نكات قابل توجه برای برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس


سیزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر در دو بخش علمی و عملی برگزار می گردد.



در بخش علمی  ،مدیران و دبیران شركت كننده تجارب موفق و مقاالت مرتبط با تدریس را در قالب كاربرگ
براساس شیوه نامه ارسال نمایند.

بخش مسابقه

مهلت ارسال

آدرس سایت برای ارسال آثار

تجارب موفق گروه مدیران

95/10/1

ارسال به آدرس الكترونیكی در سایت دبیرخانه مدیران در استان سمنان

الی 95/12/25

Modiran.gam2@medu.ir

تدوین تجارب تدریس دبیران

95/2/20

ارسال به آدرس الكترونیكی دییرخانه جشنواره در سایت اداره كل
آموزش وپرورش خراسان رضوی

ارائه مقاله علمی مرتبط با
تدریس

95/2/20

Amoozesh.razaviedu.ir
ارسال به آدرس الكترونیكی دییرخانه جشنواره در سایت اداره كل
آموزش و پرورش استان قم
www.qomgt.ir



بخش عملی جشنواره به دو صورت حضوری و غیر حضوری ( مجازی ) برگزار خواهد شد.



محورها و موضوعات جشنواره الگوهای تدریس برتر در بخش مجازی ( غیر حضوری ) مطابق جدول مندرج در
شیوه نامه می باشد.



بخش حضوری جشنواره الگوهای تدریس برتر در سال جاری برای دروس فیزیك  1و فارسی  1برگزار می گردد.



از منتخبین استانی جشنواره برتر تدریس در بخش حضوری و غیر حضوری تقدیر شایسته بعمل خواهد آمد.



كارشناس محترم گروههای آموزشی گزارش روند برگزاری جشنواره درمنطقه را مطابق جدول تقویم زمان اجرای
جشنواره مندرج در شیوه نامه به اداره كل ارسال نماید.



ذكر نام اداره كل آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران در كارهای ارسالی الزامی است.

بخش مسابقه

دروس
تاریخ (1ادبیات و علوم انسانی)

غیر حضوری

زیست شناسی(1علوم تجربی)

(منتخب یك نفر)

ازمایشگاه علوم تجربی (1علوم
تجربی وریاضی فیزیك)
هندسه( 1ریاضی فیزیك)

مستندات تدریس

مهلت ارسال
از منطقه به دبیرخانه استانی:

ارسال  :فیلم تدریس-طرح درس95/12/20 -
تكمیل فرم مشخصات همراه با
عكس درقالب DVD

زبان انگلیسی(1مشترك)
درس تفكر وسواد رسانه ای (مشترك)
حضوری

فیزیك  (1رشته تجربی پایه دهم )

(منتخب یك نفر)

فارسی -1پایه دهم

ارسال  :فیلم تدریس-طرح درس -نفرات برتر منطقه به
دبیرخانه استانی
تكمیل فرم مشخصات همراه با
عكس درقالب DVD
95/12/20

