علوم تربيتي

تعريف

مجموعه کار هايي است برای تربيت افراد تا بتوانند با دانش خود به کمک افراد نيازمند در عرصه های مختلف
آيند که به يادگيری و جنبههای فراوان آموزش و پرورش آدمي و دانشهای مربوط به آن ميپردازد و وجوه
بيپايان آن از جمله تدريس ،رشد ،به کارگيری و تقويت نيروهای فکری و بدني و غيره را مورد بررسي قرار
ميدهد.
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توانايي
نوعدوست،
انساندوست،
عالقهمند به دانشآموزان،
در عمل صادق،
فن بيان خوب،
همچنين الزم است از نظر هوشي ،توانايي فوقالعادهاي
داشته و ديد هنري داشته باشد.در حال حاضر نيز ميبينيم که
دانشجويان توانمند اين رشته گاه با وسايل بسيار ابتدايي،
وسايل جديد و جالبي خلق ميکنند.
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برخي دروس تخصصي

گفتار درماني
فيزيولوژی

بازی و حرکت
درماني
علوم
تربيتي
روش های
مشاوره

اختالالت
يادگيری
اختالالت
گويايي
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گرايش ها
(کارشناسي )

تکنولوژی
آموزشي

تکنولوژي آموزشي در لغت از واژههاي خاص
"تکنو" به معني برخورد سيستماتيک با پديدههاي
علمي" ،لوژي" به معناي شناخت ،و "آموزش" به
معناي فعاليتهاي هدفمندي است که مربيان يا
معلمان انجام ميدهند تا تغيير رفتار يا توانايي
تغيير رفتار در فراگيرنده به وجود بيايد .از همين
جا مشخص ميشود که تکنولوژي آموزشي به
معناي شناخت پديدهها يا روشهاي دقيق
آموزشي براي رسيدن به اهداف آموزشي است.
همانطور که گفتيم اين يک تعريف لغوي است .اما
در تعريف مفهومي بايد گفت که تکنولوژي
آموزشي شامل تئوريها و اجراي اعمال طراحي،
رشد ،کاربرد ،مديريت و ارزشيابي فرآيندها و
منابع يادگيري ميشود.

گرايش مديريت و برنامهريزي آموزشي يک
رشته ميان رشتهاي است که تلفيقي از
رشتههاي روانشناسي ،جامعهشناسي ،فلسفه،
مديريت ،آمار ،زبان خارجي و مشاوره
ميباشد.هدف اين گرايش از يک سو فراهم
ساختن فرصتهاي يادگيري هر چه بيشتر
براي گروههاي واج التعليم و عالقهمند به
يادگيري و از سوي ديگر تربيت نيروي انساني
ماهر مورد نياز توسعه اقتصادي کشورها است.

مديريت و
برنامه ريزی
آموزشي
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گرايش ها
(کارشناسي )

آموزش و
پرورش
پيش
دبستاني و
دبستاني

آموزشي که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولين
کار رسمي دبستان در پايان ششمين سال زندگي
کودک ادامه مييابد ،بسيار مهم است .زيرا
کودکان در چنين سالهايي ،مراحل مهم و حساس
زندگي خود را از نظير شخصيتي ،اجتماعي و
آموزشي پشت سر ميگذرانند ،و در واقع  6سال
اوليه زندگي از لحاظ رشد هوش و شکلگيري
شخصيت دوراني سرنوشتساز است .از سوي ديگر
آموزش وپرورش دبستاني مهمترين حلقه از
حلقههاي نظام آموزش و پرورش کشور است و
کودکان در اين دوره در مراحل بسيار مهم رشد
جسماني ،عاطفي ،ذهني به سر ميبرند ،از
همينرو توجه به اين دوره از آموزش و پرورش
بايد از اولويت خاصي برخوردار باشد..

کودکان ودانشآموزان استثنايي ب ه پ نج
گروه عق مانده ذهني و معل ول جس مي،
ناشنوا و نيمهشنوا ،نابينا و نيمهبينا ،ناسازگار
و تيزهوش تقسيم ميشوند و در ه ر گ روه
شرايط خاصي براي تعل يم و تربي ت آنه ا
وجود دارد  .هدف از آم وزش و پ رورش
کودکان استثنايي فراهم آوردن فرصتهاي
مناس و امکانات آموزشي ويژه براي اي ن
دسته از کودکان است .در اين گ رايش ب ه
کودکان داراي مشکالت ذهن ي و جس مي
بيشتر پرداخته ميشود و متخصصان کودکان
استثنايي تالش ميکنند ت ا ب ا توج ه ب ه
ويژگيه اي عقالن ي و جس ماني آن ان ،
تواناييهاي ذهني و جس مي آنه ا را ب ه
حداکثر برسانند .

آموزش و
پرورش
کودکان
استثنايي
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گرايش ها
(کارشناسي )

آموزش و
پرورش
کودکان
عقب مانده
ذهني

اين گرايش شباهت زيادي به گرايش آموزش و
پرورش کودکان استثنايي داشته ،با اين تفاوت که
به صورت تخصصي تر به بررسي مشکالت کودکان
عق مانده ذهني پرداخته و درصدد است بهترين
محيط و شرايط را براي آموزش آنان فراهم کند
تا بتوانند استعدادهايشان را بروز دهند.
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مقاطع باالتر

گرايش های اين رشته شامل:برنامه ريزی آموزشي ،برنامه ريزی درسي ،مديريت آموزشي،
تکنولوژی آموزشي ،تحقيقات آموزشي ،آموزش بزرگساالن ،تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش،
مديريت و برنامهريزی آموزش عالي

دانشجويان اين رشته تا مقطع دکترا مي توانند ادامه تحصيل دهند .
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موقعيت شغلي

آموزش و پرورش
مدارس
صداوسيما
مراکز خاص کوکان استثناي
مهدکودک ها
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