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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

 کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
 علوم تربیتیتحصیلی: رشته   کارشناسیتحصیلی:  مقطع                                          کارورزیعنوان درس:  

  دکتر بهنودی :مدرس یش نیاز:پ        1عملی:          1نظری:     2: تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 طراحی کردن یک درس را بیاموزند. دانش آموزان بتوانند در گیر درس شوند. 

 مشکالت بد فهمی رفع شود. مباحث گذشته مرور شود.

 هاطراحی فعالیت برای جبران عقب ماندگی آموخته ها سنجش شوند.

 ارزشیابی از آموخته ها یادگیری مشارکتی را بیاموزند.

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش و پاسخ کتبی در مورد عالئق دسته بندی دانشجویان برای کارورزی آشنایی با دانشجویان 1جلسه 

 گفتگو با مدرس اصلی و توجیح نمودن جهت کارورزی دانشجویان. در مقاطع و دروس مورد عالقه تقسیم دانشجویان معرفی به مدارس 2جلسه 

 مباحثه ای نمونه هایی از طرح درس و سر فصلهای آن آموزش چگونگی نوشتن طرح درس 3جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 4جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه دانشجویانبررسی کارهای  5جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 6جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 7جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 8جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 9 جلسه

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 10جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 11جلسه 

 مباحثه ای گروهدر ساعات مشخص ویژه هر  بررسی کارهای دانشجویان 12جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 13جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 14جلسه 

 مباحثه ای در ساعات مشخص ویژه هر گروه بررسی کارهای دانشجویان 15جلسه 

 مباحثه ای ساعات مشخص ویژه هر گروه در بررسی کارهای دانشجویان 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نوع ارزشیابی:

 فهرست منابع:

 فرم طرح درس


