
تجزیه و تحلیل

99/11/11شنبه 

(دی ماه)پايش مستمر کالس درس 
99-1400تحصیلی سال 

ویژه راهبران ، مدیران و معاونین آموزشی 
مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن
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پیام رسان و ابزارهای مورد استفاده معلمان(: 4)بخش 
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مطلوب می باشد نیاز به حمایت دارد مطلوب نمی باشد

تسلط معلم بر تدریس

مدیریت کالس درس(: 5)بخش 
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نوع تکالیف ارائه شده
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بازخورد داده شد بازخورد مناسب نبود بررسی نشد

بررسی تکالیف

مکمل های تقویتی(: 6)بخش 
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ثبت عملکرد دارد ثبت عملکرد ندارد

بررسی دفاتر شاخص

فرآیند ارزیابی و ارزشیابی(: 7)بخش 
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دارند ندارد

تولید و ساخت آزمون های مجازیتولید محتوای الکترونیکی

72%

28%

ثبت عملکرد دارد ثبت عملکرد ندارد

(حمایت علمی و آموزشی)دانش شغلی 
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دارند ندارد

مهارت ها و توانمندهای معلمان(: 8)بخش 
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انتخابی بازدیدکنندگان از عملکرد معلمانمقیاس (: 9)بخش 



فعالیت های خالقیتی و نو

43

57
دخالقیت مشاهده ش

مشاهده نشد

:های مشاهده شدهاهم خالقیت 
اجرای نمایش عروسکی برای تدریس. 1

ارائه فعالیت های پروژه ای و تحقیقی. 2

پرسش و پاسخ شفاهی با استفاده از . 3Googel meet

ارائه . کنفرانس توسط دانش آموزان4

تهیه . والدینآموزشی ویژه کلیپ های 5

تولید دست ساخته های آموزشی و استفاده در فرآیند آموزش. 6

...و7.

خالقیت و نوآوری(: 10)بخش 



تهیه درسنامه

درسوونامه محتوووای از منظووور 
ل آموزشی می باشد ؛ که شام

مقدمه ، تعواریف آموزشوی ،   
خالصووه یووا چکیووده دروس ، 
سواالت و آزمون های پایوانی 

. تشکیل شده است
درسنامه را می تووان از یوک   

تاب کتاب یا یک بخشی از ک
ه             یا یک فصول از کتواب تهیو   

و  بووه صووورت چوواپ شووده               
در اختیووار دانووش آموووزان             

.قرار داد

تماس تلفنی

ن با برخی از همکاران بیان داشت
تموواس تلفنووی در هووول هفتووه               

می توان بخشی از دغدغه هوای   
.آموزشی را کاهش داد

بسته آموزشی

ن ، برخی از همکاران بیان داشوت 
می توان کلیوپ هوای آمووزش    

ه را دسته بندی کورد ... دورس و
در Flashیووا CDو در قالووب 

.اختیار دانش آموزان قرار داد

شبکه آموزش

ن برخی از همکاران بیوان داشوت  
اهالع رسانی جدول زمان بنودی 
ه برنامه های آموزشوی و اسوتفاد  

از شبکه های آموزش می تووان  
.استفاده کرد

مربی-طرح والد

این هرح معلم می تواند هوی برناموه ریوزی از پویش    در 
ا خود در تعین شده ، هفته ای یک روز ، نشستی را با اولی

خصوص فعالیت هایی کوه قورار اسوت ، در هوول هفتوه      
. تدریس انجام شود ، برگزار نماید

:پیشنهادات
از مربوی بنوا بوه نیو    حضوری یا مجازی والد نشست -

.تشکیل دادای یکبار می توان هفته معلم ، 
وزان مطالبی که قرار است در هول هفته به دانش آم-

ای در اختیار اولیقبل می توان آموزش داده شود ، از 
.داددانش آموزان قرار 

را بورای رفوا ابهاموات و مشوکالت اولیوا در      زمانی -
.خصوص مسائل آموزشی اختصاص داده شود

رفع اشکال

ته معلم می تواند یک روز در هف
را در مدرسوووه جهوووت رفوووا  

ن مشکالت آموزشی دانش آموزا
.برنامه ریزی داشت

پشتیبانی آموزشی(: 11)بخش 



تسلط بر محتوای درس

پیگیری مستمر آموزش

آرامش و صبر در پاسخگویی به دانش آموزان

ارتباط عاهفی با دانش آموزان

آشنایی با فناروی های آموزشی

استفاده از روش های تدریس نوین

استفاده از آموزش برخط

مدیریت در کالس درس

برگزاری چالش های مجازی

ارائه بارخورد به فعالیت های دانش آموزان

تسلط بر تولید محتوای آموزشی

نقاط قوت معلمان(: 12)بخش 



نقاط قابل پیگیری(: 13)بخش 

حتی درس ریاضی...!!! آموزش دروس فقط با فایل های صوتی 

...استفاده مکرر از محتواهای آموزشی سایت ها ، کانال های مختلف و

...ناهماهنگی در شروع و پایان تدریس و

عدم استفاده از آزمون های آنالین و متنوع در فضای مجازی

.دعدم پیگیری مستمر دانش آموزانی که در کالس های مجازی غیبت دارن

استفاده مکرر از بازخوردهای تک کلمه ای

...و



تقدیر از آموزگاران

در برخووووی نظوووورات و  
پیشوونهادات بیووان شووده ؛ 
جهووت ایجوواد انگیووزه در  
آموزگوواران بووا هموواهنگی 
مووووودیران و معووووواونین 
آموزشی برای آموزگواران  

اموه  فعال و توانمند تقدیرن
.اهدا گردد

بسته های آموزشی

در برخووووی نظوووورات و  
؛ پیشوونهادات بیووان شووده

جهت اسوتفاده همکوارانی  
وای که توانایی تولید محتو 

آموزشوووووی ندارنووووود ،                
ه گروه های آموزشی بسوت 

های آموزشوی تهیوه و در   
اختیووار آموزگوواران قوورار 

.دهند

دثبت فرم های بازدی

در برخوووووی نظووووورات و 
پیشوونهادات بیووان شووده ؛ 
جهووت سوورعت بخشووی و  

آینود  کیفیت بخشی بوه فر 
بازدیوود ، فقووط فوورم هووای 

ه الکترونیکووی در هووول مووا
. ثبت گردد

ا در برای بایگانی بازدیوده 
مدرسه می توان هی یوک  
جدول مشخصات آموزگار 

... ، نقاط قووت و ضوعف و   
.ثبت داشت

برگزاری کارگاه

در برخووووی نظوووورات و  
؛ پیشوونهادات بیووان شووده
ی جهت ارتقای دانش شغل
تر همکاران و آشنایی بیشو 

با فناوری هوای آموزشوی   
کووالس هووای کارگوواهی  

.تشکیل گردد

درخواست های بازدیدکنندگان(: 14)بخش 
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...نقشه راه (: 15)بخش 



از مدارس دوره ی ابتدایی خصوصاً مدارس روستایی و چندپایه ؛ متاسوفانه اکرور مودارس در   ( 1399آذر و دی )هی بازدیدهای میدانی -1
.نیاز به آموزش و پیگیری از سوی راهبران آموزشی دارند... صورتجلسات شورای معلمان ، شورای مدرسه ومستندسازی بخش 

وسوط راهبوران   آموزگواران ت ارتقای دانش شوغلی  جهت تبادل تجربیات و برگزاری نشست های تخصصی به تحلیل ارائه شده ؛ با توجه -2
.  آموزشی هر حوزه مورد انتظار می باشد

ران بوین راهبوران آموزشوی  و مودی    نشست ماهانه یا فصللی  جهت شناخت مسائل و مشکالت موجود در مدارس ؛ برنامه ریزی گردد ؛ -3
.برگزار شود

ازدیودهای  هی بررسی های انجام شده برخی از مدارس فراوانی بازدید بیشتر و برخی فراوانی بازدید کمتری دارنود ؛ سوعی گوردد در ب   -4
.برقرار باشدتعادل در بازدیدمدارس 

کالس درس در یک روز می باشد ؛ هوری برنامه ریوزی گوردد   2راهبران آموزشی در بهمن ماه حداقل بازدیدهای روزانه انتظار ما در -5
.تا بازدیدهای حضوری از مدارس بیشتر انجام گیرد

ود و خالصوه  شو تجزیه و تحلیل جهت شناسایی مشکالت آموزشی موجود ؛ پیشنهاد می شود تمامی بازدیدهای انجام شده توسط راهبران -6
.تحلیل ها در نشست های هفتگی راهبران مورد بررسی قرار گیرند

.هفته ای حداقل یکبار نشست مشترک بین راهبران در اداره برگزار گردد-7

پیگیری های مورد انتظار از راهبران آموزشی(: 16)بخش 



پایان

کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

Email: Saeedmk61@gmail.com * Telegram: @TE_Tonekabon * Tel: 09111180588


