به نام خدا
برنامه عملیاتی و مالک های ارزیابی دبیرخانه راهبری روانشناسی در سال تحصیلی 79-79
بند

محور

عنوان بر نامه

زمان اجرا

اجرای برنامه درسی

-1پیگیری  ،تهیه راهنمای برنامه درسی از گروه درسی دفتر تالیف کتب درسی و بارگذاری آن

آذر ماه

5

 -2اشاعه و تبیین وآگاهی بخشی از راهنمای برنامه درسی به سرگروه های درسی استان ها ،

طول سال تحصیلی

5

 -3تدوین نحوه ارزشیابی  ،روش تدریس  ،تعیین ملزومات و امکانات و  ...کتاب درسی

طول سال تحصیلی

5

راهبری حرفه ای معلمان و

-1برگزاری کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی

نظارت بر عملکرد آنها

-2بازدید سرگروه استانی از حداقل 4مدرسه استان همراه با ارسال گزارش تحلیلی و پیرو آن

طی سال تحصیلی

1

توضیحات

امتیاز

در سایت دبیرخانه
مناطق و دبیران دوره متوسطه

2

5
پیوست 1

5

سرگروه های درسی مناطق از مدارس
5

-3بازدید حداقل یکی از دبیران هم رشته از کالس دبیر و ارایه گزارش بر اساس فرم ها و
شاخص ها به سرگروه های درسی ( نظارت همتا)
3

4

مشارکت در آموزش و

-1برگزاری همایش کشوری بمنظور هم اندیشی سرگروهها ودعوت از

توانمندسازی دبیران

مولفین کتاب جدیدالتالیف (در صورت تامین اعتبار)

-1نیمه دوم دی

-2نقد وبررسی کتاب درسی

-2بهمن واردیبهشت ماه

ارزیابی و تجزیه وتحلیل

-1بازبینی  5الی  11درصد اوراق امتحانی و بررسی و تحلیل سواالت و نتایج امتحانات داخلی و

-1تا پایان نیمه اول خرداد

سواالت و نتایج

هماهنگ و ارایه بازخورد های الزم به مدارس و مناطق

ماه

امتحانات(نهایی،هماهنگ و

 -2طراحی سواالت و ایجاد بانک سوال

 -2طول سال تحصیلی

-1متعاقبا اعالم میگردد.
-3در دو مرحله :نیمه اول بهمن و نیمه دوم اردیبهشت

3
9
5

5

داخلی )
5

برنامه های بومی و استانی

9

سایر

پیشنهاد برای فعالیت بومی:

فروردین ماه

از هر بند یک مورد انتخاب و اجرا گردد

41

الف :طراحی سوالت استاندارد ،برگزاری جشنوار های مختلف ،برگزاری مسابقات علمی دانش
آموزان و دبیران ،برگزاری کالس های ضمن خدمت ،مسابقه طرح درس نویسی،مسابقه
تولیدمحتوای آموزشی ،برگزاری کارگاه آموزشی
.....................................................................................
ب :گاهنامه – فصل نامه ( الکترونیکی یا چاپی) ،تهیه و تدوین بانک سوالت امتحانی با
مشارکت دبیران ، ،انجام بازدید های علمی برای دبیران ،اجرای طرح ارزشیابی مستمر بصورت
تخصصی
خالقیت ها و نوآوری
 -1تنظیم ،تکمیل و ارسال برنامه عملیاتی

بیستم مهر ماه

3

 -2تکمیل فرم مشخصات سرگروههای آموزشی

پانزدهم مهر ماه

1

طول سال تحصیلی

3

پانزده خرداد ماه

3

-3به روز رسانی سایت یا وبالگ گروه
-4ارسال گزارش عملکرد

