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 بسمه تعالی
 

 فراخواناولين شيـوه نـامه 
 يادگيری -ياددهی 

 

 مقدمه (:1بند)

 با سپاس به درگاه خداوند؛  

 سند 8و  3 ،1 راهکارهای نمودن عملیاتی برای،  یادگیری -یاددهی  فراخوان جریانبا عنایت به اجرای اولین      

                     فردی توانمندی و افزایش معلمان وتخصااصاای  تربیتی های توانمندی رسااانی  روز به بر بنیادین، مبنی تحول

 نظر در شهرستان ابتدایی آموزش ، معاونت کالس های درسو کیفیت بخشی به  فرآیند آموزش در آنان و گروهی

 عالوه معلمان تا نماید ایجاد را فرصتی یادگیری و ی آموزش عرصاه  در ، یادگیری -یاددهی  فرآیند دارد با اجرای

 غنای را پویایی و بالندگی ، شکوفایی ، نوآوری، خالقیت های واژه دیگر بار ،  الزم های مهارت و دانش کسب بر

  .بخشند بیشتری

                                   اجرای بااه منظور کیفیاات بخشااای بااه آموزش و اساااتفاااده از تجربیااات معلمااان در کالس هااای درس ،    

                 دوره ی ابتداییویژه مددیران ، معداونین و آموزگداران کلیه ی مدار      ریيادگيـ  -اددهی يـ  فراخوانن ياول

)آزمون عملکردی ، آزمون مدادکاغذی ، تکالیف مهارت محور ، طراحی بازی های آموزشدددی و تلیی،ی ،  شش  مور  در 

                          در شاااهرساااتان تنکابن با رعایت موارد زیر  (دسدددا سددداختده های کمی آموزشدددی و طراحی سدددناریو آموزشدددی 

 برگزار می گردد.
 

 فراخراناهداف برگزا ی  (:2بند)

 تخصصی معلمان وصالحیت های حرفه ای ارتقای توانمندی ها و  .1

 ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های معلمان  .2

 ایجاد زمینه مناسب برای پرورش خالقیت ها ، نوآوری ها و ... .3

 تبادل اطالعات و تجربه در بین معلمان .4

 عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیتتامین و بسط  .5

 درس های کالس بهکیفیت بخشی  .6
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 فراخرانمور های برگزا ی  (:3بند)

  آزمرن های عملکردی (1مور )
 آزمون عملکردی یکی از ابزارهای اصدلی ارزشدیابی توصدییی می باشد که فرآیند یادگیری دانم آموزان را به طور مست،یو مورد سنقم ررار    

و دانم کسدد   آنچه را که از مهارت  دانم آموزمی دهد و با دانم و مهارت سددر و کار دارندد در این آزمون ها مورعیتی فراهو می شددود که

بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخا و مهارت دانم آموز اساد به عبارتی دیگر در  این نوع آزمون ابزار داز خود بروز دهد ؛ کرده اسدا 

آزمون هر نوع فعدالیا یا کار خقرانه ی دانم آموز که از طری  آن می تواند ، آنچه را آموخته اسدددا به نمایم بگذارد یا بیان کند ،   این نوع

جها شددرکا در  ،براسددا  این محور ، شددرکا کنندگان می توانند یی آزمون عملکردی اسددتاندارد لذا  مورد توجه ررار می گیردد

 ارسال نمایندد فراخوان

 د س انتخابی:      نرع فعالیت:مخاطبین:
   پایه انتخابی:

      ا سالی:تعداد و فرمت اثر  
 

  آزمرن های مدادکاغذی (2مور )
        مداد کاغذی ، یکی از ابزارهای جمع آوری اطقعات برای ارزشددیابی از عملکرد تحصددیلی دانم آموزان اسددا که در برخی از درو    آزمون 

شامل : (آزمون عینی یا بسته پاسخ:الف)آزمون های کتبی را می توان به دو دسدته ت،سدیو کرد     بنابر نظر معلو از آن اسدتیاده زز  می شدودد  

در این نوع آزمون ها هو سوال و هو جواب ، در اختیار دانم آموزان ررار حیح یا غلط می باشدندد  آزمون های چند گزینه ای ، جور کردنی ، صد 

این نوع آزمون ها را می توان به دو دسته گسترده پاسخ و محدود پاسخ : (ت تشریحیسواال :ب)  می گیرد تا گزینه صدحیح را مخص  کنندد 

ارائه و از آنان خواسدته می شدود ؛ پاسدخ سدوازت را به صورت      ت،سدو کردد در این نوع آزمون ، یی یا چند سدوال تخدریحی به دانم آموزان   

 داد کاغذیملذا براسدا  این محور ، شدرکا کنندگان می توانند یی آزمون    تبیینی و خقصده نویسدی ارائه نمایندد   –تحلیلی ،توصدییی  

 ارسال نماینددفراخوان جها شرکا در  ،استاندارد 

 د س انتخابی:      نرع فعالیت:     مخاطبین:
  پایه انتخابی:

    تعداد و فرمت اثر ا سالی: 
 

 تکالیف مها ت مور  (3مور )
و مهارت های خود می پردازدد گرچه  در وارع فراهو کردن مورعیا های مناسبی اسا که در آن دانم آموز به ت،ویا و بسط دانم ها  تکلیف

  معلو در هنگا  ارائه تکلیف ، مسدت،یما  رصدد ارزشیابی از دانم آموز را ندارد ، اما محصول این فعالیا هر چه باشد منبعی مناس  برای کس  

لذا براسا  این محور ،  کی از ابزارهای مهو ارزشیابی اسادعیا یادگیری دانم آموز اساد بر این اسا  تکالیف درسی ، یاطقعات از وضد 

 ارسال نماینددفراخوان ، جها شرکا در  سه مورد تکلیف با رویکرد مهارتی )استاندارد(شرکا کنندگان می توانند 

 د س انتخابی:      نرع فعالیت:مخاطبین: 
  پایه انتخابی:

   تعداد و فرمت اثر ا سالی: 
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  طراحی بازی های آمرزشی تلفیقی (4مور )
کلمه بازی نه تنها کودکان بلکه بزرگ ترها را هو به وجد و شدددادی می آوردد کودکان از طری  بازی کردن آموزی می بینندد دنیای امروز در 

اد در حال تیییر و دگرگونی اس حال دگرگونی اسدا و ما باید خودمان را با این تیییرات هماهن  کنیود سدیسدتو آموزشی نیز به همین شکل   

با  با فارسی ، فارسی ریاضی های تلیی،یبازی  بازی کردن به یادگیری و آموزی دانم آموزان کمی می کند ، به آن ها هیقان می دهدد مانند 

 لذا براسا  د توجه می باشددمورو ددد آموزی های بازی به عنوان روشی نوین در یادگیری دانم آموزان دوره ی ابتدایی علو  ، ریاضی با هنر 

، جها  فرد باشد و نوآوری حداکثر یی تا سه نوع بازی آموزشی تلیی،ی که حاصل خقریااین محور ، شدرکا کنندگان می توانند  

 ارسال نماینددفراخوان شرکا در 

 انتخابی: د س      نرع فعالیت:مخاطبین:
  پایه انتخابی:

     تعداد و فرمت اثر ا سالی: 
 

  دست ساخته های کمک آمرزشی (5مور )
               نظا  آموزشی به کار  وسدایل کمی آموزشدی اعو از پیچیده و سداده به عنوان ابزاری برای ایقاد تسدهیل در امر تدریی و یادگیری در     امروزه

  می روندد این وسدایل از حی  این که تووری و عمل را با هو ترکی  کرده ، باع  ماندگاری یادگیری و تنوع بصخی در کق  در  می شوند 

            و حائز اهمیا اسداد عد  اسدتیاده از وسدایل کمی آموزشی یکی از علل افا در بعدی درو  اساد هر وسیله ای که بتواند کیییا تدریی            

لذا براسا  این محور ، شرکا کنندگان می توانند  و یادگیری را در دانم آموزان افزایم دهد ؛ وسدیله ای برای کمی به آموزی اسداد  

 ارسال نماینددفراخوان فرد باشد ، جها شرکا در  و نوآوریکه حاصل خقریا یی اثر از وسایل دسا ساخته کمی آموزشی

 د س انتخابی:      نرع فعالیت: مخاطبین:
  پایه انتخابی:

    تعداد و فرمت اثر ا سالی: 
 

 
 

  طراحی سنا یری آمرزشی (6مور )
               شددکل کلی و سدداختار اصددلی یی طرر در  روزانه و یی سددناریو آموزشددی ت،ریبا یکسددان اسددا با این توضددیح که در طرر در  روزانه   

خقصده و حداکثر در دو صدیحه تنظیو می گردد ؛ در حالیکه یی سناریو آموزشی به صورت میصل و با شرر کامل جزئیات از جان  نویسنده   

          دد یی سدناریو آموزشدی باید به گونه ای نوشدته شود که افراد مصتلف درا واحدی از موضوع داشته باشندد به عبارت دیگر    نگاشدته می شدو  

                    لذا براسدددا  این محور ، شدددرکا کنندگان می توانند اگر سدددناریو در اختیار افراد متیاوتی گذاشدددته شدددود ، بتواند آن را اجرا نمایندد

 ارسال نمایندد فراخوان، جها شرکا در  با تاکید بر آداب و مهارت های زندگی ی طراحی سناریو آموزشی استانداردی

 د س انتخابی:      نرع فعالیت:مخاطبین:
  پایه انتخابی:

   تعداد و فرمت اثر ا سالی: 

 

 
 

 

 می باشدد 24/11/89تا یخ تا )فایل اکسل(  به همراهآثا  مهلا ارسال  (:1نکته)
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 فراخرانمکا ان نوره ی شرکت ه (:4)بند

 تعداد اثددر موضوع محور
 در 

 و پدایه

ندوع 

 فعالیا
 فرمدا ارسالی

ساختدار 

 ارسالی

1 1

2 1

3 3

4 1-3

5 1

6 1
 

 

 

 نوره و مهلت ا سال آثا  (:5)بند

                       + )نا  و نا  صددداح  اثر به ترتی  ( شدددرکا می نمایند ؛ در زمان ارسدددال آثار2) و( 1همکدارانی که در محور های)   -1

شماره صیحه + شماره تما ( بر روی  پایه انتصابی + کد پرسنلی + محور انتصابی + نا  کتاب + نا  در  + +نا  مدرسه 

 رید گرددد اثر حتما 

                ( شددرکا می نمایند ؛ در زمان ارسددال آثار به ترتی  )نا  و نا  صدداح  اثر +  نا  مدرسدده +  3همکارانی که در محور ) -2

ما ( بر + شماره تنا  در  + پایه انتصابی + شماره صیحه + هدف تکلیف تکلیف +  عنوانکد پرسنلی + محور انتصابی + 

 روی اثر حتما  رید گرددد

( شدددرکا می نمایند ؛ در زمان ارسدددال آثار به ترتی  )نا  و نا  صددداح  اثر +                       5( و )4همکدارانی کده در محور هدای)    -3

نا  مدرسه + کد پرسنلی + محور انتصابی + در  و پایه انتصابی + کاربرد اثر  + توضیح مصتصری از اثر + ارسال حداکثر 

 وی اثر حتما  رید گردددعکی  + شماره تما ( بر ر 3

( شددرکا می نمایند ؛ در زمان ارسددال آثار به ترتی  )نا  و نا  صدداح  اثر + نا  مدرسدده +                  6همکارانی که در محور ) -4

   کد پرسددنلی + محور انتصابی + نا  کتاب + نا  در  + پایه انتصابی + شددماره صددیحه + شددماره تما ( بر روی اثر حتما            

 رید گرددد

 محدودیتی جها ارسال آثار وجود نداردد -5

 24/11/89تا  تاریخ  قالب یک لرح فشردهدر  فایل اکسل )فرم الف( پیرستیکلیه ی آثار همکاران مدرسه به همراه  -6

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گرددد 
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 سیاست های تشریقی  (:6بند)
 گروه ساعا عنوان ردیف

1 
 + تقدیرنامه فعالیت های مکمل آمرزشیصدو  گراهی 

 اول ساعا 9

 دوم ساعا 6 2

 سرم ساعا 4 3

 یرقدت شایسته ساعا 2د صد امتیاز 07حداکثر  4
 

 

 

 تقریم اجرایی (:7بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 11/99/99 99/99/99 تخکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدار  1

 39/99/99 11/99/99 تخکیل شورای معلمان در آموزشگاه 2

3 
 )فرم الف(به همراه فر  اکسل  ا سال آثا 

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن
37/78/89 24/11/89 

 29/91/99 24/11/99 داوری و انتصاب آثار برتر شهرستانی 4

 19/92/99 29/91/99 منتصبین شهرستانیتهیه و تنطیو بصخنامه جها معرفی  5

 19/92/99 29/91/99 منتصبین شهرستانیبرای  و گواهی  صدور ت،دیرنامه 6
 

 یادآو ی (:8بند)
تکالیف مهارت محور ، طراحی  آزمون عملکردی ، آزمون مدادکاغذی ،" یادگیری در شدددم محور  -یاددهی  فراخوان فرآینداولین  د1

 در سطح شهرستان برگزار می گرددد "طراحی سناریو آموزشی و دسا ساخته های کمی آموزشیبازی های آموزشی تلیی،ی ، 

 می توانند در پایه تثبیتی خود شرکا نمایندد فراخوانکلیه ی آموزگاران جها شرکا در  د2

 می توانند به دلصواه یکی از پایه ها را انتصاب نمایندد  فراخوان مدیران و معاونین جها شرکا در  د3

 ارسال گرددد شیوه نامه 5نکات رید شده در بندآثار ف،ط براسا  لذا  ی جها ارسال آثار همکاران وجود ندارددمحدودیت د4

به کارشناسی  24/11/89کلیه ی آثار همکاران مدرسده به همراه فایل اکسل )فر  الف( پیوستی در رال  یی لور فخرده تا  تاریخ   د5

 ارسال گرددد  تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی 
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