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 ماه تاریخ روز جلسه موضوع و عنوان دروس اهداف جزئی هدف کلی پودمان

توسعه و مشارکت مربی با 

 کودک

 اول ه درسی و...توجیه هنرجویان در مورد رشته، برنام آشنایی با مسیر شغلی و تحصیلی

 2/6/69 یکشنبه

 مهر

های برقراری ارتباط مؤثر با  شیوه

 کودک

 دوم ارتباط و اهمیت ارتباط در زندگی

 سوم ارتباط مؤثر با کودک

 چهارم ضرورت و اهمیت ارتباط مؤثر با کودک

 تعطیل رسمی به دلیل عاشورای حسینی

 اول

 2/6/62 یکشنبه
 دوم

 سوم

 چهارم

توسعه و مشارکت مربی با 

 کودک

های برقراری ارتباط مؤثر با  شیوه

 کودک

 اول 4انجام فعالیت 

 /2/6/66 یکشنبه

های  های مهارت مهارتهای اجتماعی کودک، ویژگی

 اجتماعی
 دوم

 سوم های اجتماعی پیامدهای مهارت

-69های اجتماعی، انجام فعالیتهای انواع مهارت

61 
 چهارم

های برقراری ارتباط مؤثر با  شیوه

 کودک

 اول اصول ارتباط مؤثر با کودک
 2/6/699 یکشنبه

 دوم 64انجام فعالیت 

 سال تحصیلی: 

2/-2/ 

 پایه: 

 یازدهم تربیت کودک 

 طرح درس ساالنه: 

 های ارتباطی و مشارکتی  پرورش مهارت
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 سوم 64تکمیل فعالیت 

 چهارم انجام آزمون کتبی، نقد و بررسی فعالیتهای انجام یافته

هایی  طراحی و اجرای فعالیت

رتباط مؤثر با برقراری ا برای

 کودکان

 اول های مهم برقراری ارتباط مؤثر با کودک شیوه

 2/6/691 یکشنبه
 دوم های مهم برقراری ارتباط مؤثر با کودک ادامه شیوه

 سوم و طراحی یک بازی مشارکتی 61انجام فعالیت 

 چهارم اجرای بازی مشارکتی

  

 

 ماه تاریخ روز جلسه و عنوان دروسموضوع  اهداف جزئی هدف کلی پودمان

توسعه و مشارکت مربی با 

 کودک

 توسعه مشارکت با کودک 

 اول  مشارکت با کودک، اهمیت مشارکت با کودک 

/6862/ یکشنبه   

 آبان 

 دوم   پیشنیازهای مشارکت

با  ارکت کودک، عوامل مؤثر بر مشارکتمراحل مش

 کودک

 سوم 

های مشارکت  ا کودک، شیوهاصول مهم مشارکت ب

 با کودک

 چهارم 

به کارگیری حقوق کودک در توسعه 

 ارتباط و مشارکت با کودک

 اول  حقوق کودک، اهمیت رعایت حقوق کودک 

/646862 یکشنبه   
 دوم  حقوق کودک در اسالم 

 سوم  روشهای به کارگیری حقوق کودک 

 رم چها  /9و  94انجام فعالیتهای 
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برقراری ارتباط مؤثر با کودک 

توسعه مشارکت با کودک به 

کارگیری حقوق کودک در توسعه 

 ارتباط و مشارکت با کودک

 اول  های باقیمانده پودمان یک  تکمیل فعالیت

/9668262  یکشنبه  
 دوم  انجام آزمون کتبی از پودمان یک 

 سوم  مان یک انجام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از پود

 چهارم  ادامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان یک 

 

 تعطیل رسمی به دلیل شهادت امام رضا (ع) 

 اول 

/986862 یکشنبه   
 دوم 

 سوم 

 چهارم 

توسعه ارتباط و مشارکت 

 مربی با مدیر

توسعه شناخت وظایف و شرایط 

 تانکارکنان مراکز پیش از دبس

 اول  وظایف و شرایط کارکنان مراکز پیش از دبستان  

/16262  یکشنبه  

 آذر 

 دوم  ضرورت و اهمیت شناخت وظایف کارکنان 

 سوم  ویژگیهای کارکنان در مراکز پیش از دبستان 

 چهارم  مدیریت مراکز پیش از دبستان، وظایف مدیر ... 

توسعه شناخت وظایف و شرایط 

 کارکنان مراکز پیش از دبستان

 اول  وظایف مربی، وظایف مربییار  

/696262 یکشنبه   
 دوم   61انجام فعالیت 

 سوم  کارکنان خدماتی مراکز پیش از دبستان 

 چهارم  انجام فعالیتهای مرتبط 

توسعه ارتباط و مشارکت 

 مربی با مدیر

ارتباط و مشارکت مربی در تدوین 

های آموزشی مراکز پیش از  رنامهب

 اول  ریزی آموزشی در مراکز پیش از دبستان  برنامه
/626262 یکشنبه   

ضرورت ارتباط و مشارکت مربی در تدوین و اجرای   دوم 
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 ها برنامه دبستان

ریزی آموزشی در مراکز پیش از  مراحل برنامه

 دبستان 

 سوم 

 رم چها انجام فعالیتهای مرتبط 

ارتباط و مشارکت مربی در تدوین 

های آموزشی مراکز پیش از  برنامه

 دبستان

 اول  ها  ارتباط و مشارکت مربیان در تهیه و اجرای برنامه

/9/6262 یکشنبه   

های  های برقراری ارتباط و مشارکت در برنامه شیوه

 آموزشی مراکز پیش از دبستان

 دوم 

 سوم  تبط های مر انجام فعالیت

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

رسانی موارد خاص کودکان  اطالع

 به مدیر

 اول  موارد خاص کودکان 

/966162  یکشنبه  

 دی 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 سوم  رسانی موارد خاص به مدیر  ضرورت اطالع

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

رسانی موارد خاص کودکان  العاط

 به مدیر

 اول  رسانی موارد خاص به مدیر  های اطالع روش

 2/661661  یکشنبه
 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 سوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 چهارم  های ناقص پودمان دو  تکمیل فعالیت

توسعه شناخت وظایف و شرایط   /2/66166  یکشنبه اول  های باقیمانده پودمان دو  تکمیل فعالیت
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 یش از دبستانکارکنان مراکز پ

ارتباط و مشارکت مربی در تدوین 

های آموزشی مراکز پیش از  برنامه

رسانی موارد خاص  دبستان اطالع

 کودکان به مدیر

 دوم  انجام آزمون کتبی از پودمان دو 

 سوم  از پودمان دو انجام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 

 ادامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان دو 

  چهارم

  

  

 

 ماه  تاریخ  روز  جلسه  موضوع و عنوان دروس  اهداف جزئی  هدف کلی پودمان 

توسعه ارتباط و 

مشارکت مربی با 

 کارکنان

های ارتباط و  توسعه شناخت روش

 مشارکت مربی با کارکنان

شارکت مربی با کارکنان مرکز پیش از ارتباط و م

 دبستان

 اول 

یکشن

 به 
2/661694 

 دی 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 سوم  ضرورت ارتباط و مشارکت در مراکز پیش از دبستان 

 چهارم  انجام فعالیتهای مرتبط 

های ارتباط و  توسعه شناخت روش

 مشارکت مربی با کارکنان

 اول  ایجاد ارتباط و مشارکت مربیان با همکاران روشهای 

یکشن

 به 
666662/  

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 سوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 چهارم  نظارت  یار نظارت بر فعالیت مراقب و مربی
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 یار نظارت بر فعالیت مراقب و مربی

 اول  مراحل نظارت مربی بر انجام وظایف مراقب و مربییار 

یکشن

 به 
2/66668 

 بهمن 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 سوم  های مراقب و مربییار   انواع نظارت مربی بر فعالیت

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 یار نظارت بر فعالیت مراقب و مربی
 اول  ت مربی بر فعالیت مراقب و مربییار های نظار شیوه

یکشن

  به
2/666661 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

توسعه شناخت مشکالت ارتباطی و 

 مشارکتی با کارکنان

 های ارتباطات اثربخش مربی با مراقب و مربی ویژگی

 یار

 سوم 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 

  یل پیروزی انقالب اسالمی ایرانتعطیل رسمی به دل

 اول 

یکشن

  به
2/666699 

 دوم 

 سوم 

 چهارم 

توسعه ارتباط و 

مشارکت مربی با 

 والدین

توسعه شناخت مشکالت ارتباطی و 

 مشارکتی با کارکنان

 اول  ضرورت شناخت مشکالت ارتباطی و مشارکتی

یکشن

  به
2/666692 

طی و مشارکتی مربی با مراقب انواع مشکالت ارتبا

 و ...

 دوم 

 سوم  روشهای بهبود ارتباطات

 چهارم  های مرتبط انجام فعالیت
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 ماه  تاریخ  روز  جلسه  موضوع و عنوان دروس  اهداف جزئی  هدف کلی پودمان 

توسعه ارتباط و 

 مشارکت مربی با والدین

نظارت بر فعالیت مراقب و مربییار 

 عه شناخت مشکالت ارتباطی وتوس

 مشارکتی با کارکنان

 حضور در مراکز پیش دبستانی 

 اول 

یکشن

 به 
 اسفند  /2/6696

 دوم 

 سوم 

 چهارم 

های ارتباط و  توسعه شناخت روش

 مشارکت مربی با کارکنان

یار  نظارت بر فعالیت مراقب و مربی

 .توسعه شناخت مشکالت ارتباطی و ..

 اول  تکمیل فعالیتهای باقیمانده پودمان سه 

یکشن

 به 
2/669669 

 اسفند 

 دوم  انجام آزمون کتبی از پودمان سه 

 سوم  انجام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از پودمان سه 

 چهارم  ادامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان سه 

 برقراری ارتباط مؤثر با والدین 

 اول  خانواده 

یکشن

 به 
2/669691 

 دوم  ارتباط مؤثر با والدین در مرکز پیش از دبستان 

 سوم  ضرورت و اهمیت ارتباط مربی با والدین 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 برقراری ارتباط مؤثر با والدین 

 های ارتباط مربی با والدین شیوه

 (سمیارتباط رسمی و غیرر)

 اول 

یکشن

  به
2/66969/ 

 دوم  ادامه ارتباط غیررسمی  

 سوم  های مرتبط  انجام فعالیت
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 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 

 تعطیل رسمی به دلیل ایام نوروز 

 اول 

یکشن

  به
2/6661 

 فروردین 

 دوم 

 سوم 

 چهارم 

 

  نوروز و روز جمهوری اسالمی ایران تعطیل رسمی به دلیل ایام

 اول 

یکشن

  به
2/66669 

 دوم 

 سوم 

 چهارم 

 

 ماه  تاریخ  روز  جلسه  موضوع و عنوان دروس  اهداف جزئی  هدف کلی پودمان 

توسعه ارتباط و 

 مشارکت مربی با والدین

  

 اول  ده مشکالت ارتباط با خانوا برقراری ارتباط مؤثر با والدین

 2/66662 یکشنبه 

 فروردین 

 توسعه مشارکت با والدین

 دوم  های آموزشی ...  ضرورت مشارکت والدین در برنامه

 سوم  های مرتبط  انجام فعالیت

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 توسعه مشارکت با والدین
 اول  شیوههای مشارکت والدین 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت /2/6669 یکشنبه 

های آموزش  توسعه شناخت روش  سوم  آموزش والدین 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید .  سایت معلم سایتفقط دو هزار تومان  به 
 

  

  

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت خانواده

های آموزش  توسعه شناخت روش

 خانواده

 اول  ریزی آموزش خانواده نیازسنجی از خانواده برای برنامه

 2/6969 یکشنبه 

 اردیبهشت 

 

 دوم  های مرتبط  فعالیتانجام 

 سوم  تأثیرات آموزش خانواده 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

های آموزش  توسعه شناخت روش

 خانواده

 اول  های آموزش خانواده در مراکز پیش از دبستان  روش

 2/6962  یکشنبه

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

خانواده در مراکز پیش از  ادامه روشهای آموزش

 دبستان 

 سوم 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

برقراری ارتباط مؤثر با والدین توسعه 

مشارکت با والدین توسعه شناخت 

 های آموزش خانواده روش

 اول  انجام آزمون کتبی از پودمان چهار 

 /2/6966  یکشنبه
 دوم  از پودمان چهار انجام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

 سوم  ادامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان چهار 

 چهارم  انجام آزمون کتبی از پودمان چهار 

کنترل ورود و خروج 

 کودک
 کنترل ورود کودک

 اول  ورود کودکان 

 2/69699  یکشنبه
 دوم  و رود کودک به مرکز پیش از دبستان 

 سوم  های مرتبط  عالیتانجام ف

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت
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کنترل ورود و خروج 

 کودک

 حضور در مراکز پیش دبستانی  کنترل ورود کودک

 اول 

 2/69691 یکشنبه 
 دوم 

 سوم 

 چهارم 

 کنترل خروج کودک

 اول  کنترل خروج کودکان از مراکز پیش از دبستان 

 /2/696 شنبه یک

 خرداد 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

ی هنگام ورود و خروج کودکان انواع حوادث احتمال

 راکزبه م

 سوم 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن 

 رفتوآمد

 اول  جابجایی ایمن کودکان در مراکز پیش از دبستان 

 2/69/69 یکشنبه 

 دوم  های مرتبط  انجام فعالیت

آموزش اصول ایمنی سرویس مرکز پیش از دبستان 

 به کودکان

 سوم 

 چهارم  های مرتبط  انجام فعالیت

 کنترل خروج کودک 

 و کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت

 آمد

 دبستانی  حضور در مراکز پیش

 اول 

 2/69691  یکشنبه
 دوم 

 سوم 

 چهارم 
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 کنترل ورود کودک

 کنترل خروج کودک

 و کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت

 آمد

 اول  انجام آزمون کتبی از پودمان پنج 

 /2/6969 یکشنبه 
 دوم  انجام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از پودمان پنج 

 سوم  ج ادامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان پن

 چهارم  انجام آزمون کتبی از پودمان پنج 

 


