace Meo
Nation, I. S. P. & John Macalister (2010). Language Curriculum Design. New
York &. London: Rutledge.

Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum: A systematic

approach to program development. Boston: Heinle & Heinle.

Susan M. Gass (1998) Second Language Learning Data Analysis: Second

Edition. Routledge
.به نشر: مشهد. طهریزي آموزش متوسمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی

.سمت: تهران. ریزي درسیمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه:ارزشیابی پایانی

هاي آموزشگر، ارائه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از مطالعهآن دانشجویان یادگیري
. کنندمی
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شود و دستاورد ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می:ارزشیابی ضمن نیمسال
.شودآن جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي .شونددرس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس :ارزشیابی تکالیف
.دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندکه مصلحت بداند، اجازه می

:شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیرمحاسبهمی
درصد امتیاز 25:ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امیتاز 25:ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 50:ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.ر انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش د
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
.این درس بایستی توسط مدرسین رشته آموزش زبان انگلیسی و به زبان انگلیسی تدریس شود
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»راهبردهاي آموزش در زبان انگلیسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیهاي آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به و اختیارات ناشی از آن سبب میبدیل معلم در آموزشفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش زبان، یکی از ابزارهاي الزم و . مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
وضوعی مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش زبان، م. ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر است که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل . موزشی استهاي خاص آعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي .معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريدر موقعیت

هاي هاي تبدیل دانش آموزش به روشان به همراه قابلیتکند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش زبموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان آموزش . هاي شخصی و توان هنري استهاي واقعی بر اساس تجربهتدریس متناسب با موقعیت

اي عملی آنها هزبان انگلیسی با انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. کنندشوند و توان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب میآشنا می

مشخصات . 2
:درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
: زمان درس

ساعت48
اصول و  : پیشنیاز
/ هاي تدریس روش

/ روش آموزش زبان 
روش آموزش 

مهارت هاي زبان

در زبان انگلیسیراهبردهاي آموزش : نام درس
Language Teaching Strategies

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

فهمی مدلل و داراي شواهد تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی 
هاي خود اي را طراحی نماید و از ایدهموقعیت خاص رشتهتدریس بر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک 

همچنین، دانشجو معلم در پایان این واحد یادگیري برخی از . براي عمل در آن موقعیت دفاع کند
شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد راهبردهاي آموزش رشته تخصصی خود را می

. انش در این حوزه، دانش خود را روزآمد کندهاي جستجوي داست با بکارگیري روش

3سطح2سطح1سطح هامالك

شایستگی 
:اساسی

PK 2&2-2کد-
3

PCK 3-3کد&
3-4

شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

می تواند به بیان 
تعاریفی از راهبرد 

آموزش و معرفی انواع 
آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد 

منابع درس و 
گفتارهاي کالس ارائه 

به تبیین راهبردهاي 
اي بر اساس آموزش مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
زبان خاص تشریحی به 
.نمایدخود ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندي اساس تامالت خود، طبقه

دیگري از راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از آن 

.کنددفاع می
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. نماید

تولید 
روش بر 

بنیاد 
هاي آموزه

راهبرد 
آموزش

براي عمل می تواند 
در یک موقعیت، یک 

راهبرد را معرفی کند و 
براي دفاع از آن، شرح 

آنچه در منابع و 
مباحث درس در 

ارتباط با موضوع آمده 
است، مورد استناد 

.قراردهد

بر اساس یک موقعیت 
معلم خاص به استناد نقش

تخصصی و رشته
متغییرهاي واقعی موقعیت 

می تواند یک راهبرد 
فی کند و از متناسب را معر

آن با استناد به منابع 
مخصوصا منابع خارج از (

و استدالل شخصی ) درس
.دفاع نماید

می تواند خود را در نقش معلم 
تخصصی متصور شود و بر آن 

گیري در اساس به تصمیم
هاي واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفاي 
اي که اي کند به گونهنقش حرفه
به طور منحصر بهراهبردها را

فرد براي موقعیت خاص 
.تخصصی بکار گرفته است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده پاسخ
که حاصل جستجوي 

در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود 

.تجربه شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعدکلی پاسخگویی 

پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می
. قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

.برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3
:به شرح ذیل سازمان یافته استاي آنمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضـوع  اول

و ایجاد انگیـزه جهـت پیگیـري    
ــی و   ــیابی تشخیص درس و ارزش

اعالم برنامه درس

معرفی شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
برنامه و سرفصل درس، تشـریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي معلمـان،      
معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس    

. پیامدها و سطوح عملکرد

تشریح چیستی و چرایی راهبـرد  دوم
آموزش

هـا و  ارتبـاط تاکید بر (شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهوم
، تبیـین کـارکرد راهبردهـاي آمـوزش در     )تمایزهاي راهبرد آموزش بـا تـدریس  

هاي راهبردهاي آمـوزش، تشـریح   بندياي، معرفی انواع طبقههاي مدرسهفعالیت
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.چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش در این درس
اي راهبردهایی که درهمه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 

بـراي پـنج راهبـرد    (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم کالس ارائه می
به صـورت شـفاهی و   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) دسته اول

.به صورت کتبی ارائه کنند) گانههمه راهبردهاي یازده(در جلسه شانزدهم 
ــتقیم  سوم ــوزش مس ــر  (آم ــی ب مبتن

)سخنرانی بهبودیافته
گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه
.جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
.بر اساس مطالعات قبلی

دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکـی از راهبردهـا اقـدام    : 2تکلیف 
.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
فعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی     ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدا زمینه

.جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی

.بر اساس مطالعات قبلی
گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم

شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      ها و زمینه
.جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
.بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص
ــره ششم ــوزش به ــاوري  آم ــد از فن من

اطالعات و ارتباطات
گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  سابقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح 

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه
.جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
.بر اساس مطالعات قبلی

هاي را بـه  شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف
عمل آورید؟

گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه

.د در ایران و جهانجایگاه راهبر
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
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.بر اساس مطالعات قبلی
ــی  هشتم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

مقایسـه راهبردهـاي مـورد بحـث بـر      ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت 
.اساس تکالیف انجام شده

گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه

.جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  گفتگوهاي: عملی

.بر اساس مطالعات قبلی
کننـد و آن را در  دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقـدام مـی  : 4تکلیف 

.دهندجلسه دوازدهم نمایش می
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی    ه بکارگیري شبکه الکترونیکی، معرفـی بنیـان  تشریح سابقآموزش شبکه محوردهم
هـا و شـرایط بکـارگیري، معرفـی مـدافعان کنـونی،       نظري، معرفی اصول، زمینه

.تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري شبکه الکترونیکی : عملی

. در مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــر رايیازدهم ــی ب ــوزش مبتن ــري آم گی

کالسی
گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی     ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان  زمینه
.جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
.بر اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه

.جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی

.بر اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

ــت   سیزدهم ــر یادداش ــی ب ــوزش مبتن آم
تحلیلی

گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  بقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح سا
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه

.جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی

.بر اساس مطالعات قبلی
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ــی  مچهارده ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ
اي راهبردهاي آموزشمقایسه

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس
گانه بـر اسـاس   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي پنج

.تکالیف انجام شده
آمـوزش بــا واگــذاري مســئولیت  پانزدهم

تدریس به شاگردان 
گذاران، شرح مبانی نظري، معرفی اصـول،  سابقه بکارگیري، معرفی بنیانتشریح 

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مـدافعان کنـونی، تشـریح وضـعیت کنـونی      زمینه
.جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایـران  : عملی
.بر اساس مطالعات قبلی

.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: ت خاصفعالی
اي راهبردهــاي بررســی مقایســهشانزدهم

آموزش
اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شواهد پژوهشـی و  بررسی مقایسه

.الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران
زش ارائه گزارش کتبـی مقایسـه راهبردهـاي آمـو    : فعالیت خاص

.توسط دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري.4
آموزشـگر در قالـب گفتارهـاي    . شـود جانبه آموزشگرـ دانشجو انجام میهاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

برنامـه اعـالم   کند و دانشجوي این درس موظف است براساس هاي مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میدرسی در نوبت
همچنـین، دانشـجویان حـق دارنـد بـه طـرح       . شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

دقیقـه در کـالس   10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
گردد و به صورت عملی در باره بکـارگیري آن  ر همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه مید. درس ارائه نظر کنند

شـود کـه بـه    هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شوداي ایران،بحث و گفتگو میدر نظام مدرسه
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی.5
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . استفاده از منبع مکتوب الزامی استدر این درس 

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

- Models of Learning, Tools for Teaching, Bruce Joyce, Emily Calhoun, David
Hopkins

، ترجمـه محمـود مهرمحمـدي و    ابزارهایی بـراي تـدریس  : الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا-
. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

- Approaches to Teaching, Garry D. Fenstermacher and Jonas F. Soltis, Teachers
College Press 2004
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.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ-
:منبع تکمیلی

: ، ترجمه محمدرضا سرکارآرانی، تهـران راهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر-
.مدرسه

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.6
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه می

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: الارزشیابی ضمن نیمس
گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان

.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که .شودام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انج: ارزشیابی تکالیف

.دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
:شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیرمحاسبه می

درصد امتیاز 30:فعال در کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت 
درصد امیتاز 40:ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 30:ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورتمکتوب به آموزشگر تحویل می
.تدریس شوداین درس بایستی توسط مدرسین رشته آموزش زبان انگلیسی و به زبان انگلیسی 
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»در آموزش زبان انگلیسیطراحی آموزشی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام
زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . یادگیرندگان را تضمین نماید
-در چنین شرایطی معلمان به. نمایندبتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه 

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس.2
-نظري:نوع درس

عملی
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

نظریه هاي : پیشنیاز
برنامه / زبان یادگیري

در آموزش درسیریزي 
زبان انگلیسی

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تصمیم گیري، و ارزیابی مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، 

.حل مسئله یادگیري مورد استفاده قرار می دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد

2-1&2-2&1-3
&2-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
تبیین 
مساله 

مسئله تبیین شده است، 
اما اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز 
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 

. نمی کند

مسئله تبیین شده است، 
و اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز 
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 

.می کند

مسئله تبیین شده است، و 
ه از اطالعات جمع آوري شد

طریق نیاز سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی نموده و 
نشان می دهد که چگونه موقعیت 
ها و نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد توجه قرار 

.داده است
فرایند شناسایی و تبیین طراحی

مشکل را تا / مسئله
تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده اما میان 

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا / مسئله

تعیین تکالیف یادگیري 
عملیاتی نموده و میان 

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت نظام 

/ سئلهمند عملیاتی شده و م
مشکل، روش نیاز سنجی، اهداف 
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مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندي 

.   وجود ندارد

مراحل و مؤلفه هاي 
طراحی ارتباط نظام 

.مندي وجود دارد

آماج، محتوا و تکالیف یادگیري با 
توجه به تفاوت هاي فردي از 

. یکدیگر پشتیبانی می نمایند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 3
کلیات طراحی آموزشی: فصل اول

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)گیري، راهبرد، ارزشیابیتحلیل،تصمیم( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-مطالعه حداقل سه منبع علمی 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : ومفصل د
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی
تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. مسئله ارائه دهد/ تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل
)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم

ف آماجتدوین اهدا
بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج

مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري

اهداف آموزشی
محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
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اهداف آماج را اولویت ) تعیین راه حل مشکل یا مسالهتحلیل نیازها و ( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1
. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید

با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري را با توجه به انواع سبک هاي .2
.یادگیري تعیین نماید

)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی: فصل چهارم
بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی

راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مفاهیم به کار گیري مهارت طبقه بندي ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ احیطر( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ رسانهتعیین / طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 7طراحی آموزشی 

)آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
آموزان فراگیرویژه دانش ) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) وقعیتمحتوا، نیازهاي یادگیرندگان و م( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
بازنگري توسط متخصص
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ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم تهیه
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
تعامل در آموزش

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-تعامل متکی بر وسایل دیدارينظامهاي
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیري، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی 

براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . شده استبراي طراحی و حل مسئله شناسایی 
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
:کتاب ها

1. Language-Learning Task Design: Using Higher-Order Thinking Skills, Penny
Ur

2. Essential Teacher Knowledge, Jeremy Harmer
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. طراحی آموزشی، لشین، پوالك و رایگلوثراهبردها و فنون .3
گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا: اصول طراحی آموزشی، نویسندگان.4
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.5
انتشارات بال. فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: ه محور، نویسندگاننیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرس.6

:مقاالت
هاشم فردانش و مرتضی : ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.1

8، شماره 1387سال . برنامه درسینشریه مطالعات. کرمی
هاشم فردانش، : ، نویسندهطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی: مقاله.2

1377و بهار 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
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i. Designing Effective Instruction , Morroson, Ross & Kemp

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 

کاتسایر ن
.این درس بایستی توسط مدرسین رشته آموزش زبان انگلیسی و به زبان انگلیسی تدریس شود
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»در آموزش زبان انگلیسیسازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تنها انعکاس دهند سطح توانایی هـاي کسـب   سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه 
شده از سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی، فرصت هاي یـادگیري و قضـاوت   

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهـداف یـادگیري و سـطوح آن، شـیوه    . اي از سوي معلم تدارك ببیندحرفه
تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تـا متناسـب بـا    
اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانـایی هـاي کسـب شـده از     

.ده و براي ارتقاء آن برنامه ریزي نمایندسوي دانش آموزان استفاده نمو

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

از یادگیريارزشیابی : پیشنیاز

سازيهاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
محتوا تدوین نموده و متناسب با ظرفیت هاي موضوع / براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف

. درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید
بار یافته ها را با توجه به روش آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعت/ یافته هاي پژوهشی

.هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی
ck&pck 2&1-1کد -
1&1-3&3-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
جدول دو 

بعدي
در جدول دو بعدي تهیه 

انواع / شده سطوح اهداف
محتوا مورد توجه قرار 

/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

انواع محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما 
سئواالت / رابطه نوع آزمون

انواع محتوا / اهدافبا سطوح
در نظر گرفته شده است و در 

/ این رابطه ماهیت هدف
محتوا مورد توجه قرار گرفته 

.است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا مورد / سطوح اهداف

توجه قرار گرفته اما رابطه نوع 
/ سئواالت با سطوح اهداف/ آزمون

انواع محتوا در نظر گرفته شده 
واالت با توجه به سئ/است و آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ به 
تفاوت هاي فردي را فراهم می 

.کند
تجزیه و 

تحلیل آزمون
در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده اما 

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون ها را با یکدیگر 
مقایسه نموده وارتباط آن را 

در تجزیه و تحلیل گزارش هاي 
پژوهشی پایایی و روایی آزمون 

به هاي مورد استفاده را با توجه 
نتایج پژوهش گزارش نموده و 
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ارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش نکرده 

است 

با نتایج پژوهش گزارش کرده 
است

پیشنهادات اصالحی براي استفاده 
از آزمون ها یا باال بردن میزان 
پایایی و روایی را نیز ارائه نموده 

. است
آزمون 

عملکردي
طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است اما براي تفسیر 
نتایج نتوانسته است مالك 
ها و سطوح عملکرد را به 
صورت واضح تبیین و نتایج 
را بر اساس آن تفسیر 

. نماید

طراحی آزمون عملکردي با 
رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است و در تفسیر نتایج 

رد را مالك ها و سطوح عملک
به صورت واضح تبیین و 
نتایج را بر اساس آن تفسیر 

.نموده است

طراحی آزمون عملکردي با رعایت 
ویژگی ها صورت گرفته است و 
براي تفسیر نتایج مالك ها و 
سطوح عملکرد را به صورت واضح 
تبیین نموده و تفسیر نتایج نشان 
دهنده لحاظ نمودن تفاوت هاي 
فردي در سطح بندي عملکرد 

.دانش آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
دسته بندي آزمون ها: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)تدریسقبل، ابتدا، حین و پایان : تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا 

) قدرت-سرعت(، هدف ...)پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و (کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف 

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري

نواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص ا
. همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید

طرح ریزي آزمون: فصل دوم
:بودجه بندي محتواي آموزشی

برپایه اهداف 
سرفصل ها 

آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي اهداف و سئواالت
آزمون ها / ساخت جدول دو بعدي سرفصل ها و سئواالت

براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي
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دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها را براي یک موضوع درسی تهیه و مشخص 
کالس بر روي موضوعات و درس : توصیه. راي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کندسئواالتی ب/نماید از چه نوع آزمون هایی

. هاي مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند
تجزیه و تحلیل آزمون ها: فصل سوم

انواع اعتبار، انواع روایی
محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی
 برپایه نظریه کالسیک (بررسی سطح دشواري و تمیز پرسش ها و کل آزمونT=X-E(
 محاسبه اعتبار آزمون
 محاسبه روایی آزمون
ساخت بانک پرسش

:تکالیف یادگیري
نتایج چند گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با مقایسه 

روش هاي بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از 
. شواهد علمی اظهار نظر کند

: ديتکلیف عملکر
نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه 

.پیشنهادات گزارش کند
تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

روش ها و ابزار هاي جدید در سنجش: چهارمفصل 
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
نمونه کار
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:تکالیف یادگیري
یک نمونه پوشه کار دانش آموزي را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش هاي ارائه شده در منابع 

. علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید
.بر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند
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آزمون هاي هنجار شده: فصل ششم
)نورم(مفهوم هنجار

بخشی9ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده، نمره ( انواع نورم 
انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده

.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده
... چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: بستن یک یا چند ابزار هنجار شدهآشنایی و به کار

اشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته 
. هاي آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. گزارش کندنمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش
. مسئله براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

آموزشیمنابع . 4
.، نشر دوران1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

. ، نشر دوران1385اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
نشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي عملکرد دا: ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي .ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»در آموزش زبان انگلیسی تحلیل محتواي مواد آموزشی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن1.1

بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این انگلیسیدرك دانشجویان نسبت به مالك هایی که کیفیت مواد آموزشی زبان 
امکان را فراهم می کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نمایند و آن را با شرایط محیط یادگیري و نیاز 

ید مواد آموزشی را افزایش کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی، زمینه مشارکت در فرآیند تول. دانش آموزان، تطبیق دهند
داده و منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام 

.آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

روش تدریس : پیشنیاز
تها، روش هاي مهار

آموزش زبان، برنامه ریزي 
درسی در آموزش زبان 

انگلیسی 
-: نحوه تدریس

13تحلیل محتواي مواد آموزشی زبان انگلیسی: به فارسی:  نام درس

Content Analysis:  به انگلیسی 1
:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

سازگاري مواد آموزشی تدوین شده را با برنامه /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی
.  درسی شناسایی و گزارش نماید

Macroبا استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را از جنبه هاي  
. مورد ارزیابی قرار دهدMicroو

:شایستگی اساسی
PCK 3-4و 3-2و 1-3

3سطح2سطح1سطح هامالك
تحلیل 
برنامه 
درسی

می تواند میزان ارتباط 
میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی 
را بدون تحلیل عناصر 
برنامه درسی و تأثیر آن 
در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش کند

می تواند ارتباط میان ساختار 
آموزشی برنامه درسی و مواد 

را با تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی 

.گزارش نماید

می تواند ارتباط میان 
ساختار برنامه درسی و 
مواد آموزشی را با توجه 
به سازگاري این عناصر 

با مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیري گزارش 

.کند

٢-١٣
 .
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روش 
هاي 

تحلیل 
محتوا

صرفاً از روش هاي 
کمی براي تحلیل مواد 
آموزشی استفاده می 
کند و این تحلیل را 
بیشتر بر جنبه هاي 

macro مواد آموزشی
.متمرکز می نماید

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 
محتوا را می شناسد اما 

برخی مالك تحلیل خود از 
ها را بر هر یک از جنبه 

Microهاي  , Macro
.متمرکز می کند

از روش هاي کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
رابطه روش هاي تحلیل 
محتوا را با نوع محتوا و 
مالك ها در هر یک از 

و Macroجنبه هاي 
Micro مد نظر قرار
.می دهد

مالك 
هاي 

تحلیل

نجام شده تحلیل ا
نشان می دهد که از 
مالك هاي تحلیل 
محتوا و نقش آن ها در 
شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده اي بر یادگیري 

.می گذارد آگاهی ندارد

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که از مالك هاي 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در 
شکل دهی مواد آموزشی که 

ی از یادگیري عمیق پشتیبان
. می کند آگاه است

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که  از مالك 
هاي تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیري هاي برنامه 

درسی آگاه است

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

درسیرویکرد برنامه
اهداف برنامه

اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا
یادگیري–هاي یاددهی روش

روش هاي ارزشیابی
مواد آموزشی در برنامه درسی

:تکلیف یادگیري
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و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی ) مقاالت، کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 
نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان در زمینه ي آموزش / آموزش زبان انگلیسی و تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی

. حی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور هامطالعه مشارکت معلمان در طرا. زبان انگلیسی
:تکلیف عملکردي

ساختار یک نمونه برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی 
.وگزارش نماید

روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم
مفاهیم، اصول و فنون تحلیل محتوا

لیل محتواروش هاي کمی در تح
مراحل روش تحلیل کمی

اعتبار یافته ها
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا

مراحل روش تحلیل کیفی
اعتبار یافته ها

:تکلیف یادگیري
مطالعه کند و ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی زبان انگلیسی 

از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را در مورد یافته هاي هر یک از نحوه استفاده 
. این دو روش در شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند

:تکلیف عملکردي
یک نمونه از مواد آموزشی زبان انگلیسی را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش 

. نماید

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم
. Microو Macroتحلیل یکی از مواد آموزشی زبان انگلیسی از دو جنبه 

Macro monitoring
1. Topics

a) Interest level for the target learners
b) Variety and balance
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c) Cultural appropriacy / acceptability
d) Ethnocentricity e.g. Do the materials assume a knowledge of/interest in western

culture?
e) Current topics vs. dating e.g. millennium bug; pop stars

2. Texts
All criteria under topics +
a) Variety of text types e.g. literary, factual, entertainment
b) Linguistic acceptability

3. Language
a) Authenticity i.e. Does the language presented in the materials reflect natural

language use?
b) Language selection

Is the language selected for focus useful for the learners?
Is the language selected for focus at the right level for the learners?
Is there coverage of lexis, grammar and lexico-grammar?

4. Skills
Is there an appropriate balance of skills and sub skills for the target group/course?

5. Methodology
Is the overall methodological approach appropriate for the target learners/course?
Are the specific tasks/activities appropriate for the target learners/course?

6. Syllabus
Is progression and recycling built into the materials in some way?

7. Teacher friendly
a) Transparency e.g. Are the materials easy to use and/or do they have clear

guidance notes?
b) Flexibility e.g.

Can units be broken up without messing up the focus if they can’t be
covered in a lesson/week?
Is a unit written on the assumption that learners will do all the tasks in a set
sequence?
Are the materials geared to the training and experience and expectations of
the teachers who will use them?

8. Affective engagement
Do the content, style and tone of the materials consistently engage the learner (and
teacher!) affectively and/or cognitively?
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Micro monitoring
1. Accuracy

a) Basic proofreading
b) Consistency of conventions e.g.

the same font size/style for the same type of heading e.g. Unit Title Section
Title Text title Activity Title
Consistency of numbering and/or lettering;
Style consistency e.g. eg Eg organise organize etc etc.
Different fonts/typefaces to distinguish instructions from the body of the
text.
Different fonts/typefaces to distinguish teacher’s notes from learners’
materials.
Boxes/ different fonts or typefaces to distinguish texts from the rest of the
unit.

2. Clarity
a) Instructions e.g.

Are they easy to follow for teachers and learners?
Are they easy to identify?
Watch out for implicit instructions e.g. 3. Do you agree with the author’s
point of view?
Think about ‘embedded questions’ e.g. Ask your partner a) where he comes
from b) what he does c) where he lives

b) Signposting e.g. Is it easy to see what each section is about?
c) Is it easy to find the section you are looking for in the materials?
d) Layout e.g. Are the materials densely packed or generously spaced?
e) Sequence e.g. Is there a principled and coherent sequence to the texts and

activities?

3. Attractiveness
Is the material attractively presented for the target group? i.e. use of visuals, color,
font/typeface etc.

4. Voice
Is the voice appropriate for the target group?
Is the voice consistent e.g. is it clear whether instructions/questions are for
teachers or learners?
What voice is appropriate for teacher’s notes?

5. Face validity
Do the materials look professionally presented? Is the presentation suitable for the
target audience?
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6. Practicalities
a) Cost e.g.

If you want color reproductions of paintings, it’s going to be very expensive. Does it
involve making/copying tapes etc?

b) Copyright clearance for texts e.g. It can be particularly difficult and expensive
to get clearance for lessons which feature big global brands or popular TV/ film
characters.

c) Recordings
Do you have access to facilities to make recordings of sufficient quality?
Do you have enough voices to record what you want to record? Can the teacher do
some of the listening ‘live’?

:تکلیف عملکردي
دانشجو می تواند یکی از مواد درسی زبان انگلیسی را انتخاب نماید و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و 

در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک از جنبه . چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد
تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی و کیفی و . ررسی قرار می دهدمورد بMacroو Microهاي 

. مالك هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
هاي بکارگرفته شده در روش/ مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا

استفاده از شیوه مشارکتی در . پژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا

.گزارش هاي ارائه شدهمراکز علمی و اظهار نظر در مورد

منابع آموزشی.4
: منبع اصلی

Philipp Mayring: Qualitative Content Analysis. Theoretical Foundation, Basic
Procedures and Software Solution, Klagenfurt, Austria, 2014

اصول و مبانی برنامه ریزي درسی). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، 
انتشارات دانشگاه عالمه . ترجمه نادر ساالر زاده امیر. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی). 1380(آر-هولستی، ال

. تهران چاپ دوم. طباطبایی
: منبع فرعی
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.چاپ اول. انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد 
مواد آموزشی زبان انگلیسی/ در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسیمقاالت آموزشی 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمره5آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها :ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي :رزیابی پوشه کارا
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 

سایر نکات
.درس بایستی توسط مدرسین رشته آموزش زبان انگلیسی و به زبان انگلیسی تدریس شوداین
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»در آموزش زبان انگلیسیطراحی واحد یادگیري«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

که تفاوت هاي فردي، بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند معلمان باید 
بتواند موفقیت بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانعالیق و روش هاي یادگیري
این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و .یادگیرندگان را تضمین نماید

در چنین شرایطی معلمان بجاي . فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت واقعی تجربه نمایندبتوانند
اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرح هاي اثربخشی را براي پاسخ به نیاز 

. اهند کردیادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خو

مشخصات .2
درس

عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
طراحی : پیشنیاز

آموزشی

طراحی واحد یادگیري در آموزش زبان انگلیسی: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري از مهارت هاي / با تحلیل برنامه درسی
طراحی، ...) مانند گرامر، واژگان و تلفظ و(و زیر مهارت هاي آنها ) خواندن، شنیدن، گفتن، نوشتن(اصلی 

. تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck
&2-2&1-2کد 

1-3&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 

ارتباط آن ها را با یکدیگر 
براي مشخص نمودن ماهیت 

اهداف و محتواي واحد 
یادگیري تعیین تکلیف نکرده 

.است

تبیین چیستی، چرایی در 
و چگونگی منطق واحد 

یادگیري ارتباط میان 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري مشخص شده 

.است

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 

یادگیري به وضوح براي 
اهداف و محتواي واحد 

یادگیري تعیین تکلیف نموده 
. است

واحد یادگیري طراحی شده طراحی
شامل کلیه مؤلفه ها است اما 

عناصر آن به صورت نظام مند 
و هماهنگ از یکدیگر 

واحد یادگیري طراحی 
شده شامل کلیه مؤلفه 

ها است و  عناصر داراي 
انسجام و هماهنگی 

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است و  

انسجام و عناصر داراي
هماهنگی است به گونه اي 
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که منطق واحد یادگیري در .است.پشتیبانی نمی کند
هر یک از عناصر انعکاس 

. یافته است
نقد و 

ارزیابی 
گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی 
از نقاط قوت و ضعف برجسته 

واحد یادگیري است و 
/ پیشنهادات منجر به اصالح
بهبود واحد یادگیري نمی 

.شود

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس 

کننده نقاط قوت و 
ضعف واحد یادگیري 

است و پیشنهادات منجر 
به ایجاد انسجام و بیشتر 

واحد یادگیري شده 
.است

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد یادگیري 
است و پیشنهادات منجر به 

تأثیر گذاري ایجاد انسجام و
بیشتر بر نتایج یادگیري دانش 

.آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
کلیات طراحی واحد یادگیري: فصل اول

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

واحد یادگیريمدل و عناصر /ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 
: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منظر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. براي یک واحد یادگیري متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نماید

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

اطالعات جزئیحقایق و 
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مهارت هاي اساسی
ترسیم نمودار مهارت ها

ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها
تعیین سطح توانایی دانش آموزان 

بازتعریف پیامد هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

مهارت اساسی مرتبط با آن در / ش یک ایده کلیدي مفاهیماهداف در برنامه درسی براي آموز/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا
نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به / برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی

.نمایش بگذارد

سازمان دهنده ها: فصل سوم
طبقه بندي پیامد هاي یادگیري

oپایه/ دهنده مرکزيسازمان
oوابسته به دنیا
oوابسته به مفهوم
oوابسته به کاوشگري
oوابسته به یادگیري
oوابست به کاربرد ها

)ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی
o انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها(

شناسایی عنوانها 
: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی

فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم
کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی

انتظارات عملکردي
پرسش هاي اساسی

اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی
دانش و تجربیات پیشین 

رانگیختنب
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سبک هاي یادگیري
مهارت هاي فراشناخت

تکالیف یادگیري 
نظم منطقی فرصت هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي 

.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و
ارزشیابی: فصل پنجم

پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش
راهبرد هاي سنجش

oرسمی
oغیر رسمی

خود ارزیابی
ارزشیابی توسط همساالن

ارزشیابی توسط معلم
ارزشیابی از واحد یادگیري

چگونه یادگیري  را بهبود دهیم؟
: تکلیف عملکردي

. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید)1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح)2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

یس و یادگیريراهبردهاي تدر
از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واحد یادگیري، و از روش حل مسئله براي 

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود

منابع آموزشی
وه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عال

.کنند
Blended Learning, Debra Marsh, Cambridge University Press 2012
Essential Teacher Knowledge, Jeremy Harmer, Pearson 2012
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Learner- based Teaching, Collin Campbell and Hannah Kryszewska, oxford
2003
Doing Task-based teaching, Dave Willis and Jane Willis, oxford 2011

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 6گروهی
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 

سایر نکات
.این درس بایستی توسط مدرسین رشته آموزش زبان انگلیسی و به زبان انگلیسی تدریس شود
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»1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان انگلیسی«درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارسازي دانش
-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

دهند که چگونه خود را براي استفاده آموزان را آموزشگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحدي1درس 3: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

144ساعت در مجموع   
ساعت
مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1آموزش زبان انگلیسیکاربرد فاوا در : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 14یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي حمایت راهکار و روش
هاي کالسی رشته خود  از این فعالیت

.ها، پیشنهاد نمایدسیاست

،  تعدادي هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق عملیاتی راهکار و روشِ

هاي کالسی رشته و حمایت  فعالیت
.هاي فوق، پیشنهاد نمایدخود از سیاست

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي ارها و روشفهرستی از راهک
را براي تطابق و عملیاتی ماهرانه
هاي کالسی رشته حمایت  فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد خود از سیاست

.نماید
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 

١٤ :
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تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، مرورگرهاي 
وب، نرم افزارهاي ارتباطی، نرم 

هاي کاربردي افزارهاي ارائه و برنامه
.همتایان خود نمایش دهدمدیریت را به 

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم 
افزارهاي کاربردي تولیدي، مرورگرهاي 

فزارهاي ارتباطی، نرم وب، نرم ا
هاي کاربردي افزارهاي ارائه و برنامه

آموزشی مبتنی بر سه فعالیتمدیریت، 
.ها را طراحی نمایداستفاده از آن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم
در حضور سخت افزارهاي کاربردي را 

و با کسب گروه همتا تشریح نموده
ها،  طراحی خود ي آنازریابانهنظرات 

.را اصالح نماید

برنامه درسی 
و ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

براي  سه روشاستاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

براي  پنج روشاستاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  هاي گوناگونیها و راهروش
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته 

خود را ارائه نماید
تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می

کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 
از این موارد را در حداقل سه مورد

هاي یادگیري خاص پیشنهاد موقعیت
.نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(نی کسانی، چه زما

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

از این موارد را در مورد5حداقل 
هاي یادگیري خاص پیشنهاد موقعیت

.نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي چگونه می
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

فهرستی از این خود بکار گیرد، 
هاي یادگیري را در موقعیتموارد

.خاص تهیه نماید
سازمان بندي 

و مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

کالس در قالب یک گروه (کل کالس 
اي سازمان بندي نماید به گونه)بزرگ

آموزان به طور  عادالنه که همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته 

.باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

نماید که همه سازمان بندي
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته 
.باشند

را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان به گونهصورت  فردي

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم شده 

.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
معلماي حرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

مورد حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
نیاز را براي بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
مورد حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

نیاز را براي بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
مورد نیاز منابع وب دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
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اي خود شناسایی جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدنموده و فهرستی از آن

اي خود شناسایی جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدنموده و فهرستی از آن

پداگوژیکی در جهت یادگیري 
اي خود شناسایی نموده و حرفه

و به ها تهیه نماید فهرستی از آن
.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هااز سیاستآگاهی 

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
15هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی سیاستهاي کالسی را که بتواند در عمل  از هاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این حمایت کند، شناسایی نموده  و به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن
.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدفعالیت

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

.به اسناد باالدستی مراجعه شود15
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از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر طراحی شدههاي آموزشی فعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
 16برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(پردازشگر لغات  معرفی

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)توسط مدرس در کالس استفاده گرددترسیمی ساده
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
17يایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربر

18سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي دستی را نمایش داده و در عملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.ها بحث و گفتگو نمایندمورد آن

 توضیح داده شودوظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
شان دهدتولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند ن.
 به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط

.گروه همتا مورد ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.

١٦ Onenote
الکترونیک مانند، ها و ابزارهاي صندوق پست آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق١٧

ذخیره ... سته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخوا
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

١٨ Online and Offline
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با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو

انجام و نتایج نشان داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

انتخاب  کلید واژگان مورد استفاده با گروه بحث نمایند 
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام

.ي ایمیلی را به همتایان خود در کالس ارسال نمایندها
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي معرفی نرم

آموزان از موضوعات درسیکسب دانش توسط دانش
20)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 19معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس کار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت
. بحث نمایند

از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
ته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشبسته

.کار را نمایش دهند
 توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در

.کالس بحث شود
موضوع خاص مورد  تجزیه هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و بسته

.و تحلیل قرار گیرند و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی

.شود

١٩ Open source
،Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo،Uberstudent: ابتدایی نمونه در آموزش به عنوان٢٠

Edu-OpenSuse،Edu-Guadalinux،Fedora Education Spin،Edu-Debian،Ubermix،Sugar،

DoudouLinux
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افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ارزیابی صحت و قرار گیري (ابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، هاي نرم افزاري آموزشی و منتعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشها مطابق با استانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژهآن
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO21هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهفزارها و برنامهامتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
حمایت استانداردها توسط (ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی تطابق استانداردها با بسته

)هاي کاربرديبرنامه
 در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا روشراهبردها و

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که تعداي از بسته
بقت دارد، را شناسایی نمودهافزاري مطابا این بسته نرم

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.


٢١ Learning Object
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22پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در ، حداقل سه موردبکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(ی کسانی، چه زمان

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
23یادگیري در رشته درسی-و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهیفاوا

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده محدودیتدر مورد مزایا و
.با رویکرد ترکیبی مقایسه گردد

هاي درس را تکمیل ها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن
.موده و توسط گروه همتایان ارزیابی گرددنماید، طراحی نموده و در کالس درس اجرا  نمی

 یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه
.طرح درس برخط، طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

ك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراطرح درس
.دریافت و اعمال نمایند

طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 

٢٢ -
٢٣

..
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شایستگی
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 
اي سازمان بندي نماید که همه گونه

آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش
.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

امکانات فراهم شده، دسترسی تجهیزات و 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

آموزان به طور  عادالنه نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند

مدیریت فاوا در کالس درس
 هاي براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشرایانه در فعالیتتلفیق آزمایشگاه

)کالسی متناسب با رشته درسی
 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا

) هاي کالسیاختالل در سایر فعالیت
عملکردي و یادگیريتکالیف 

:دانشجو معلمان
توانند براي تکمیل که می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش

هایی که شامل ها بحث نماید و طرح درسآموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن
.ي آزمایشگاه رایانه است را طراحی نمایندهااستفاده از فعالیت

توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی براي هاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال
هایی را  که شامل تکمیل فرآیند آموزش مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس

.وا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی است، طراحی و تهیه نماینداستفاده از فا
سازمان بندي تجهیزات در کالس درس

فردي، دو نفره ، (هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی
)آموزانهاي کوچک و یا بزرگ متناسب با رشته و سن دانشگروه

عملکردي و یادگیريتکالیف
:دانشجو معلمان

آموزان  براي هاي متناسب دانشهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(کاربردهاي آموزشی 

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی
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سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي مورد نیاز متعدديمنابع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی (هایی در این مورد با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالاي وري حرفهچگونگی افزایش بهره

)یا مقاله و تجربه در این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و ارائه مثال(فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي

)تحوالت جدید در دانش پداگوژي
عملکردي و یادگیريتکالیف 

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند چند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنها و ویکیبالگپردازشگر لغات،
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند توانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می

. بحث نمایند
تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي اي شخصی خود را شناسایی و اهداف یادگیري حرفه

و طرح را در کالس به همتایان خود ) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(نیل به اهداف خود ایجاد نمایند 
.ارائه دهد

ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه
 انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم 24هاي سابیريزورگویی: اینترنت شاملشناسایی و مدیریت مسائل امنیتی ،

حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، . خصوصی و دزدي اطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ
بودن اطالعات محرمانه . الزامات قانونی. اخالق. شهروندي دیجیتال؛ قوانین و مقررات ایمیل. محتواهاي نامناسب

هاعاملهاي کاربردي و سیستمافزارها و برنامهمسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. شخصی
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها راهبردها و روش

.را به صورت عملی نمایش دهند

٢٤ cyber bullying مانندRansom waresا
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ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه
 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy

Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

شود

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
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 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
 هاي برون خطذخیره کنندهانواع
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (با خط تلفن ( داشته باشد 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu25x, Deaf

Apps26 (for chat)نهاد نمودرا پیش.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
انداز بیست ساله جمهوري اسالمیسند چشم.1
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.2
آموزش و پرورشمبانی نظري سند تحول بنیادین.3
برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران.4
نقشه جامع علمی کشور.5

٢٥http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢٦en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) ناشنوایان در نرم افزارهاي مخصوص

)گوگل پلی
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اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.6
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند.7
ر ، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات د)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .8

.آموزش و پرورش
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.9

.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .10
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي.11
در هنگام تدریسهاي موجود راهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه.12
. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران.13
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا .14

15. Bianco, A. M., Marsico, M. De., TEmprin, M. (2005) Standards for E-learning,
The TISIP Foundation.

16. Brendan G. Lim, Martin Conte Mac Donell (2014) iOS 7 in Action, Manning.
17. Clark, Ruth Colvin and Mayer Richard E. (2008) e-Learning and the Science of

Instruction, 2nd Ed, Wiley & Sons, Inc.
18. Devedzic, V. (2006) SEMANTIC WEB AND EDUCATION, Springer.
19. Earnshaw, R., Vince, J., (2001) Digital Content Creation, London, Springer.
20. Ehler, U. D., Pawlowski, J. M., (2006) Hand book on Quality and

standardization in E learning, Springer.
21. Freitas S.de and Yapp, C. (2005) Personalizing learning in the 21st century,

Network Educational Press.
22. Griffin, P., McGaw B. Care E. (2012) Assessment and Teaching of 21st Century

Skills, Springer.
23. Honey Margaret A. and Hilton Margaret (2011) Learning Science Through

Computer Games and Simulations, Committee on Science Learning: Computer
Games, Simulations, and Education; National Research Council

24. Marko Gargenta (2011) Learning Android, O'Reilly Media.
25. McConnell, D. (2002). Collaborative assessment as a learning process in e-

learning. The proceedings of Computer Support for Collaborative Learning:
Foundations for a CSCL Community, 7(11), 566-567.

26. Mcdonald, J. (2003). Assessing online collaborative learning: Process and
product. Computers & Education, 40(4), 377-391.

27. Morrison, D. (2003) E-learning Strategies , John Wiley & Sons Ltd
28. Pozzi, F., Manca, S., Persico, D., & Sarti, L. (2007). A general framework for

tracking and analyzing learning processes in computer-supported collaborative
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learning environments. Innovations in Education and Teaching International,
44(2), 169-179

29. Rae Earnshaw and John Vince (2001) Digital Content Creation, Springer-Verlag
London.

30. Timothy Binkley-Jones, Massimo Perga, Michael Sync, Adam Benoit (2013)
Windows Phone 8 in Action, Manning.

31. UNICCO (2011) "Media and Information Literacy, Curriculum for Teachers"
Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

گیريراهبردهاي ارزشیابی یاد. 5
که در بخش 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
گیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام میارزشیابی تکوینی که در-2

ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میفعالیت
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10ی تکوینی و نمره از نمره نهایی به ارزشیاب10گردد پایانی که پیشنهاد می

باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایدم تعیین میاي دانشجو معلبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه
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آموزيسیستم عامل هاي دانش

.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent ،Edu-OpenSuse ،-Guadalinux

Edu ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux

2ارتباطات در آموزش زبان انگلیسیهاي درس کاربرد فناوري اطالعات وسرفصل
معرفی درس و منطق آن.1
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اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد جمله سواد اطالعاتی، 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارسازي دانش
-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

دهند که چگونه خود را براي استفاده آموزان را آموزشگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
يفناورکاربرد: پیشنیاز

درارتباطاتواطالعات
1یسیانگلزبانآموزش

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان انگلیسی: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می27معلم  در سواد فناوريیادگیري حرفه اي 

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) بر فاوا

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ها، سیاست

مبتنی (هایی کالسی یتفعال
را طراحی و سپس ) بر فاوا

با توجه ارزیابی گروه همتا  و 
خود طراحی مورد نظر را 

.مورد اصالح قرار دهد

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
و پیاده طراحی، اصالح، 

.سازي نماید

ابزارهاي پیچیدههامهارت

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 27
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ي فاوا
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع 
هاي کاربردي ابزارها و برنامه

یک ویژه  موضوع درسی خود، 
مسئله محور  را موقعیت

طراحی نمایند که در آن با 
ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده

جمله منابع شبکه به دانش 
آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را یک موقعیت پروژه محور
ها مایند که بتوانند در آنطراحی ن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جمله منابع شبکه در جهت کمک 

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
نموده و سازيآموزي را پیادهدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه) شده
سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش

.ها نظارت نمایدآن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
ورد پاسخ به این مسئله م

.ارزیابی قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 

مسائل، درك شده براي
آموزان از مسئله را دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

مسائل استفاده از فاوا،  
در رشته درسی را اي پیچیده

اي گونهآموزان بهبراي دانش
هاي راه حلطراحی نماید که 

ارائه شده براي مسائل، 
آموزان از درك دانش

گیري مسائل را مورد اندازه
.قرار دهد

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
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3سطح 2سطح 1سطح 
دو  تکلیف مسئله محور

و ) آموز محورآموزش دانش(
ي گروهی دانش آموزي پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
و ضمن طرح مسائل نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 
.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي ي گروهی دانش آموزپروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي طرح خود، مراحل پیاده

.را تشریح نماید

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
ها سازي و و ارائه راه حلپیاده
آموزان در ط دانشتوس

تکالیف مسئله محور و 
هاي گروهی را مورد پروژه

.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و بکارگیري آموز محوردانش
منعطفانه  فناوري براي حمایت 

.باشداز این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 
و براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

ها و همکاري گروهی فعالیت
.باشد

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یک پروژه پیچیده

اي را طراحی حرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه 
ها براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايپروژه هاي پیچیدهالزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  و مدیریت نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان 

.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد
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یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.2

در ك فاوا در آموزش :  1فصل
شایستگی

هادرك سیاست
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
مبتنی بر (هایی کالسینمونه فعالیت

.را طراحی نماید) فاوا

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
مبتنی بر (هایی کالسی نمونه فعالیت

را طراحی و سپس با توجه ارزیابی ) فاوا
گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 

.مورد اصالح قرار دهد

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت مل

چندین ها، حمایت از این سیاست
را ) مبتنی بر فاوا(فعالیت کالسی 

.طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
متفاوت کار معلمان تعیین کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.مسائل راهکارهایی ارائه دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
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هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه
مسئله محور  یک موقعیتدرسی خود، 

را طراحی نمایند که در آن با 
ي فاوا از جمله ي منعطفانهاستفاده

منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 
دسترسی به اطالعات و برقراري 
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه 

راي تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب ب
.شده کمک نماید

هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه
هاي مسئله یک موقعیتدرسی خود، 

را محور و یک موقعیت پروژه محور
ها با طراحی نمایند که بتوانند در آن

از جمله منابع (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
شبکه در جهت کمک به همکاري 

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و پروژه)  انتخاب شده
سازي نموده پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدو بر  آن

هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
هاي متنوع مسئله و پروژه موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که بتوانند در محوري
از (ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهآن

جمله منابع شبکه در جهت کمک به 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

اطالعات و برقراري ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه براي تجزیه و تحلیل 

هاي فردي و پروژه) مسائل انتخاب شده
سازي نموده و دهآموزي پیاگروهی دانش

.ها نظارت نمایدبر  آن

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در یادگیريمورد  استفاده در) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب

.رشته علمی
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  28طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري نقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش

.آموزاندانش
آموزان داخل و خارج از کالس درسنششبکه و پشتیبانی از همکاري دا
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي جستجو در مورد بسته
. متنوع  نرم افزاري را در یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي طراحی فعالیتها برايهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو نمایند

 یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را

28 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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.در کالس ارائه و با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند
ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه ها و کاتالوگدر وب  سایت

هاي خود براي موثر معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. تخصصی خود را جستجو نماید
.بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نماید

به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  . ا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده از محیط نوشتاري ی
.در رشته مربوطه را به صورت بر خط طراحی نمایند

آموزي را به نمایش اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه
.  آموزان را در آن وارد کننددانشدرآورد  و داده هاي پروژه کارهاي

آموزان بحث هاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط
دانشجویان در محیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك . شود

.از تعامالت برخط خود را نمایش دهدهایی بگذارد و نمونه
آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و هاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط

معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك . کند بحث نمایندیادگیري پشتیبانی می
.دانش آموزان را نمایش دهندگذاشته و  تعامالت برخط

هاي مشترك هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه
بحث نمایند،  جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل 

ها بحث ها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنخود را در آن جا منعکس نمایند و آننمایند، تجربیات 
.نمایند

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

در یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان رشته درسی براي دانش

هاي ارائه شده راه حلطراحی نماید و 
آموزان را در پاسخ به این توسط دانش

.ورد ارزیابی قرار دهدمسئله م

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از فاوا،  موقعیت

رشته درسی براي دریک مسئله پیچیده
اي طراحی نماید گونهآموزان را بهدانش
ارائه شده براي ) هاي(راه حل که 

آموزان از مسئله را مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت
در رشته اي مسائل پیچیدهفاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه راه حلنماید که طراحی

آموزان شده براي مسائل، درك دانش
گیري قرار از مسائل را مورد اندازه

.دهد
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درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(و خارج از کالس 
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسییابی درك دانشهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می .
)فاوا باید منجر به درك عمیقتر از مفاهیم گردد(

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(متن آموزشی براي
.نمایند

هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
ق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طری

.و گفتگو ترتیب دهند
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
توانند درك ها میبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه

ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو کلیدي موضوعات درسی و کاربرد آنآموزان از مفاهیم دانش
.نمایند

هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه
.مورد آن در کالس بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

اري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این افزهاي نرمبسته
.کنندبسته ها مفاهیم و حل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می

هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل
هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، دستورالعمل

. مهارت ها و فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی
تکالیف عملکردي و یادگیري

: دانشجو معلمان
ي سن ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیت  و آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی

.و موضوع درسی خاص بحث شود
دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(اهداف ارزشیابی براي متن آموزشی و.
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العملی به عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل
)آموزي از نتایح آزمایش شیمیهاي دانشبراي ارائه گزارش

مبتنی بر فاواارزشیابی 
 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت )
و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و ..)هاي حل مسئله، تفکر انتقادي، و از جمله مهارت
. تحلیل قرار دهد

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش - 

.آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
هاي در کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دگاهدر مورد دی- 

.ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندآن
یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا - 

.و اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهندمورد ارزیابی قرار گیرد

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

آموزش (دو  تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
و ضمن طرح مسائل در طراحی نماید 

گروه همتا با استفاده از نظرات 
ها، طراحی خود را مورد ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
ضمن اصالح طرح خود، طراحی نموده و 

.ح نمایدسازي طرح را تشریمراحل پیاده

آموزش (چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
مراحل طراحی، طراحی نماید و 

ها توسط سازي و و ارائه راه حلپیاده
آموزان در تکالیف مسئله محور و دانش
هاي گروهی را مورد نظارت و پروژه

.ارزیابی قرار دهد
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مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محورفعالیتسازي طراحی و پیاده
زندگی 
آموزان از طریق محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

حل مسائل واقعیهاي کلیدي در بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و مهارت
 در )  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

آموزي با استفاده از منابع فاواهاي دانشپروژه
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
هاي کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، معرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میمشارکت و حل مسائل پیچیده را در دانش
سازي تکالیف مسئله محور و هاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

هاي گروهی  پروژه
عملکردي و یادگیريتکالیف 

:دانشجو معلمان
آموزان و بکارگیري علمی دانش تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می

رشته مربوطه را حمایت کند بحث نموده 
تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي اهاي حفاظت از سامانهبه عنوان نمونه شناسایی راه(
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندهايبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنکه فاوا چگونه میتوضیح دهند
سازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا طراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

محور، ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آنهاي پروژهفعالیت

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را محیط هاي یادگیريانعطاف پذیري را یک محیط یادگیريانعطاف پذیري را یک محیط یادگیري
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در کالس درس طراحی نمایدکه در 
هاي به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیري آموز محوردانش
منعطفانه  فناوري براي حمایت از این 

.باشدفعالیت

در کالس درس خلق نمایدکه در آن 
آموز هاي دانشتلفیق فعالیتقادر به 

و بکارگیري منعطفانه  فناوري محور
و همکاري براي حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی

در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 
آموز محور  و هاي دانشفعالیتبه تلفیق 

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
ها و همکاري حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه
) تعامالت اجتماعی

از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth29در کالس درس ...) و

هاي مبتنی بر فناوريمحیطهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در چگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

چینش را طراحی نموده و در یک نوع .   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتشرکت و تعامالت دانش
.مورد منطق خود براي این طراحی بحث نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش .

هاي گوناگون رایانه و منابع ر حسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشدرمورد طرح درس خود ب
.دیجیتال بحث نمایند

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یک پروژه پیچیده

اي را طراحی نماید که حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر معلمان، و در آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ي  ایجاد و مدیریت نماید که در احرفه
ها  همکاري با سایر معلمان، و آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي ايپروژه هاي پیچیده

ت نماید اي  ایجاد و مدیریحرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر معلمان، و که در آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

٢٩.
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اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه
:بررسی نقش فاوا در

اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند توانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می
. بحث نمایند

کند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نمایند

نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این . کارشناسان و جوامعی باشندانجام تحقیقات برخط خود براي یافتن چنین 
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندجوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیت

ا ههاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهها خود تلفیق نمایند  و کیفیت آندر فغالیت

.را در این مورد توصیف نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
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 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
 پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLدایال آپ، از طرق(با خط تلفن ( داشته باشد 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu30x, Deaf

Apps31 (for chat)را پیشنهاد نمود.
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهاي معرفی سختبروشورها
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال

٣٠http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣١en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
انداز بیست ساله جمهوري اسالمیسند چشم.32
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش 1ورودي یا تشخیصی در فاوا ارزشیابی -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
در گیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهادارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می-2

ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میفعالیت
نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد پایانی که پیشنهاد می
باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی دانشجو معلم ملزم به 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:
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الکترونیکی استانداردهاي تولید محتواي
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
الکترونیکی دیداري در آموزشهاي فرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،

photo shop
معرفی برخی از محتواها

LO32 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (33پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد

مربوطه 
 آموزشی مربوطهانتخاب مدل
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia

Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off
line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
کالس هوشمند:

طراحی آموزشی کالس هوشمند 

٣٢Learning Object
٣٣Instructor – led Events
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شی مناسبطراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموز
 طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین

آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)باخارج کالس و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز ( یابی ورودياجراي ارزش

وثبت گزارشات آزمون هاLMSاز طریق ...) سنجی و
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
راك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود

LMSوLCMSارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
ي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزموناجرا
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
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تولید
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

انتشار
 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace,

bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on
line

»3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان انگلیسی«هاي درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن.1

اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از اي با فناوري زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
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جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گرددکه آموزش ان در آموزشاطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است فناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي و سواد الزم در حوزههاآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش

-هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشرصتصحیح از ف
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
يفناورکاربرد: پیشنیاز

درارتباطاتواطالعات
2یسیانگلزبانآموزش

3انگلیسیفناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان کاربرد : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می34یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد می
هاي مرتبط، پیشنهاداتی و گفتگو
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

که به منظور اصالح 
زش و پرورش هاي آموسیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث
اي در خصوص نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده برنامه

ها براي اجراي این سیاست
.ارائه دهد

ابزارهاي فراگیرهامهارت

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 34
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ي فاوا
در راستاي حمایت از توسعه 

هاي خالقیت، یادگیري مهارت
حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی
.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

استاي حمایت از توسعه در ر
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.طراحی نماید

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 
جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
راي عملیاتی نمودن یکی طرحی ب

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
.نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیوزي پیشآمواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی در این مورد 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

.نظر ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

و جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشواقعی دانش

هاي با برخورداري از مهارت
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج پیاده
یابی قررا حاصله را مورد ارز

.دهد
خود مدیریتیپداگوژي

دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که مشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدو پیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه بکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده
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سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

بر یک برنامه مبتنیاز همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

وان جامعه مبتنی مدرسه به عنآن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 

گیري دائم با استفاده از  فاوا  یاد
.ایفاي نقش نمایند

یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
یک جامعه باشد و به این منظور 

اي را با هدف خلق آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

و با استفاده از فناوري اطالعات 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
.باشدکالس درس و مدرسه قابل اجرا میفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در: تذکر

در ك فاوا در آموزش : 1فصل 
شایستگی

هانوآوري در سیاست
ضمن درك مقاصد و اهداف 

هاي ملی در جلساتی که به سیاست
هاي آموزش و منظور اصالح سیاست

گردد، پرورش در مورد فاوا تشکیل می
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد سیاست
شرکت نموده و در گردد فاوا تشکیل می

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ها و گفتگوبحث
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

زش و هاي آمومنظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

شرکت نموده، و عالوه بر گردد می
ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث

اي در خصوص نظرات ارزیابانه
، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده براي برنامه
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.ها ارائه دهداجراي این سیاست
هاي نظام آموزشی  در سازي سیاستبراي پیادهاي هاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه

)برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مورد فاوا 
سازي سیاست هاي اصالحی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه

نظام آموزش ملی 
و یادگیريتکالیف عملکردي 

:دانشجو معلمان
تواند کارهایی  که میو ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهموجب اجراي این سیاست
هاي هاي سیاستتواند مولفهه میاي در سطح مدرسه را کهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.سازي نماید، طراحی نماینداصالحی را پیاده
طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
در راستاي حمایت از توسعه 

هاي خالقیت، یادگیري مهارت
حداقل یک جامعه دائمی و انعکاسی 

طراحیمبتنی بر فاوا رادانشی
.نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري دائم و مهارت

جامعه 3الی 2بازتابی دانش آموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نمایددانشی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري دائم مهارت

چندین و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر فاوا متفاوت جامعه دانشی

.را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 اي و تجهیزات و ضبط چند رسانه( عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا

و نرم ...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب وافزارهاي تولید محتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرمنرم
35افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی

.به پیوست مراجعه شود35
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آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش36فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
 راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش

آموزان توسط دانش
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند در ها چگونه میافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آننرمهاي تعداد متنوعی از بسته

.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینجهت حمایت و پیشرفت دانش
رند و توضیح داده شود که  هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گینمونه

. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشچگونه براي نوآوري و خلق دانش می
افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و با توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم

این . کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیردآموزان استفاده شده باشد، طرح درس در نوآوري در دانش
طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار 

.گیرد
ا به منتشر نمایند آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاومحتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نمایندو از بازخوردهاي احتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 

و با ) یادگیري براي دانش آموزان
مناسب هاي راه حلاستفاده از فاوا  

آموزي براي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

طرحی هاي پیچیده در این مورد مهارت
راي عملیاتی نمودن یکی از راه ب

.هاي مورد نظر ارائه نمایندحل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی (

از چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري 
و با استفاده از فاوا  ) براي دانش آموزان

مناسب براي یکی از هاي راه حل
و بینیوزي پیشآممشکالت واقعی دانش

هاي پیچیده در با برخورداري از مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن این مورد 

.هاي مورد نظر ارائه نمایندیکی از راه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي ستفاده از فاوا  راه حلبا ا
یکی از مشکالت مناسب براي 

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در برخورداري از مهارت

این مورد طرحی براي عملیاتی 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

نظر ارائه نمایند و راه حل موردنظر 
سازي نماید و نتایج را در پیاده

.ابی قررا دهدحاصله را مورد ارزی

.به پیوست مراجعه شود٣٦
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هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)37مدیریت اطالعات، حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 38ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمنظور ایجاد و توسعه مهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در راهبردهاي تشویق دانش

موضوعات درسی 
یادگیريتکالیف عملکردي و 

:دانشجو معلمان
هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
ي و بروز کارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی

اموزانها توسط دانشآن
کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده اي که طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شودشناختی توسط دانش
.ناشی از اجراي این طرح درس در جمع همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهارتهاي مدر مورد ویژگی
ها مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق مییادگیري مبتنی بر فاوا که منجر به توسعه و بروز مهارت

.تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گردد
هاي مبتنی بر ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیترنامههاي استدالل، بدر مورد مهارت

ها در واحدهاي مطالعه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالفاوا می توانند این مهارت
احدهاي مطالعه تولیدي را مورد مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس و

.ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه دهند
هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این هاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهها را مورد حمایت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده مهارت
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه در مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه

.در کارورزي اجرا گردد37
38Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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.دهند
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار مینعکاس ارزیابی روي آموختها
.ها تولید و سپس در کالس ارزیابی گرددو دستورالعمل

طریق هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.تلفیق فناوري هاي نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  از فرآیند یادگیري را که در آن
دانش آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت
سازيطراحی و پیادهخود باشند 

.نماید

دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  از فرآیند یادگیري را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.سازي نمایدطراحی و پیاده

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

مسئله ، تحقیق و یا خلق اثر
ها را در هایی که آناي و فعالیتپروژههاي آموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدحل مشارکتی مسئله ، تحقیق و آفرینش اثر درگیر می
اي مشارکتی، تولید وب سایت و آموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در نشهاي کاربردي انتشار پروژه هاي داافزارها و برنامهها و نرمفناوري
. حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان و همتایان شود

هاي و مدل39بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش
)40یادگیري انعکاسی

٣٩ Dewey, J. (١٩٣٣). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative

process. Boston: D.C. Heath and Company.
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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تکالیف عملکردي و یادگیري
جو معلماندانش:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.درسی طراحی نموده و راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان هاي مواد درسی برخط که دانش در مورد ویژگی

پشتیبانی می کند، بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس 
رت برخط اي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صوهاي یادگیري حرفهارزیابی نمایند و در انجمن

.به عنوان الگو و نمونه باشند
هاي یادگیري خود را ریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی

کند بحث نمایند و نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را پشتیبانی می
.ابی قرار دهندمورد ارزی

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي
ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتیادگیریشان پشتیبانی می

.و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند
براي پشتیبانی از (ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناوريمونهن

.اي بر خط به نمایش بگذارنددر جوامع یادگیري حرفه) آموزاندانش
نماید، در یت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حماهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی

هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این کالس بحث نمایند و نمونه
.اي برخط مورد نقد و بررسی قرار دهندمورد را در جوامع یادگیري حرفه

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 

ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یک از همکاران، ارائه پشتیبانی پیگیرانه

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را هاي متنوعی مبتنی بربرنامه

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=٣١٨

40 Reflective learning
عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري با 

.نقش نماینداستفاده از فاوا  ایفاي 

مدرسه به عنوان که در طی آن نمایند
جامعه مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

که در طی آن طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر 

نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  
.فاوا  ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی 41هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

و توسعه جوامع یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه42ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان و یادگیري پیوسته انعکاسی دانش
د،  کالس و مدرسه هوشمنLMS ،CMS وLCMS)43)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها از جوامع هاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
اش مورد استفاده قرار هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهآموزي حمایت مییادگیري دانش

آموزان را مورد ها چگونه جوامع یادگیري دانشحیطگیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در مورد این که این ممی
اي که طراحی هاي یادگیري برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعهکارایی محیط. دهند توضیح دهدپشتیبانی قرار می

. اند را نشان دهدنموده
توانند از ایجاد و میریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه

نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را . آموزان حمایت نمایندهاي یادگیري دانشریزي فعالیتبرنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در 

.تایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف مورد ارزیابی قرار دهدکالس درس اجرا نماید ن
 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMS در جهت توسعه نوآوري و خالقیت

.آموزان ارائه دهنددانش
اف برنامه درسی، اي که عالوه بر دستیابی به اهدیک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددموجب تقویت و توسعه روحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 

٤١ knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners
490–479Pages,2010February,2Issue

42 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

٤٣.
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شایستگی
معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

اي باشد و به این منظور یادگیري حرفه
اي را با هدف یک جامعه آموزشی حرفه
.خلق دانش طراحی نماید

و با استفاده از فناوري اطالعات 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش آموزشی حرفه

.طراحی و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

جوامع اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه

.طراحی و سپس ایجاد نماید

مدل یادگیرندههاي معلم به عنوان معرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفهههاي حرفخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها در آموزش رشته اي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. ها و مجامع مجازي ومعرفی انجمن(علمی
تکالیف عملکردي و یادگیري

:معلماندانشجو 
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
 برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در

( ها در نظر بگیرند سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت نمایند، طراحی نمایند ومدارسشان را ایفا می
) هاها و ارائه راهکارهایی براي برطرف نمودن چالشپیش بینی چالش

هاي نوآورانه  و اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با . تند، بحث نمایندحفظ نوآوري در مدرسه هس

همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در 
.   مدرسه خود ارائه دهد

هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نمایندر حوزهاي نوآورانه خود دهاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند اي میهاي یادگیري حرفهدر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمن

. ه نمایندهایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائنمونه.  مورد استفاده قرار گیرد بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی-سخنرانی
آزمایشگاه
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 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
 مکتوب یا برخطمنابع اطالعاتی
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
 هاي عاملبا انواع سیستمرایانه
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (با خط تلفن ( داشته باشد 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu44x, Deaf

Apps45 (for chat)را پیشنهاد نمود.
 نرم افزارهاي

٤٤http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٥https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en)وایان در نرم افزارهاي مخصوص ناشن

)گوگل پلی
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Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept
mapping or mind mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall
 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
یپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشیفیلم و کل
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
انداز بیست ساله جمهوري اسالمیسند چشم.64
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.65
مبانی نظري سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.66
برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران.67
نقشه جامع علمی کشور.68
دانشگاه فرهنگیاناساسنامه .69
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند.70
، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .71

.آموزش و پرورش
دانشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات) 1390(آبادي، خدیجه علی.72
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .73
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي.74
هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه.75
. تواي الکترونیکی آموزشیهاي تولید محالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران.76
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا .77

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا -1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

گیرد، ها صورت میمهارت هاي اساسی فاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
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ن پیشنهاد در گیرد که در هر بخش مواردي به عنواارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می-2
ارزشیابی نهایی یا -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میفعالیت

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد پایانی که پیشنهاد می
باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را می) 3الی 1فاوا (ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی دانشجو معلم

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،

photo shop
معرفی برخی از محتواها

LO46،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (47پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد

مربوطه 
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 

٤٦Learning Object
٤٧Instructor – led Events
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 طراحی پیام هاي آموزشی
ائه محتواي نهاییتنظیم جدول ار

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia

Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off
line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:

طراحی آموزشی کالس هوشمند 
طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین

آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)باخارج کالس و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز ( یابی ورودياجراي ارزش

وثبت گزارشات آزمون هاLMSاز طریق ...) سنجی و
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
راك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود

LMSوLCMSروه ارزشیابی از طریق ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گ
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه

شبکه و شبکه سازي 
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تعریف شبکه
 ،مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه سازي
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS

Server, Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه

تولید
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

انتشار
 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace,

bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on
line
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»زبانگی در آموزش زباندو «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

دوزبانگی یکی از  پدیده هاي موجود و شایع در جوامع امروز است و پیامدهاي آن میتواند تـاثیرات بسـیاري بـر یـادگیري زبـان      
تاثیرات این پدیـده در آمـوزش   دبیر زبان باید با انواع دوزبانگی آشنا باشد و بتواند با کسب مهارتهاي الزم ، از .خارجی بگذارد/دوم

.خارجی استفاده نماید/ زبان دوم

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمــــ
ساعت
:پیشنیاز

و روش 2زبان شناسی 
هاي آموزش زبان

دوزبانگی در آموزش زبان: به فارسی : نام درس
BILINGUALISM: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
از مبانی این زیر شاخه از جامعه شناسی همچون تعریف دوزبانگی ، انواع آن،تاثیرات مثبـت و منفـی   

در امر آموزش زبان خـارجی اسـتفاده کنـد و مطالـب     خارجی/بر امر آموزش و یادگیري زبان دومآن
.آموخته شده را در حرفه خود بکار گیرد

شایســـــــتگی 
:اساسی

CK1-1 ,1-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
انواع و 

رویکردهاي 
دوزبانگی

ــواع و   ــانگی و انـ ــا دوزبـ بـ
رویکردهــاي آن آشــنا شــود 
ولی نتواند انواع و رویکردهـا  

تشـخیص  را بدرستی از هم 
دهد

ــانگی و   ــواع دوزبــــ انــــ
رویکردهاي آن را از یکدیگر 

تشخیص دهد

با توجه به رویکردهاي حاکم 
،از منظرهاي مختلف، انـواع  
دوزبــانگی و تــاثیر آن بــر   

.آموزش زبان را درك کند

تــاثیرات مثبــت و 
منفی دوزبانگی در 
ــان  ــوزش زبـ آمـ

خارجی/دوم

ــر   ــانگی ب ــاثیرات دوزب ــا ت ب
شود ولـی  آموزش زبان آشنا 

هنــوز قــادر نباشــد تــاثیرات 
انواع دوزبانگی را درك کند

تاثیرات مثبت و منفی انـواع  
دوزبانگی را بر آموزش زبان 

بداند

با آگـاهی از انـواع تـاثیرات    
ــده    ــی پدیـ ــت و منفـ مثبـ
دوزبانگی ،از تاثیرات مثبـت  
آن در امر آموزش زبان بهره 
ببرد و تـاثیرات منفـی را بـه    

حداقل برساند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
.در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با برخی از مفاهیم دوزبانگی آشنا شوند
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تعریف و اهمیت دوزبانگی
LANGUAGE,DIALECT,ACCENTزبان، گویش و لهجه -
BILINGUALISM AND MULTILINGUALISMدوزبانگی و چندزبانگی-

انواع دوزبانگی
INDIVIDUAL BILINGUALISMدوزبانگی فردي -
SOCIAL BILINGUALISMدوزبانگی اجتماعی-

خارجی/دوزبانگی و آموزش زبان دوم
اهداف آموزش با دو زبان-
مزایا و معایب آموزش با دوزبان-

INTERFERENCEتداخل زبانی

تاثیرات مثبت و منفی دوزبانگی در آموزش زبان

انواع برنامه هاي آموزشی دوزبانه
STRONGقوي -
WEAKضعیف -

:تکالیف یادگیري
...چندزبانگی  و/ارایه کاربرگ و ارایه تمرینهایی در حوزه انواع و رویکردهاي دوزبانگی

:تکالیف عملکردي
ارایه تکالیف جهت یادگیري بیشتر مطالب آموخته شده

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و تحلیل و پاسخ به پرسش هـاي طـرح شـده و نیـز شـیوه      

. مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

منابع آموزشی.4
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده 

. کنند
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اصغر واقدي و دیگران، انتشارات ادیب پور: سیگوان و مک کی، آموزش و مساله دوزبانگی ، مترجم-

-Multilingualism,Clyne,M,CPU
- Language Transfer,Odlin,T
- Bilingual Language Development,the development of language,Psychology Press
Ltd
- The Bilingual Edge: Why, When, and How to Teach Your Child a Second
Language,kendall king and Alison mackey

www.naldic.org.uk/eal-initial-teacher-education/.../ite-archive-bilingualism
www.childresearch.net/papers/language/2013_02.html

www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/23043
www.omniglot.com/language/articles/bilingualkids1.htm
www.ascd.org/publications/researchbrief/v2n05/toc.aspx

ارزشیابی.5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان  صورت می : آزمون نهایی-

.  گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
یابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و عملکرد او در تکالیف این ارزش: ارشیابی فرایند -

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
:ارزشیابی پوشه کار-
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»آموزش زبان متناسب با گروه هاي سنی«سرفصل درس 
آنمعرفی درس و منطق .1

جهت آمـوزش  . چند تفاوت مهم بین چگونگی و چرایی یادگیري زبان انگلیسی در میان کودکان، جوانان و بزرگساالن وجود دارد
. اثر بخش به این گروه هاي سنی توجه به این تفاوت ها، ضروري است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمــــ
ساعت
:پیشنیاز

روش و2زبان شناسی 
هاي آموزش زبان

آموزش زبان متناسب با گروه هاي سنی : به فارسی : نام درس
: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سـبک  تا روش هاي آموزشی خود را توجه به ویژگی هاي شناختی، اجتماعی و سطح توانایی عاطفی

، و جوانـان ، کودکـان (ها و استراتژي هاي یادگیري زبان در دوره هاي سـنی مختلـف یادگیرنـدگان    
انطباق دهد و طرح درس خود را مطابق بر نیاز ها و توانایی هاي یادگرنـدگان در سـنین   ) بزرگساالن

روش فنـون و  . فنون و روش هاي تدریس مناسب هر گروه سنی را اسـتفاده کنـد  . مختلف تهیه کند
.هاي مناسب سنجش هر گروه سنی را به کار برد

:شایستگی اساسی
1-1
1-2

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــاي  یادگیري کودکان ــر ده ــتفاده از راهب بااس

مناسب آموزش کودکان می 
ــد  -micro(توانــــــــــ

teaching  ( ــا  کودکــان ب
اجرا کند اما نتوانسـته اسـت   
بــا توجــه بــه ویژگــی هــاي 
یــادگیري کودکــان   موفــق 

اجرا کند     

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناسب کودکـان مـی توانـد    

)micro-teaching ( بــا
کودکان اجرا کند امـا هنـوز   
نتوانسته است به همه جنبـه  
هاي آموزش کودکان تسلط 

.    یابد

ــتفاده ا ــاي  بااس ــر ده ز راهب
مناسب کودکـان مـی توانـد    

)micro-teaching ( را
بــا کودکــان بطــور موفقیــت 

. آمیزي اجرا کند

ــاي  یادگیري جوانان ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناسب آموزش جوانان مـی  

ــد  -micro(توانــــــــــ

teaching  (  ــان ــا  جوان ب
اجرا کند اما نتوانسـته اسـت   
بــا توجــه بــه ویژگــی هــاي 

موفــق یــادگیري کودکــان   
اجرا کند

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناســب جوانــان مــی توانــد 

)micro-teaching ( بــا
جوانان اجرا کنـد امـا هنـوز    
نتوانسته است به همه جنبـه  
هاي آموزش کودکان تسلط 

.    یابد

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناســب جوانــان مــی توانــد 

)micro-teaching ( را
ــت   ــان بطــور موفقی ــا جوان ب

.اجرا کندآمیزي 

ــادگیري  یــــــ
بزرگساالن

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناسب آموزش بزرگسـاالن  

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناسب بزرگساالن می تواند 

ــاي   ــر ده ــتفاده از راهب بااس
مناسب بزرگساالن می تواند 
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-micro(مــــی توانــــد  

teaching  (  بــــــــــــا
ــا   ــد ام بزرگســاالن اجــرا کن
نتوانسته است بـا توجـه بـه    
ــادگیري   ــاي یـ ــی هـ ویژگـ

کودکان   موفق اجرا کند

)micro-teaching ( بــا
بزرگساالن اجرا کند اما هنوز 
نتوانسته است به همه جنبـه  
هاي آموزش کودکان تسلط 

.    یابد

)micro-teaching ( را
با بزرگساالن   بطور موفقیت 

.آمیزي اجرا کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت.2
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان با برخی از راهبر دهاي آموزشی مرتبط بـا گـروه هـاي سـنی آشـنا      

.شوند

سال6تا 4پیش دبستانی سنین -
واضح و مستقیم صحبت کردن-
سرزنده و شاداب بودن در کالس-
بازي ها و فعالیت هاي کوتاه-
تغییر محیط کالس-
استفاده از اسباب بازي ها در کالس-
جایزه دادن-

12تا 7دبستان سنین -
ساختار مشخصی براي هر درس داشتن-
مدیریت کالس-
سبک هاي مختلف یادگیري -
افزایش انگیزش دانش آموزان-
)17تا 13سنین(دبیرستان -
مطالب پیچیده با مقدمه چینی درست ارائه شوند-
کردننقش عضو تیم را ایفا -
تحقق درباره عالئق دانش آموزان-

)به بعد18سنین  (بزرگساالن -
.بزرگساالن بیشتر آموزش به روش خود راهبري را ترجیح می دهند-

.بزرگساالن به خاطر تجارب یادگیري قبلی به راحتی در مباحث کالسی شرکت می کنند
بزرگساالن با توجه به شرایط واقعی زندگی خود می توانند در خود انگیزش یادگیري را تقویت -
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.نمایند
.بزرگساالن براي یادگیري زبان دوم دالیلی از قبیل استفاده از زبان در پیشرفت حرفه اي دارند-
براي آنها اهمیت دارد بزرگساالن در یادگیري می توانند درباره اینکه چه جنبه هایی از یادگیري زبان -

.تصمیم گیري کنند

:تکالیف یادگیري
در این درس، دانشجویان تفاوت هاي سنی را مورد بررسی قرار داده و سعی می کنند تاثیر آنها را در راهبردهـاي آمـوزش گـروه    

.هاي سنی مختلف را بیاموزند

:تکالیف عملکردي
.سنی بسته آموزشی ویژه آن گروه را طراحی می کنندبا مطالعه خصوصیات سنی افراد براي هر گروه 

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
با پرداختن به خصوصیات شناختی، اجتماعی و عاطفی زبان آموزان تاثیر این خصوصیات در یادگیري زبان مورد بحـث قـرار مـی    

. گیرد

منابع آموزشی.4
محترم می توانند عالوه بر منابع زیر، از منابع دیگر متناسب با سرفصل، استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان 

.کنند
1. -Age-Appropriate Instruction and Assessment for School-Age Learners by Carmen

Muñoz (essay)
-The adult learner: a neglected species by Malcom S. Knowles (1973)

راهبردهاي ارزشیابی .5
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید مطالب : آزمون نهایی-

.  آموخته شده در طی دوره را  ارایه نمایند
و عملکرد او در تکالیف این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو: ارزشیابی فرایند-

.یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
:ارزشیابی پوشه کار-
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»آگاهی فرهنگی و معلمان زبان «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

دیگر است تا بتوانند به نوبه خود یکی از مسولیت هاي حرفه اي معلمان زبان، ارتقاي سطح آگاهی خود نسبت به فرهنگ هاي
ماهیت بهم تنیده فرهنگ و زبان باعث می شود تا معلم زبان براي . سطح آگاهی فرهنگی دانش آموزانشان را نیز افزایش دهند

معلم زبان آگاه به مسایل ). شایستگی پراگماتیکی(آموزش زبان موفق و معنا دار، به نقش فرهنگ در کالس زبان واقف باشد 
آمریکایی نمی داند بلکه آموزش زبان خارجی را -هنگی آموزش زبان، هرگز کالس زبان را محلی براي طرح فرهنگ آنگلوفر

آشنایی با سایر فرهنگ ها، به زبان آموزان کمک می کند تا به زندگی با دید . براي فهم بهتر فرهنگ بومی ضروري می داند
این آگاهی نوعی دستیابی به قدرت است اما این قدرت . ونی از خودشان برسندوسیع تري بنگرند و باعث می شود تا به دید در

در حال زبان آموزي، یادگیرندگان باید نسبت به روایط بین فرهنگ بومی خودشان . باید به روشی درست مورد استفاده قرار گیرد
هارت هاي تحلیل و ترکیب در آنها توسعه یابد؛ این آگاهی به نوبه خود باعث خواهد شد تا م. و سایر فرهنگ ها آگاهی پیدا کنند

معلم زبان در حالیکه . نه تنها با جایگاه کشور خود بلکه با موقعیت فردي خود آشنا شوند و در یک کالم به خود آاگاهی برسند
نه را نخواهد فرصت آشنایی با سایر فرهنگ ها را براي دانش آموزان خود فراهم می آورد اما هرگز نقش یک مبلغ فرهنگ بیگا

داشت و از اینکه زبان آموزان دچار شوك فرهنگی شوند و با فراموش کردن ارزش هاي فرهنگی خود شیفته فرهنگ بیگانه 
معلم آگاه به مسایل فرهنگی در حالیکه از کتاب هاي درسی با عناصر و سنت هاي سایر فرهنگ ها . شوند، جلوگیري خواهد کرد
ختگی فرهنگی مخالف است و هرگز خود تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار نمی گیرد و هویت فرهنگی استفاده می کند اما با خودبا

.خود را قربانی فرهنگ بیگانه نمی کند
مشخصات .2

:درس
نظري:نوع درس

2:تعداد واحد
:زمان درس

ساعت32
:پیشنیاز

2و1مهارت گفتاري
2و1مهارت شنیداري

:نام درس
Cultural Awareness and Language Teachersآگاهی فرهنگی و معلم زبان  

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مفهوم فرهنگ، آگاهی فرهنگی و فرآیند انتقال فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی را تبیین کند و با 

ارتباط بین فرهنگی و شایستگی ارتباط بین فرهنگی در آموزش زبان بتوانند کارگاه آگاهی از نقش 
از قبیل قطعات ادبی، (معلمان زبان با تهیه مطالب آموزشی . هاي ارتباط بین فرهنگی طراحی کنند

.و فعالیت هاي مرتبط با آن، توانایی بین فرهنگی را در میان دانش آموزان تقویت نمایند) فیلم 
شایستگی 

:اساسی
PK 2-2, 2-3

PCK 3-1
GK 4-1, 4-2,

4-3, 4-4
3سطح2سطح1سطح هامالك
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زبان، 
قرهنگ، و 
ارتباط بین 

فرهنگی

می تواند هر یک از مفاهیم 
زبان، فرهنگ و ارتباط بین 
فرهنگی را تعریف کند اما 
ارتباط بین این مقوالت را 

.نمی تواند تبیین کند

از می تواند هر یک 
مفاهیم زبان، فرهنگ و 
ارتباط بین فرهنگی را 
تعریف کند و ارتباط بین 
این مقوالت را در 
آموزش زبان می تواند 

.تبیین کند

می تواند هر یک از مفاهیم 
زبان، فرهنگ و ارتباط بین 
فرهنگی را تعریف کند و 
عالوه بر تبیین ارتباط بین 
این مقوالت در آموزش 
زبان، می تواند نقش این

ارتباط را در آموزش هر 
یک از مهارت هاي زبانی 

.   درك کند
طراحی 

تعامالت و 
تجارب 

کالسی  

می تواند فعالیت هاي 
کالسی و تمرین طراحی 
کند اما نمی تواند به این 
تمرین ها جهت ارتباط بین 

. فرهنگی دهد

می تواند در تهیه و 
طراحی فعالیت هاي 
کالسی به جنبه هاي 

فرهنگی هم ارتباط بین 
.توجه کند

می تواند در تهیه و طراحی 
فعالیت هاي کالسی عالوه 
بر جنبه هاي ارتباط بین 
فرهنگی، به نحوه استفاده 
از این فعالیت ها جهت ارتقا 
سطح آگاهی فرهنگی 

.دانش آموزان توجه دارد
ارزیابی یاد 
گیري زبان 

بین 
فرهنگی

می تواند آزمون هاي زبانی 
دانش بین را جهت ارزیابی

فرهنگی دانش آموزان 
اما نمی تواند . طراحی کند

در این سنجش نگرش و 
مهارت هاي بین زبانی 

.  دانش آموزان را بگنجاند

می تواند آزمون هاي 
زبانی را جهت ارزیابی 
دانش و نگرش بین 
فرهنگی دانش آموزان 

. طراحی کند

می تواند آزمون هاي زبانی 
را جهت ارزیابی دانش ، 
نگرش و مهارت هاي بین 
فرهنگی دانش آموزان 

.طراحی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3
 Language, Culture, and Language Education
 Languages, Cultures, and the Intercultural
 Second Language Acquisition, Language Learning, and Language Learning

within an Intercultural Orientation
 Language Teaching and Learning as an Intercultural Endeavor
 Designing Classroom Interactions and Experiences
 Resources for Intercultural Language Learning
 Technologies in Intercultural Language Teaching and Learning
 Assessing Intercultural Language Learning
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تکلیف عملکرديتکلیف یادگیريفرصت یادگیري
آشنایی با تعریف زبان و فرهنگ و ارتباط میان این زبان، فرهنگ

دو مقوله
دانشجو معلمان مثال هایی براي ارتباط 
بین زبان و فرهنگ می یابند و در 

.کالس ارائه می دهند
دانشجو معلمان با ارائه مثال هایی در آشنایی با مفهوم توانایی ارتباط بین فرهنگی فرهنگیتوانایی ارتباط بین 

خصوص توانایی ارتباط بین فرهنگی در 
.مباحث کالسی شرکت می نمایند

نقش توانایی ارتباط بین 
فرهنگی در آموزش زبان 

انگلیسی

آشنایی با نقش توانایی ارتباط بین فرهنگی در 
نگلیسیآموزش زبان ا

دانشجو معلمان با ارائه مثال هایی به 
نقش توانایی ارتباط بین فرهنگی در 
کالس زبان، در مباحث کالسی شزکت 

.می نمایند
طراحی مواد آموزشی مبتنی 
بر ارتقا سطح آگاهی 

فرهنگی  دانش آموزان

آشنایی با نحوه تهیه مطالب و فعالیت هاي 
فرهنگی آموزشی بر مبناي افزایش سطح آگاهی 

دانش آموزان

دانشجو معلمان مواد آموزش و فعالیت 
هاي کالسی طراحی می نمایند و سپس 
مواد تهیه شده را در کالس مورد بحث 

.و ارزیابی قرار می دهند
ارزیابی توانایی ارتباط بین 

فرهنگی
آشنایی با نحوه ارزیابی توانایی ارتباط بین فرهنگی 

نحوه  دانش آموزان
ان آزمون هایی که تهیه دانشجو معلم

کرده اند را در کالس مطرح می نمایند 
تا بر روي آنها بحث و تبادل نظر انجام 

.گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.4
راهبرد هاي تقویت آگاهی بین فرهنگی

کنجکاوي و گشاده رویی نسبت به سایر فرهنگ ها
 فرهنگ هاتشخیص تفاوت هاي فرهنگی بین فرهنگ بومی با سایر
توانایی ارتباط دادن عناصر فرهنگی سایر فرهنگ ها در مقایسه با عناصر فرهنگ بومی
توانایی استفاده از آموخته هاي فرهنگی جدید در موقعیت هاي واقعی زندگی
 توانایی ارزیابی منتقدانه عناصر سایر فرهنگ ها در مقایسه با عناصر فرهنگ بومی

منابع آموزشی.5
م می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر که متناسب با اهداف برنامه این درس و همچنین نیاز دانشجویان است اساتید محتر
.استفاده کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 
Liddicoat, A. J. & Scarino, A. (2013). Intercultural Language Teaching and
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Learning. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Lázár I., Huber-Kriegler M., Lussier D., Matei G.S. and  Peck C. (2007) Developing

and assessing intercultural communicative competence: A guide for language
teachers and teacher educators. Strasbourg: Council of Europe Publishing

ابع مفیدسایر من
Bennett, M. J. (2004). Becoming interculturally competent. In J.S. Wurzel (Ed.),

Toward multiculturalism: A reader in multicultural education, 2, 62-77.

Byram, M. (1989). Cultural studies in foreign language education. Cleveland,
England: Multilingual Matters.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence.

Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002). Developing the Intercultural

Dimension in Language Teaching: A Practical Introduction for Teachers.
Strasbourg: Council of Europe.

Chapelle, C.A. (2010). If intercultural competence is the goal, what are the
materials? Proceedings of Intercultural Competence Conference, August, 2010, 1,

27-50.
Deardorff, D.K. (2011). Intercultural Competence in Foreign Language Classrooms:

A Framework and Implications for Educators. In Witte & Harden’s Intercultural
Competence: Concepts, Challenges, Evaluations, ISFLL Vol. 10 (Peter Lang

International Academic Publishers).

ابی یادگیريراهبردهاي ارزشی.6

این ارزشیابی بر اساس عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري  و عملکردي پیش بینی شده و در طول : ارزشیابی فرایند)7
%60. ترم  صورت می گیرد

مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم در پوشه اي نگه داري می شود که اساس : ارزیابی پوشه کار یا پروژه)8
یا بنا بر نظر استاد پروژه اي مرتبط با اهداف درس تعیین می گردد که . ارزیابی از عملکرد او در طول دوره است

%40. درصدي از نمره ارزشیابی را به خود اختصاص می دهد



٣١٤

»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. تأثیرگذار باشدآموزشی / معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیت
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .کنندآموزان خود منتقلدست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريدانشجو معلمان در موقعیت
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش دن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمو
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و جزئیاتقالب داستانی با 
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / لمیع
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تجربیات مورد توجه 
. قرار داده است

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

دانش قابل عرضه به 
. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
یداستان گوی-
نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
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ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را 

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
48کد گذاري اولیه-

49مرور کد هاي اولیه-

50کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ امینمض-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
ساختاريتحلیل : فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي

٤٨- Initial/Open coding
٤٩- Selective coding
٥٠- Axial coding
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داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-
هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی : تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ حلیل ساختاريبا استفاده از فرایند ت

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با 

تفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به اس. استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند

منابع آموزشی. 4
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران : منبع اصلی
نشریات علمی و تخصصیمقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در فصلنامه ها و: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . تو تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت اس) توصیف(تحلیل 
به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته ها

. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد
اس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی اي بر استفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه

نمره10
نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

هاي پژوهشی تولید شده توسط دیگران تفاده از یافتهپذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ اس
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پیش برود، 52فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه51معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

طالعات درباره، موقعیت هاي توانایی جمع آوري سیستماتیک ابر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: درسنوع
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

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

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید  :شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

٥١-routinized
٥٢ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

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

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. با مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید-
:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -
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)اهمیتضرورت واهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و-

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهیباز -

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهیچگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

ن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آ( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
ن طرح تدوی-
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
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نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
ح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصال-
مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

کالس  در خالل در . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان بیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می53کارکه در پوشه–و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میدانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  پایانی اختصاص می یابد 

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٥٣ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي حرفهپژوهش و توسعه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
ستري براي گفتگوهاي حرفه اي این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و ب. همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
به این . شد یادگیري توسعه می بخ–بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
اعتس48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

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

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا گیري سازمان 

..نماید

:شایستگی اساسی
pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 

ت ها براي حل مسئولی
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

در فرآیند مطالعه بافت و 
ئله مس/ زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
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اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 

تصمیمات عمل و 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
ویسی روایت ن/ روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.می نماید همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح. بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
گروهتبیین رویکرد درس پژوهی در -
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برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . کند با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
کنش دانش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و وا-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.ههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگرو
:فصل سوم 

چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش
تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
سازي مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند -

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 
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: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
و شواهدژرف اندیشی در باره داده ها 

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
نهایی طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح 

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف : فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج 
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

اشاعه نتایج درس پژوهیضرورت-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودیتجارب معلمان درس پژوه پرداخته م
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندهر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود درمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می54کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو مداوم و بر اساس فعالیت 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد به آزمون پ
منابع آموزشی. 5

. 1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 

يانتشارات حکمت علو

سایر نکات
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

٥٤ -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
سعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت تو

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش ؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهیشکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي شده 
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

ستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه در برنامه کارورزي به منظور د
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. اي را کسب می نمایدرفهتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت ح
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 

/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ ین یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلما. ارائه می نماید
روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما

.شواهد و مستندات علمی گزارش می گرددقرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
ها  ،کلیات روش1ايحرفهتوسعه

و فنون تدریس
مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:اساسیشایستگی 
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2
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مشاهده 
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي موقعیتتوانسته است 
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

وصیف نموده و با کمک شواهد ت
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري فی جمعهاي توصیگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

ارائه شده در گزارش 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

ش ارائه شده ارتباط میان در گزار
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

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

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 

و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است



٣٢٩

روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است
.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها

: هفته دوم
کارگاه مطالعه موقعیت

: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري
)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) دناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کر/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
: هفته پنجم

مطالعه موقعیت
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در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . بیشتر براي بیان مسئلهشواهد/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

ه موقعیتمطالع
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کنندهبیان(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبی

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) اهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، ر(

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظ: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ه در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شد: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین 

رزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارونمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
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بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی
مدرسه/ پردیس

درك حاالت (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس وروانی دانش آموزان، 

/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و
اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) پیوستفرم(این گزارش در قالب روایت نویسی . پردیس

مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس
.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گزارش دانشجو به همراه بازخورد: پوشه کار
.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم
مدرسه /  ار در سطح پردیسبازدید از مدرسه و تشکیل سمین/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش

جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي
سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 

این . شناسایی و تبیین شود...) دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري ودرگیر نمودن 
اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 

رار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی ق
.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها واي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
اربرد پژوهش روایتی در کارورزيتعریف و ک

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
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ثبت و واکاوي تجربیات 
اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه

مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 
.  آموزش داده شود

اتحلیل ساختاري روایت ه
ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
تحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله: ب

/ گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسهبررسی (سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه 
. کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیردراه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در 

در این گزارش دانشجو باید . دانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند: تکلیف عملکردي
. ی قابل دفاع ارائه نمایدیافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهش

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
ي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه واقعی، تحلیل نقادانه برا

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:فرعیمنبع 

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (علمی پژوهشی هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : ارزشیابی فرآیند

... کت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده ومیزان مشار. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي : ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . ار می گیرداي در پایان دوره قربراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100س کارورزي بر مبناي امتیاز در

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديفصلتنظیم فهرست و .7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست هاارجاعات روشن، .15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 55علمی، شهودهاي گیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / لیهاي استدالکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باموقعیتوابسته به، تدریس عملی
، به دنبال آن است تا دانشجومعلم را در 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )59، فراشناختی58موقعیتی، 57اي، رویه56بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 60تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي .را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه

و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق توانایی تأمل در عمل
چه درکالس حی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و به  درك صحیهاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

٥٥- Intuition
٥٦  -Declarative knowledge
٥٧- Procedural knowledge
٥٨ - Conditional knowledge
٥٩ - Metacognitive Knowledge
٦٠-Authentictask
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مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / یادگیريبراي شناسایی مشکل 
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

هد معتبر و روش مداخله را با کمک شوا
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

طراحی شده از انسجام فعالیت یادگیري 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
دهنده تأثیرگذاري بر اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / موقعیت آموزشناظر به
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهکارگرفته شده در حل

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
ست اما اي اهاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
پژوهش روایتی انجام شده،اما شواهد و 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

امین و ساختار پژوهش روایتی در قالب مض
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.ست مبتنی بر مستندات تجربی و علمی ا

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم
تواند در سطح مدرسه یا شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات داندر طول این

هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
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ه و با هدایت هاي یادگیري طراحی و تدوین نمودها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و 

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میکه مسئلهبا توجه به این : توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. راهنما اقدام نمایندعرصه با نظر استاد

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / فعالیت یادگیري براي رفع نیازطراحی .2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم /حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي

تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند حل / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي
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درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجرا

.موقعیت یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیآموزش مهارتطراحی فعالیت یادگیري براي - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)ی، عدم رعایت قوانیننظممثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
سنجش عملکرد/ هاآموختهسنجش- 

تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيبرنامهراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده
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انواع سمینارها
سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیو تجربیات و تبادلهاسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي هاي یاگیري با رویکرد برگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس
.بیات و ارائه یافتهبحث گذاشتن تجر

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم ارزشیا:ارزشیابی پایانی

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. انها و تجربیات به سایر دانشجویدر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند

سال و هاي ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي داده شده درها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

سال مربوط به گزارش شی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمبخ):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهنظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالكـ
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هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30ذکر شده 

نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
ختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت سا.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي اقدام شده و فعالیتنیازها / هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ها براي ورود بهها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  د راهنمااستا(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه را بر عهده می) دقیقه90/ 45(مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس، دانشجو معلم 3در کارورزي
هاي علمی ارائه شده در برنامه مهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمبافت و زمینه

آموزان حساس بوده و باشد  که نسبت به یادگیري دانشهایی ي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می61درسی
بینی شده در طرح ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میعمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یکپارچهو امکان آموزان ارتباط برقرار کندهاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهیادگیري نیز باید بتواند 
.یادگیري فراهم نماید

تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه
براي هاییآموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت

هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت
با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق

. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ طرح پرسشیادگیرندگان امکان 
آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . گیري طرح شده پاسخ دهندهایی که در فرآیند یادپرسش/ بگیرند و به عالیق

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن يمندها و توانهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... لمی وع
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي ایندر .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

و 2کارورزي : نیازپیش
طراحی آموزشی

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه
ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهتأثیرات آن بر نتایج توانایی دانشاجرا و ارزیابی نموده، و 

.ارزیابی قرار دهد
نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 

. پژوهی فردي گزارش کندکنش
:شایستگی اساسی

Ck &pkP 3&2-2کد-
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-61
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در طرح یادگیري مفاهیم طراحی1-3&2
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

یادگیري مفاهیم و در طرح 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
و فرصتاساسی برنامه شناسایی شده

هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی
هاي منحصر به فرد  در یک بوم 

را براي پاسخ به دامنه تفاوت62خاص
آموزان مورد توجه هاي فردي دانش

.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت
.نیست

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 

ه شده مستند به تجربیات و گزارش ارائ
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

.زده است
تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 

شده اما تحلیل و رعایت 
ها مبتنی بر تفسیر روایت

/ شواهد و مستندات متقن
مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 

مدرسه/ کالس درس-62
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مستندات شواهد و
. پشتیبانی شده است

.بی و علمی معتبر شده است تجر

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

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان
. ها  و سطوح موفقیتمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك

:جلسه دوم تا شانزدهم
کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح

براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی
براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -تربیتی و تخصصیدوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي 

باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی
فرآیند تحلیل محتواي برنامه. ضبط گردداي ثبت وحرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه

هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت
و باید به از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشج. گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می

در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه
در قالب سمینارها بر ... جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و

معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد63فرم پیشنهادي. (ح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودتواند در سطحسب مورد می
).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است

هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه
ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1ستاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي شود ابرخوردار است لذا، توصیه می

فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشاین که ماهیت طرحبا توجه به
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه فضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. اهنما و دانشجو الزامی استهاي یادگیري از سوي استاد ربراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

کنش پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه )1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-63
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) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / مل در گفتگو با استاد راهنماطراحی و تدوین طرح ع)5
65و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا64اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتمل دست نوشتهشا(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... سئوال یاها بر اساس فرضیه؟بندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري
مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
عیت جدیدها به موقآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)با آن روبرو استآموز هایی است که دانشچالش/ مسایل

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 64
چرخه کنش پژوهی در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -65

.فردي اجرا  نماید



٣٤٤

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (کار بستن به-

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن اشتراكبه-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ کندمطالعه موضوع از زوایاي مختلف/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. اري ارتباط را مشخص نمایدمرحله برقر

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهیی نقاط قوت و ظرفیتشناسا- 
اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ پیوند آن با پیامد یادگیريشناسایی شده در موقعیت و چگونگی 
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : رح یادگیريجلسات بحث و گفتگو پس از اجراي ط) ب

این جلسات باید به . طرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد
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گیري از آن در موقعیت بعدي به رهاي خود و چگونگی بههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن
.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد

:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می
بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه :الف

براي ادامه کار 
تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب

شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده
اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از

اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند
. دهدقرار می

انواع سمینارها
مان راهنما دانشجویان و معل/ سمینار با حضور استاد راهنما

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته
)استاد

)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید انی صورت میدر قالب سمینار پای3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی
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سمینارهاي هاي ارائه شده در طول ترم وارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشبناي برنامهاي دانشجو ضبط و محرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
 اجراانعطاف در فرایند
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 66گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
و عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها .33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 66
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (67ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهانتظار میدر ترم چهارم کارورزي 
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 69بر درك اصیلطراحی معکوس مبتنی. تدوین می شود68برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 70تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالكشده و با 

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می71یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر که یادگیرنده باید طی کند و موجب میروشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است 

مفاهیم و مهارت  هاي / 72ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
ن از حوزه یادگیري فراهم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیروشود و باعث میمطرح می"73اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به عات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتبین اطال
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می

وضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق م
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . اده شودبراي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استف) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد

. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -67
).»تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

68- backward design
69 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-70
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -71

م با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« نقش معلم 
. »سازد

72- Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -73

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: درسنوع

2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

طراحی 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2-2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

راحی و تولید واحد در ط
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان 

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

یادگیري فراهم فرصت هاي
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است
هدایت فرآیند 

یادگیري
هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 

امکان طراحی شده
طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري
پیش بینی شده  نشان 

یق آنان دهنده درك عم
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
ایده کلیدي و درك عمیق 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

نعطاف در ا. را فراهم می کند
فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 
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مسئله هاي / پرسش هایادگیري است  
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. دوره و پایه نیز برخوردار است
در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه

تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
لید، اجرا در طول طراحی، تو

واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
راحی، تولید و اجراي طول ط

واحد یادگیري با مشارکت 
همقطاران انعکاس / معلمان

دهنده، درك همه جانبه نسبت 
اي است و به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 
و 74حاصل خویشتن کاوي

اي با معلمان  گفتگوي حرفه
است را براي بازتعریف سبک 

. تدریس خود اتخاذ نموده است

تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 

حد یادگیري را بر اجراي وا
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
شده را  براي هاي گردآوري 

انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
درس همقطاران در فرآیند

. پژوهی را گزارش نموده است

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

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

٧٤- Self- reflection inquiry
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لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد یاگیري
لکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عم.2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .3

این جلسات به . غیر رسمی/ هاي رسمیبه همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش ) مختلف
/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران

کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود
سایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد در نشست پایانی به منظور شنا

). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد
بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم .4

)شجویاندان(آن در قالب گزارش پایانی کل گروه 
بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5

به سطح باالتر یادگیري
اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6

...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(ر یک از اعضاء اي توسط ههویت حرفه
 تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که

ی، انعکاس تأمل فردي و تأمل گروه. منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است
، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و

.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد
،یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا

.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا
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 هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما
تیم را در سطح درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسی) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . راحی نمایداست ط) در کتاب درسی... و مهارت هاي اساسی و
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

ایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد پایه اجرا و نت/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. شود
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ه هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی کایده: دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند
هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی کار گیرند؟ مالك ها 

به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص ) عملکردي
تبدیل شوند؟

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -هنماي تربیتی و تخصصیبراي دوره متوسطه مشارکت استاد را(استاد راهنما 
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

اي او ثبت و نشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دا
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد . ضبط گردد

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و. نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه

کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
د دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، و جلسات گفتگو براي بررسی عملکر

. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار نیاز هاي شناسایی شده براي/  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه

نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي / مسئله ها/ است و این سئوال
ریزي الزم را براي مهبرنا3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . این برنامه ضروري است

تعداد واحد هاي یادگیري . کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 

. است
.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابعهمکاري پردیس ها و

: تکالیف عملکردي)1
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی
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با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ر مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفهبازبینی و بازاندیشی د- 

ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو
تکالیف عملکردي )2

مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی - 

..... هاي اساسی
تدوین شایستگی - 
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري- 
همدرس/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ مفاهیمخرده / اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3ارورزيبراساس مراحل یادگیري در ک-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)9

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
کالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و ت)11
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تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12
)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي

انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
بررسی پیش بینی ها-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلماناز نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل - 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
کار براي ادامه 

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

ز اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس ا
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (بادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و ت
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

برد هاي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راه
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
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منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی

اید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان ب
همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
ژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پ:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار 
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ائه مقدمه، هدفار.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39



٣٥٥

روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و .45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )75از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

مـی  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس
استاد راهما

پژوهش و : پیش نیاز ها
کنش :  2ايتوسعه حرفه

پژوهش و - پژوهی
درس : 3ايتوسعه حرفه

پژوهی
راهنمایی : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سایر تجربیات روایت شده در طول دوره آموزش حرفهدانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي 
، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنـوع و پراکنـده خـود را در    )تجربیات پیشین(روایت نشده 

.به رشته تحریر درآورده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایند"من حرفه اي"قالب روایت در برگیرنده اي از 

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&3 -3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  است روایت هاي ايمن حرفه

ــه اي   ــه گونـ ــود را بـ خـ
سازماندهی کند که زاویـد  
دید یا جهت گیـري هـاي   
ــه   ــت ب ــدون پرداخ او را ب
جزئیات در ابعـاد مختلـف   

ــه  ــل حرفـ روش (اي عمـ

توانســته اســت تجربیــات 
خــود را در ابعــاد مختلــف 
عمل حرفه اي به تصـویر  
ــر   ــأثیر آن را ب ــد و ت بکش
یــادگیري خــود، دانــش   
آموزان و همقطارن تبیـین  

.کند

ــود   ــات خ ــازماندهی تجربی در س
ــه اي    ــل حرف ــاد عم روش ( ابع

تـــدریس، ســـنجش، مـــدیریت 
ــالس و ــا ...) کـ ــد بـ را در پیونـ

گر و بــه صــورت ســازمان یکــدی
یافته به تصویر کشیده است بـه  

اي که تأثیر و تأثیر متقابـل  گونه

٧٥ - narrative self-study
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تدریس، سنجش، مدیریت 
ــالس و ــویر ...) ک ــه تص ب

.بکشد

ابعاد بر یکـدیگر و مجموعـاً بـر    
یادگیري خود، دانـش آمـوزان و   
همقطاران به وضوح بـه تصـویر   

. کشیده شده است
/ قابلیت هـا 
توانایی ها 

ــیر   ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته برخـی   ) تـا حـال  
قابلیت هاي شخصی خود 

اي او را که بر عمل حرفـه 
در آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده اما 
ــاي   ــش ه ــته پرس نتوانس
فراروي خود و نحوه پاسخ 
ــر اســاس   ــه آن هــا را ب ب
ــات کســب شــده    تجربی

.  تبیین کند

ــل و تفســــ  یر در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خـود  

توانسـته قابلیـت   ) تا حـال 
هاي شخصی خود را کـه  

ــه  ــر عمــل حرف اي او در ب
آینده تأثیر گذار می باشـد  
را شناســـایی کـــرده بـــه 
پرسش هاي فراروي خـود  
بر اساس تجربیات کسـب  

.  شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیات خود 
ــال ( ــا ح ــته ت ــته ) از گذش توانس

د به عنوان یـک  قابلیت هاي خو
یادگیرنده، آموزشگر و عضوي از 

اي را تبیین کند، یک گروه حرفه
و پرسش هاي فـرا روي خـود را   
با توجه به تجربیات کسب شـده  
و تنوع نقش ها مطـرح و بـه آن   

اي کـه  ها پاسخ دهد، بـه گونـه  
مسیر آینده حرفه اي خود را بـه  

.  روشنی تبیین نماید

ــاوي  خودکـ
روایتی

پژوهشی درکی از در متن 
کل و ارتباط آن با جزئیات 
ــت    ــل دریاف ــراي قاب را ب
ــده  نمــودن حرکــت خوانن
میــان گذشــته، حــال و   
ــاط زمــان و  ــده، و ارتب آین
ــایش   ــه نمـ ــان را بـ مکـ
ــن   ــا ای ــته اســت ام گذاش
رابطه منجر به پاسخ دادن 
به پرسش هـاي پـژوهش   

.نشده است

در متن پژوهشی درکی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات 

ــت   ر ــل دریاف ــراي قاب ا ب
ــده   نمــودن حرکــت خوانن
میان گذشته، حال و آینده، 
و ارتباط زمـان و مکـان و   
من هـاي مختلـف، را بـه    
نمایش گذارد و به پرسش 

.هاي پژوهش پاسخ دهد

در متن پژوهشی درکی از کل و 
ارتبــاط آن بــا جزئیــات را بــراي 
ــت نمــودن حرکــت   ــل دریاف قاب
خواننــده میــان گذشــته، حــال و 

ه، و ارتباط زمـان و مکـان و   آیند
من هاي مختلف را بـه نمـایش   
ــه کمــک   گذاشــته و توانســته ب

سـاختن  (بازگویی دوباره روایـت  
و با پاسـخ بـه   ) صحنه و پیرنگ

پرسش هاي پـژوهش، بصـیرت   
حرفه اي خود را با صورت بندي 
جدید در قالب دانش کاربردي به 

.نمایش بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد بـه نفـس بـراي    
ــاي   ــه هـ ــاع از یافتـ دفـ
پژوهش برخوردار نیست و 

از اعتماد به نفـس کـافی   
براي دفاع از یافتـه هـاي   
پژوهش برخوردار اسـت و  

از اعتماد به نفس بـاالیی بـراي   
ــژوهش   ــاي پ ــه ه ــاع از یافت دف
برخوردار است و می توانـد نظـم   
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نظم منطقی میان معرفـی  
ایده ها حفظ رابطه علت و 
معلولی میـان یافتـه هـا و    
پرسش هاي پـژوهش در  

.ارائه مشاهده نمی شود

ا می تواند نظـم منطقـی ر  
میان ایـده هـا و پرسـش    
هاي پژوهش برقرار نماید 
و پاسخ به پرسـش هـاي   
طرح شده در جریان دفـاع  
ــاي    ــه ه ــر یافت ــی ب متک
پــژوهش اســت و تصــویر 
ــایی هــاي  روشــنی از توان

اي او را منعکس می حرفه
.کند

ی را میان ایده ها و پرسش منطق
هاي پژوهش برقرار نمایـد و بـه   
ــده در    ــرح ش ــاي ط ــش ه پرس
جریان دفاع با اسـتفاده از یافتـه   
هاي پژوهش پاسخ هاي مستدل 
و قابــل دفــاع ارائــه نمایــد و    

در چگــونگی طــی مســیر حرفــه
آینــده را بــا تکیــه بــر تجربیــات 

.کسب شده روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیـات پیشـین   
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا    

نسـبت بـه   ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(ه به مجموعه تجربیات خود توج
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعـات و تحلیـل و تفسـیر اطالعـات، آزمـون      )خودکاوي روایتی(تنظیم طرح پژوهشی 

ایـن  . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایـد اعتبار یافته ها اقدام کند و نسبت به ارائه گزا
. طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم . قاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح  . یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدزیر به انجام می

شت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس،    تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یاددا. 1
و ترسـیم آن  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیز باشد(در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و

).mind map(در قالب نقشه ذهنی 
منطقی مثل روند زمانی، چـالش هـا و پرسـش    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال . 2

.تنظیم شود... هایی که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت   فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسـیر  . (توسط دانشجومعلم... ها وتها، احساسات، قضاو
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. به دانشجومعلم کمک می کند

رزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ، معلمان راهنماي دروس کارو)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد  . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهحتی دوره مدرسه، همکالس
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این مراجعات مـی توانـد بـه صـورت     . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافدرخدمت به تصویر کشیدن من حرفه
رسمی باشد و موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد کـه بـا آن روبـرو شـده     غیر

ایـن گفتگوهـا بهتـر    ). توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند. است
ل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دسـتیابی بـه یافتـه هـاي و بـه      یکبار قبل از تحلی: است در دو مرحله صورت بگیرد

.منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هـایی کـه تصـویر    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می)مبتنی بر تجربیات کسب شده(روشنی از هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).دادن آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اينشان(
سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآینـد کدگـذاري و تحلیـل و تفسـیر     زمینه. 6

آوري شـده را  ها و اطالعـات جمـع  حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایتیافته هاي 
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«براي تنظیم گزارش 

آن و ایجاد فرصت براي ارائـه گـزارش بـه دیگـر     سرهاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي برایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفـه اي در  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقاديطول این بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن  . استاد درس، مسئول ارزشـیابی عملکـرد دانشـجومعلم اسـت    . نی بر مشارکت استفرایندي مبتارزشیابی در این درس،

. درس، مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
کـم یـک نوبـت توسـط سـایر      دسـت رش گیـرد و نقـادي هـر گـزا    ارائه گزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت مـی 

هاي گروهی در اصالح گزارش نهایی بکار گرفتـه شـود، نظـارت    این نقادياستاد درس بر اینکه . شوددانشجومعلمان انجام می
.کندمی

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
و در زیر آن » عنوان«چکیده، در باالي . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلمات کلیدي«
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ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7
تحلیل و تفسیر هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از . شودها هم اضافه میپیوست

.مورد استفاده قرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد
هاي اصلی گزارش آنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8

وانند تگر به همین ترتیب دنبال شوند میهاي زیر وجود داشته باشند؛ که ادر این گزارش الزم است مولفه. است
:ساختاري را شکل دهند

تواند خود این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و شرحی از انگیزهآنچه مطرح است ارائه . تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودداراي عناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استتجارب مربوط به معلمی
دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با «، از آنچه »شتهانتظار دا«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(معلم 
، شرحی از »به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که «، شرحی از »آن مواجه شده و در آن زیسته

و » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »تصمیماتی که اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده«
ت ها، گزارش توانند بر اساس مجموعه رواياین موضوعات اصوال می. »)دانش مورد قبول(ست آنچه پذیرفته ا«شرحی از 

هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، کاربرگ
در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم .... هآزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شد/ فعالیت یادگیري

آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم . باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. بهتر است به آنها استناد کند
.است

رسدوقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه «اول اینکه : داراي چهار وجه اساسی استکنداینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«که اعالم کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »باورهایی درباره یادگیري و آموزش دارد
عمل معلمی را در «و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استا براي معلمیهایی رچه آرمان«سوم آنکه . »داندمی

، موضوع ارزشمندي »شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میهاي واقعی با چه چالشموقعیت
. است

اما معلمی کردن . از تجربه و آرمانگوید، شرحی است آنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
اي متفاوت هم عنایت داشته نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آیندهاین موضوع. است» تعالی مستمر«نیازمند 

» العمریادگیرنده مادام«شرح اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک . باشد
.آیدواهد کرد، در اینجا میعمل خ

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی : منابع.9
.ضروري استAPAآنها بر اساس سبک 
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کند اما ارائه آن در متن گزارش آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیممکن نیست، در پیوست قرار 

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.نشان دان محتواي آنشود؛ عنوانی خالقانه برايمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن گذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام میبار-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

رحمن الرحیمبسم اهللا ال
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علمدانشجوماي تعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
یسیانگلزبانکارشناسی پیوسته رشته آموزش 

یسیانگلزبانبازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش : موضوع

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري

نژاديدوردقربانفرهاددکتريآقاجناب: کارگروهسیرئ

):الفبابیترتبه(دروسسرفصلکنندگاننیتدوويبازنگرکارگروهياعضا

خانمسرکارمقدم،يعلوبهنامدیسدکتريآقاجناب،ییکربالرضایعلدکتريآقاجناب،یمانیسلمژگانخانمسرکار
.ینجاترضادکتريآقاجنابونژاديدوردقربانفرهاددکتريآقاجناب،یقدوسفائزه

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.محمد داووديسرکار خانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکتر

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب 

.محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر

:تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی
اوه، سرکار خانم عاطفه جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هز

عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد 
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

18/06/1375: تاریخ تصویب برنامه اصلی

05/02/1395:تاریخ بازنگري
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