بسمه تعالی
دستورالعمل آموزشی دوره پودمان اول مهارت آموزان استخدامی وزارت آ.پ.
 -1درسهای دوره دو واحدی است که باید  ۳۲ساعت تدریس شود .حداقل  ۵۰درصد دوره حتما باید به صورت
آنالین و الباقی از طریق بارگذاری محتوای الکترونیکی متناسب با سیالبس درس پوشش داده شود.
 -۲دوره هر پودمان دوماهه است ،فلذا در مدت  8هفته برنامهریزی شده است که  1۶ساعت تدریس در مدت ۲
ماه به صورت هفتهای یک جلسه آنالین  ۲ساعتی اجرا میشود .حضور مهارت آموز در حداقل  1۲ساعت از 1۶
ساعت آنالین الزامی است.
 -۳جلسات آنالین باید به صورت تعاملی و همراه با فعالیتهای مهارت آموزان در کالس و به صورت دو طرفه اجرا
شود.
 -4ارزیابی مهارت آموزان توسط استاد محترم درس به صورت مستمر در طول دوره انجام خواهد شد و عالوه بر
آزمونهای مستمر در طول دوره ،تکالیف و پروژههای درسی نیز برای فعالیت مهارت آموزان اجرا خواهد شد.
 -۵عالوه بر نمره آزمونها و سایر فعالیتهای مهارت آموزان در طول دوره که به صورت مستمر توسط اساتید دوره
ارزیابی میشود،
 -۶یک آزمون پایان دوره نیز از محتوای کلیه دروس برگزار خواهد شد که کسب حداقل  7۰درصد نمره این آزمون
الزامی است .در مجموع ،کسب نمره  1۲در هر درس و کسب معدل  14در دوره شرط قبولی میباشد.
 -7مهارت آموز موظف است ،طبق دستورالعمل و اطالعیههایی که در تابلو اعالنات سامانه اطالع رسانی میشود،
عمل نماید .با توجه به حضور ناظران حوزه ستادی و اداره کل آموزش و پرورش استانها ،اداره کل منابع انسانی
وزارتخانه و نظارت مستقیم وزیر محترم در اجرای کالسهای درس آنالین جهت کنترل مدت حضور دانشجو
معلمان و مهارتآموزان بر کالسها و تعداد و حجم تکالیف بارگذاری شده توسط مهارتآموزان و دانشجومعلمان
و لزوم ارسال مستمر گزارش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مهارتآموزان و دانشجو معلمان از دورههای مهارت-
آموزی به وزارتخانه ،هرگونه عواقب کوتاهی یا سهل انگاری در شرکت در کالسها ،انجام تکالیف و پروژهها و عدم
شرکت در آزمونها بعد از ارسال این دستورالعمل بعهده خود مهارت آموز میباشد.

