بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :مدیریت محیط زیست

نام درس :آموزش و مشارکتهای مردمی در محیطزیست
نام مدرس :دکتر اکرم الملوک الهیجانیان

تعداد واحد نظری2 :

گرایش :مدیریت

مقطع :دکتری

تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ندارد

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
اشنایی دانشجویان با مفاهیم اموزش محیط زیست و جلب مشارکت های مردمی و نقش ان در توسعه پایدار
رئوس مطالب
هفته اول

بررسی سوابق موضوعی علمی دانشجو در زمینه موضوع درس ،نیاز سنجی تعین و نحوه و چگونگی اجرای تدریس

هفته دوم

تعاریف موضوعی درس در ایران و جهان و بررسی سوابق زمینه ای موضوع

هفته سوم

مفاهیم آموزش محیط زیست در ایران و جهان بررسی سوابق زمینه ای موضوع

هفته چهارم

بررسی تاریخچه موضوعی درس در جهان

هفته پنجم

بررسی تاریخچه موضوعی درس در ایران

هفته ششم

شناخت ابزارهای آموزش محیط زیست

هفته هفتم

شناخت روش های آموزش محیط زیست

هفته هشتم

شناخت تکنیکهای آموزش محیط زیست

هفته نهم

آشنایی با مفاهیم نیاز سنجی برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی

هفته دهم

تعاریف مشارکت های مردمی در حفاظت محیط زیست

هفته یازدهم

مفاهیم رایج در ایران و جهان در مشارکت های مردمی در حفاظت محیط زیست

هفته دوازدهم

شناخت ابزارها و تکنیکهای جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از محیط زیست

هفته سیزدهم

آشنایی با مفاهیم ارزیابی و پایش

هفته چهاردهم

اشنایی با مفاهیم تسهیل گری مسله یابی پروژه

هفته پانزدهم

بررسی جایگاه آموزش محیط زیست و جلب مشارکتهای مردمی در توسعه پایدار جهانی

هفته شانزدهم

جایگاه آموزش و مشارکتهای مردمی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 -1انجام تکلیف درسی -2 ،تهیه مقاالت مروری  -3آزمونهای کالسی  -4امتحان کتبی پایان ترم

منابع مطالعاتی:
 -1کتاب اموزش مشارکتهای مردمی جلد اول اثر اکرم الملوک الهیجانیان،انتشارات دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2کتاب اموزش مشارکتهای مردمی جلد دوم اثر اکرم الملوک الهیجانیان،انتشارات دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

