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 تكنولوژي  و گروه هاي آموزشي دوره ابتدايي  اداره 

 6931/6931سال تحصیلي 

 

 

 نام خدا به

 تحول یک کلمه است، لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه، یک دنیا کار نهفته است.

 "مقام معظم رهبری"

 مقدّمه 

. نقش  وی از آن جهت مورد توجه است که اهداف معلّم است یادگیری -یکی از عوامل اصلی و دارای نقش در فرایند یاددهی

های دانش آموزان و می تواند سبب شکوفا شدن استعداد رثّمؤ آموزشگریاز آن جا که  می شود. قنظام آموزشی با هدایت او محقّ

علت پویایی  در فرایند مدیریت کالس و جریان یاددهی و یادگیری به الزم است ،قابلیت های آنان شودها و  تقویت مهارت

ا بدون آن . زیردانش آموزان استفاده شود و تدریس به زشر درآموثّاب و مؤ، جذّهای توانمند روش ، ازرهاها و ابزا ، روشمحتوا

 . میان آوردپویا و زنده به  و تربیت نمی توان صحبت از تعلیم

پژوهشی است که -علمی  طرح های، ق سازدتواند به صورت علمی و عملیاتی این مهم را محقّیکی از برنامه هایی که می        

کار خود مرتبط می سازد و  تخصصی ی حیطهدرهای علمیو نظریه هاهبا آخرین شیو کالس فضای واقعیمان را در همکاران و معلّ

اثرات ارزنده ای  را از خود برای  ،به خوبی در آن به کار گرفته می شود "، علم و پژوهشتجربه"چون پیوند سه عنصر مهم

مین و این رویدادها از سوی معلّ ی و مجموعه ،نش آموزان و مردم به جا می گذاردصاحبان حقیقی آموزش و پرورش یعنی دا

ها می  ترین آن بها و گزینش و معرفی مناس ؛ که توجه به آنهد بودمدیران محترم در سراسر استان گنجینه ای ارزشمند خوا

ای بر،در سال جاری  معماری نوین تدریس طرحمناسب  اجرای. لذا ایجاد نماید آموزشگریهای  بهبود روش ل درتواند تحوّ

 :زیر برنامه ریزی و اجرا می شود اهداف حصول به

  .به عنوان سرمایه های اصلی آموزش و پرورش توانمند سازی نیروی انسانیکمک به  -1
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 آموزش. در یادگیری –کاربردی ساختن نظریه های یاددهی  -2

 ملی  درسیرویکرد برنامه با توجه به ره ابتدایی دو استقرار برنامه های علمیک به کم -3

  .،تدریس ویادگیریآموزشگریهای  در روش وری و خالقیتروزآه مان جهت بد انگیزه در مدیران و معلّایجا -4

 .تدریس ویادگیری ،آموزشگری روش های موفّق و کارآمدشناسایی و توزیع  -5

 .تدریس ویادگیری آموزشگری،های  کاربست یافته های پژوهشی در زمینه روش -6

 . تدریس ویادگیری ،آموزشگریدر  های نوینفناوری استفاده مستمر و کار آمد از  -7

 .توصیفی( -)ارزشیابی کیفیارزشیابی برای یادگیریتوسعه ارزشیابی فرآیند محور و  -8

 :اصطالحات تعاریف

 روش های آموزشگری:

روش هایی که معلم جهت تسهیل فرآیند یادگیری دانش آموزان در کالس درس به کار می برد را روش رویکرد ها و  

 زشگری گویند.های آمو

 :روش های نوین 

 باشد راکه متناسب با اهداف، محتوا، مواد و تکنولوژی، شیوه ارزشیابی، یادگیرنده و...آموزش،  کلیه روش های تازه و بدیع

 روش های نوین گویند.

 زمینه محور: آموزشگری روش

روش های آموزشگری  اجرا گرددطراحی و  بافت و محیط یادگیری فراگیرانبه روش های آموزشگری که متناسب با 

 زمینه محور گویند.

 :کمیته اجرایی

 /آموزش و پرورشرئیس اداره مدیر. 

 معاون آموزشی.  

  معاون پرورشی و تربیت بدنی 

  معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت. 

 کارشناس آموزش پیش دبستانی و دبستانی. 

 کارشناس آموزش نیروی انسانی. 

 ی ابتدایی آموزشی دوره های کارشناس تکنولوژی و گروه. 
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 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی.  

 یک نفر صاحب نظر کارشناسی ارشد یا دکتری علوم تربیتی. 

 ی ابتدایییک نفر از آموزگاران توانمند دوره.  

 مدیران مجتمع های آموزشی یا مدیران مدارس هیک نفر نمایند.  

  کارشناس روابط عمومی 

 کارشناس تدارکات و خدمات   

 

 .شرح وظایف کمیته برنامه ریزی و اجرایی شهرستان/ منطقه ی ازگزیده ا

 کمیته اعضاء اجرایی صدورابالغ لین نشست علمی ودر اوّ تشریح و تحلیل دستورالعمل.  

 تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی و اجرایی در منطقه.  تنظیم جدول زمان بندی 

 و مصوّبات الزم.  تجلساتثبت صورو  تشکیل جلسات، تهیه گزارش اجرا 

 به واحدهای آموزشی تابعه. ورالعملابالغ دست 

  الع رسانیجهت اطّ های تبلیغاتیبروشورتهیه.  

  ه و اجرای طرح عملیاتی(.تهیّبرنامه در سطح منطقه/ شهرستان ) این مناسب جهت اجرایبررسی شیوه های 

 ها  روشالگوها و  ،یاددهی و یادگیری نظریه های حوزه هایرد آموزگاران مدیران و توجیهی برای آموزشی برگزاری کارگاه

  )سناریو نویسی( ، طراحی آموزشیدر آموزش تکنولوژیفناوری و کاربرد ، تدریسنوین  و فنون

  سب و فراهم نمودن تمهیدات الزم و منار دستورالعمل دمتناسب با روش های ارائه شده  در مرحله منطقه ای طرحاجرای

 ی عملی همکاران.جهت انجام اجرا

 در طول دوره طرح بر اجرای نظارت.  

 مندی همکاران از بهره و فراهم سازی فرصت مناسب برای  طرحدر حیطه ها و محورهای  شناسایی اساتید و صاحب نظران

 نظرات آنان.

 داوران به منظور ارزیابی طرح هاو هیأت علمی اعضای  تعیین. 

 تخبین واحدهای آموزشی و منطقه ای.من کت کنندگان وشر توجیهی ویژه ه آموزشیبرگزاری کارگا 

 برای اعضاء کمیته برنامه ریزی و اجرایی در شهرستان/ منطقه صدور ابالغ.  
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 تامین منابع مالی مورد نیازو  طرحبرگزاری  مقدمات تمهید.   

 رشناسان، مدیران مدارس و )کا برنامه آموزشگری کمک می نمایندنوین کسانی که به روند اجرای ه کلیّاز شایسته تقدیر

 (.مجتمع های موفق و معلمان

   از فرآیند اجرای برنامه. مجمل گزارشارایه  

 

 

 

 منطقه / شهرستانسطح مدرسه تا از  طرح اجراییگام های 

 .جلب مشارکت همکاران دراجرای طرح آموزشگاه و درجلسه شورای معلمانطرح شیوه نامه  .1

 .طراحی آموزشی از موضوعات تعیین شده فعالیت علمی و وآغاز انتخاب دروس .2

ورای معلمان و دریافت نقطه نظرات شجلسه  توسط آموزگاران شرکت کننده و طرح در )سناریو(تدوین طرح .3

 .یشانا

 .بر اساس نظرات همکاران شرکت کننده در جلسه شورای معلمان )سناریو(طرح اصالح .4

 جمع تدریس عملی دراجرای ت معلمان مدرسه و یا در کالس درس آموزگار مربوطه با شرک تدریس عملیاجرای  .5

 شورای معلمان مدرسه. 

 .بر اساس نظرات معلمان شرکت کننده در کالس درس و یا حاضر در جلسه شورای معلمان اصالح تدریس عملی .6

 ( جهت ارسال به اداره.)طراحی یا سناریوتدوین گزارش نهایی .7

 انتخاب طرح های واجد و تعیین سطح امتیاز و یابیه جهت ارزتهیه شده توسط همکاران به منطق ارسال طرح های .8

   .شرایط برای اجرای عملی

سطح امتیاز)سناریوی و تعیین و بررسی دقیق و علمی طرح ها،  وصول طراحی های آموزشی با تهیه فرم های ارزیابی .9

 .ت داوران منتخباتوسط هیآموزشی( داوطلبان 

 .اهد شدبراساس روش زیر اقدام خو دهیرتبه  .11

 فیلم، عکس و..( مبنی بر اجرای دقیق گام های اجرایی در شورای معلمان ارایه شواهدی مستند و واقعی )گزارش ،

 (./21سطح مدرسه)
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 (31تدوین سناریو/.) 

 (41اجرای عملی/.) 

 (./11)توصیفی-انجام خالقانه و صحیح ارزشیابی کیفی 

 نکات مورد توجه همکاران مجری:

  ذکرنام نظریه یادگیری، الگوی آموزشگری متناسب با برنامه درسی ملی وش های نوین رتالش جهت بکارگیری(

 آموزشگری، راهبرد، روش ها و فنون(

  توصیفی(-)کیفیارزشیابی و خالقانه روش های نوینتالش جهت بکارگیری 

  رویکرد یادگیری الکترونیکیتالش جهت بکارگیری 

  تدریس ویادگیری(الگوهای نوین آموزشگری اعهاشدر فرآیند تولید و  خرد جمعیاستفاده از( 

 دروس مورد نظر 

 جدول مواد درسي و موضوعات طرح "فرم الف  "

 مواد درسي پايه

 هنر دوم

 مطالعات اجتماعی چهارم

 فارسی ششم

  پایه3،4،5ترکیب کالس های  چند پایه

  محوری و تلفیقی)دگیریطراحی برای مدیریت یاطراحی آموزشی در کالس های چند پایه با اولویت ،

 و با هر روش نوین متناسب مورد نظر خواهد بود. (...

  تقدیر حضور معلمان کالس های چند پایه جهت ارایه روش های نوین مدیریت این نوع از کالس ها  با

 همراه خواهد بود. ویژه

  لی آن صورت پذیرد ولی اجرای عم ایدقیقه 35جلسه طراحی آموزشی به صورت مشروح جهت یک

 باشد.  دقیقه 55زمان جهت تولید فیلم آموزشی براساس 
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 نفرهمکاران می توانندبه صورت خالقانه تدریس دونفره 31دانش آموزان باالی  درکالس هایی باتعداد

 عادی و های استفاده ازرویکردتلفیقی وتقسیم فعالیتها به صورت الکترونیک وفعالیتمثال: انجام دهند)

  (روزمره

 

 

 

 

 

 :اقدامات ضروری توسط کمیتهاهم 

)تاثیر در درون مدرسه اهداف تازه برنامهتحقق  شرایط مناسب را برای، کمیته برنامه ریزی منطقه / شهرستان -1

 فراهم آورد.  اجرای برنامه در درون مدرسه و در جمع کلیه معلمان (

 3حداقل  مقدمات حضورتایج ن در جهت اشاعه و کاربستهای صورت گرفته و ارزیابی پس از  ،در صورت امکان -2

 ) نه صرفا اجرای تدریس( ارایه گزارش جهت که حائز باالترین امتیاز شدند را هر کدام از پایه ها نفر از منتخبین 

 فراهم آورند. مشاهده و نقد و نظر  برایآموزشی همکاران  جمع در 

فیلمبرداری شده از کلیه مراحل  CDدر مرحله منطقه ای،  فرآیند آموزشگریگزارشات  ارزیابیپس از اجرای  -3

که در محیطی واقعی و مطابق با شرایط متعارف بدون تقبّل هزینه های گزاف صورت پذیرفته  ،همکاران گزارش

 ارسال شود .  )منتخبین( جهت مرحله استانی

  یك نفر هر پایه جمعاَتعداد طراحی های آموزشی )سناریو( و افراد منتخب شرکت کننده در مرحله استانی از  -4

 خواهد بود.

 جهت اجرای طراحی و سناریو های همکاران از طرف کمیته فراهم آید. تمهیدات الزم -5

 ندات الزم به همراه طرح های منتخب به اداره کل ارسال گردد. تو مس صورت جلسه تشکیل شورای معلمان -6

ا ( حتم، موضوع تدریس، شهرستانساداره کل ) نام آموزگار، پایه تدریس، نام در ههای ارسالی ب CD روی جلدبر  -7

 . ضبط و به اداره کل ارسال شود CDیک قالب در  هر تدریس .قید گردد
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وبه بینی قرار گیردمورد باز ()صدا و تصویر و نور کیفیتازنظر مربوطهCDالزم است  انبعد از ضبط تدریس همکار -8

 شود.ارسال به اداره کل همراه سناریو

 سهمیه ارسالی به اداره کل -9

 :جدول سهميه بندي در خصوص نفرات شركت كننده در هر پايه" فرم ب"*

 تعداد افراد منتخب ازهرپايه جهت معرفي وارسال اثر به استان جهت اجراي عملي منتخب افرادتعداد  تعداد كل شركت كنندگان

01-0 4 0 

01-01 1 0 

01-01 6 0 

 3 منطقه طبق نظر كميته برنامه ريزي  به باال01

 

 

 " تدريس ويادگيري(آموزشگريالگوهاي  ل پيشنهادي زماني براي اجراي طرحجدو "ج رمف(  

 هفته  ماه عناوين فعاليت ها  رديف 

0 0 3 4 

 51 آبان العمل به مناطقرطرح موضوع و تشكيل كميته استاني و ارسال دستو 0

 

*  

 

  

   *  51 آذر اي و ارسال نامه به مدارس منطقه تشكيل كميته 0

  *   // مان آموزشگاهتشكيل شوراي معل 3

  *   // مان و مديرانتبليغ و توجيه و برگزاري جلسات توجيهي معلّ 4

  *   // ماندر شوراي معلّ طرحطرح موضوع و مواد درسي  1

 *    // انتخاب دروس و آغاز فعاليت علمي 6

 * * * *  51اسفندلغايت  51دي طرحاد درسي از دروس طرح شده در عناوين موواجراي عملي  طراحي آموزشي 7

 * * * * 56لغايت فروردين  51آذر بازديد از فرايند اجرايي طرح توسط كميته منطقه / استان 8

  *     51اسفند    به منطقهفيلم تدريس  ارسال طراحي ها و 5

 * *   51سفند   ا ارزشيابي و داوري آثار ارسالي از مدارس و انتخاب طرح هاي واجد شرايط 01

  *   56فروردين مربوط به آمار شركت كنندگان مراحل آموزشگاهي ،منطقه واستان به اداره كل "د  "ارسال فرم  00

 * *   56فروردين هاي تدريس عملي و رفع نواقص و اشكاالت احتمالي آثارمنتخب منطقه  CDبازبيني ، باز نگري در سناريوها و  00

   *  56ارديبهشت ماه  ران شركت كننده درمراحل آموزشگاهي ومنطقه ايتقدير ازآموزگا 03

   *  56ارديبهشت ماه  ها به اداره كل آن طراحي آموزشي تصويري تدريس عملي همكاران منتخب منطقه به همراه CDارسال  04

 * *   56ارديبهشت ماه  خب درمرحله استاني داوري آثار و انتخاب طرح هاي برتر / تقدير از آموزگاران ، و آثار برگزيده و منت 01

    * 56خرداد  تهيه گزارش نهايي ازفرايند اجراي طرح به مراجع مربوط 06
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 پرورش استان راه يافته به استان جهت ارسال به اداره كل آموزش و آمار شركت كنندگان درمرحله آموزشگاهي، منطقه اي و" دفرم "

 رديف
  تعداد راه يافته به مرحله استاني تعداد راه يافته درمرحله  منطقه اي ركت كننده درمرحله آموزشگاهيتعداد ش

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

          دومپايه 

          چهارم پايه

          پايه ششم

          چندپايه

          جمع

 نام و نام خانوادگي  كارشناس آموزش ابتدايي                                                                                   تكنولوژي و گروه هاي آموزشي  نام و نام خانوادگي كارشناس  

 امضاء امضاء                           

 

 

 

 معاون آموزشي اداره ............................... 

 امضاء 

 

دوره ابتدايي  اداره تكنولوژي وگروه هاي آموزشي30004351،30001304همكاران محترم درصورت داشتن هرگونه سؤال باتلفن هاي 

 استان تماس حاصل فرمايند .

 با آرزوي موفّقيّت روزافزون

 ژي وگروه هاي آموزشي دوره ابتداييتكنولو اداره

  51آذر 

 


