ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ﻭ
ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺩﺭﺳﯽ
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺍ ّﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ

ــ رﻋﺎﻳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ

ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﺳﺘﮕﯽ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ
ــ ﺧﻮش رﻓﺘﺎری ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺎﻻن

ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ِ
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ

ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ

ــ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ــ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﺤﻴﺢ از وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ــ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﮔﺮوه
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ
ــ اراﺋﻪی ﻧﻈﺮ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ــ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان
ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ارزشﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ
ــ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
ــ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎل در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ــ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﺟﻮد

ــ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

اول ،دوم و ﺳﻮم
ﺟﺪول اﻫﺪاف و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ

ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ــ ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣـﮑﺎنﻫﺎ و
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ــ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی
ــ ﺗﺠﺴﻢ ،ﺗﺨﻴﻞ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ــ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻞ
ــ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼکﻫﺎی داده ﺷﺪه

ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﻩﻫﺎ
ارزشﻳﺎﺑﯽ :ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎمدار ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼک ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ،داوری و ﻗﻀﺎوت
در ﻣﻮرد ﺗﻼش ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻼک ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ.
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ :ﺷﻴﻮه ای از ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻪ ،آزﻣﻮن ﻫﺎ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی( و ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ؛
ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎددﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﻌﻠﻢ و اوﻟﻴﺎء ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ.
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ از ارزش ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
و ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻮت ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و رﻓﻊ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺑﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
آزﻣﻮن :اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆاﻻت ﮐﺘﺒﯽ،
ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ.
آزﻣﻮن ﻣﺪاد ــ ﮐﺎﻏﺬی :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺳﺆاﻻت ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮدی :اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻼش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ او در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﻌﻠﻢ و اوﻟﻴﺎء ﺟﻤﻊ آوری،
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١٤٢

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪات :روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻗﺎﻳﻊ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻧﺶ آﻣﻮز ،در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻢ و اوﻟﻴﺎء ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎزﺧﻮرد :ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻠﻢ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺗﻼش و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﺑﺎ ﻫﺪف
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﻼﻣﯽ ،ﻏﻴﺮﮐﻼﻣﯽ ،ﻣﮑﺘﻮب و…( اراﻳﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ :ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻠﯽ از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ و
ﻧﮕﺮش ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ :اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان درﺳﯽ ﺑﺮای دوره ،ﭘﺎﻳﻪ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ،
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ رﺳﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ :ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻳﺎدﮔﻴﺮی و رﻓﺘﺎر او ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ــ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
درس ﭘﮋوﻫﯽ :ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ
ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺮوژه :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻖ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ :ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ ﻋﺎدی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﻫﺎی درﺳﯽ آن ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻳﺎ ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
وﻟﯽ زﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ زﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻘﻴﺎس :ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١٤٣

ﻣﺂﺧﺬﺬ
ﻊ و ﻣﺂﺧ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺎﺑ
١ــ ﺗﻠﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد؛ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ،ﺗﻬﺮان ،آﻳﻴﮋ.١٣٨٤ ،
٢ــ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪی ،ﺣﺴﻴﻦ .ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻧﻮ در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ .ﭼﺎپ
ا ّول.١٣٨٤ ،
اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
٣ــ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧـﯽ در ﮐـﺎرﮔـﺎه ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ .ﺧﺮداد .١٣٨٨
٤ــ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ .راﻫﻨﻤﺎی اﺟﺮای ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ در ﮐﻼس درس ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ.١٣٨٨ ،
 ٥ــ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ .ﮐﮋﺗﺎﺑﯽ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی.٨٨/١٠/١٩ ،
 ٦ــ رﺳﺘﮕﺎر ،ﻃﺎﻫﺮه .ارزشﻳﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش .ﭼﺎپ ا ّول ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﺎدی ﺗﺮﺑﻴﺖ.١٣٨٢ ،
٧ــ رﺳﺘﮕﺎر ،ﻃﺎﻫﺮه .راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ) ٥ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن( .ﭼﺎپ ا ّول ،ﺗﻬﺮان،
ﻣﺪرﺳﻪ.١٣٨٢ ،
 ٨ــ »رﺷﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﯽ« ،دورهی ﻧﻬﻢ ،دی ﻣﺎه .١٣٨٤
٩ــ »رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ« ،دورهی ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه .١٣٨٤
 ١٠ــ ﺳﻴﻒ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ .روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ارزشﻳﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ .ﺗﻬﺮان ،دوران.١٣٧٥ ،
 ١١ــ ﮐﻨﺮادراگ ،ادوارد .ﺳﻨﺠﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی در دﺑﺴﺘﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﻴﺎﻣﻨﺶ و ﮐﺎﻣﺮان ﮔﻨﺠﯽ ،ﺗﻬﺮان،
رﺷﺪ .١٣٨٢ ،
١٢ــ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان .ﭼﺎپ ا ّول ،ﻣﻨﺎدی ﺗﺮﺑﻴﺖ،
.١٣٨٤
١٣ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﺗﻬﺮان .١٣٨٥
١٤ــ ﻧﺎﻳﻠﻮر ،اﺳﺘﻮارت و ﻫﻤﮑﺎران .ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻣﻮزش و ارزشﻳﺎﺑﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻃﺎﻫﺮه رﺳﺘﮕﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻮم
ﻧﻮﻳﻦ.١٣٨٨ ،

١٤٤

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ درﺑﺎرهی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺳﺎﺑﻘﻪی اﺟﺮای ﻃﺮح:

ﺷﻤﺎرهی ﺗﻤﺎس:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن/روﺳﺘﺎ:
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ:

ﻣﺪرﺳﻪ:
ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺪرﻳﺲ:

ﻫﻤﻜﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ،ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻃﺮح ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی آن در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﯽ،
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻛﺘﺎب و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ذﻳﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ آن را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ درﺳﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎ را در رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻛﺘﺎب ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻴﺪ .
۱ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻛﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ؟
دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد

زﻳﺎد

ﺗﺎﺣﺪودی

ﻛﻢ

ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ

آﻳﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ؟

۲ـ ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد؟ ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻤﺎرهی ﺻﻔﺤﺎت دﻻﻳﻞ ﺧﻮدرا ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

۳ـ آﻳﺎ ﺟﺪاول اﻫﺪاف  ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ،اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﻟﻄﻔﺎً دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟

۴ـ آﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮدی اﻫﺪاف اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

۵ـ آﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ از وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ؟
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻟﻄﻔﺎً دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

۶ـ آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب ﺑﺮای ارزشﮔﺬاری و ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

۷ـ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻮﺻﻴﻪی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻛﺘﺎب دارﻳﺪ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

از ﻫﻤﻜﺎری ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ

ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎرهی  ۴آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺷﻤﺎره  ،۲۷۴ﻛﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،۱۵۸۴۷۴۱۳۳۵
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ،۱۵۸۵۵/۳۶۳:ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽtalif@talif.sch.ir :

