طرح درس
روشهاي آموزش به مددجو
نيمسال اول 96-97
تعداد :

دانشجویان ترم سوم ارشد پرستاری داخلی جراحی

نفر

مدرس:صالحي

تعداد واحد  1نظری

 0/5عملی

ساعات تشكيل كالس  :ا شنبه 13-15
آدرس الكترونيكيsalehi@nm.mui.ac.ir:
-------------------------------------------------------------------------------------هدف کلی :
تسلط دانشجو بر آموزش ”“ Educationبه مددجو (فرد  ،گروه)
شرح درس :
در این درس اصول و روش های آموزش ( تدریس /یادگيری ) و عوامل موثر بر ان مورد بحث قرار می
گيرد و هر دانشجو برنامه اموزشی برای دانشجو  ،فرد  ،گروه (درعرصه ) طبق الگوهای تعيين شده تهيه و
کتبا و عمال ارائه نماید.
اهداف رفتاري:دانشجويان درضمن شركت فعاالنه در كالس بايستي قادر باشند:
 -1مفاهيم آموزش و یادگيري را درارتباط با آموزش به مددجوراشرح دهند.
 -2مهارت های سه گانه تدریس را توضيح دهند.
 -3نقش ارتباط در آموزش را درارتباط با آموزش به مددجو شرح دهند
-4ارزشيابي (تعریف ،انواع و علت انجام هریك از انواع ارزشيابي  ،ارزشيابی عملکرد)را تبيين نمایند
 -5الگوهای آموزش سالمت را تبيين نماید(.باور های بهداشتی ،پروسيد و پرسيد،بزنف و)....
-6اصول اموزش کودکان و بزرگساالن را مقایسه نمایند.
 -7الگوهای آموزش به کارکنان را توضيح دهند.
 -8مفهوم اموزش مادالعمر را تبيين نمایند.
-9رویکرد های نوین آموزشی ( یادگيری تجربی – یادگيری مبتنی بر شواهد – یادگيری مبتنی بروظایف-
یادگيری مبتنی بر خدمات  -آموزش الکترونيک  -تفکر انتقادی ) را شرح دهند.
 -10با توجه به اینكه هدف از آموزشهاي نظري ،كاربرد آموخته ها در عمل جهت پاسخگوئي به نيازهاي
روحي ،رواني و جسمي مددجویان مي باشد ،براي نيل به این مقصود دانشجو  ،موارد آموخته شده در
كالسهاي نظري را عمال به كارگرفته و نتایج حاصله را در كالس درس و درحضور دیگر فراگيران ارائه
خواهد نمود.

حضورفعال و به موقع در كالس،مطالعه مطالب مربوط به هر جلسه ،انجام تكاليف وشركت در امتحانات

خط مشي وسياست ها:
در موارد :غيبت ،تخلف از قوانين ومقررات آموزشي در جلسات كالسي و امتحانات و عدم انجام تكاليف
محوله طبق مقررات دانشگاه برخورد خواهد شد .
تكاليف:
بخش نظری:
-1شركت فعاالنه در كالس درس ومطالعه

%5

 -2ارائه کنفرانس در مورد یکی از مباحث اموزشی

%10

 -3تهيه سناریو تدریس برای یک الگو از هریک از خانواده های تدریس

%10

 -3امتحان

%75

روش تدریس  :تشكيل گروه  -پرسش و پاسخ – سخنراني وعملي
روش و زمان ارزشيابي :شفاهي-كتبي بصورت اوليه/مرحلهاي و پایاني-تشریحي و چندگزینه اي
بخش عملی:
 -1طراحی  ،برنامه ریزی و اجرای آموزش به مددجو (فرد یا خانواده)
 -2طراحی  ،برنامه ریزی واجرای آموزش به کارکنان نظام سالمت
 -3طراحی  ،برنامه ریزی واجرای آموزش به دانشجویان
عرصه :دانشکده های پرستاری  ،مراکز بهداشتی درمانی با توجه به برنامه زمان بندی شده به مدت 4
جلسه  4ساعته
روش تدریس  :تدریس مستقيم،شبيه سازی و تسلط یاب و........
روش و زمان ارزشيابی  :عملی داخل کالس و در عرصه /ارائه مستندات در پایان دوره
منابع :
 -1شایسته صالحي وهمکاران اصول و مفاهيم آموزش در پرستاری دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان اصفهان 1396
-2سيف،علي اكبر روانشناسي پرورشي تهران،انتشارات رشد 1395
 -3دوگاس اصول مراقبت از بيمار نگرش جامع بر پرستاري ترجمه گروه مترجمين جلد اول  ،تهران  1392ص309-417
 -4تایلور" اصول پرستاري" گروه مترجمين  ،تهران  ،جلد دوم ، 1392 ،ص327-357
 -5سيف،علي اكبر اندازه گيری و ارزشيابی اموزشی تهران،انتشارات رشد 1395
6- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby saint louis Philadelphia
2014
7- WHO “ A framwork for comunity healh nursing education” 2010
8- Anderson and Macfarlane "Community as partner" Philadelphia lippincott 2014
9- Allender and Spradley " Community Health Nursing" Philadelphia lippincott 2014
جلسات تدريس :
مفاهيم آموزش و يادگيري
مهارت های سه گانه تدريس (قبل – ضمن و بعد ازتدريس)
نقش ارتباط در آموزش
ارز زشيابي (تعريف ،انواع و علت انجام هريك از انواع ارزشيابي  ،ارزشيابی عملکرد)
الگوهای آموزش سالمت (باور های بهداشتی ،پروسيد و پرسيد،بزنف و)....
اصول اموزش کودکان و بزرگساالن
الگوهای آموزش به کارکنان
مفهوم اموزش مادالعمر
رويکرد های نوين آموزشی

ارزشيابی تدريس عملی
دانشجويان کارشناسی ارشد پرستاری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
عالی  :بدون اشتباه

خوب :اغلب بدون اشتباه

متوسط  :دارای اشتباهات قابل رفع

موضوع

شرح موضوع و حد اکثر نمره

 -1آماده سازی محيط

فيزيکی ،امکانات،لوازم
1
اهداف کلی ،رفتاری
1
انطباق با اهداف،جديد،ساده به
1
پيچيده،توالی و تداوم

 -2طراحی درس
 -3کيفيت محتوی

 -4پيش آزمون و تعيين رفتار سواالت،استفاده از نتايج
،اهداف جزيی
ورودی
1
پيش سازمان دهنده  ،ثبات و
 -5ارائه محتوی
روشنی  ،ايجاد تفکر انتقادی ،
تداوم ،تکرار،توالی
2
روشن،صريح،واضح،تداوم
 -6برقراری ارتباط کالمی
1
،تکرار،توالی
 -7برقراری ارتباط غير
کالمی
 -8مهارت استفاده از الگو و
شيوه تدريس
 -9استفاده از وسايل سمعی
و بصری در تدريس
 -10صفات شخصی
 -11مشارکت دادن
دانشجويان
 -12ارزشيابی
 -13بازخورد
 -14مسئوليت پذيری
 -15ايجاد انگيزه

چشمی ،حرکات ،وضع ظاهر
،تون صدا ،شور و شوق و...
1
آماده سازی ف ّعاليت
فراگيران،تعدد شيوه ها ،
مناسبت  ،اثر بخشی 2
بهره جويی از امکانات مناسب
،تنوع  ،تازگی ،مهارت
2
شخصيت  ،نوع رفتار  ،رهبری
و مديريت
2
فعال کردن کليه دانشجويان
بويژه دانشجويان ساکت و
منزوی 1
سواالت ،انطباق با
اهداف،تجزيه و تحليل
2
استفاده از بازخورد در اصالح
1
اشکاالت
نظم و ترتيب در انجام فعاليت
های تدريس
1
تشويق و تقويت ،راهنمايی به
موقع و مناسب فراگيران
1

عالی

ضعيف  :دارای اشتباه زياد

خوب

متوسط

ضعيف

