جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش وپرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان

حضرت علی علیه السالم :
"شما را به تقوی الهی ونظم در امور سفارش میکنم".

برنامه عملیاتی
گروه آموزش زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان

98-99

باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان
معاونت آموزش متوسطه
اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه
نمون برگ تدوين برنامه ها در سال تحصيلی 1398 -99

عنوان برنامه
مستندات
قانوني
اهميت و
ضرورت اجرا
كمي

اجراي برنامه درسي ملي
راهكار  8-6و  11-4سند تحول بنيادين  ،برنامه درس ملي و بندهاي  2و  5ماده  2آيين نامه گروه هاي آموزشي،
اجرايي نمودن برنامه در سي ملي كه به عنوان يكي از زيرنظام هاي ا صلي سند تحول بنيادين بوده و به منزله نق شه جامع يادگيري مي با شد  .فراهم آوردن
ساز و كار منا سب براي طراحي  ،تدوين ،اجرا و ارز شيابي از برنامه هاي در سي  .با توجه به تغييرات به وجود آمده در محتواي آموز شي دوره دوم متو سطه،
آگاهي و شناخت دبيران به اين تغييرات و اجراي برنامه درسي مرتبط با حوزه يادگيري ضرورت مي يابد.
آموزش برنامه درسي ملي و طراحي آموزشي مبتني بر برنامه مذكور به حداقل  80درصد دبيران زبان انگليسي استان
-آشنايي دبيران با مفاد برنامه درسي ملي و حوزه يادگيري

اهداف

كيفي

آموزش دبيران با روش تهيه طرح درس(مبتني بر برنامه درسي ملي. نشست هاي علمي و تخصصي با حضور مولفين كتب جديداتاليف -طراحي نمونه سوال استاندارد( نوبت اول و پاياني پايه دهم ويازدهم )و نمونه سوال شبه نهايي پايه دوازدهم

واحد
برگزاري دوره ضمممن خد مت «بر نا مه درس ملي و طراحي

شاخص

آموزشي(طرح درس نويسي) مبتني بر برنامه درسي ملي»
نقد و بررسي محتواي كتاب زبان انگليسي بر اساس 3برنامه
درسي ملي
برگزاري وب كنفرانس ويژه دبيران

ميزان
سال تحصيلی 97-98

سال تحصيلی98-99

1

2

تعداد
عنوان كتاب

 1عنوان كتاب

كتاب زبان انگليسي 3,2

تعداد

-

 1وب كنفرانس

ضريب اهميت
راهكارهاي
اجرايي
منابع و امكانات
مورد نياز
گستره فعاليت
زمان اجراء

 دوره ضمن خدمت به صورت قطبي(سيستان ،زاهدان ،سراوان ،ايرانشهر ،چابهار) با اعزام سرگروه استان برگزار خواهد شد. -با هماهنگي با اداره فناوري اداره كل ،امكان برگزاري ويدئوكنفرانس فراهم خواهد شد.

 -دریافت گزارش

هزینه برگزاری کارگاه آموزشی و خرید دامنه و اینترنت و تجهیزات نرم افزاری و سخت
مدرسه *

افزاری .

شهرستان *

استان *

از هفته سوم مهرماه 98لغايت  15ارديبهشت ماه  98مي باشد.
اجراي وب كنفرانس و ضمن خدمت برعهده اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشي استان با همكاري مراكز قطب بوده و نقد و بررسي محتواي

مجري

كتب درسي بر عهده شهرستان ها و مناطق با همكاري سرگروه استان مي باشد.

ناظر

دفتر محترم آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش و همچنين دبيرخانه راهبري زبان انگليسي كشوري .

درصد تحقق (
كمي ،كيفي)

%90

عنوان برنامه

استقرار و بهبود نظام ياد دهي -يادگيري
راهكار  11-4، 8-6 ، 2-3 ، 11-7سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  ،بند 2و  4ماده  2آيين نامه گروه هاي آموز شي م صوب شوراي عالي آموزش و

مستندات قانوني

پرورش  ،محور  7برنامه تعالي مديريت مدرسه و سند برنامه درسي ملي

اهميت و ضرورت

تقويت شايستگي هاي حرفه اي دبيران ،تبادل تجربه ،ترويج روش تدريس تلفيقي،فعال و خالق مبتني بر رويكرد برنامه در سي ملي ،ا ستفاده از تجهيزات

اجرا

هوشمند و آزمايشگاه به منظور يادگيري مطلوب و نيز ارزشيابي استاندارد.

آموزش حضوري حداقل  60درصد از دبيران دوره متوسطه نظري در دوره ضمن خدمت کتاب زبان انگلیسی .3پايه دوازدهم
كمي

 حداقل 80درصد در كارگاه هاي آموزشي چهار مهارت اصلی اجراي درس پژوهي در 20درصد مدارس متوسطه نظري -تهيه حداقل دو بسته آموزشي در خصوص درس پژوهي.

اهداف

نظر به عدم برگزاري حضوري دوره هاي ضممن خمدمت بمراي پايمه دوازدهمم ،بماوجود تغييمرات اساسمي كتماب زباان انگلیسای  3در
كيفي

سال تحصيلي  97-98توسمط اداره آمموزش نيمروي انسماني ،نيماز دبيمران بمه برگمزاري دوره حضموري ضمروري بمه نظمر ممي رسمد.
همچنين تشكيل كارگاه هاي كيفيمت بخشمي و دانمف افزايمي همر  45روز بمه منظمور تبمادل نظمر و رفمع مشمكالت دبيمران نيماز ي
ضروري مي باشد.
واحد

ميزان
سال تحصيلی 97-98

توسعه فرهنگ درس پژوهي در دبيرستان هاي متوسطه نظري

درصد مدارس

15%

20%

برگزاري دوره ضمن خدمت براي كتاب زبان انگليسي  3پايه دوازدهم

ساعت

 16ساعت

36ساعت

12

36

-

1

برگزاري كارگاه "تدریس معکوس "

ساعت

برگزاري كارگاه هاي تخصصي چهار مهارت اصلی
پایه دوازدهم

برگزاری مسابقه گویندگی
شاخص

سال تحصيلی98-99

بروزرساني كلينيک مجازي(وبالگ/فضاي مجازي)پرسف و پاسخ دبيران و
ارسال گزارش به دبيرخانه

جشنواره تولید فیلم ومحتوی آموزشی
پایه دهم -درس چهارم
پایه یازدهم –درس سوم
پایه دوازدهم-درس اول

گروهها

60درصد

هرپايه يک
نمونه كار

3

80درصد

5

جشنواره تدريس غير حضوري
پایه دهم -درس اولReading-

هرپايه يک

پایه یازدهم –درس سومVocab-

نمونه كار

3

5

پایه دوازدهم-درس دوم –Grammar

ضريب اهميت
دوره ضمن خدمت پايه دوازدهم به صورت قطبي(سيستان ،زاهدان ،سراوان ،ايرانشهر ،چابهار) با اعزام سرگروه و يا مدرسين مياني برگزار خواهد شد
تشكيل كارگاه هاي آموزشي بصورت مدرسه اي ،منطقه اي ،قطبي و استاني.

راهكارهاي اجرايي

 تشكيل گروه تخصصي توسط سرگروه در پيام رسان هاي داخليكسب مجوز از كميته صدور مجوز همايف ها و نشست هاي تخصصي اداره كل ،استعالم از مراجع ذي صالح ارسال نامه دعوت به نشست تخصصي براي معلمان و سرگروه هاي درسي مناطق و نواحي -ارائه گواهي حضور در جلسه و تحليل فرم هاي نظر سنجي از جلسات

منابع و امكانات
مورد نياز

گستره فعاليت
زمان اجراء
مجري

هزينه برگزاري كارگاه آموزشي  ،خريد دامنه  ،اينترنت  ،تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري
 مكان مناسب براي برگزاري كارگاهها  -وسيله نقليه جهت اياب و ذهاب و ساير هزينه هاي مالي برگزاريمدرسه *

شهرستان *

از هفته اول آبان ماه  98تا نيمه ارديبهشت ماه 99
سرگروه زبان انگليسي استان و شهرستان ها و مناطق با همكاري اداره آموزش نيروي انساني

استان *

دفتر محترم آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش و راهبري زبان انگليسي كشوري .

ناظر
درصد تحقق ( كمي

%100

،كيفي)

عنوان برنامه

مشارکت درآموزش و رشد حرفه ای دبیران

مستندات قانوني

راهكار  8-6 ، 2-3 ، 11-7و  11-4سند تحول بنيادين ،بندهاي  1و  3ماده  2آيين نامه گروه هاي آموزشي و محور  6برنامه تعالي مديريت مدرسه

اهميت و ضرورت

جراي اين برنامه به منظور افزايف دانف ،تغيير نگرش و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي و شممايسممتگي دبيران ،همچنين توسممعه مهارت هاي مديريت

اجرا

كالس درس با هدف تبديل مدارس به سازمان يادگيرنده ضرورت مي يابد.

مشاركت حداقل  20درصد از دبيران در جشنواره الگوهاي تدريس برتر،كمي

 بازبيني  5-10درصد اوراق امتحانات ،نقد و بررسي سواالت امتحانات نهايي و داخلي ،دبيرستان.تهيه بانک سواالت نهايي در پايه دوازدهم

اهداف

آشنايي و بهره گيري از روش ها ي تدريس تلفيقي ،مشاركتي و مسئله محور مبتني بر رويكردهاي برنامه درسي ملي ،شناسايي ،تبادل
كيفي

و ترويج روش هاي خالق و نوآور در فرآيند آموزش و يادگيري .بهبود روش هاي ارزشيابي تحصيلي .
ميزان
واحد

شاخص

سال تحصيلی

سال تحصيلی

97-98

98-99

مشاركت دبيران دوره متوسطه نظري در جشنواره الگوهاي تدريس برتر

درصد

20

20

برگزاري گردهمايي ويژه كارشناسان مناطق

تعداد

1

2

بازبيني اوراق امتحانات نهايي و داخلي نوبت دي  ،خرداد و شهريور ماه توسط سرگروه ها

درصد اوراق

5 -10%

5 -10%

تجزيه و تحليل نتايج امتحانات نهايي

تعداد منطقه

32

32

نقد و بررسي سواالت امتحانات نهايي و داخلي توسط سرگروهها ي مناطق و استان

درصد سواالت

50

80

تهيه بانک سواالت استاندارد براي دروس نهايي به منظور بهره برداري دبيران استان

عنوان درس

1

1

ضريب اهميت
راهكارهاي اجرايي
منابع و امكانات
مورد نياز
گستره فعاليت
زمان اجراء

تهيه برش برنامه وتنظي م تقويم اجرايي و جدول زمانبندي توسط هريک از سرگروههاي نواحي و مناطق و ارسال به استان اجراي فعاليت ها طبق تقويم اجرايي ،برگزاري همايف توجيهي سرگروههاي نواحي و مناطق استانمنابع مالي به منظور برگزاري جشنواره هاي تدريس در مناطق و استان
هزينه همايف كارشناسان،هزينه يک ساله اينترنت فيبر نوري

مدرسه *

استان*

شهرستان*

درطول سال تحصيلي

مجري

اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه استان ،كارشناسان تكنولوژي مناطق و سرگروه هاي استان و مناطق

ناظر

دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش ،دبيرخانه هاي راهبري دروس ،اداره ارزیابی عملکرد

درصد تحقق ( كمي
،كيفي)

%100

عنوان برنامه

مستندات قانوني

اهميت و ضرورت اجرا

راهبري حرفه اي معلمان و دبيران و نظارت بر عملكرد آنها(نظارت و راهنمايي بار تاكيد بر رويكرد باليني)
هدف كالن شماره  7و راهكارهاي  11-4و  17-3سند تحول بنيادين و بند  4و  5ماده  2آيين نامه گروه هاي آموز شي م صوب شوراي عالي
آموزش و پرورش
به منظور اجرايي نمودن راهكار 11-4و  17-3ايجاد نظام ارزيابي صممالحيت معلمان شممامل شممايسممتگي هاي اخالقي،اعتقادي،انقالبي،حرفه اي و
تخ ص صي و ارز شيابي متنا سب با مباني و اهداف سند تحول وا صالح و به روزآوري روش هاي تعليم و تربيت با تاكيد بر روش هاي فعال گروهي ،
خالق باتوجه به نقف الگويي معلمان.

كمي

نظارت برعملكرد دبيران با تاكيد بر رويكرد باليني در  200دبيرستان دوره متوسطه نظري.
 -راهبري حرفه اي معلمان و نظارت بر عملكرد آنان با تاكيد بر نظارت باليني .

اهداف

كيفي

 مشاركت در توانمند سازي معلمان در چارچوب «برنامه درسي ملي» و برنامه هاي درسي و تربيتي مصوب،به ويژه كتاب هاي جديدالتأليف . همكاري در فرآيند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و به كارگيري روش هاي كارآمد براي ارتقاي اثربخشي آن.واحد
نظارت برعملكرد دبيران با تاكيد بر رويكرد

شاخص

باليني
آموزش « مديريت كالس درس» به دبيران
ارز يا بي ع م ل كرد گروه هاي آ موزشممي
شهرستان ها و مناطق استان و ارائه بازخورد

ميزان
سال تحصيلی 97-98

سال تحصيلی98-99

20واحد

100واحد آموزشي

درصد دبيران

40

80

تعداد مناطق

32منطقه

32منطقه

تعداد واحد آموزشي

ضريب اهميت
ح ضور سرگروه ا ستان  ،شهر ستان ها و مناطق ،همتايان آموز شي و مدير و معاونين آموز شي در كالس درس همكاران و نظارت بر
راهكارهاي اجرايي

فرآيند اجراي تدريس.
برگزاري كارگاه آموزشي «مديريت كالس درس»، -ارزيابي از عملكرد كارشناسي گروه هاي آموزشي شهرستان ها و مناطق.

منابع و امكانات مورد
نياز

وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب – هزینه های جانبی بازدید از مراکز

گستره فعاليت
زمان اجراء
مجري

مدرسه*

استان*

شهرستان*

درطول سال تحصيلي
سرگروه هاي استان ومناطق ،شهرستان ها و مناطق و نيز مديران و معاونين آموزشي ،گروه آموزشي توسعه شايستگي هاي حرفه اي معلمان
دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش ،دبيرخانه هاي راهبري  ،اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه استان

ناظر
درصد تحقق ( كمي
،كيفي)

ابراهیم پهلوان
رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

%100

احمد بختیاری
معاون آموزش متوسطه

