با نام و یاد خدا

نام درس :برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان
دوره کارشناسی علوم تربیتی
 99-98دانشگاه تهران -نیمسال اول
دکتر مرضیه دهقانیdehghani_m33@ut.ac.ir, dehghani_m3@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اهداف درس :آشنایی با اهمیت آموزش پیش دبستانی ،دبستان و همچنین آشنایی با چگونگی آموزش پیش دبستانی ،دبستان در
جهان امروز و ویژگی ها و مبانی ،مراحل و عناصر برنامه ریزی درسی پیش دبستانی ،دبستان و مقایسه برنامه ریزی درسی پیش
دبستانی ،دبستان ایران و چند کشور جهان.
● منبع اصلی

✔ دهقانی ،مرضیه .)1397( .برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی  ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
● منابع تکمیلی

✔ کول ،ونیتا ؛ مفیدی ،فرخنده .)1392( .برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ،انتشارات سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
✔ ملکی ،حسن ،موسوی ،سیدمیثم ( .13919برنامه ریزی درسی دوره پیش از دبستان با رویکرد اسالمی ،انتشارات منادی
تربیت.
● برنامه جلسات
جلسه اول :آشنایی با دانشجویان ،معرفی منابع کالسی  ،آشنایی با تعهدات در کالس ،آشنایی با چگونگی کار دانشجویان.
جلسه دوم :آشنایی با برنامه ریزی درسی.
جلسه سوم :مبانی برنامه ریزی درسی در دوره پیش دبستان و دبستان
جلسه چهارم :آشنایی با دوره پیش دبستان (اهداف و محتوای دوره -مهمان)
جلسه پنجم :دعوت از متولی دوره های پیش دبستان و دبستان
جلسه ششم :آشنایی با دوره پیش دبستان (روشهای آموزش -مهمان)
جلسه هفتم :آشنایی با دوره پیش دبستان ( ارزشیابی دوره)
جلسه هشتم :آشنایی با دوره ابتدایی (اهداف دوره)
جلسه نهم :آشنایی با دوره ابتدایی (محتوای دوره)
جلسه دهم :آشنایی با دوره ابتدایی(روشهای آموزش -مهمان)
جلسه یازدهم :آشنایی با دوره دبستان ( ارزشیابی دوره)
جلسه دوازدهم :نوشتن طرح درس(عملی)
جلسه سیزدهم :بازدید علمی از یک مدرسه
جلسه چهاردهم :کارآفرینی در دوره پیش دبستان و دبستان (مهمان)
جلسه پانزدهم :جمع بندی ،نتیجه گیری و ....

● تکالیف دانشجویان در طول ترم شامل:
حضور فعال در تیم های کالسی و اظهار نظر در مباحث کالس.
ارائه پروژه برنامه درسی :دانشجویان به طور گروهی تقسیم شده و یکی از جلسات را انتخاب و در کالس آن را بحث
و ارائه نمایند.
● ارزشیابی پایان ترم
آزمون تشریحی پایان نیمسال :سواالت از مباحث بحث و تدریس شده در کالس میباشد .نمره امتحان نهایی  12نمره.
ارائه پروژه برنامه درسی  5نمره
حضور فعال در مباحث کالس  3نمره
امتحان میان ترم نخواهد بود.

