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راهبری حرفه ای دبیران
ونظارت برفرایندآموزش
وعملکردآنان
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مشارکت در آموزش و توانمندی
دبیران

شاخص

زمان اجرا

 بازبینی نظام مند درسی اعضای گروه هایآموزشی منطقه(حداقل از52درصدکالس های
درسی)

درطول سال
تحصیلی

شرکت درهمایش مشترک سرگروه های مناطق ونواحی
برای بررسی کتاب های دهم و هماهنگی تدریس

8آبان ماه 52

طراحی سؤاالت استاندارد از نگارش  1پایه دهم
تألیف وارسال دو مقاله ی علمی ازمنطقه باموضوع اموزش
،تحلیل و انتقال مفاهیم به دانش اموزان و کتاب های
درسی

 12آذر

داشتن ارتباط با کلینیک مجازی دبیرخانه
وشرکت درپرسش وپاسخ ونقد وتحلیل ها
بررسی وتحلیل سؤاالت پایانی نهایی و هماهنگ
خردادماه  59درس زبان فارسی 3

تکمیل نمون برگ شاخص ها ومالک های بازدید
تخصصی وعمومی و ارسال به استان

2

9

 52آبان

ارسال تجربیات خالق آموزشی ،محتواهای الکترونیک ،
نماهنگ های اموزشی به دبیرخانه

توضیحات

امتیاز

 15بهمن

درطول سال
تحصیلی

2
ارسال مقاله های منتخب به استان و درخواست چاپ
درنشریه تخصصی پویه

2

-1برگزاری مسابقه تجربیات برترآموزشی دبیران (ارسال
آثارتاتاریخ 15بهمن)
 -5برگزاری مسابقه تهیه محتوای الکترونیک(ارسال
آثارتاتاریخ 15بهمن)
 -3برگزاری مسابقه نماهنگ های اموزشی(ارسال آثار تا
تاریخ 15بهمن)

2

ایجاد تعامل با دبیران و دانش آموزان

بااعالم دفتر متوسطه تکمیل نمون برگ ارزیابی سؤاالت
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ارزیابی وتجزیه وتحلیل سؤاالت

4

فعالیت های بومی( 25امتیاز)

بازبینی  9تا  01درصد برگه های آزمون های نهایی ،

 09بهمن

هماهنگ و داخلی

ارسال مستندات فعالیت های بومی
ارزشیابی مستمر به صورت تخصصی

بررسی دروس باباالترین وکمترین میانگین منطقه ای
نسبت به میانگین استانی
مقایسه ی میانگین منطقه ای سال  52با نتایج سال قبل
وبیان دالیل افت یا پیشرفت

 09اردیبهشت 59

درطول سال تحصیلی بر اساس سنجه های ارزشیابی تخصصی نگارش0
پایه دهم(ارسالی از گروه استان )

شرکت دوره ی ضمن خدمت کتاب ادبیات پایه دهم
باحضور مؤلفان کتب درسی

آذر ماه 59

برگزاری کارگاه آموزشی نویسندگی باحضور اساتید دانشگاه

آذرماه 59

( برای سرگروه های مناطق و دبیران شهر زنجان )

بازدیدعلمی آموزشی از مرکزعلوم ونجوم زنجان(

 5و  00بهمن

برای سرگروه های مناطق و دبیران شهر زنجان )
تهیه بانک سؤال نوبت اول کتاب های دهم
ارسال مقاله و نکات آموزشی برای گاهنامه ی ادبی

دوازدهم بهمن59
پایان اسفند ماه 59

شرکت درمسابقه وبالگ نویسی با محتوای ابتکاری
کتاب های ادبیات پایه دهم

10فروردین ماه

برگزاری مسابقه ی آنالین کتاب خوانی
(" سبک شناسی نظم " از دکتر سیروس شمیسا )

 00اردیبهشت ماه 59
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