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اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 مقدمه
گیهای منحصر ژدر کشور عزیزمان اقوام مختلفی زندگی می کنند و فرهنگ ،آداب و رسوم، خلق و خو ،مشکالت ،مسائل  و وی

                به قوم و منطقه محل زندگی خود دارند . چه بسا همین منحصرر برودن اقروام عرالو  برر نروی زنردگی برر آریو   ی آمروز            

دانش آموزان تاثیر گذار خواهد بود لذا با این همه تنوی در نوی زندگی و منحصر بودن  نمیتوان انتظرار داآرب بررای آمروز      

رو  و یک سبک استفاد  نمود و چشم ها و ذهن ها را باید به سمب نگا  عمیق تر در امر آموز  دو خب .  عزیرانمان از یک

            آررای    و نه برای هر استان و آهرستان بلکه برای هر مدرسه آموز  متناسب با آن را با توجره بره فرفیرب هرا و امکانرات و     

 بومی و محلی در نظر گرفب. 

سند تحول بنیادین  5-5ه یکی از برنامه های مدرسه محور تلقی می آود و به منظور عملیاتی کردن راهکار برنامه ویژ  مدرس

             درصد  از ساعب آموز  رسمی در طری سرال تحصریلی را مری تروان بره م رفری        01درصد و حداکثر  01که طی آن حداقل 

،  برنامه درسی ملی به این موضوی اآار  دارد که استان ها 01-0د و... اختصاص داد.همچنین بن حرفه ها ،آداب و رسوم ، هنر

 مناطق و مدارس میتوانند بخشی از ساعب رسمی آموزآی را در اختیار داآته باآند  . 

برنامه ویژ  ی نی اینکه مدیریب مدرسه ، آورای مدرسه و م لمان مدرسه اجاز  دارند و می توانند برای زمان م ینی از آموز  

و با توجه به نیاز مدرسه و محله توام با محیطی سرآار از انرریی و آرادابی حرول محورهرای متناسرب برا مدرسره و...         رسمی

خودآان موضوی، محتوا و م لم انتخاب کنند و همچنین مواد آموزآی تولید کنند ، آموز  دهند ، ارزآریابی کننرد کارنامره    

موزان و سایر عوامل آوند. و به طور کلی یک برنامه درسری را برا آزادی   دهند و سبب رآد و توس ه حرفه ای م لمان ،دانش آ

 عمل در مدرسه طراحی و اجرا نمایند.

 

 درسهـژه مـه ویـروه برنامـکارگ

 ازندرانـان مـاست

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

 اقدامات انجام شده در خصوص اجرای برنامه ويژه مدرسه در استان مازندران:
از جمله مهم ترین  مسایل بشر در تمامی دوران ها ی تاریخ مقوله ت لیم و تربیب و پرور  نسل جوان برای ورود به اجتمای و 

جام ه پذیری آنان بود  اسب . برنامه ویژ  مدرسه با رویکرد فرهنگی و تربیتی و با تاکید بر آموز  های مهارت محور و بسر   

مدارس ابتدایی و متوسطه اول و با اعتماد به صالحیب و تروان مدرسره و مزروز برنامره      گستر  ف الیب های پرورآی در سطح

درسی درسی به اجرا در آمد . برنامه ویژ  مدرسه فرصتی اسب برای ارکان مدرسه  که با نیاز سرنزی از دانرش آمروزان آنچره      

 پیش از این به آن ها آموز  داد  نمی آد، آموز  دهد. 

                 89-89ن مازندران هم  نسبب بره پیگیرری و اجررای بهینره برنامره ویرژ  مدرسره  از سرال تحصریلی          آموز  و پرور  استا

 اقداماتی را به آرح زیر انزام داد  که اهم  موارد آن به آرح زیر می باآد: 88-0011الی 

 (طرح موضوی در آورای م اونین ادار  کل استان مازندران0

مربوط به برنامه ویژ  مدارس )بوم( با حضور م راون اجرایری مردیر کرل ،م راون آمروز  ابتردایی        (برگزاری جلسه تخصصی 0

 ورییس ادارات دور  اول و دوم ابتدایی و رییس ادار  تکنولویی ابتدایی

 (تشکیل کارگرو  تخصصی برنامه ویژ  مدرسه در استان و آهرستانها1

تدایی و کارآناسان استان جهب تهیه و تنظیم آیو  نامره انتظرارات از   (برگزاری جلسه تخصصی با حضور رییس ادار  دوم اب0

 ادارات و مدارس و م رفی راب  استانی به آهرستان ها جهب پیگیری امور

 (برگزاری جلسه  توجیهی م اونب ابتدایی در خصوص برنامه ویژ  مدارس با روسای ادارات آهرستان /منطقه5

 تان /مناطق (تربیب و آموز  مدرسین میانی آهرس6

 ( تهیه کتاب برنامه ویژ  مدرسه برای مدرسین میانی و مدیران مدارس آهرستانها9

(پیگیری چگونگی اجرای برنامه ویژ  مدرسه در مدارس مزری توس  کارآناسان و راهبران آموزآی و سرگرو  های استانی 9

 تاکنون 89و آهرستانی طی بازدید های به عمل آمد  از سال تحصیلی 

ویژ  مدرسه مطابق با فرمب ارسالی از سوی وزارت و جمع آوری و  رسال  بخشنامه جهب جمع آوری اطالعات آماری برنامه(ا8

 تحلیل آن و ارسال به وزارت 

 (ایزاد گرو  مزازی مدرسین بوم در استان مازندران  با هدف  تبادل اطالعات وتزربیات  اعضای گرو  01
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 انتخاب مدارس مجریابی و يند ارزشآيح فريتشر
 7999سال  7999سال  7991سال  سال

 مدرسه 033 مدرسه 535 مدرسه 953 تعداد مدارس

 
                      ( دریافررب نامرره وزارترری در خصرروص ارزآرریابی از فراینررد اجرررای برنامرره ویررژ  مدرسرره در مرردارس مزررری ایررن برنامرره   0

 08/5/88در تاریخ 

 01/5/88ویژ  مدرسه به وزارت متبوی جهب هماهنگی در اجرای این برنامه در تاریخ (م رفی مدیر پروی  برنامه0

(برگزاری جلسه با حضور م اون محترم آموز  ابتدایی اسرتان در خصروص تصرمیم گیرری و برنامره ریرزی جهرب اجررای         1

 06/6/88ارزآیابی از برنامه و انتخاب ارزیابان در تاریخ 

 08/6/88استانی بوم  به عنوان ارزیابان و صدور ابالغ برای آن ها در تاریخ (انتخاب دو مدرس کشوری و 0

مدرسه از دو مقطع ابتدایی و متوسطه با همفکری و هماهنگی کارآناسان دور  متوسطه اول و دور  دوم ابتدایی  06(انتخاب 5

 آهرستان مناطق استان و تنظیم جدول زمانبندی جهب ارزآیابی از هر مدرسه  06از 

 (برگزاری جلسه توجیهی برای ارزیابان جهب همفکری و وحدت رویه در روند ارزآیابی از برنامه ویژ  مدرسه6

 01/6/88(صدور ماموریب برای ارزیابان در تاریخ 9

 05/9/88الی  08/6/88(بازدید از مدارس منتخب و ارزیابی از فرایند اجرای برنامه ویژ  مدرسه توس  ارزیابان از تاریخ 9

برگزاری جلسه جهب انتخاب مدارس برتر مزری برنامه ویژ  مدرسه با حضور سرپرسرب محتررم م اونرب آمروز  ابتردایی      (8

رئیس ادار  دور دوم آموز  ابتدایی استان ، ارزیابان استانی  ، کارآناس آموز  متوسطه و مدیر پروی  استانی بروم در تراریخ   

9/9/88 

  از اقدامات انزام گرفته در خصوص برنامه ویژ  مدرسره برا حضرور مردیر کرل      (برگزاری جلسه جهب جمع بندی و گزار01

 00/9/88محترم استان در تاریخ 
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 گزارش عملکرد

 شهید الریدخترانه دبستان 
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 ف عملکرديتوص

 
م .این مدرسه جزء مدارس یمدرسه ابتدایی  قرآنی آهید الری آمل آد واردباهماهنگی  قبلی  0/9/88در روز چهارآنبه مورخ 

هیات امنایی و قرآنی  اسب و از جم یب باالیی هم برخوردار می باآد . فضای داخل مدرسه تمیرز و زیبرا برود و دیروار هرا از      

گل و گیا  در مدرسه چهر  زیبایی به مدرسه داد  بود.مدیر و  بهآید  آد  بود و توجه نقاآی های زیبا و پند های آموزند  پو

م متوجره  یعوامل اجرایی با روی باز به استقبال ما آمد  و مارا به دفتر هدایب کردند . با صحبب هایی که با مدیر مدرسه کررد 

با مشرورت همکراران و اولیرا در آرورای م لمران و       دانش آموز 611م که این دبستان با توجه به موق یب مدرسه و ت دادیآد

انزمن اولیا و مربیان و نظر سنزی از دانش آموزان و عالیق آنان برنامه هایی را بر اساس ساحب های آش گانه سرند تحرول   

 بنیادین برنامه ریزی نمود  اسب

می توانند برای زمانی م ین از آموز  رسمی بوم یا برنامه ویژ  مدرسه ی نی مدیریب، آورای مدرسه و م لمان اجاز  دارند و 

مدرسه خودآان ، موضوی و محتوا ، ارائه دهند  و م لم انتخاب کنند و محتوای آموزآی داآته باآند.و بره طرور کامرل اجررا     

ا که در نظام آموز  و پرور  ما به وجود آمد  اسب . نه اینکه مدارس اینگونره ف الیرب ر   در واقع فضای جدیدی اسب کنند.

ایرن برنامره را براسراس اعتمراد بره      »طراح اصلی اید  برنامه ویژ  مدرسه گفب :  قانونمند آد  اسب. اکنونانزام نمیداد بلکه 

 «مدرسه نوآتیم چون اگر این اعتماد را بگیرید ، همه چیز ت طیل می آود.

محله  انتخاب و ی دانش آموز و منطقه و بوم برنامه ای که در سه سطح برگزار می آود و در سطح مدرسه برحسب نیاز و توانا

سند تحول بنیادین تاکید بر ایزاد اختیار برای مردارس دارد.محتروای برنامره هرا میتوانرد جرذاب، مهرارتی و        اجرا می آود.و 

این برنامه فرصب مناسبی اسب که مدرسه توانایی خود و است داد دانرش آمروزان و نیراز    ایشان در ادامه گفتند تحقیقی باآد 

توزیع آرد   دمنطقه را کشف و هدایب کند. بر اساس فرم هایی که ابتدای سال تحصیلی بابب نحو  ی همکاری اولیای عالقمن

) بانک اطالعات اولیا ( خانواد  های داوطلب جهب همکاری در ف الیب های مدرسه مشارکب خروبی داآرتند و برا ایرد  هرا و      

 سه آدندنظرات سازند  خود سبب پیشرفب ف الیب های مدر
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 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

  ر

 ساحت

 

 عنوان

 

 مخاطبین

 

 ارئه دهنده

 

 زمان اجرا

 

 مدت اجرا

 

 مکان اجرا

 

 خروجی

زیباش 7

ناختی 

و 

 هنری

طرح آموزش 

نقاشی و هنر دست 

 ورزی

تمامی دانش آموزان 

 مدرسه

خانم زمانی 

عضو فعال .زاده 

انجمن اولیا و 

 مربیان

در طول سال  ساعت های هنر

تحصیلی و حتی 

 به صورت مجازی

 

 کالس درس

این فعالیت برای 

آشنایی کودکان با 

طبیعت و دوستی با 

محیط زیست و 

شناخت هنر در 

زنگ های هنر 

برگزار میشد و در 

زمان تعطیلی 

اجباری مدارس نیز 

ه به صورت مجازی ب

فعالیت خود ادامه 

 داد.

2  

علمی 

و 

فناورا

 نه

 

 آموزش نقشه ذهنی

دانش آموزان دوره دوم 

–ابتدایی)چهارم 

ششم( -پنجم  

آقای آذری عضو 

فعال انجمن اولیا 

 و مربیان

 

 یک روز در هفته

 

نیم سال اول 

 تحصیلی

 

 کالس درس

دانش آموز در پایان 

سال می تواند بدون 

مراجعه به کتاب به 

محتوا و هدف خوبی 

 کتاب را بیان کند.

9  

علمی 

و 

فناورا

 نه

 

آموزش تکنیک 

 مطالعه

دانش آموزان دوره دوم 

–ابتدایی)چهارم 

ششم -پنجم  

آقای آذری عضو 

فعال انجمن اولیا 

 و مربیان

 

 یک روز در هفته

نیم سال دوم 

 تحصیلی

 

 کالس درس

دانش آموز در پایان 

سال می تواند بدون 

مراجعه به کتاب به 

خوبی درباره 

محتوای کتاب 

 صحبت کند.
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5  

علمی 

و 

فناورا

 نه

 

 آموزش کتابخوانی

 

تمامی دانش آموزان 

 مدرسه

مهندس 

عضو .مریجی 

فعال انجمن اولیا 

 و مربیان

 

 یک روز در هفته

در طول سال 

تحصیلی حتی به 

 صورت مجازی

 

کتابخوانه 

 مدرسه

تقویت خالقیت و 

ذهن خیال پرداز 

کودکان ، درک 

مفاهیم تعلیمی و 

انسانی در قالب 

حکایت، کسب 

مهارت عنوان 

نویسی، نویسندگی 

و افزایش 

اعتمادبنفس و 

خودباوری در دانش 

آموز از اهداف این 

 طرح بود.

5  

سیاس

ی و 

اجتما

 عی

 

آموزش مهارت 

 زندگی

 

دانش آموزان پایه های 

 پنجم و ششم

خانم 

اندیکالییعضو 

فعال انجمن اولیا 

 و مربیان

 

روز در هفتهیک   

نیم سال دوم 

 تحصیلی

 

 کالس درس

ارتقای سطح مهارت 

های فردی 

واجتماعی دانش 

آموزان ، افزایش 

اعتمادبنفس آن ها و 

تقویت روابط فردی 

 و اجتماعی

0  

علمی 

و 

فناورا

 نه

 

 یادگیری خالق

 

پایه چهارم همراه با 

 والدین

 

 دکتر صالحانی

نیم سال اول  یک روز در هفته

 تحصیلی

 

سالن 

 همایش

این کالس نه تنها 

برای تقویت 

یادگیری ریاضی ، 

بلکه برای چگونگی 

مطالعه و یادگیری و  

به خاطر سپردن 

بسیار موثر و الزم 

 هست.
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسه ينمونه مصوبات مربوط به برنامه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

در برگزاری برنامه ها اولیا همکاری چشمگیری  در فضا سازی و مرتب نمودن کتاب خانه جهب  کتابخوانی دانش آموزان داآتند *

 سته بود همکاری خانواد  ها را به صورت مطلوب  داآته باآدانو مدیر تو

کتاب خانه به صورت موضوعی با قروانین و چیردمان کتابخانره آآرنا آرد  و       ن همکاری در چیدن کتاب هایدانش آموزان ضم* 

 ولیب پذیری و همکاری در گرو  آد  بودئولیب کتابخانه را بر عهد  گرفتند که باعث تقویب مهارت مسئمس

مشاهد  می آرد  بره   استفاد   مدیر از فرفیب برون سازمانی و  اولیای دانش آموزان در جهب اجرای برنامه ویژ  در این مدرسه *

 طور مثال در نماز جماعب و مراسمات مذهبی مدرسه حضور اولیای حوزوی خانم چشمگیر بود

بازدید های علمی و اردویی و آموزآی با طراحی هدفمند و با حضور مادران و دانش آموزان در کالس یرادگیری خرال   یکری از    *

 برنامه های خوب این مدرسه بود  اسب

این بود  که انزمن اولیا  و خود همکاران آموز  را به عهد  گرفته بودند وبر اساس زمان بندی کالس ها تشکیل  نکته قابل تامل*

 آد  و دانش آموزان با عالقه آرکب می کردند.

گی ،آموز  طناب زنری ،آمروز  نقرالی و آراهنامه     دآموز  نقشه ذهنی  ،آموز  تکنیک های مطال ه ،آموز  مهارت های زن*

.. از برنامه هایی بود که با توجه به ساحب های آشگانه و با نظر سنزی از دانش آموزان و اولیا و همکراران انتخراب آرد     خوانی و.

 بود

بر اساس مستندات و صورت جلسات و تصاویر هم چنین با نشستی که با م اونین ومدیر دبستان فرو  داآرتیم مردیریب ایرن        *

 بوم داآتند مدرسه اطالعات خوبی در رابطه با طرح

با توجره بره    دمدیریب و تمامی کادر آموزآی و دانش آموزان و  اولیای مدرسه اجرای طرح بوم را مناسب و کاربردی می دانستن*

 آرای  کرونا نتوانستند طرح را به اتمام برساند.

 از رو  های مناسب نیاز سنزی برای  انتخاب موضوعات استفاد  آد  بود . *

 موجود انزمن اولیا و کادر آموزآی مدرسه همکاری مطلوب در زمینه اجرا ی  این برنامه داآتند.بر اساس مستندات *

 ب د از اتمام برنامه ها  هر کالس نمایشگاهی از ف الیب های انزام آد  خود  را در نمایشگاهی  کالسی به نمایش گذاآتند. *

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

رای برنامه ویژ  مدرسه که با چهار گزینه متوس ،خوب،خیلی خروب  با توجه به سطوح عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اج

ت لرق مری گیررد. برا توجره بره مشراهدات و         5و  0و  1و  0و عالی مشخص می آود و برای هر یک از گزینه ها  به ترتیب نمرر   

.که تقریبا  در حد عالی  می باآد 91مستندات موجود نمر  کل به دسب آمد  در کل نشانگر مربوط به  مدرسه آهید الری امتیاز 

اسب .با توجه به نمرات مدرسه آهید الری در نشانگر مربوط به نحو  اجرای برنامه ویژ  مدرسه، این مدرسه فق  در دو مورد زیرر  

ردی  به صورت مناسب استفاد  نشد  ان از رویکرد خود ارزیابی و عملک(در ارزآیابی یادگیری دانش آموز0خیلی خوب بود  اسب . 

 ( یادگیری دانش آموزان به رو  های متنوی و به طور کامل برای خانواد  ها بازخورد داد  نشد  اسب . 0ب اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: اول و دوم ابتدایی مدرسه: هیات امنایی شهید الری اداره:آموزش و پرورش آمل استان:مازندران

:2/1/99تاریخ ارزیابی تلفن: نام مدیر: فاطمه زهرا دهقان زاده: جنسیت : دخترانه  

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * از محاسن و معایب برنامه ریزی درسی متمرکز شناخت دارد. 1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

دارد.از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت  9  *    

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد.از  79  *    

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

    * با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را در حل آن هاارایه می دهد.  79

 

       

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ... برگزار شده است .  7

    * با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی شده است .  2

    * برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده است .  9

    * شده است.به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

   *  در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده است .  77

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

   *  و ...( یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه توفیقی 75
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 گزارش عملکرد

 دبستان دخترانه قرآنی و هیات امنایی بنت الهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ف عملکرديتوص

 
آموز دختر در آهرستان بهشهر در خیابان امام  کوچره بانرک   دانش  611دبستان قرآنی و هیات آمنایی بیب الهدی با بیش از 

نفر در  15نفر پرسنل  با تراکم دانش آموزی  01کالس درس  و  09دانش آموز ،  651ملی واقع آد  اسب. این مدرسه دارای 

 هر کالس می باآد.

جهب  8/9/88در تاریخ . به عهد  داردسال مدیریب این مدرسه را 6سال سابقه ف الیب در آموز  ابتدایی   11خانم آاکری با 

بازدید به این مدرسه رفتیم و با مدیر و م اونان  این مدرسه در بار  اقدامات انزام آد  در رابطه با برنامه ویژ  مدرسه صحبب 

 کردیم. ایشان گفتند که:

بنیرادین بره طرور فزاینرد  ای در     یکی از اختیارات مهمی که می تواند نقش و جایگا  مدیر مدرسه را در راستای اسناد تحول 

برنامره ی درس ملری و    01-0سرند تحرول بنیرادین و بنرد     5-5فرآیند ت لیم و تربیب نمایان سازد ، آیو  نامه تحقق راهکار 

آورای عرالی آمروز  و پررور  و در راسرتای سیاسرب کلری مدرسره         01/00/80مورخه  806مصوبه ی جلسه ی آمار  ی 

می باآد .این برنامه براساس رویکرد فرهنگی ، تربیتی و با تاکیرد برر   "برنامه ی ویژ  مدرسه  "ی محوری ، آیو  نامه ی اجرای

آموز  های مهارت محور و بس  گستر  ی ف الیب های پرورآی در سطح مدرسه به اجرا در می آید . خانم آاکری در ادامه 

وض یب تحصیلی خیلری براال یری برخروردار مری باآرند.        بیان کردند، با توجه به این که دانش آموزان  مدرسه بنب الهدی از

همچنین  مدرسه اولین مکانی اسب که بچه ها در کنار همساالن زندگی کردن را تزربه می کننرد، لرذا ایرن مدرسره کارگرا       

مران و  با همرب م ل  0189-0188مهارت پروری را در دستور کار خود قرار داد. و تقویم اجرایی برنامه ویژ   در سال تحصیلی 

م اون و... پرسنل با عشرق و عالقره درصردد     5ه همرا  رنامه ساالنه نوآته آد .  ایشان بکادر آموزآی و پرورآی دبستان در ب

اجرایی آدن درسب و اصول برنامه ویژ  مدرسه خود پرداخب و با همرب همکراران و اولیرا مدرسره و ایزراد وحردت روحیره        

یازها و عالیق دانش آموزان و جمع آوری بانک اطالعاتی پرداخب و پس از تصرویب   براساس فرصب نیاز سنزی ، به آناسایی ن

در آورای مدرسه و توجییه و تبیین برنامه بوم ، برنامه ساالنه خود را با رویکرد مهارت محروری تردوین و اجررا نمرود . طررح      

ساعب در طول سرال   61ساعب و  0ه ای درس ها و ف الیب ها پس از نیاز سنزی توس  همکاران مدرسه نوآته آد و در هفت

 تحصیلی به اجرا درآمد. 
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 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و
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 فرم نظر سنجی
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 برنامه ويژه مدرسهنمونه طرح 
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسه ينمونه مصوبات مربوط به برنامه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

 مدیریب و کارکنان مدرسه از مفاد آریو    8/9/88به بازدید به عمل آمد  از دبستان هیات امنایی بنب الهدی در تاریخ با توجه

 نامه برنامه ویژ  مدرسه اطالعات کافی داآتند.

  بارز استفاد  درسب و بهینه از ساعات آموزآی  و زمان بندی مناسب در اجرای طرح های متنوی برنامه ویژ  مدرسه از ویژگی

 این مدرسه بود  اسب.

 .اجرای برنامه ویژ  مدرسه باعث ایزاد آور و نشاط در دانش آموزان  و تقویب مهارت در آن ها آد  اسب 

         استفاد  مناسب و مطلوب از فرفیب م لمان و خانواد  های متخصرص  در آمروز  و اجررای برنامره ویرژ  مدرسره از عوامرل

مثال نزدیک بودن کانون تربیتی ادار  آموز  و پرور  و کانون پرور  فکری کودکان و موفقیب این برنامه بود  اسب به طور 

 نوجوانان به مدرسه باعث آد  تا از فرفیب آن ها  در اجرای ب ضی ار برنامه ها استفاد  بهینه بشود.

     آمروزان طراحری و    فرم های نیاز سنزی جهب دستیابی وآناسایی نیازهای بومی ، محلری و منطقره ای  و عالقمنردی دانرش

 استفاد  آد  اسب 

 انزمن اولیا و مربیان در اجرایی آدن برنامه بوم نظارت داآته و این برنامه را ارزیابی نمود  اند 

 آموزآی و مهارتی خود ترتیب داد  و -دانش آموزان موفق آدند با آموز  های دید  آد  نمایشگاهی از دسب آورد  ای علمی

آنا آوند .همچنین دسب آورد های خود را در م رض نمایش برای مسئولین و اولیا قرار دهنرد. بره   با قوانین خرید و فرو  آ

 طور مثال نمایشگا  پوستر با موضوی آسیب های اجتماعی.

  با توجه به سطوح عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه با چهار گزینه متوس ،خوب،خیلی خوب

ت لق می گیرد. با توجه به مشراهدات و مسرتندات    5و  0و  1و  0می آود و برای هر یک از گزینه ها آمار   و عالی مشخص

موجود در مدرسه هیات امنایی بنب الهدی که اجررای برنامره بروم باعرث آرور و آرو  و مهرارت آمروزی در دانرش آمروزان           

 را به خود اختصاص داد  اسب. 95ی اسب و نمر  آد .بنابراین امتیاز این مدرسه در اجرای این برنامه در حد عال

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: ابتدایی مدرسه: ابتدایی قرآنی و هیات امنایی بنت الهدی اداره:آموزش و پرورش بهشهر استان:مازندران

9/1/99تاریخ ارزیاب تلفن: نام مدیر:حمیرا شاکری: جنسیت : دخترانه  

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

ریزی درسی متمرکز شناخت دارد.از محاسن و معایب برنامه  1  *    

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد. 9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد.از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در  79  *    

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

    * با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را در حل آن هاارایه می دهد.  79

 

       

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ... برگزار شده است .  7

    * با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی شده است .  2

    * برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده است .  9

    * به درستیتبیین شده است. 9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . برنامه ویژه 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

     در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده است .  77

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

    * یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه توفیقی و ...( 75

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

  

 

 گزارش عملکرد

 دبستان دخترانه شهید لمتر محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ف عملکرديتوص

جهب بازدید از مدرسه ابتدایی آهید لمتر به آهر زیبای رامسر رفتیم. سرکار خرانم خزسرته آذر هرو      9/9/88روز دوآنبه 

 .مدیر مدرسه به همرا  کادر مدرسه با خوآرویی به استقبال آمدند

دانش آموز در  091می باآد. این دبستان با  سال سابقه مدیریب در مدرسه مشغول ف الیب 00سال سابقه کار و  01ایشان  با 

حاآیه آهر در یکی از محله های قدیمی رامسر واقع آد  اسب.خانم آذر هو  در پاسخ به سوال ما مبنی بر گزار  دهری از  

مسئول آموز  ابتدایی منطقه )آهر رامسر(طی تماس تلفنی  89در اواس  مهر ما  سا ل افدامات انزام آد  در مدرسه گفب:

 عازم ساری هستید.با کمال میل پذیرفتم05/9/89ه بند  اعالم نمودندکه به عنوان مدرس طرح بوم تاریخ ب

دراولین فرصب با م اونب آموزآی ومسئول آموز  ابتدایی منطقه تماس گرفتم وخواستار ت یین وقب جهب حضوردر جلسره  

در جلسه کارگاهی استان  را انتقال دهم وانتظارات در  آورای م اونین با حضور ریاسب محترم ادار  آدم تا  مباحث مطروحه

راستای اجرای طرح بوم در آهرستان را عنوان نمایم.ب د از جلسه م اون محتررم آمروز  جلسره ای در مکران دانشرگا  آزاد      

 پرداختم . اسالمی ترتیب دادند  واز مدیران مدارس  دعوت نمودند که بند  به عنوان مدرس طرح بوم به توجیه وتبیین طرح

قبل ازجلسه آهرستانی در اسری وقب در مدرسه تحب مدیریب خود ،در جلسات آورای  م لمان ،آورای مدرسه،انزمن اولیرا  

ومربیان به تشریح وتبیین طرح بوم)برنامه ویژ  مدرسه (پرداخته  واز همکاران  واولیا  ی توانمنرد خواسرتم کره نیراز سرنزی      

آموزان ونیاز بومی ومحلی طرح های اجرایی مورد نظر را جهب اجرا انتخاب وسپس در آورای نمود  وبا توجه به عالیق دانش 

مدرسه مصوب نماییم.با توجه به اینکه مدرسه ما عادی ودولتی اسب باید طرح ها بدون هزینه انتخاب وجهب اجررا بره بانرک    

رون سرازمانی داوطلرب آمروز  )هرالل احمرر(      اطالعاتی مدرسه مراج ه وازاولیای توانمنرد وعالقره منرد و از ارگران هرای بر      

 وکارآناسان ومشاوران داوطلب دعوت به همکاری نماییم.

دبستان ما در یکی از محله های قدیمی آهرواقع آد  اسب .آغل اصلی اهالی محل پذیر  توریسب ،کشراورزی،پرور  گرل   

می باآد.وض یب تحصریلی وآموزآری دانرش      پایه وهفب کالس درس 6دانش آموز،دارای  091وگیا  اسب. دبستان با ت داد 

 آموزان در حد متوس  به باالسب وطی نیاز سنزی ب مل آمد  اکثریب آنان عالقمند به ف الیتهای مهارتی می باآند

آموزگاران دور  دوم ابتدایی دبستان طرح های مورد عالقه دانش آمروزان را بررسری ودر جلسره ای برا اولیرای ایشران مطررح        

 ح های اجرایی خود را به  بند  اعالم کردند، که در آورای مدرسه به تصویب جهب اجرا برسد.نمودند.و طر

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

آموزگار پایه چهارم : آموز  طرح های دسب ورزی نظیر گل دوزی ،کار با نمد،آاهنامه خوانی،آموز  مهارت هرای د  گانره   

ومتخصصان ومشاوران بیرونی )آبکه بهداآب ودرمران(   زندگی )تقویب اعتماد به نفس ( با استفاد  از توانمندی اولیای کالس

 پرداختند.

 آموزگار پایه پنزم: آموز  کمک های اولیه با دعوت از مربی هالل احمر آهرستان

 آموز  نقاآی  وکاردستی  با استفاد  از توانمندی ومهارت اولیا

 

 به کالسآموزگار پایه آشم: آموز  گیاهان داروئی با دعوت از استاد گیا  پزآکی 

 طرح صبحانه سالمب با همکاری اولیا،هنر وخالقیب وآموز  مزازی کرونا

 طرح خود مراقبتی،آموز  بلوغ با دعوتمتخصصان ومشاوران بیرونی )آبکه بهداآب ودرمان(

 

دی دانش مهمترین اهداف اجرای طرح  بوم  توجه  به نیازهای محلی وبومی وزند  کردن این نیازهاسب با توجه به نیاز های فر

آموزان هم بسیار مهم اسب چرا که هر یک از دانش آموزان  است دادها ونیازهای خاص خود را دارند وآموز  فقر  در کتراب   

 ساعب آموز  61درسی نیسب و رویکرد اصلی طرح بوم،ارتقای مهارت دانش آموزان طی 

جتماعی وسیاسی،زیباآناختی وهنری،زیستی ساعب( رابه آش ساحب گوناگون آامل مباحث اعتقادی واخالقی،ا 0)هفته ای 

  وتربیب بدنی،اقتصادی وحرفه ای،علمی وفناورانه اختصاص بدهند.

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

 

 

 

زیبایی شناختی و  معلم عملی

 هنری

ساعت2 آموزش ساخت طاووس با کاغذ رنگی   چهارشنبه 

 اول

 مهر

 

 

 

 و هنری و معلم عملی

 حرفه ای

آموزش کیسه ریاضی با قوطی خالی آب معدنی و نمد 

 رنگی

ساعت2   چهارشنبه 

 دوم

  علمی

 کارشناس

آموزش  و آشنایی با بعضی از گیاهان داراویی دعوت  علمی واقتصادی

 از کارشناس آگاه در مورد گیاهان داروئی

ساعت9   چهارشنبه 

 سوم

 

ساعت2 آموزش آشپزی و اجرای صبحانه سالمت در هر ماه زیستی و بدنی اولیاء غذا   شنبه 

 چهارم

 معلم عملی

باهمکاری 

 اولیاء

 علمی فناوری

 اقتصادی حرفه ای

 

کاشت گیاه داروئی رزماری وانواع پونه در سبد 

 کالسی

ساعت 2  آبان اول چهارشنبه 

  اقتصادی و حرفه ای معلم عملی

آشنایی با انواع کوک و گلدوزی روی پارچه آموزش و 

 با استفاده از کارگاه گلدوزی

ساعت2  دوم شنبه 

هنری اقتصادی  معلم عملی

 حرفه ای

 

آموزش ساخت جامدادی استوانه ای با قوطی خالی 

 آب معدنی و کاموا و زیپ و نمد رنگی

 

ساعت9  سوم شنبه 

 

  زیستی و بدنی معلم عملی

های محلی) یه قل دو قل( آموزش والیبال و بازی  

ساعت2  چهارم دوشنبه 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

 

معلم با  عملی

همکاری 

 اولیاء

  عبادی اخالقی

زیارت امامزاده محل و روان خوانی سوره الرحمن 

 وبرگزاری نماز جماعت هر هفته در نماز خانه مدرسه

ساعت 9  اول یک شنبه 

 

 آذر

علمی و 

 عملی

کارشناس 

 بهداشت

  زیستی بدنی

مراقبتی و دعوت از کارشناس  آموزش مهارت خود

 بهداشت

 

ساعت 2  دوم سه شنبه 

معلم با  عملی

همکاری 

 اولیاء

  علمی و فناوری

جمع آوری انواع گیاهان داروئی خشک شده و ایجاد 

 تابلویی ازانواع گیاهان داروئی در کالس

 

ساعت2  سوم چهارشنبه 

  علمی فناوری معلم عملی

آموزانآموزش رسم نقاشیو تایپ به دانش   

 

ساعت 2  چهارم شنبه 

 

اقتصادی حرفه ای و  معلم عملی

 هنری

ساعت2 آموزش تهیه عروسک با جوراب  دی اول چهارشنیه 

معلم با  عملی

همکاری 

 کانون

  اجتماعی و هنری

 آموزش طراحی سیمرغ  روی سنگ

 

ساعت 2  دوم سه شنبه 

 

  زیستی و بدنی معلم عملی

بازی آموزش تعادل پا و سنگ در لی لی  

 

ساعت9  سوم دوشنبه 

 

عملی و 

 نقاشی

زیبا شناختی و  معلم

 هنری

 

 آموزش ساخت موشی با چوب گردو و طراحی

ساعت2  چهارم شنبه 
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 استـان مـازنـدران
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کارشناس  عملی

هالل 

 احمر

زیستی 

بدنی و 

 علمی

ساعت9 آموزش کمک های اولیه یک  

 شنبه

 

 اول

 

 بهمن

 

 

کارشناس  عملی 

هالل 

 احمر

زیستی 

بدنی و 

 علمی

ساعت9 آموزش کمکهای اولیه  

 

 یک

 شنبه

 

 دوم

 

هنری و  معلم عملی

 حرفه ای

آموزش طرح رومیزی با گل با استفاده از نمدهای 

 رنگی

ساعت2 چهار 

 شنبه

 

 سوم

 

اجتماعی و  معلم عملی

 سیاسی

آموزش مهارت واستفاده صحیح در فضای مجازی و 

 سایبری

ساعت 2  دو 

 شنبه

 

چهار

 م

از طریق 

فیلم و 

 متن

علمی و  معلم

 فناوری

 

آموزش مجازی در باره کرونا ورعایت بهداشت با شعار 

 در خانه می میانیم و کرونا را شکست می دهیم.

دقیقه 75  هر 

 روز

 اول

 

 اسفند

ازطریق 

بسته ای 

 آموزشی

علمی  معلم

 وفناوری

 

آموزش مجازی شستن صحیح دست در مبارزه با 

 کرونا

دقیقه75  هر 

 روز

 دوم

 

از طریق 

 متن

زیستی و  معلم

 بدنی

 

 آموزش مجازی تغذیه در پیشگیری از کرونا

 

75 

 دقییقه

هر 

 روز

 سوم

 

از طریق 

 فیلم

 هنری وزیبا معلم

 شناختی

 

 آموزش مجازی کادرستی،فعالیتهای سرگرمی و هنری

دقیقه75  هر 

 روز

چهار

 م
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از طریق 

لینک و 

فایل 

 صوتی

تقویت حس  معلم

 شنیداری

 

قصه گویی و افزایش مهارت  آموزش مجازی مهارت

 شنیداری

دقیقه75 هر  

 روز

 اول

 

 فروردین

از طریق 

پاور و 

 فیلم

زیستی و  معلم

 بدنی

 

آموزش مجازی ورزش کردن و جلوگیریاز چاق شدن 

 درمنزل در ایام عید و روزهای کرونایی

 

دقیقه75 هر  

 روز

 دوم

 

 از طریق

 کلیپ

اجتماعی و  معلم

 سیاسی

 

ناامید نشدن در روزهای آموزش  مجازی مهارت 

 سخت مانند روزهای کرونایی

 

دقیقه75 هر  

 روز

 سوم

 

 از طریق

 فیلم

اقتصادی و  معلم

 حرفه ای

 

 آموزش مجازی مهارت کار با ابزارهای ساده

 

دقیقه 75 هر  

 روز

چهار

 م

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 آآنایی با کشب و پرور  ب ضی از گیاهان داروئی  مثل رز ماری و انوای ن نای)ف الیب زیسب فناورانه(  الف( عنوان برنامه

 در راستای )خالقیب و کارآفرینی(

 ب( منطق برنامه /

 ضرورت و میان برنامه

شهید لمتر محمدی هستم مدرسه ای که در آن مشغول به دانش آموز دخترآموزگار پایه شـشـم در دبسـتان     95اینجانب با 

خدمت می باشـم مدرسـه شاد و دوست داشتنی و قانونمند در یکی از محله های قدیمی حوزه شهری ، شهرستان رامسر می   

نتی یباشد.از آنجایی که شهرستان به دلیل آب و هوای معتدل و مرطوبی که دارد قابلیت کشت و پرورش انواع گل و گیاهان  ز

 و داروئی در باغ ، باغچه حیاط منازل  یا در گلخانه را داراست .

دانش آموزان کالسم از نظر آموزشی در حد متوسط بوده اند. ازاوایل مهر پس از آشنا شدن با دانش آموزان و خانواده های آنها 

ــال نو  ور به ط« تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی »، برای باال بردن ایجاد انگیزه بنابر فرموده مقام معظم رهبری در آغاز س

غیر مسـتقیم کار آفرینی را هدف برنامه ام قرار دادم سعی کردم نگاه و دید آنها را از آمدن به مدرسه و درس خواندن در حد  

ی برقرار امکان تغییر دهم البته الزم به ذکر اسـت دانش آموزانم از نظر مسـلولیت پذیری، رعایت بهداشت کالسی و مدرسه،  

نظم و انضباط توانمند هستند و به پرورش گل و گیاه  عالقمند می باشندو برای با نشاط سازی کالس گلهایی را به کالس اهداء 

 کردند.

از آنجایی که یکی از دروس پایه شـشـم کاروفناوری و مطالعات اجتماعی می باشـد دانش آموزان دربخشی پودمانهای کار و    

و گل و گیاه ، در درس مطالعات اجتماعی با گشت گلخانه ای و انواع محصوالتی که در گلخانه ها پرورش فناوری با سبزی کاری 

پیدا می کند آشـنا می شـوند .در طی چندین جلسـه برگزاری شورای معلمان که مدیر محترم  برنامه ویژه مدرسه را مطرح    

دانش آموزان آموزش دهم بنابراین سعی کردم به درون بچه  نمودندتصمیم گرفتم کاشت و نحوه نگهداری گیاهان دارویی  را به

 ها نفوذ کنم تا باعث ارتقای باورها،ارزش ها، نگرشهای مثبت در آنها بشوم. 

بنابراین با اولیاء آنها صحبت کردم و آنها را در جریان کار قرار دادم .توسط یکی از اولیاء عالقمند دو سبد پالستیکی متوسط 

 ودر کالس قرار داده شد. و اولیاء دیگر در اهداء گیاهان دارویی مشارکت داشتند.پراز خاک تهیه  

 دانش آموزان باید بتوانند  پ( اهداف برنامه

 مراحل کاشت ،داشت و برداشت یک گیاه را در بازده زمانی گزارش تهیه نمایند و به کالس ارائه دهند.-7

 مه دیواری تهیه کنند.از انواع گیاهان داروئی که می شناسند روز نا-2

 با مواد و وسایل الزم برای کاشت گیاهان داروئی آشنا شوند.-9

 بتوانندآنها را از انواع آفتهایی که تهدید شان می کنند مراقبت کنند.-5

 خاصیت هریک و موارد استفاده صحیح آن را بدانند-5

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

ت( محتوای برنـامـه یا   

 شرح فعالیتها

نگهداری همه جانبه و به موقع از گیاهان داروئی ) بهداشـتی، دما، محیط، خاک مناسب برای  کسـب مهارتهای الزم جهت   -7

 رشد، مقدار آب مورد نیاز

 آگاهی از اهمیت خاصیت دارویی گیاهان به عنوان نعمت خدادادی در طبیعت  -2

 تقویت حس مسلولیت پذیری، ارتباط عاطفی با موجودات زنده-9

 نواده به فعالیت دانش آموزمشارکت اولیاءو توجه خا -5

 تقویت حس خالقیت در هنگام تهیه روزنامه دیواری  -5

 تقویت زبان آموزی هنگام ارائه گزارش-0

 ایجاد فضای سبز و هوای پاک در کالس -9ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان         -1

ث(موضوعات پشتیبان 

 در برنامه درس تجویزی

 

 کاروفناوری، هدیه های آسمانیدرس علوم، مطالعات، 

 

 

ج(حــجــم زمــانــی و 

چگونگی زمـان بنـدی   

 اجرا

در این برنامه می توان در زنگهای درس کارو فناوری و علوم و مطالعات جهت آموزش زیست فناوری استفاده کرد همچنین -7

 می توان از وجود اولیاء با تجربه  در در زمینه کشاورزی اطالعات دارند استفاده کرد.

 رعایت دما،رطوبت و محیط مناسب برای رشد گیاهان داروئی که در کالس وجود دارد.-2

چ( گروه  مخـاطبـان و   

نحوه انتخـاب و اندازه  

 گروه

 دانش آموزان پایه ششم که عالقمند به کشت و پرورش گیاهان داروئی بوده اند.

گیاهان در کالس  توسط دانش آموزان و گزارش آنها به اینجانب در مورد چگونگی با استفاده از مشاهده دقیق هر روزه از رشد  ح(فرصت های یادگیری

 رشد گیاهان  منجر به آموزش غیر مستقیم شده است.

 لذت یادگیری و بیان گزارش توسط دانش آموزان-7

 شکوفا شدن احساسات بچه ها-2

 شکالت  توسط منابع طبیعی و خدادادی پرورش حس جستجو گری و پی بردن به اهمیت علم و مطالعه کردن جهت رفع م-9

 باال رفتن علم و دانش و توجه به گیاهان در  محیط زندگی  و پی بردن به خاصیت هریک از آنها -5

آموزش یک  مهارت  درباره  کاشـت داشت و برداشت گیاهان و چگونگی استفاده آنها در زندگی در واقع نوعی کارآفرینی  -0

 داشت. پنهان نیز با خود به همراه

 

خ( شــرایط اجرا،فضا و 

ــع و    ــاب ــن ــواد ،م م

امکانات،ابزارها و زمینه 

هم فکری و مشـورت و اسـتفاده از همکارانی که در زمینه کاشت و داشت و     –هماهنگی با والدین عالقمند و هم یار معلم -7

 تند.  برداشت انواع نعناع و گیاه رزماری آشنایی داش

 برقراری ارتباط با اداره جهاد و کشاورزی و باغ مرکبات رامسر -2



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

ــرایط و   فعـالیتها و ش

 امکانات مورد نیاز

 دعوت از آقای دکتر شیخ کاظمی پزشک گیاهان داروئی و طب سنتی   -9

د(مجری و ارائه کننده 

 برنامه

 آموزگار پایه ششم و عوامل اجرایی مدرسه 

 

ذ( عملکرد مورد انتظار 

پس از اجرای برنـامه و  

 نحوه ارزشیابی

 آشنایی با نحوه کشت و پرورش گیاهان داروئی  ماند انواع نعناع و گیاه رزماری -7

 تولید و تکثیر این گیاهان و کاربرد آنها در زندگی-2

 مشاهده و انگیزه بیشتر دانش آموزان برای کاشت گیاهان داروئی دیگر -9

 ایجاد خود باوری در دانش آموزان و کسب یک مهارت )کارآفرینی(  -5

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

 

                     با توجه به بازدید به عمل آمد  از این دبستان ،مدیریب و کارکنران از آریو  نامره  مفراد برنامره ویرژ  مدرسره آگراهی الزم         *

 را داآتند . 

 تغییر نگر  در کارکنان مدرسه و اولیا ایزاد کندتوانسب مدیریب مدرسه با اخال  حسنه و مدیریب صحیح  *

 موق یب پژوهی و آناسایی محله و منطقه با توجه به آ ار مدرسه برای محله و محله برای مدرسه به درستی انزام گرفب*

اران موجب مشارکب حد اکثری آنان در جهب اجرای برنامه آد  توجیه و تبیین درسب و به موقع طرح بوم برای اولیا و همک*

 اسب

 همراهی و مشارکب در نیاز سنزی عالقه دانش آموزان و توجه به است دادهای فردی آنان مشاهد  آد  اسب*

و بره  ایزاد وحدت رویه بین همکاران و اولیای دانش آموزان جهب آناسایی نیاز ها و تدوین طرح ها و اجرایی آدن درسب *

 موقع برنامه بوم مشاهد  آد

ساعب  61تنوی بخشی به محی  های یادگیری ،متناسب سازی برنامه های درس با نیاز ها و آرای  اقلیمی و جغرافیایی در *

 در طول سال تحصیلی اجرا آد  بود

ن پرداخرب هزینره در   بهر  مندی از ارگان های برون سازمانی داوطلب و کارآناسان و مشاوران داوطلب جهب آمروز  بردو  *

 اجرای برنامه بوم در این مدرسه مشاهد  آد  اسب مانند کارآناسان هالل احمر و کشاورزی.

موضوعات انتخاب آد  بر اساس ساحب های تربیتی و برنامه بوم بود  و  مدیرت و همکراران اطرالی کرافی در رابطره برا آن      *

 داآتند

یه دانش آموزان و بررانگیختن آرو  و انگیرز  ی یرادگیری در آنران دسرب       در طول  فرایند اجرای برنامه جهب تقویب روح*

ساخته ها در م رض دید اولیا و دانش آموزان قرار داد  می آد ، همچنین نمایشگا  مدرسه ای و آهرستانی نیز برپا گردیرد   

 اسب

 رزیابی و ارزآیابی قرار دادندبا تهیه کلیپ از ف الیب ها و ارسال آن برای خانواد  ها برنامه ویژ  را مورد خود ا*

با توجه به سطوح عملکرد  عالی ،خیلی خوب ، خوب و متوس  در نشرانگرها ،  نحرو  اجررای برنامره ویرژ  در ایرن مدرسره        *

 می باآد .  95مطلوب مشاهد  آد  و نمر  اجرای برنامه عالی و برابر با 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

 مدرسهژه يران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: اول و دوم ابتدایی مدرسه: ابتدایی شهید لمتر محمدی اداره:آموزش و پرورش رامسر استان:مازندران

:1/1/99تاریخ ارزیابی تلفن: نام مدیرخجسته آذر هوش: جنسیت : دختران  

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * از محاسن و معایب برنامه ریزی درسی متمرکز شناخت دارد. 1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد.از عناصر  9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد. 79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

    * با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را در حل آن هاارایه می دهد.  79

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

*    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 و ...( توفیقی

*    
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

   

 گزارش عملکرد

 بهرامپور دبستان مختلط شهیدان راستگو و
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 ف عملکرديتوص

به مدرسه آهید بهرام پور و راستگو جهب بازدید از برنامره هرای ویرژ  مدرسره رفتریم . خرانم        5/9/88صبح روز آنبه مورخ 

سال سابقه مدیریب مشرغول ف الیرب    05سال سابقه کار و  09م صومه عبادتی مدیریب آن مدرسه را به عهد  دارد . ایشان با 

کیلرومتری آهرسرتان سراری بخرش      9دبستان آهیدان راستگو وبهرام پور در می باآد.ایشان در گزار  خود عنوان کرد که 

سرال و   911نفر جم یب  می باآد . قدمب این روستا تقریبرا   1111مرکزی استان مازندران  قرار دارد . دارای  هزار خانوار و 

پایره و بره    6رسره ی  مرا دارای   آغل اصلی مردمان این روستا کشاورزی و باغداری می باآد خانم عبادتی در ادامه گفب: مد

آموزآی دانش آموزان در حد متوس  و اکثراً با ض ف آموزآی و مشرکالت   –صورت مختل  ادار  می آود. وض یب تحصیلی 

یادگیری فراوان بود. بچه های مدرسه ی ما بی انگیز  برای مطال ه، کاهل و کم کار در انزام دادن تکالیف، بی میل به تحصیل 

و بیان و سخن گفتن ض یف و دارای گنزینه لغات بسیار پایینی بودند. اما همین بچه ها در ف الیب هرای مهرارتی   ، در گفتار 

بسیار توانمند بودند . مثالً در نظافب مدرسه، در مرتب کردن کتابخانه ، تمیز کردن باغچه و حیاط مدرسه ، به پرور  گرل و  

با جلسات مت ددی که در آورای م لمران و انزمرن داآرتیم ، تصرمیم گررفتیم       گیا  و ... بسیار عالقمند بودند . از این جهب

بصورت غیر مستقیم آموز  کارآفرینی داآته باآیم و به درون بچه ها نفوذ کنیم تا باعث ارتقای باورهرا، ارز  هرا و نگرر     

ا سازیم.ایشان در مورد اقدامات انزرام  های مثبب در آنان بشوییم و حداقل آنها را به طور موثر برای زندگی کنونی و آیند  مهی

 آد  در این مدرسه گفتند که:

مدرسه برای »در راستای آ ار مقام م ظم رهبری سال رونق تولید وجهش تولید و  با توجه به پیام اصلی سند تحول بنیادین  

 یرب هرای یرادگیری مردیریب     و با استفاد  از تزربه یادگیری دانش آموزان در محرل هرا و موق  « محله برای مدرسه  –محله 

 محلی پرداخته اسب  –دبستان  به آموز  مهارت های بومی 

 پس از نیاز سنزی و موق یب آناسی با کمک آرکای آموز  ، موضوعات مورد عالقه دانش آموزان آنا سایی  آد.

سپس برنامه ساالنه و تقویم اجرایی طرح بوم با تصویب در آورای مدرسه قابلیب اجرایی پیدا کرد که خوآبختانه طرح هرای   

انتخابی به بومی سازی ف الیب ها با تحریک مادران و پدران در بحث مهارت پروری پرداخته آد. همچنین با همرب و وحردت   

امه های درسی غیر تزویزی و تزویزی هم برای رسیدن به اهداف اصلی آمروز   تمامی  کادر آموزآی و پرورآی مدرسه ، برن

 درسی بر اساس توانایی ها و عالیق و تفاوت های فردی  دانش آموزان سو  داد  آد .
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 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

 

 مدرس زمان اجرا مخاطبگروه  فعالیت ردیف

 دانش آموزان عالقه مند تمام پایه ها آموزش فن سخنوری 7
 از سال تحصیلی

 الی ... 91-90

کانون فاطمه 

 زهرا)آقای طالبی(

 پایه چهارم آموزش هنر خط تحریری 2
 از سال تحصیلی

 الی ... 91-90
 آقای احمدی

 5-5-9-2پایه های  هر کالس یک سرود و یک نمایش 9
 سال تحصیلیاز 

 الی ... 91-90

و معاون  همه معلمان

 پرورشی

 دوره دوم سالمصبحانه  5
 از سال تحصیلی

 الی ... 91-90
 همه ی همکاران
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99-99سال تحصیلی   

 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 تولید پیله )خالقیت و کارآفرینی برای کودکان( )فعالیت زیست فناوری(پرورش کرم ابریشم و  الف(عنوان برنامه

 ب(منطق برنامه/

ــرورت و میـان   ض

 برنامه

 –پایه و به صـورت مختلط اداره می شــود. وضعیت تحصیلی   0مدرسـه ما در یک روسـتا ، دارای   

آموزشی دانش آموزان در حد متوسط و اکثراً با ضعف آموزشی و مشکالت یادگیری فراوان بود. بچه 

های مدرسه ی ما بی انگیزه برای مطالعه، کاهل و کم کار در انجام دادن تکالیف، بی میل به تحصیل 

بچه ها  همین، در گفتار و بیان و سـخن گفتن ضعیف و دارای گنجینه لغات بسیار پایینی بودند. اما  

ــه، در مرتب کردن کتابخانه ،  ــیار توانمند بودند . مثالً در نظافت مدرس در فعالیت های مهارتی بس

تمیز کردن باغچه و حیاط مدرسـه ، به پرورش گل و گیاه و ... بسیار عالقمند بودند . از این جهت با  

صورت غیر مستقیم جلسـات متعددی که در شـورای معلمان و انجمن داشــتیم ، تصمیم گرفتیم ب  

ــیم و به درون بچه ها نفوذ کنیم تا باعث ارتقای باورها، ارزش ها و  ــته باش آموزش کارآفرینی داش

ــوییم و حداقل آنها را به طور موثر برای زندگی کنونی و آینده مهیا   نگرش هـای مثبت در آنان بش

رخت توت فراوان سـازیم و چون مدرسـه ما در مجاورت هنرســتان کشاورزی بود و محله ما هم د  

 داشت تصمیم گرفتیم پرورش کرم ابریشم و تولید پیله را در دستور کارخودمان قرار دهیم.

 دانش آموز باید بتواند: پ(اهداف برنامه

 آموزش های الزم در کارگاه زیست فناوری را بگذراند و حضور مستمر داشته باشد.

و در شرایط محیطی و دمای مناسب و تغذیه  بسـته های کرم ابریشم را بعد از آموزش به منزل ببرد 

 ی مناسب کرم ها را پرورش دهد تا به پیله برسد.

در بازه ی زمانی مناسـب به مراحل رشد کرم ابریشم توجه ویژه داشته باشد تا پیله ها را به فروش  

 برساند و تمام مراحل را به عوامل اجرایی مدرسه گزارش دهد.

 هی از اهمیت آن به عنوان تغذیه ی اصلی کرم ابریشمآشنایی با درخت توت و آگا

 از کرم ابریشم در برابر دشمنانش مثل مورچه و سوسک مراقبت کند.
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تغذیه -کسـب مهارت های الزم جهت نگهداری همه جانبه و به موقع از کرم ابریشم) بهداشتی  -0

 دما و محیط مناسب( -ایی 

ــلولیت پذیری ، ارتباط عاطفی با موجود آگاهی از اهمیت نعمت های خداوند ، تقویت -1 حس مس

 زنده ، مشارکت اولیا و توجه خانواده به فعالیت کودک

تقویت زبان آموزی هنگام ارائه گزارش ، ایجاد شور و نشاط  و شادی و شکوفا شدن احساسات --9

 کودکان

ت(محتوی برنـامه  

 یا

 شرح فعالیت ها

در اختیار بچه ها قرار داده شد تا شاهد پرورش و نوغان کرم ابریشـم از طرف هنرستان کشاورزی  

 رشد کرم ابریشم و تولید پیله گردد.

ــوعـات    ث(مـوض

پشتیبان در برنامه 

 درس تجویزی

 درس های علوم ، ریاضی ، هدیه آسمان

 تقویت مشاهده ، تقویت روحیه پرسشگری ، حساب کردن

 حدس و احتمال

 آفرینشحس زیبایی دوستی و عالقمندی به خلقت در 

ج( حجم زمـانی و  

چــگونگی زمــان 

 بندی اجرا

 

در این برنامه می توان در زنگ های درس علوم جهت آموزش زیست فناوری استفاده کرد که در  -7

 جلسه از کارشناسان پژوهش سرا جهت تدریس و آموزش استفاده شده است. 73

کرم ابریشم ویژه ی دانش از کارشـناسان هنرستان کشاورزی جهت آموزش و چگونگی پرورش   -2

 آموزان و مادران استفاده شد.

جهت رشد و پرورش کرم ابریشم می توان با مشارکت اولیا و در منزل مراقبت تغذیه ای و رشد  -9

 کرم ابریشم را به عهده دانش آموزان قرار دهیم.

کالت با بهره ارائه گزارش مرحله به مرحله دانش آموزان به عوامل مدرسـه و رفع سواالت و مش  -5

 گیری از کارشناسان هنرستان کشاورزی

رعایت دما ، رطوبت و محیط مناســب، تهیه برت توت مناسب جهت رشد کرم ابریشم به مدت  -5

 روز و تولید پیله های سالم و مطلوب 93
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 جمع آوری پیله ها و ارائه به بازار فروش -0

چ(گروه مخاطبان 

و نحوه انتخـاب و  

 اندازه گروه

موزان پایه پنجم و ششم ابتدایی و برخی از دانش آموزانی که به دلیل ضعف آموزشی عزت دانش آ

 نفس پایینی داشتند جهت کارآفرینی و دیده شدن

 

ــت هـای   ح(فرص

 یادگیری

با ارائه گزارش روزانه و ارسـال تصاویر و فیلم از مراحل رشد کرم ابریشم منجر به عالقمندی دانش  

 آموزان به آموزش های پنهان شده است. از قبیل : 

 لذت یادگیری و بیان گزارش توسط بچه ها -7

 شکوفا شدن احساسات بچه ها -2

ــعف آ -9 ــی که به راحتی در این پروژه تقویت خودباوری و عزت نفس به ویژه بچه های با ض موزش

 علمی توانستند به پیله های تمیزتر و بیشتر برسند.

ــکالت و  -5 ــتجو گری و پی بردن به اهمیت علم و مطالعه کردن جهت رفع مش پرورش حس جس

 مسلله های بوجود آمده در مراحل رشدی کرم ابریشم

ــته های کرم    -5 ــاد خانواده )بس ــم به مبله هفت هزار تومان درآمـدزایی و کمـک به اقتص ابریش

 خریداری شد اما پیله ها به مبله هفتاد هزار تومان به فروش رسید.دقیقاً پنج برابر(

 آموزش یک مهارت به بچه ها و ایجاد کارآفرینی در بین آنها -0

 خ(شرایط اجرا،

 فضا و مواد، منابع

امکـانات ، ابزار ها  

و زمینه فعالیت ها 

 و

 شرایط و امکانات 

 مورد نیاز

همکاران در زمینه چگونگی تشـکیل کارگاه های زیست   -والدین -هماهنگی با اعضـای انجمن   -7

 فناوری و آموزش مراحل رشد کرم ابریشم

برقراری ارتباط با عوامل مدرسه و کارشناس هنرستان کشاورزی جهت پاسخگویی به سواالت و  -2

 مشکالت پیش آمده برای مراحل رشد کرم ابریشم
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د(مجری و ارائــه 

 کننده برنامه

 معلمان پایه پنجم و ششم و عوامل اجرایی مدرسه -

 مدرس از پژوهش سرا جهت آموزش کارگاه زیست فناوری -

 کارشناس هنرستان کشاورزی جهت آموزش چگونگی مراحل رشد کرم ابریشم -

 ذ(

عــمــلــکرد مورد 

انــتــظــار پس از 

اجرای برنــامــه و 

 نحوه ارزشیابی

 با زندگی کرم ابریشم ) دگردیسی کرم ابریشم (آشنایی  -7

 تولید پیله کرم ابریشم -2

 جمع آوری پیله ها و ارائه به مدرسه جهت فروش -9

 موفقیت بهتر دانش آموزانی که دارای ضعف آموزشی و مشکالت یادگیری بودند. -5

 ایجاد خود باوری در دانش آموزان و کسب یک مهارت )کار آفرینی(-5
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 ل عملکرد يتحل

تنروی بخشری بره محری  هرای      . مستند های موجود نشان  دهند   آگاهی مطلوب  همکاران از برنامه ویژ  مدرسه می باآد*

 یادگیری و اینکه کتب درسی یکی از رسانه های آموزآی اسب در این مدرسه مشاهد  می گردد  

از کارآناسان برون سازمانی برای آموز  مهارت  به دانش آموزان استفاد  آرد  اسرب بره طرور مثرال کارآناسران زیسرب        *

  این مدرسه همکاری کرد  اند.فناوری و کشاورزی برای آموز  پرور  کرم ابریشم با 

  تفاوت های فردی دانش آموزان و متناسب سازی برنامه ی درسی بر اساس نیاز های خاص آنان مورد توجه قرار گرفب.*

  توجه و زند  کردن مهارت های بومی و محلی یکی از ویزگی های عناوین انتخاب آد  برای برنامه بوم بود  اسب*

همیاری اولیا در امر آموز  در تمام مراحل انتخاب موضوی و اجرا وارزیرابی از برنامره مشراهد      مداخله ی آرکای آموز  و*

 .می آود

تقویب مشاهد  تاملی و بکارگیری تمام حواس و تقویب مهارت ها در راستای کتب درسی از اهداف اجررای طررح بروم ایرن     *

ی برنامه پرور  کرم ابریشم مهارت سخنوری دانش آمروزان  مدرسه می باآد به طور مثال در اثر گزار  دهی در فرایند اجرا

 . تقویب آد  اسب

بکارگیری تزربه زیسته )ارائه گزار  دانش آموز ( و دگر زیسته )منابع علمی ( درف الیب های ایرن مدرسره باعرث تقویرب      *

ب اعتماد به نفرس بره ویرژ  در    اجرای ف الیب های مربوط به بوم باعث تقوی.  مهارت های زندگی در دانش آموزان گشته اسب

 .دانش آموزان با نیاز های ویژ  آد  اسب

دانش آموزان جهب اجرای مطلوب برنامه ها نیاز به اطالعات بیشتری داآتند که به مطال ه کتراب هرای متفراوت در زمینره     *

 ادگیری  در آن هرا آرد  اسرب.   عناوین برنامه روی آوردند که این امر باعث قویب ایزاد انگیز  جهب مطال ه همرا  با لرذت یر  

جهب انتقال تزربیات  دانش آموزان و تشویق آن ها مدرسه اقدام به برپایی نمایشگا  و فرو  پیله های ابریشم کرد  اسرب  *

برا   که در کنار مهارت آموزی باعث آآنایی دانش آموزان با کسب و کار و قوانین خرید و فرو  وکسب درآمد هم آد  اسرب. 

عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه با چهار گزینه متوس ،خوب،خیلی خوب و توجه به سطوح 

سرتندات  مت لق می گیرد. با توجره بره مشراهدات و     5و  0و  1و  0عالی مشخص می آود و برای هر یک از گزینه ها آمار  

تا کنون  برنامه های بلند مردت انتخراب کررد  و     89از سال موجود در مدرسه آهید راستگو و با توجه به این که این مدرسه 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

باعث آور و آو  و مهارت آموزی به دانش آموزان آد  همچنین اجرای برنامه ویژ  مدرسه عامل مشارکب بیشتر خانواد  هرا  

 ص داد  اسب.را به خود اختصا 95آد  اسب .بنابراین امتیاز این مدرسه در اجرای این برنامه در حد عالی اسب و نمر  

 

 

 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 استان:مازندران
اداره:آموزش و پرورش ساری 

 ناحیه دو)پاشاکال(
 دوره: ابتدایی مدرسه: ابتدایی شهیدان راستگو و بهرامپور

:5/1/99تاریخ ارزیابی تلفن: نام مدیر:معصومه عبادتی: جنسیت : مختلط  

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * ریزی درسی متمرکز شناخت دارد.از محاسن و معایب برنامه  1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد. 9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد.از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در  79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را  79

 در حل آن هاارایه می دهد. 

*    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . برنامه ویژه 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 توفیقی و ...(

*    

  



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 گزارش عملکرد

 متوسطه اول ابوریحان بیرونیدبیرستان هیات امنایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ف عملکرديتوص

 

 بطه با برنامه ویژ  مدرسه رفتیمبه دبیرستان ابوریحان بیرونی جهب بازدید از اقدامات انزام آد  در را 5/9/88روز آنبه مورخ 

دارس مازندران مترمربع از سوی ادار  کل نوسازی م 0805با مترای  0199این دبیرستان در مرکزیب آهرستان ساری در سال 

کالس ، ف الیب آموزآری خرود را در    05نفر پرسنل اداری و آموزآی و خدماتی و  59دانش آموز و  511بنا آداین مدرسه با 

آغاز نمود.  این دبیرستان از امکانات و تزهیزات آموزآی نسبتا خوبی برخوردار می باآرد. خرانم مرریم     89-88سال تحصیلی 

سال مدیریب این آموزآگا  را به عهد  دارد . با ایشان در مورد ف الیب های اجرا آد   5به مدت  سال سابقه کاری 05تقوی با 

 تحب عنوان برنامه بوم به صحبب نشستیم . خانم تقوی گفتند که:

با حضور در جلسه ای از سوی ادار   آموز  و پرور  مبنی بر اجرایی نمودن طررح بروم در    89در اواخر پاییز سال تحصیلی 

دارس متوس  اول آرکب نمودم. با برنامه ریزی مدون در جلسات آورای مدرسه، آورای دبیران و انزمن اولیا و مربیان بره  م

تفسیر و تحلیل طرح بوم ) برنامه ویژ  مدرسه ( پرداخته و با کمک م اونین فرم های نیاز سنزی طراحی نمرود  و در اختیرار   

وجه به عالقه مندی و نیاز سنزی ، طرح هرای اجرایری را انتخراب و در آرورای مدرسره      دانش آموزان و اولیا قرار دادیم و با ت

 مصوب نمودیم.

در این راستا از فرفیب اولیای توانمند ،ساز مان ها و نهادهای بیرونی جهب آموز  کالس های مهارتی بهرر  گررفتیم. رابر     

پژوهشی دبیرستان  نیز با برگزاری کارگا  های مختلف اید  یابی پژوهشی برای دانش آموزان صاحب ایرد  و عالقره منرد ، برا     

وری و پژوهش سرا اقدامات الزم را انزام دادند.  ایشان مهمترین اهداف اجرای طرح حضور کارآناسان خبر  از دور  زیسب فنا

بوم  را توجه به نیازهای فردی دانش آموزان و کسب مهارت در مواجه با فضای مزازی و حقیقی جام ه نام برد. در ادامه اآار  

ب تا در ساعب آموز  از فرفیب هرای اولیرای   داآب که این مهارت آموزی تنها در محتوای کتب درسی نمی باآد و الزم اس

مدرسه و دانش آموزان و متخصصین و مشاورین بیرون از مدرسه م ادل آصب ساعب آموزآری و در آرش سراحب متفراوت     

آامل مباحث اعتقادی و اخالقی ، اجتماعی و سیاسی ، زیبا آناختی و هنری ، زیستی و تربیب بدنی ، اقتصادی و حرفه ای ، 

آورانه اختصاص داد  آود. که البته بسته به نیاز دانش آموزان می توان به صورت ترکیبی از این ساحب هرا بهرر    علمی و فن 

 برد یا به عبارت عملیاتی تر برنامه های هم راستا و حامی حوز  های تربیب و یادگیری یازد  گانه برنامه درس ملی باآد.



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

های متنوعی را م رفی نمودند از جمله کاآب بوته توت فرنگی در حیاط مدیر مزموعه در خصوص ف الیب های مدرسه برنامه 

مدرسه ،تشکیل بازارچه در ب ضی از ساعات تفریح دانش آموزان کالس فن بیان  ، کالس زیسب فناوری و علروم آزمایشرگاهی   

عب در هفته برنامه های سا 0که موفق به کسب رتبه  کشوری در مسابقات زیسب فناوری  آدند .ایشان همچنین گفتند :گاها 

متنوی مرتب  با طرح بوم را اجرا می نماییم  با توجه به مستندات موجود .مقام های کسب آد  توس  دانش آمروزان مدرسره   

 ابوریحان بیرونی در اجرای برنامه ویژ  مدرسه با عنوان  زیسب فناوری به ترتیب زیر بود  اسب .

از جلبک اسپرولینا برای نگهداری مرکبات جهب به تأخیر انداختن پوسیدگی  کسب رتبه اول کشوری در ساخب کاغذ جلبکی

 آنها.

 کسب رتبه اول کشوری در مسابقات بیوتک.

 کسب رتبه اول استانی در استخراج میکروب های موجود در خاک های حاوی ترکبیات نفتی و نقش آنها در زیسب پاالیی.

   زیسب فناوری کسب رتبه اول استانی در ساخب کلیپ درجشنوار

همچنین در کالس های خبرنگاری از خانواد  هایی که تخصص داآتند استفاد  آد   تا به بچه ها فنرون خبرنگراری آمروز     

دهند. دانش آموزان جهب آرکب در این برنامه ها گروهبندی آدند. دانش آموزان  با توجه به مقتضریات مکران و امکانرات و    

مهارتی و یا علمی را انتخاب و در کالس های مربوط آررکب کردند.ایشران همچنرین گفتنرد     عالقه مندی یکی از پروی  های 

برنامه های اعتقادی و دینی متنوعی را نیز در مدرسه اجرا کردیم که با کمک دبیر دینی و عربی صرورت گرفرب. سراز  هرای     

 ماکارونی ، کالس آآپزی در زنگ هنر  از برنامه های دیگر این مدرسه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

 

 خروجی ارائه کننده موضوع/مهارت /فعالیت میدانی ساحت تعلیم و تربیت روز هفته ماه

 تلوری مدرس دوره مبانی زیست فناوری علمی و فناورانه سه شنبه اول مهر

 آبان

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه چهارشنبه اول

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه دوشنبه دوم

 تلوری + عملی مدرس دوره تلوری آزمایش + آزمایش علمی و فناورانه سه شنبه سوم

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه چهارشنبه چهارم

 آذر

 تلوری + عملی مدرس دوره تلوری آزمایش + آزمایش علمی و فناورانه دوشنبه اول

 تلوری + عملی مدرس دوره تلوری آزمایش + آزمایش علمی و فناورانه سه شنبه دوم

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه چهارشنبه سوم

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه یکشنبه چهارم

 بهمن

 تلوری + عملی مدرس دوره تلوری آزمایش + آزمایش علمی و فناورانه دوشنبه اول

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه چهارشنبه دوم

 عملی مدرس دوره آزمایش علمی و فناورانه یکشنبه سوم

 تلوری + عملی مدرس دوره تلوری آزمایش + آزمایش علمی و فناورانه سه شنبه چهارم

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 کالس آموزش مبانی زیست فناوری عنوان برنامه

 کسب مهارت در ارائه ایده های خالقانه و علمی ضرورت برنامه

 افزایش روحیه پرسشگری و کنجکاوی و مهارت اهداف برنامه

و شرح فعالیت برنامه محتوی  مبانی ورود به دنیای زیست فناوری 

 درس علوم  موضوعات پشتیبان برنامه درسی

 هفته چهارم مهرماه زمان اجرا

 دانش آموزان متوسطه اول گروه مخاطبان

 آموزش و فعالیت جمعی فرصت یادگیری

 در آزمایشگاه دبیرستان ، وسایل و مواد  آزمایشگاهی  شرایط  اجرا ، فضا ، امکانات

معاون فناوری و رابط پژوهشی دبیرستان و مدرسین اعزامی از سوی ستاد زیست فناوری  مجری و ارائه کننده برنامه

 استان

هدف افزایش انگیزه و ارائه ایده های پژوهشی از سوی دانش آموزان عملکرد مورد انتظار و ارزشیابی پس برنامه  

 
 
 
 
 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

مدیریب مزموعه ابوریحان بیرونی آناخب الزم را نسبب به برنامه بوم داآتند و با توجه به مطال ات صورت گرفته از طررف  *

برنامه بوم داآته و با نگر  مثبب به برنامره هرای بروم  مت رددی را  در     ایشان و سایر م اونین عالقه مندی الزم را نسبب به 

 مدرسه اجرا نمود  اسب .

* این مدرسه قبل از دریافب آیو  نامه بوم برنامه های ویژ  ای را با توجه به ساختار و آرای  ویژ  محلری و برومی آن بررای    

دید  اسب .در واقع بوم قبل از دریافرب آریو  نامره ی مربوطره      دانش آموزان تحب عنوان ایران مهارت ،فو  برنامه و...تدارک

 توس  این مدرسه اجرا می گردید.ب د از دریافب آیو  نامه این برنامه ها در چارچوب بوم و منظم تر اجرا آد  اسب

منرایی  * هماهنگی و انسزام مزموعه موجبات درخشش این آموزآگا  در بین سایر مدارس آد  اسب و باتوجره بره هیرات ا   

بودن آن ،طرح ریزی و اجرای برنامه های متنوی بر اساس آش ساحب  پرورآی ، علمری ،زیسرتی ، فناورانره عقیردتی و ... و     

 برنامه ویژ  مدرسه باعث موفقیب این مدرسه در آهرستان آد  اسب. *دبیرستان هیات امنایی متوسطه اول ابوریحان بیرونی 

با خانواد  ها و دانش آموزان از قبیل دعوت کارآناسان درجلسات آمروز  خرانواد    * مدیریب این مزموعه جلسات مت ددی 

وبرگزاری کارگا  های اید  یابی با حضور کارآناسان متخصص برای دانش آموزان ، به طوری که انتخاب برنامره هرا کرامال برر     

 اساس نیاز سنزی مناسب و عالیق دانش آموزان بود  اسب  

زمانی و محلی به خوبی استفاد  آد  اسب به طوری که ایزاد انگیز  در دانش آموزان موجب کسرب  *از فرفیب های برون سا

مقام در رد  استانی و کشوری آد  همچنین باعث بروز خالقیب گردید  اسب به طور مثال سراخب کاغرذ جلبکری از جلبرک     

از برنامه های زیسب فناوری بود  اسرب ،کسرب   اسپرولینا برای نگهداری مرکبات جهب به تاخیر انداختن پوسیدگی آنها ( که 

 رتبه کشوری در مسابقات بیوتیک وپژوهش در زمینه استخراج میکروب های موجود در خاک حاوی نفب

* انزمن اولیا و مربیان کامال در جریان برنامه ها و اجرایی آدن آن ها بود  و همکاری الزم را داآته و برنامره هرا را ارزیرابی    

 نمود  اند.

به دلیل آیوی کرونا ب ضی از برنامه ها به طور مثال کاآب توت فرنگی و خبرنگاری ابتر ماند  اسب ولی برنامره هرایی کره      *

قابلیب اجرا آدن در فضای مزازی را داآتند پیگیری و اجرا آد  و در سال جاری هم ادامه دارند به طور مثال کالس زیسب 
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انیز ادامه داآب و از موفقیب های دیگر این برنامه اسرتقبال زیراد دانرش آمروزان و     فناوری در فضای مزازی پس از بروز کرون

 دانش آموزاین دبیرستان بود  اسب . 65خانواد  ها وکسب گواهی نامه زیسب فناوری توس  

قرار گرفتند *با توجه به مستندات موجود دانش آموزان به آکل های متنوعی عملکرد خود را ارائه کرد  اند و مورد ارزآیابی 

 به طور مثال آرکب در همایش زیسب فناوری.

* در کل مدرسه ابوریحان بیرونی با همکاری دبیران و مدیریب خوب مزموعه پروی  های مختلف علمی و مهارتی را در اختیار 

ه مردارس هیرات   دانش آموزان قرار داد  و توانسته اسب به کمک پتانسیل زمان به دسب آمد  مرتب  با کالس های فو  برنام

 امنایی در راستای دستیابی به اهداف برنامه بوم قدم های مناسبی بردارد. 

* با توجه به سطوح عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه با چهرار گزینره متوسر ،خوب،خیلی    

ت لق مری گیررد. برا توجره بره مشراهدات و        5و  0و  1و  0خوب و عالی مشخص می آود و برای هر یک از گزینه ها آمار  

بوریحان بیرونی  که باعث آرور و آرو  و مهرارت آمروزی بره دانرش       ستندات موجود در مدرسه متوسطه اول هیات امنایی ام

آموزان آد  همچنین اجرای برنامه ویژ  مدرسه عامل مشارکب بیشتر خانواد  ها آد  اسب .بنرابراین امتیراز ایرن مدرسره در     

 را به خود اختصاص داد  اسب. 95اجرای این برنامه در حد عالی اسب و نمر  
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 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه ويمربوط به شناخت مدنشانگرهای 

 استان:مازندران
مدرسه:  هیات امنایی متوسطه اول  اداره:آموزش و پرورش ساری ناحیه دو

 ابوریحان بیرونی

 دوره: متوسطه اول

 :5/1/99تاریخ ارزیابی :99951591تلفن تقوی: نام مدیرمریم جنسیب : دخترانه

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * ریزی درسی متمرکز شناخت دارد.از محاسن و معایب برنامه  1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد. 9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد.از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در  79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را  79

 در حل آن هاارایه می دهد. 

*    
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 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . برنامه ویژه 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 توفیقی و ...(

*    
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 گزارش عملکرد

 خرداد 51دبیرستان هیات امنایی متوسطه اول 
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 ف عملکرديتوص

 

خرداد عازم آهر زیبای نوآرهر آردیم .  ایرن دبیرسرتان در  بلروار آرهید        05برای بازدید دبیرستان  10/6/88دوآنبه مورخ 

کرالس درس در پایره هرای     00دانرش آمروز و    000خیریان ، روبروی کمیته امداد امام )ر ( آهرستان نوآهر قرار دارد که با 

 نهم ف الیب می کند. هفتم و هشتم و 

در بدو ورودمان حیاط بزرگ و زیبای مدرسه توجهمان را به خود جلب کرد . ب د از ضدعفونی کردن دسرب هرا و بررسری برا     

دستگا  تب سنج به اتا  م اونین راهنمایی آدیم . خانم خواجه وند مدیر دبیرستان  ب د از چند دقیقه به مرا پیوسرتند و مرا    

 ا با ایشان آغاز کردیم . ایشان در مورد برنامه ویژ  مدرسه افهار داآتندکه:صحبب در زمینه بوم ر

اینزانب به جهرب آررکب در دور  ملرزم بره     89در سال با توجه به برگزاری دور  ضمن خدمب با موضوی برنامه ویژ  مدرسه 

نزانرب برا مطال ره کامرل کتراب      این جلسات در دو مرحله انزرام آرد ولری ای    البتهآدم  آهرستاناجرای کامل برنامه ها در 

برنامه ویژ  مدرسه در کنار برنامه های جاری  . تصمیم به اجرا گرفتم یراهنمای عمل برنامه ویژ  مدرسه و بخشنامه های وزارت

مدارس زمینه تربیب همه جانبه دانش آموزان را فراهم می آورد .تربیب همه جانبه دانش آموز نیازمند توجه به هویب ویژ  در 

دارد وبایرد  ایشان گفتند که برنامه بوم یک برنامه مفصل آموزآی اسب که نیاز به برنامه ریزی کنار هویب مشترک می باآد.  

مهارت توس  دانش آموزان کسب آود همانند کار با فلز ، پارچه و ... دراین پروی  ها نیاز به زمان زیادی برای کسرب مهرارت   

 طبق نظر سنزی از پایه های مختلرف   خرداد05می باآد . ایشان در مورد روند انتخاب موضوعات توضیح دادند که دبیرستان 

برنامه پیشنهادی خود را در آورای مدرسه و تیم برنامره ریرزی مطررح نمرود  اسرب کره       و دبیران دانش آموزان و خانواد  ها 

 –عبرادی ، اجتمراعی ، سیاسری    دموضوعات و محتوای برنامه ها در زمینه هریک از ساحتهای آش گانه ت لیم وتربیرب  اعتقا 

 رانه  حول موضوعات ذیل ارایه آد  اسب.علمی و فناو –اقتصادی وحرفه ای  –زیبایی آناختی وهنری  –نی دزیستی و ب
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 01سال پیش پروی  تولید ترآی توس  دانش آموزان را داآتیم ، از هرر کرالس    5در ادامه خانم خواجه وند گفتند که حدود 

نفر دراین طرح آرکب کردند و تمام مراحل کار در مدرسه توس  دانش آموزان انزام آد پرس ازا تمرام کرار ، دانرش      05الی 

بر خوردار بود در بازار چه کار آفرینی فروختند واین پروی  جزء پروی  های برترر  آموزان محصوالت خود را که از کیفیب باالیی 

آهرستان در جشوار  کار آفرینی آد . ایشان در خصوص بوم گفتند که برنامه بوم ؛ برنامه ویژ  مدرسه مری باآرد کره بررای     

 هنر استفاد  کردیم .  مدارس مختلف ممکن اسب فر  داآته باآد ما دراین برنامه از دروس کارو فناوری و

اما پروی  هایی که تحب عنوان بوم با توجه به مستندات در مدرسه اجرا آد  اسب آامل طرح دیار کهن من ) هویب محلری (  

د ، روزنامه دیواری تهیه می باآد که دراین طرح دانش آموز با توجه به آداب محلی که در آن به دنیا آمد  اسب ویا سکونب دار

ولیب این پروی  به عهد  دبیر ادبیات بود که نمایشگاهی هم در حیاط مدرسه برگزار آد ، درایرن پرروی  دانرش    مسئمی کند. 

آموزان با توجه به آداب و سنن منطقه محلی خود و محصوالت و دستاوردهای اقتصادی و همچنین اعتقادات محلری روزنامره   

ین مدرسه اجرا آد ، پروی  آآنایی برا نسراجی مری باآرد ؛ درایرن      دیواری تهیه نمودند.پروی  دیگری که  تحب عنوان بوم درا

برنامه دانش آموزان بالشتک هایی رابه کمک دبیرکاروفتاوری خود تولید کردند . هزینه تولید این محصرول نسریب بره نمونره     

چه ، محصول قابل استفاد  ای موجود در بازار بسیار کمتر می باآد . ی نی دانش آموزان با نیم کلیو پنبه و کمتر از یک متر پار

را برای خود تولید کردند تا هنگام نشستن برروی نیمکب ها و صندلی های خشک و طاقب فرسای مدارس ، اسرتفاد  نماینرد   
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کار بانمد جهب تهیه جامدادی پروی  دیگری بود که در کالس کارو فناوری اجرا آد . دانش آموزان به جای خرید جامردادی،  

بایل  ، محصول زیبایی را برای خود تولید کردند که قیمب بسیار مناسب تری نسبب بره نمونره موجرود در    کیف پول وجای م

بازار داآب . در ادامه ف الیب پروی  ها ، بازار چه ای تشکیل گردید تا دانش آموزان تولیدات خود را در این بازار عرضه نمایند و 

دیگر پروی  های موفق این مدرسه برنامه صبحانه سالم بود که خانم خواجه ونرد  مبانی سود و زیان و درآمد زایی آآنا آوند از 

دراین بار  گفتند ، ماهانه یک بار دانش آموزان به جای حضور در برنامه صبحگا  در برنامه صبحانه سالم آرکب می نمودند تا 

اد نگهدار ند  و صن تی را مصرف نمایند. کره برا   عالو  برایزاد آور و آ ف و ت امل با همساالن خود ، غذایی سالم به دوراز مو

 آموز  نمایش و تئاتر در درس تفکر هم جزء پروی  بوم این مدرسه محسوب می آد آیوی کرونا این طرح متوقف آد  اسب.

دراین پروی  دانش آموزان دردرس تفکر وسبک زندگی ، یک جلسه محتوای آموزآری رابره صرورت نمایشرنامه کره بارضرایب       

به نظر خانم خواجه وند و همکارانش این برنامه ها در تمامی مدارس اجررا مری    دانش آموزان همرا  بود ، اجرا نمودند .تمامی 

 05آود فق  باید آنها را در قالب برنامه ای نوآته و بر اساس نیاز سنزی مناسب انتخاب آود. در پروی  هایی که در مدرسره  

 ساعب می باآد . 0برای هر برنامه حدود  خرداد اجرا آد ، میانگین زمان اختصاصی

از دیگر پروی  های بوم این مدرسه بافب فرآینه اسب که از ترم های قبل آروی آد  و آموز  آن ادامره دارد تردوین کتراب    

یسی برر  زبان که با همکاری دبیران زبان  اجرا آد از دیگر طرح ها بود  که  دانش آموزان باید حدیث و یاروایتی رابه زبان انگل

می گردانند و در انتها باتدوین این مزموعه احادیث به زبان فارسی و انگلیسی ، همررا  برا قابهرای زیبرایی را آمراد  کردنرد .       

نکته حایز اهمیب  جذابیب این طرح به گونه ای بود که دانش آموزان پروی  های خود رابه مدرسه اهدانکردند وبه منزل بردند .

سه کمک و همکاری همه جانبه اولیا در اجرای برنامه ویژ  مدرسه بود  اسب به طوری که هزینه ی این در برنامه های این مدر

 برنامه ها از طرف خانواد  ها با رضایب کامل پرداخب می آد  اسب.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 فرم نظر سنجی

دختر عزیزم با جواب دادن به سواالت زیر عالقه خود را در زمینه های مختلف مشخص کن:  عالیق دانش آموزانفرم نیاز سنزی مربوط به   

 نام و نام خانوادگی          پایه

 2 از کدام وظایف زیر خوشتان می اید؟-  

 نماینده کالس انتظامات همیار معلم بهداآتیار

 1 به چه درسی بیشتر عالقه داری ؟-  

     تمام دروس 

 9 کدامیک از بازدیدهای علمی را می پسندی؟ -  

 پژوهش سرا موزه نجوم هیچکدام

 4 تی دوست داری؟رمحیط کالس خود را به چه صو-  

یطی شلوغحم محیطی صمیمانه فرقی نمی کند  محیطی آرام و منظم 

 5 زنگهای تفریح بیشتر دوست داری به چه کاری مشغول باشی؟-  

م اون پرورآیکمک به   بازیهای دوستانه درس خواندن کمک به معاون آموزشی 

 6 در کدامیک از رشته های ورزشی مهارت دارید؟-  

 شنا والیبال پینگ و پینگ دو

 اسب سواری طناب زدن هند بال بسکتبال

 7 در کدامیک از رشته های فرهنگی و هنری زیر مهارت دارید عالمت بزنید؟-  

 شعر سرود گروهی نمایش صحنه ای نمایش عروسکی

 خط نستعلیق طراحی با قلم فلزی نقاشی با گواش طراحی با آب مرکب

 نقاشی با آبرنگ نقاشی با مداد رنگی طراحی با زغال طراحی با مداد

 3 در نواختن چه سازی مهارت دارید -  

 تنبک ارت تار دف

 فلوت نی  

چه چیزی را در مدرسه به بچه ها آموز  می دادید ؟اگر آما جای مدیر یا م اون مدرسه بودید   

 دانش آموزان عزیز ما می خواهیم یک مهارت را به آما آموز  دهیم که این مهارت می  تواند

 آموز  حرفه یا آغلی  باآد

 آناخب آداب و رسوم و فرهنگ بومی و ف الیب میدانی آن باآد

 لطفاً با دقب انتخاب کنید



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيبرنامه و الگوی راهبردی اجرای

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 دیار کهن من عنوان برنامه  ( الف

 منطق برنامه   ( ب

 با آداب و رسوم و فرهنگ بومی و محلی زادگاه پدران ومادرانشانآشنایی دانش آموزان با 

اسـتان مازندران از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اصیلی برخوردار است و به دلیل داشتن این  کشـور عزیزمان ایران و 

گردد. پس از گرویدن مردم آن به میهای باسـتانی باشکوه در این دیار کهن برگزار  تمدن باسـتانی و دیرینه، مراسـم  

اسالم، برخی از مراسم باستانی بسته به فرهنگ مردمان مختلف مازندرانی با آداب اسالمی درآمیخته و بنابراین شیوه 

 اجرای آن در هر روستا با روستای دیگر متفاوت است.

ها ها و مادربزرتپدران و مادران پدربزرتمیدانی از  باتحقیقدربرنامه ویژه دیار کهن از دانش آموزان می خواهیم  مـا 

با آداب و رســوم بازی ها فرهنگ ها و غذاهای محلی زادگاه نیاکان خود آشــنا شــوند و آن را برای دیگران به نمایش 

بگذارند ما خواســتیم دانش آموزان با توجه به هجمه زیاد فرهنگ غلط غرب در کشــورمان به ســراغ آداب و رســوم 

 ا از این همه غرب زدگی در امان باشند  محلی خود بروند ت

خواستیم با آشنا کردن دانش آموزان آداب و رسوم سنت ها و بازی های محلی و غذاهای محلی به دانش آموزان می ما

 ا ایرانیان بسیار بهتر و واالتر از فرهنگ غلط غرب می باشد.مبفهمانیم که فرهنگ غنی 

 اهداف برنامه  ( پ
آشنایی  با آداب و رسوم محلی و ملی، فرهنگ دینی،  . جهترنامهتشویق و ترغیب دانش آموزان هدف از اجرای این ب

 هویت منطقه ای، پرچم و سرود ملی، فرهنگ بومی و غذاهای محلی  

محتوای برنـامه  ( ت

 یا شرح فعالیت ها  

تحقیق میدانی با کمک پدران محتوای آموزشی که برای رسیدن به اهداف مورد نظر انتخاب و سازماندهی شده بود (  

 مکتوب ، الکترونیکی و).......   و مادران پدر بزرت ها و نادر بزرت ها و دبیران و همچنین محتوای

 استفاده از تجارب و طرحهای اساتید باتجربه در این خصوص  –محتوای الکترونیکی –کتب مختلف 

مـوضـــوعـات   ( ث

پشــتیبان در برنامه 

 درسی تجویزی  

 استفاده از اماکن مناسب جهت اجرای طرح   –مجالت  –پتانسیلهای مختف اعم  کتب استفاده از 

حجم زمــانی و  (ج

چگونگی زمانبندی 

 اجرا  

ساعت را شامل  62: طی سـی  و یک  هفته که اختصـاص دوسـاعت از زمان آموزش رسمی در طی هفته که مجموعا    

 میشود   



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

فرصـــت هـای   (ح

 یادگیری  
 انجام کارهای هنری و مهارتی ، تهیه روزنامه دیواری ونشریه و نقاشی و برگزاری نمایشگاه از آثار دانش آموزان   

مــجری وارایــه  (د

 کننده برنامه  
 دبیران ادبیات فارسی و دبیران تمامی رشته ها به عنوان حامی-معاون آموزشی -معاون پرورشی -مدیر

عـمـلکرد مورد   ( ذ

انتظار پس از اجرای 

بــرنــامــه و نــحوه 

 ارزشیابی 

ــنایی–یـادگیری دانش   ــپرده   بومیبا فرهنگ   آش ــی س ــان که به فراموش ــوم زادگاه نیاکانش و محلی و آداب و رس

 وتغییر در تمایالت رفتاری –رشد عزت نفس واعتماد به نفس وسایر شاخص های بهداشت روانی تغییر نگرش _شدمی

تمایل به تالش جهت استفاده از خالقیت های دانش آموزان _اکتساب مهارتها ورشد تواناییها  –زبان مادری گرایش به

 در آبادانی و ارتقا جایگاه روستاها

سخنوری در ارائه تحقیقات  درست کردن حضـور در کالس درس و مشـاهده رفتار دانش آموزان   -نحوه ارزشـیابی )) 

 برپایی نمایشگاه از آثار دانش آموزان ((-رس ادبیاتروزنامه دیواری و نشریه امتیازد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

با توجه به بازدید به عمل آمد  از برنامه های ویژ  مدرسه در این دبیرستان مدیریب و کارکنان آموزآرگا  اطالعرات کرافی در    

 آیو  نامه برنامه بوم و فرایند اجرا و ارزآیابی آن را داآتندمورد 

درستی انزام گرفب و برنامه  هاباتوجره بره    با توجه به آرای  جغرافیایی منطقه وآموزآگا  نیاز سنزی از دانش آموزان به *  

آرد  برا واق یرب هرای زنردگی و       ف الیتها و پروی  های اجرا عالیق دانش آموزان  و امکانات و آرای  محلی انتخاب گردید .و

 دنیازهای محلی وبومی وآرای  اقلیمی متناسب بو

برنامه درسی به طر  مختلف باید فراگیران را به یادگیری تشویق نماید که با توجه به نیازهای فردی دانرش آمروزان  اجررا     *

 . بودرهای محلی ، صنایع دستی و ..گردید از جمله این ف الیتها پروی  های میدانی، تحقیق،برگزاری نمایشگا  از هن

م تبرترین ابزار ارزآریابی یرادگیری محسروب میشرود و برا رویکردهرای ارزآریابی در خردمب         « ارائه»باید تاکید نمود که  *

یادگیری سازگاری فراوان دارد. هنگامی که دانش آموزی یافته های خود را ارائه می کند، در واقع سطح کیفری فراینردی کره    

در م رض قضاوت دیگران قرار می دهد. از این طریق می تروان دربرار  ادامره     پیمود  و فراورد  هایی را که بدسب آورد  اسب

مسیر او، جنبه هایی که نیازمند بهبود یا ترمیم هستند و عرصه هایی که قابلیب سرمایه گذاری و آکوفایی دارند آآرکار مری   

انش آموزان بره طرر  متنروی انزرام     دراین مدرسه ارزآیابی از یادگیری دگردد و بازخوردهای رآددهند  ای فراهم می آود. 

گردید  اسب به طور مثال برگزاری نمایشگا  نشریه دانش آموزی در حیاط مدرسه و همچنین فرو  ترآی جات و آآنایی با 

 قوانین خرید و فرو  توس  دانش آموزان بود  اسب

توان از نقاط قوت این مدرسه دانسرب بره   استفاد  از فرفیب  های برون سازمانی و تخصص اولیا در اجرای برنامه ها را می  *

 در مستندات مشخص بود  اسب.  و پژوهشسرای دانش آموزیمشارکب اولیا ونهادهای اجتماعی طور مثال 

اجرای برنامه ویژ  مدرسه آور و نشاط در دانش آموزان ایزاد کرد  ،  همچنین برپایی نمایشرگا  هرا و ارائره محصروالت و      *

ی دانش آموزان با قوانین خرید و فرو  آد  اسب.به طور مثال تولید ترآی توس  دانش آمروزان و  فرو  آن ها موجب آآنای

 بازاریابی و فرو  آن  بود که این طرح  به عنوان طرح برتر آهرستانی در جشنوار  کارآفرینی انتخاب آد  اسب.

با مشارکب و همکاری همکاران آموزآری و    بر اساس منطق واهداف برنامه ویژ  مدرسه در این آموزآگا   طراحی آموزآی *

 .  آد  اسبطراحی م اونان 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

*  برنامه ویژ  مدرسه در این دبیرستان در فضاهای متنوعی اجرا آد  اسب .بازدید از طبی ب با اهداف از پیش ت یین آرد  و  

 بوم می باآد.حضور در پژوهشگا  ها وهمایش ها و ... از جمله فضاهای یادگیری این مدرسه برای برنامه 

* با توجه به سطوح عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه با چهرار گزینره متوسر ،خوب،خیلی    

ت لق مری گیررد. برا توجره بره مشراهدات و        5و  0و  1و  0خوب و عالی مشخص می آود و برای هر یک از گزینه ها آمار  

خرداد  که باعث آور و آو  و مهارت آموزی به دانش آموزان آد   05یات امنایی ستندات موجود در مدرسه متوسطه اول ه

 را به خود اختصاص داد  اسب. 95اسب ،امتیاز این مدرسه در اجرای این برنامه در حد عالی اسب و نمر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: متوسطه اول خرداد  75مدرسه:  هیات امنایی متوسطه اول  اداره:آموزش و پرورش شهرستان نوشهر  استان:مازندران

 :97/0/99تاریخ ارزیابی :52929955تلفن  نام مدیر زهرا خواجوند: جنسیب : دخترانه

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * مدرسه شناخت دارد.از چشم انداز کلی برنامه ویژه  5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * از محاسن و معایب برنامه ریزی درسی متمرکز شناخت دارد. 1

    * شناخت دارد.از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه  9

    * از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد. 9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد. 79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را  79

 در حل آن هاارایه می دهد. 

*    

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 و ...( توفیقی

*    
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 گزارش عملکرد

 شهید ثانی متوسطه اول دبیرستان هیات امنایی
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 ف عملکرديتوص

 

از مردارس برزرگ    یکر کرالس ی  09ی و و ادار یپرسنل آموزآر  60دانش آموز و  703با داآتن ت داد  یثان دیآه رستانیدب

و  یمتمراد  انیسال یکه در ط گرددیبرم 0150به سال  رستانیدب نیساختمان ا یسنگ بنا .آودیآهرستان بابل محسوب م

بره    .افرب ینام  رییمتوسطه اول تغ یی آهید ثانی درامنا اتیه رستانیدببه  0180در سال  وداآته  بیمختلف ف ال یبا نام ها

آقرای حسرین کیرایی برا      .مناسب قرار گرفته اسرب  یتیبافب جم با در آمال آهرستان بابل  رستانیدبیی،این ایلحاظ جغراف

به عهد  دارند. این مدیر توانمند و خال   قبرل از تصرویب و ارسرال آریو       81سابقه کاری   مدیریب این مدرسه را از سال08

مه ویژ  مدرسه ، برنامه های ویژ  و متنوی مهارت محور را در مدرسه خود اجرا می کرد و همین امرر سربب آرد کره     نامه برنا

 مدرسه آهید ثانی یکی از بهترین مدارس آهر آناخته آود. ایشان در گزار  خود بیان داآتند که :

 یبخرش هرا   برا  آن قیر و تلف «مدرسره  ژ یر وبرنامره  »وزارت متبروی در خصروص    یو ارسرال  یابالغر  یهانامه و یبا مطال ه آ

ی از برنامه هایی که در این قالب کامل یجدول کیمدرسه  یزیبرنامه ر میو با کمک ت «سند تحول آموز  و پرور »یکاربرد

 تیأبه آکل ه رستانادار  دبی قابلیب اجرایی داآب را به تصویب هیات امنا و انزمن اولیا و مربیان و آورای دبیران رساندیم.

از همه امکانات موجرود و   اد محترم و دانا و با استف یایبهتر را به ما داد تا با کمک اول یزیرو برنامه دنیشیفرصب اند یی،امنا

و  یخردمات آموزآر   یاصرل  رنردگان یبه گ تری ژ ینگا  و رستانیدب نیمخاطبان ا ی دبیران وفیاز بافب ک یصد البته برخوردار

 گردد.دیبر نقش پررنگ دانش آموزان تاک تا میدانش آموزان داآته باآ ی نی یپرورآ

با استناد به اهداف مندرج از سند تحول آموز  و پرور   « جانبهآموز  همه »آ ار  بر دیبا تاک 0186راستا از سال  نیدر ا 

مدرسه و در چارچوب مفاد منردرج   یلبا توجه به ارکان اص  ن طراحی گردید. رستایدب ی اینبرامدار  هدف بلندمدت و برنامه 

بره   یمناسرب  اتاقردام  «آموز  همه جانبه»آد   نییهدف ت  یو در راستا اراتیحدود اخت بیرعا زیو ن یدر برنامه درس مل

را جهرب برروز    یفرصرب و بسرتر مناسرب    «مدرسره  ژ برنامره ویر  »اجررای  ریمسر  نیر در اایشان در ادامه گفب  که   .عمل آمد

 یاز سراعب رسرم   ینر یبخرش م   «یدرس زیربرنامه»داد تا در مقام  را فرصب ما اینبه وجود آورد و به  یابرنامه یهابیخالق

برا   «ومررر ب»یری نامره اجرا  و یدر قالب آر  ایهمدرس یحتو  یامنطقه ی،محل ی،را با توجه به اقتضائات بوم یو پرورآ یآموزآ

  یم.چندگانه اختصاص ده یبه گستر  مهارت ها یشتریعمل ب یآزاد
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داآرتن   برا  توانمنرد  اریبسر  رانیر وجود دب ،رستانیدب نیدانش آموزان ا یفیک ی اولیای محترم، بافببستر مناسب بافب فرهنگ

ریز دبیرستان ایرن  به تیم برنامه رستانیدب این متخصص یایاول یو همدل یو همراه یهمکار و سیتدر نیف ال و نو یهارو 

بررروم بتواند برنامه های متنوعی را طراحی و اجرا نماید. از نظرایشان حمایب بی دریر  اعضرای   مزال را داد تا در قالب برنامه 

انزمن اولیا و مربیان ،حضور مستمر و جدی هیأت امنا در برنامه های مدرسه، همراهی و همدلی اولیای محترم در پرذیر  و  

امره هرای مدرسره)حتی در خرارج سراعب رسرمی آمروز (،        اعتماد به برنامه های دبیرستان، همکاری بی آائبه دبیران با برن

« بررروم »هماهنگی و همکاری کامل م اونین  زحمتکش در اجرای بهینه امور  از عوامل موفقیب و تداوم ف الیب هرای خراص   

یک  با توجه به مستندات موجود مشخص بود که جهب انزام بهینه امور مسئولیب ها و ف الیب ها در این دبیرستان بود  اسب.

 جدول  دقیق به م اونین و اولیا  اعالم آد .
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 فرم نظر سنجی
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 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

 خروجی میزان ساعت ارائه کننده موضوع / مهارت / فعالیت میدانی ساحت اجرازمان 

 عملی 93 معاونین و مشاورین آموزش مهارت های زندگی اجتماعی و سیاسی مهرتا آذر

 عملی 25 دبیران ورزش )مهارت( ورزش های توپیآموزش ویژه  زیستی و بدنی شهریور

 دست سازه 93 دبیران هنر )مهارت( یسفالگر زیباشناختی و هنری آبان تا دی

 عملی 23 معاون پرورشی )موضوعی( یکشنبه های قرآنی ثانی اعتقادی و عبادی مهر تا اسفند

 عملی 23 معاون پرورشی )موضوعی( سه شنبه های دعایی ثانی اعتقادی و عبادی مهر تا اسفند

 دست سازه 93 دبیران هنر )مهارت( مهارت های کارآفرینیآموزش  اقتصادی و حرفه ای مهر تا آذر

 عملی 733 معاونین و مشاورین ی()مهارتتکنیک های مطالعه و عمومیتوسعه فردی بهمن تا خرداد

 تولید محتوا 733 آقای نیازی )مهارت( مایکروسافتآموزش  علمی و فناوری مهر تا اسفند

 دست سازه 23 دبیران هنر )مهارت( های تجسمیفعالیت هنر زیباشناختی و هنری مهر تا آذر

 عملی 23 دبیران هنر )مهارت( آموزش خوشنویسی زیباشناختی و هنری مهر تا آذر

 نگرشی 73 معاونین ()موضوعیفرهنگ بهداشت عمومی زیستی و بدنی مهرتااردیبهشت

 نگرشی 0 دبیران ورزش یک روز شاد ورزشی زیستی و بدنی آبان

 عملی 23 معلم )مهارتی(اسطوره ها)شاهنامه خوانی( زیباشناختی و هنری آبان تا دی

 عملی 0 اولیای مدیر ()موضوعییک روز شاد تغذیه سالم اقصادی و حرفه ای بهمن

 عملی 93 مربی موسیقی آموزش موسیقی محلی زیباشناختی و هنری ابان تا اسفند

   زاده معاون حسین بازدیدهای علمی و اجتماعی اجتماعی و سیاسی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده طرح ویزیت آموزشی: ویژه و عمومی عمومی آبان و اذر

   معاون حسین زاده طرح مدام عمومی آبان و اذر و بهمن

   معاون حسین زاده برگزاری امتحانات نوبت اول و دوم عمومی دی و خرداد

   معاون حسین زاده هویت بخشی به فرهنگ بومی عمومی مهر تا آذر

   معاون حسین زاده ریزیکمیته هماهنگی و برنامه عمومی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده شورای معاونین عمومی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده آموزانهای دانشنظارت بر غیبت عمومی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده نظارت بر انتظامات مدرسه عمومی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده هانظارت بر نمایندگان کالس عمومی طول سال تحصیلی

   معاون حسین زاده 15و19و12و17های ثبت نمرات کالس عمومی طول سال تحصیلی
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   معاون حسین زاده نوجوان خوارزمی /تصویرخوانی عمومی طول سال تحصیلی

   صادقیمعاون  امور مالی مدرسه )جزئی( عمومی طول سال تحصیلی

   معاون صادقی طرح اوج)تشویق( و امتیازات ثانی عمومی طول سال تحصیلی

   معاون صادقی های مکمل و فوق برنامه آموزشیفعالیت عمومی طول سال تحصیلی

   معاون صادقی المپیادهای علمی عمومی طول سال تحصیلی

   صادقیمعاون  طرح دیدار دبیران با اولیا عمومی طول سال تحصیلی

   معاون صادقی پروژه مهر عمومی تیر تا شهریور

   معاون صادقی ارزشیابی آغازین عمومی مهر

   معاون صادقی سازهنوجوان خوارزمی /آزمایشگاه و دست عمومی مهر تا بهمن

   معاون صادقی جشن ستارگان ثانی عمومی مرداد

   معاون صادقی نظارت بر بوفه عمومی طول سال تحصیلی

   دونمعاون عسکری بهسازی و نگهداری سیستم های رایانه عمومی طول سال تحصیلی

   دونمعاون عسکری کارنامه ماهانه عمومی طول سال تحصیلی

   دونمعاون عسکری آزمون های هماهنگ تشریحی کالسی عمومی طول سال تحصیلی

یارهمیار معلم/فن عمومی طول سال تحصیلی دونمعاون عسکری     

دونمعاون عسکری لیگ علمی ریاضی عمومی طول سال تحصیلی    

هادریافت، ارائه و  توزیع بخشنامه عمومی طول سال تحصیلی دونمعاون عسکری     

دونمعاون عسکری طرح کالس پرتالش عمومی طول سال تحصیلی    

دونمعاون عسکری اتاق سایت عمومی طول سال تحصیلی    

دونمعاون عسکری نوجوان خوارزمی/بازارچه فناوری عمومی طول سال تحصیلی    

و 95و99و 92و  97و  15ثبت نمرات  عمومی طول سال تحصیلی دونمعاون عسکری     

دونمعاون عسکری تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه عمومی طول سال تحصیلی    

دونعسکریمعاون  پانچ نمرات و تهیه لیست نمرات عمومی طول سال تحصیلی    

   معاون گرجی زاده جشن تکلیف پایه هشتم عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده کمیته پژوهشی مدرسه عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده اجرای مسابقات قرآنی /فرهنگی هنری عمومی طول سال تحصیلی

آموزیشورای دبیران و شورای دانش  عمومی طول سال تحصیلی    معاون گرجی زاده 

   معاون گرجی زاده انجمن اولیا و هیات امنا عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده مناسبت ها)مذهبی و ملی( عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده مراسم صبح گاهی عمومی طول سال تحصیلی

زادهمعاون گرجی  آموزش خانواده عمومی طول سال تحصیلی    
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   معاون گرجی زاده جشنواره نوجوان سالم عمومی طول سال تحصیلی

های همکاریحلقه عمومی طول سال تحصیلی    معاون گرجی زاده 

الهدیطرح مصباح عمومی طول سال تحصیلی    معاون گرجی زاده 

   معاون گرجی زاده پرسش مهر عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده المپیاد ورزشی عمومی طول سال تحصیلی

   معاون گرجی زاده رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری کتابخانه و یاوران کتاب عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری همگام با قرآن و توسعه فرهنگ قرآنی عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری برنامه های اردو و نشاط دانش آموزی عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری مجالت رشد عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری مسابقات فرهنگی و هنری /قرآنی عمومی طول سال تحصیلی

   معاون طاهری پرسش مهر عمومی طول سال تحصیلی

الهدیطرح مصباح عمومی طول سال تحصیلی    معاون طاهری 

92و97و90و95های ثبت نمرات کالس عمومی طول سال تحصیلی    معاون طاهری 

   معاون طاهری نظارت بر روند پرونده دانش آموزان عمومی طول سال تحصیلی
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 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 آموزش تکنیک های مطالعه-23گروه علمی ویژه  عنوان برنامه

ــرورت و بیان  منطق برنامه/ض

 مسلله

وجود دانش آموزان توانمند علمی در این دبیرسـتان ما را برآن داشت تا در جهت ایجاد و تقویت مهارت های علمی به ویژه تکنیک های  

 را طراحی کنیم. 23مطالعه در بین دانش آموزان طرح تشکیل گروه ویژه 

 پرورش دانش آموزانی خالق و موفق در سطح شهرستان اهداف برنامه

 آماده سازی تعدادی دانش اموزانی با انگیزه با دورنمای موفقیت در آزمون های خاص

 کمک به انتخاب مسیر درست علمی

آموزان پایه هشتم که در جهت ایجاد بستر مناسب آموزشی بین دانشهای علمی دبیرسـتان شهید ثانی و در  ها و برنامهدر تداوم فعالیت محتوای برنامه یا شرح فعالیت

آموزانی که معدل باالتر از سـال تحصـیلی آینده )پایه نهم( پروژه انتخاب رشـته و هدایت تحصـیلی را در پیش خواهند داشت، از دانش    

 یرش اولیه خواهند شد.نفر، پذ 53ای به عمل آمده که تعداد در پایه هشتم را کسب نمودند آزمون ویژه 90/79

 23های تکمیلی و فراتر از کتاب را فرا خواهند گرفت و زیرساخت گروه ویژه نفره آموزش 25در دو گروه  99آموزان در تابستان این دانش

 را در سال آینده)پایه نهم( تشکیل خواهند داد.

ــت با توجه به محدودیت در پذیرش  ــال آیند«  23گروه ویژه »* بدیهی اس ــاحبهآزمونه، در س ــوری و ....های خاص، مص از این   ی حض

 ها خواهند شد.جذب این کالس«ثانی 23گروه ویژه »نفر به عنوان  93آموزان  به عمل آمده و تعداد حداکثر دانش

موضـوعات پشتیبان در برنامه  

 درسی تجویزی

 دروس ریاضی و علوم و ادبیات فارسی

حجم زمـانی و چگونگی زمـان   

 برنامهبندی 

 جلسه ای در تابستان 23یک دوره 

 یک دوره فشرده از اسفند تا خرداد سال بعد

گروه مخـاطبان و نحوه انتخاب  

 اندازه گروه

 نفره 93کلیه دانش اموزان پایه نهم اما در یک جامعه آماری کوچکتر 

 

 در قالب برنامه ویژه آموزشی فرصت های یادگیری

 شرایط اجرا، فضا، مواد، منابع،

ــایـل و     امکـانـات، ابزار و وس

 تجهیزات مورد نیاز

 آماده سازی مکان یا سالن و یا خانه مطالعاتی

 آماده سازی امکانات پذیرایی با کمک اولیای عالقمند

 تامین منابع آموزشی و کتب مرجع

 معاونین آموزشی مجری وارائه کننده برنامه

عـمـلـکرد مورد انتظـار پس     

 ارزشیابیازاجرای برنامه و نحوه 

 اقبال عمومی مدارس برتر متوسطه دوم در جذب این دانش آموزان - موفقیت در آزمون های خاص - پس آز انجام ازمون های مستمر

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

 

 کارگاه مهارت عنوان برنامه

منطق برنامه/ضــرورت و 

 بیان مسلله

باشد. دبیرستان های مهارتی مینشانگر اهمیت آموزشهای شش گانه سند تحول بنیادین )اهداف علمی آموزشی( اهداف مندرج در ساحت

آموزی، های مهارتآموزی و در تداوم فعالیتمحیط یادگیری و  در راستای توسعه مهارت هایشـهید ثانی جهت اسـتفاده از تمامی ظرفیت  

 آورد.تری را در سال جاری به اجرا در میهای متنوعبرنامه

 آموزان است.وسعه مهارت و خالقیت فردی دانشترین روش برای تزبان هنر، اساسی

 آموزان با تشکیل کارگاه هنرشناسی دانشورزی و حس زیبائیتقویت مهارت دست اهداف برنامه

 آموز در متوسطه اول هستیم.سال حضور دانش 9در این طرح به دنبال آشنایی و آموزش حداقل یک مهارت طی 

ــرح  محتوای برنامه یا ش

 فعالیت

آموزان و تهیه ابزار و امکانات، بستر الزم جهت افزایش ورزی دانشو مهارت دست آموزی و اختصـاص آن به فعالیت افتتاح کارگاه مهارتبا 

 ها فراهم گردید.گستره آموزش این مهارت

نقاشی  -نگارگری و تذهیب( روغن، آبرنگ و نقاشـی )مدادرنگی، پاستل، رنگ  -فلزی(طراحی)ذغال و قلم های فعال در این کارگاه:رشـته 

نی روی زقلم -چوب )منبت و معرق(  -صنایع دستی)قالی، گلیم( -خوشـنویسی)نستعلیق، شکسته، نسخ، ثلث(   -همگانی )دیوار، زمین( 

 سفالگری)باچرخ و دستی( -کار با مواد دور ریز -فلز 

موضــوعات پشتیبان در 

 برنامه درسی تجویزی

 کاروفناوری -فرهنگ و هنر

حجم زمـانی و چگونگی  

 زمان بندی برنامه

 بعدازظهر 5الی   2زمان: روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 

 ساعت( 25هفته ) 72به مدت 

 آموزی دبیرستان شهید ثانیمکان: کارگاه مهارت

گروه مخـاطبـان و نحوه   

 انتخاب اندازه گروه

 نفر 733نفره و مجموعا  72در گروه 

 در قالب برنامه های آموزشی هنری ویژه یادگیریفرصت های 

شـرایط اجرا، فضا، مواد،  

منـابع، امکـانات، ابزار و   

وسایل و تجهیزات مورد 

 نیاز

 اختصاص یک کارگاه مجزا برای این طرح

 برای مجسمه سازی و...(تجهیز کارگاه به امکانات مورد نیاز)میزکار، ابزار کنده کاری، گل رس و سفالگری، دستگاه سفالگری، تهیه چوب 

مــجری وارائــه کننــده 

 برنامه

 دبیران فرهنگ و هنر و معاونین پرورشی

عملکرد مورد انتظار پس 

ازاجرای برنـامـه و نحوه   

 ارزشیابی

 انتظار می رود تا دانش آموزان به تولید و حتی فروش دست ساخته های خود نمایند.

 ورزی نمایند.اقدام به دستبا آموختن یکی از مهارت های فوق در منزل 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

از دبیرستان متوسطه اول آهید ثرانی،  مردیریب وکارکنران آموزآرگا  از       01/9/88با توجه به بازدید به عمل آمد  در تاریخ 

*با تدوین یک برنامه جامع برنامه هرا و ف الیرب هرای مدرسره در      کامل داآتند.آیو  نامه و مفاد برنامه ویژ  مدرسه آگاهی  

به اولیای محترم و دانش آموزان عزیز ابالغ گردید. همچنین برای کلیه م اونین به تفکیک برنامه  «دفترچه سبز ثانی»قالب 

 .ها، ابالغ های الزم صادر گردید

ید مزریان این برنامه  بود  اسب:نیازسنزی دقیق با توجه به بافب دانش آموزی *قبل از اجرای برنامه برروم سه عامل مورد تاک

،خواسب و عالقه مخاطبان طرح ، سنزش منابع موجود که این نیازسنزی  ابتدای ورود هر دانش آموز به مدرسه آهید ثرانی  

                  خراص و توسر  مشراورین مدرسره     نام پایه هفتم و یا دانش آموزان ورودی در ایرن دبیرسرتان برا طری مسریری      در آغاز ثبب

 انزام می گردد. 

*در طراحی و اجرای برنامه ها و ف الیب های این دبیرستان مزموعه ای از اولیای متخصرص و م راونین مدرسره و همچنرین     

ویژ  مدرسره برا    گرو  های تخصصی دبیران و نهادهای محلی مشارکب ویژ  داآتند. همچنین تمامی برنامه ها و ف الیب های

 گرددنظر و حمایب آوراهای تخصصی مدرسه تصویب و اجرا می

*با تشکیل کارگا  و انزام پروی  های مختلف )تحقیقی، میدانی( و همچنین انزام کار عملی و برگزاری جشرنوار  فرهنگری و   

 د  اسب.پنج آنبه های هنری و ... فرصب های یادگیری تقریباً گسترد  ای برای فراگیران مهیا آ

*در زمینه تنوی بخشی به محی  های یادگیری س ی آد  اسب تا از همه محی  های موجود مدرسه و آهرستان جهب انزام 

 ف الیب های مدرسه استفاد  گردد.به طور مثال محی  های دانشگاهی و فضای طبی ی و جنگل و فرهنگ سرا ها.

د  و ارزآیابی به نحو  ارائه خود دانش آموز وابسته بود  اسرب. ایرن   *در همه موارد آزمون عملکردی دانش آموزان مد نظر بو

رویکرد باعث آد  اسب تا فراگیران خود را در فرایند انزام ف الیب های مختلف مدرسه سرهیم دانسرته و ترال  بیشرتری در     

 جهب ارائه عملکرد خود داآته باآند.

                    در نمایشرگاهی سراالنه بره م ررض نمرایش و حتری فررو          *آثار و دسب ساخته های دانرش آمروزان در پایران هرر برنامره     

 گذاآته آد  بود .

 *برنامه ها با توجه به نیازهای بومی و با توجه به فرهنگ منطقه طراحی گردیدند.



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

                 ن  نیرز  در این راستا در چند جلسه از کارآفرینران برترر آهرسرتانی در جهرب ایرد  پرردازی و تقویرب انگیرز  دانرش آمروزا           

 استفاد  آد  اسب. 

*برنامه های ویژ  این دبیرستان به دف ات در جلسات مختلف مدیران بیان آد  و به سمع و نظر مدیران مدارس دیگر رساند  

 آد. بدین ترتیب تزربیات خودرا با مدیران مدارس دیگر به اآتراک گذاآتند . 

در راستای بررسی و تحلیل برنامه های اجرا آد  و برنامه ریزی بررای اجررای بهینره    *جلسات م اونین دوآنبه های هرهفته 

 ف الیب های ب دی مدرسه برگزار می گردد.

*این مدرسه در آرای  عادی و آروی کرونا ، برنامه های ویژ  ای را برای دانش آموزان تدارک دید  اسب و برنامه ریزی و اجرا 

 به صورت جدی و با اهتمام ویژ  مورد توجه مزموعه مدیریتی آهید ثانی قرار گرفته اسب .و ارزآیابی برنامه های متنوی 

ف مورد نظرر ترال  الزم   هدابه ا دنیرس یو در راستا ی مشخص آد اصول کل و ف الیب ها، ماموریب ها ودر همه برنامه ها *

و محتروا و   رانیر نقش دب.  ندیآموز  بب یستیرا با یزیکه چگونه و چه چ ی دارندآموزان کامالً آگاهدانش .به عمل آمد  اسب

 .آد  بود نیکامال مشخص و م  آموزآی یا پرورآی منابع

                  و برازخورد  مرورد نظرر انزرام آرد       بیر ف ال یآموزآر  بیر فیکجهب بهبود از آیو  های متنوی   یابیها ارزآدر همه برنامه *

 الزم ارائه گردید.

ملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه  که با چهار گزینه متوس ،خوب،خیلی *با توجه به سطوح ع

ت لرق مری گیررد. برا توجره بره مشراهدات و         5و  0و  1و  0خوب و عالی مشخص می آود و برای هر یک از گزینه ها نمر   

برنامه های بلند مدت انتخاب کرد  و باعرث آرور و      مستندات موجود در مدرسه آهید ثانی و با توجه به این که این مدرسه

آو  و مهارت آموزی به دانش آموزان آد  و دانش آموزان به دلخوا  و خواسب  خود در یانم ت طیرل و سراعات غیرر رسرمی     

مدرسه در ف الیب ها آرکب می کردند  همچنرین اجررای برنامره ویرژ  مدرسره عامرل مشرارکب بیشرتر خرانواد  هرا آرد             

 را به خود اختصاص داد  اسب. 95بنابراین امتیاز این مدرسه در اجرای این برنامه در حد عالی اسب و نمر  اسب .

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيران مدارس از برنامه وينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: متوسطه اول مدرسه: دبیرستان هیات امنایی شهید ثانی اداره:آموزش و پرورش بابل  استان:مازندران

 :79/1/99تاریخ ارزیابی: :92999999تلفن نام مدیر:حسین کیایی: پسرانهجنسیت : 

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * از دالیل اصلی ) منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * از محاسن و معایب برنامه ریزی درسی متمرکز شناخت دارد. 1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * دارد.از عناصر برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت  9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد.از  79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را  79

 در حل آن هاارایه می دهد. 

*    
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 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 و ...( توفیقی

*    



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 گزارش عملکرد

 پسرانـه شـاهد ان ـدبیرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ف عملکرديتوص

 

مری   تیر واقرع در منطقره آرکریکال    9در انتهای خ درغرب استان مازندران، آاهد دور  اول متوسطه نوآهر پسرانه دبیرستان 

سالن ورزآی ادار  آموز  و پررور  آهرسرتان   نیز  ابتدایی آاهد و کارودانش فارابی و پسرانه باآد که  همزوار با دو مدرسه

همکار می باآد.دبیرسرتان آراهد برا     11دانش آموز و  001کالس درس و  9.این واحد آموزآی دارای نوآهر واقع آد  اسب 

ن و کارکنان و اولیا( توانسته جزو مدارس برتر کشور و در سه سال پیاپی به عنوان تال  و مساعی ذی نف ان خود)دانش آموزا

مدرسه ممتاز در برنامه ت الی مدیریب و مفتخر به دریافب گواهینامه اهتمام به کیفیب از سازمان ملی استاندارد آود.  به دلیل 

ه صورت مزراری در مرورد برنامره بروم و فراینرد         بی علی آمس ناتری مدیر آمورآگابا آقا 09/9/88آیوی کرونا  در تاریخ 

اجرای این برنامه در مدرسه ایشان صحبب کردیم . ایشان گفتند که با برگزاری دور  های ضمن خدمب با موضوی برنامه ویژ  

ایرن دور   مدرسه و همچنین با مطال ه آیو  نامه ها و دستورال مل های وزارتی، کتاب راهنمای عمل و برگرزاری جلسرات برا    

 آآنا آد  ام.

سپس با برگزاری جلسه آورای دبیران و ارتباط با اولیا با برگزاری جلسات و ازطریق فضای مزازی و با آ ار )  مدرسه مرنظم  

آاداب( ف الیب ها را آروی کردیم.  آقای ناتری اعتقاد دارد که برنامه ویژ  مدرسه در کنار برنامه های جراری مردارس زمینره    

شارکب دانش آموزان را در امور مدرسه فراهم می آورد و با مشارکب ف االنه دانش آموزان در امور مدرسه و استفاد  تربیب و م

ازفرفیب های آن ها ، زمینه آمادگی دانش آموزان  برای پذیر  مسئولیب های باالتر را در آیند  فراهم می آود. این برنامه با 

دانش آموزان می باآد انزام آد  وف الیرب هرا برر اسراس همرین برنامره انزرام مری         توجه به نیازسنزی که مربوط به عالیق 

آود.ایشان در ادامه تاکید کردند که ایرن واحرد آموزآی تال  نمررود  اسرب تررا بررا استفرراد  ازتمامرری فرفیرب، موجرب         

 رضایتمنردی ذی نف ران خرود ) دانش آموزان، اولیا و کارکنان( را فراهم آورد.

ل موفقیب مدرسه در برنامه ویژ  مدرسه : استفاد  از فرفیب تمامی دانش آموزان در امور مدرسه بود  که با بازدیدهای از دالی

   میدانی از حوز  وزارتی و استانی نقش آفرینی تمامی دانش آموزان مشهود بود  که به اذعان آن هرا مدرسره مرنظم و آراداب    

 بود  اسب.

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 فرم نظر سنجی

 

 

 

 اعالم می نمایم. مشارکت های دانش آموزی  اینجانب                دانش آموز کالس                             عالقمندی خود را جهت شرکت در 

 ردیف عالقمندی دانش آموزان در مشارکت های دانش آموزی الویت بندی ردیف عالقمندی دانش آموزان در مشارکت های دانش آموزی   الویت بندی

 شهردار مدرسه 

 

 

 درب ورودی

 

 شورای دانش آموزی  77
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 2 بهداشت  72 آزمایشگاه 

 

 

 معلمهمیار 

 

79  

 

 اقامه نماز

 

9 

 

 

 فن یار

 

75  

 

 هالل احمر

 

5 

 

 

 نماینده کالس

 

75  

 

 بسیج

 

5 

 

 

 تربیت بدنی

 

70  

 

 پیشتازان

 

0 

 

 

 کتابخانه

 

71  

 

 1 انتظامات

 9 امور بوفه  79 انجمن علمی 

 9 مراسم آغازین  79 امور قرانی                           

  23 امور باغچه 

 

 مهارتهای زندگی

 

73 

دانش آموزان در مشارکت های دانش آموزی و نیاز سنجی فرم عالقمندی   

ویژه دانش آموزان دبیرستان شاهد متوسطه اول نوشهر   



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيالگوی راهبردی اجرای برنامه و

 ساحت تعلیم و تربیت برنامه های هر جلسه استفاده از ظرفیت درس روز هفته 

 

 

 مهر

 مهر                                                          

 اجتماعی و سیاسی نقش شورای دانش آموزی در مدرسه  )قسمت اول( اجتماعیمطالعات  دوشنبه سوم

 زیستی و بدنی برگزاری المپیاد ورزشی تربیت بدنی سه شنبه چهارم

 

 

 

 آبان

 اجتماعی و سیاسی نقش شورای دانش آموزی در مدرسه)قسمت دوم( مطالعات اجتماعی دوشنبه اول

 اجتماعی و سیاسی دانش آموزی درفعالیت های اجتماعینقش بسیج  آمادگی دفاعی شنبه دوم

 زیستی و بدنی ورزش وتاثیر آن در شادابی)قسمت اول( تربیت بدنی سه شنبه سوم

 اجتماعی و سیاسی عوامل موثردر مشارکت دانش آموزان)قسمت اول( مطالعات اجتماعی چهارشنبه چهارم

 ساحت تعلیم و تربیت هر جلسهبرنامه های  استفاده از ظرفیت درس روز هفته 

 

 

 آذر

 اجتماعی و سیاسی آشنایی با بسیج و زیر مجموعه های آن  آمادگی دفاعی شنبه اول 

 اجتماعی و سیاسی تدریس مشارکتی )قسمت اول( تفکر و سبک زندگی دوشنبه دوم

نقش توسل به ائمه در زندگی )قسمت  پیام آسمان یک شنبه سوم

 اول(

 عبادی و اخالقیاعتقادی و 

 اقتصادی و حرفه ای (اول قسمت)نقش آفرینی در کارآفرینی  مطالعات اجتماعی سه شنبه چهارم

 

 

 

 دی

 علمی و فناورانه قسمت اول()برگزاری نمایشگاه جنگ نرم و جنگ سخت آمادگی دفاعی شنبه اول 

 اجتماعی و سیاسی )قسمت اول(مهارت اجتماعی و زندگی تفکر و سبک زندگی شنبه دوم

 اعتقادی و عبادی و اخالقی )قسمت اول(افزایش عزت نفس تفکر و سبک زندگی سه شنبه سوم

 علمی و فناورانه )قسمت اول(بازدید علمی مطالعات اجتماعی چهارشنبه چهارم

                 

 ساحت تعلیم و تربیت برنامه های هر جلسه استفاده از ظرفیت درس روز هفته 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 

 

 بهمن

 اجتماعی و سیاسی )قسمت اول(حق و حقوق در زندگی مطالعات اجتماعی یک شنبه اول

 زیبا شناختی و هنری )قسمت اول(آموزش دوست یابی وهمدلی تفکر و سبک زندگی دوشنبه دوم

 علمی و فناورانه قسمت دوم()برگزاری نمایشگاه جنگ نرم وجنگ سخت آمادگی دفاعی شنبه سوم

 علمی و فناورانه بازدید علمی مطالعات اجتماعی شنبه سه چهارم

 

 

 

 اسفند

مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از  تفکر و سبک زندگی یک شنبه اول

 )قسمت اول(آسیب های اجتماعی

 اجتماعی و سیاسی

 اجتماعی و سیاسی )قسمت دوم(مهارت اجتماعی و زندگی تفکر و سبک زندگی شنبه دوم

 اعتقادی و عبادی و اخالقی )قسمت دوم(افزایش عزت نفس تفکر و سبک زندگی سه شنبه سوم

 اعتقادی و عبادی و اخالقی )قسمت اول(آشنایی با دفاع مقدس مطالعات اجتماعی چهارشنبه چهارم

 

 ساحت تعلیم و تربیت برنامه های هر جلسه استفاده از ظرفیت درس روز هفته 

 

 

 فروردین

 

 اعتقادی و عبادی و اخالقی آشنایی با دفاع مقدس)قسمت دوم( مطالعات اجتماعی چهارشنبه سوم

مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از  تفکر و سبک زندگی یک شنبه چهارم

 آسیب های اجتماعی)قسمت دوم(

 اجتماعی و سیاسی

 اجتماعی و سیاسی سوم(مهارت اجتماعی و زندگی)قسمت  تفکر و سبک زندگی شنبه پنجم

 

 

 

 اردیبهشت

 اجتماعی و سیاسی حق و حقوق در زندگی)قسمت دوم( مطالعات اجتماعی یک شنبه اول

 زیبا شناختی و هنری آموزش دوست یابی وهمدلی)قسمت دوم( تفکر و سبک زندگی دوشنبه دوم

 عبادی و اخالقیاعتقادی و  افزایش عزت نفس)قسمت سوم( تفکر و سبک زندگی سه شنبه سوم

 اقتصادی و حرفه ای (دوم قسمت)نقش آفرینی در کارآفرینی  مطالعات اجتماعی سه شنبه چهارم

عوامل موثردر مشارکت دانش آموزان)قسمت  مطالعات اجتماعی چهارشنبه پنجم

 دوم(

 اجتماعی و سیاسی



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 نمونه طرح برنامه ويژه مدرسه

 شهردار مدرسه الف : عنوان برنامه

 دانش های مشارکت توسعه در آموزان دانش بیشتر همراهی و آشنایی دانش آموزان با مشارکت های دانش آموزی ب: منطق برنامه

 آموزی دانش های ظرفیت از بهینه استفاده نیز و آموزان دانش به ها مسلولیت انتقال آموزی،

ازاجرای برنامه تشــویق و ترغیب دانش آموزان به مشــارکت در امور مدرســه و آماده ســازی جهت پذیرش هدف  پ: اهداف برنامه

 مسلولیت ها در آینده

ــرح  محتوای برنامه یا ش

 فعالیت ها

محتوای برنامه برگزاری جلسـات با دانش آموزان با موضـوع مشارکت های دانش آموزی و کتابچه دانش آموزی و   

   ازمانی جهت کسب تجربه با بازدیدهای میدانیحضور در مراکز برون س

 دانش میان و آغازین مراسم در کاندیداها های صحبت و حضور و آموزی دانش شورای انتخابات تبلیغات شـروع  با

 جهت ریزی برنامه آموزی دانش شورای اصلی اعضای جمع در حضور و آرا کسـب  و حداکثری جذب جهت آموزان

 .شود می آغاز مدرسه شهردار انتخاب

موضـوعات پشتیبان در  

 برنامه درسی تجویزی

 استفاده ازظرفیت های برون سازمانی جهت توجیه دانش آموزان

حجم زمانی و چگونگی 

 زمانبندی اجرا

طی سـی هفته در دروس مختلف از جمله مطالعات اجتماعی، تفکر وسبک زندگی ،آمادگی دفاعی، تربیت بدنی و  

 ساعت می باشد. 03پیام آسمان که در مجموع 

 همراهی در کلیه فعالیت های مدرسه، نقش پذیری دانش آموزان در امور مدرسه  فرصتهای یادگیری

مجری و ارایــه کننــده 

 برنامه

مدیر، معاون پرورشـی، معاون آموزشی،فناوری، دبیران مطالعات اجتماعی و تفکر و سبک زندگی وآمادگی دفاعی  

 و تربیت بدنی و پیام آسمان

عــملکرد مورد انتظــار 

پس ازاجرای برنـامـه و   

 نحوه ارزشیابی

 یادگیری مهارت زندگی،باال رفتن اعتماد به نفس دانش آموزان، آمادگی برای پذیرش مسلولیت های بزرگتر

 
 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ل عملکرد يتحل

 کارکنان این آموزآگا  اطالعات کافی در زمینه برنامه بوم داآتند*با توجه به توضیحات مدیر و مستندات ارسالی مدیریب و 

 *جلسات آموزآی و توجیهی برای کارکنان و اولیا و دانش آموزان توس  کمیته طرح بوم مدرسه به صورت عالی برگزار گردید

                 ارچوب ت یرین آرد    با توجه به استفاد  از ذی نف ان و فرفیب های دانرش آمروزان برنامره ریرزی بره نحرو مطلروب و در چر        

 انزام گرفب

 طراحی آموزآی بر اساس منطق و اهداف ت یین آد  انزام گرفب که با استقبال دانش آموزان به بهترین نحو انزام پذیرفب*

 برنامه ویژ  مدرسه با همکاری ذی نف ان و استفاد  از تخصص اولیا  انزام آد

 فاد  از فرفیب های دانش آموزی در جلسه آورای مدرسه با نظر  اعضا انزام گرفبموضوی انتخاب آهردار مدرسه و است*

                ازفرفیب آهردار و اعضای آورا و سخنگوی آورای دانش آموزی در ارتبراط برا ارائره گرزار  و صرحبب در مراسرم آغرازین       

 انزام گرفب

 ن اآتراک گذاری با دیگر مدیران به مدارس  ارسال گردیدگزارآی از این ف الیب ها جهب اطالی به مراجع ذیرب  همچنی*

با توجه به اینکه ما  های پایانی سال به دلیل بیماری کرونا دانش آموزان در مدرسه حضور نداآتند اما ف الیب ها به صورت *

 غیر حضوری انزام پذیرفب.

ب مشارکب در برنامه ها و ف الیب های گروهری آرد    برنامه ها  باعث ایزاد رقابب سالم بین دانش آموزان و ایزاد عالقه جه*

 اسب

 اینفوگرافی موجود در مستندات میتواند از خالقیب های این مدرسه در برنامه بوم می باآد.*

با توجه به سطوح عملکرد در جدول نشانگرها ی مربوط به اجرای برنامه ویژ  مدرسه با چهار گزینه متوس ،خوب،خیلی خوب 

ت لق می گیرد. با توجه بره مشراهدات و سرتندات     5و  0و  1و  0آود و برای هر یک از گزینه ها آمار  و عالی مشخص می 

موجود در مدرسه آاهد و با توجه به این که این مدرسه برنامه هایی را انتخاب کرد  و باعث آور و آو  و مهارت آمروزی بره   

ارکب بیشتر خانواد  ها آد  اسرب . امرا  مسرتندات گرزار       دانش آموزان آد  همچنین اجرای برنامه ویژ  مدرسه عامل مش

عملکرد دانش آموزان به اولیا  خیلی واضح نبود و امتیاز در این آاخص خیلی خوب اسب بنابراین  این مدرسه در اجرای ایرن  

 را به خود اختصاص داد  اسب. 90برنامه امتیاز 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهيوران مدارس از برنامه ينشانگرهای مربوط به شناخت مد

 دوره: متوسطه مدرسه شاهد  اداره:آموزش و پرورش نوشهر  استان:مازندران

 :71/9/99تاریخ ارزیابی :    37752759579تلفن  نام مدیر علی شمس ناتری: پسرانهجنسیت : 

 
 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

    * منطق( برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.از دالیل اصلی )  7

    * از راهکارهای پشتیبانی کننده سند تحول از برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  2

    * از رویکردهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  9

    * از چشم انداز کلی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 5

    * از پیامدهای مهم برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  5

    * از دالیل کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  0

    * از محاسن و معایب برنامه ریزی درسی متمرکز شناخت دارد. 1

    * از زمینه های اصلی آموزش در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد. 9

    * برنامه ریزی درسی ) براساس چهارچوب ابالغ شده( شناخت دارد.از عناصر  9

    * از فرایند برنامه ریزی درسی شناخت دارد.  73

    * از رویکرد و الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی شناخت دارد و ارتباط آن را با برنامه ویژه مدرسه می داند.  77

    * از نحوه بکارگیری زمان اختصاص یافته در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  72

    * از وظایف معلم، شورای مدرسه، شورای انجمن اولیا و نهادهای محلی ...در اجرای ویژه مدرسه شناخت دارد. 79

    * از رویکرد و فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از رویکرد و فرایند ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  75

    * از روش های متنوع ارایه عملکرد دانش آموزان در برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد.  70

    * در زمینه ارایه کارنامه به دانش آموزان در زمینه برنامه ویژه مدرسه ایده های خالقانه ای دارد.  71

با موانع موجود در اجرای برنامه ویژه مدرسه شناخت دارد و راهکارهای مناسبی را  79

 در حل آن هاارایه می دهد. 

*    

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينشانگرهای مربوط به نحوه اجرای برنامه و

 متوسط خوب خیلی خوب عالی نشانگر ردیف

جلسات آموزشی و توجیهی برای کارکنان، اولیا، نهادهای محلی، دانش آموزان و ...  7

 برگزار شده است . 

*    

با روش های متعدد و متنوع نیازهای دانش آموزان و محله شناسایی و اولویت بندی  2

 شده است . 

*    

برنامه ریزی درسی برای برنامه ویژه مدرسه براساس چهارچوب ابالغ شده تدوین شده  9

 است . 

*    

به درستیتبیین  9منطق، اهداف و دیگر عناصر برنامه درسی بر اساس چهارچوب بند  5

 شده است.

*    

    * فرصت های یادگیری با روش های متعدد طراحی و اجرا شده است . 5

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت معلمان ، معاونین مدرسه طراحی و اجرا شده است . 0

    * برنامه ویژه مدرسه با مشارکت اولیا و نهادهای محلی طراحی و اجرا شده است .  1

    * از محیط های یادگیری متنوع جهت آموزش بهره گیری شده است.  9

    * موضوعات و مهارت های انتخاب شده با ماهیت دوره تناسب دارد.  9

    * دانش آموزان به شکل های متنوعی عملکرد خود را ارایه کرده اند.  73

در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از رویکرد خود ارزیابی و عملکردی استفاده شده  77

 است . 

    

    * محصوالت و دست ساخته های دانش آموزان در قالب نمایشگاه و ... ارایه شده است .  72

    * فعالیت ها و پروژه های اجرا شده با واقعیت های زندگی و نیازهای محلی ...و ... تناسب دارد.  79

    * گزارش برنامه ویژه مدرسه جهت اشتراک گذاری تهیه و منعکس شده  است.  75

یادگیری دانش آموزان به روش های متنوع برای خانواده ها بازخورد داده شده )کارنامه  75

 و ...( توفیقی

*    



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 ژه مدرسهينقاط قوت برنامه ی و
    

   استفاده از روشهای فعال  تدریس به ویژه مشارکت حداکثری دانش آموزان و فعالیت میدانی و کسـب

 تجربه و مهارت های زندگی

 ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان با تقویت مهارت ها 

   استفاده از ظرفیت و پتانسیل اولیا جهت آموزش و استفاده از تخصص اولیای محترم 

 شناسایی نیازهای بومی ، محلی و منطقه ای و تالش در جهت تامین نیازهای شناسایی شده 

  بازاریابی و اشتغال زایی با توجه به شناسایی نیازهای بومی و آموزش مهارت های الزم 

 و تمرکز زدایی ماد به مدیران مدارستاع 

  کتـب درسـی یکـی از رسـانه هـای        ایجـاد ایـن تفکـر کـه    تنوع بخشی به محیط های یـادگیری و                       

 آموزشی است

         توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و متناسب سـازی برنامـه ی درسـی بـر اسـاس نیـاز هـای                

 خاص آنان

  بکارگیری تمام حواس در طرح بومتقویت مشاهده تاملی و 

 تقویت اعتماد به نفس به ویژه در دانش آموزان با نیاز های ویژه 

 تقویت ایجاد انگیزه جهت مطالعه همراه با لذت یادت 

  ارتقای توانمندی حرفه ای معلمان 

 مشارکت سازمان ها ودستگاه هاو افراد متخصص بیرونی 

 آموزان تربیت وآموزش همه جانبه )شش ساحتی( دانش 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 معايب اجرای طرح بوم
  

      تغییر درنگرش جامعه بزرت دانش آموزی با وجود دیدگاه های مختلف بـین اولیـای ایشـان شـهامت

 بزرگی می خواهد.

 .معلمان ومدیران از آموزش وتجربه الزم برخوردار نیستند 

          معلمان به نوعی اجرای برنامه ویـژه مدرسـه را مسـلولیت هـای اضـافی وبیشـتر از اوقـات وظیفـه                

 خودتلقی می نمایند.

 امکانات و تجهیزات آموزشی همه مدارس یکسان نیست که بتوان طرح بوم را اجرا کرد 

  عدم استقالل در استفاده از نیروهای متخصص بیرونی 

 آموزان در هر کالس تراکم باالی دانش 

  عدم همکاری نهادها و سازمانها در راستای تحقق این برنامه 

 عدم حمایت قانونی از مدارس جهت گسترش بازدیدهای علمی و فعالیت های بیرون از مدرسه 

                عدم عالقمندی در بعضی از دانش آموزان 

                 یا مدرسه به تعدادعدم امکان تهیه ابزار توسط خانواده و 

            وجود قوانین دست و پا گیر در چارچوب آموزش و پرورش 

            اولیا و ایجاد تغییر نگرش در اولیا که زمان بر هست عدم آگاهی 

 

 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

 پيشنهادات
 

 .اگر برنامه ها به صورت کارگاه ها تشکیل شود از لحاظ کیفی بهتر خواهد بود 

  د بوددانش آموزان در کارگاه بیشتر شود، موثرتر خواهاگر تعداد جلسات حضور. 

         در سال تحصیلی جدید با تجربه ای که از کرونا به دست آمـد و توقـف ناگهـانی آمـوزش بـه شـکل

حضوری با تولید محتوای الکترونیکی مانند سایر دروس ، طرح ویژه مدرسه هم می نواند ادامه داشـته  

 باشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتکارات استانت و يخالق
 



  

 

 

اجرای برنامه ویژه مدرسه الگوی راهبردی  

 استـان مـازنـدران

99-99سال تحصیلی   

  استفاده از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه در  آموزش غیر مستقیم دروس و تقویت مهارت زبانی و مهارت

حل مساله و ایجاد عالقه به مطالعه در دانش آموران مدرسه شهیدان راستگو و بهرام پور در روسـتای  

 پاشاکال ناحیه دو ساری .

 ها و طرح وبرنامه ها ی مدرسه و توجه بـه آمـوزش دانـش     تشویق به مشارکت اولیا در تمامی فعالیت

 آموزان از طریق برنامه ویژه مدرسه در دبستان شهیدان راستگو و بهرام پور 

    آمورش مهارت و معرفی حرفه با توجه به شرایط بومی و امکانات موجود در روستای پاشـاکال )وجـود

حالل و درآمد زایی بـرای خـانواده هـا بـا      درختان توت و داشتن فضای مناسب ( و ایجاد کسب و کار

 پرورش کرم ابریشم

     انتخاب برنامه های بلند مدت و آموزش مناسب باعث استعداد یابی و سوق دانش آمـوزان بـه سـمت

استعدادشان شده است به عنوان مثال چند نفر از دانش آموران شرکت کننـده در کـالس فـن بیـان     

 ی و شهرستانی شده اندمجریان توانمند در برنامه های استان

      اجرای برنامه ا ی تحت عنوان )کارگاه مهارت( که در دوبخش هنری وفنـی در مدرسـه شـهید ثـانی

شهرستان بابل اجرا شده است . عناوین برنامه های هنری موسیقی ، کار روی چوب و... بوده که دانش 

به ادامـه فعالیـت پرداختـه و    آموزان بر اساس عالقه جذب آن شده اند در رشته موسیقی دانش آموز 

باعث کسب در آمد شده و در رشته کار روی چوب هم بعضی ار دانش آموزان در فضای منزل فعالیـت  

 را ادامه داده اند.
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 پـایـان                                                           

 99-99 کارگـروه برنامـه ویـژه مـدرسه                                                                                              

 استـان مـازندران                                                                                                                                  


