برنامه عملیاتی گروه آموزشی درس ریاضی دوره متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 97-98
برنامه

هدف

فعالیت

زمان اجرا

مقدار

-1ارسال فرم مشخصات کامل اعضای گروه

بررسی اهداف

1

20مهر

 -2تدوین برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان

بررسی اهداف ،عملکردو تبیین چشم انداز

1

 30مهر ماه

راهبری حرفه ای

 -1گزارش بازدید  20درصد کالس های درس در استان توسط گروه های آموزشی ،همراه با برنامه زمان بتدی

ارز یابی عملکرددبیران و فرایند آموزش

1

اردیبهشت ماه 98

معلملن و نظارت

-2

ارتقای کیفیت آموزشی

1

 15آبان ماه

برعملکرد آنان با
تاکید بر نظارت بالینی

معرفی مقاالت و کتب از طریق سایت یا فضای مجازی در ارتباط با موضوع نظارت بالینی

 -3گزارش تحلیلی بازدید مبتنی بر اصول نظارت بالینی سرگروه های مناطق از دبیرا ن مناطق  /ناحیه

تبادل نظر وتجربه

1

اردیبهشت ماه 98

 -4تهیه ،اشاعه و تبیین راهنمای برنامه درسی در استان با توجه به اسناد موجود در سایت دبیرخانه و دفتر تالیف

آشنایی با برنامه درس ملی

-

97/7/30

 -1برگزاری جشنواره کشوری طراحی سوال استاندارد ریاضی 3

تدوین بانک سوال

1

 20فروردین 98

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

تبادل نظر وتجربه

1

دی ماه 97

مشارکت در آموزش و
توانمندسازی دبیران با

کتاب نونگاشت ریاضی وآمار3
 -3فراخوان طراحی سواالت استاندارد آزمون دروس گسسته و حسابان ( 2نوبت اول ودوم ) بین دبیران و ارسال نمونه

توجه به اصول حاکم بر
انتخاب راهبرهای
یاددهی – یادگیری
برنامه درس ملی به
ویژه در کتاب های
جدیدالتالیف

تدوین بانک سوال

2

سوال منتخب از هر درس به دبیرخانه و بارگزاری در سایت
 -4تدوین و ارسال نقد و بررسی از کتاب درسی نونگاشت ریاضی و آمار 3
 -5بستر سازی برای استفاده همکاران از وب سایت و فضای مجازی
-6

برگزاری جلسه مشترک با سر گروه های آموزشی مناطق و نواحی 1و 2و دریافت نقطه نظرات همکاران جهت نقد

ارتقای کیفیت آموزشی

1

97/10/15

به روز رسانی اطالعات علمی –آموزشی

-

هرهفته

تبادل نظر وتجربه
1

برنامه ها  ،فعالیت ها و برنامه عملیاتی
 -7حضور فعال و مشارکت در برگزاری همایش کشوری سرگروه ها در اصفهان

تبادل نظر وتجربه

 -8گزارش پیگیری ارسال فیلم های جشنواره تدریس ریاضی دهم به مناطق و مدارس

آشنایی با شیوه های جدید آموزشی

 -9برگزاری کارگاه دانش افزائی با حضور اساتید دانشگاه در زمینه برنامه درس ملی *

استفاده از ظرفیت ها وپتانسیل های سایر ارگان هاو به روز
رسانی اطالعات

 -10برگزاری همایش آموزش ریاضی و چالش های آن در شهرستان خاش با حضور مولفین *

ارتقای کیفیت آموزشی

 -11همکاری با انجمن ریاضی استان در برگزاری دوره های بررسی کتاب های نو نگاشت *

ارتقای کیفیت آموزشی

 -12اجرای کالس های نقویت بنیه علمی دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه *

آذر ماه/اردیبهشت ماه

1
1

 20آذر ماه
 20بهمن
آبان ماه

1

آذر ماه

1

در طول سال تحصیلی

ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد شرایط یکسان برای تمامی

اردیبهشت ماه

دانش آموزان

ارزیابی  ،تجزیه

 -1بازبینی  5تا  10درصد اوراق امتحانات استانی و داخلی و نحوه طراحی سواالت و ارائه بازخورد به دبیران ومسئولین

تجزیه وتحلیل-شناسایی نقاط قوت وضعف سواالت

 -2تجزیه وتحلیل آمار ونتایج کسب شده در امتحانات سال تحصیلی گذشته و بررسی علل افت یا پیشرفت

ارتقای سطح سنجش وارزیابی

وتحلیل سواالت و نتایج

تحصیلی و بازخورد به مسئولین و ارائه گزارش به دبیرخانه

امتحانات نهایی،

 -3ارزیابی عملکرد گروه آموزشی ریاضی شهرستان ها و مناطق استان *

هماهنگ و داخلی

 -4شناسایی وتقدیر از همکاران برگزیده وفعال *
 -5تعامل و همفکری با اعضای دبیرخانه و سرگروه های استان های دیگر
 -6بررسی بارم بندی کتاب های نونگاشت ریاضی و آمار ( )3دوازدهم

ارتقای کیفیت آموزشی
شناسایی پتانسیل های استان
تبادل نظر وتجربه
ارتقای سطح سنجش وارزیابی

عناوین ستاره دار ،فغالیت بومی استان می باشد.

%10
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1

 15اردیبهشت ماه
98/2/1
طول سال تحصیلی
پایان اردیبهشت 98
طول سال تحصیلی
98/2/1

