هفته نامه الکرتونیکی تعلیم و تربیت موسسه آموزشی میزان

هفته نامه اهتامم هر هفته
در خصوص اخبار ،وقایع و حواشی
تعلیم و تربیت کشور منترش میشود.

دوشنبه  17آبان 1395
شامره شصتودوم

در این نرشیه لینکهای متعددی به رنگ سبز وجود دارد که شام در صورت اتصال به اینرتنت ،میتوانید با کلیک بر روی آن ها مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعه فرمایید.

رضبه کمبود مشاور به سالمت روان دانشآموزان

ریشه اصلی متام مشکالت کشور
آموزش و پرورش است

بررسی آموزش و پرورش /دکرت عبدالعالی /برنامه خط قرمز

اخالق حرفهای معاونان تربیتی

مقالهای از معصومه میرزاخانی و امیرحسین محمودی

تبیین«استقاللاخالقی»
به عنوان یک هدف تربیتی

مقالهای از سعید ناجی ،سامنه عسکری و لیال مجیدحیبی

هدایت تحصیلی؛ چرا و چگونه؟

گفتاری از علیاصغر ایزدی
مدرســه جایــی اســت ب ـرای انتقــال دانــش ،تجربیــات ،ارزشهــا ،معلومــات و فضایــی ب ـرای تحقــق اهــداف اعتقــادی ،اخالقــی ،فرهنگــی ،هــری ،آموزشــی و زیســتی ،جایــی کــه تســهیلگر
حرکــت آدمــی بــه ســوی کــال اســت ،امــا ایــن اهــداف فقــط زمانــی محقــق میشــود کــه جســم ،روح و روان دانشآمــوزان ســامت باشــد و بــا آســیبها و مشــکالت روانــی ،اجتامعــی
و اخالقــی دســت بــه گریبــان نباشــد .مشــکالت روانــی و رفتــاری دانشآمــوزان بــه شــکلهای مختلــف ظاهــر میشــود .برخــی از آنــان دچــار افــت تحصیلــی میشــوند ،برخــی دیگــر از
نظــر اجتامعــی منــزوی و گوشــهگیر میشــوند ،عــدهای اعتــاد بــه نفــس ضعیفــی دارنــد ،برخــی هــم در برقــراری ارتبــاط بــا همســاالن و اطرافیــان مشــکل دارنــد ،قلــدری و نافرمانــی
میکننــد و بــه قوانیــن و مقــررات جامعــه پایبنــد نیســتند .بســیاری از دانشآمــوزان کــه عملکــرد درســی ضعیفــی دارنــد از مشــکالتی همچــون نداشــن هــدف و انگیــزه ،اعتــاد بــه نفــس
پاییــن و اضطــراب امتحــان رنــج میبرنــد یــا بــا روشهــای صحیــح مطالعــه و اصــول برنامهریــزی آشــنا نیســتند یــا غیبتهــای بیدلیــل دارنــد و در کالس درس مترکــز ندارنــد ،بیقــراری
میکننــد و در جمــع حــارض منیشــوند و در نتیجــه ،ایــن آشــفتگی ذهنیشــان را بــا افــت تحصیلــی نشــان میدهنــد .بــرای مطالعــه مــروح ایــن مقالــه (گفتــاری از الیــاس بیگدلــی)
بر روی لینک مربوطه کلیک منایید.

کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،
علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

کتاب «پژوهش
کاربردی در تعلیم و تربیت»

کنگــره بیــن املللــی جامــع روانشناســی در تاریــخ  13و  14بهمنمــاه برگـزار میگــردد .از مهمرتیــن محورهــای ایــن هامیــش مــی
تــوان بــه تعليــم و تربيــت اســامی ،برنامــه ریــزی آموزشــی ،آمــوزش و پــرورش ابتدایــی ،آمــوزش و پرورش پیــش دبســتانی ،آموزش
و پــرورش دبســتانی ،آمــوزش و پــرورش تطبیقــی ،آمــوزش و بهســای منابــع انســانی ،مدیریــت و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی،
تکنولــوژی آموزشــی ،برنامــه ریــزی درســی ،تحقیقــات آموزشــی و مديريــت آموزشــی اشــاره کــرد .آخریــن مهلــت ارســال مقــاالت
 25آبــان در نظــر گرفتــه شــد ه اســت .بـرای کســب اطالعــات بیشــر بــر روی لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

چطور سیالبس درس بنویسیم؟
گفتاری از فهیمه امرالله

یادگیری خودگردان
و توامنند ساخنت کودکان استثنائی
مقالهای از ملیحه راجی

بررسی روایی ،پایائی و هنجاریابی
آزمون خالقیت هیجانی آوریل

مقالهای از ثابت ،شفیعی امیری و خانی عبدلی

انواع و ویژگیهای مترین و مشق شب

مقالهای از احمد بهپژوه
شــاید بتـوان گفــت عنـوان معلــم ،محقــق و پژوهنــده تنهــا بــا آموخــن
علــم ،احــکام و نتیجهگیــری هــای آن نیســت ،بلکــه درک ماهیــت آن در
عمــل و انجــام وظیفــه مشــخص میشــود .کتــاب «پژوهــش کاربــردی در
تعلیــم و تربیــت نگاهــی» اســت بــه فرآیند پژوهــش عملــی در تعلیم و
تربیــت و حاصــل ســالها تدریــس نگارنــده در دورههــای آمــوزش عالــی
ضمــن خدمــت معلــان و مراکــز تربیــت معلــم و دانشگاههاســت .بــر
ایــن اســاس در کتــاب ،نخســت مــروری بــر رونــد تحقیقــات آمــوزش
صــورت گرفتــه و ســپس اهمیــت نــگارش طــرح پژوهشــی بیــان شــده
اســت .نیــز از اندازهگیــری و ارزشیابــی و مفاهیــم آمــاری ســخن رفتــه
اســت .نگاهــی بــه اقدامپژوهــی ،مراحــل انجــام یــک طــرح مبتنــی بــر
اقدامپژوهــی؛ بیــان مســاله و شــواهد؛ گــردآوری اطالعــات؛ انتخــاب،
اعتبــار بخشــی و اجـرای راهحــل؛ نتیجهگیــری و شـواهد؛ و پیشــنهادها
از دیگــر مباحــث کتــاب هســتند.
کتــاب «روشهــا و مهارتههــای یادگیــری» در  216صفحــه و بــا بهــاء
11هـزار تومــان بــه کوشــش انتشــارات آرمانرشــد منتــر شــده اســت.
عالقهمنــدان بـرای تهیــه ایــن کتــاب ،میتواننــد از طریــق لینــک مرتبــط
اقــدام مناینــد.

مشرتک هفتگی اهتامم نیستید؟ ثبت نام کنید دانلود و مشاهده آرشیو اهتامم

اهتامم این هفته چطور بود؟ کلیک کنید

مطالب نقل شده در پیوندهای فوق ،لزوما دیدگاه اهتامم نیست و مسئولیت آن با سایت انتشار دهنده میباشد.

بررسیعنارصتشکیلدهندهاجتامع
یادگیری در آموزش الکرتونیکی

مقالهای از مومن یراد ،پورجمشیدی و زنگنه
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