معاونت آموزش و پژوهش بنیاد سعدی

دوره برخط غیرهمزمان
روش تدر یس کتابهای بنیاد سعدی
دوره روش تدریس کتابهای بنیاد سعدی ،با هدف آشنایی با مجموعه کتابهای بنیاد سعدی و همچنین روش تدریس آنها
تعریف شده است .داوطلبان میتوانند با گذراندن این دوره ،ضمن انتخاب بهترین کتاب آموزشی ،بهترین تدریس و بیشترین
بازدهی را داشته باشند.
اصلیترین ویژگی دورههای غیرهمزمان این است که لزومی ندارد زمان مشخصی برای حضور دانشجو و استاد در سامانه تعیین
شود .بهعالوه محتوای این دورهها به دلیل نوع طراحی ،غنیتر است و با کیفیت باالتری نسبت به دورههای همزمان طراحی
شدهاست .محتوای دورههای غیرهمزمان در بنیاد سعدی شامل ویدئوهای آموزشی تعاملی ،متن ویدئوها ،منابع مرتبط و آزمون
آنالین طراحی شدهاست .این دوره شامل جلسه صفرآموزشی 7 ،بخش مربوط به  7کتاب بنیاد سعدی ،نظرسنجی ،آزمون پایانی
و در آخر مرحله صدور و دریافت گواهی در صورت قبول شدن در آزمون پایانی می باشد .شرکت در آزمون پایان جلسات
اختیاری است .اما در صورت نیاز به دریافت گواهی ،شرکت در تمامی آزمون پایان جلسات الزامیست.تصحیح آزمونهای پایان
جلسات بصورت خودار است و کاربر میتواند نتیجۀ آزمون را لحظاتی پس از آن مشاهده کند .گواهی دوره در صورت
مشاهدۀ تمام جلسات و کسب نمرۀ قبولی در آزمونهای مستمر و پایانی بهصورت الكترونیكی صادر میشود .گواهیهای
صادرشده دارای کد و لینك اعتبارسنجی از طریق سایت بنیاد سعدی هستند .برای شرکت در دورههای غیرهمزمان نیازی به
هماهنگی نیست و با ورود به سامانه و ثبتنام ،در هر زمانی میتوانید در دوره شرکت کنید.
از ویژگیهای بارز این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تدریس یكی از بهترین متخصصین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 استفاده از ویدئوهای تلفیقی به عنوان محتوای اصلی دوره (تلفیق تصویر و فیلم استاد با محتوای چندرسانهای غنی در
ویدئو)
 ارائه ویدئوها به صورت تعاملی .بگونهای که در حین پخش سواالتی پرسیده میشودکه در صورت پاسخ صحیح ،ادامه
ویدئوپخش خواهد شد.
 ارائه فایل متنی ویدئوها جهت غنیتر شدن محتوا و همچنین دسترسی راحتتر در مواقع سرعت پایین اینترنت و عدم
امكان پخش ویدئو
 ارائه نمونه تدریس توسط مولفین کتاب
 برگزاری آزمون پس از هر جلسه و ارائۀ نمرۀ آزمون پس از اتمام آزمون
 ارائه فایلهای راهنمای متنی و ویدئویی جهت تسهیل استفاده شرکتکنندگان از دوره
 ارائه پشتیبانی فنی و آموزشی در هنگام برگزاری دوره

هز ینه شركت در دوره

اطالعات مختصر دوره
مدرس

دكتر رضا صحرایی ،مولفین کتاب

مخاطب

عالقهمندان به تدریس زبان فارسی به عنوان
زبان دوم

مدت

7جلسه آموزشی غیرهمزمان

ظرفیت دوره

نامحدود

مهلت ثبتنام

 27فروردین الی  29اسفند 1401

مدت حضور در

دوره

ایرانی

 100.000تومان

غیر ایرانی

 5یورو

حداكثر  2ماه

روش برگزار ی:
دوره بهصورت برخط غیرهمزمان برگزار میگردد .استاد و دانشجو در مكان و زمان دلخواه از طریق اینترنت وارد سامانه بنیاد سعدی
شده و طبق راهنماهای موجود به کالس متصل و شروع به فعالیت می نمایند.
اهداف دوره:
 آشنایی با تالیفات بنیاد سعدی
 آشنایی با نحوه تدریس کتاب های بنیاد سعدی
 تسهیل ارتباط با مخاطبان در تمام نقاط دنیا
 ارائه آموزش حرفهای با مخاطب نامحدود و کاهش هزینههای شرکت در دوره
برنامهریزی جلسات:
جلسه

عنوان

صفر
1
2

آمادگی و راهنمای استفاده از سامانه
روش تدریس کتاب گام اول
روش تدریس کتاب مینا

3

روش تدریس کتاب چارچوب

4
5
6

روش تدریس کتاب لذت خواندن
روش تدریس کتاب آموزش کاربردی واژه
روش تدریس کتاب ایرانشناسی

7

روش تدریس کتاب شیراز

شرایط متقاضیان:
 مدرسان و عالقمندان آموزش زبان فارسی
 مهارت های کار با اینترنت جهت آموزش مجازی را دارا باشند.

فرآیند برگزار ی دوره:
• ورود به سامانه آموزش مجازی بنیاد سعدی

 .1ثبت نام

• انتخاب دوره غیرهمزمان روش تدریس کتابهای بنیاد سعدی
• پرداخت هزینه دوره (ریالی یا ارزی)

• مشاهده راهنمای متنی و ویدئوی شركت در دوره

 .2ورود به
دوره

 .3شركت در
دوره

• تكمیل فرم حضور در دوره
• انجام فعالیتهای آمادگی دوره
• شرکت در آزمون آزمایشی جهت فعال شدن تمام جلسات

• مشاهده ویدئوهای آموزشی و نمونه تدریس

• فعال شدن آزمون پایانی پس از شركت در تمام جلسات و موفیقت در آزمون آنها

 .3اتمام دوره

• شركت در آزمون پایانی (امكان شركت در این آزمون یك بار است)

• اعالم موفقیت در دوره در صورت كسب نمره باالی 70در آزمون پایانی

 .4صدور
گواهی

• تکمیل فرم جهت صدور گواهی
• صدور گواهی الكترونیكی معتبر همراه با كد اعتبار سنجی پس از موفقیت در دوره
• ارسال گواهی به آدرس پست الكترونیكی و همچنین بخش گواهی های من

