
 پوشه کارچگونگی استفاده از دفتر ثبت فرآیند هاي کالسی  و 

  :به دو گونه ثبت می شوند تمام فرایند ها و فعالیت هاي کالسی

  دفتر ثبت مشاهدات - الف

  :چگونگی استفاده از دفتر ثبت فرآیند هاي کالسی

  :جهت ثبت مشاهدات به دو صورت به کار گرفته می شود فقطفقط  و خواهیم گفت دفتر ثبت مشاهداتاین دفتر که از آن به این به بعد به آن 

ارات را در آن مشاهده و یعنی صفحه هاي این دفتر را به چک لیست هایی تبدیل می کنیم به طوري که رفتارهاي مورد نظر منطبق با اهداف و انتظ:به صورت ساختارمند - 1
  .می کنیم و ثبت یا چک لیست هاي  تهیه شده آماده از قبل  را دراین دفتر نگهداري و پیوست و)  تهیه  چک لیست ( ثبت کنیم

 :قرار بگیرد دفتر ثبت مشاهداتمانند چک لیست زیر براي قرآن پایه سوم که باید دراین

 

  )واقعه نگاري یا رویداد نگاري: ( به صورت بدون ساختار- 2

دانش هاي خاصی که از  رفتارها و فعالیت. کند، مناسب است آموزان مشاهده می هگاه معلّم در کالس و مدرسه از  دانشادار، که گ یی معنیاین ابزار، براي ثبت وقایع و رویدادها
نش آموزان را شامل می از دادرصد  10فقط واقعه نگاري با توجه به بافت کالس تقریبا  .نگاري است سر می زند، عمدتاً موضوع خوبی براي واقعه آموز در زمینه هاي مختلف

 .شود

ـ فعالیت هاي غیر معمول درسی و غیر درسی ـ )  مثبت و منفی( تعامل با همساالن ـ پرخاشگري ـ گوشه گیري ـ ناسازگاري هاي ویژه ي رفتار هاي غیر قابل انتظار : مثال 
 ابتکارات ـ خالقیت ها 

چه واقعاً رخ داده است، نوشته شده و سپس، آن  بنابراین، در بخش توصیف، آن. است ارائه ي راهکارو  آن تفسیررویداد و  توصیف عینیبخش  سههر واقعه نگاري داراي  
 .و نهایتا راهکاري ارائه می گردد  شود حل ها یا نتایج مثبت و منفی آن نیز اشاره می  در بخش تفسیر، به دالیل احتمالی و راه. گردد رویداد تفسیر می

داده هاي حاصل . نگاري در یک مدت معین می تواند تصویر نسبتا کاملی از تغییراتی که در یک دانش آموز خاص صورت می پذیرد در اختیار معلّم قرار دهد  استفاده از روش واقعه
  . از روش واقعه نگاري در طول یک دوره ي زمانی می تواند دیدگاه طولی از رشد و الگوهاي تغییر دانش آموزرا به ما بدهد 

  واقعه نگاريمونه یک ن

  :کالس درس مشاهده گر :محل مشاهده 11/11/93:   تاریخ : ........................................نام ونام خانوادگی دانش آموز 

  کم رویی وخجالتی :عنوان رویداد



علی با مکث بیشتر پاي تخته رفت و با صداي بسیار آرام شروع به خواندن . دانش آموزان به نوبت پاي تخته رفته و شعر مورد نظر را با صداي بلند و آهنگین می خوانند :توصیف رویداد
  . علی آقا بسیار آرام خواندي و من اصال متوجه نشدم : شعر نمود وقتی شعر را تمام کرد یکی از دانش آموزان گفت 

  .علی به خواندن شعر بسیار عالقمند است ولی از خواندن در جمع خجالت می کشد:تفسیر رویداد

  .الزم را مبذول نمایند  دادن مسئولیت هاي بیشتر به علی تا خود را بیشتر نشان داده و ابزار وجود نماید ضمنا با اولیاي علی صحبت شده تا در این مورد اقدامات :راهکار

  پوشه کار -ب

رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ ، امضا  آثاري که نمایانگر کوشش ها و پیشرفت هاي دانش آموزان در فرایند یادگیري است و بتواند به دانش آموز و اولیا در شناخت عملکرد و روند
  .و بازخورد به روي شواهد انتخاب و در پوشه کار نگهداري می نماید 

آنچه مهم است این که هر اثري که در پوشه ي کار قرار می گیرد یک قطعه از پازل توانایی دانش . دنبال نماید ، شواهدي را در پوشه ي کار قرار دهد نباید معلّم بی آن که هدفی را 
 . آموز است و نباید بی مورد و بی آن که آن اثر بتواند فرایند یا فرآورده ي قابل تحلیل را به تصویر بکشد در پوشه کار قرار گیرد 

آموزان باید در پوشه ي کار براي جلوگیري از آشفتگی و نا به سامانی در محتواي پوشه ي کار و صرفه جویی در وقت الزم است تعیین شود که چه موادي از تولیدات دانش  •
 :قرار داده شود مانند 

 ـ آزمون ها1

 ـ تمرین ها و تکالیف2

 ـ تولیدات3

 ـ گزارش ها4

 ـ پروژه ها5

 ـ نقاشی ها6

 ـ و مانند این ها7

 .پوشه از الیه هاي مناسب با اهداف ، انتخاب شود 

 .کمک بگیرد) از اولیا در این جهت کمک گرفته نشود(تنظیم و مدیریت پوشه ي کار بر عهده ي معلم است و در این کار بهتر است از دانش آموز و 

 .اوراق هر درس کنار هم نگهداري شود 

 .ود داري شود از حجیم شدن بی مورد پوشه خ

این ارزیابی می تواند در جلسات معلم با والدین در طول سال تحصیلی انجام شود  ).تا والدین ارزیابی کنند. (پوشه کار را به رویت والدین برساند) پایان هرماه(معلم هر از چند گاهی
 .دتا برخی والدین که سواد چندانی ندارند از دیگر والدین جهت درج نظرات کمک بگیرن

 ملزومات پوشه کار دانش آموزان 

 : حتما و حتما پوشه ي کار هر دانش آموز

 .ـ به الیه الیه تقسیم شده باشد 1 •

 حتی المقدور ماهیانه )الزامی ( ـ خود ارزیابی دانش آموز 2 •

 )اختیاري ( ـ فهرست محتوي 3 •

 حتی المقدور ماهیانه) الزامی (ـ ارزیابی والدین 4 •

 )اختیاري ( ـ ارزیابی معلم 5 •

 )اختیاري (ـ نمون برگ پیشرفت تحصیلی 6 •

 که در پوشه قرار می گیردبراي تمام شواهدي )الزامی ( بازخورد ـ تاریخ ـ امضا ـ 7 •



 )اختیاري ( ـ بقیه موارد 8 •

 
  

  آموزش ابتدایی درسی و مدرس ارزشیابی توصیفی گروه هاي گروه سر. علی فاطمیان: تهیه و تنظیم

  .نکات زیر را به اطالع و امضاي معلمان عزیز برسانندمدیران محترم 

 


