
تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21
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2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

گیری حقوق کودک در توسعه ارتباط و مشارکت با کودک به کار

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های ارتباطي و مشارکتي پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211311: کد کتاب:کد درس

توسعه مشارکت مربي با کودک -  1پودمان /نام فصل

:کدتوسعه مشارکت مربي با کودک:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

برقراری ارتباط مؤثر با کودک

توسعه مشارکت با کودک

مراحل کاری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با مدیر  - 2پودمان /نام فصل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با مدیر: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با  کارکنان: 3 واحد یادگيری

های آموزشی مرکز پیش از دبستان مشارکت در تدوین برنامه

گیری مقررات و قوانین مرکز پیش از دبستان به کار

اطالع رسانی موارد خاص کودکان به مدیر

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با کارکنان -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان  توسعه شناخت روش

یار نظارت بر فعالیت مراقب و مربی

توسعه شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های ارتباطي و مشارکتي پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211311: کد کتاب:کد درس

توسعه مشارکت مربي با کودک -  1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه ارتباط و مشارکت مربي با والدین - 4پودمان /نام فصل

:کدتوسعه ارتباط و مشارکت مربي با والدین: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

برقراری ارتباط موثر با والدین

توسعه مشارکت با والدین 

های آموزش خانواده  توسعه شناخت روش

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

کنترل ورود و خروج کودک   -  5پودمان /نام فصل

:کدکنترل ورود و خروج کودک  :  5واحد یادگيری

مراحل کاری

کنترل ورود کودک

کنترل خروج کودک

کنترل وسایل نقلیه و مسئولین رفت و آمد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *


