بروامٍ عملیاتی گريٌ جغرافیا ديرٌ ديم متًسطٍ استان سیستان ي بلًچستان سال تحصیلی 96-97

ردیف

راهبردهای یاددهی و یادگیری)

توانمندسازی دبیران (

الف-مشارکت در آموزش و
ب -نظارت بر فرایند آموزشی

عناوین محورها

عناوین فعالیت ها

زمان

 -1کارگاُ آهَسضی

بزگشاری کارگاُ داًص افشایی با هحَریت ًقذ ٍ بزرسی کتاب جغزافیای یاسدّن

آباى 96

 -2ضوي خذهت

بزگشاری دٍرُ ضوي خذهت آهَسضی با عٌَاى هحتَای کتاب جغزافیای یاسدّن

طَل سال تحصیلی

 -3کلیٌیک هجاسی

ایجاد کلیٌیک هجاسی ٍ استفادُ اس فضای هجاسی ٍیژُ دبیزاى ٍ داًص آهَساى

طَل سال تحصیلی

گزدّوایی ساالًِ سزگزٍُ ّای هٌاطق در صَرت تاهیي اعتبار

طَل سال تحصیلی

بزگشاری کارگاُ آهَسضی با هحتَای ًظارت بالیٌی ٍیژُ دبیزاى جغزافیا

بْوي 96

باسدیذ اس فزایٌذ آهَسضی هذارس ٍ ضٌاخت ًقاط قَت ٍ ضعف ٍ ارسال گشارش تحلیلی
بِ گزٍُ استاى

خزداد  ٍ 96دی هاُ96

راّبزی حزفِ ای
هعلواى ًظارت
بزعولکزد آًاى ( ًظارت
بالیٌی)

باسدیذ دبیز جغزافیا اس کالس در س ّوکار ٍ ارائِ گشارش بز اساس فزم ّا ٍ ضاخص ّا
بِ سزگزٍُ ّای درسی ( ًظارت ّوتا )

توضیحات

امتیاز
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طَل سال تحصیلی

ملی

ج -اجرای برنامه درس

پیگیزی ،تْیِ راٌّوای بزًاهِ درسی اس دبیزخاًِ ٍ بارگذاری آى در سایت گزٍُ
اضاعِ ٍ تبییي ٍ آگاّی بخطی راٌّوای بزًاهِ درسی بِ سزگزٍُ ّای درسی هٌاطق ٍ
دبیزاى جغزافیا
تذٍیي ًحَُ ارسضیابی  ،رٍش تذریس  ،تعییي هلشٍهات ٍ اهکاًات ٍ  .......درس پایِ دّن
ٍ یاسدّن

طَل سال تحصیلی

با ّواٌّگی دبیزخاًِ
در سایت بارگذاری
خَاّذ ضذ

8

بروامٍ عملیاتی گريٌ جغرافیا ديرٌ ديم متًسطٍ استان سیستان ي بلًچستان سال تحصیلی 96-97
د -برنامه بومی و استانی

 -1بزگشاری هسابقِ تَلیذ هحتَای الکتزًٍیکی کتاب جغزافیای یاسدّن
 -2هسابقِ طزاحی سَاالت استاًذارد اس کتاب جغزافیای یاسدّن

40

پایاى بْوي 96

 -3بزگشاری جطٌَارُ باسی ّای بَهی هحلی

ه -بهبود شیوه های ارزشیابی

 -1تحلیل ٍ بزرسی
سَاالت ًْایی

الف -تحلیل ٍ بزرسی سَاالت ًْایی درس جغزافیای (  )2خزداد ،ضْزیَر ٍ دیواُ 96
بزاساس فزم ّای هزبَطِ

و -سایر موارد

ب -بزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل اهتحاًات ًَبت اٍل کتاب دّن ٍ یاسدّن

بْوي 96

 -2ارسیابی

ارسیابی عولکزد ساالًِ سزگزٍُ ّای ضْزستاى ّا ٍ هٌاطق استاى

فزٍردیي97

 -1فزم هطخصات گزٍُ

الف -تکویل ٍ ارسال فزم هطخصات سزگزٍُ ٍ اعضای گزٍُ جغزافیا استاى
ب -تٌظین ٍ ارسال بزًاهِ عولیاتی

هْز 96

تْیِ اطالعات آهاری ٍ کوی اس تعذاد ٍ هطخصات عوَهی دبیزاى ضزکت کٌٌذُ در ّز
فعالیت ( کارگاّْای آهَسضیً ،طست ّای تخصصی ،باسدیذ ٍ ًظارت جطٌَارُ ّا ٍ ) ...

طَل سال تحصیلی

ارسال گشارش عولکزد

پایاى فزٍردیي 97

 -2باًک اطالعات
آهاری

توضیحات  :الزم به ذکر است که بندهای ستاره دار مربوط به فعالیت های بومی استان می باشد.

ادارٌ تکىًلًژی يگريٌ َای آمًزشی ديرٌ متًسطٍ ديم استان سیستان ي بلًچستان
تلفه  054-33251737 ، 054-33251734 :فاکس 054 -33222926 :

فزم ّای ارسیابی در
سایت گزٍُ استاى
بارگذاری هی ضَد
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