ح پنج
مرا ل گاهن ردس ژپوهی
رد این مرحله معلمان :

 -1نییبت مساهل

هم
 -1بایکدیگر کاری  ،همیاری و مشارکت می کنند .
ع
ئ
 -2مسا ل آموزشی ردون کالس رواکاوی کرده ات جوابی بیابند و آن را رد مل ب کار ببندند .
 -3رد پایان از کار آموزشی یکدیگر ،ارزیابی داشته باشند .
 -4معلمان موضوعی خاص را رب می گزینند .
 -5آن موضوع را هب عنوان واحد کار طراحی  ،اجرا و ارزشیابی می کنند .
مح
 -6از صول آن رد تدریس بهتر استفاده می کنند .

 -2طراحی

هش
 -1بحث اهی گروهی رد مورد سؤاالت ژپو ی توسط معلمان
ی
 -2تهیه چند طرح ردس معین ربای بهسازی روش اهی آموزش از طریق رتو ج وگتفگ میان دانش

آموزان

 -1اجرای طرح ردسی مشارکتی رد کالس توسط یکی از اعضای گروه
ع
 -3اجرا ( مل )

جم
 -2حضور ساری اعضای گروه هب عنوان مشاهده گر رد کالس و ع آوری داده اهی الزم ژپوهی

 -3ره یک از اعضای گروه نقش وژیه ای رد کالس دارد ( تصوری ربدار -ارزیابی کننده یا مشاهده

م
مدرییت کالس ردس رد زمینه اهی متعدد بطور مثال تعامل نیب علم و دانش آموز یا تعامل نیب دانش

اموزان )

یش
 -4باز اند ی

بحث گروهی معلمان پیرامون مشاهدا ت طرح ردس اجرا شده می باشد هک شامل :
 -1بحث پیرامون فرایند تدریس
 -2ارزیابی از شواهد و داده اه

ت
حلی س
 - 3تجزهی و ل و پا خ هب سؤاالت

یش
 -1بازنگری و بازسازی و باز اند ی طرح ردس اجرا شده
 -5یادگیری

 -2اراهئ پیشنهاد اهی جدید
 -3اراهئ طرح ردس اهی نوین رب اساس پیشنهادات
 -4آغاز فرایند ردس ژپوهی
 -5آزمودن تجرهب اهی هب دست آمده از طرح اجرا شده
ع
 -6طراحی گام اهی ملی بعدی رد راستای غنی سازی یادگیری و مدرییت
ی
هش
 -7تهیه گزارش مکتوب  ،کارربدی و ژپو ی ربای رتو ج آموخته اهی حرهف ای معلمان

