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باسمه تعالی
بِ :هدیریت /ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى /هٌطقًِ/احیِ
از  :ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى هرکسی
هَضَع :فراخَاى فؼالیت ّای ػلوی – آهَزشی گرٍُ ػلَم اجتواػی
سالم ػلیکن
بااا احترام،گاارٍُ آهَزشاای ػلااَم اجتواااػی اسااتاى در راسااتای اجاارای برًاهااِ ّااای هبااَل سااالیاًِ خااَد ٍ
دبیرخاًااِ راّیااری در

ػلااَم اجتواااػی در سااات صیباایلی  95-96اقاادام بااِ فؼالیاات ّااای نیاال ًوااَدُ اساات .

دسااتَر فرهاییااد ًباایت بااِ ایااالع رساااًی ،شاارکت فؼااات ّوکاااراى ،جوااغ آٍری ٍ ارسااات آ ااار در زهاااى هقاارر ٍ
بِ شرح نیل اقدام ًوایٌد.
 -1فایاال شاایَُ ًاهااِ اجاارای ایااي برمااٌاهِ ٍ فاارم ّااای هربااَم از ساااهاًِ گاارٍُ آهَزشاای ػلااَم اجتواااػی بااِ
ًماًی  ejtemaei.tama.irقابل دریافت هی باشد.
 -2ایي برمٌاهِ شاهل  2فؼالیت ّای نیل هی باشد.
ردیف

ًام فؼالیت

ًیَُ ارسات آ ار

هْلت ارسات

1

برگساری ًمبت صرببی دبیراى

پبت الکترًٍیک گرٍُ

آنرهاُ

گبترُ

گرٍُ ّدف

فؼالیت
باهیَریت آهَزش فرآیٌددر
2

پژٍّی

هبابقِ یراحی ٍ صدٍیي باًک سؤات
جاهؼِ شٌاسی 1پایِ دّن

3

هبابفِ یراحی ٍصدٍیي یرح در
جاهؼِ شٌاسی 1پایِ دّن بارٍیکرددر

استاًی

فایل word
پبت الکترًٍیک گرٍُ

اجتواػی
95/10/10

استاًی

فایل  wordو pdf
پبت الکترًٍیک گرٍُ

دبیااراى ػلااَم
دبیااراى ػلااَم
اجتواػی

95/10/10

استاًی

فایل word ,pdf

دبیااراى ػلااَم
اجتواػی

پژٍّی
4

بازدید ػلوی آهَزشی دبیراى

--

هتؼاقیاااااا استاًی

دبیااراى ػلااَم

اػااااااالم

اجتواػی

خَاّدشد
 -3آدر پباااااات الکترًٍیااااااک گاااااارٍُ آهَزشاااااای ػلااااااَم اجتواااااااػی اسااااااتاى هرکااااااسی
ejtemaei.tama.@chmail.ir
 -4آ ار ارسالی دارای شٌاسٌاهِ کاهل باشدً (.ام ٍ ًام خاًَادگی ،هٌطقِ ،کد پرسٌلی ،شوارُ صوا )
 -5بااِ حاااحیاى  3رصیااِ اٍت ّاار فؼالیاات بااا یاارح ٍ صبااَیه آى در کویتااِ ی هربااَم از یاارف ایااي ادارُ کاال ،لااَح
صقدیر اّدا هی گردد.
 -6از آًجا کِ صبوین گیری در فؼالیت ّای گرٍُ ّای آهَزشی کِ هٌجر بِ ًتیجِ خَاّد شد یک اهر گرٍّی( ّوگاًی ) هی باشد،
صواهی هٌایق ٍ ًَاحی صابؼِ استاى هلسم بِ شرکت در ّر یک از ایي فؼالیت ّا هی باشد.

2

* ّوکاراى گراهی جْت راٌّوایی ٍ دریافت پاسخ سؤاالت احتوالی هی صَاًٌد بِ سایت  ejtemaei.tama.irهراجؼِ ٍ یا رٍزّای
دٍشٌیِ ٍ چْارشٌیِ با شوارُ صلفي  086-032220733با سرگرٍُ هربَیِ صوا

حاحل ًوایٌد.

) مسابقه طراحی و تدوین بانک سؤال جامعه شناسی 1
 - 1زهاى ارسات  95/12/20هی باشد.
ّ -2ر دبیر حداکثر 10سؤات بِ ّوراُ پاسرٌاهِ ازدر

یک کتال جاهؼِ شٌاسی 1پایِ دّن چاپ 95ار سات کٌد

 -3سؤاالت ٍ پاسرٌاهِ در دٍ فرهت  pdf ٍ wordبِ پبت الکترًٍیک گرٍُ استاى بِ آدر ejtemaei.tama@chmail.ir :
ارسات گردد.
 -4سااؤات ّااا باار اسااا

فاارم پیَساات ارزیااابی ٍ بااا صَجااِ بااِ اهتیاااز کبااه شاادُ بااِ 3رصیااِ اٍت فؼالیاات بااا یاارح ٍ

صبَیه آى در کویتِ ی هربَم از یرف ایي ادارُ کل ،لَح صقدیر اّدا هی گردد
فرم ارزیابی سؤات
ًام ًام خاًَادگی یراح

استاى

هٌطقِ/شْر

........................

....................

..........................

ردیف

اهتیاز

ٍیژگی

1

1

ارصیام با هیتَای آهَزشی هَرد ًظر

2

هیساى استفادُ از سطَح باالی یادگیری در سؤات

3

هیساى ایجاد اًگیسش در فراگیر

4

حیت ػلوی سؤات

5

هیساى درگیری فراگیر با سؤات

6

هیساى صؼویق یادگیری هفَْم ػلوی هَرد ًظر

7

رٍاى بَدى ٍ رػایت ًکات ًگارشی سؤات

8

صٌاسه پاسخ با صَاًایی فراگیر ٍ ّدف آهَزشی هَرد ًظر
اهتیاز کبه شدُ

2

3

4

.................................

3

5

ببوِ صؼالی
یرح در
کلی

همربات

یرح در

شوارُ:

رٍزاًِ بر اسا

برًاهِ در

هلی

صؼداد داًش آهَز:

ػٌَاى در :

حفیِ:

پایِ:

صاریخ اجرا:

هدت صدریس:

آهَزشگاُ:

هدر :
فؼالیت ّای قیل از صدریس
ّدف کلی جلبِ:

اّداف
جسیی

اًتظارات از داًش

هفاّین

فضای

پیش بیٌی رٍش

کلیدی

آهَزشی

صدریس

ٍسایل آهَزشی

ٍ ًیَُ

آهَزاى در ایي در

چیدهاى
کال

هٌظَر هؼلن
از فرایٌد یاد
دّی ٍ یاد
گیری
ػیارت ازایي
است کِ
داًش
آهَزاى:
.1
.2
ٍ ...
فؼالیت ّای حیي صدریس
فؼالیت ّای یادگیری

فؼالیت داًش رٍش صدریس

فؼالیت دبیر

آهَزاى

(ایجاد هَقؼیت یادگیری )

(اًدیمِ
ٍرزی ،دست
ٍرزی،
خالقیت صَام
با خَباٍری،
خَدپایایی ٍ
خَد ارزیابی )
4

ٍسایل
آهَزشی

زهاى

فؼالیت ّای هقدهاصی
پیش بیٌی رفتار ٍرٍدی
ارزشیابی صمریبی
یا سٌجش آغازیي
آهادُ سازی
( ایجاد اًگیسُ ٍ هؼرفی
در
ارائِ در

جدید)
جدید

لیاظ کردى ارزشیابی
فرآیٌدی

فؼالیت ّای بؼد از صدریس
فؼالیت دبیر
فؼالیت صکویلی
ٍ جوغ بٌدی

ارزشیابی پایاًی

صؼییي صکلیف ٍ فؼالیت
ّای خارج از کال

5

فؼالیت داًش آهَزاى

زهاى

