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محور تجربیات برتر دبیران 

هجدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس 
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و پرورشآموزشوزارت
بلوچستانوسیستاناستانپرورشوآموزشکلاداره

اداره تکنولوژی و  گروه های آموزشی دوره متوسطه



فهرست مطالب

 (کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی مناطق)محور تدریس حضوری و غیر حضوری

ویژگی های فیلم تهیه شده

مستنداتی که به همراه فیلم آموزشی باید ارسال گردد

آموزش چگونگی جمع آوری آثار و ارسال منتخبین به استان

 (دبیران شرکت کننده در محور تجربیات برتر و کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی مناطق)محور تجربیات برتر

 (فیلم تجربه)ویژگی های اثر

تشریح فرم داوری
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محور تدریس حضوری و غیر حضوری
کارشناسان تکنولوژی مناطق
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استان سیستان و بلوچستان



چند نکته در مورد بخش حضوری

 (زیست شناسی)در بخش حضوری
در مرحله کشوری همکاران باید در تمام موضوعات تسلط داشته باشند

موضوع تدریس بر اساس قرعه کشی تعیین می گردد

آزمون طراحی آموزشی گرفته خواهد شد

نمی توان طرح درس را از قبل آماده کرد

 برگزار شدهدبیرخانه زیست شناسی وبینارهای مربوط به بخش حضوری توسط

 تهیه شده و در اختیار همکاران قرار گیردسرگروه آموزشی زیست شناسی فیلم وبینار توسط
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در صورت داوری در منطقه

از مراحل تدریس فیلمبرداری شود



تدریس غیر حضوری

تدریس مجازی نباشد

در مرحله منقطه ای داوری انجام شود

فقط سه اثر برتر منطقه در هر درس ارسال گردد
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مواردی که باید ارسال شود

 (سه اثر برتر)بخش غیر حضوری

فیلم تدریس

طرح درس

فرم مشخصات منتخب

عکس پرسنلی اسکن شده

فرم داوری

 (یک اثر برتر)بخش حضوری

طرح درس

فرم مشخصات منتخب

عکس پرسنلی اسکن شده

فرم داوری
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روش ارسال

 ارسال از طریقGoogle Drive

 باید یک حساب کاربری درGmailداشته باشید

 مگابایت است۲۵حجم فایل ارسالی بیش از

شود که هنگام پیوست فایل پیامی مبتنی بر اینکه از طریق گوگل درایو ارسال شود نمایش داده می
.باید تایید شود

در صورت استفاده از نرم افزار مربوطه بارگذاری اثر ساده تر خواهد شد
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محور تجربیات برتر
دبیران شرکت کننده در جشنواره

کارشناسان تکنولوژی و گروه های آموزشی مناطق
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(فیلم تجربه برتر دبیر)ویژگی های اثر 

حجم و مدت زمان فیلم آموزشی

۵دقیقه

۲۰۰مگابایت

چگونه فیلم آموزشی را تهیه کنیم؟

فیلم تحت هیچ شرایطی ویرایش نشود
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(فیلم تجربه برتر دبیر)ویژگی های اثر 

اگر موارد ذیل رعایت نشود داوری نخواهد شد
 تدوین شود/ فیلم ویرایش

موضوع تجربه با عنوان محور انتخاب همخوانی نداشته باشد

کیفیت محیط
مواردی مانند کیفیت میز، صندلی و اتاق یا کالس در محورهای داوری امتیاز ندارد

اما به طور ناخودآگاه بر روی داوران تاثیر دارد
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12معیارهای داوری



نمایش یا بیان مشخصات-1

نمایش مشخصات در ابتدای فیلم عالوه بر بیان آن
نام و نام خانوادگی

استان

کد پرسنلی

موضوع تجربه

بر روی تخته و یا در یک کاغذ نوشته شود
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(نکات بسیار مهم)نمایش یا بیان مشخصات -1

موضوع تجربه
 بیان شود« رسا»حتما باید عنوان موضوع تجربه به صورت

 تناسب عنوان محور با محتوا
موضوع تجربه با عنوان محور انتخاب شده

 بیان نشود« ارزشیابی غیر حضوری»انتخاب شده « تدریس غیر حضوری»مثال اگر محور.

در صورتی که رعایت نشود داوری نخواهد شد
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وضوح هدف و نتیجه گیری-2

چه مشکلی در کالس درس وجود داشته؟

هدف اقدامات انجام شده حل مشکل می باشد

در نتیجه اقدامات انجام شده چه بهبودی حاصل شده؟
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(خیلی مهم)نحوه بیان و ارائه تجربه -3

شیوه بیان

 (داور)چگونگی انتقال مطلب به مخاطب
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(تصویر و صدا)وضوح و کیفیت فیلم -4

کیفیت صدا و تصویر مناسب باشد

در صورت فیلم برداری با تلفن همراه حتما تصویر افقی باشد

تصویر خود همکار به خوبی دیده شود

با صدای گویا توضیح داده شود
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جامع و کامل بودن-5

مراحل انجام کار به طور کامل بیان شود

 انجام کار به طور کامل بیان شودهمه مراحل

 چگونگی انجام کار بشوندداوران متوجهنحوه بیان به گونه ای باشد که

انجام اقدامات در حل مشکل و بهبود کیفیت به طور شفاف بیان شودنتیجه.
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خالقیت و نوآوری تجربه–6

برخی از روش های استفاده شده در میان دبیران معمول است  .

 باشد« کارآمد»و « نوآورانه»ایده استفاده شده باید
آزمون نوآوری داشته باشد/ در روش تدریس :نوآورانه

در بهبود کیفیت تاثیر مشخص داشته باشد:کارآمد

ایده استفاده شده لزوما پیچیده نیست
ممکن است یک ایده ساده موجب بهبود موثر در کیفیت گردد.
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کاربردی بودن در کالس درس-7

دتجربه ای که در کالس درس و توسط هر دبیر دیگری قابل بکارگیری باش

به امکانات غیر قابل تهیه نیاز نداشته باشد

در چهارچوب محدودیت های معمول در کالس درس قابل اجرا باشد
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گرقابلیت تعمیم تجربه به موضوعات درسی دی-8

بتوان از روش بکارگرفته شده در سایر درس ها استفاده کرد

ه باشدمثال تجربه بکار گرفته شده در درس فلسفه در درس ادبیات نیز قابل استفاد
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میزان تاثیر تجربه در تسهیل روند یادگیری-9

ایده بکارگرفته شده موجب شود که
یادگیری برای دانش آموزان آسان تر شود

 به گونه ای نباشد که
وقت دانش آموزش گرفته شود

بیشتر دانش آموز سردرگم شود

 باشدایده جذابشود و نه اینکه فقط یک افزایش کیفیتحتما باید موجب.
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زانمیزان تاثیرگذار تجربه در مشارکت دانش آمو-10

آیا ایده بکارگارفته شده موجب شده که:

دانش آموزان مشارکت بیشتری در امر یادگیری داشته باشد

مثال:

معلم خودش همیشه یک آزمایش را انجام داده

دانش آموزان در انجام آزمایش کمک می کنند

23



با تشکر از توجه شما

تماس با ما

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

۰۵۴۳۳۲۵۱7۳7و  ۰۵۴۳۳۲۵۱7۳۴: تلفن

ایمیل :sbedu.ir@gmail.com

رابط استانی جشنواره

 ۰9۱۵۵۴۱77۰6عمار شهرکی ابراهیمی
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