برنامه عملیاتی گروه آموزشی درس ریاضی دوره متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 96–97
برنامه

اجرای برنامه درس ملی

مقدار

زمان اجرا

1
1

هدف

فعالیت

01آبان ماه
 01آبان ماه

 -1فراخوان طراحی سوال استاندارد آزمون دروس پایه یازدهم (نوبت اول ودوم ) بین دبیران و بار گذاری

تدوین بانک سوال

2

 01آذر – 01
فروردین

 -2فراخوان طراحی سواالت تکمیلی فصل پنجم کتاب تجربی ( توابع نمایی و لگاریتم) و فصل سوم

تدوین بانک سوال

1

 -1ارسال فرم مشخصات کامل سر گروه

بررسی اهداف

 -2تدوین برنامه عملیاتی گروه ریاضی

بررسی اهداف ،عملکرد و تبیین چشم انداز

نمونه منتخب از هر درس در سایت استان

 01بهمن ماه

حسابان (توابع نمایی و لگاریتم) پایه یازدهم
 -3تهیه ،اشاعه و تبیین راهنمای برنامه درسی در استان با توجه به اسناد موجود در سایت دبیرخانه و
دفتر تالیف
راهنمای حرفه ای معلمان و

 -1طراحی و تدوین گزارش بازدید از مدارس ،همراه با برنامه زمان بندی

نظارت برعملکرد آنان با تاکید

 -2برگزاری کارگاه و نشست تخصصی (حضوری یا غیر حضوری ) با موضوع نطارت برعملکرد دبیران با

بر نظارت بالینی

تاکید بر نظارت بالینی ویژه ی سرگروه های مناطق و نواحی

مشارکت در آموزش و

 -1مشارکت دربرگزاری جشنواره روش های برتر تدریس(در صورت برگزاری)

توانمندسازی دبیران با توجه به

 -2برگزاری کارگاه وجلسات هم اندیشی با سر گروه های آموزشی ودبیران ریاضی نواحی 1و 2زاهدان

اصول حاکم بر انتخاب

جهت نقد وبررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم فصل پنج کتاب تجربی( توابع نمایی ولگاریتم) و فصل

راهبرهای یاددهی – یادگیری

سه حسابان (توابع نمایی و لگاریتم)

برنامه درس ملی به ویژه در

 -3برگزاری جلسه مشترک با سرگروه های مناطق و نواحی جهت نقد برنامه ها و فعالیت ها و برنامه

کتاب های جدیدالتالیف وبا

عملیاتی و ارائه گزارش آن به دبیرخانه

تاکید بر درس پژوهی

 -4طراحی گزارش نحوه برگزاری دوره های ضمن خدمت ویژه کتب جدید و ارائه راهکارهایی برای بهبود

ارز یابی عملکرد دبیران و فرایند آموزش
بررسی مشکالت آموزشی
تبادل نظر وتجربه

تبادل نظر وتجربه

1
1
1

 01اردیبهشت ماه 79
 01اسفند 79
 01دی ماه

ارتقای کیفیت آموزشی

طول سال
تحصیلی

 01بهمن ماه

 -5بستر سازی برای استفاده همکاران از وب سایت و فضای مجازی

به روز رسانی اطالعات علمی –آموزشی

هر هفته

-

 -6حضور فعال در همایش کشوری سرگروه ها در اراک و کنفرانس آموزش ریاضی بوشهر

تبادل نظر و تجربه

2

 -7برگزاری کارگاه دانش افزائی

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های سایر ارگان ها و

شهریور -بهمن
آذرماه
اسفند ماه
 01فروردین ماه
اردبهشت ماه
در طول سال
تحصیلی

%01

اردیبهشت ماه

کیفیت برگزاری دوره ها

 -8برگزاری کارگاه کیفیت بخشی با حضور دبیران مجرب*

به روز رسانی اطالعات

1
1

 -9تهیه ی فیلم ورود به تدریس از یکی از موضوع های کتاب های درسی نو نگاشت*

ارتقای کیفیت آموزش

 -11برگزاری آزمون مجازی (  ) On Lineویژه دانش اموزان*

بهبود شیو ه های آموزشی

1

 -11تدریس در مناطق محروم توسط دبیران مجرب *

ارتقای کیفیت آموزش

1
1

ارزیابی  ،تجزیه وتحلیل سواالت

-1بازبینی  5تا  11درصد اوراق امتحانات استانی و داخلی و ارائه بازخورد به دبیران ،مدیران و مسئوالن

و نتایج امتحانات نهایی،

 -2طراحی گرارش تجزیه وتحلیل آمار نتایج کسب شده در امتحانات نهایی سال گذشته و بررسی

هماهنگ و داخلی

1

 01فروردین ماه 79

تجزیه وتحلیل-شناسایی نقاط قوت و ضعف سنجش
ارتقای سطح سنجش و ارزیابی

علل افت یا پیشرفت تحصیلی و بازخورد به مسئولین و ارائه به دبیرخانه

عناوین ستاره دار ،فغالیت بومی استان می باشد.
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