راهىماي ارزشيابي آواليه از روش تدريس
اساتيد توسط داوشجويان :
داَػجٕی حمرتو
يؼبٔ َت آيٕز غی ٔ حتمی مبت داَ ػگبِ بب ػُب یت بّ ا ضرتاتژی
آيٕزغی بب تغییر رٔظ ارزغیببی از حنِٕ تذریص اضبتیذ از ضُتی
بّ آَالیٍ در صذد هببٕد کیفیت آيٕزظ تئٕری ٔ کبربردی بٕدِ ٔ
بّ ذنیٍ يُظٕر بب ببزبیُی فرای ُذ ارز غیببی از حنِٕ ی تذریص
اضبتیذ بب پرداخنت بّ َمبط لٕت ٔ ضؼف آيٕزظ ٔ ضپص هببٕد خبػیذٌ
بّ َظبو آيٕزظ کم داَػگبِ يی ببغذ ٔ.چُبَچّ اضتحضبر داریذ
ی کی از رٔظ ْبی َ ظبرت بر کیف یت تذریص ا ضبتیذ در را ضتبی
هبی ُّ ضبزی غبخص ْبی آ يٕزظ ،ارز غیببی داَ ػجٕیی ا ضت کّ در
ک ُبر ضبیر رٔظ ْب َ مع يک ًم ٔ يتًى را دارا ا ضت  .از ػ ًذِ
تریٍ ا ْذاف ارز غیببی داَ ػجٕیی يی تٕاٌ يٕارد ز یر را َبو
برد.
 کػف تٕاٌ ٔ َمبط لٕت ٔ ضؼف اضبتیذ .
 برَبيّ ریسی در جٓت تمٕیت َمبط لٕت اضبتیذ.
 تريیى ٔ جرباٌ َمبط ضؼف اضبتیذ.
 رتبّ بُذی اضبتیذ جٓت دػٕت بّ ذنکبری .
 تطٓیم ٔ تطریغ در تبذیم ٔضؼیت ارتمبء رتبّ اضبتیذ.
بر ا یٍ ا ضبش خٕاْ ػًُذ ا ضت بب در َ ظر گرفنت ا یٍ ٔالؼ یت کّ
خذأ َذ يت ؼبل َبظر بر اػ ًبل ٔ َ یبت يب ضت ،بذٌٔ تٕ جّ بّ
يطبئم غخصی َ ،طبت بّ ارزغیببی اضبتیذ گرِٔ ختصصی در فرو ْبی
يربٕ عّ ع بك تب رخي ٓبي ا ػالو غذِ در ْر َیً طبل حت صیهي كّ از
عر یك آ يٕزظ كم ٔ داَ ػكذْٓب ا عالع ر ضبَي يي گردد بب کبربری
خٕد بر ا ضبش راُْ ًبی ز یر بب اْت ًبو ٔ یژِ ا لذاو دنبی یذ .تب
جتس یّ حته یم فري ٓبی ارز غیببی غذِ،دضرت ضي بّ ا ْذاف فٕق را را حت
تر ٔ ضریؼرت دنبیذ.
َکتّ : 1داَػجٕی گرايی يغًئٍ ببغیذ ارزغیببی مشب کبيال" بصٕرت
حمريبَّ يی ببغذ .
َكتّ  : 2الزو بّ ركر اضت در صٕرتي كّ فريٓبي ارزغیببي را در
يٕ ػذ ي مرر تكً یم ًَُبی یذ فب یم اعال ػبت حت صیهي مشب ب طتّ خٕا ْذ
غذ.
حنِٕ اتصبل بّ ضیطتى :
مرح له اول  :اب تذا ٔارد ضبیت داَ ػگبِ ػ هٕو پس غکی اراک بّ
آدرش  www. Arakmu.ac.irغٕیذ  ،در لطًت مست راضت صففحّ اصفهی بفر
رٔی ي ُٕی ث بت َبو داَ ػجٕیی که یک دنبی یذ صفحّ ای بّ غکم ز یر
ظبْر يی گردد.
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بب ٔارد دنٕدٌ کذ کبربری ٔ کهًّ ػبٕری کّ داریذ ( کذ کبربری
ذنبٌ مش برِ داَ ػجٕیی ٔ که ًّ ػ بٕر مشبرِ غُب ضُبيّ مشب يی بب غذ)
ٔارد صفحّ اصهی خٕاْیذ غذ .
َکتّ : 3در ایٍ صفحّ کهیّ يُٕ ْبی آيٕزغفی (اَتخفبة ٔاحفذ ،
کبرَبيّ يٕلت  ،کبرَبيّ کم  )........مشب غیر فؼبل غذِ اضت ٔ
تب زيبَی کّ ارز غیببی ا ضبتیذ خٕد را ا جنبو َذْ یذ ي ُٕ ْبی
آيٕزظ برای مشب فؼبل خنٕاْذ غذ بّ غکم زیر :

در ل طًت ٔ ضظ صفحّ بب ر َگ لر يس برای مشب پ یبو دادِ ا ضت کّ
ارزغیببی اضتبد خٕد را اجنبو دْیذ.
مرح له دوم  :در ل طًت مست را ضت صفحّ بررٔی گسی ُّ ارز غیببی
اضبتیذ کهیک دنبییذ صفحّ ای بّ غکم زیر ظبْر خٕاْذ غذ .
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مرح له سوم  :بر رٔی ػ ُٕاٌ درش يربٕ عّ که یک دنبی یذ
ارزغیببی بّ غکم زیر ظبْر يی گردد.
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فرو

در غكم فٕق پرضػُبيّ ارزغیببی از اضتبد يربٕعّ را يػبْذِ يي
دنبییذ کّ غبيم ضّ لطًت اضت .لطًت أل داراي  14ضئٕال يربٕط
بّ اضتبد  ،لطًت دٔو داراي  4ضئٕال  ،يربٕط بفّ داَػفجٕ از
خٕد يی بب غذ ل طًت ضٕو چُبَ چّ َ ظرات ضبزَذِ ای پیرا يٌٕ
ي طبئم آيٕز غی داَ ػگبِ ٔ کبر ا ضبتیذ دار یذ درا یٍ ل طًت ٔارد
دنبییذ.
َکتّ : 3داَػجٕی گرايی جٓت تكًیم پرضػُبيّ بّ َكبت زیر تٕجّ
فريبییذ:
 - 1کهیّ ضئٕاالت پرضػُبيّ پبضخ دادِ غٕد .
 - 2ارزغیببي فمظ یک ببر براي ْر اضتبد فؼبل خٕاْذ غذ.
 - 3پرضػُبيّ پص از تبییذ لببم ٔیرایع جمذد خنٕاْذ بٕد .
َكتّ  :4یک درش ممکٍ اضت یک یب دٔ یب چُذ اضتبد داغفتّ ببغفذ
کّ در ایُگٕ َّ يٕارد در ضی کّ بب غرایظ فٕق ا ضت ػ ُٕاٌ درش
تکراری ٔنی اضتبدآٌ يتفبٔت خٕاْذ بٕد در ایُگَّٕ يٕارد ببیذ
که یّ ا ضبتیذ ير بٕط بّ آٌ درش را بّ صٕرت جذاگب َّ ارز غیببی
دنبییذ .
جمذدا" تبکیذ يی دنبیذ ارزغیببی مشب از حنِٕ تذریص اضبتیذ بصٕرت
حمريبَّ ٔ بذٌٔ يػخصبت فردی ببلی خٕاْذ يبَذ.
بب تػكر از مشب داَػجٕیبٌ گرايي
يركس خذيبت يبغیين
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