
یادگیری، کلید توسعه
ــیری  ــعه ی جوامع و مس ــکو (۲۰۰۸) آموزش را کلید توس یونس
ــش کنترل  ــا و افزای ــق توانایی ه ــرای تحق ــراد را ب ــه اف ــد ک می دان
ــیون  ــازد. کمیس ــذار بر آن ها توانمند می س ــر تصمیم های اثر گ ب
بین المللی یونسکو در کتاب «آموزش برای قرن ۲۱» معتقد است 
که یادگیری در سراسر زندگی و مشارکت در جامعه از عوامل کلیدی 
ــرعت درحال تغییر است.  ــخ گویی به چالش های جهان به س پاس
ــتون یادگیری، یعنی یادگیری برای  کمیسیون مذکور بر چهار س
دانستن، یادگیری  برای انجام دادن، یادگیری برای با هم زیستن 
ــروز از فراهم  ــد. جامعه ی ام ــدن تأکید می کن ــری برای ش و یادگی
نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش 
حرکت کرده [است] و اصالحات جدید برنامه ی درسی بر پرورش 

ــعه ی برنامه ی  ــای فراگیرندگان، چگونه یاد گرفتن، توس مهارت ه
ــتفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید می کنند.  ــی و اس درس
ــتلزم تغییر نقش معلم است (لی و همکاران،  چنین تغییراتی مس
ــر  ــه یاریگ ــات ب ــده ی اطالع ــم از مخابره کنن ــش معل ۲۰۰۳). نق
فراگیری، راهنما و هم درس با دانش آموز تغییر می یابد. این نقش 
جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد بلکه نیازمند کسب دانش ها 
و مهارت های جدید است. دانش آموز در چنین محیطی، در فرایند 
یادگیری خود مسئولیت بزرگ تری را به عهده می گیرد؛ چرا که  باید 
بجوید، بیابد، نتیجه بگیرد و دانسته های خود را با دیگران شریك 
ــای نیرومندی را برای  ــود. فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزاره ش
ــوی فراگیری دانش آموز محور و  ــتیبانی از این سیر تحول به س پش

نقش جدید معلم و شاگرد فراهم می کند (شمس، ۱۳۸۴).

صالحیت ها و شایستگی های 
آموزگارعصر حاضر

اصولی که معلمان باید بدانند
و قادر به انجام دادن آن ها باشند

مقــــــــــــالــــــــــــه

اشــــاره
«در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر استقرار نظام سنجش صالحیت های عمومی، تخصصی وحرفه ای، تعیین مالك های ارزیابی و 
نظام رتبه بندی علمی و تربیتی آموزگاران و تقویت انگیزه ی ارتقای شغلی در آنان، «براساس نظام معیار اسالمی» و «استقرار نظام پرداخت ها»  
براســاس تخصص، شایســتگی ها و عملکرد رقابتی تأکید شده اســت. بدین معنا که برای ارتقای شأن معلم در نظام اجرایی کشور و توسعه 
و پیشــرفت همه جانبه ی جمهوری اســالمی ایران، به خصوص نقش آن در تعلیم و تربیت اسالمی، اقتضا دارد  در یك نظام شایسته ساالری، 
مبتنی بر ارزیابی های کاربردی و رقابتی، معلم مورد آزمون واقع شود و متناسب با توانمندی های تخصصی و حرفه ای و شایستگی های فردی 

و اجتماعی در رتبه ای مناسب قرار گیرد.
هم چنین، اصول تربیت اسالمی (در مواردی نظیر انطباق با نظام معیارهای اسالمی، اولویت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، خردورزی 

و اعتدال)، آموزگاران فرهیخته و شایسته و متناسب با تراز اعتقادات اسالمی می طلبد.
بنابراین و در این راستا، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است در اجرای سند تحول بنیادین و با همکاری تمامی اجزای دولت جمهوری 
اسالمی ایران، نسبت به تدوین نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان در یك دوره ی زمانی اقدام کند و هم زمان، اصالحات ساختاری و محتوایی  
الزم را در نظام تعلیم و تربیت اعمال نماید. در این طرح، نظام پرداخت ویژه ای به منظور ارزیابی شایستگی ها و پرداخت متناسب با آن برای 

۱۳۹۲جامعه ی معلمان در نظر گرفته شده است» (حاجی بابایی و دیگران، ۱۳۹۲جامعه ی معلمان در نظر گرفته شده است» (حاجی بابایی و دیگران، ۱۳۹۲).

دکتر نیره شاه محمدیدکتر نیره شاه محمدی
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ــیار در نحوه ی انجام  ــا چالش های پیچیده و بس عصر حاضر ب
ــری، ما را تحت  ــران و نحوه ی یادگی ــراری ارتباط با دیگ کار، برق
ــت. عامل اصلی و تازه در این تغییر ها افزایش  تأثیر قرار داده اس
ــت. «جامعه ی اطالعاتی»،  ــادی اطالعات و دانش اس نقش بنی
ــری» اصطالحاتی برای  ــه ی یادگی ــش» و «جامع «جامعه ی دان

۲۰۰۷معرفی این دوره هستند (وایالنت، ۲۰۰۷معرفی این دوره هستند (وایالنت، ۲۰۰۷).
ــدی دارند.  ــش کلی ــرورش نق ــترش آموزش و پ ــان در گس معلم
مهم ترین عامل کیفیت، کنش و واکنش هایی است که میان معلمان 
ــوزان اتفاق می افتد . عناصر این تعامل دانش، مهارت و  و دانش آم
حساسیت معلم از یك سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی 
ــوی دیگر هستند  و اجتماعی و ویژگی فرهنگی یادگیرندگان از س
که موفقیت یا شکست آموزش و پرورش را تعیین می کنند. بنابراین ، 
به کارگماردن تواناترین و شایسته ترین افراد برای حرفه ی معلمی 
حیاتی ترین مسئله است و حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و 
آموزش های ضمن خدمت هستند که با کیفیت برتر و باالتر فراهم 
آیند و برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش 
را در طول دوران خدمت افزایش دهند. کیفیت هر نظام آموزشی 
ــت (رئوف،  ــته اس ــان آن جامعه وابس ــه کیفیت معلم ــت ب در نهای
ــدن معلمان بر جنبه های تکنیکی تدریس و  ۱۳۷۹). حرفه ای ش
ارتقای موقعیت اجتماعی حرفه ی معلمی متمرکز است. حرفه ای 
ــیله ی آن انجام یك حرفه یا شغل  ــت که به وس ــدن فرایندی اس ش
ــتلزم داشتن مهارت های ویژه ای می شود. معلم حرفه ای باید  مس
از دانش محتوایی، رشد کودك، سبك های یادگیری، راهبردهای 
ــا احترام به  ــای همراه ب ــد از ارزش ه ــس و مجموعه ای جدی تدری
ــکاران و گرفتن بازخورد مداوم  تفاوت های فردی، همکاری با هم
ــس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر درک عمیق تری  از تدری
ــوزش مداوم  ــت و آم ــد در تربی ــای جدی ــد. رویکرد ه ــته باش داش
ــاس توسعه ی مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش،  آموزگاران براس
ــت های  در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت حرفه ای و سیاس
ــده و آموزش نیاز  ــعه ی حرفه ای به وجود آم حمایت کننده ی توس
ــت، ۲۰۰۷). ــت (وایالن ــده اس مداوم زندگی حرفه ای معلمان ش

مفهوم صالحیت و مهارت حرفه ای آموزگاران
ــت و  ــوم صالحی ــاره ی مفه ــت درب ــران تعلیم و تربی صاحب نظ
ــتم در  ــط قرن بیس ــه ای آموزگاران، که از اواس ــای حرف مهارت ه
ــت، نظریات مختلفی  بیان  ــده اس ــی پدیدار ش نظام های آموزش
ــه مؤلفه های  ــن و بومهان (۲۰۰۵) ب ــه هایبرم ــد. از جمل کرده ان
ــد و ویلگاس و  ــاره کرده ان ــای تدریس و ارزش یابی» اش «روش ه
ــم را در  ــای حرفه ای معل ــز نقش مهارت ه ــرس  (۲۰۰۷) نی ریم
ــته و در این رابطه  ــیار ضروری دانس ــی بس ــر در نظام آموزش تغیی
ــی و  ــای «روش های جدید تدریس، تکنولوژی آموزش به مؤلفه ه
ــه توانایی های مربوط  ــد. مهرمحمدی ب ــی» پرداخته ان ارزش یاب
ـــتفاده کـردن معلــم از  ــس و ارزش یابی و اس ــه روش های تدری ب

اعتقـاد  ــــی  آموزش تکنولــوژی 
ــی (۱۳۷۴)  دارد. منظور مرعش
ــی  آگاهـ ــا  مهــارت هــ ــن  ای از 
ــان از «روش های تدریس،  معلم
ــازمان دهی و اداره ی کالس،  س
مشاوره و راهنمایی دانش آموزان 
و ارزش یابی» است. هم چنین، 
ــا  ــه مهارت ه ــی (۱۳۸۴) ب ملک
ــی معلم در  ــای عمل و توانایی ه
ــری مانند «مهارت  فرایند یادگی

در تهیه ی طرح، اجرای روش های نوین تدریس، طراحی آموزشی 
و ارزش یابی» و شعبانی، نوروزی و آقازاده نیز به آشنایی معلمان 
ــی و ارزش یابی» به عنوان  با «روش های تدریس، طراحی آموزش
ــد. لذا، با  ــه ای معلمان اعتقاد دارن ــای مهارت های حرف مؤلفه ه
ــی از نظریات  ــف صاحب نظران ترکیب ــی نظریه های مختل بررس
مختلف اتخاذ شده است اما نکته ی حائز اهمیت این است که این 
۱۳۷۹مفاهیم با مفهوم معلم اثر بخش مرتبط اند (مهرمحمدی، ۱۳۷۹مفاهیم با مفهوم معلم اثر بخش مرتبط اند (مهرمحمدی، ۱۳۷۹).

معلم اثربخش کیست؟
ــده  ــی» تعاریف گوناگونی ارائه ش ــاره ی «اثر بخش تاکنون درب
ــت. در فرهنگ علوم تربیتی آمده است: «اثر بخشی عبارت  اس
ــت از میزان تحقق اهداف و انجام موفقیت آمیز مأموریت. به  اس
ــی عبارت است از عملکرد و کارایی مطلوب  تعبیر دیگر اثر بخش

در تخصیص منابع» (فرمهینی فراهانی ،۱۳۷۸).
ــای مورد نیاز برای  ــش و مهارت ه ــوزگاران اثر بخش باید دان آم
ــند و نیز باید  ــته باش ــای مورد نظر را داش ــه هدف ه ــتیابی ب دس
بتوانند آن ها را در زمان مناسب به شیوه ی مطلوب و مورد انتظار 
ــی (۱۹۸۲)، برخورداری از دانش  ــه کار گیرند. طبق نظر میدل ب
ــا صالحیت معلم  ــتگی ی ــای مختلف با عنوان شایس و مهارت ه
مطرح می شود و کاربرد دانش و مهارت های مزبور عملکرد معلم 
ــی  ــعی دارند اثر بخش ــگرانی که س ــی می گردد. لذا، پژوهش تلق
ــتگی معلم و عملکرد  ــند، باید بتوانند بین شایس معلم را بشناس
ــرار کنند. آموزگار  ــی پیوندی برق ــق هدف های آموزش وی و تحق
ــتقیم  ــب هدف هایی را که به طور مس اثر بخش به گونه ای متناس
یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموز مرتبط است، محقق کند. 
ــازمان یافته و آماده  ــی س ــوزگاران اثر بخش به خوب ــای آم کاره
است؛ یعنی از وقتشان به خوبی استفاده می کنند و می کوشند  
برنامه های خود را از قبل تنظیم کنند. برای تغییر دادن موضوع 
ــتفاده می کنند؛ یعنی در کالس  بحث  و  گفت وگو از لحظه ها اس
ــوند و هر حادثه ی یادگیری  فعالیت های متنوعی را باعث می ش
ــر می دانند.  ــه ی یادگیری دیگ ــه ای برای حادث ــه و بهان را مقدم
این گونه معلمان از برنامه یا جدول یادگیری سریع بهره می برند؛ 
ــال اداره می کنند،  ــاد و فع ــده، ش ــورت زن ــی کالس را به ص یعن

معلمان در گسترش 
آموزش و پرورش نقش 

کلیدی دارند. مهم ترین 
عامل کیفیت، کنش 
و واکنش هایی است 

که میان معلمان و 
دانش آموزان اتفاق 

می افتد 
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ــت او وارد نمی آورند.  ــش از ظرفی ــاری بی ــی به دانش آموز فش ول
ــوزان را برای یادگیری، فعال نگه می دارند؛  انگیزه های دانش آم
ــای روانی ای ایجاد می کنند که دانش آموزان  یعنی آن چنان فض
ــرای آموختن باقی می مانند. موجباتی را  کنجکاو و برانگیخته ب
فراهم می آورند که دانش آموزان ما هیجان و انگیزه ی الزم را برای 

انجام فعالیت های یادگیری داشته باشند (ساعتچی، ۱۳۷۴).
بر اساس تحقیقی که راینز (۱۹۶۱) انجام داده است،  معلمی 
ــار و  ــد و رفت ــوزان را می فهم ــتانه دارد، دانش آم ــار دوس ــه رفت ک
ــت، دانش آموزان را برای  هیجان هایش سازمان یافته و سالم اس

ــتر برمی انگیزد. ضمنًا خالقیت و نوآوری او باعث  یادگیری بیش
ــتر احساس  ــند، بیش ــود دانش آموزان کالس فعال تر باش می ش
ــرل رفتارهای  ــد و در عین حال عزت نفس و کنت ــئولیت کنن مس

نامطلوب نزد آنان باالتر از دانش آموزان دیگر باشد.
ــای نقش خود  ــه در ایف ــرل (۱۹۷۲) معلمی ک ــه عقید ه ی پ ب
به عنوان رهبری موفق عمل می کند، دارای ویژگی های زیر است. 
ــنیدن  ــد و اغلب به ش ــب می کن ــی را ترغی ــوع و گوناگون ۱. تن

عقیده و نظرهای جدید دانش آموزان تمایل نشان می دهد.
۲. در بحث و گفت وگو پر انرژی است.

۳. برای مصالحه و توافق شرافتمندانه آماده است. در هر نظام 
ــی مواردی در کالس درس پیش می آید که دانش آموزان  آموزش
ــه ی خاصی به بحث و مجادله با معلم خود  عالقه مندند در زمین
ــه نتایج قابل توجه   ــه بحث و جدل ها زمانی  ب ــد. این گون بپردازن
ــتیابی به نوعی  ــه معلم  مهارت و توانایی دس ــود ک منتهی می ش
توافق و مصالحه ی شرافتمندانه و مبتنی بر واقعیت های زندگی 

را در کالس درس داشته باشد. 
ــخیص می دهد. ــه مصالحه ناپذیرند، تش ــی را ک ۴. تعارض های
ــت، توانایی  ــه در اداره و رهبری کالس خود موفق اس ــی ک معلم
ــمندانه ی تعارض ها و تضادهایی موجود در مباحث را  حل هوش

دارد.
ــه آثار و  ــوزش را با توجه ب ــن و مقررات آم ــت قوانی ــادر اس ۵. ق
ــد. معلم موفق برده ی بی چون و  ــج آن ها مورد توجه قرار ده نتای
ــت و هنگام اجرای مقررات، ضمن احترام به  چرای مقررات نیس
ــاد و عوامل پیچیده ی  ــد مقررات را با توجه به ابع آن ها می کوش
ــلیم اجرا  ــانی، عدل، انصاف و مروت و مهم تر از آن عقل س انس

کند (ساعتچی،۱۳۷۴).

استانداردهای حرفه ای 
ــی میانه، واژه ی «استاندارد» به معنای پرچم ،  در زبان انگلیس
ــکریان پیرامون آن گرد می آمدند. واژه ی  َعَلم و ُکَتلی بود که لش
ــتاندارد از زبان فرانسوی باستانی گرفته شده و از نظر معنی  اس
ــی (stand) یعنی ایستادن بوده است.  تحت تأثیر واژه ی انگلیس
ــی واژه ی  «معیار»، «مقیاس»، «شاخص» و «تراز»  در زبان فارس
ــال های اخیر،  ــت. در س ــده اس ــتاندارد به کار برده ش ــرای اس ب
ــتاندارد و استانداردسازی  ــانی»، اس دانش «مدیریت منابع انس
ــانی مورد توجه پژوهشگران حوزه ی مدیریت  عملکرد منابع انس
ــانی اثر بخش در  ــه نقش منابع انس ــت. با توجه ب ــرار گرفته اس ق
ــی،  ــازمان های آموزش ــت در س ــای تعلیم و تربی ــق هدف ه تحق
استاندارد سازی عملکرد منابع انسانی و استانداردهای حرفه ای 
ــی، معلمان و فراگیرندگان مورد توجه قرار گرفته  مدیران آموزش
ــازی عملکرد آموزگاران  ــت. در آموزش وپرورش استانداردس اس
ــی – یادگیری  ــول در فرایند یادده ــاد  هماهنگی معق ــرای ایج ب

متناسب با تحوالت زمان و مکان صورت می پذیرد.
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صالحیت های حرفه ی معلمی
ــناخت ها، گرایش ها و  ــای معلمی، مجموعه ی ش صالحیت ه
ــت که آموزگار با کسب آن ها می تواند در جریان  مهارت هایی اس
ــی، عاطفی، اجتماعی و  ــمی، عقل تعلیم و تربیت به پرورش جس
ــوی فراگیرندگان کمك کند. این صالحیت ها را  می توان در  معن
سه حیطه ی شناختی، عاطفی و مهارتی طبقه بندی کرد. منظور 
ــناختی مجموعه ی آگاهی ها و مهارت های  از صالحیت های ش
ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات 
ــازد . صالحیت های عاطفی  ــا تعلیم و تربیت توانا می س مرتبط ب
مجموعه گرایش ها و عالیق معلم به مسائل و موضوعات مرتبط 
ــه مهارت ها و  ــت و صالحیت های مهارتی ب ــا تعلیم و تربیت اس ب
ــود.  توانایی های علمی آموزگار در فرایند یادگیری مرتبط می ش
ــه گانه، صالحیت تأثیرگذاری بر  از مجموعه ی صالحیت های س

دانش آموز حاصل می شود (ملکی، ۱۳۸۴).
هانتلی (۲۰۰۸) قابلیت های آموزگاران را در سه زمینه ی دانش 
حرفه ای، عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای دسته بندی کرده است.

صالحیت های حرفه ای آموزگاران در آمریکا 
ــای  ــای اعط ــه ی زمینه ه ــم هم ــدی معل ــای کلی صالحیت ه
گواهی نامه به معلم را در بر می گیرند. این صالحیت ها ده اصل 
ــا را بدانند و بدون در  ــتند که همه ی معلمان باید آ ن ه کلی هس
ــام دادن آن ها  ــادر به انج ــی خاص ق ــر گرفتن محتوای درس نظ

باشند. خالصه ی صالحیت ها به شرح زیر است:
۱. داشتن دانش مرتبط با محتوای درس

۲. داشتن دانش مرتبط با بهبود و یادگیری دانش آموز
۳. توانایی تطبیق دادن آموزش با نیازهای یکایك فراگیرندگان

۴. توانایی استفاده از راهبردهای چندگانه ی آموزشی
۵. داشتن مهارت های اداره ی کالس و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

۶. داشتن مهارت های ارتباطی
۷. داشتن مهارت در برنامه ریزی آموزشی

۸. ارزیابی یادگیری دانش آموزان
۹. مسئولیت پذیری و تعهد حرفه ای

۱۰. فعالیت گروهی

صالحیت های حرفه ای آموزگاران در سنگاپور 
ــه ی معلمی به پنج بخش زیر  ــنگاپور صالحیت های حرف در س

تقسیم می شود.
۱. رشد همه جانبه ی کودك (شایسته محوری)

در میان گذاشتن ارزش ها با دانش آموزان 
اقدام برای رشد دانش آموز

۲. پرورش دانش 
 تسلط بر موضوع 

عالقه ی فعال به موضوع درسی
ــرورش در  ــد آموزش و پ ــی با رون ــرای هم گام ــکار عمل ب ابت

موضوع تدریس خود
داشتن تفکر تحلیلی 

 توانایی در تحلیل و حل مشکالت
بازشناسی روابط علی- معلولی

اولویت بخشی به وظایف بر مبنای اهمیت آن ها
تدریس خالقانه 

استفاده از روش های متداول و نو برای تدریس 
فراهم کردن نوشته ها و برگه های کار

برانگیختن عالقه ی دانش آموزان با استفاده از فنون خاص 
و رویکرد هایی به آموزش مفاهیم 

ارزیابی یادگیری از طریق پرسش های ساده
۳. کار با دیگران

اطالع رسانی به والدین در زمینه ی فعالیت ها، پیشرفت های 
دانش آموزان و خط مشی های آموزشی

در نظر گرفتن والدین به عنوان همکاران آموزشی
ترغیب درگیری والدین در فرایند آموزش

تمایل به کمك به دیگران و در اختیار قرار دادن اطالعات
بیان نگرش مثبت و انتظارات از دیگران

ــکاران برای  ــری از هم ــه یادگی ــتیاق ب ــتن تمایل و اش داش
دستیابی به اهداف کار خود

۴. شــناخت خود و دیگران (این شایستگی به طور رسمی بررسی 
نمی شود.)

ــود در  ــای خ ــا و ضعف ه ــت از توانایی ه ــتن درك درس داش
جنبه های مختلف

برخورداری از هوش هیجانی مناسب
۵. نفوذ بر ذهن ها و قلب ها 

ــد  ــرای برطرف کردن فوری نیازهای رش ــنهاد ب ارائه ی پیش

۱۱ ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی هجدهم |  شماره ی١



حرفه ای دیگران
دادن مشاوره ی علمی و ارائه ی تجربه ی حرفه ی معلمی به 

آموزگاران تازه کار 
آگاهی از خط مشی ها و رویه های کاری 

بازشناسی توانایی های سازمانی 
درك مقاومت دیگران در مقابل تغییر 

درك منطق حاکم بر خط مشی ها (استینر،۲۰۱۰)

صالحیت های حرفه ای معلمان در انگلستان
ــه بخش  ــتان در س ــتگی های حرفه ی معلمی در انگلس شایس
مرتبط طبقه بندی شده اند:۱. تجربیات و ارزش های حرفه ای، 

۲. دانش و درك و فهم، ۳. تدریس. 
۱. تجربیات و ارزش های حرفه ای

این شایستگی در برگیرنده ی نگرش و تعهدی است که انتظار 
می رود هر معلمی داشته باشد و شامل موارد زیر می شود.

داشتن رفتار همراه با توجه و احترام  به دانش آموزان و توجه 
به رشد آن ها به عنوان یادگیرنده 

ــن  ــت در بی ــای مثب ــا و ارزش ه ــا، نگرش ه ــج رفتاره تروی
دانش آموزان

ــرای تعیین  ــاغل ب ــن و صاحبان مش ــا والدی ــر ب ــاط مؤث ارتب
مسئولیت ها، عالیق و حقوقی که در یادگیری دانش آموزان دارند 
درك کمك ها و حمایت های همکاران و دیگر افراد حرفه ای 

در زمینه ی تدریس و یادگیری 
توانایی بهبود تدریس خود از طریق ارزش یابی، یادگیری از 

تجربه های مؤثر دیگران و از مدارك و شواهد علمی
ــی مرتبط به حوزه ی کاری و  ــی از چارچوب های قانون آگاه

مسئولیت های خود

۲. دانش و درك و فهم 
این شایستگی به آموزگاری کار آزموده و آگاه از موضوع تدریس 
ــوه ی یادگیری و  ــنی از نح ــود نیاز دارد؛ معلمی که درك روش خ
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. شایستگی دانش 

و درک و فهم شامل موارد زیر می شود.
داشتن دانش و درك درست نسبت به موضوع تدریس 

ــم ارزش ها، مقاصد، هدف ها و نیازهای معمول  دانش و فه
آموزشی مندرج در برنامه ی درسی ملی 

ــمی،  ــد جس ــری یادگیری دانش آموزان از رش درك تأثیر پذی
ذهنی، زبانی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی آن ها 

ــات   ــج و الزام ــی رای ــای درس ــا، برنامه ه ــی از انتظاره آگاه
آموزشی 

ــتفاده ی مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  اس
موضوع درسی و در حمایت از نقش گسترده تر حرفه ای خود

ــئولیت ها و دانستن روش کسب کمك و مشاوره از  درك مس

افراد متخصص 
دانستن طیف وسیعی از راهبردها برای ارتقای رفتار خوب 

و ایجاد یك محیط یادگیری هدفمند
۳. تدریس 

ــتگی ها مرتبط با مهارت های برنامه ریزی، نظارت و  این شایس
ارزیابی، آموزش و مدیریت کالس هستند. و با  ارزش ها و دانش 

مرتبط با بندهای یك و دو گره خورده اند.

استفاده ی مناسب از طیف وسیعی از راهبردهای کنترل و 
ارزیابی برای سنجش پیشرفت دانش آموزان در جهت هدف های 
ــات برای  ــتفاده از این اطالع ــده و اس ــری برنامه ریزی ش یادگی

ارتقای برنامه ریزی و تدریس خود
مشخص کردن هدف های یادگیری - یاددهی که مرتبط با 

همه ی دانش آموزان کالس است.
ــتفاده از هدف های یاددهی– یادگیری برای برنامه ریزی   اس
ــه چگونه یادگیری  ــان دادن اینک ــا، توالی درس ها و نش درس ه

دانش آموزان را اندازه می گیرند.
ــی به شیوه ی مناسب  ــارکت و کمك به گروه های آموزش مش
ــتر  ــرای به کارگیری والدین، بیش ــزوم و برنامه ریزی ب ــع ل در مواق

به منظور حمایت از یادگیری دانش آموزان
ــه ی بازخورد فوری و  ــرل و ارزیابی هنگام تدریس و ارائ کنت

ساختار یافته برای حمایت از یادگیری دانش آموزان 
ــرفت دانش آموزان با بهره گیری درست  توانایی ارزیابی پیش

از هدف های یادگیری و برنامه ی درسی ملی 
ــتیبانی دانش آموزان توانمند و کسانی که  ــایی و پش شناس

کمتر از انتظارات وابسته به سن کار می کنند.
ــتاوردهای دانش آموزان با  ــرفت ها و دس ثبت نظام مند پیش
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ــواهد گسترده ای از کار، پیشرفت و موفقیت آن ها در  ارائه ی ش
ــی پیشرفت خود و  طول زمان (این کار به دانش آموزان در بررس

به آموزگار در برنامه ریزی کار خود کمك می کند)
ــه ای برای ارائه ی  ــوابق به عنوان پای ــتفاده از س توانایی اس
ــفاهی و  ــرفت دانش آموزان (به صورت ش ــزارش در مورد پیش گ
ــن، صاحبان  ــانی به والدی ــر و اطالع رس ــی) به طور مختص کتب

حرفه و دیگر افراد مرتبط
ــراری ارتباط  ــاال از دانش  آموزان و برق ــارات ب ــتن انتظ داش

موفق با آن ها با محوریت یاددهی – یادگیری 
توانایی تدریس دانش و مهارت مورد نیاز و انتظار مرتبط با 

برنامه ی درسی دانش آموزان 
ــی کار خود به  ــه و توال ــاختار یافت ــای س ــوزش درس ه آم
روشنی؛ به نحوی که موجب عالقه و تحریك دانش آموزان شود.
ــتفاده از روش های تدریس متفاوت و متنوع با توجه به  اس
نیازهای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه 

و دانش آموزان سرآمد
ــی  ــه یادگیری انگلیس ــه ب ــانی ک ــت از کس ــی حمای توانای

به عنوان زبان دوم می پردازند
ــرفت  ــا  و پیش ــا، انگیزه ه ــا در تجربه ه ــه تفاوت ه ــه ب توج
ــران و در نظر گرفتن فرهنگ های  تحصیلی  بین دختران و پس
ــور کمك به  ــوزان به منظ ــای قومی دانش آم ــاوت و گروه ه متف

پیشرفت صحیح و مناسب آن ها
سازمان دهی، مدیریت و استفاده ی مؤثر و درست از زمان 

تدریس و یادگیری
ــی  ــای فیزیک ــن فض ــر و ام ــت مؤث ــازمان دهی و مدیری س

آموزش، ابزارها، مواد، متون و دیگر منابع 
تعیین انتظارات باال از رفتار دانش آموزان

استفاده ی مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 
و تدریس

ــا و طیف  ــا توانایی ه ــوزان ب ــس به دانش آم ــی تدری توانای
سنی ای که برای آن تعلیم دیده اند.

توانایی ارائه ی تکلیف و فعالیت های خارج از مدرسه ای که به 
تعمیق مطالب آموزش داده شده در کالس درس کمك می کند.

توانایی تشویق دانش آموزان به یادگیری مستقل
ــتیار معلمان و دیگر بزرگ ساالنی که به  مدیریت بر کار دس

بهبود یادگیری بزرگ ساالن کمك می کنند.
ــی و ارائه ی بازخورد مؤثر به فرصت های آموزشی  بازشناس
که در کالس درس به وجود می آید، شامل مبارزه با دیدگاه های 
ــانی از طریق  ــا زورگیری و آزار رس ــه ای، مبارزه و مقابله ب کلیش

خط مشی ها و رویه های مناسب.
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