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اهدافودستآوردهایکارگاهمعلمراهبر
هــدف غایــی ایــن کارگاه را می تــوان در دو عبــارت کلــی »تغییــر نگــرش 
نســبت به مفهوم آموزش« و »کســب مهارت   جدید در ارتباط با نگرش 
ــه شــناخت  ــا توجــه ب ــد ب ــد« خالصــه کــرد. آمــوزش در روزگار جدی جدی
وســیعی کــه در پرتــو علــم روانشناســی  نســبت بــه انســان ایجــاد شــده 
همچنین عیان شدن بسیاری از خطاهای رایج و مرسوم و آثار مخرب 
بعضــی نگاههــا و اقدامــات، نمــی توانــد همســو بــا  انــگاره هــا و باورهــای 

ســنتی و در نتیجــه در امتــداد آمــوزش دهه هــای پیشــین باقــی بمانــد
محــور اصلــی ایــن تغییــر نگــرش کوچینــگ انتخــاب اســت و ایــن دوره 

کوششی ســت تــا معلمــی راهبرانــه )معلمــی مبتنــی بــر کوچینــگ( 
پرورانــدن  کــه  آمــوزش  از  جدیــد  پارادایمــی  نمایــد.  بسترســازی  را 
یادگیرندگانــی توانمنــد و قبــراق را نشــانه مــی رود. از ســوی دیگــر توجــه 
بــه یادگیرنــده و حرکــت براســاس ادراک صحیــح از موقعیــت یادگیــری او، 
ــر از تدریــس صــرف  ــن آمــوزش اســت کــه فرات ــد مهارت هــای نوی نیازمن
می باشــند و در دوره معلم راهبــر دســتیابی بــه اصــول ایــن مهــارت بــا 
توجــه بــه روانشناســی تربیتــی، تئــوری انتخــاب ومبانــی مدرســه کیفــی 

همچنیــن مدیریــت و طــراح آموزشــی هدف گیــری شــده اســت.

سرفصلهایکارگاه
مدیریت رابطه با کودک و نوجوان	 
ارزشهایی حرفه ای	 
طراحی آموزشی 	 
قانون گذاری و توافق با کودک و نوجوان	 
چشم انداز در آموزش	 
معلمی چه چیز نیست؟	 
یادگیری چه چیز هست!	 
کمک به حل تعارضهای کالسی	 

کارگاه آنالیــن بصــورت تعاملــی طراحــی شــده و شــنیدن صــدای کالس 
سودمندی کاملی نخواهد داشت. برای انجام بهتر تکالیف و همچنین 
رفــع اشــکالها جــدا از امــکان پرســیدن ســواالت در کارگاه و تعامــل در 
گــروه مجــازی، هــر یادگیرنــده بــا پشــتیبان اختصاصــی در ارتبــاط خواهــد 
بــود. بــه ازای هرجلســه حــدود یــک ســاعت فعالیــت خــارج از کالس و در 
پایــان دوره حــدود 7 ســاعت تکلیــف پایــان دوره خواســته خواهــد شــد 

کــه درخصــوص آن بــه شــرکت کننــدگان بازخــورد داده خواهــد شــد.

پیشنیازفعالیتها

جلسات آنالین، خود ارزیابی، 
---تمرین، تکلیف، کاربرگ

مخاطبینزمان

24 ساعت 
شامل 8 جلسه 3 ساعتی 

مربیان و آموزگاران - 
کوچ های عالقه مند به آموزش و تدریس - 

مدیران و مشاوران مراکز آموزشی

مربی

محمد حسن سنگانیان


