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  به نام خدا
 

 معرفي درس و منطق آن .1

ريز  رود دانشجو با تجربيات كسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامه در ترم چهارم كارورزي انتظار مي
 /درسي تجويزي، واحد يادگيري را براي پاسخ به نيازها حاضر شده و ضمن تحليل برنامه )مجري فعال(1درسي

بيني شده در  ي پيشها در كسب شايستگيآموزان طراحي، توليد، اجرا و نتايج آن را  حل مسايل يادگيري دانش
تطبيق آن با  ،ايران در ريزي درسي نظام برنامهويژگي با توجه به . مورد ارزيابي قرار دهددرسي،  برنامه

استفاده از رويكرد به منظور حفظ استانداردهاي برنامه درسي اين فرآيند با آموزشي و / هاي تربيتي موقعيت
هاي  و استفاده عقالني و مؤثر از آموخته 3طراحي معكوس مبتني بر درك اصيل. شود تدوين مي 2طراحي معكوس
بينند و  چه مي سوي آن را به آن دانشجواي كه  كارگيري آن در عرصه عمل است، به گونهه نظري و نحوه ب

آغاز ) 4تحليل كتاب درسي(درسي  اين فرايند با تحليل برنامه. كند ها براي ساخت معنا هدايت  موختهاستفاده از آ
طراحي تكاليف يادگيري و عملكردي ها و سطوح عملكرد،  ، مالكمورد انتظار يها شايستگيشده و با تعيين 

. يابد ادامه مي 5هاي وجودي ها و ظرفيت و كمك به يادگيرندگان در بسط قابليتبراي هدايت فرآيند يادگيري 
ها در آغاز براي روشن شدن تصميمات معلم براي تعيين مسيري است كه يادگيرنده بايد طي  شايستگيتعيين 

محتوا . متمركز نگاه دارددرسي  هاي مورد انتظار برنامه شايستگيشود تا نگاه معلم را همواره بر  كند و موجب مي
طراحي واحد در گردد تا  شود و باعث مي ميمطرح  "7هاي اساسي مفاهيم و مهارت/  6ايده كليدي"در چارچوب 

 -در چنين شرايطي فرايند ياددهي. در درون و بيرون از حوزه يادگيري فراهم شود امكان تلفيقيادگيري 
همواره و  دهكامالً خارج ش "آموزش براي به خاطر سپردن"توجه به حافظه و به عبارتي   از محدوده يادگيري
بين  در طي اين مسير، يادگيرندگان قادر خواهند بود، .ماند ميها متمركز  بر دستيابي به شايستگيآموزش 

و » مسائل كلي«ها و حقايق را به  هاي پيشين خود ارتباط برقرار كنند، واقعيت اطالعات جديد و دانش و آموخته

                                                 
مسئوليت  ]معلم [ براي خلق فرصت هاي تربيتي و آموزش«  12صفحه (نقش معلم در برنامه درسي ملي  - سند تحول بنيادين 11هدف عملياتي  - 1

  ).»هاي درسي و تربيتي در سطح كالس درس را بر عهده دارد تطبيق، تدوين، اجرا و ارزشيابي برنامه
2 - backward design  
3  - Genuine understanding 

 . نداشته باشد كه سند برنامه درسي در اختيار دانشجويان قرارصورتي ر د -  4
ي نقش فعال تهاي خويش به لحاظ ذا پذيري و توسعة شايستگي يادگيري و تربيت - رآيند ياددهيفدر « 12آموز صفحه  برنامه درسي ملي نقش دانش - 5

هاي تربيتي و آموزشي زمينه درك و انگيزه اصالح مداوم موقعيت آنان  فرصتآموزان و خلق  هاي وجودي دانش بسط ظرفيت  با شناخت و« نقش معلم . »دارد
 . »را  فراهم سازد

6 - Key idea 
هاي مورد انتظار از  هاي كليدي مبتني بر شايستگي هاي اساسي و ايده برگيرنده مفاهيم و مهارت در ]محتوا[(محتوا   بند دو 13برنامه درسي ملي صفحه  -  7

   .»استآموزان  دانش
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اين جايي كه  ز آنا. هاي جديد به كار گيرند كنند پيوند دهند و آن را در زمينه اي كه با آن برخورد مي روزمره
در سطح پايه يا دوره  درسي هم نورديدن مرزهاي دانش و تلفيق موضوعات در برنامه شيوه از طراحي نيازمند در

و در طراحي  گيردبصورت در سطح مدرسه با مشاركت معلمان بايد تصميمات  اتخاذ لذا ،است تحصيلي
براي طراحي ) يم، غيرمستقيم، تعاملي، رشد فرديهاي مستق راهبرد(هاي مختلف  راهبرد از هاي يادگيري فرصت

ها در فرآيند  رخدادعمل فكورانه در اين مرحله ناظر به كاويدن منظم . تكاليف يادگيري و عملكردي استفاده شود
يافتن روابط علت و معلولي ميان شيوه كار و كاركردها، نتايج و ، واحد يادگيري طراحي، تدوين، اجرا و ارزيابي

 . پژوهي است در سطح مدرسه به شيوه مشاركتي و در قالب درسعلل آن 

  
  مشخصات درس

  كارورزي: نوع درس
   2: تعداد واحد
  ساعت 128: زمان درس

طراحي  3كارورزي : نياز پيش
  واحد يادگيري
 مشترك :نحوه آموزش

 4كارورزي:نام درس

  :قادر خواهد بوددر پايان اين واحد يادگيري دانشجو : پيامدهاي يادگيري/ اهداف
هاي  سي واحد يادگيري براي كسب شايستگيدر كتاب/ درسي با تحليل محتواي برنامه 

اجرا و تأثير  ،حياطردرسي را با مشاركت معلمان در سطح مدرسه  مورد انتظار در برنامه
  . مورد ارزيابي قرار دهدآموزان  بهبود عملكرد دانشآن را در 

اي  هاي حاصل از عملكرد حرفه پژوهي، يافته فرايند درسبا ثبت و واكاوي تجربيات در 
 .خود در سطح مدرسه را گزارش نمايد

  :شايستگي اساسي
Ck &pk P 2كد-

2& 3 -2&1-3 
 3سطح  2سطح  1سطح  هامالك

واحد  و توليد در طراحيطراحي و توليد
استانداردهاي يادگيري 

برنامه درسي را مورد توجه 
نتوانسته قرار داده است اما 

پيوند ميان موضوعات 
مختلف در درون يا بيرون 
حوزه يادگيري را مورد 

اي  ، به گونهتوجه قرار دهد
ايده ارائه شده منجر به كه 

در  مشاركت معلمان
 . شود فرآيند درس پژوهي

واحد  و توليد در طراحي
استانداردهاي برنامه  يادگيري

مفاهيم و را حول درسي 
سازمان  هاي اساسي  مهارت
 تلفيقامكان از اين طريق و  داده

در درون مختلف موضوعات 
خلق  براي حوزه يادگيري

فراهم را هاي يادگيري  فرصت
به دليل ايده اين  .نموده است

تأثيرگذاري بر يادگيري 
معلمان  سوي ازآموزان  دانش

قرار  شپايه تحصيلي مورد پذير
 .استگرفته 

واحد يادگيري  و توليد در طراحي
را حول  استانداردهاي برنامه درسي

هاي  مفاهيم و مهارتايده كليدي 
سازمان داده است و از اين اساسي 
موضوعات ميان تلفيق امكان طريق 

بيرون حوزه يادگيري  ودر درون 
هاي يادگيري  فرصت خلقرا براي 

 اين ظرفيت  .فراهم نموده است
گفتگو با معلمان در فرايند حاصل 

 كنار آمدن باح مدرسه سط
، شناسايي ها حل يافتن راه ،ها چالش

 . نقاط كور و اصالح طرح است
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هدايت فرآيند
  يادگيري

هدايت فرآيند يادگيري
/ متمركز بر پرسش اساسي

 هاي مسئله نيست و فرصت
يادگيري طراحي شده 
امكان طرح تجربيات 

آموزان را براي پاسخ  دانش
هاي برخاسته از  به پرسش

  .كند موقعيت فراهم نمي

مسئله طرح / پرسش اساسي
شده امكان طرح تجربيات 

ايده آموزان را حول  دانش
 فراهم نموده است وكليدي 

آموزان به تكاليف  پاسخ دانش
بيني  عملكردي پيش/ يادگيري

درك عميق نشان دهنده  شده 
مفاهيم و آنان نسبت 

هاي اساسي در درون  مهارت
    استحوزه يادگيري 

هدايت فرآيند يادگيري متمركز بر 
مسئله طرح شده / پرسش اساسي
به امكان اي است كه  است به گونه

تجربيات دانش  مشاركت گذاشتن
درك و آموزان حول ايده كليدي 

 هاي اساسي عميق مفاهيم و مهارت
انعطاف در . كند فراهم مي را

موجب شده است  فرآيند آموزش
 /ها به پرسشتا يادگيرندگان خود 

هاي برخاسته از موقعيت  مسئله
پاسخ دهند و در اين رابطه از 
مشاركت  پشتيباني معلمان در دوره 

   .و پايه نيز برخوردار است
در بررسي و واكاوي  ايتأمل حرفه

تجربيات در طول دوره 
كارورزي توانسته است 

كسب تجربيات شخصي 
/ در تعامل با معلمانشده 
آن با و ارتباط  قطاران هم

عملكرد خود را مورد 
تأثير اما  بررسي قرار دهد

د در وخ  حرفه آن بر عمل
 .را تبيين نكرده استآينده 

بررسي و واكاوي تجربيات در 
طراحي، توليد، اجرا واحد طول 

منجر به درك همه يادگيري 
جانبه نسبت به ابعاد عمل 

اي شده است و توانسته  حرفه
اي با  ي حرفهگفتگوتأثير 
را در بهبود  قطاران هم/معلمان

ه و ايدعملكرد خود منعكس نم
براي  ر اساس آن تصميماتي راب

 .اتخاذ كند خود اي توسعه حرفه

بررسي و واكاوي تجربيات در 
طراحي، توليد و اجراي واحد طول 

/ يادگيري با مشاركت معلمان
درك  دهنده، انعكاس قطاران هم
عمل جانبه نسبت به ابعاد  همه
 تصميماتاي است و  حرفه

يشتن خو كه حاصلاثربخشي 
اي با  حرفهگفتگوي و  8كاوي

براي بازتعريف  رااست  معلمان 
اتخاذ نموده  سبك تدريس خود

  .است

گزارش 
 پژوهش روايي 

ارائه پاياني در گزارش 
هاي حاصل از  دادهشده 

بندي شده  طبقه ملكردع
اما تحليل و تفسير  ،است

تجربي شواهد  آن مبتني بر
و مستندات كافي براي 

 اي عملكرد حرفهدفاع از 
پژوهي  در فرآيند درس

 .نيست

در گزارش پاياني مجموعه 
از هاي گردآوري شده  داده

اجراي واحد يادگيري را بر 
سطح تأثيرگذاري بر اساس 
ه بآموزان  شندا عملكرد

مند كدگذاري،  صورت نظام
 كردهيابي  و مضمونبندي  طبقه

 با استفاده از را نتايج واست 
عملكرد تأثير شواهد مبتني بر 

در فرآيند درس اي  حرفه
  .گزارش كرده استپژوهي 

در گزارش پاياني مجموعه 
براي  را هاي گردآوري شده  داده

به اي  هاي حرفه انعكاس قابليت
مند كدگذاري،  صورت نظام

ه و كرديابي  بندي و مضمون طبقه
هاي حاصل از تحليل و تفسير  يافته

با آوري شده را  جمعاطالعات 
 كردنسبت به عمل نقادانهنگاهي 
و تأثير آن بر  اي خود حرفه

/ معلمان/ آموزان يادگيري دانش
پژوهي  در فرآيند درس قطاران هم
 . گزارش نموده استرا 

                                                 
8- Self- reflection  inquiry  
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  هاي يادگيري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

  : جلسه اول
تري نسبت به  دانشجويان با توجه به تجربيات كسب شده در طول اجراي برنامه، درك عميق در اين ترم

دست ه ب... ها و درس، نحوه كنار آمدن با چالش هاي واقعي كالس هاي خود، نحوه برخورد با موقعيت توانايي
دگيري با مشاركت ساير توانند تصميمات خود را در فرايند طراحي، توليد و اجراي واحد هاي يا اند و مي آورده

تهيه  فرآيند، درس پژوهيفرآيند لذا ضروري است اساتيد در آغاز كار . به مرحله اجرا بگذارندقطاران  هم/ معلمان
شيوه ثبت تجربيات و واكاوي آن در هر يك از  :، اجرا و ارزيابي از نتايج آن را با تمركز برطرح واحد يادگيري

و   اجرا ،در فرآيند طراحي، تدوينمدرسه سطح در  قطاران هم/ با معلمانپژوهي، نحوه تعامل  مراحل درس
بندي سمينارها در سطح مدرسه و  پژوهي، برنامه زمان ، ساختار گزارش درسواحد يادگيريارزشيابي از نتايج 

هاي وفقيت بر اساس پيامدها  و سطوح م واحد آموزشي و چگونگي ارزيابي از عملكرد دانشجويان بر اساس مالك
بندي  در اين نشست نسبت به نحوه گروهشود  توصيه مي .را در يك نشست جمعي به بحث بگذارند يادگيري

  . دانشجويان به عنوان تيم درس پژوهي براي طراحي، توليد، اجرا و ارزيابي واحدهاي يادگيري اقدام شود
روش . سازمان دادپژوهي  براي تشكيل تيم درس )حداكثر(نفر 4هاي دو تا  در گروهرا شجويان نداتوان  مي

  : به شرح زير استو ارزيابي اجرا  ،مشاركت دانشجويان در فرآيند طراحي، توليد
هاي اساسي و سازمان دادن آن ذيل ايده  استخراج مفاهيم و مهارت) درسي كتاب(درسي  مطالعه برنامه .1

زير نظر استاد تربيتي و تخصصي انجام اين فعاليت توسط تيم دانشجويان . كليدي، توليد واحد ياگيري
 . شود مي

توسط يكي از اعضا و مشاهده و ثبت عملكرد توسط ساير اعضاء  ي واحد يادگيري در كالس درساجرا .2
 )قطاران هم/ معلمان( ضو گروهزمان و به تفكيك هر ع به طور هم تيم

فرآيند  ديدن(آوري اطالعات از فرآيند تدريس توسط كليه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهي  جمع .3
هاي  آموزان با استفاده از روش به همراه نتايج ارزشيابي از يادگيري دانش) از زواياي مختلف آموزش
و بعد از هر جلسه تشكيل و بر روي نتايج  اين جلسات به طور مستمر در طول اجرا. غيررسمي/ رسمي

گيري  قطاران براي بهبود عملكرد در جلسه بعد تصميم هم/ بازخوردهاي ارائه شده از سوي همكاران
كل مذاكرات در اين جلسات ثبت و ضبط شده و در نشست پاياني به منظور شناسايي نقاط . شود مي
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 گيرد ضاء و نتايج حاصله مورد بررسي مجدد قرار ميقوت و ضعف و تأثير گروه در عملكرد هر يك از اع
 ). 6، 5و  4بند (

در گروه  و نقد و ارزيابي نتايج يادگيري وري شده آ و اطالعات جمعبررسي گزارش مشاهدات   .4
 )دانشجويان(و تنظيم آن در قالب گزارش پاياني كل گروه  آموزان دانش

بهبود آن براي دستيابي / اصالحاجرا و ارائه پيشنهادات براي / ها در طراحي محدوديت/ تعيين نقاط كور .5
 زان به سطح باالتر يادگيريوآم دانش

و  اي و پذيرش مسئوليت حرفه ها و تأثير گفتگوها در درك شناسايي يافته ،تحليل عملكرد گروه .6
بر عملكرد گروه، ميزان تأثيرگذاري (هر يك از اعضاء  اي توسط حرفه بندي مجدد هويت صورت

 ...)اي و هاي حرفه يادگيري

 گيري در خصوص  آموزان و تصميم بررسي نتايج يادگيري دانش براي ها مند اين نشست تشكيل نظام
تأمل فردي و . داراي اهيمت استشود،  آموزان مي هايي كه منجر به بهبود يادگيري همه دانش روش

ها  ، چگونه تفكر آن...كه در كار از آن تبعيت شده است وي ها، اصول تأمل گروهي، انعكاس يادگيري روش
هاي درس  ها به كالس ها از اين بحث هايي كه آن گرفته است، ايده قرارفرايند عمل مشاركتي تحت تأثير 

  .خود خواهند برد
 هاي شخصي قبل، حين و  داشتديا و اجرا، توليد، طراحي، يها برا پردازي روايت نويسي از مجموعه ايده

  .....ها گروهي، فرايند اجرا نشستپس از اجرا، 
 پژوهي در سطح مدرسه بر عهده  هماهنگي با معلم راهنما و مدير مدرسه به منظور تشكيل جلسات درس

پژوهي در سطح مدرسه وجود نداشته  گيري تيم درس صورتي كه امكان شكل در. استاد راهنما است
هاي فوق بر عهده  مسئوليت انجام كليه فعاليت. مركز تشكيل داد/ در سطح پرديستيم را توان  ميباشد 

  . اين تيم در سطح مدرسه خواهد بود
   :جلسه دوم تا شانزدهم

حداقل يك (در اين ترم دانشجو مسئوليت تدريس در سطح كالس درس را بر اساس تهيه طرح واحد يادگيري 
واحد يادگيري خود را حول يك ايده كليدي كه پوشش دهنده بايد و  داردرا بر عهده ) كتاب درسي بخش /فصل

طرح تهيه شده . نمايد است طراحي) كتاب درسيدر  ...و هاي اساسي مفاهيم  و مهارت( مه درسيمحتواي برنا
پايه / در شوراي معلمان دورهآن  دفاعيهبه همراه مركز / نفره در سطح پرديس 4تا  2پس از بررسي در گروه 

نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با  .شود و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع مي تهيه
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در . گيرد مورد تحليل و تفسير قرار مي درس پژوهيپايه اجرا و نتايج اجراي آن به شيوه / مشاركت معلمان دوره
 شدهها مسيري كه دانشجو قصد طي نمودن آن را دارد روشن  دانشجو پاسخ به اين پرسشگفتگو استاد راهنما و 

ي كه اساس هاي ي، مفاهيم اساسي، مهارتهاي كليد ايده: كند و به دفاع از طرح در جلسه معلمان كمك مي
ي مورد ها شايستگيمدارك و شواهدي بيانگر آن است كه  اند؟ چه يادگيرندگان بايد به آن دست يابند، كدام

هاي خود را به نحوي  توانند آموخته اند و مي فرا گرفتهآموزان به راستي مطالب را  تحقق يافته و دانش انتظار
چه راهبردها ها چيست؟  ها و سطوح ارزيابي شايستگي مالكهاي جديد به كار گيرند؟  ثر در موقعيتؤمعنادار و م

به يادگيرندگان كمك خواهد كرد تا خود، مفاهيم را ) هاي يادگيري، تكاليف عملكردي فعاليت(و راهكارهايي 
  اي خاص تبديل شوند؟ مندي در زمينه و به افرادي صاحب دانش و توانبسازند 

براي دوره ابتدايي استاد تربيتي  -براي دوره متوسطه مشاركت استاد راهنماي تربيتي و تخصصي(استاد راهنما  
درس واحد يادگيري و فرآيند  بايد بر فرآيند تهيه طرحِ) و مشاوره تخصصي بر حسب نياز موضوعات درسي

نظارت داشته باشد و بازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزيابي نهايي پژوهي و اجراي آن تا مرحله تهيه گزارش 
فرآيند تحليل محتواي برنامه درسي و تعيين ايده . ثبت و ضبط گردداي او  در پوشه حرفهعملكرد دانشجو 

ورد نياز نيز زير نظر استاد راهنما و با مشاركت كليدي براي تهيه واحد يادگيري و توليد مواد و منابع آموزشي م
اي  از نظر زماني تنظيم جلسات براي بررسي طرح و توليدات دانشجو بايد به گونه. گيرد معلم راهنما صورت مي

صورت گيرد كه دانشجو بتواند طرح درس پژوهي پيش بيني شده را با مشاركت معلمان در سطح مدرسه اجرا و 
كادر مدرسه ضروري / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. نمايد نتايج آن را گزارش

ها يا تدارك شرايط براي اجراي  است و جلسات گفتگو براي بررسي عملكرد دانشجو در مدرسه و رفع محدوديت
اند در سطح مدرسه يا تو در قالب سمينارها بر حسب مورد مي... واحد يادگيري، بازخورد دادن، انتقال تجربيات و

  . واحد آموزشي تشكيل شود
پژوهي از اهميت  درسفرآيند شناسايي شده براي شروع  ينيازها/  ها مسئله/ سئوالبا توجه به اين كه : توصيه

بايد از بستر مدرسه و كالس درس برخاسته باشد لذا، نيازها / ها مسئله/ سئوالزيادي برخوردار است و اين 
شود استاد راهنما با مطالعه پيشينه  توصيه مي. ه در طول اجراي اين برنامه ضروري استمشاركت كادر مدرس
ريزي الزم را براي كمك به دانشجو براي تهيه طرح درس پژوهي و اجراي  برنامه 3و 2، 1دانشجو در كارورزي 

آن وابسته به طرح  تعداد واحدهاي يادگيري تهيه شده و اجراي. آميز آن از سوي دانشجويان بنمايند موفقيت
  . است )بخش در كتاب درسي/ يك فصل( يك واحد يادگيريدرس پژوهي است اما حد اقل 

شرط تأييد استاد راهنما  امكانات به/ ها و واحدهاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمين منابع همكاري پرديس
  .الزامي است
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  : تكاليف عملكردي )1
  توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهيپژوهي و تأييد آن  تهيه طرح درس

  با مشاركت معلمان )نياز /مسئله/ سئوال تعريف روشن(تعيين هدف  -
 طراحي واحد يادگيري  -

 با مشاركت معلمانتعريف شده نياز / مسئلهواحد يادگيري بر اساس  ميزان اثر بخشي ارزيابي -

 فرآيند اجرااجراي واحد يادگيري با مشاركت معلمان و ثبت آن در  -

 با آناناي  تأمل و گفتگوي حرفه ،در فرآيند اجراجلب مشاركت معلمان تبيين و  -

اي در فرآيند طراحي،  شده بر اساس گفتگوهاي حرفهاتخاذ در مورد تصميمات بازبيني و بازانديشي  -
 توليد و اجرا 

 ثبت و واكاوي تجربيات در طول ترم توسط دانشجو -

 تكاليف عملكردي  )2

 يادگيري واحد هاي آن براي تهيه طرح موقعيت يادگيري و شناسايي ظرفيتمطالعه  -

مفاهيم / ايده كليدي، شناسايي )درسي كتاب(درسي  يادگيري بر اساس تحليل برنامهواحد تهيه طرح  -
  و طراحي تكاليف يادگيري و عملكردي .....هاي اساسي و مهارت

 يادگيريواحد توليد مواد آموزشي مورد نياز براي اجراي طرح  -

  مدرسه/ هدايت فرآيند يادگيري در سطح كالس درس -
 . ها و سطوح عملكرد بر اساس مالكآموزان  توسط دانشهاي كسب شده  شايستگيارزيابي از  -

 : ساختار طراحي واحد يادگيري

  منطق واحد يادگيري  )1
  هاي مورد انتظار شايستگي )2
 شود  دهي مي ايده كليدي كه واحد يادگيري حول آن سازمان )3

 هاي اساسي  مفاهيم و مهارت )4

 هاي اساسي  طرح پرسش )5

 آموزان  هاي سنجش و سطوح عملكرد دانش مالك )6

 تعيين شواهدي براي ارزيابي عملكردي و معيارهاي ارزيابي توليدات يادگيرندگان  )7

 )هاي يادگيري و تكاليف عملكردي دهي فعاليت سازمان(هاي يادگيري  فرصت )8
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هاي يادگيري و  و مورد نياز يادگيرندگان براي انجام فعاليت) پايه(هاي مستقيم تعيين اطالعات و مهارت )9
 تكاليف عملكردي

 ها به موقعيت واقعي  درس براي انتقال آموخته تعيين محدوده تجربيات خارج از كالس )10

 هاي يادگيري و تكاليف عملكردي و نحوه ارزيابي آن تعيين توليدات يادگيرندگان در جريان فعاليت )11

آموزان  به دانشدادن  ها و راهبرد بازخورد شايستگيش تفسير، سطح دستيابي يادگيرندگان به رو )12
 )اي تكاليف يادگيري، جبراني، تكميلي، توسعه(

 انواع راهكارهاي سنجش  )13

 هاي يادگيرندگان راهكارهايي براي بررسي بدفهي )14

 اي تأمل و واكاوي تجربيات حرفه

 تعيين هدف -

 ها بيني بررسي پيش -

 ها حل و راه ها موانع و محدوديت نمودنروشن  -

  طراحي و توليد واحد يادگيري -
 در فرآيند اجراها  تأمالت و تعديل -

  آموزان تحليل و تفسير نتايج يادگيري دانش -
  كسب شده در گروه معلماننتايج  تحليل و تفسير -
/ با معلماناي  فرآيند گفتگوي حرفه ها و نشست يات حاصل ازتجربهاي تأملي و  يادداشتواكاوي  -

 قطاران هم

  اي آينده حرفهاتخاذ تصميمات براي  -
 سمينارها

  :سمينار ها در دو شكل اجرا مي شود
بيني شده با هماهنگي معلم  در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملكرد دانشجو در اجراي برنامه پيش: الف

  راهنما و ارائه بازخورد براي ادامه كار 
ها و دستيابي به درك  مشاركتي براي به مشاركت گذاشتن تجربيات و يافته در سطح واحد آموزشي به صورت: ب

پژوهي  هاي دانشجويان در قالب درس با توجه به اين كه در اين ترم فعاليت. تر از تجربيات كسب شده عميق
 درشود برگزاري سمينارها در هر يك از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شيوه مشاركتي  دنبال مي

  . كند به دانشجويان در درك انتظارات و انتقال تجربيات به يكديگر بسيار كمك ميبيني شده  هاي پيش گروه
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  انواع سمينارها
  دانشجويان و معلمان راهنما / سمينار با حضور استاد راهنما

ريزي و اعالم  برنامهبا (ها و تجربيات و تبادل نظر به صورت ماهيانه و الزامي سمينارهاي گروهي براي انتقال يافته
  )قبلي از سوي مدرس

  )اختياري و با درخواست دانشجويان(سمينار گروهي دانشجويان بر حسب موضوعات مشترك 
  راهبردهاي تدريس و يادگيري. 3

كارگيري راهبردهاي شناختي در ه راهبردهاي مستقيم، غيرمستقيم، در قالب ارائه شيوه مشاهده تأملي، ب
واقعي، تحليل نقادانه براي شناسايي و تبيين مسئله، راهبردهاي مشاركتي، پژوهش هاي  تحليل موقعيت

  . رددگ روايتي، سمينارهاي گروهي و فردي ارائه مي
  منابع آموزشي. 4

  : ..........منبع اصلي
  :منبع فرعي

  راهبردهاي ارزشيابي يادگيري. 5
گزارش بر اساس واحد يادگيري طراحي شده و  4ارزشيابي پاياني در درس كارورزي : ارزشيابي پاياني

عملكرد خود و تجربيات هاي خود از نتايج  كه در آن دانشجويان بايد يافته ،گيرد صورت مي تهيه شده پاياني
خود و تأثير آن بر به منظور تعيين ميزان اثربخشي عملكرد را قطاران  هم/ در تعامل با معلمانكسب شده 

اساتيد گروه كارورزي / اين جلسه با حضور معلمان راهنما. ارائه و از آن دفاع نمايندزان وآم يادگيري دانش
   .شودتشكيل مي

هاي گروهي در مرحله  نشست ارزشيابي فرآيند بر اساس بازخوردهاي داده شده به :ارزشيابي فرآيند
/ اركت معلمانبا مشسطح مدرسه و واحد آموزشي  ها در نشستگزارش  واحد يادگيري،طراحي و توليد 

از طرح تهيه شده در سمينارهاي درس پژوهي در سطح مدرسه كه در آن دانشجويان بايد قطاران و نيز  هم
نتايج كسب  در قطاران هم/ مشاركت معلمانو نتايج  پژوهي هاي خود از نتايج درس يافتهجمع معلمان دفاع و 
  .شودكادر مدرسه تشكيل مي/ راهنماتواند با حضور معلمان  اين جلسه مي. شده را گزارش نمايد
پژوهي به همراه بازخوردهاي داده  در مراحل مختلف درسشده  نوشته هاي روايتكليه  :ارزيابي پوشه كار

هاي بعدي و نيز دفاع از  ريزي براي آموزش اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه شده در پوشه توسعه حرفه
يك نسخه از پوشه در اختيار دانشجو و يك نسخه در واحد . گيرد مياي در پايان دوره قرار  هاي حرفه توانايي

تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و  كار مي پوشه. گردد آموزشي ثبت و ضبط مي
  . اي تدارك ديده شده باشد نيز ساير مستنداتي كه براي دفاع از عملكرد حرفه
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بخشي از ارزيابي دانشجو در پايان ترم مربوط به گزارش ): راهنمامدير و معلم (ارزشيابي عوامل مدرسه 
  . گردد عملكردي است كه از سوي معلم راهنما و مدير مدرسه ارائه مي

  : شود و به شرح زير محاسبه مي 100امتياز درس كارورزي بر مبناي 
  امتياز  20:  ـ شركت فعال در جلسات كالسي، سمينارها و مدرسه

  امتياز  20:   لكردي تعامالت در سطح مدرسههاي عم ـ گزارش
  امتياز 20ـ طراحي و توليد واحد يادگيري 

  امتياز  20:  پژوهي ـ گزارش درس
  امتياز 20ـ دفاع در جلسه پاياني 

  : ساير نكات
  : نكات اساسي در تنظيم گزارش پاياني

  بنديتنظيم فهرست و فصل .1
  و تعاريف و مفاهيم كليدي پرسش /ارائه مقدمه، هدف .2
 اطالعاتاعتبار آوري و  روش جمع .3

  اطالعاتتحليل، تفسير  روش .4
  هاي پژوهش روايي ها بر اساس پرسش يافتهارائه  .5
  ها ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پيوست .6
 ظرافت و زيبائي ظاهري .7

 نگارش ادبي و فني .8

  هاي كيفي پژوهش رعايت ساختار علمي و كلي گزارش بر اساس اصول حاكم بر  .9

  
 
 
 


