دوره های آموزشی برای معلمان برگزار می کند
دوره دوم  :اساس های نوآوری در آموزش

استاد از راه دور داکتر صمدعلی مرادی(مدیر علمی دوره) ،داکتر
فرهاد هللا یار ،استاد عبدالعلی رسول زاده ،استاد حامد شفایی ،استاد
حمیرا احراری ،استاد عصمت هللا احسانی ،داکتر داود هللا یار،داکتر
فریدهللا عتیق ،استاد خالق ویسی  ،استاد پاشا جوادی  .استادان حاضر
 ،استاد محمد عالم احمد زاده و استاد خدیجه حسنی (مدیر اجرایی دوره)
هدف دوره دوم  :آشنایی با پایه های نوآوری در آموزش
محیط اصلی آموزشی :دیجیتال است .لذا دسترسی به اینترنت و وایبر
الزامی می باشد .پس از تدریس موضوع ،بحث بر روی موضوع در
گروه وایبر ادامه خواهد یافت .نکات قابل توجه از منابع مختلف در
گروه مطرح می گردند .معلمین تجارب خود را در رابطه به موضوع
در گروه با دیگران به اشتراک می گذارند .تا یادگیری عمیق در بین
اشتراک کنندگان توسط محیط دیجیتال به وجود بیاید.
مجموع جلسات درسی 12 :جلسه ،هفته ای دو جلسه  2ساعته،
مجموع ساعات آموزش تئوری  24ساعت ،مجموع ساعات تمرین
عملی  12ساعت.
مهلت ثبت نام  :تا تاریخ  20جدی 1398
تاریخ شروع سمینار  21 :جدی 1398
مدت دوره  :یک ماه و نیم

زمان جلسات آموزشی :روزهای شنبه و یکشنبه ساعت  1الی  3بعد
از ظهر
هر جلسه از دو وقت  50دقیقه ای تشکیل شده است که در میان این دو
وقت 20 ،دقیقه برای بحث آزاد بین معلمین اختصاص یافته است.
لکچری به مدت  45دقیقه از طریق ویدئو کنفرانس ارائه می شود.
همچنین یک کلیپ آموزشی مربوط به موضوع نمایش داده می شود .در
 15دقیقه دیگر بین استاد و شرکت کننده ها به سئواالت مربوط به
موضوع پرداخته می شود .در وقت دوم نیم ساعت اول به کار گروهی
اختصاص یافته است .به هر گروه یک وظیفه داده می شود که روی آن
می توانند  30-20دقیقه کار کنند .استاد حاضر در انجام این وظیفه به
هر گروه کمک می کند ودر  20دقیقه باقی مانده از وقت دوم هر گروه
کار انجام شده خود را برای دیگران تشریح می کند و در گروه وایبر
قرار می دهد .زمانبندی های باال با توجه به موضوع هر هفته تا حدودی
تغییر خواهد کرد.
گواهی نامه :در پایان دوره توسط اداره موسسه در فنلند صادر می
شود .کسانی گواهینامه دریافت خواهند کرد که حداقل در  80درصد
فعالیت ها شرکت کرده باشند .در گواهینامه ساعات آموزشی و عناوین
با جزئیات ذکر می شود.
هزینه دوره 300 :افغانی در ابتدای دوره پرداخت می گردد .این مبلغ
به کسانی که در  80درصد فعالیت های دوره شرکت کنند ،در پایان
دوره بازگردانده می شود.
محل ثبت نام :ناحیه ششم ،چهارقلعه چهاردهی ،قلعه علی مردان ،
روبروی تانک تیل احمد یار  ،سرکوچه شفاخانه سراپا آرمان ملی ،
چسبیده به ساختمان کریم زاده تاور  ،دروزاه جیگری ،آموزشگاه
نوآوری در آموزش.
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موضوع تحقیقاتی و درسی هر هفته
جلسه اول :مبانی نوآوری در آموزش (ارائه توسط دکتر صمدعلی
مرادی) تاریخ  21جدی 1398
جلسه دوم :راه های یادگیری شاگردان در صنف درسی  ،نقش و
تاثیر گذاری معلم (ارائه توسط استاد حامد شفایی) تاریخ  22جدی
1398
جلسه سوم :روش های تدریس به اطفالی که از نظر ذهنی کندتر
هستند( .ارائه توسط استاد حمیرا احراری) تاریخ  28جدی 1398
جلسه چهارم :چشم دیدهای یک متعلم یا محصل از دو سیستم
آموزشی متفاوت (ارائه توسط آقای عصمت هللا احسانی) تاریخ 29
جدی 1398
جلسه پنجم  :صحت و روحیه روانی طفل (ارائه توسط داکتر فریدهللا
عتیق) تاریخ  5دلو 1398
جلسه ششم  :هرچقدر که کوشش می نمایم یاد نمی گیرم چرا؟ (ارائه
توسط استاد خالق ویسی) تاریخ  6دلو 1398
جلسه هفتم  :درک و یادگیری
(ارائه توسط استاد پاشا جوادی) تاریخ  12دلو 1398
جلسه هشتم  :مهارت ایجاد پروژه درسی بین شاگردان (ارائه توسط
دکتر فرهاد هللا یار) تاریخ  13دلو 1398
جلسه نهم  :یادگیری دیجیتال نامحدود (ارائه توسط استاد خدیجه
حسنی) تاریخ  19دلو 1398
جلسه دهم  :چگونه یک معلم موثر باشیم (ارانه توسط استاد محمد
عالم احمد زاده) تاریخ  20دلو 1398
جلسه یازدهم  :بازخورد یا فیدبک در تدریس و طریقه درست
ارزیابی شاگرد(.ارائه توسط داکتر داوود هللا یار) تاریخ  27دلو
1398
جلسه دوازدهم :چطور می توان یک معلم را تربیت کرد (ارائه توسط
استاد عبدالعلی رسول زاده) تاریخ  3حوت 1398

