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میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک 
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 

 

 گروه آموزشی:
    استثناییروانشناسی و آموزش کودکان  رشته تحصیلی:  ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:     تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی عنوان درس:

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ      1عملی:           1 نظری:          ۲ تعداد واحد:  

 هدف کلی درس:
 و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات دانش آموزان رفتار  یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در سلسله فعالیت های یاددهی وبا آشنایی 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 آشنایی با روش های انتخاب و کاربرد مواد، وسایل و ابزارهای آموزشی  آشنایی با نیازها و هدف های آموزشی کودکان 

 آشنایی با روش های ارزشیابی آموزشی آشنایی با نحوه سازماندهی و طراحی محتوای درسی

  یادگیری -آشنایی با روش های یاددهی 

  آشنایی با انتخاب و سازماندهی تجربیات یادگیری 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس جلسات

 معرفی درس 1جلسه 
  مقدمه 

  توصیف طرح درس 
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 2جلسه 
تعریف برنامه ریزی آموزشی و 

 درسی
 سخنرانی، مشارکتی و عملی وجوه افتراقبررسی -مقهوم برنامه درسی و آموزشی 

 ۳جلسه 
 بررسی عناصر برنامه درسی و

 نیارهای آموزشی

 مراحل -بررسی عناصر 

 شیوه طراحی برنامه درسی 

 مفهوم نیاز آموزشی 

  نیازسنجی و  انواع روش ها 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی طراحی هدف های آموزشی و پرورشی برنامه درسی   هدف های آموزشی  ۴جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی طراحی برنامه / مداخله/ روش تدریس مهارت محور  زندگیآموزش مهارت های  ۵جلسه 

 6جلسه های 

 8الی 
 آموزش زبان شفاهی/خواندن

 طراحی هدف های آموزشی 

 تهیه محتوا/مداخله 

  تدریس/بازی سازیروش های 

 روش های ارزشیابی 

 متون دبستان-تسهیل روان خوانی 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 جلسه

 1۰و9 

 آموزش نوشتن

 

 روش های تدریس رونویسی 

 روش های تدریس امال 

  روش های تدریس کلمه سازی 

 روش های تدریس جمله سازی 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 جلسه

 12و 11 
 آموزش ریاضی

  های تدریسروش 

 روش های ارزشیابی 
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 فرم طرح درس
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میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک 
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 جلسه

 1۴و 1۳ 
 آموزش علوم

 اهمیت آموزش 

 کارکردهای علوم 

 طراحی برنامه های آموزشی 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی برنامه های حرکتی  آموزش تربیت بدنی 1۵جلسه 

 آموزش مطالعات اجتماعی 16جلسه 
 تدریس روش های 

 روش های ارزشیابی 
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 

 نوع ارزشیابی:

 حضور در جلسات کالسی همزمان و انجام فعالیت های مستمر مرتبط با هر جلسه در سامانه یادگیری الکترونیک و ارائه بموقع آن 

 تدریس،  سرفصل های آموزشی و روش های معرفی موضوع با انفرادییک گزارش علمی به صورت تهیه  ائه مباحثبه ترتیب ار

 یاددهی وری های نوین در کشورهای مختلف برایافن

 مهارت های زندگی .1

 خواندن .2

 نوشتن .3

 علوم .4

 بر طبق برنامه زمانبندی کالسی در پایه های تحصیلی مختلف تربیت بدنیو   .5

 و...فعالیت هاکاربرگ های تدریس و -معرفی ابزارهای استفاده شده-یررسی اشکال مختلف آموزش مجازبا ی

 ارزشیابی این مرحله توسط همکالسی های شما و استاد انجام می شود

 یک جلسه آموزشی محتوای انتخابی در هر یک از این سرفصل ها  انفرادی ارائه 

 )اختیاری -ارائه گزارش نهایی از مجموع فعالیت های انجام شده در طول ترم طبق سرفصل آموزشی )به شیوه نوآورانه 
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