
دوره فشرده کارگاهی

آشنایی با مبانی نظری و روشهای عملی

رهبری یاد گیرنده محور

:رسالت دوره 

ایط خود را به همراه تعدادی از  ن عالقمند و حائز شر مدارس یم توانند معلمی 

 نمایند
ن
، به دوره معرف ن ارگایه دوره به صورت ک. دانش آموزان مرتبط با آن معلمی 

مراسم . برگزار یم گرددمرداد ماهتا پایان خردادماه، از نیمه 1401در تابستان و 

.خواهد بودشهریورماهارائه دستاوردهای دوره، در حدود نیمه 

ن ابتدا با مبانن . طرایح دوره به صورت کارگایه در نظر گرفته شده است  نظری معلمی 

ی آموزشر » ی دانش آموز»و شیوه های « رهبر یدی-یادگب  «  محور در فضای هیبر

آشنا یم شوند و سپس یک فرصت دو ماهه خواهند داشت تا در سامانه 

Microsoft.Teams.Education و با همرایه اساتید دوره، مسب  آموزشر که

.کرده اند را با دانش آموزان خود  یط کنندطرح ریزی

ی   و شیوه های عمیل اجرای موثر رهبر
 اصول و مبانن

ن
قصد این دوره، معرف

نده اد ست»، با حمایت «موسسه آموزش عایل علوم شناخت  »محور، توسط یاد گب 

به صورت « وزارت آموزش و پرورش»و « توسعه علوم و فناوری های شناخت  

.یم باشداجرای محدود و محافظت شده، جهت الگو سازی 

:شیوه دوره 

❖

❖

:شرکت در دوره  ❖

در فضای آمیخته

ن  ا ت س ب ا 1ت 4 0 1



نوآورخالق و ⚫

مسلط به موضوع آموزشر ⚫

ی و توسعه فردی⚫ عالقمند به یاد گب 

دارای سابقه ارتبایط موفق با دانش  آموزان⚫

ن در اداره و اجرای دوره ⚫ عالقمند به مشارکت و سهم داشی 

ی مفاهیم و مهارتهای آن⚫ کت در دوره و فراگب   برای شر
ن
امکان وقت گذاری کاف

ی از آن در آمو دارای ⚫ زشتوانمندی و تسلط قبیل به فناوری اطالعات و عالقمند به بهره گب 

 ما گشوده که این تجربُبعد امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ی

ه ها را به جدیدی را به دنیای زندگ

ین  ی در این پارادایم را با ن. که تا کنون قابل تصور بود، ممکن یم سازدوجیهبهب  یام یادگب  پیوندگرای 

ی عمیق . شناسیمیم  یدیبر اساس الگوی یادگب  ی از تکنولهایبر وژی های آموزشر ، مبتتن بر بهره گب 

، در راستای غتن سازی  ندهتجربه »و اطالعان  ، است که عمیقا شخیص« محور و اصیلیادگب 

انتخاب، صدامرتبط و مبتتن بر تقدم نگرش یم باشد و فرایند آموزش را مبتتن بر 

ایکیدانشدانش آموزان پیش یم برد تا عاملیتو  و محتوا خلقیاشتر

ن اتفاق افتد  ی معلمی  توسط خود دانش آموزان و با رهبر

:ویژگی های معلم ❖

:پیوند گرایی و یادگیری عمیق ❖

ن عالقمند یم توانند برای ثبت نام در دوره به نشانن ذیل مراجعه نمایند :  مدارس و معلمی 

h t t p s : / / s e p e h r c o g . i r / s c h o o l

 داشته باشند، برگزار یم ش
ی

، به صورت چرخشر در مدارش که آمادگ ن .ودکالسهای حضوری معلمی 

مدارس برای مشارکت در دوره، 

ایط ذیل باشند معلمیتن یم توانند ییک از  که حائز شر

 
ن
را به همراه تعدادی از دانش آموزان مرتبط با آن معلم، برای ثبت نام در دوره معرف

، این امکان وجود دارد که بیش از یک معلم، . نمایند ن (مثال مدیر آموزش و یا مدیر مدرسه و یا یک معلم همکار)همچنی 

 شوند و در یط دوره، به همراه معلم اول، به صورت 
ن
از یک مدرسه به همراه دانش آموزان معرف

دازند ی ببر ایک به فعالیت های یادگب  بدییه است، همان معلم اول، . اشب 

.فعالیت های  دوره خواهد بوداصیلپاسخگوی 

ز سوی که با موفقیت دوره را به پایان رسانند، امعلمیتن در پایان، به 

موسسه آموزش عایل علوم شناخت  و  وزارت آموزش  و پرورش ، 

گوایه ارائه خواهد شد

موسسه آموزش عایل 
علوم شناخت  

وزارت آموزش و پروش

https://sepehrcog.ir/school


ده، جهت  بطور بسیار فشر

آشنانی معلمان و مدارس با مبانن و

مهارتهای الزم، در یک تیم محدود، چابک 

و محافظت شده طرایح شده است و قصد آن 

الگو  سازی است و نه توصیه ای برای 

ده در  تحول یکباره و گسب 

آموزش و پرورش و

مدارس کشور

این دوره ؛

، درس را نه بر مبنای محتوانی که از قبل آماده شده و نه بر«رهبر آموزشر »

و ابتدا به اساس سناریونی که از قبل دقیقا برنامه ریزی شده، پیش نیم برد بلکه ا

در دانش آموزان یم پردازد و ( Attitude)برای ایجاد نگرش « خلق زمینه»

ی « خود راهبر »آنها را  یم سازد به طوری که خودشان مسئولیت یادگب 

خود را بپذیرند،  بطور اصیل برای تحقق  قصد موضوع آموزشر 

ی خود باشند سپس . بایستند و  نهایتا، خودشان مالک یادگب 

دانش آموزان مجال  این را خواهند داشت که بطور  گرویه، 

ند،  ی، شیوه ای که میخواهند یاد بگب  در طرایح مسب  یادگب 

و نتایج خود را گزارش دهند،دستاورد ها شیوه ای که میخواهند 

در این  حالت . ،  مشارکت داشته باشند«هدایت  معلم  خود»با  

ی»دانش  آموزان،   خود و « عامالن  و  بازیگران  اصیل  عرصه  یادگب 

، «اهداف آموزشر قصد شده»همکالش های  خود یم شوند و در پایان،  

ین وجه در خود آنها محقق میشود نده محور در رویکرد یاد  . به بهب  ، معلمانگب 

ی هستند و دانش آموزان، « جهت دهندگان»و « فعال کنندگان» ا واقعبه یادگب 

کای طرایح، مجریان و به نتیجه  ی هستندرسانندگانشر .مسب  یادگب 

ندهحرکت به سمت طرایح :رهبری یاد گیرنده محور  محور، یادگب 

«  دنیای معلم محور» برای عموم کسانن که در 

.  نفس  کشیده اند، امری دست نیافتتن به نظر یم رسد

هاجرت ، برای کسانن که حاضن به م«تغیب  دنیا»در حایل که این 

ندهاز دنیای معلم محور   به    دنیای  محور یادگب 

باشند، البته سهل و طبییع و رایه 

.  بدون بازگشت است

(شیفت پارادایم)

فرهنگ سازی، مستلزم رویه ها تغیب  

، معلمان، دانش آموزان، مداسمجدد برای 

 تغیب  ساختار خانواده ها 
ً
ها، و جامعه است و نه ضفا

(فولالنمیشل . )دستورالعمل ها و فرآیندها

ی را و تعریف فعالیپداگوژیو نیاز است که برنامه درش، هستیم مجازی ُبعد مکانن و ُبعد زمانن و ُبعد در جهان جدید، دارای فضای یکپارچه ی چند بعدی شامل  ت های یادگب 

 در جهان جدید)
ی

 به صورت این فراتر از آن است که گمان کنیم گایه به صورت حضوری و گایه. در این فضای آمیخته، مجددا بازتعریف کنیم( مانند سایر فعالیت های زندگ

ی در یک فضای یکپارچه، باز تعریف یم ش. مجازی آموزش یم دهیم و کوشش کنیم هر دو را به عنوان دو گونه ی مجزا در برنامه درش بگنجانیم .  وددر اینجا، یادگب 

ی آموزشر »در  .، طرح ریزی، اجرا و سنجش، به گونه متفاون  انجام میشود«رهبر

❖



پس آیا باید منتظر ماند تا 

هر کدام از دانش آموزان، هر زمانن که 

وع به خودش به موضویع عالقمند شد،  شر

ی نماید؟ نقش معلم در  این میانه  یادگب 

چیست؟ آیا نباید تا پایان سال، 

ی هریک از  اهداف یادگب 

دروس محقق شود؟

ی با  و « هیجانات»یادگب 

دانش  آموزان « ارتباطات اجتمایع»

پیوند دارد و لذا دانش آموزان، هنگایم یک 

ند که   یاد یم گب 
مطلب آموزشر را بهب 

  باالنی برای فهمیدن 
ه درونن ن انگب 

ی آن داشته باشند .  و یادگب 

بر اساس پژوهش های انجام شده، 

فت کرد ند، ه ادانش آموزانن که پیشر

 هانی مانند
ی

خالقیت، .2تفکر انتقادی، .1: شایستیک

نده، .4انعطاف پذیری، .3 استقالل به عنوان یادگب 

پشتکار .7انعطاف پذیری شناخت  و .6خودتنظییم، .5

 هانی هستند که برای. نده ارا نشان داد
ی

اینها ویژگ

 در جهان 
ی

اشتغال در صنایع و آیندهزندگ

مختلف، و مناطق جغرافیانی 

حیان  هستندامری 

ی باید این در ادامه، روند یادگب 

 ها را از طریق 
ی

ییاصیلیشایستیک و یادگتر

را برای عاملیتو انتخاب، صدا که مرتبط

ان فراهم این امر مستلزم . یم کند، تقویت کندفراگب 

 . نقش جدیدی برای معلمان است
ا
کنندگانیفعالمعلمان ، اول

یی ، آنها کسانن هستند که یمیادگتر
ً
توانندهستند و ثانیا

کار، زمان و مکان را به طور اختصایص برای

برآوردن نیازهای دانش آموزان مهیا کنند

کاییطرایحو آنها را به عنوان   شر

ی بگنجانند .یادگب 

قویندهانگیزانو انگیزه قوی، در گرو . یادگیری عمیق در گرو انگیزه قوی است

ی  ندهدر رهبر ی به هیچ وجه  بطور کامل به یاد گب  محور، اهداف دروس و مسب  یادگب 

ه های قبیل آنان  ن   رهبر وانهادهدانش آموزان و انگب 
نیم شود، بلکه هبن معلم و هبن

درسغانی آموزشر در آنست که چگونه ابتدا ارتباط دانش آموزان را با اهداف 

برقرار نماید و آنها را برای دانش آموزان معنا دار

ه هایسازد تا  ن دانش آموزان را درونن انگب 

د بطوری ن برای نیل به آن اهداف برانگب 

که  دیگر  آنها  خودشان ، با اصالت

برای تحقق آن بایستند و خود را 

این امر. منشاء تحقق آن ببیند

عالوه بر نیاز به دانش معلیم، 

ن میباشدهبن معلیم مستلزم  .نب 

یبنیادینمسئلهدیگر،عبارتبه آموزشر رهبر

انجامرا فعالیتفالنباید چرا »کهسوالاینبرایآموزان،دانشکهاستآن

م؟یاد را موضوعفالنباید چرا »یاو «دهم؟ پیدا واقیعو درونن پاسخن «بگب 

هبا آنگاهو کنند  ن یبهمبادرتخودشاناصیل،بطور و درونن انگب  و نمایند یادگب 

یمسب   ن در و بپیمایند ،میکند کار بهب  آنها برایکهآنطور رایادگب  بهلنیو ساخی 

ی،اهداف ی)باشندداشتهسهمیادگب  .(اصیلیادگب 

ل   ]    ی میکند و نه کنب  [معلم این مسب  را رهبر



:های آموزشی سرفصل❖

ی آموزشر  رهبر

ندهرویکرد  محوریادگب 

پیوندگرانی سازه گرانی و پاردایم های

ی-هیجانن -طرایح شناخت   اجتمایع یادگب 

ی قرن ی عمیق و یادگب  21چارچوب یادگب 

کارکردهای شناخت  در تربیت

طرح ریزی آموزش تلفیق  

سنجش شناخت  

آموزشر تیمز مایکروسافت 
آموزشر تیمز در آفیسکارکردهای 

ی آموزش های مایکروسافت در یادگب 
یممایکروسافت  یاسب  ، رسانه در یادگب 
آموزشر ماینکرفتدنیاهای
دیک، پلبن ، نوتوان  پب 

افزونه هاو سایر 
تولید مستند

تجهیزات مورد نیاز معلمین
Laptop ~ Surface

Windows 10 ~ Windows11

Office 2021 ~ Office 365

Connected Outlook

Active OneNote

در این دوره کارگایه،

آموزش مفاهیم و کاربست آنها توسط ابزارها، 

لذا در هر جلسه از کارگاه، . به طور یکپارچه صورت یم پذیرد

 به آشنانی با نرم افزارها و کار با آنها،
بخشر به بیان مبانن و بخشر

ن پرداخته یم شود و  بخشر به گفتگو در مورد تجارب و طرایح های معلمی 





ن در یط  در گام نخست، معلمی 

ده، با مبانن و اصول  یک دوره فشر

ی  ندهراهبر ی از یادگب  محور با بهره گب 

.  آشنا یم شوندITابزارهای 
ن به همراه  در گام دوم، معلمی 

هانی سناریو دانش آموزان خود، 

که در مرحله اول طرایح کرده 

.  بودند را یط یم کنند

فته در گام سوم، فرصت  در نظر گر 

ی کالس ر  ا بر شده تا تجارب یادگب 

ته اساس اصویل که در دوره فرا گرف

اند مستند سازی نمایند

 ، در گام چهارم و نهانی

 ، در یط یک مراسم پایانن

و مستند تجارب خود گزاشبه ارائه  

.  یم پردزاند

ن یک در یط گام اول، معلمی 

ی مبتتن بر  آنچه سناریوی یادگب 

آموزش دیده اند را آماد کرده و 

برای کامل شدن در کالس به 

.  بحث و گفتگو یم گذارند

گام دوم، در طول برنامه های تابستانن دانش آموزان 

تدارک دیده اند کنار سایر برنامه هانی که مدارس برای آنانو در

ن ممکن اتفاق خواهد افتاد، لذا بدییه است ورود به مرحله دوم، برای هر یک از مدارس و معلمی 

.  رددمنعطف طرایح شده اند تا اشکایل در روند دوره ایجاد نگبرنامه ها است کیم تفاوت داشته باشد، لذا 









:گام های اجرایی دوره  ❖

تیر 16خرداد تا 28

مرداد27تیر تا 18

شهریور10مرداد تا 22

شهریور 12



ثبت نامهفته2خرداد 19خرداد تا 7

مراجعه به سایت و ثبت نام مدرسه، •
ن و دانش آموزان  معلمی 

دریافت فایل معرفن سخت افزار و نرم •
کت در دوره افزارهای مورد نیاز شر

آماده سازی ابزارهفته1خرداد 26خرداد تا 21

ن جهت اطمینان از کامل بودن • معلمی 
وضعیت سخت افزار و نرم افزارهای مورد 

ن تاپنیاز، با لپ  های خود به محل تعیی 
.  شده مراجعه یم کنند

دوره مبانن و اصولهفته3تب  16خرداد تا 28
هفته ای دو نیم روز •

(مانند دوشنبه عرصها و پنجشنبه صبح ها)

یهفته6مرداد 27تب  تا 18 فعالیت های یادگب 
هفته ای یک نیم روز بحث و تبادل نظر و •

ادامه مباحث دوره+ تجربیات 

آماده سازی گزارشاتهفته2شهریور10مرداد تا 29
آماده سازی فیلم و جزوه گزارش فعالیت ها •

ی و تجربه های یادگب 

ارشجلسه پایانن و ارائه گز شهریور 12

ماه
داد 
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تقویم دوره ❖
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