
  بسمه تعالي

          94 -95شيوه نامه جشنواره الگوهاي برتر تدريس متوسطه دوره اول در سال تحصيلي 
  :مقدمه

امروزه در دنيا هر گونه برنامه ريزي اصولي در مديريت آموزشي بر مبناي شناخت صحيح و منطقي شـرايط و امكانـات    
وتوانايي هاي موجود از يك سو و ترسيم هدف هاي مشخص و قابل تحقق از سوي ديگر شكل مي گيرد و در رسـيدن  

تفاده بهينه از تجارب و اندوخته هاي علمي ديگران و استفاده از آخـرين  به وضع مطلوب آموزشي يكي از راههاي آن اس
كه هدف واالي انسان هـا بخصـوص قشـر فرهيختـه      ،يافته هاي علمي آن دانش مي باشد زيرا همواره تعالي و تكامل

د يكي از بهتـرين  ، كه دراين راستا جشنواره هاي تدريس مي تواند تحقق نمي يابد مگر با اقداماتيجامعه بوده و مي باش
اقدامات باشد زيرا ضمن در برداشتن اين هدف ، زمينه سازي مساعدي را در جهت بهبود كيفيت آموزشي جامعـه ايجـاد   

  .مي كند

  :اهداف
 ت علمي و حرفه اي دبيرانيقاي صالحتفراهم كردن زمينه ي ار •

 بهبود عملكرد آموزشي و تدريس دبيران در كالس •

 مد تدريسآموفق و كاروش هاي رشناسايي و ترويج  •

 فراهم كردن زمينه هاي مناسب به منظور بروز خالقيت و نو آوري دبيران •

 كيه بر روش هاي فعالتايجاد رقابت سالم بين دبيران با  •

  يادگيري –ستفاده از فناوري هاي نوين تدريس در فرايند ياددهي ا •

 :مراحل اجرايي

  :بخش علمي جشنواره) الف
  :برتر در بخش علمي به دو صورت انجام مي شودجشنواره الگوهاي تدريس 

در اين بخش به توصيف تحليلي از تجربه اي عملي در زميته تـدريس در حـوزه   : تدوين تجارب تدريس - ١
و هدف آن انتقال تجربه هاي عملي بـه سـاير معلمـان بـا ذكـر      پرداخت اي كه خود دبير تجربه نموده خواهد 

 شـته اثيري كه در يادگيري و ياددهي و پيشبرد بهبود عملكـرد فـرد دا  نكات اصلي و راهبردي در آن تحربه و ت
از اين رو از تمامي دبيران دوره متوسطه اول دعوت مي شود تا تجربـه هـاي خـود را در ايـن     .است مي پردازد

 كارشناسـي بـه   10/10/94حداكثر تا تاريخ  ارايه و تكميل نمايتد و ) پيوست مي شود( در قالب كار برگ زمينه
 ).وزش متوسطه دوره اول تحويل نمايندآم



در اين بخش تالش مي شود با همكاري همه ي معلمان ،  :ارايه مقاله علمي مرتبط با تدريس - ٢
آخرين مطالب و پژوهش هاي علمي در زمينه  ارائهعرصه اي براي  ،اننظران و  پژوهشگراساتيد، صاحب

 .يادگيري و تدريس فراهم گردد -ياددهي

  :امحورهاي مقاله ه
 عوامل اجرايي رنقش معلم در الگوي تدريس ساختن گرايي و نحوه ارتباط با ساي -1

 تاثير انگيزش و درگير نمودن دانش آموزان در تثبيت يادگيري و تدريس -2

 ابزار ها و روش هاي ارزشيابي و سنجش دانش آموزان در الگو هاي تدريس -3

 ط با ساير عوامل اجراييفراگيران در بسط و توسعه تدريس و ارتبانقش تجارب گدشته  -4

 اهميت طراحي آموزشي و نقش آن در جريان تسهيل الگو هاي تدريس برتر -5

 نقش الگو هاي تدريس برتر در بهبود عملكرد و يادگيري دانش آموزان -6

 وهاي تدريس فعال با روش هاي تدريس سنتي از ديدگاه دبيران و دانش آموزانگبررسي و مقايسه ال -7

 عه الگوهاي تدريس برتر و فعال بررسي و راهكارهاي توس -8

  :راهنماي نگارش مقاله
 .جهت تايپ مطالب رعايت شود BNazanin14استفاده از فونت  -1

 .تنظيم گردد A4صفحه  15مطالب حداكثر در  -2

سنلي، نام پدر، محل خدمت، پايه نام و نام خانوادگي، كد پر( درج مشخصلت كامل صاحب اثر -3
 .)ي استرورو شماره تماس ضمدرسه /صيلي، سابقه خدمت،منطقه تح

ترتيب معمول آن از قبيل چكيده ، مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيري، پيشنهادات و  : در تدوين مقاالت -4
 .منابع رعايت گردد

  .حويل نماييدكارشناسي آموزش دوره اول تفرصت داريد تا به  1394بهمن ماه  25تا ت حداكثر جهت ارسال مقاال

  :بخش عملي جشنواره
در اين فرايند دانش . يكي از نقش هاي اساسي و مهم معلم تسهيل وآسان سازي فرايند يادگيري براي فراگيران است

اجازه مي دهد تا  آموزان معلم به دانش .گر را بازي مي كندري است و معلم نقش راهنما و هدايتآموز در مركز يادگي
  .آموزش به او ارايه شوددانش را بسازند و نه اينكه دانش و يادگيري از طريق 

  



  با رويكرد الگوهاي تدريس فعال  برترتدربس الگوي 
با توجه  مشغول به كار هستندقمند كه در دوره متوسطه اول عال) در هر سمتي كه مي باشند (كليه همكاران  -1

 .به محورها و موضوعات اعالم شده مجاز به شركت در جشنواره مي باشند

 . لتاليف بودن كتب در پايه نهم ، مختص دروس اين پايه مي باشداين جشنواره به دليل جديد ا -2

 . دقيقه مي باشد 30ثر زمان ارايه تدريس حداك -3

 .جشنواره در مرحله منطقه اي برگزار مي گردد و از هر رشته سه نفر برگزيده خواهيم داشت -4

) فرم پايين( م مشخصات تمامي مستندات مربوط به افراد شركت كننده از جمله فيلم تدريس ، طرح درس، فر -5
 .تحويل داده شود  دوره اول متوسطه آموزش كارشناسيبه   (DVD)در قالب لوح فشرده 

مدرك رشته تحصيلي نام پدر  نام و نام خانوادگي شماره پرسنلي
  تحصيلي

تدريس رشته
  جشنواره در انتخابي

رشته تدريس  عنوان درس
  انتخابي

  سمت فعلي

                

  

انتخاب و مورد تقدير قرار  و برترين ها شدهداوري  ،م هاي ارسالي اساس فرم هاي داوري فيل مرحله بر در اين -6
 .ميدهند 

 . مي باشد 10/10/94 خشنواره تا تاريال مستندات افراد شركت كننده در جمهلت ارس - ٧

فرم هاي  – mt1taybad.razaviedu.irشركت كنندگان جهت ثبت نام مي توانند  به سايت  -8
 .مراجعه نمايند 08/94/ 25تا تاريخ  94-95الكترونيكي سال تحصيلي 

 :مد نظر قرار گيرد ذيلموارد  ،ه تدريسجهت كيفي شدن فيلم اراي
  .دقيقه ضبط شود 30ر زمان م بايد بدون وقفه و دفيل) الف
  .لم تدريس بدون ميكس ، بدون مونتاژ و تدوين نشده باشدفي) ب
  .براي دبير استفاده شودحتي االمكان از ميكروفون يقه اي،  )ج
  .نفر پيش بيتي گردد 12حداقل تعداد دانش آموزان ) د

  .باشد HDيا   MPEG4يا   DVD‐AVIفيلم تدريس با فرمت ) ه
در چندين يادگيري را  –اول موضوع جشنواره الگوهاي برتر ياددهي  دوره هاي متوسطه هم آموزشگامديران محتر -9

وت از صاحب نظران به تشريح روش هاي تدريس و نظريه هاي يادگيري به خصوص جلسه شوراي دبيران و با دع
  .رويكرد ساختن گرايي اقدام نمايند



  شنواره الگوهاي تدريس برترج
  جارب تدريس و آموزشي دبيرانكار برگ ثبت ت

  :  سابقه تدريس                 :  مدرك و رشته تحصيلي                       :    شماره پرستلي                                 :   ينام و نام خانوادگ

  :       نام واحد آموزشي              :            آموزشي همنطق:                                          دريسرشته ت

             :آدرس پست الكترونيكي                     :        تلفن همراه                                   :   تلفن تماس ثابت

  

  :عنوان تجربه 

  

  

  :ح خالصه اي از تجربه شر

  

  

  

  

  

  

  :دامنه كاربرد تجربه

  

  :نقاط ضعف  :نقاط قوت 

  

  

  

  

  :مديرنام و نام خانوادگي                                                                       :                          نام و نام خانوادگي دبير  

  ءو امضا مهر                                                                                                                        ءو امضا تاريخ         


