بسمه تعالی
اطالعیه شماره ( )1مرکز آموزش الكترونیكي
براي ارائه دروس شايستگيها و صالحیتهاي معلمي در پودمان اول ويژه پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در
سال  1398دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي

مهارت آموزاني که ثبت نام آنها در سامانه گلستان انجام شده و شماره دانشجويي دريافت نمودهاند ،به سامانه آموزش يادگیري الكترونیكي به
آدرس  http://Lmsmaharat.sru.ac.irمراجعه کرده و با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور آن (هر دو با شماره دانشجويي است و پس از
اولین ورود ،سامانه درخواست تغییر رمز ميدهد ،رمز جديد را وارد و حتما به خاطر بسپاريد) ميتوانند از کلیه امكانات آموزشي آن که شامل
دانلود جزوات و کتابهاي بارگذاري شده ،شرکت در کالسهاي پرسش و پاسخ آنالين (بر اساس جدول زمانبندي که متعاقبا اعالم خواهد شد)،
دانلود آرشیو کالسهاي آفالين و مطالعه اخبار مربوط به دورهها ،بهرهمند گردند .مهارت آموز موظف است کلیه اخبار و اطالعیههاي مربوط به
کالسها و فعالیتها را از طريق همین سامانه دنبال نمايد و هرگونه سوال و مشكلي را از طريق ايمیل  Maharat@sru.ac.irپیگیري نمايد.
افرادي که از دوره قبل دروس افتاده دارند ،در صورتي که انصراف نداده باشند ميتوانند در دروس مورد نیاز در هر پودمان براساس برنامه
زمانبندي تعريف شده شرکت نمايند .مراحل آموزش ،طبق جدول زمانبندي در قالب سه پودمان به صورت زير ارائه ميگردد:
برنامه دروس شايستگیها و صالحيتهاي معلمی براي دوره فشرده مهارتآموزان پذيرفته شده در آزمون استخدامی سال 1398

پودمان

بازه زماني اجرا

شیوه اجرا

اول

 12ارديبهشت ماه 99
الي
 12تیر ماه 99

الكترونیكي
(غیر حضوري)

دوم

 21تیر ماه 99
الي
 6شهريور ماه 99

تلفیقي
(حضوري-
غیر حضوري)

سوم

 1مهر ماه 99
الي
 30آبان ماه 99

الكترونیكي
(غیر حضوري)

عنوان درس
فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
روانشناسي و کاربرد آن در آموزش
اصول و روشهاي ياددهي و يادگیري
ارزشیابي يادگیري
کارورزي (آموزش طرح درس نويسي)
کارگاه آموزش در رشته تخصصي 1
کارگاه آموزش در رشته تخصصي 2
کارگاه آموزش در رشته تخصصي 3
کارگاه آموزش فناوري در رشته تخصصي
الگوهاي ياددهي و يادگیري آموزشهاي فني و حرفهاي و ارزشیابي يادگیري در رشته
تحلیل محتواي بسته آموزشي و روش انطباق آن با موقعیت در رشته
کارورزي (تدريس آزمايشي)
اخالق حرفهاي معلم
آموزش کارآفريني
اصول و فنون راهنمايي و مشاوره
پژوهش و توسعه حرفهاي
نقش اجتماعي تربیتي معلم
کارورزي (تدريس عملي)

تذكر  :1کل دوره شامل  16درس در  3پودمان ميباشد که درس کارورزي از پودمان  1شروع و تا پايان پودمان سوم تداوم مييابد.
تذكر :2مهارتآموزان نسبت به دانلود محتواي درسهايي که به شیوه الكترونیكي در پودمان اول بايد بگذرانند ،اقدام نمايند.
تذكر :3زمان دقیق برگزاري کالسهاي آنالين (برخط) در دروسي که به شیوه الكترونیكي ارائه ميگردند ،از طريق همین سامانه اطالع رساني
خواهد شد.
تذكر  :4برنامه زمانبندي و نحوه برگزاري آزمونها در پايان هر پودمان متعاقبا از طريق سامانه آموزش الكترونیكي اطالع رساني خواهد شد.
تذكر  :5نمره قبولي در هر آزمون  12است.
راهنماي سامانه الکترونيکی
مهارت آموز بعد از ورود به سامانه و به منظور بهرهبرداري درست از تمامي امكانات سامانه بايد از قسمت راهنما و نرم افزارهاي ضروري ،نرم
افزارهاي  :مرورگر فايرفاکس ،فلش پلیر و پالگین کالس مجازي ويندوز (اداب کانكت) را دانلود و نصب نمايد .نسخههاي تحت موبايل اين نرم
افزارها که سازگار با سیستمهاي اندرويد و  IOSمي باشند نیز در قسمت نرم افزارهاي ضروري ،قابل دانلود و نصب ميباشند.

