به نام خدا
تشکیل دبیرخانه دوره ابتدایی و پیصدبستانی به تفکیک پایه
گسارش اجمالی از اجرای طرح ها:
 -1تؽکیل ّؽت دتیرخاًِ تخصصی تِ هٌظَر تورکس زدایی ٍ کیفیت تخؽی تِ فرایٌذ یاددّی-
یادگیری تا ّذف تؼاهل ٍ تثادل تجاربً ،ظارت تحَلی ٍ تَجِ تِ کلیِ هَارد هرتَط تِ ّر پایِ اػن از
هحتَای کتة درظی  ،رٍغ ّای تذریط ،پاظخ تِ ظَاالت ّوکاراى ،داًػ آهَزاى ،اٍلیا

 ،تَلیذ

هحتَای آهَزؼی ٍ  ...هعتقردر ًَاحی پٌج گاًِ تثریس در ظال تحصیلی  1396-97تِ ؼرح ریل هی
تاؼذ :
 دتیر خاًِ پایِی اٍل اتتذایی هعتقر در ًاحیِ یک تثریس دتیرخاًِ پایِی دٍم اتتذایی هعتقر در ًاحیِ  2تثریس دتیر خاًِ پایِ ی ظَم اتتذایی هعتقر در ًاحیِ پٌج تثریس دتیر خاًِ پایِ چْارم اتتذایی هعتقر در ًاحیِ  4تثریس دتیرخاًِ پایِ پٌجن اتتذایی هطتقر در ًاحیِ  3تثریس دتیرخاًِ پایِ ؼؽن اتتذایی هعتقر در ًاحیِ  4تثریس دتیرخاًِ کالض ّای چٌذ پایِ(راّثراى آهَزؼی) هعتقر در ًاحیِ  5تثریس -دتیرخاًِ دٍرُ پیػ دتعتاًی هعتقر در ًاحیِ  1تثریس

هدف ازتشکیل دبیرخانه ها
 ایجاد هحیظ ػلوی پَیا ٍ هَلذ ػلن ازجولِ تَلیذ هحتَای آهَزؼی ٍ تقَیت زهیٌِ ّای یادگیری ٍّن افسایی هؼلواى
 تقَیت فؼالیت ّای ػلوی گرٍّی ازجولِ ؼیَُ ًظارت ً ،قذ ٍ تررظی فرم ّای تازدیذ ،تررظی ٍتحلیل هحتَای کتة درظی ٍ....
 تؽکیل جلعات هعتور ّن اًذیؽی ٍ ًؽعت ّای تخصصی اػضای گرٍُ ّای درظی ًَاحی پٌجگاًِ تثریس ٍ ادارُ کل ٍ ٍ دػَت از ظایر افراد تَاًوٌذ ٍ صاحة ًظرحعة ًیاز

ّوکاری ٍ تالغ در جْت ارتقاء تَاًوٌذی حرفِای هؼلواى. ارتقاء کیفیت آهَزغ ٍ تعْیل فرایٌذّای یاددّی -یادگیریترٍیج ٍ تَظؼِ فرٌّگ اظتفادُ از في آٍری اعالػات ٍ ارتثاعاتتَلیذ ٍ اًتؽار ًؽریِ ػلوی ،کتاب ٍ ًؽریات الکترًٍیکیً ،رم افسارّای رایاًِ ای ٍ فیلن ّای ػلویـ آهَزؼی ٍ...
;اًجام فؼالیت ّای ػلوی از جولِ :هٌاظرُ ٍ ًقذ ػلوی  ،هغالؼات ٍ پصٍّػ ّای ػلوی ً ،ؽر ٍ ترٍیج
یافتِّای ػلوی ،تَلیذ هحتَای ػلوی
 ایجاد زهیٌِ ّای هٌاظة ترای ؼکَفایی اظتؼذادّا ،تراًگیختي خالقیت ػلوی ٍتخصصی هؼلواى ،داًػ آهَزاى ٍ تْرُ هٌذی از تَاًوٌذی ّای آًاى در تقَیت ٍ تحقق فضای ػلوی ٍ تخصصی در
هذارض

اهم اقدامات :
 -اتالؽ اداهِ فؼالیت ّای دتیرخاًِ ّای دٍرُ ی اتتذایی تِ ًَاحی پٌجگاًِ تثریس

عی ؼوارُ

1284/904هَرخِ1396/8/15
 ؼرکت در هراظن آغاز فؼالیت دتیرخاًِ ّا ترگساری کارگاُ ّای آهَزؼی ترای ظرگرٍُ ّای درظی ادارُ کل ٍ ًَاحی پٌج گاًِ تثریس ٍ راّثراىآهَزؼی تِ هٌظَر ارتقاء تَاًوٌذی هْارت ّای حرفِ ای آًْا
 درج گسارغ خثری فؼالیت دتیرخاًِ ّا در ظایت ًَاحی ٍ هؼاًٍت آهَزغ اتتذایی -تؽکیل جلعِ ّن اًذیؽی  ،تَجیْی در ارتثاط تا

اّذاف تؽکیل دتیرخاًِ ّا  ،ؼرح ٍظایف ٍ

تؽریح ٍ تثییي اًتظارات تا دػَت از کارؼٌاظاى تکٌَلَشی ٍ گرٍُ ّای آهَزؼی ًَاحی پٌجگاًِ
تثریس

 ترگساری کارگاُ آهَزؼی تِ هٌظَر ترتیت داٍراى جؽٌَارُ پرٍشُ ّای ػلوی داًػ آهَزاى (جاترتيحیاى)در  4گرٍُ الف ) عراحی ٍ ظاخت ب ) آزهایػ ج ) ًوایػ ػلوی ٍ جوغ آٍری د ) داًػ آهَز
هؤلف تَظظ دتیرخاًِ هعتقر در ًاحیِ  4تثریس
ترگساری کارگاُ آهَزؼی درض پصٍّی تا هَضَع الگَّا ٍ رٍغ ّای ًَیي تذریط ٍ ؼیَُ ظٌاریًََیعی

-تؽکیل گرٍُ تِ تفکیک دتیرخاًِ در فضای هجازی(تلگرام )

