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اهداف کلی
ــ رعایت بهداشت و ایمنی

ــ رعایت آموختههای اخالقی

ــ توجه به آراستگی و پاکیزگی خود و محیط و وسایل شخصی
ــ رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی
ــ رعایت نکات ایمنی در تغذیه ،انجام فعالیت و استفاده از وسایل
ــ خوش رفتاری با دیگران
ــ احترام به بزرگ ترها و همساالن

ــ مشارکت در ِ
کار گروهی

ــ احترام به ارزشهای ملی و مذهبی
ــ توجه به مطالعه و کتابخوانی

ــ انجام صحیح و بهموقع تکالیف و فعالیتها
استفاده صحیح از وسایل شخصی و عمومی
ــ
ٔ
ــ رعایت مقررات کالس و مدرسه
ــ رعایت نظم و ترتیب در انجام فعالیتها و برنامهها
ــ ایفای نقش محوله در گروه
ــ رعایت نوبت
ارائه نظر و پیشنهاد خود به دیگران
ــ ٔ
ــ گوش دادن به نظرات دیگران
ــ حساسیت نسبت به رعایت ارزشهای ملی و مذهبی
ــ مشارکت در برگزاری مراسم و مناسبتها
ــ استناد به مطالعات خود در گفتوگوها
ــ عضویت فعال در کتابخانه
ــ جمعآوری اطالعات از منابع مختلف در پاسخ به سؤال موجود

ــ مسئولیتپذیری

نشانههای تحقق

اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی  400ـ 99
جدول اهداف و نشانههای تحقق شایستگی های عمومی برنامههای درسی پایۀ ّ

عناوین

شایستگی های فردی

شایستگی های
فرهنگی ــ اجتماعی

شایستگی های یادگیری
ــ تـالش بـرای یـادگیری بیشتر در مـکان ها و
زمان های مختلف

ــ کنجکاوی و پرسشگری
ــ تجسم ،تخیل ،خالقیت و نوآوری در انجام فعالیتها
ــ تأمل در مورد مسائل
ــ ارزیابی یک موضوع از جنبههای مختلف براساس مالکهای داده شده

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
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کلیدواژهها
ارزشیابی :به فرایند نظامدار برای جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف موردنظر،
براساس مالک ها و معیارهای مشخص شده ،اطالق می شود.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :فرایند منظم جمع آوری اطالعات به منظور بررسی ،داوری و قضاوت در مورد تالش های
یادگیری دانش آموزان و فعالیت های معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی براساس مالک های معین است.
ارزشیابی توصیفی :شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی ــ تربیتی است که اطالعات الزم ،معتبر و مستند برای شناخت
جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری ،با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کار پوشه ،آزمون ها (با تأکید بر
دقیق و همه ٔ
آزمون های عملکردی) و مشاهدات در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری به دست می آید؛ تا براساس آن بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای
کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز ،معلم و اولیاء حاصل آید.
ارزشیابی تکوینی :نوعی از ارزشیابی است که در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری به طور پیوسته و مداوم برای شناسایی
و تقویت قوت ها و شناسایی و رفع ضعف ها ،موانع و مشکالت یادگیری فراگیران صورت می گیرد.
ارزشیابی پایانی :به منظور تشخیص تحقق اهداف آموزشی ــ تربیتی در پایان نوبت و یا سال تحصیلی از طریق جمع بندی
و تحلیل نتایج ارزشیابی های تکوینی و سایر اطالعات به دست آمده ،صورت می پذیرد و نتایج آن به شکل توصیفی گزارش می شود.

عملی.

آزمون :ابزاری است برای اندازه گیری و سنجش آموخته های دانش آموزان در قالب سؤاالت کتبی ،شفاهی و موقعیت های

مجموعه سؤاالت کتبی است که توسط دانش آموزان به صورت نوشتاری پاسخ داده می شود.
آزمون مداد ــ کاغذی:
ٔ
آزمون عملکردی :ابزاری است که به وسیله آن عملکرد ،تالش و فعالیت های دانش آموز در موقعیت های عملی و قابل
مشاهده سنجیده می شود.
نمونه فعالیت ها و کارهای مختلف دانش آموز است که به منظور مستند کردن فرایند
کارپوشه :مجموعه ای هدفمند از ٔ
تالش و پیشرفت و موفقیت او در طول سال تحصیلی با مشارکت دانش آموز ،معلم و اولیاء جمع آوری ،طبقه بندی و مدیریت می شود.
ثبت مشاهدات :روشی است برای ثبت و توصیف وقایع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز ،در حیطه های مختلف که
اطالعات مناسبی را برای شناخت دقیق تر دانش آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار می دهد.
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بازخورد :فرایندی است که در آن معلم ،واکنش های خود را در قبال تالش و عملکرد دانش آموز ،با هدف راهنمایی،
تشویق و کمک به وی و با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف (کالمی ،غیرکالمی ،مکتوب و…) ارائه می دهد.
فرایند یادگیری :فعالیت ها و اقداماتی است که دانش آموز با راهنمایی و هدایت معلم برای دستیابی به اهداف آموزشی   ــ
تربیتی پیش بینی شده ،انجام می دهد.
گزارش پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی :جمع بندی اطالعات و نتایج ارزشیابی های تکوینی که در طول فرایند یاددهی ــ
یادگیری با ابزارهای مناسب صورت گرفته و ارائه تصویری کلی از آموخته ها ،مهارت ها ،توانایی ها و نگرش های دانش آموز به منظور
تقویت نقاط قوت و رفع موانع یادگیری دانش آموز است.
اهداف برنامه درسی :اهدافی است که توسط برنامه ریزان درسی برای دوره ،پایه و عناوین درسی ابتدایی ،پیش بینی شده
و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.
وضعیت آموزشی ــ تربیتی :شرایط ،موقعیت و جایگاه دانش آموز است که در فرایند یادگیری با توجه به مستندات
جمع آوری شده در خصوص یادگیری و رفتار او تعیین می شود.
فعالیت های مکمل :فعالیت هایی است که معلم یا مربی به منظور غنای فرایند یاددهی ــ یادگیری عالوه بر آنچه که در
کتاب های درسی پیش بینی می شود ــ درنظر می گیرد تا فرصت های یادگیری بهتری را برای دانش آموز فراهم کند.

می دهد.

درس پژوهی :پژوهش هایی است که دانش آموز در ارتباط با موضوعات درسی با هدایت و راهنمایی معلم یا مربی انجام

مجموعه فعالیت های هدفمندی است که معلم یا مربی برای تعمیق ،تثبیت و کاربست یادگیری دانش آموز به صورت
پروژه:
ٔ
فردی و گروهی تعیین می کند.
کالس های جبرانی :جلسات آموزشی اضافه بر ساعات درسی عادی دانش آموزان است که به منظور جبران ضعف های
درسی آنها در چارچوب قوانین و مقررات شورای عالی ،توسط مدرسه پیش بینی می شود.
برنامه درسی یا جدول ساعات مدرسه منظور نشده اند ولی زیرنظر مدرسه
فوق برنامه :فعالیت ها و برنامه هایی هستند که در ٔ
یا در مراکز مکمل مدرسه زیرنظر منطقه یا ناحیه و به انتخاب دانش آموزان انجام می گیرند.

می شود.
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پرسشنامۀ نظرخواهی دربارۀ راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
نام و نام خانوادگی:
سابقۀ اجرای طرح:

استان محل خدمت:
شمارۀ تماس:

شهرستان/روستا:
نشانی پست الکترونیکی:

مدرسه:
پایهی تدریس:

همکار گرامی
بدون تردید ،نظرات و تجربیات ارزشمند شما در مورد اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و کتاب راهنمای آن در محیط واقعی،
نامه ذیل تدوین شده است.
مهم ترین منبع برای بازنگری کتاب و متناسبسازی آن با نیازهای آموزشی میباشد .بدین منظور پرسش ٔ
خواهشمند است پس از تکمیل آن را به نشانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ارسال نمایید .امید است با نظرات و پیشنهادهای
سازنده ما را در رفع نواقص کتاب یاری رسانید.
مطالعه کتاب اطالعات الزم در خصوص ارزشیابی توصیفی را کسب کنند ؟
1ـ به نظر شما تا چه اندازه معلمان می توانند با
ٔ
دالیل خود را ذکر فرمایید.
بسیار زیاد 		

		
زیاد

تاحدودی		

		
کم

بسیار کم

آیا نیاز است مطالب دیگری نیز در کتاب گنجانده شود ؟

شماره صفحات دالیل خودرا مرقوم فرمایید.
2ـ چه بخشهایی از کتاب نیاز به توضیح بیشتری دارد؟ لطفاً با ذکر
ٔ

پایه مورد نظر را پوشش
3ـ آیا جداول اهداف ،نشانههای تحقق و سطوح عملکرد برنامههای درسی ،اهداف برنامههای درسی ٔ
میدهد؟
خیر
بله
لطفاً دالیل خود را بیان نمایید.


4ـ آیا سطوح عملکرد اهداف ارائه شده در فصل سوم از سازماندهی منطقی و مناسبی برخوردار است؟
بله

خیر

در صورت انتخاب پاسخ خیر ،دالیل خود را مرقوم فرمایید.

5ـ آیا نشانه های تحقق اهداف و سطوح عملکرد آنها از وضوح و شفافیت کافی برخوردار است ؟
بله

خیر

لطفاً دالیل خود را مرقوم فرمایید.

درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کافی میباشد؟
6ـ آیا محتوای فصل سوم کتاب برای ارزشگذاری و قضاوت
ٔ
بله

خیر

در صورت انتخاب پاسخ خیر ،دالیل خود را به تفکیک موضوعات درسی ذکر نمایید.

توصیه دیگری برای بهبود و اصالح کتاب دارید لطفاً مرقوم فرمایید.
7ـ هرگونه پیشنهاد و
ٔ

از همکاری شما سپاسگزاریم
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