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 چکیده

معلم براي قرن بیست و یکم یتآموزش ترب یموسسه مل يبرنامه کارورز یبررس بامطالعه  نیا

کشور را مورد  نیمعلم اتربیت يهابرنامه با برنامه نیا یو نحوه هماهنگ زانیسنگاپور م وردر کش

ها نشان یافته گرفته است.انجام یفیو ک یفیمطالعه به روش توص نیدهد. اکنکاش قرار می

وپرورش ستون ن موسسه ملی آموزش، مدارس وابسته و وزارت آموزشدهد که هماهنگی میامی

موفقیت برنامه کارورزي کشور سنگاپور است. همچنین پیوست مستمر دانشجو معلمان با 

صورت بدنی و هنر بهمدرسه و کالس درس در طول دوره کارشناسی، دیپلم تخصصی تربیت

د. نگرش دانشجو معلمان به حرفه معلمی و شوشده حفظ میریزيمدت و برنامههاي کوتاهدوره

توانمندي مدیریت و شناخت وظایف معلمی در طول برنامه کارورزي بر اي هر فرد انجام 

هاي کارورزي پوشه شود. در پایان دورهشود و نتایج در پوشه کار هر دانشجو معلم ثبت میمی

گیرد. دانشجو لمان قرار میشود و بازخوردهاي اصالحی در اختیار دانشجو معکار بررسی می

توانند از نقاط ضعف و قوت آموختگی پس از دریافت بازخوردها میمعلمان در شرف دانش

خودآگاهی یافته و در جهت بهتر شدن گام بردارند. موسسه ملی آموزش با ارائه مدل کارورزي 

آموزش و  ٔ  هاي بسیاري درزمینهمعلم براي قرن بیست و یکم توانسته است موفقیتتربیت

 معلم کسب نماید.تربیت
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 مقدمه

هاي زندگی و سرعت در حال تغییر است و رشد فناوري همه ارکان و جنبهدنیاي امروز به

 دیبا معلم نیز دستخوش این تغییرات است وجامعه را دگرگون ساخته است. نظام تربیت

ها روبرو با آندانش آموزان  نوظهور که معلمان وهاي چالش و موجود يازهایمنظور رفع نبه

هاي درخور و مناسب ارائه شود. سنگاپور ازجمله کشورهایی است که خواهند شد، طرح

 یموسسه مل" يبرنامه کارورز هاي مطلوبی در این زمینه داشته است وها و نوآوريپیشرفت

ضمن بررسی  را به بار آورده است. این مطالعه هاي مطلوبیدر این کشور موفقیت "1آموزش

 برنامه کارورزي موسسه ملی آموزش در کشور سنگاپور میزان و نحوه هماهنگی این برنامه با

دهد. مشارکت و همراهی موسسه ملی معلم این کشور را مورد کنکاش قرار میهاي تربیتبرنامه

معلم این ي از نقاط قوت سیستم تربیتآموزش و مدارس سنگاپور در ارتباط با مباحث کارورز

گیرد شود. طی این برنامه نظارت اثربخشی بر کار دانشجو معلمان صورت میکشور محسوب می

شود. در این برنامه دانشجو رسانی میو نقاط ضعف و قوت هر دانشجو معلم مشخص و اطالع

اند در کالس درس معلمان مفاهیم نظري و علمی را که در کالس درس دانشگاه کسب کرده

 یموسسه مل يمدل کارورز يدیاصول کلگذارند. حضور دانش آموزان به اجرا می مدرسه با

 است. تأثیرگذار انیآموزش دانشجو تیاست که در موفق یبر پنج اصل اساس یمبتن ،آموزش

 معلم برای قرن بیست و یکمتربیت

 در يبر فناور یمبتندر حال تغییر اقتصاد توان به می کمیو  ستیقرن بهاي ازجمله ویژگی

تعلیم و  نظام د،یجد اندازچشم نیدر ا اشاره کرد. مملو از تنوع تنیده ودرهم ،دهیچیپ دنیایی

 گیر گریبان ندهیآ که درظهور نوهاي چالش بینیپیش و یفعل يازهایمنظور رفع نبه دیبا تربیت

 و یاددهی یادگیري دیجد اصول گیرد. خواهد بود، مورد بازبینی قرار معلماندانش آموزان و 

. هستندمجدد  فیو تعر يبازنگر ازمندین نیزمعلمان هاي و صالحیت یستگیشا ارائه شوند. دیبا

 سازي معلمان باید از فرایندشکی نیست که آماده چید، هنهر چه که باش راتییتغاین 

بدل شود.  ايلمانی حرفهکننده صرف دانش به فرایند تعلیم معمعلمان منفعل و منتقلتربیت

با تغییرات جدید منطبق شوند و بتوانند  تحولدر حال  یآموزش اندازچشم معلمانی که با درک

                                                           
1 -National Institution of Education 
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 تبدیلمادام العمرپذیر، خود نیز به یادگیرندگانی انعطاف و مستقل آموزانیعالوه بر تربیت دانش

 (.151 :2014، 1)لیو و همکاران شوند.

در نظام  ریمتغ يازهایآموزش و همچنین ندر عرصه  یجهان راتییتغ اندازاین چشمدر پاسخ به 

مدل راستاي بهبود سنگاپور همچنان در  موسسه ملی آموزش در کشور، تعلیم و تربیت

ارائه شد، تالش  2009که براي نخستین بار در سال  کمیو  ستیقرن ب يبرامعلم تربیت

جو دانش تبدیل اصل رین هدف اینتمهم(. 41-40: 2009 ،آموزش ی)موسسه ملکند. می

نظر و عمل،  با تلفیق مندطور نظامفرایند به نیاست. ا و فکوراي حرفه به معلمانی معلمان

 با عنوان ايفرادوره )الف( . این مهم از طریقکندمی تربیترا جستجوگر  یذهنبا  معلمانی فکور

درگیر فرصت که  دوره کارورزي و )ج( "پوشه کار الکترونیک")ب(  "2ايحرفه پژوهش و عمل"

. کندفراهم می را براي دانشجو معلم ايحرفهتفکر مبتنی بر عمل، پژوهش و تعامل  شدن در

وزارت  ازجمله نفعان،یذآمیز این مدل به میزان زیادي به همکاري و مشارکت اجراي موفقیت

 محور انشگاهد مدل با یمدل مشارکت نیا 1(.1)شکل وابسته است. و مدارس  3وپرورشآموزش

 و یا مدل مدرسه محور که در آن کارورزي هستنددهنده خدمات که در آن مدارس صرفاً ارائه

فرایند طراحی و مدیریت برنامه کارورزي بر عهده مدارس هست و سپس دانشگاه آن را تائید 

 (41: 2009 ،آموزش ی)موسسه ملکند، متمایز است. می

 بعدي براي موفقیت دانشجو معلمان در کارورزيمدل مشارکت سه "1شماره  تصویر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Liu, W. C., Tan, G. C. I., & Hairon, S. 
2- Professional Practice and Inquiry 

3- Ministry of Education 
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هاي معلمی و هویت معلم براي قرن بیست و یکم بااهمیت دادن به شایستگیمدل تربیت

ها و ها، مهارتها را بر اساس چارچوبه ارزشمعلم مبتنی بر ارزشمعلمی، یک برنامه تربیت

 کند.و یکم است، ارائه می دانش که جزو موارد مورد انتظار از معلم قرن بیست

 (1مدل )ارزش، مهارت و دانش

هاي مبتنی بر هویت معلم و و ارزش هاي مبتنی بر یادگیرندهدر سه بخش ارزشها ارزش حیطه

: 2009 ،آموزش ی)موسسه مل شوند.مشخص می هاي مبتنی بر خدمت به حرفه و جامعهارزش

55). 

                                                           
1 -Values- Skills- Knowledge 
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ها و اهدافی اي، گامنداردهاي حرفهااي از استموعهمعلم براي قرن بیست و یکم مجمدل تربیت

کند. عنوان دستاوردهاي آموزشی تبیین میآموختگی بهرا براي دانشجو معلمان در شرف دانش

اي، مدیریت و رهبري و نیز اثربخشی انداز در قالب سه بعد اجرایی از قبیل عمل حرفهاین چشم

در یک  ها و دانشمهارت -هاو با چارچوب ارزش انددهی شدهفردي )شکل شماره سه( سازمان

 راستا هست.
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اي، اي از استانداردهاي حرفهمجموعه "معلم براي قرن بیست و یکممدل تربیت"درنهایت، 

کند. این اصول در آموختگی تبیین میاصول و اهداف را براي دانشجو معلمان در شرف دانش

و اثربخشی شخصی )شکل  اي، رهبري و مدیریتراستاي سه بعد عملکردي از قبیل عمل حرفه

 ها، مهارت و دانش همخوانی دارد.سه( هست و با چارچوب ارزش

 های بنیادیشایستگی ابعاد عملکرد

 ايعمل حرفه

 تربیت فرزند .1

 فراهم نمودن یادگیري کیفیت فرزند .2

در  فرزند تیفیک يریادگیفراهم نمودن  .3

 ايسیسی

 توسعه دانش .4

 طریق تسلط بر موضوعاز الف. 

 از طریق تفکر فکورانه .ب

 تفکر تحلیلگر .ج

 از طریق نوآوري .د

 از طریق تدریس خالق .ه

 با تمرکز بر آینده .و

 رهبری و مدیریت

 تسلط بر ذهن و قلب .1

 الف. شناخت محیط

 توسعه دادن دیگران .ب

 همکاري با دیگران .2

 الف. مشارکت والدین

 ب. کار تیمی

 اثربخشی فردی

 دیگريمعرفت به خود و  .1

 الف. صادق بودن با خویشتن

 ب. ممارست در یکپارچگی فردي

 ج. درک و احترام دیگري

 پذیريد. انعطاف و انطباق
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معلم آموختگی در مدل تربیتهای دانشجو معلمان در شرف دانش: شایستگی3شکل شماره 

 برای قرن بیست و یکم

 

 از نگاه موسسه ملی آموزش،است. معلم براي قرن بیست و یکم تربیتبرنامه  قلب کارورزي،

 هايبه کسب تجربه عملی است و دانشجو معلمان يریادگی براي مغتنم فرصتی کارورزي

هاي تدریس هاي آموخته را به اجرا گذاشته و مهارتنظریه پردازند وزیسته واقعی می سیتدر

 قرن بیست و یکممعلم براي اصول مدل تربیت، حالدرعین. کنندتکمیل و تثبیت می خود را

هاي آموزشی نباید صرفاً عملی و ابزاري باشند. در حقیقت، آموزش و تأکید دارد که نظریه

 منتج شوند و ايپژوهش حرفهتوانند به می اندازهابا ارائه چشم هاي مبتنی بر آموزشتئوري

ی دانش معلمد ها را به کار ببندند و طی این فراینکنند تا این نظریهبه معلمان کمک  درنهایت

شده است طراحی کمک به دانشجو معلمان يبرا سازي معلمانآمادهکنند. برنامه  تقویت خود را

را آموزش  "یادگیري و الگوبرداري از تدریس" نیو همچن "سیتدر يبرا يریادگی" هاتا به آن

رت کسب مها"بر کارورزي در جهت با تمرکز توانند بر این اساس دانشجو معلمان می. دهد

 رندگانیادگیمعلم و  عنوانبهاي خود را حرفه هاينقش و آموختن از طریق عمل، "تدریس

موسسه ملی )افزوده(  شدهدوره کارورزي غنیمنظور،  نیا ي. برابهتر ایفا کنند العمرمادام

هاي صورت عملی آموختهدهد تا هم بهقرار می را در اختیار دانشجو معلمان هاییفرصت آموزش

، ايحرفه ضمن ایجاد زمینه پژوهش نی. همچنرا اجرا نمایند و هم در این امور تعمق کنندخود 

وگو پیرامون یاددهی و گفتبحث مختلف را در بوته آزمایش قرار داده و بستر  یآموزش هايایده

 (.145 :2014)لیو و همکاران، کند. و یادگیري را در میان دانشجو معلمان و مربیان فراهم می

 ل کلیدی مدل کارورزیاصو

معلم براي قرن بیست و یکم بر پنج اصل استوار است که هرکدام عوامل مدل کارورزي تربیت

 کند.مؤثر بر موفقیت دانشجو معلمان را تبیین می

 عنوان بخش یکپارچه از یک برنامه منسجم.: کارورزي بهاصل اول

 ن باتجربه و ناظران.: کارورزي فرصت ارشادگري هدفمند از طریق معلمااصل دوم

هاي فردي دانشجو معلمان از طریق تمرین کارورزي بستري براي توسعه صالحیت :اصل سوم

 و پذیرش مسئولیت.
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: ارزیابی کارورزي از طریق استانداردهاي کامالً شفاف و مشخص، و نه صرفاً دانش اصل چهارم

 محتوایی.

مند و مستعد با کمک تفکر منسجم و عالقه: کارورزي فرصتی براي رشد معلمان اصل پنجم

 اي.ساختارند با تمرکز بر گفتگوهاي حرفه

 عنوان بخش یکپارچه از یک برنامه منسجم.کارورزی به: اول اصل

اعتقاد دارد  ، بلکهداندمستقل و مجزا نمیبرنامه  کارورزي را یک موسسه ملی آموزش سنگاپور

معلم قرار داشته باشد، به عبارتی وجود برنامه منسجم تربیتبرنامه کارورزي باید در دل یک  که

این  يبرا کند.وجه کفایت نمیهیچهاي نظري و عملی میان کارورزي و برنامه آموزشی بهارتباط

معلم براي قرن تربیت"اي منسجم و یکپارچه را در قالب برنامه موسسه ملی آموزش، منظور

هاي معلمان در شرف شایستگی"و  "دانشها، مهارت و ارزش"و  "بیست و یکم

که  یعمل-نظريبروز شکاف و فاصله  از يریجلوگ يکرده است. برا جادیا "1آموختگیدانش

الشعاع قرار داده است، این برنامه معلمی دانشگاه محور را تحتتربیت هايبرنامهاز  ياریبس

منسجم در دستور کار قرارگرفته است که راهبردهاي متنوعی را براي کمک و هدایت دانشجو 

)موسسه دهد. هاي آموزشی قرار میسوي تأمل و تفکر بر یادگیري خود در طول دورهمعلمان به

 .(59-52: 2009آموزش،  یمل

 ل دوم: کارورزی فرصت ارشادگری هدفمند از طریق معلمان باتجربه و ناظران.اص

دانشجو معلمان را  تیحما نیا فرایند ارشادگري در طول دوره کارورزي بسیار اهمیت دارد. 

به  فرایند نی. اخود بیاموزند و مهارت تدریس خود را بیشتر کنندتا از تجربه  سازدمیقادر 

همکار و همچنین کسب راهنمایی از بازخورد از معلمان  افتیو در رمستممباحث سلسله شکل 

گزارش . با استفاده از گرددمی لیتکمموسسه ملی آموزش ناظر کننده مدرسه و ناظر هماهنگ

توسعه دانشجو  با همکاري یکدیگر فرایند رشد وو ناظران ن ای، مرب2عملکرد در آموزش یابیارز

، گیردمی قرار موردبحثدرس  ریزيبرنامه ،ندیفرآ نیا یط .خوددارند تیتحت هدارا  معلمان

که باید بهبود یابد مشخص  هايزمینه ،شوندبه اشتراک گذاشته میمشاهدات کالس درس 

 يچرخه بازخورد نی. اشوندمیارائه  رشد و توسعه و رفع مشکالت يبرا هاپیشنهاد، و شوندمی

                                                           
1 -Graduand Teacher Competencies 
2 -Assessment of Performance in Teaching 

https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/td_practicum/te21---gtc.pdf
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 به دانشجو معلمان و شودتکرار می کارورزيطول دوره س در یدرت ۀمشاهدجلسه هر  يبرا

 .فرابگیرندمعلم مستقل را  کی هايمسئولیتنقش و کند تا کمک می

های فردی دانشجو معلمان از طریق کارورزی بستری برای توسعه صالحیتاصل سوم: 

 تمرین و پذیرش مسئولیت.

دهد تا معلمان اجازه می جوهستند که به دانش يساختار کردیرو کی يدارا کاربردي هايبرنامه

و مکان زمان ساختار  نی. اردیمستقل به عهده بگ سیتدر يرا برا يشتریب تیولئمس تدریجبه

 نحوه تدریسمعلمان خود کمک کند تا  دانشجو کند تا بهفراهم می انیمرب يرا براموردنیاز 

و اصالح کنند.  داده قوامدرس،  هايدر کالسخود  هايمسئولیت یجیتدر شیخود را با افزا

 یابیآموزش و ارز ،ریزينفس الزم براي برنامهدانشجو معلمان اعتمادبه ،یدوره زمان کی یط

معلمان فرصت  جو، دانشچهارسالهبرنامه یک ، در مثالعنوانبه. کنندمی کسبخود را  سیتدر

 ،معلمیدستیار ، ی و در قالب تجربه حضور در مدرسهلیهاي مختلف تحصدارند تا در دوره

 نی. او کارورزي )تدریس عملی( دو با مدرسه تعامل داشته باشند کارورزي )تدریس عملی( یک

معلم  کی هايمسئولیتو  فیوظا تیریمد تدریجتا بهکند کمک می دانشجو معلمانساختار به 

 (11-110: 2014، 1)وود و دو مورا .دنکن تیریرا مد

و نه صرفاً  استانداردهای کامالً شفاف و مشخصارزیابی کارورزی از طریق  اصل چهارم:

 دانش محتوایی.

 ای هاصالحیتاز  یصرفاً تسلط بر فهرست سیتدر يریادگی باور دارد که موسسه ملی آموزش 

باورها و  ،هاست که شامل دانش، تجرب يتکامل فرد شتریبلکه ب ستین سیتدر هايروش

یی محتوا هايصالحیتفراتر از دانش و  ملی آموزشموسسه  یابیابزار ارز ،روازایناست.  هاارزش

مهارت و  ،هاارزش"و  "ویکمعلم براي قرن بیستتربیت" بر اساس مدل را دربرمی گیرند.

هاي ارزیابی و از طریق برگه "آموختگیهاي معلمان در شرف دانششایستگی"و  "دانش

 ياي برارفتار حرفه نیو همچن یآموزش هايصالحیت شفاف ياستانداردهاعملکرد در آموزش، 

 دانشجو معلمان هم براي خود دانشجو معلمان و هم براي مربیانعملکرد آموزش  یابیارز

مسیر آمادگی براي معلمان را در  جوانتظارات و اهداف دانش چارچوب نیا شده است.فراهم

                                                           
1 -Wood K., De Mora, J. C. 
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منظور به یاطسند ارتب کی عنوانهاي ارزیابی عملکرد تدریس بهفرم کند.تدریس تبیین می

 (.154 :2014)لیو و همکاران،  شود.دانشجو معلمان ارائه می یابیو ارز ارائه بازخورد

اصل پنجم: کارورزی فرصتی برای تفکر منسجم و ساختارمند با تمرکز بر گفتگوهای 

 مند و مستعد.ای برای رشد معلمان عالقهحرفه

ها را به چالش فرضیهتوانند ب است کهمعلمان فکوري موسسه ملی آموزش سنگاپور تربیت هدف

 گفتگوهاي ،هدف نیبه ا دنیرس ي. براداشته باشند خودکنترلو توسعه  يریادگی بر وبکشند 

ناظران است.  جاي گرفته دل دوره کارورزيدر  2ايحرفهپژوهش و عملکرد  ،1متمرکز

نند، گفتگوهاي از الگوي تدریس فکورانه پیروي ک شوند تاتشویق می کننده مدارسهماهنگ

و  ينظر هايمهارتدانش و  گیري ازبهرهمعلمان در دانشجو به اي را تسهیل کنند و حرفه

 نیا طول. در کمک کننداي خود حرفه هاينگرشها و بر ارزش تفکر و تأمل نیو همچن یعمل

و تفاده کنند شده در پوشه کار خود اسبازخوردهاي ثبتتوانند از می دانشجو معلمان، گفتگوها

را  يریادگیآموزش و  ٔ  و دانش خود درزمینه خود تأمل و تعمق نموده یشخص يریادگی بر

که  متقابل و اعتماد انتقادپذیريفرهنگ  موجب تقویتاین شیوه مباحثه و تعامل  .توسعه دهند

 ندانشجو معلما لیتبداین فرایند  یی. هدف نهاشودگري و ارشادگري است، مینیاز هدایتپیش

 .است سیدر حرفه تدرافرادي فکور و اثربخش به 

 کارورزی

 اریجزء بس کارورزي آموزش .است جو معلمان الزامیهمه دانش يبرا کارورزي هايدورهگذراندن 

دانش و مهارت  دانشجو معلماناست. معلم موسسه ملی آموزش تربیت هايبرنامهاز همه  یمهم

 انیمرب ،علمان همکارم و نظارت تیهداتحت هاي مختلف، را در تدریس درسخود 

به کار  ،و در سطوح مختلف یآموزش يها ٔ  مدرسه و استادان دانشگاه درزمینه کنندههماهنگ

خود آموزند و میمدرسه  باتجربه انیاز مرب فرایند تدریسدر مورد  هاآن. کنندرشد می گرفته و

 کنند.میآماده  سیتدر هايمسئولیتنقش و  يرا برا

                                                           
1 -Focused Conversations 
2 -Professional Practice and Inquiry 
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با  "1مدرسه با وستیپ"تا چهار دوره  کیشامل که  استماهیت فرایندي  داراي کارورزي

 دوره کارورزيمختلف  يدر مورد ساختارها شتریاطالعات ب يبرا .است هاي مختلفزمانمدت

 (59-52: 2009 ،آموزش ی)موسسه ملزیر مراجعه نمایید. )شماره یک( به جدول  لطفاً

 هاي کارورزيبرنامه: ساختار 1جدول شماره

 مدت/ نوع نوع برنامه برنامهعنوان 
بازه 

 زمانی

نحوه نمره دهی 

 کارورزي

تعداد  تعداد جلسات مشاهده

بازدیدهاي 

موسسه ملی 

 آموزش

تعداد 

گفتگوها

 ي

 متمرکز

نحوه نمره 

دهی ارزیابی 

 عملکرد
معلمان 

 همکار

موسسه 

ملی 

 آموزش

کارشناسی 

 آموزش

تجربه 

حضور در 

 مدرسه

دو هفته، 

بدون 

آزمون 

 نهایی

قبل از 

 1ترم 

سال 

 دوم

بخش/ رضایت

عدم 

 بخشرضایت

- - - - - 

دستیار 

 معلمی

پنج هفته، 

بدون 

آزمون 

 نهایی

قبل از 

 1ترم 

سال 

 سوم

 قبول/مردود

صفر، اما باید در طول 

هفته سوم تا پنجم 

عنوان دستیار به معلم به

کالس  1کمک کند. )

موضوع براي هر درس 

 (درسی

2 - - 

تدریس 

 عملی یک

پنج هفته، 

بدون 

 آزمون

قبل از 

 1ترم 

سال 

 چهارم

 - - 2 4-1 4 قبول/مردود

تدریس 

 عملی دو

ده هفته، 

همراه با 

آزمون 

 پایانی

 2ترم 

سال 

 چهارم

 ممتاز/ معتبر/

 قبول/مردود
 قبول/مردود 3 2 2 6

دیپلم 

تخصصی 

آموزش 

بعد از اخذ 

مدرک 

 کارشناسی

)مقاطع 

ابتدایی، 

متوسطه و 

 نوجوانان(

دستیار 

 معلمی

چهار 

هفته، 

بدون 

آزمون 

 نهایی

 1ترم 

سال 

 اول

 قبول/مردود

صفر، اما باید در طول 

هفته سوم تا چهارم 

عنوان دستیار به معلم به

کالس  1کند. )کمک می

براي هر موضوع درس 

 (درسی

2 - - 

تدریس 

 عملی

ده هفته، 

 فاینال

 1ترم 

سال 

 دوم

 ممتاز/ معتبر/

 قبول/مردود

 

راهنمایی )

و 

( متوسطه

6 

 

 

 قبول/مردود 3 2 2

                                                           
1 -School Attachment 
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دوره )

نوجوانان

 )4 

 پلمید

 یتخصص

بدنی تربیت

بعد از اخذ 

مدرک 

 یکارشناس

براي مقطع 

ابتدایی و 

 متوسطه

تدریس 

 عملی یک

پنج هفته، 

بدون 

آزمون 

 نهایی

قبل از 

 1ترم 

سال 

 چهارم

 - - 2 1 2 قبول/مردود

تدریس 

 عملی دو

ده هفته، 

همراه با 

آزمون 

 نهایی

 2ترم 

سال 

 چهارم

 ممتاز/ معتبر/

 قبول/مردود
 قبول/مردود 3 2 2 6

دیپلم 

تخصصی 

هنري، 

موسیقی 

ي هاآموزش

 هنري

تدریس 

 عملی

ده هفته، 

همراه با 

 آزمون

قبل از 

 2ترم 

سال 

 چهارم

 ممتاز/ معتبر/

 قبول/مردود
 قبول/مردود 3 2 2 6

 

 کارورزیهای دوره

 کارشناسی آموزش

 تجربه حضور در مدرسه 

 دستیارمعلمی 

 تدریس عملی یک 

دیپلم تخصصی آموزش بعد از اخذ مدرک کارشناسی )مقاطع ابتدایی، متوسطه و 

 نوجوانان(

 دستیارمعلمی 

 بدنی بعد از اخذ مدرک کارشناسیدیپلم تخصصی تربیت

 تدریس عملی یک 

 تجربه مدرسه -کارشناسی آموزش

شامل چهار دوره برنامه  نی. ایافته استگسترش یکارشناس هايبرنامه سراسردر  کارورزي

 سیو تدر 1 تدریس عملی، دستیار معلمیمدرسه، حضور در تجربه ازجمله  "مدرسه با وستیپ"

 .است 2 عملی
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 .استکارشناسی  مدرسه در برنامه برنامه پیوست بااز چهار اولین دوره  مدرسهحضور در  تجربه

 دورهدر هم هفته  کیو  ییدر مدرسه ابتدا ايهفتهیک اي شامل حضوردوره دوهفتهاین 

شده ارائهو متوسطه  ییابتدادرس مقطع  هايکالس براي مشاهده دوره نیا. متوسطه است

 در مقابلمعلمان  ایجاد فرصت تعامل و قرار گرفتن دانشجو برنامه نیا دفه نی. همچناست

در طول این . استدر مدارس  يریادگیو  یتجارب آموزش و کسب از دانش آموزان یعیوس فیط

در  یرسم یابیارز چراکه گیردی از سوي موسسه ملی آموزش صورت نمینظارت دو هفته هیچ

 این دوره ضرورتی ندارد.

 يوندهایپ جیکمک به ترو يراوظایف و تکالیف دوره تجربه حضور در مدرسه ب از ايمجموعه 

دانشجو به  فیوظا نیاست. ا شدهفراهم انیدانشجو التیدوره تحص نیعمل پس از اول-نظري

اند فراگرفته اولکه در سال  یآموزش یروانشناس هاينظریهتا در مورد  کندمیکمک  معلمان

سازي جهت ورود به سال دوم آموزش خود بهره براي آماده خودمشاهدات تأمل کنند و از 

معلمان و کارکنان حضور و از  کنند ادداشتخود را یات مشاهد دیمعلمان با ببرند. دانشجو

در تهیه  شدهآوريجمع . اطالعاتبهره ببرند کنندمیبحث  ایمالقات  هاآنمدرسه که با 

کنند مورداستفاده قرار براي موسسه ملی آموزش ارسال می دانشجو معلمان گزارشی که

سه نیازي به ارائه تدریس نخواهند گیرد. دانشجو معلمان در طول دوره تجربه حضور در مدرمی

 (117-115: 2014)وود و دو مورا، داشت. 

 معلم همکار فیوظا

. معلم همکار تأثیر بسزایی در شودمیدر نظر گرفته  معلم همکار ر دانشجو معلم یکه يبرا

هاي زیر را و فعالیت دوره تجربه حضور در مدرسه دارددر طول  انیاي دانشجوتوسعه حرفه

 دهد:میانجام 

 الف( بحث در مورد مسائل مربوط به مدرسه؛  

 هاي کار؛ها / طرحب( بحث در مورد برنامه 

 ؛یهاي درسبرنامه فعالیت گذاشتن اشتراکبه ج(  

 هاي معلم همکار توسط دانشجو معلمان، ازجملهها و نقشقرار گرفتن فعالیت مشاهدهمورد د(  

 …ی و غیرهابی، ارزتدریسارتباط،  ت،یریمد ،ریزيبرنامه ؛یهاي آموزشنقش

 اي دانشجو معلمانهاي مشاهدهه( هدایت و راهنمایی فعالیت 
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معلمان همکار هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال تکمیل کردن تکالیف که  توجه داشتباید 

دانشجو معلمان نیز الزامی براي . دانشجو معلمان در طول دوره تجربه حضور در مدرسه ندارند

که دانشجو معلمان سؤالی داشته درصورتی حال،بااین تکالیف خود به معلمان همکار ندارند.ارائه 

 (154 :2014 ،1لیو و تان)ها کمک کند. توانند به آنباشند، راهنمایی معلمان همکار می

 و ارائه گزارش یینها یابیارز

بازخورد به ارائه  يگزارش خالصه را برا کی، مدرسه دوره تجربه حضور در مدرسه انیدر پا 

عملکرد  بودن بخشرضایت . این گزارش در موردکندمی و ارائه لیتکم موسسه ملی آموزش

را در مهلت  د این گزارشی. مدرسه بااستاي و رفتار حرفه دگاهید ازنظر دانشجو معلمان یکل

 .دیارسال نما شدهتعیین

 کارشناسی آموزش-دستیار معلمی 

است.  در برنامه کارشناسی آموزش برنامه پیوست با مدرسهاز  بخشین دومدوره دستیارمعلمی  

ها از سوي دانشجو پیرامون تدریس و آموخته ه و تعمق جديمشاهداي، شامل هفته 5 دوره نیا

هااي معلماان همکاار و    مشاهده تدریس و نقشفرصت ایجاد  این دوره ارائههدف  معلمان است.

هااي  فعالیات  هستندمدرسه است. دانشجو معلمان ملزم سایر معلمان باتجربه در کالس درس و 

دانشجو معلمان در ایان دوره ماورد ارزیاابی    . سوم تا پنجم انجام دهند دستیارمعلمی را از هفته

از  ايمجموعه نیهمچن کنند.گیرند بلکه تنها به معلم همکار مربوطه کمک میتدریس قرار نمی

 معلماان همکاار نیاز   . دهناد انجاام مای   ضاوابط  طبق یصورت هفتگرا به دستیارمعلمی فیوظا

نتیجه تعماق   ها را بررسی کنند.عملکرد تفکر و تعمق دانشجو معلمان در طول مشاهده تدریس

دانشاجو  موسسه ملی آموزش ارساال گاردد.    يبرا یصورت هفتگبه دیبا زینبر مشاهدات  و تفکر

، یبرناماه درسا   سازيفرایند آمادهدر  یکسب تجربه عمل توانند در این دوره به جهتمی معلمان

نقاش معلام و    دانشاجو معلماان  . به معلمان همکار کماک کنناد  دانش آموزان  تیریمنابع و مد

)لیاو و همکااران،   درک خواهناد کارد.    اتیتجرب نیا قیهاي آموزش در سنگاپور را از طرچالش

2014: 150.) 

 

 

                                                           
1 -Tan, O. S., & Liu, W. C. 
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 دستیارمعلمیدوره اهداف 

 :معلمان فرصت خواهند داشت در دوره دستیار معلمی دانشجو

 شوند. آگاهی نقش معلمکسب کرده و نسبت به  یعملدانش الف(   

 ؛دهند گسترشرا در مدارس  يریادگیو  سیتدر هايواقعیتب( تجربه و درک خود از   

 تیو ظرف منديعالقه ازها،یپاسخ مناسب به نارائه و مهارت کنند  درک را ج( دانش آموزان  

 را کسب کنند. هاآن

 .دنرا توسعه ده، تعمق و تفکر مشاهدهي، ریادگی هايظرفیتو  هامهارتد(   

 ی یابند.آگاهمعلمی  ايحرفه يالف( از انتظارات و هنجارها  

آموزش بعد از اخذ مدرک  یتخصص پلمید"برنامه کارورزي پیوست با مدرسه مربوط به دوره 

بدنی بعد از اخذ تربیت یتخصص پلمید"، متوسطه و نوجوانان( ،یی)مقاطع ابتدای کارشناس

 یقیموس ،يهنر یتخصص پلمیدو  "و متوسطه ییمقطع ابتدا يبرای مدرک کارشناس

نیز طبق جدول شماره یک و با اهداف و وظایف مشابه دوره کارشناسی  يهنر هايآموزش

 (59: 2009 ،آموزش ی)موسسه ملگردد. آموزش برگزار می
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 معلمان همکار و موسسه ملی کارورزی در حین دوره نقش و مسئولیت

 فرایند اجرای دوره تدریس عملی یک به مدت پنج هفته
مکان  کارهایی که باید انجام شود فعالیت

 برگزاری

زمان 

 تخمینی

دانشجو معلم  دیدار

 مدرسه از

 مشخصگیرد تا دانشجو معلم با مدرسه تماس می

 در صورت و مدیر را ببیند تواندیچه موقع مکه شود 

نیز کسب تاریخ دیدار با کارکنان مدرسه  زنیاز ا

 کند.اطالع می

قبل از شروع  مدرسه

تدریس عملی 

 یک

آغاز  پیش از دیدار

کارورزی بین  دوره

موسسه ملی 

کارورزی و دانشجو 

 معلمان

موسسه ملی آموزش با گروهی از دانشجو معلمان 

ور خالصه انتظارات موسسه را طتا به کندیمالقات م

 اعالم نماید. ازجمله:

  هایسطرح درس ها در همه تدرخالصه بودن 

 صفحه، 5 حداکثر)

 نگاه مثبت، داشتن 

 ياعمل حرفه، 

 ،نوع پوشش 

 عنوان با معلمان همکار و سایر معلمان به تعامل

 عضو مجموعه،

 ،اطالع از قوانین مدرسه 

 پوشه کارورزي همراه داشتن 

دفتر 

موسسه ملی 

 آموزش

قبل از شروع 

تدریس دوره 

 عملی یک

 دیدار رسمی میان

موسسه ملی 

 مدرسه وکارورزی 

ناظر و  مدیر، معاون با آموزشموسسه ملی 

ها گیرد و از آنارتباط می کننده مدرسههماهنگ

کننده ناظر هماهنگ تلفن و ایمیلخواهد که یم

برنامه را جدول زمانی  داشته باشند. را 1مدرسه

برنامه بررسی کنند، دستورالعمل دستیار معلمی، 

را تبیین و سرسید ها ازجمله موعد مشاهدات کالس 

همچنین استقرار  ( ورا مشخص کنند. هاارائه گزارش

 نمایند.کنترل  دانشجو معلمان را

پیشرفت، مدرسه  کنندههماهنگبا ناظر  در تعامل

 يافهعملکرد تدریس، نگرش به کار، رفتار حر

هفته اول  مدرسه

س عملی ریتد

 یک

                                                           
1 -School Coordinating Mentor 
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 شود.بررسی می دانشجو معلمان

 یهاپرکردن فرم

 کار گزارش

 گزارش کار  يهادانشجو معلمان فرم

را  "مشاهدات از هفته اول و دوم" شامل

. معلمان همکار مشاهدات کنندپر می

و  خوانندیدانشجو معلمان را م

 هاآنصالحیت  یدرا براي تائ هایستلچک

 .کنندیپر م

 هفتگی را  هاگزارش موسسه ملی آموزش

و به دانشجو معلمان  کندیمطالعه م

 .دهدیبازخورد م

اول و هفته  ----

تدریس  دوم

 عملی یک

یک دانشجو معلم با هماهنگی موسسه ملی آموزش  مشاهده تدریس

را تدارک  معلم همکار مشاهده تدریس جلسه

جلسه را به موعد . موسسه ملی آموزش بیندیم

 رساند.یدانشجو معلم م اطالع

شجو نکارورزي دا پوشه، یسمشاهدۀ تدر جلسه حین

بودن طرح درس  روزبهاز تا  شودیمعلمان بررسی م

 او اطمینان حاصل شود.

براي هر دانشجو معلم چهار جلسه  1معلم همکار

باید  جلساتاین کند. مشاهده تدریس هماهنگ می

لی یک توزیع شوند تا هفته تدریس عم 3در طول 

وجود امکان ارزیابی مهارت و دانش دانشجو معلم 

 داشته باشد.

 سوم يهاهفته مدرسه

 پنجمو 

تدریس عملی 

 یک

و ناظر مدیر مدرسه  ی باموسسه ملی ارزیاب جلسه ارزیابی پایانی

)در صورت نیاز با حضور مدرسه و  کنندههماهنگ

 یزيربرنامهجلسه نهایی ارزیابی را ( معلمان همکار

پیشرفت کار و نمره نهایی  ٔ  ینهتا درزم کندیم

 پایان ینوعاین جلسه به. دانشجو معلمان بحث کنند

شود. دوره تدریس عملی یک محسوب میرسمی 

ها و زحمات مدرسه در موسسه ملی ارزیابی از تالش

 کندمعلم قدردانی میحمایت از تربیت

هفته بعد از  مدرسه

پایان تدریس 

 یکعملی 

                                                           
1- Cooperating Teacher 
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ها نهایی ارائه گزارش

مدیر گروه به 

 1کارورزی

موسسه ملی آموزش، بخش مربوط به خود 

گزارش تدریس عملی یک را  يبندجمع ٔ  ینهدرزم

ه مدیر گروه مدرسه ب بخش مربوط بههمراه با 

چنانچه گزارش مدرسه  کند.کارورزي تقدیم می

موسسه گزارش ، ابتدا نشده باشدیلتکمهمچنان 

 .شودمیملی ارائه 

دو هفته بعد از  -----

 یسپایان تدر

 عملی یک

ها نهایی ارائه گزارش

 2کارورزی ادارهبه 

بعد  شده يبندجمع يهاگزارش مدیر گروه کارورزي

کارورزي  به اداره رسیدن به امضاي رئیس برنامهاز 

 .دهندیارائه م

هفته بعد از  -------

ارائه گزارشات 

موسسه ملی 

 آموزش

کنفرانس بعد از 

 کارورزیدوره 

موسسه ملی آموزش همه دانشجو معلمان خود را 

 گذارندبتا تجربیات خود را به اشتراک  کندیجمع م

ها را براي کنترل پوشه ارزیابی کارورزي آن و

را به  هاو یک هفته بعد پوشه کندیم يآورجمع

 .گرداندیها برمآن

دفتر 

ملی موسسه 

 موزشآ

هفته بعد از 

ایان تدریس پ

 یک عملی

 

 هاي جدید براي دوره کارورزي تدریس عملی یکدستورالعمل

براي کنترل کیفیات برناماه    را موسسه ملی آموزشهاي ارسالی از سوي مدیر کارورزي، گزارش

کند. پوشه کار دانشجو معلمان بر اساس عملکرد تادریس دانشاجو معلام و    کارورزي بررسی می

شاود.  نگرش او به حرفه معلمی توسط موسسه ملی کارورزي و مسائولین مدرساه تکمیال مای    

ر دهناد.  اعتدال را مدنظر قرا هاي خودها و قضاوتباید در گزارش موسسه ملی آموزش مدرسه و

 (74: 2012)سنگاپور، 

 هر دانشجو معلم باید حداقل یک جلسه مشاهده تدریس را گزارش دهد.( الف 

بررسی کنند که دانشجو معلمان پوشه کار ناقص  معلم همکار ومدرسه  کنندههماهنگناظر ( ب

 نداشته باشند.

دیگري جهات ارائاه   در صورت مطلوب نبودن ارائه دانشجو معلم در یک مبحث، باید فرصت ج( 

 تدریس در یک زمینه دیگر براي دانشجو معلم فراهم شود.

                                                           
1 -Group Practicum Leader 
2 -Practicum Office 
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را کساب نکارده    حدنصااب شود که در اکثر ماوارد زیار   دانشجو معلم مردود به کسی اطالق می

 باشد:

 عملی عملکرد تدریس( الف

معلام و آماوزش   کالس و تدریس برنامه درسی جایگاه دانشجو معلم را در نظام تربیات  مدیریت

 کند.مشخص می

 به حرفه معلمی: نگرش( ب

مدرساه، موسساه    کنناده هماهنگناظر معلمان همکار،  هايکه دانشجو معلم توصیهدرصورتی •

 را نادیده بگیرد. ملی آموزش

طارح درس ضاعیفی    مثاال، عناوان باه )آماده نباشاد   تدریس کافی براي اندازهدانشجو معلم به •

 (داشته باشد

 کند.مین زیاديبراي بهبود مهارت تدریس عملی خود تالش  •

 (145 :2014 لیو، و تان)رفتار او در حرفه تدریس نامناسب است.  •

 کننده مدرسه عبارت است از:نقش ناظر هماهنگ

دهد بدون کند و به او بازخورد میبدون اطالع دانشجو معلم تدریس او را نظارت می .1

 کند. اي به او اعالمآنکه نمره

 کند.ها را بررسی میپوشه کارورزي دانشجو معلم .2

درباره محتوي و برنامه درسی و عملکرد دانشجو معلم اطالعاتی را براي موسسه ملی  .3

 کند.یمآموزش فراهم 

، گرایش و باکار( در ارتباط  علمان همکارمدرسه )مدیر، معاون مدرسه، م کارکنانبا  .4

 کند.یمرفتار دانشجو معلم بحث 

ي تدریس هامهارتي که حاکی از انمرهتدریسی که مشاهده کرده است  اساسبر  .5

کرده و با دانشجو معلم و  دانشجو معلم و نگرش او به حرفه معلمی است را پیشنهاد

 پردازد.یممدرسه به ترتیب به گفتگو  کارکنان
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ناظر باید دهد. یمبه موسسه ملی آموزش گزارش  پس از تکمیل مشاهدات تدریس، .6

 شدهقبولطور روشن اظهار کند که آیا دانشجو معلم در آن درس مردود است یا به

 است.

ي بیشتري در خصوص نمره نهایی که در جلسه ارزیابی هاداده کنندههماهنگناظر  گزارش

مدرسه )مدیر، معاون مدرسه،  کارکناننهایی با حضور مدیر کارورزي، موسسه ملی آموزش و 

 ی)موسسه ملکند. یمشود، فراهم ( تعیین می معلمان همکار، مدرسه کنندههماهنگناظر 

 (54: 2009 ،آموزش

 ارزشیابی نهایی و اتمام برنامه کارورزی

افتد یعنی فرایند ارزشیابی یمخارج از چرخه نظارت اتفاق  درواقعاین مرحله از ارزشیابی نهایی 

 به شود. موفقیت در این مرحله به میزان زیاديیمانجام  1در پایان دوره کارورزي تمرین عملی 

طاور مساتمر در   گرفته بستگی دارد. نظارت و بازخورد باید باه اینکه که مراحل قبل چطور انجام

گاردد. ایان فراینادها    یما انی طول دوره کارورزي اعمال شود و این باعث تسهیل ارزشایابی پایا  

 کنند.یمي و ارزیابی عملکرد نهایی کمک بندجمعیت به درنها

کند و در خصاوص  یمملی آموزش ارزشیابی نهایی عملکرد کلی دانشجو معلم را ارائه  مؤسسات

رسند. گروه ارزیاابی  یمي بندجمعبا مدیر مدرسه به یک  1مردودي یا قبولی در تدریس عملی 

)با مدیریت مدیر مدرسه( درباره پیشرفت و نمرات نهاایی در مدرساه باراي دانشاجو معلماان و      

 (126 :2014)وود و دو مورا، کنند. یمدیگر مسائل، بحث 

 این مرحله سه هدف مهم دارد:

دود یا گیري نهایی درباره عملکرد دانشجو معلم و اینکه در تدریس عملی یک مریمتصمالف( 

 قبول است.

 ب( ارائه گزارش مکتوب در خصوص عملکرد کلی دانشجو معلم طی تدریس عملی یک.

 ها است.هایی که فاقد آنییتواناها و یتصالح دربارهج( ارائه بازخورد به دانشجو معلم 
 

 و بحث گیرییجهنت

امروز است  يایو جامعه دن یهاي زندگهمه ارکان و جنبه رییسرعت در حال تغبه يرشد فناور

معلم کند. نظام تربیت روزبههر کشور باید با توجه به این تغییرات خود را معلم نظام تربیتو 
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معلم این کشور براي رسیدن به سنگاپور نیز از این تغییرات دور نبوده است و مسئولین تربیت

المللی است ینبي هاعرصهو رقابت در  هاي آموزشی ٔ  اهداف خود که همانا موفقیت درزمینه

هاي موجود و چالش يازهایمنظور رفع نبه معلم سنگاپور. نظام تربیتاندکردهبسیار تالش 

معلم براي قرن بیست و تربیتطرح  هستند،ها روبرو نوظهور که معلمان و دانش آموزان با آن

ش ارائه کرده وپروریکم را با مشارکت موسسه ملی آموزش، مدارس وابسته و وزرت آموزش

 نهیزم نیدر ا یهاي مطلوبها و نوآورياست که پیشرفت ییسنگاپور ازجمله کشورها است.

را به بار  یهاي مطلوبکشور موفقیت نیآموزش در ا یموسسه ملي داشته است و برنامه کارورز

، آموزش یموسسه مل یمشارکت و همراهکند می فردمنحصربهآنچه این الگو را ه است. دآور

 ستمیکارورزي از نقاط قوت س وپرورش این کشور است. امروز،وابسته و وزارت آموزشدارس م

معلم براي قرن بیست و یکم بر پنج اصل مدل تربیت شود.محسوب می سنگاپورمعلم تربیت

 -2عنوان بخش یکپارچه از یک برنامه منسجم، کارورزي به -1از:  اندعبارتاستوار است که 

کارورزي بستري  -3رشادگري هدفمند از طریق معلمان باتجربه و ناظران، کارورزي فرصت ا

-4هاي فردي دانشجو معلمان از طریق تمرین و پذیرش مسئولیت. براي توسعه صالحیت

 -5ارزیابی کارورزي از طریق استانداردهاي کامالً شفاف و مشخص، و نه صرفاً دانش محتوایی. 

مند و مستعد با کمک تفکر منسجم و ساختارمند با قهکارورزي فرصتی براي رشد معلمان عال

 اي.تمرکز بر گفتگوهاي حرفه

گیرد و نقاط ضعف و قوت هر بر کار دانشجو معلمان صورت می یشبرنامه نظارت اثربخ نیا یط 

از نکات حائز اهمیت این مدل عالوه بر هماهنگی  شود.می یرساندانشجو معلم مشخص و اطالع

وپرورش، پیوست مستمر سه بخش موسسه ملی آموزش، مدارس وابسته و وزارت آموزش

را که در  یو علم ينظر میبرنامه دانشجو معلمان مفاه نیدر ادانشجو معلمان با مدرسه است. 

دانش آموزان به اجرا اند در کالس درس مدرسه با حضور کالس درس دانشگاه کسب کرده

هاي کارورزي مختلفی را در طول تحصیل می دانشجو معلمان در سنگاپور دوره. گذارندیم

دوره کارورزي  هرسالساله کارشناسی آموزش، دانشجو معلمان در  4گذارنند. در طول دوره 

 کنند. اولین دوره که در پایان سال اول و پیش از آغاز سال دوم استمشخصی را طی می

کنند تا ضمن مشاهده مدرسه، معلمان، دانش آموزان دانشجو معلمان در مدارس حضور پیدا می

هاي آن آشنا شوند، این دوره با ها و چالشيدشوارو محیط کالس درس با حرفه معلمی و 

است. دانشجو معلمان در طول  شدهگنجاندهعنوان تجربه حضور در مدرسه در برنامه کارورزي 

ي خود در طول سال اول دانشگاه را در عمل مشاهده و مقایسه هاآموختهي اوهفتهداین برنامه 
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کنند. در پایان سال دوم دانشگاه، دانشجو معلمان دومین بخش از برنامه کارورزي را می

شود. در طول این دوره ي با عنوان دستیارمعلمی شناخته میاهفتهپنجطور یناگذرانند. یم

کنند و در وظایف و مسائل کالس دستیار به معلم کالس کمک می وانعنبهدانشجو معلمان 

ي دانشجو معلمان گزارشی هاکمکي از مندبهرهدرس با معلم همکاري دارند. معلمان نیز ضمن 

کنند. گفتنی است که هر دانشجو معلم تنها دستیار یک معلم از وضعیت دانشجو معلم تهیه می

هاي کالس درس را به تواند برخی از فعالیتیم در یک درس مشخص هست. معلم همکار

قرار دهد. در پایان سال  موردسنجشدانشجو معلم محول کند تا وضعیت انگیزه و عملکرد او را 

 دورههمشود. در سال آخر سوم دانشگاه، دور سوم کارورزي با عنوان تدریس عملی یک آغاز می

دانشجو  ره کارورزي تدریس عملی یک و دوشود. در طی دوکارورزي تدریس عملی دو ارائه می

گذرانند. ناظران موسسه ملی آموزش یممعلمان اولین تجربه تدریس عملی در کالس درس را 

هاي تدریس عملی در کالس هاي قبل حضوري فیزیکی نداشتند در طول برنامهکه در دوره

دهند. مشاهده قرار می یابند و عملکرد، رفتار، انگیزه و دیگر مسائل را موردیمدرس حضور 

هاي کارورزي مشاهدات خود از هر دانشجو معلم را ثبت مسئولین مدرسه نیز در طول دوره

کنند. گفتنی است که هر دانشجو معلم حاضر در دوره کارورزي یک پوشه فعالیت دارد که می

یت و پس از درنهاشود. ي مربوط به دانشجو معلم در این پوشه نگهداري میهاگزارشکلیه 

ي مشترک با حضور مسئولین موسسه ملی آموزش، مسئولین اجلسههاي کارورزي، اتمام دوره

شود و بر پایه پوشه کار و گزارش عملکرد هر دانشجو برگزار می کنندههماهنگمدرسه و ناظر 

شود. از دیگر نکات ها تصمیم گرفته میآموختگی و ارائه مدرک به آنمعلم در مورد دانش

ي هاسالو  هادورهاین مدل کارورزي مستمر بودن آن است. دانشجو معلمان در طول  توجهابلق

هاي کارورزي معلم و دورهگذارند. لمس کردن عملی مطالب تربیتیمرا  هادورهتحصیل این 

تأثیر مثبتی بر وضعیت تحصیلی و یادگیري فعال دانشجو معلمان دارد. کشور سنگاپور توانسته 

آورد و نظام  به دستیري از این مدل کارورزي مشارکتی نتایج مطلوبی گبهرهاست با 

 نماید. کارآمدمعلم و آموزشی خود را مستحکم و تربیت
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This study examines the internship program of the National Institution 

for Teacher Training for the 21st Century in Singapore and explores 

the extent and manner of its coordination with the country's teacher 

training programs 

Khosro Nazari1 

Mohamad Vashgani Farahani2 

Abstract 

This study examines the internship program of the National Institution 

for Teacher Training for the 21st Century in Singapore and explores 

the extent and manner of its coordination with the country's teacher 

training programs. This study was performed by descriptive and 

qualitative methods. The findings show that coordination between the 

National Institute of Education, affiliated schools and the Ministry of 

Education is a pillar of the success of Singapore's internship program. 

Also, the continuous attachment of students and teachers with school 

and classroom during the undergraduate course, specialized diploma 

in physical education and art will be continued as short, organized 

courses. The attitude of students and teachers towards the teaching 

profession and the ability to manage and recognize the duties of 

teachers during the internship program is done on each person and the 

results are recorded in the portfolio of each student and teacher. At the 

end of the internship, the potrfolio is reviewed and corrective 

feedback is provided to the student and teacher. Students who are 

about to graduate after receiving feedback can be aware of their 

weaknesses and strengths and take steps to improve. The National 

Institute of Education has been able to achieve many successes in the 

field of teacher education by presenting an internship model for 

teacher education for the 21st century. 

Keywords: Internship, Singapore, Teacher Training 
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