
 

 

 

 :پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

 

 .پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را، با توجه به طیف مشخص کنیدلطفا  شما می پردازد. استاندارد حرفه ایپرسشنامه حاضر به بررسی  گرامی: دبیر

 زمانی که بخاطر پاسخگویی به این پرسشنامه صرف می کنید، بسیار سپاسگزارم.از 

 

 رشته:     کالس:      مدرسه: 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه ها

معلم مفاهیم و فرایندهای اساسی مرتبط با موضوعی که تدریس   -1
می کند را می فهمد و تجربیات یادگیری جدیدی را خلق نموده و 
موضوع را برای دانش آموزان معنی دار می سازد )دانش مرتبط با 

 موضوع(

     

معلم از تحقیقات و دیدگاههای تئوریکی متعددی برای تصمیم   -2
کالسداری و تدریس و انعکاس آنها گیری در خصوص روش 

 استفاده می کند )مطالعه و تحقیق حرفه ای(

     

معلم از دانش مرتبط با تفاوتهای فردی دانش آموزان برای   -3
برنامه ریزی، انتقال و تحلیل مطالب استفاده می کند )تفاوتهای 

 فردی دانش آموز(

     

موفقیت دانش معلم برنامه های پر محتوایی را برای ارتقاء   -4
آموزان و مشارکت فعال آنها در یادگیری برنامه ریزی می کند 

 )برنامه ریزی برای تدریس(

     

معلم از استراتژی های آموزشی متنوعی برای ارتقاء موفقیت و   -5
 ستفاده می کند )انتقال مطالب(دانش آموزان امشارکت فعاالنه 

     

غیر رسمی برای ارزیابی معلم از روشهای متنوع ارزیابی رسمی و   -6
 دانش آموزان استفاده می کند )ارزیابی(

     

معلم محیط یادگیری ایمن و موثری را ایجاد و حفظ می کند   -7
 )مدیریت محیط یادگیری(

     

معلم از تکنولوژی در برنامه ریزی، انتقال مفاهیم، تجزیه و   -8
 )تکنولوژی(تحلیل و ارزیابی یادگیری و آموزش استفاده می کند 

     

معلم مهارت های دانش آموزی و مدلهای ارتباطات موثر را در   -9
 دانش آموزان ایجاد و توسعه می دهد )سواد آموزی و ارتباطات(

     

معلم اصول و فرایندهای فلسفی مفهوم مدرسه به کار را درک   -10
نموده و تجربیات یادگیری را که دانش آموز را از کار راهه شغلی 

نموده و در کشف و تصمیم گیری راجع به آن کمک می کند آگاه 
 )انتقال مدرسه به کار(

     

معلم روابط با خانواده، مدرسه و جامعه را برای حمایت از   -11
یادگیری و بهبود وضعیت دانش آموز برقرار می سازد )روابط جامعه، 

     



 

 

 خانواده و مدرسه، )مشارکت((

معلم ارزشها، باورها و رفتارهایی که ابعاد اخالقی فعالیت حرفه   -12
ای را شامل می شود را از خود بروز می دهد )مشخصات فردی و 

 مهارت های متقابل شخصی( 

     

 

 

هدف: ایجاد تحول در زندگی دانش آموزان از طریق ایجاد آمادگی در مربیانی که دارای دانش و مهارت ها 

برای حمایت از یادگیری تمامی دانش آموزان هستند، هدف اصلی آموزش است. این مهارت ها به وسیله 

و معلمی، دانش دانشگاه ایالتی آیداهو طراحی شده است که دانش محتوایی، دانش محتوایی روشهای 

مهارتهای روش معلمی و حرفه ای، منش ها و توانایی انجام فعالیت های حرفه ای که بر تمامی دانش 

 آموزان تاثیر مثبت دارد را شامل می شود. 

 

شده و از پرسشنامه  طراحی دانشگاه آیداهوتوسط  2000در سال استانداردهای حرفه معلمی پرسشنامه 

آنرا در پژوهشنامه مدیریت  1390ه سید محمد مقیمی و مجید رمضان در سال های استاندارد می باشد ک

 . اند( آورده 144، صفحه 12خود )جلد

 امتیاز دهی و تفسیر نتایج پرسشنامه ارزیابی مهارت کارآفرینی 

 امتیاز  5 خیلی زیاد برای هر گزینه 

 امتیاز  4 زیادهر گزینه 

 امتیاز  3 متوسط گزینه

 امتیاز  2م کگزینه 

 امتیاز در نظر بگیرید. 1 خیلی کمگزینه 

 

 مجموع امتیازات هر پرسشنامه را محاسبه کنید و در پایان هر پرسشنامه بنویسید.

امتیاز باالتر در پرسشنامه نشان دهنده میزان آمادگی معلمان و انطباق با استانداردهای حرفه معلمی 

 است. 

 :منابع
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