بسوِ تعالي

راٌّواي تذٍيي طزح درس ()lesson plan
بزًاهِ درسي) : (curriculum planningثشًبهِ دسػي ثِ هحتَاي سػوي ٍ غيش سػوي  ،آهَصؿْبي آؿىبس ٍ پٌْبى اعالق
هي گشدد وِ ثِ ٍػيلِ آًْب فشاگيش تحت ّذايت هَػؼِ آهَصؿي داًؾ الصم سا ثِ دػت هي آٍسد،هْبستْب سا وؼت هي وٌذ ،گشايـْب ٍ
اسصؿْب سا دس خَد تغييش هي دّذ.
بزًاهِ ريشي ٍ تذٍيي طزح درس )(curriculum planning lesson plan
عشح دسع ثشاي ًخؼتيي ثبس دس ػبل  1918تَػظ"فشاًىليي ثَثيت" هغشح ؿذ ٍ لضٍم اػتفبدّبص ػبصهبًذّي دساهش يبددّي _ يبدگيشي
هَسد تأويذ لشاس گشفت .عشح دسع ثِ ؿىل اهشٍصي آى ،دس ػبل  1950ثِ ٍػيلِ سٍاى ؿٌبػبى ثشخؼتِ اهش تؼلين ٍ تشثيت "ثٌدبهيي.
اع .ثلَم" ؿىل گشفت ٍ دس ػبل  " 1962ساثشت گليشص" ًظشات تىويلي خَد سا دس ساػتبي ديذگبّْبي ثلَم هغشح وشد وِ تب ثِ اهشٍص
ًيض هذًظش ثشًبهِ سيضاى ٍ ّذف گزاساى آهَصؿي ٍ دػت اًذسوبساى اهَس آهَصؿي دس ػغح خْبى ثَدُ اػت  .عشح دسع ،ػجبست اػت
اص تمؼين هحتَاي يه

هبدُ ي دسػي دس يه دٍسُ هؼيي ثِ هشاحل ٍ گبهْبي هٌبػت ٍ هـخص ثش اػبع ّذف ٍ ًتبيح آهَصؽ.

عشح دسع چبسچَة تذسيغ سا عشاحي هي وٌذ وِ ثش اػبع آى اػتبد ٍ داًـدَ دس ٌّگبم تذسيغ ثب ّذفي هـتشن ٍ هـخص ثِ
يه ػَ حشوت هي وٌٌذ .آگبّي اص چگًَگي تذٍيي عشح دسع ًـبًگش هْن ثشاصًذُ يه هذسع حشفِاي اػت.
لؼوت اٍل ّش عشح دسع ؿبهل هَاسد صيش اػت:
طزح درس رٍساًِ ()Daily lesson plan
عشح دسع سٍصاًِ ؿبهل پيؾ ثيٌي هدوَػِ فؼبليت ّبيي اػت وِ هذسع اص پيؾ ثشاي سػيذى ثِ يه يب چٌذ ّذف آهَصؿي دس يه
خلؼِ تذسيغ ،تذاسن هي ثيٌذ .ايي پيؾ ثيٌي ثبيذ ثِ ػَاالت صيش پبػخ دّذ:
§

فشاگيشاى چِ چيضي ثبيذ يبد ثگيشًذ؟

§

چِ سٍؿْبيي ثشاي تذسيغ هَسد اػتفبدُ لشاس خَاّذ گشفت ؟

§

فشاگيشاى چگًَِ اسصيبثي خَاٌّذ ؿذ ( اثضاس اسصيبثي ٍ ًَع ػؤاالت )

§

صهبًي وِ فشاگيشاى آهَصؽ خَاٌّذ ديذ ( ثشًبهِ صهبًي) چمذس اػت؟

§

ػشصِ آهَصؽ ودبػت ؟(هىبًي وِ فشاگيشاى دس آى آهَصؽ خَاٌّذ ديذ )

§

هخبعت ثشًبهِ (فشاگيشاى) چِ وؼبًي ّؼتٌذ؟

هشايا ٍ هحاسي طزح درس :
§

فؼبليت ّبي آهَصؿي سا ًظن دّذ.

§

ثبػث هي ؿَد ػَاهل اصلي خشيبى تذسيغ دس ًظش گشفتِ ؿَد). (Must learn

§

ثبػث هي ؿَد وِ هذسع اص سٍؿْب ٍ فٌَى هٌبػت تذسيغ اػتفبدُ ًوبيذ .

§

هـىالت احتوبلي تذسيغ پيؾ ثيٌي هي ؿَد.

§

ٍظيفِ هذسع ٍ فشاگيشاى ساهـخص وٌذ.

§

تَخِ هذسع سا ثِ اًتخبة سٍؿْبي هٌبػت آهَصؽ خلت هي ًوبيذ.

§

اسصؿيبثي هذسع تَػظ هؤػؼِ آهَصؿي سا آػبى هي ًوبييذ.

§

اسصؿيبثي فشاگيشاى تَػظ هذسع سا آػبى هي وٌذ.

§

ثبػث هي ؿَد وِ هذسع ٍ فشاگيشاى ثب اػتوبد ثيـتشي ػشوالع دسع حبضش ؿًَذ.

§

اًتظبس هي سٍد دس صهبى تذسيغ ٍ ثب تَخِ ثِ عشح دسع ٍ اّذاف تٌظين ؿذُ ً ،يبصّبي آهَصؿي فشاگيشاى هذًظش لشاس گيشد ٍ
آهَصؽ ثب سػبيت اٍلَيت ثٌذي اًدبم ؿَد.

تذٍيي طزح درس :سػبيت هشاحل ٍ ًىبت صيش ثشاي تذٍيي يه عشح دسع خَة الصم ٍ ضشٍسي اػت:
 -1تحليل ٍ تٌظين اّذاف آهَصؿي
 -2تحليل ٍ تؼييي هحتَا  ،سٍؽ ٍ ٍػيلْىوه آهَصؿي
 -3تحليل ٍ تؼييي ًظبم اسصؿيبثي
گام اٍل  :تحليل ٍ تٌظين اّذاف آهَسضي
ّذفْبي آهَصؿي ،ثيبى وٌٌذُ ٍضؼيت هغلَة يبدگيشًذُ دس يه سٍيذاد آهَصؿي ّؼتٌذّ .ذفْبي هفيذ ٍ لبثل ٍصَل ثبيذ
فشاگيشهحَس( هخبعت يبدگيشًذُ)  ،صشيح ٍ لبثل فْن ،لبثل هـبّذُ ٍ اًذاصُ گيشي ٍ تَصيفي اص ًتبيح يبدگيشي ثبؿٌذ.
هزاحل ًگارش ّذفْاي آهَسضي:

 -1تعييي ّذف يا ّذفْاي كلي ّ :ذفْبي ولي آهَصؿي اّذافي ّؼتٌذ وِ ثبيذ دس پبيبى يه دٍسُ آهَصؿي تحمك يبثٌذ .ثِ
ػجبست ديگش ّذفْبي ولي آهَصؿي حبٍي ًتبيدي ّؼتٌذ وِ هذسع اًتظبس داسد ،دس اثش آهَصؿي وِ ثِ فشاگيشاى هي دّذ ٍ فؼبليتْبيي
وِ آًْب ثشاي يبدگيشي ثِ ػول هي آٍسًذ ػبيذ آًبى گشدد.
 -2تبذيل اّذاف كلي بِ اّذاف هياًي (رئَس هطالب) ّ :ذفْبي هيبًي اص ّذفْبي ولي ػشچـوِ هيگيشًذ ،اهب ًؼجت ثِ آًْب
هحذٍدتش ٍ هـخص تشً ٍ ،ؼجت ثِ ّذفْبي ػيٌي خبهؼيت ٍ ؿوَل ثيـتشي داسًذ .پغ اص تؼييي ٍ ًَؿتي هَضَع دسع ،عشاح ثبيذ
ػٌبٍيي فشػي هَضَع دسع سا هـخص ػبصد ،تشتيت ٍ تَالي هٌبػت ػٌبٍيي فشػي ّوَاسُ ثبيذ هَسد تَخِ لشاس گيشد.
هثال :اخضاء هختلف فشهَالػيَى فشاٍسدُ ّبي داسٍيي  ،آًبتَهي دػتگبُ تٌفغ
-3تبذيل ّذفْاي هياًي بِ ّذفْاي عيٌي ٍ قابل هطاّذُ( :اّذاف رفتاري)ّ :ذفْبي آهَصؿي ػيٌي ثِ آى دػتِ اص ّذفْب
گفتِ هي ؿَد وِ ًَع سفتبس ٍ لبثليتْبيي سا وِ اًتظبس داسين داًـدَ پغ اص يه فؼبليت آهَصؿي ثِ آًْب ثشػٌذ ،هـخص هي وٌٌذ .اٍليي
پيؾ ًيبص ثشاي ًَؿتي يه ّذف ػيٌي صشاحت ٍ لبثل فْن ثَدى آى اػت ،ثشاي ًَؿتي ّذفْبي ػيٌي ثبيذ اص افؼبلي اػتفبدُ وشد وِ
ًتَاى ثيؾ اص يه هؼٌب اص آًْب اػتٌجبط وشد .تذسيغ ثبيذ ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ،ضَاثظ ٍ اهىبًبت هتٌبػت ثب ػغَح هختلف حيغِ ّبي
يبدگيشي ػپغ ثشاػبع ػلؼلِ هشاتت اص آػبى ثِ هـىل ٍ يب ثِ صَست پيؾ ًيبص ٍ پغ ًيبص هشتت گشدد .دس ّذفْبي سفتبسي ػولىشد
(سفتبسهَسد هـبّذُ) ،ؿشايظ ٍ هؼيبس دليمبً ثبيذ هـخص ؿَد  .ثؼجبست ديگش هـخص وٌين وِ فشاگيش اص چِ چيضّبيي هي تَاًذ يب ًوي
تَاًذ اػتفبدُ وٌذ ٍ يب دس ودب ٍ دس چِ صهبًي ثبيذ هْبست الصم سا وؼت وٌذ .هثال ثب اػتفبدُ اص وتبة  ،ثذٍى اػتفبدُ اص هبؿيي حؼبة ،
دس حضَس خوغ .هٌظَس اص هؼيبس (دسخِ هَفميت) حذ ًصبثي اػت وِ ثش اػبع آى سفتبس اسصؿيبثي هي ؿَد  .هثالًػِ هَسد اص چْبس هَسد ،
دس ػشض دٍ دليمِ %70 ،صحت ،ثذٍى غلظ  .ثشاي عشح ّذفْبي سفتبسي سػبيت چْبس ٍيظگي هخبعت ،فؼل سفتبسي ،ؿشايظ ٍ هؼيبس ٍ
دسخِ هَفميت ،ضشٍسي هي ثبؿذ.
طبقِ بٌذي سطَح يادگيزي ّ :ذفْبي سفتبسي دس عجمِ ّبي هختلف يبدگيشي لشاس هي گيشًذ ٍ هتٌبػت ثب پيچيذگي ٍ هبّيت
ػغَح هختلفي سا دس ثش هي گيشًذ  .داًـوٌذاى تؼلين ٍ تشثيت ّذفْبي تشثيتي سا دس ػِ حيغِ تمؼين ثٌذي وشدُ اًذ  .تغييشاتي وِ دس اثش
تؼلين ٍ تشثيت دس رّي ايدبد هي ؿَد هبّيت آى داًؾ ٍ هؼلَهبت اػت دس "حيغِ ؿٌبختي" لشاس دادُ اًذ .آًچِ وِ ثِ اسصؿْب ً ،گشؿْب
ٍ احؼبػبت هشثَط هي ؿَد دس "حيغِ ػبعفي" ٍ آًچِ وِ ثب هْبستْبي حشوتي استجبط پيذا هي وٌذ دس "حيغِ سٍاًي – حشوتي" خبي
دادُ اًذ.

حيطِ ضٌاختي(  : ) cognitiveثٌدبهيي ثلَم (  )1956تفىشسا ثِ ؿؾ فشايٌذ تمؼين هي وٌذ ٍ هؼتمذ اػت وِ فشاگيشاى ثبيذ دس
يه ػغح اص ػغَح فىشي آى تجحش حبصل وٌٌذ تب ثتَاًٌذ ثِ ػغح ثؼذي ثشػٌذ.فشايٌذّبي اػبػي تفىش يب ػغَح يبدگيشي دسحيغِ
ؿٌبختي ثِ تشتيت ػجبستٌذ اص:
داًص (  :)knowledgeػبدُ تشيي ػغح ؿٌبخت ثَدُ ٍ ؿبهل آى دػتِ اص آهَختِ ّبػت وِ ثيـتش ثب حبفظِ ػشٍوبس داسد.داًؾ
ؿبهل يبدآٍسي (ثبصخَاًي ٍثبصؿٌبػي)اهَس اػتً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ داًؾ ػجبستٌذاص :تؼشيف وٌذً ،بم ثجشد،هـخص وٌذ،
فْشػت وٌذ،ثيبى وٌذ ٍ . ...
درك/فْويذى (  :(Comprehensionػجبستؼت اص تَاًبيي فشد دس پي ثشدى ثِ هؼٌي ٍ هفَْم يه هغلت ٍ ثيبى آى ثب اػتفبدُ
اص ولوبت ٍ خوالت خَد هي ثبؿذً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ فْويذى ػجبستٌذاص :تشخوِ وٌذ ،هثبل ثضًذ،حل وٌذ ،تويض دّذ،تَضيح
دّذ،خالصِ وٌذ،ثبصًَيؼي وٌذ ،ؿشح دّذ ٍ . ...
كاربزد يا بكاربستي ) :)applicationدسايي ػغح يبدگيشي ػوك ثيـتشي ًؼجت ثِ فْويذى پيذا وشدُ ٍ فشاگيش تَاًبيي ثِ
وبسثؼتي لَاًيي ،اصَل ٍ سٍؿْب سا دس هَلؼيت خذيذ ٍ ثذٍى ايي وِ ثِ اٍ ساُ حلي دادُ ؿَد ،سا ثذػت هي آٍسد .ثشاي ػٌدؾ تَاًبيي
فشاگيش دسوبسثشد ثبيذ اٍ سا دسهَلؼيتي لشاسداد وِ ػيٌب " ؿجيِ ثِ آًچِ دسگزؿتِ آهَختِ اػت ًجبؿذ .هٌظَس ايي اػت وِ هؼئلِ يب ػئَال
دس ػغح وبسثشد ثبيذ:
الف -دسلبلت يه هَلؼيت فشضي عشح ؿَد.
ة -اص هَاد ٍ هغبلجي تشويت ؿذُ ثبؿذ وِ فشاگيش دسگزؿتِ ثب آًْب توبع ًذاؿتِ اػت.
ج -اص هؼبئلي ثبؿذ وِ فشاگيش آًْب سا هي ؿٌبػذ،اهب ثِ ؿىلي اػت وِ ٍي لجال" دسثبسُ آًْب فىش
ًىشدُ اػت.
ًوًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ وبسثشد ػجبستٌذ اص :تغييشدّذً،وبيؾ دّذ،هحبػجِ وٌذ،وـف وٌذ،اًذاصُ گيشي وٌذ،وٌتشل وٌذ ٍ. ...
تجشيِ ٍتحليل (  :)analysisايي ػغح اص يبدگيشي ٍتفىش ثشتَاًبيي فشد ثِ تمؼين ٍؿىؼتي هغلجي ثِ اخضاءوَچىتش ٍ تـىيل
دٌّذُ آى ٍ ّوچٌيي دسن سٍاثظ ثيي اخضاء ٍ ًحَُ ػبصهبى يبفتي آى تبويذ داسدً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ تدضيِ ػجبستٌذاص :تفىيه
وٌذ،خذا وٌذ،ثب ًوَداس ًـبى دّذ ٍ. ...
تزكيب( :)synthesisػجبستؼت اص تَاًبيي دسّن آهيختي ٍ ثِ ّن پيًَذ صدى اخضاء ثِ هٌظَس ايدبد يه ول خذيذ هي ثبؿذً .تبيح
يبدگيشي دس ايي ػغح ،اسائِ ساُ حل ّبي خبلت ٍ اثتىبسي ٍ خالق هي ثبؿذً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ تشويت ػجبستٌذاص :عجمِ ثٌذي
وٌذً ،وَداستْيِ وٌذ،گشٍُ ثٌذي وٌذ ٍ...

ارسضيابي( :)Evaluationؿبهل لضبٍت دسثبسُ اسصؿْب ،سٍؿْب ،اعالػبت ،ػبخت ّب ٍحتي ؿيَُ ّبي هَاخِْ ثب هؼبئل ٍ
هـىالت هختلف هي ثبؿذ .يبدگيشي ٍ تفىش دس ايي ػغح صهبًي صَست هي پزيشد وِ فشاگيش وليِ ػغَح لجلي سا عي وشدُ ٍ پـت ػش
گزاؿتِ ثبؿذً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ اسصؿيبثي ػجبستٌذاص :همبيؼِ وٌذً ،تيدِ گيشي وٌذ ،اًتمبدوٌذ ،داٍسي وٌذ ٍ . ...
ّذفْاي حيطِ عاطفي(  :)affectiveحيغِ ػبعفي ؿبهل سفتبس ّبيي اػت وِ ثِ ػاليك ،احؼبػبت ،اسصؿْبً ،گشؿْب،اخالليت
ٍػَاعف هشثَط هي ؿَد .حيغِ ػبعفي ّن هبًٌذ ّذفْبي حيغِ ؿٌبخي داساي عجمبتي اػت وِ اص ػبدُ ثِ پيچيذُ تٌظين يبفتِ اػت.ايي
عجمبت ػجبستٌذ اص:
دريافت يا تَجِ ( :)receivingدس ايي ػغح هٌظَس آى اػت وِ فشد ًؼجت ثِ ٍخَد پذيذُ ّب ٍ يب هحشوبت آگبُ ٍ حؼبع ثَدُ
ٍ هبيل ثِ دسيبفت يب تَخِ ثِ آًْب ثبؿذً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي عجمِ دسيبفت ػجبستٌذاص :هي پشػذ ،اًتخبة هي وٌذ  ،ثبدلت گَؽ هي
دّذ ٍ. ...
ٍاكٌص (  :)respondingدسايي عجمِ اص حيغِ ػبعفي هب ثب سفتبسّبيي ػشٍوبس داسين وِ فشاتش اص تَخِ صشف ثِ پذيذُ هَسدًظش
اػت .دس ايٌدب فشد ثِ اًذاصُ وبفي اًگيضُ داسد ثِ عَسي وِ ًِ تٌْب هبيل ثِ تَخِ وشدى اػت،ثلىِ فؼبالًِ تَخِ هي وٌذً .وًَِ ّذفْبي
سفتبسي عجمِ ٍاوٌؾ ػجبستٌذاص :پبػخ هي دّذ،ووه هي وٌذ،هَافمت هي وٌذ،ثحث هي وٌذ ،گضاسؽ هي دّذ ٍ . ...
ارسش گذاري (  :)valuingسفتبسّبيي وِ دس ايي عجمِ لشاس هي گيشًذ اص ثجبت ٍ پبيذاسي وبفي ثشخَسداس اػت .ثِ ًحَي وِ ثِ
صَست خصلت ًبؿي اص داؿتي يه ػميذُ يب يه ًگشؽ دس هي آيذً .وًَِ ّذفْبي سفتبسي ايي عجمِ ػجبستٌذاص :عشفذاسي هي وٌذ ،
تغييش هي دّذ ،اصالح هي وٌذ ،هٌظن هي وٌذ ،تؼذيل هي وٌذ ٍ. ...
تبلَر ارسضْا :دس ايي ػغح اسصؿْبيي وِ پيؾ اص آى دس ػلؼلِ هشاتت اسصؿي فشد خبيگبّي داؿتِ اًذ ثِ صَست ًظبهي وِ اص ثجبت
دسًٍي ثشخَسداس اػت ػبصهبى هي يبثذ .دسچٌيي ٍضؼيتي سفتبس فشد ثِ خض دس هَاسدي وِ ٍي هَسد هخبعشُ لشاس گيشد،تحت تبثيش
ػَاعف ٍ احؼبػبت ٍالغ ًوي ؿَد .ثذيي تشتيت فشد عجك اسصؿْبيي وِ دسًٍي وشدُ اػت ثِ ؿيَُ اي ثبثجبت ػول هي وٌذً.وًَِ
ّذفْبي سفتبسي عجمِ

تجلَس اسصؿْب ػجبستٌذاص :تحت ًفَر لشاس هي دّذ،تدذيذًظش هي وٌذ ،داٍسي هي وٌذ ،لضبٍت

هي وٌذ ٍ . ...
حيطِ هْارتي يا رٍاًي-حزكتي( : )Psychomotorعجمبت اصلى ايي عجمِ ثٌذى ػجبستؼت اص:
تمليذ ،اخشاى هؼتمل

)performance

 ،(independentدلت

( ٍ )coordination of actionsػبدى ؿذى (. )normality
گام سَم  :تحليل ٍ تعييي هحتَا ،رٍش ٍ ٍسايل آهَسضي

(ّ ،)accuracyوبٌّگى حشوبت

ثخؾ ديگش عشح دسع ثِ تَصيف فشايٌذ يبددّي -يبدگيشي هي پشداصد .دس ايي ثخؾ

هذسع ثبيذ چگًَگي اخشاي آصهَى سفتبس

ٍسٍسدي ،ايدبد استجبط ٍ اًگيضُ ػبصي،سٍؿْبي تذسيغ هَسد اػتفبدُ ،داليل اًتخبة ٍ هجبًي ًظشي

ايي سٍؿْب سا تَضيح دادُ ٍ

چگًَگي هذل والػي ٍگشٍُ آهَصؿيٍ ،ػبيل ٍ سػبًِ ّبي هَسد اػتفبدًُ ،حَُ خوغ ثٌذي هغبلت ،چگًَگي اسصؿيبثي ٍ ًحَُ اسائِ
فؼبليتْبي تىويلي ٍ تؼييي تىليف سا تَضيح دّيذ .هؼلن اػت وِ اگش هحتَا ،سٍؽ ٍ ٍػبيل هتٌبػت ثب ّذفْب اًتخبة ٍ تٌظين ًـًَذ ،
حتي اگش ّذفْبي آهَصؿي دليك ٍ خَة تٌظين ؿذُ ثبؿٌذ فؼبليتْبي آهَصؿي ّشگض فشاگيشاى سا ثِ آًچِ وِ ثبيذ ثشػٌذّ ،ذايت ًخَاّذ
وشد.
رٍش تذريس  :ثب پيـشفت ػلَم ٍ فٌَى ٍ پيچيذُ ؿذى خَاهغ ثـشيً ،يبصّبي فشدي اختوبػي ًيض پيچيذُ تش هي ؿَد ٍ ثشاي اسضبي
ًيبصّبي پيچيذُ احتيبج ثِ ػلَم ٍ فٌَى پيچيذُ تش هي ثبؿذ .وؼت ػلَم ٍ فٌَى دس ػبيِ ثِ وبسگيشي سٍؿْبي هفيذ ٍ هؤثش ،خذيذ ٍ
وبسآهذ دس آهَصؽ اهىبى پزيش اػت .سٍؽ تذسيغ اػتبد وليذ يبدگيشي داًـدَ اػت .سٍؽ تذسيغ ثب تَخِ ثِ اّذاف سفتبسي ٍ
هَضَع دسع هفبّين ،اصَل ٍ لَاًيي ّش ػلن  ،استجبط ثب هؼبئل سٍص تَاًبيي فشاگيشاى  ،ػاللِ ٍ ًگشؽ آًْب ،اًغجبق ثب صهبى آهَصؽ ٍ ...
اًتخبة هي ؿَد .هذسع ثِ ٌّگبم اسائِ دسع اص يه سٍؽ ثِ تٌْبيي اػتفبدُ ًوي وٌذ.ثلىِ دس خشيبى اسائِ دسع آهيختِ اي اص آًْب سا
ثِ وبس هي گيشد .سٍؿْبي تذسيغ ؿبهل  :ثحث گشٍّي ،پشػؾ ٍ پبػخ  ،عشح هؼئلِ ،آهَصؽ گشٍّي ،آهَصؽ اًفشادي ،سٍؽ
ًوبيؾ وليٌيىي ،سٍؽ ؿجيِ ػبصي ٍ ، SKILL LABآهَصؽ اص عشيك ايٌتشًت(  ...ٍ ) E-LEARNINGهي ثبؿذ.
هَاد ٍ ٍسايل آهَسضي ٍ :ػبيل آهَصؿي ثِ وليِ تدْيضات ٍ اهىبًبتي اعالق هي ؿَد وِ هي تَاًٌذ دس هحيظ آهَصؿي ؿشايغي سا
ثِ ٍخَدآٍسًذ وِ دس آى ؿشايظ  ،يبدگيشي ػشيؼتش ،آػبًتش ،ثْتش  ،ثبدٍاهتش ٍ هَثشتش صَست ثگيشد.اًَاع ٍػبيل ووه آهَصؿي ًَس
تبة ٍ غيش ًَس تبة ؿبهل :سػبًِ ّبي ًَؿتبسي ،وبهپيَتش  ،تختِ ،هَالط  ،هبوت  ،پشٍطوتَس اٍسّذ  ،پشٍطوتَس اػاليذٍ ،يذئَ پشٍطوتَس
ٍ ...هي ثبؿذ .ثِ عَس ولي ػَاهل هؤثش دس اًتخبة سػبًِ ّب ػجبستٌذ اصًَ -1 :ع ّذفْبي آهَصؿي ٍ -2يظگيْبي هخبعجبى  -3سٍؿْب ٍ
فٌَى آهَصؿي  -4لبثليت سػبًِ ثشاي اًتمبل پيبم هَسد ًظش  -5خزاثيت سػبًِ  -6ويفيت فٌي ٌّشي  -7ػولي ثَدى ٍ ػَْلت وبسثشد -8
التصبدي ثَدى.
هزاحلتذريس
تعييي رفتار ٍرٍدي فزاگيزاًَ ارسضيابي تطخيصي :پغ اص ًَؿتي ّذفْبي سفتبسي دسع ،سفتبس ٍسٍدي فشاگيشاى يب پيؾ ًيبصّبي
تحمك ّذفْبي سفتبسي ثبيذ هـحص ؿًَذ .آصهَى سفتبس ٍسٍدي ٍػيلِ اي اػت وِ هيضاى آگبّي فشاگيش سا دس ساثغِ ثب آًچِ ثبيذ ثيبهَصد
هي ػٌدذ .آصهَى سفتبس ٍسٍدي اص پشػـْبيي وِ هجتٌي ثش تَاًبييْب ٍ هْبستْبي لجلي ٍ پيؾ داًؼتِ تـىيل ؿذُ اػت وِ پيؾ ًيبص دسع

خذيذ ّؼتٌذ.دسثيـتش هَاسد آصهَى سفتبس ٍسٍدي ّوبى آصهَى پيـشفت تحصيلي دسع لجلي اػتٍ .لي اگش ثيي دسع لجلي ٍ دسع
خذيذ ساثغِ اي ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ ،هغبلت آصهَى سفتبس ٍسٍدي اص دسػْبي پيؾ ًيبص لجلي خَاّذ ثَد.
آهادُ ساسي :آهبدُ ػبصي فؼبليتي اػت وِ هذسع اص عشيك آى ػؼي هي وٌذ استجبط هؼٌي داس ثيي تدشثيبت لجلي ٍ اًتظبسات ٍ
ًيبصّبي فشاگيشاى ثب ّذفْبي آهَصؿي والع ثشلشاس وٌذ .هذسع پيؾ اص آًىِ هغلت اصلي سا ثِ فشاگيشاى اسايِ دّذ ثبيذ رّي ٍ حَاع
آًْب سا ثشاي آهَختي دسع خذيذ خلت ًوبيذ.
ارائِ درس  :ايي لؼوت اػبع عشح دسع سا تـىيل هي دّذ ٍ ثبيذ ثِ وبهلتشيي ٍخِ تٌظين گشدد.هذسع ثبيذ ًَع فؼبليتْبي خَد ٍ
فشاگيشاى سا دس خشيبى تذسيغ روش وٌذ .

دسع خذيذ ثبيذ ثش پبيِ داًؼتِ ّب ٍ تدبسة لجلي داًؾ آهَصاى عشاحي ٍ اسايِ گشدد،

ثغَسيىِ استجبط هٌغمي دسع خذيذ ثب هشحلِ آهبدُ ػبصي حفظ گشدد .هغبلت اسائِ ؿذُ ثبيذ داساي پيَػتگي ٍ ًظن هٌغمي ثبؿذ.
جوع بٌذي ٍ ًتيجِ گيزي  :ثشاي تثجيت هغبلت اسائِ ؿذُ دس رّي فشاگيشاى ثْتش اػت دسع اسائِ ؿذُ خالصِ ،خوغ ثٌذي ٍ ًتيدِ
گيشي ؿَد .ايي ًتيدِ گيشي هي تَاًذ تَػظ خَد فشاگيشاى اًدبم ؿَد ٍ هذسع اظْبس ًظش ًْبيي سا اًدبم دّذ .خوغ ثٌذي ثِ ؿيَُ ّبي
هختلفي صَست هي گيشد .هبًٌذ خوغ ثٌذي اص عشيك ًَؿتي دس تبثلَ ،پشػؾ اص فشاگيشاى  ،خالصِ وشدى تَػظ فشاگيشاى ٍ...
فعاليتْاي تكويلي(  :)Supplemental activitiesپغ اص تؼييي ّذف ولي ّش خلؼِ ،الصم اػت هذسع فؼبليت ّبي
تىويلي فشاگيشاى سا وِ ثشاي تمَيت يبدگيشي آًْب الصم اػت ٍ فشصت وبفي ثشاي اًدبم آًْب دس والع دسع ٍخَد ًذاسد پيؾ ثيٌي
ًوبيذ .پيؾ ثيٌي ايي ًَع فؼبليتْب ٍ حتي اهىبًبت ٍ ٍػبيل الصم ثشاي اًدبم چٌيي تىبليفي ثبيذ دليمبً هـخص ؿذُ ثبؿذ؛ هثالً دليمبً هؼيي
ؿَد چِ ثخـي اص چِ وتبثي هغبلؼِ ٍ يب توشيٌْبي چِ ثخـي اص وتبة دسػي حل ؿَد يب چِ گضاسؿي ثب تَخِ ثِ چِ اهىبًبتي ثبيذ تْيِ ٍ
ًَؿتِ ؿَد .چٌبًچِ ثشاي تىويل دسع توشيي الصم ثبؿذ ثبيذ ًَع توشيي ٍ چگًَگي اًدبم آى دس عشح دسع هـخص گشدد.
ارسضيابي :اسصؿيبثي تؼييي هيضاى هَفميت ٍ ؿبيؼتگي يه ثشًبهِ ،يه دسع ٍ  ...دس دػتيبثي ثِ آّذاف آى هي ثبؿذ.ثب تَخِ ثِ حيغِ
تؼييي ؿذُ ثشاي ّش ّذف ًَع اسصؿيبثي ٍ ػَال (وَتب ُ پبػخ ،خَسوشدًي ،پبػخ ؿفبّي ،صحيح ٍ غلظ ،تـشيحيً ،تبيح وبس داًـدَ
هبًٌذ گضاسؿبت آصهبيـگبّي،،هصبحجِ0SCE ،وٌفشاًغ ٍ ػويٌبس داًـدَيي ٍ) ...تؼييي هي ؿَد .آصهًَْب ثش اػبع اّذاف هيتَاًٌذ
ثِ صَست آصهَى ٍسٍدي (آگبّي اص ػغح آهبدگي فشاگيشاى) هشحلْبي يب تىَيٌي (دس فشايٌذ تذسيغ ثب ّذف ؿٌبػبيي لَت ٍ ضؼف
فشاگيشاى) ٍ آصهَى پبيبًي يب تشاووي (پبيبى يه دٍسُ يب همغغ آهَصؿي ثب ّذف لضبٍت دس هَسد تؼلظ فشاگيشاى) ثشگضاس گشدد.

خَد ارسيابي ( :) Self-evaluationايي لؼوت ثؼذ اص اتوبم تذسيغ ٍ ثشاي پي ثشدى ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف آى اًدبم هي
گيشد ٍ هذسع ثِ اسصيبثي ٍ تحليل فشايٌذ تذسيغ هي پشداصد ٍ ًتبيح آى سا ثشاي ثْجَد ثخـيذى دس هشاحل ثؼذي هَسد اػتفبدُ لشاس هي
دّذ .
ًكتِ  :سهاى اختصاظ دادُ ضذُ بِ ّز قسوت اس هزاحل تذريس بايذ هطخع ضَد.
هٌابع :دس ايي لؼوت هٌبثغ هَسد اػتفبدُ ؿبهل وتبثْبي هشخغ ،هدالتٍ ،ة ػبيت ّب ٍ غيشُ ثِ تشتيت اّويت دسج خَاّذ ؿذ.

