شيوه نامه جشنواره مجازی الگوهای برتر تدريس سال تحصيلي 97-98
ديده های نوين عصر حاضر نظير گسترش سيستم های اطالعاتي،انفجار اطالعات،پيدايش دهکده های
جهاني،مسائل بهداشتي وزيست محيطي جهاني و ...موجب تغيير در شيوه ی آموزش ويادگيری شده و
اهداف يادگيری در شعار های بين المللي به سمت يادگيری های مادام العمر و اثر بخش سوق داده شده
است .به همين دليل لزوم تغييرات اساسي دراجرای نظام آموزشي و فرايند ياددهي يادگيری بيش از پيش
احساس مي شود  .در دنيای امروز،همواره بررشد تکنولوژی ودانش،نقش سنتي معلمي در انتقال اطالعات
وبه عبارتي آموزش حقايق ،مفاهيم و مهارت ها و دستخوش تغيير شده وآ نان را ملزم به ايجاد شرايطي
نموده است که فراگيران را به توليد دانش ،تفکر مستقل ،پژوهش و جمع آوری اطالعات رهنمون
سازد.معلمين امروز بايستي زمينه های مشارکت دانش آموزان را در فعاليت های خالقانه آموزشي فراهم
نموده ومانع از حافظه پروری در آنان شوند.در يک نظام آموزشي پويا ،خالق و نخبه پرور ،معلم با راهنمايي
های ارزشمند خود به دانش آموزان مي آموزد که چگونه خودشان ياد بگيرند و به تجربه های فردی و
گروهي بپردازند و سرانجام به خود باوری برسند

اهداف جشنواره :
ارتقای صالحيت های علمي و عملي هنر آموزان در امر تدريسکاربردی ساختن نظرات آموزش و يادگيری بهبود عملکرد آموزشي و تدريس هنرآموزان ايجاد رقابت سالم بين هنر آموزان با تکيه بر روشهای موثر و فعال شناسايي و ترويج روش های موفق و کارآمدتدريستقويت انگيزه ،نوآوری و خالقيت در آموزش1

مخاطبين :
کليه هنر آموزان رشته امور اداری

کليات ونحوه ی اجرا :
-1برای جشنواره روش تدريس استاندارد کارمند اداری و يا سرپرست دبيرخانه در نظر گرفته شده است.
-2جشنواره مجازی و غير حضوری انجام مي شود.
 -3عنوان توانايي مورد تدريس مشترک در هردو استاندارد ذکر شده «توانايي ثبت نامه ها در دفتر انديکاتور
و ثبت کارتهای مختلف » مي باشد.
-3هر استان مي بايستي نمونه برتر تدريس در استاندارد مورد نظر را بصورت DVDبه همراه طرح درس به
دبيرخانه ارسال نمايد.
-4داوری بر اساس فرمهای پيوستي انجام خواهد شد.
 -5مشخصات کامل هنر آموز (نام و نام خانوادگي ،کد ملي ،کد پرسنلي ،نام استان،منطقه و ناحيه،نام
هنرستان،سابقه تدريس،مدرک و رشته تحصيلي،شماره همراه ذکر گردد.

شرايط فيلمبرداری :
با توجه به اين که فيلم های گرد آوری شده تحت عنوان بانک اطالعاتي تدريس در آرشيو دبيرخانه کشوری
نگهداری خواهد شد و داوری آثار از روی فيلم های ارسالي خواهد بود توجه به نکات زير در اجرای فيلمبرداری
الزم مي باشد :
-1رعايت اصول اخالقي و مذهبي از جمله پوشش مناسب و ...
 -2ضبط اجرای تدريس همکاران بر روی فيلم DV Dصورت پذيرد.
 -3دوربين در زمان فيلمبرداری ثابت ولي در صورت ضبط مواردی که نياز به حرکت دوربين مي باشد (فعاليت
گروهي و  )...با هماهنگي قبلي هنراموز و فيلمبردار مشروط بر اين که حرکت آن موجب مزاحمت و حواس
پرتي دانش آموزان نگردد ،امکان پذير مي باشد .
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 -4عدم استفاده از ميکس  ،افکت  ،تيتراژ و هر موردی که فيلم را غير واقعي نمايش مي دهد .
 -5مدت زمان تدريس  45دقيقه مي باشد .
 -6از صحنه های مهم تدريس و تعامالت دانش آموزی و معلم به نحو مطلوب فيلمبرداری آموزشي صورت
پذيرد .

نحوه ارسال
حداکثر زمان ارسال تا  20ارديبهشت ماه 98مي باشد و به موارد ارسالي بعد از اين تاريخ ترتيب اثر داده نميشود.
موارد ارسالي(بايد در قالب ( DVDبصورت پست سفارشي به ادرس  :قزوين خيابان شهيد دستغيب  ،اداره کلآموزش و پرورش استان قزوين ساختمان شماره  3دبيرخانه کشوری رشته امور اداری ارسال شود.
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باسمعه تعالی
دبیرخانه کشوری امور اداری
فرم داوری (طرح درس) جشنواره مجازی الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی 97-98

مشخصات هنر آموز
نام ونام خانوادگی:

شهرستان /
منطقه

نام آموزشگاه

عنوان استاندارد و توانایی

رشته تحصیلی:
سطح تحصیالت:

مالک های ارزیابی طرح درس
1

تنظیم شناسنامه طرح درس(شامل کالس ،موضوع ،تاریخ)..،اصول نگارشی ونحوه ی تدوین و زیبایی

2

اهداف کلی رفتاری وتوجه به تدوین حیطه ها( شناختی  ،عاطفی ،روانی حرکتی)

3

پیش بینی رفتار ورودی – سنجش آغازین ( توجه به تکالیف درسی وبازخورد)

4

فضا ومدل کالس( سنتی  ،آزمایشگاهی  ،کتابخانه ای ،گروه کوچک و)...

5

پیش بینی نحوه ایجاد انگیزه

6

پیش بینی روش های تدریس

7

پیش بینی مواد ورسانه های آموزشی الزم مانند فیلم  ،نرم افزار ،اینترنت و  ...با رعایت تناسب وتنوع

8

زمان بندی مراحل تدریس

9

ارزشیابی تکوینی( تنوع -روش -ارائه بازخورد)

10

جمع بندی

11

ارزشیابی پایانی ( تنوع – روش -ارائه بازخورد)

12

تعیین تکلیف ( تناسب با محتوا ،خالقیت وجذابیت  ،تنوع تناسب با جنبه های مختلف رشد)
جمع امتیاز هر ستون
جمع کل امتیاز ( :حداکثر 24امتیاز)

با حروف.....................:
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1 2

امتیاز

دبیرخانه کشوری امور اداری
فرم داوری ( اجرای تدریس ) جشنواره مجازی الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی 97-98

ردیف

امتیاز

مراحل
تدریس

مالک های ارزیابی اجرای تدریس
1 2 3

ورود به کالس وایجاد ارتباط با دانش آموزان ( توجه به روحیه دانش آموزان وپیام های عاطفی
 1و)..
بررسی فعالیت وتکالیف های گذشته ورفع اشکال احتمالی درس قبل

فعالیت
های
مقدماتی
تدریس

2
3

ارزشیابی ورودی (تشخیص) (روش ومحتوای سواالت)
ایجاد انگیزه وجلب توجه کلی فراگیران

4
 5استفاده ی به جا وبهره گیری از رسانه ها وفناوری های نوین(ضریب )2
6
اجرای
فرایند
یاددهی-
یادگیری

نتیجه
گیری
وفعالیت
های
تکمیی

7

اجرای فعالیت های آموزشی بر اساس طرح درس
کنترل وهدایت ( مدیرت کالس ،توجه به همه ی فراگیران ،رعایت زمان و)...

 8فعال بودن فراگیران در فرایند آموزش واستفاده از فناوری(ضریب )2
 9هدایت فراگیران جهت کاربردی کردن موضوع درس (بصورت عملی)(ضریب )3
 10اپرزشیابی مستمر ( تکوینی )
ارائه ی بازخورد های به موقوع ومناسب ( تشویق وتنبیه)
11
بیان ( رسا بودن  ،عدم یکنواختی ،وقفه کالسی و()....ضریب )2
12
خالقیت ونوآوری در تدریس(ضریب )2
13
جمع بندی
14
 15ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف مناسب
16
17

کیفیت فیلمبرداری( 10امتیاز )

جمع امتیاز روش تدریس( حداکثر 76امتیاز)

امتیاز کسب شده با حروف.................................:

با عدد:

جمع امتیاز طرح درس (24امتیاز )

امتیاز کسب شده با حروف.................................

باعدد:

جمع کل امتیاز 100( :امتیاز )

امتیاز کسب شده با حروف:
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با عدد:

