بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :ادبیات

رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

نام درس :تربیت رسانه ای

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه189 :

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:
گردش علمی و بازدید:

روز ،ساعت و مکان کالس :چهارشنبه 91:01
هدف کلی درس:

رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

18/6/22

آشنایی با مضامین کلی درس – جایگاه و نقش این درس در مجموعه دروس علوم تربیتی

دوم

18/2/0

تعلیم و تربیت و چالش های آن – رسانه ها و چالش جدید -تعاریف تربیت رسانه ای

سوم

18/2/91

تاریخچه استفاده از رسانه ها در آموزش–باز شدن دریچه شگفت انگیز به جهان اطراف

چهارم

18/2/92

فضای مجازی به زبان ساده  -چرا دید منفی به این فضا زیاد است

پنجم

18/2/22

یک حقیقت تلخ  :اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی

ششم

18/8/9

در فضای مجازی چه چیز هایی وجود دارند ؟

هفتم

18/8/8

پیامد های مثبت فضای مجازی  :ارتباط گسترده و پایدار – دسترسی آسان به اطالعات –

هشتم

18/8/91

تعطیل رسمی

نهم

18/8/22

پیامد های منفی فضای مجازی  :بیماری اردک– افشای اطالعات– بلوغ زودرس-

دهم

18/8/21

یازدهم

18/1/6

مهارتهای الزم برای حضور در فضای مجازی  :مهارتهای ذهنی  ،شناختی  ،عاطفی و....

دوازدهم

18/1/90

مهارتهای الزم برای حضور در فضای مجازی  :مهارت نه گفتن –مهارت انگلیسی – مهارت

سیزدهم

18/1/21

کار کالسی  :نمایش فیلم و نقد و بررسی به همراه دانشجویان محترم

چهاردهم

18/1/22

بازی های رایانه ای  :مناسب و غیر مناسب

پانزدهم

18/91/2

کار کالسی  :مقایسه وضعیت استفاده از رسانه در آموزش چند کشور جهان

شانزدهم

18/91/99

کالم آخر  :جمع بندی راهکارهای موجود و چالش های پیش رو

ساده شدن و سرعت باالی تبادل اطالعات – گام بسیار موثر در مسیر جهانی شدن -و...

درون گرایی
پیامد های منفی فضای مجازی ( ادامه )  :کاهش خالقیت –گوژپشتی و مشگالت اسکلتی –
چاقی و اختال ل رشد – ضعف بینایی و از همه مهمتر اعتیاد اینترنتی

رایانه ای – مهارت مدیریت زمان –مهارت تفکر انتقادی و مهارت سواد رسانه ای .....

نحوه ارزشیابی:
منابع درسی:
وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم:

