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  به نام خدا

  

  دانشگاه فرهنگيان

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  

  

  هاي كارشناسي پيوستهدوره 1سرفصل درس كارورزي 

 معرفي درس و منطق آن. 1

گرفته و ه آموزشي در معرض تجربيات متنوع و غني قرار رآن است كه معلمان در طول دو آموزش اثربخش نيازمند

پيچيده آموزشي و تربيتي مبتني بر يافته در موقعيت هاي تصميم گيري و ارزيابي نتايج تصميمات قادر به مطالعه، 

فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو براي تعديل، تعميق  برنامه كارورزي. باشندهاي علمي و پژوهشي 

از مشاهده تأملي آغاز و به درس پژوهي در سطح اين فرآيند . فراهم كندرا اي  تجربيات و توسعه شايستگي هاي حرفه

مداوم اي  قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفهكسب مهارت هاي يادگيري مادام العمر و  جهتمدرسه و كالس درس 

عمل مستقل حرفه اي ساز تربيتي در سطح كالس درس و مدرسه زمينه /مطالعه مسئله هاي آموزشي. ختم مي شود

ي نظر و عمل تربيتتلفيق بايد امكان تدارك ديده شده فرصت هاي يادگيري . استت اول سب تجربيات دسو ك معتبر

پاسخ به مسئله هاي  هتج )با پشتوانه نظري و پژوهشي(، براي يافتن راه حلهاي قابل دفاع را در موقعيت هاي واقعي

شده اتخاذ خواهند بود تصميمات نظري قادر  نيبا درك مبا دانشجودر برنامه كارورزي . تدارك ببيندتربيتي / آموزشي

د نپشتيباني نموده و نشان ده يافته هاي علمي/ با ارائه شواهدي از پژوهش ها  راآموزشي / در موقعيت هاي تربيتي

از پشتوانه نظري الزم  مايت از يادگيري دانش آموزاناجرا و ارزيابي براي ح تصميمات در برنامه ريزي، اين  چگونهكه 

ن توانايي تحليل موقعيت هاي واقعي و انطباق آن با يافته هاي نظري را در در كارورزي يك دانشجويا. ردار استبرخو

  . قالب پژوهش روايتي كسب كرده و ظرفيت هاي حرفه اي خود را توسعه خواهند داد
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  مشخصات درس

  كارورزي: نوع درس

   2: تعداد واحد

  ساعت 128: زمان درس

تربيتي،  روانشناسي: پيشنياز

  ها و فنون تدريسكليات روش

  مشترك :آموزشنحوه 

  1كارورزي : نام درس

  :در پايان اين واحد يادگيري دانشجو قادر خواهد بود: پيامدهاي يادگيري/ اهداف

تربيتي در سطح كالس درس و مدرسه را / هاي آموزشيبا مشاهده تأملي مسئله 

  . شناسايي و با استفاده از شواهد و مستندات علمي آن را تبيين نمايد

هاي تجربي خود را در قالب پژوهش روايتي ثبت و گزارش مشاهدات تأملي و يافته

  .  نمايد

  :شايستگي اساسي

Ck &pk P 2-2كد& 

3 -2&1-3 

  3 سطح  2 سطح  1سطح   هامالك

توانسته است موقعيت هاي   مسئله شناسي

تربيتي در سطح / آموزشي

كالس درس و مدرسه را 

با جمع آوري اطالعات 

توصيف نمايد اما نتوانسته 

است اطالعات را به صورت 

نظام مند تحليل و تبيين 

  . نمايد

هاي توانسته است موقعيت

تربيتي در سطح / آموزشي

كالس درس و مدرسه را با 

آوري اطالعات به جمع

مند توصيف صورت نظام

نموده و با استفاده از شواهد و 

  .مستندات آن را تبيين نمايد

هاي توانسته است موقعيت

تربيتي در سطح كالس / آموزشي

آوري درس و مدرسه را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

توصيف نموده و با كمك شواهد 

معتبر مسئله را تبيين و براي آن 

ندات علمي و پژوهشي ارائه مست

  .نمايد

پژوهش 

  روايتي 

آوري هاي جمعگزارش

شده از مطالعه موقعيت 

فيزيكي، عاطفي، آموزشي، 

تربيتي را به صورت روايت 

نقل و كدگذاري نموده اما 

ها نتوانسته است كدگذاري

را در قالب مضامين 

سازماندهي و يافته ها را 

  . گزارش كند

شده آوري هاي جمعگزارش

از مطالعه موقعيت فيزيكي، 

عاطفي، آموزشي، تربيتي را به 

صورت روايت نقل و كد 

ها را در گذاري نموده و گزاره

قالب مضامين سازماندهي و 

  .ها را گزارش نموده استيافته

آوري شده از ي جمعهاگزارش

مطالعه موقعيت فيزيكي، عاطفي، 

آموزشي، تربيتي را به صورت 

اري نموده و روايت نقل و كدگذ

ها را در قالب مضامين گزاره

سازماندهي نموده و با ايجاد ارتباط 

ميان مضامين در قالب يك مسئله 

  .تربيتي تبيين نموده است/ آموزشي

تدوين و ارائه 

   گزارش

در گزارش ارائه شده 

ساختار كلي گزارش نويسي 

رعايت شده اما شواهد و 

مستندات كافي براي يافته 

در گزارش ارائه شده ساختار 

گزارش نويسي به صورت 

نظام مند در ثبت و ارائه يافته 

ها رعايت شده است و يافته ها 

به كمك برخي شواهد و 

در گزارش ارائه شده ارتباط ميان 

فصل ها و عناوين ذيل فصل ها 

رعايت شده و يافته ها مبتني بر 

مستندات تجربي و علمي  شواهد و
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  .گزارش شده است   . مستندات پشتيباني شده است  .نشده استها ارائه 

   

  هاي يادگيري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

معرفي برنامه كارورزي و تكاليف عملكردي، برنامه زمان بندي سمينارها در سطح مدرسه و واحد : اول جلسه

  . ارزيابي از عملكرد دانشجويان بر اساس پيامدها و سطوح عملكردچگونگي و آموزشي 

  )مطالعه موقعيت(شناسي كارگاه  مسئله : و سوم جلسه دوم

   :بر اساس گام هاي زير تبيين مسئلهموقعيتي در سطح مدرسه و / مشاهده فيلم تدريس :تكليف يادگيري

  )بيان ويژگي ها و مشخصه هاي متمايز كننده( توصيف موقعيت: الف

 ) شناسايي اجزاء و روابط(موقعيت توضيح تشريح : ب

با استفاده از تكنيك هاي اگر، ) نگاه كردن قعيتاز زاويه ديد ديگري به مو/ به گونه ديگر ديدن(بازنگري : ج

 .آنگاه، شش كاله تفكر و اسكمپر

  .)انتخاب، جمع آوري شواهد، درك و تحليل، ارائه مسئله(تعيين نقطه كانوني : د

   .به كمك شواهد و مستنداتتبيين مسئله با استفاده از استدالل قياسي يا استقرايي : ه

نسخه اي از مسئله تبيين شده به همراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف : پوشه كارشرح تنظيم 

  . اي دانشجو ضبط گردد تبيين مسئه در پرونده توسعه حرفه

  مشاهده آزاد : جلسه چهارم

 )شنايي با مدرسه، مدير و معلم راهنماجلسه آ(مدارس  بهسازماندهي دانشجويان در مدارس و معارفه آنان 

تجربيات خود را از از دانشجو خواسته شود تا اولين  .اولين روز كارورزي من در مدرسهتجربه  :تكليف يادگيري

اولين روز كارورزي از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان يا خاطره 

دانشجو در اولين روز كارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده مي كند . يادداشت روزانه ثبت و ارائه نمايد

ين موراد مي تواند شامل رخ داد ها در مسير رفت و آمد به ا. بدون هيچ محدوديتي ثبت و ضبط خواهد نمود
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مدرسه، فضا و موقعيت مدرسه، تصورات و انتظارات، نحوه برخورد كادر مدرسه، نحوه مواجه شدن با دانش 

  .باشد.... آموزان، گفتگو با كاركنان مدرسه، معلمان و

  .در پوشه كار اولين روز كارورزيداستان نگارش شده در : پوشه كار

  يتروايپژوهش  كارگاه: جلسه پنجم

  يتتعريف و كاربرد پژوهش رواي

  يتانواع طرح هاي پژوهش رواي

  يتابزارهاي پژوهش رواي

  يتويژگي هاي پژوهش رواي

  يتفرآيند پژوهش رواي

  ي در كارورزيتكاربردهاي پژوهش رواي

جمع و در يكي از محورهاي فوق ي تمطالعه مقاالت يا منابع علمي در زمينه پژوهش رواي :تكليف يادگيري

  . ارائه به كالس براي بندي يافته ها

، ويژگي ي بكارگرفته شدهي و شناسايي نوع پژوهش، ابزار هاتاز پژوهش رواياي  نمونهتحليل  :تكليف عملكردي

  .  ارائه گردد يافته ها به كالسررسي و و فرآيند بكارگرفته شده براي تدوين گزارش ب ها

  يتروايكارگاه پژوهش : جلسه ششم

  تحليل ساختاري روايت ها

  كدگذاري باز )1

 گذاري محوري و انتخاب مضامين كد )2

 ط مضامين با يكديگراارتب )3

 تبيين مسئله  )4
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  :تكليف عملكردي

  ذكر شده مراحل ي بر اساس ته پژوهش رواينتحليل يك نمو: الف

  يتگزارش تهيه شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روايتنظيم : ب

بازديد از مدرسه و تشكيل / و مسئله شناسي موقعيت فيزيكي مدرسهتأملي مشاهده : مفتجلسه ه

  سمينار در سطح مدرسه

موقعيت جغرافيايي و محيط بيروني مدرسه، : موقعيت فيزيكي مدرسه شاملتهيه گزارش از : تكليف عملكردي

نور، جريان هوا، وضعيت ....) كتابخانه، زمين ورزش، آبخوري، سرويس ها، كالس ها، راهرو ها(اع فضا ها انو

شناسايي و تبيين مسئله ......) كارگاهي، آزمايشگاهي، شبكه مجازي، سايت و( بهداشت، امكانات و تجهيزات 

  .مينار مدرسهارائه يافته ها در س) فرآيند مسئله شناسي و تبيين مسئله رعايت شود(

  . گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه كار ضبط گردد: پوشه كار

بازديد از مدرسه و تشكيل / مشاهده تأملي و مسئله شناسي ساختار و سازمان مدرسه: تمشجلسه ه

  سمينار در سطح مدرسه

اداره مدرسه، ساختار بكارگرفته شده در تهيه گزارش از ساختار سازماني، روش هاي : تكليف عملكردي

و مدرسه  و نحوه تعامل با اولياء كاركنانمدير، معلمان،سازماني، نحوه گردش كار در سطح مدرسه، تعامالت ميان 

  يتتدوين آن در قالب پژوهش رواي

فه اي دانشجو گزارش تهيه شده به همراه بازخورد هاي ارائه شده از سوي استاد در پرونده توسعه حر: پوشه كار

  . ضبط گردد

بازديد / تعامالت در سطح مدرسه/ و مسئله شناسي موقعيت عاطفي روانيتأملي مشاهده : جلسه نهم

  از مدرسه و تشكيل سمينار در سطح مدرسه

روابط عاطفي ميان معلم و دانش : موقعيت عاطفي رواني مدرسه شاملتهيه گزارش از : تكليف عملكردي

...) درك حاالت رواني دانش آموزان، برنامه ريزي براي ايجاد جو مثبت و سازنده در فضاي كالس و(آموزان 

ن و ،  روابط عاطفي ميان معلمان و كاركنا....)ميزان احترام ، همدلي، همكاري و(تعامالت دانش آموزا با يكديگر 
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و ارائه يافته ها در سمينار ) فرآيند مسئله شناسي و تبيين مسئله رعايت شود(مدير شناسايي و تبيين مسئله 

  .مدرسه

  . گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه كار ضبط گردد: پوشه كار

فرآيند شناسايي و س تحليل ساختار آن بر اساو بررسي گزارش ها ( سمينار كالسي: جلسه دهم

  تبيين مسئله

در اين نشست دانشجويان يافته هاي خود از مطالعه موقعيت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازماني، موقعيت 

ارائه  مسئله هاي تبيين شده به همراه راه حل هاي مبتني بر يافته هاي علميفيزيكي و عاطفي را در قالب 

  . د نقد و بررسي قرار مي گيردرو يافته ها مونموده 

بازديد از مدرسه و / كالس درس و مسئله شناسي فرآيند آموزش تأملي مشاهده: جلسه يازدهم

  تشكيل سمينار در سطح مدرسه

جو و فضاي عاطفي و رواني، طراحي آموزشي، : موقعيت آموزشي شاملتهيه گزارش از : تكليف عملكردي

تكاليف يادگيري، تعامالت ميان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با يكديگر، راهبرد هاي آموزش، سازماندهي 

وضوح و شفاف بودن مباحث، ميزان درگير نمودن دانش آموزان در فرآيند يادگيري، مواد و منابع آموزشي، 

و ارائه ) ودفرآيند مسئله شناسي و تبيين مسئله رعايت ش(شناسايي و تبيين مسئله ...) ارزشيابي از يادگيري و

  .يافته ها در سمينار مدرسه

  . گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه كار ضبط گردد: پوشه كار

فرآيند بررسي گزارش ها و تحليل ساختار آن بر اساس (سمينار : ، سيزدهم، چهاردهمزدهماجلسه دو

  )واحد آموزشي/ در سطح مدرسه شناسايي و تبيين مسئله

مسئله هاي تبيين را در قالب  آموزشي كالس درسدر اين نشست دانشجويان يافته هاي خود از مطالعه موقعيت 

  . د نقد و بررسي قرار مي گيردرو يافته ها مونموده ارائه  شده به همراه راه حل هاي مبتني بر يافته هاي علمي

 يتبر اساس چارچوب پژوهش روايبررسي گزارش ها و تحليل ساختار آن ( سمينار : جلسه پانزدهم

  )واحد آموزشي/ در سطح مدرسه
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زير نظر استاد ي تقالب يك پژوهش روايطول ترم در دانشجويان مجموعه يافته هاي خود را در : تكليف عملكردي

در اين گزارش دانشجو بايد يافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبيين و آن را به  .تنظيم نمايند

  . يافته ها در كالس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .قابل دفاع نمايد شوهد و مستندات علمي پژوهشيكمك 

  .گزارش تنظيم شده در پوشه كار توسعه حرفه اي ضبط مي گردد: پوشه كار

  ارزيابي كارپوشه دانشجو بر اساس مالك ها و سطوح عملكرد:  دهمزجلسه شان

  راهبردهاي تدريس و يادگيري. 3

در بكارگيري راهبرد هاي شناختي راهبردهاي مستقيم، غير مستقيم، در قالب ارائه شيوه مشاهده تأملي، 

تبيين مسئله، راهبرد  هاي مشاركتي، پژوهش  براي شناسايي و موقعيت هاي واقعي، تحليل نقادانهتحليل 

  . روايتي، سمينار هاي گروهي و فردي ارائه مي گردد

  منابع آموزشي. 4

  ..........: صليمنبع ا

  :منبع فرعي

  )شودمتعاقبا اعالم مي(

  راهبردهاي ارزشيابي يادگيري. 5

ارزشيابي پاياني در درس كارورزي يك در قالب سمينار پاياني صورت مي گيرد كه در آن : ارزشيابي پاياني

استناد به يافته هاي با دانشجويان بايد يافته هاي خود از مطالعه موقعيت هاي تربيتي و آموزشي را ارائه و 

اين جلسه با حضور معلم راهنما تشكيل  .از آن دفاع نمايند )مطالعه شده در دروس نظري( پژوهشي علمي

  .شودمي

ارزشيابي فرآيند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و : ارزشيابي فرآيند

ميزان مشاركت در بحث ها، ارائه يافته هاي . سمينارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشي صورت مي گيرد

  ... جديد، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و
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رد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و كليه گزارش ها به همراه بازخو: ارزيابي پوشه كار

. اي در پايان دوره قرار مي گيرد مبناي برنامه ريزي براي آموزش هاي بعدي و نيز دفاع از توانايي هاي حرفه

  . يك نسخه از پوشه در اختيار دانشجو و يك نسخه در واحد آموزشي ثبت و ضبط مي گردد

بخشي از ارزيابي دانشجو در پايان ترم مربوط به گزارش ): مدير و معلم راهنما(ارزشيابي عوامل مدرسه 

  . عملكردي است كه از سوي معلم راهنما و مدير مدرسه ارائه مي گردد

   :مي شود محاسبهو به شرح زير  100امتياز درس كارورزي بر مبناي 

  امتياز  20  :مدرسه ها ورشركت فعال در جلسات كالسي، سميناـ 

  اميتاز  40   :مرحله ايعملكردي گزارش هاي ـ 

  امتياز  40  :تدوين و ارائه گزارش پايانيـ 

  : ساير نكات

  : زارش پايانيگ نكات اساسي در تنظيم

 بنديفهرست و فصلتنظيم  .1

 مقدمه، هدف و تعاريف و مفاهيم كليديارائه  .2

 نگارش ادبي و فني .3

  گزاره ها داشتن اعتبار .4

 ظاهري ظرافت و زيبائي .5

  نحوه تحليل، تفسير و نقد گزاره هاصحت  .6

  ها و عوامل ديداري و هنري مكملنمودارارايه  .7

  هاي برخاسته از يافتهيشنهادهاپراه حل ها و ارائه  .8

  يوست هاارائه پمنابع معتبر و استفاده از  روشن، ارجاعات .9

 بر اساس اصول حاكم بر رشته تحصيلي ساختار علمي و كلي گزارشرعايت  .10

  

 پايان


