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 بسمه تعالی
 

 شيـوه نـامه 
 تخصصی –تشکيل کارگاه های آموزشی 

 هرستان تنکابن ش مراکز مستقل ، مدارس غیردولتی و پیش دبستانی های ضمیمه دولتیمربیان پیش دبستانی ویژه 

 0911-0011سال تحصیلی 
 

 مقدمه (:1بند)

براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نظام تعليم و تربيت نهادي اجتماعي، فرهنگي و سازمان يافته است كه به عنوان 

 آموزان براي تحقق مرتبه اي ازنومهمترين عامل انتقال، بسط و اعتالي فرهنگ در جامعه اسالمي ايران، مسئوليت آماده سازي 

 .ه دارد كه تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته استحيات طيبه در همه ابعاد را برعهد

 آموزان كفايت نوجامعه امروز از لحاظ علمي و تكنولوژي مدام در حال تغيير بوده و ديگر مولفه هاي گذشته براي آموزش 

در برنامه هاي آموزشي ارتقاي  نمي كند و بايد اين تغييرات و تحوالت در نوع و چگونگي آموزش مورد توجه قرار گرفته و

 .توانمندي هاي معلمان به عنوان عنصر اساسي تعليم و تربيت مدنظر قرار بگيرد

 از آغاز فعاليت در اين حرفه بايد دوره ها و مهارت دبستاني پيش مربياندر اين راستا برخي از كارشناسان آموزشي معتقدند كه 

ي لذا معاونت آموزش ابتداي، آماده شوند مربيگري دي و چند مهارتي براي حرفه هاي خاصي را فراگرفته و به گونه اي چندبع

به شرح  دولتي  ضميمهمربيان پيش دبستاني تخصصي ويژه  –شهرستان تنكابن تصميم گرفته است تا كارگاه هاي آموزشي 

 برگزار نمايد.زير، 

 

 اهداف (:2بند)

 دبستانيتوانمند سازي و توسعه دانش حرفه اي مربيان پيش  -

 دانش افزايي و بهبود پيوسته توانايي هاي آموزشي و يادگيري مربيان پيش دبستاني -

 رشد و شكوفايي مهارت ها و فراهم كردن زمينه ي الزم براي وحدت همگاني در پيشبرد اهداف آموزشي -

 فراهم كردن شرايط براي رشد خالقيت و نوآوري -

 وش هاي تدريستبادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بخشي ر -

 بررسي امكانات آموزشي موجود در مدرسه و نظم بخشيدن به آنها -

 
 

 مخاطبین کارگاه   (:3بند)

 مراکز مستقل ، مدارس غیردولتی و پیش دبستانی های ضمیمه دولتیمربیان پیش دبستانی ویژه کارگاه این 

 می باشد. شهرستان تنکابن
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 عناوین کارگاه (:4بند)

 نام مدرس عنوان کارگاه ردیف
نوع 

 برگزاری
 تاریخ برگزاری

ساعت 

 برگزاری

 0-11 11/40/1044 مجازی کینه عبداله پورس بررسی محتوای بسته های آموزشی      1

 11-10 11/40/1044 مجازی حمزه آبار مدیریت کالس درس 1

 11-10 14/40/1044 مجازی محمدمهدی جوربنیان تولید محتوای الکترونیکی 1

 11-11 10/40/1044 مجازی کاسگریسعید مالنتاج  بایدها و نبایدهای آموزش مجازی 0

 14-11 11/40/1044 مجازی افسانه محرابی مداخالت بهنگام برای نوآموزان 1

 1-11 10/40/1044 مجازی هاتف هاشمی نسب بازی و یادگیری 6
 

  شرایط حضور در کارگاه (:5بند)

طابق با ليست م مراكز مستقل ، مدارس غيردولتي و پيش دبستاني هاي ضميمه دولتيمربيان پيش دبستاني  حضور كليه -

 الزامي مي باشد.پيوستي 

 خواهد شد. برگزار Skyroomدر بستر  صورت مجازیو به  مطابق با جدول زمان بندی ، كليه كارگاه ها -

 لينک كارگاه يک روز قبل در اختيار مربيان قرار خواهد گرفت. -

 تخصصي صادر مي گردد. -هاي آموزشي گواهي حضور در كارگاه ساعت  23 ، ي شركت كنندگانكليه براي -

 نكابنشهرستان ت ابتدايي و پيش دبستانيافت هر گونه اطالعات به كارشناسي همكاران محترم مي توانند جهت دري -

 تماس حاصل نمايند. 10111411مراجعه و يا با شماره تماس  
 

 جدول زمان بندي  (:6بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 41/40/1044 40/40/1044 تخصصی و ارسال بخشنامه -تدوین شیوه نامه کارگاه های آموزشی  1

 11/40/1044 41/40/1044 نشست تخصصی با مدرسین کارگاه ها 1

 1044آبان ماه  تخصصی طبق جدول زمان بندی کالس ها –تشکیل کارگاه های آموزشی  1

 11/41/1044 41/41/1044 تخصصی -صدور گواهی حضور در کارگاه آموزشی  0
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