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دانشگاه تهران
دانشکده محیط زیست
نام درس :کارگاه آموزش محیط زیست 1
تعداد واحد2 :
نام رشته :آموزش محیط زیست
نام گروه :برنامهریزی ،مدیریت و آموزش محیطزیست
نام مدرس :محمد جواد امیری
روز و ساعت تدریس :روز دوشنبه ساعت 10-12
روز و ساعت مشاوره :شنبه  13الی 15
هدف درس :آشنایی عملی دانشجویان با شیوههای آموزش و ترویج دانش محیطزیست در طیفهای مختلف مردم
نحوه ارزیابی :کارهای کالسی به همراه ارائه گزارش کار نهایی (عملکردی)
منابع:
-

آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم)  ،(1385جارویس ،پیتر ،ترجمه غالمعلی سرمد ،انتشارات سمت.
راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تاکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور ( ،)1387زندی،
بهمن ،حقیقی ،فهیمه سادات ،انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.

-

تحقیق عملی مشارکتی ( ،)1378رفیعی ،علی حمید ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

-

مدیریت و برنامهریزی محیطزیست ( ،)1392امیری ،محمد جواد و کرمی ،شاهو ،انتشارات پژوهشکده
مدیریت شهری ،سازمان دهیاری و شهرداریهای کشور ،وزارت کشور ،تهران

-

پژوهش مشارکتی ( ،)1383فرشادگهر ،ناصر و ضیایی بیگدلی ،محمدتقی ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد،
تهران.
Reason, P. (1994), Participation in Human Inquiry. London: SAGE.
White, S. (1999), The Art of Facilitating Participation. London: SAGE.
Whyte, F. (1991), Participatory Action Research. London: SAGE.

-

سرفصل درس (در طول شانزده هفته):
موضوع

هدف ویژه درس

جلسه

جلسه چهارم
جلسه پنجم

نظام آموزشی در ایران (رسمی ،غیر رسمی و ضمنی)
آموزش غیر سمی و روشهای آن
انتخاب یکی از روشهای آموزش غیر رسمی و تدریس و
تشریح کامل آن
مخاطبان آموزش غیررسمی
مخاطبان آموزش غیررسمی

جلسه ششم

نیازسنجی آموزشی

جلسه هفتم
جلسه هشتم

نیازسنجی آموزشی
طراحی آموزشی

جلسه نهم
جلسه دهم

طراحی آموزشی
اجرای برنامههای آموزش غیر رسمی

جلسه یازدهم

اجرای برنامههای آموزش غیر رسمی

جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم

ارزیابی برنامههای آموزش غیررسمی
ارزیابی برنامههای آموزش غیررسمی

جلسه چهاردهم

جمعبندی برنامههای آموزش غیررسمی

جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم

گزارش نویسی
ارائه گزارش آموزش غیر رسمی

آشنایی دانشجویان با سیستم کلی آموزش
آشنایی دانشجویان با آموزش غیر رسمی
انتخاب یکی از روشهای آموزش غیر رسمی
برای اجرا توسط گروههای دانشجویی
آشنایی دانشجویان با مخاطبان آموزش غیررسمی
انتخاب گروههای مخاطب برای اجرای آموزش
غیررسمی توسط دانشجویان
آشنایی دانشجویان با نیازسنجی آموزشی در
گروههای مخاطب
اجرای نیازسنجی آموزشی در گروههای مخاطب
آشنایی دانشجویان با طراحی آموزشی برای
گروههای مخاطب
طراحی آموزشی برای گروههای مخاطب
آشنایی دانشجویان با اجرای برنامههای آموزش
غیر رسمی در گروههای مخاطب
اجرای برنامههای آموزش غیررسمی در گروههای
مخاطب توسط دانشجویان
آشنایی دانشجویان با روشهای ارزیابی آموزشی
ارزیابی برنامههای آموزش غیر رسمی در
گروههای مخاطب توسط دانشجویان
جمعبندی برنامههای آموزش غیررسمی توسط
دانشجویان
آشنایی دانشجویان با نحوه نوشتن گزارش کارگاه
ارائه گزارش برنامههای آموزشی غیررسمی که
توسط دانشجویان اجرا شده است.

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

