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«با تأکید بر روشهاي تدریس تلفیقي و مسئلهمحور»
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واحد برنامهريزي گروههاي آموزشي

سال تحصيلي 1398-99

باسمه تعالي

مقدمه و ضرورت
با توجه به تحوالت جهاني در عرصۀ آموزش و يادگيري و نقش تحولآفرين آموزش و پرورش در تربيت
همهجانبۀ دانشآموزان ،زمينهسازي براي توليد ايدهها و روشهاي نو و بهكارگيري آنها در برنامهها و
فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدارس امري ضروري است .آموزش و پرورش براي رسيدن به اين جايگاه ،به
منظور تربيت نسلي مومن ،خداجو ،مسئوليتپذير ،پژوهشگر ،خالق ،نوآور ،مولد علم و ...نيازمند بهرهگيري از
معلمان توانمند ،خردورز ،پژوهشمحور و جوياي دانش است.
بر اين اساس توجه به بخشي از چرخشهاي تحولي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مبني بر
چرخش از "دانشآموز منفعل در كالس درس" به "دانشآموز تربيتيافتۀ فعال در محيطهاي تربيتي" و نيز
چرخش از "روشهاي خشک فردي و انعطافناپذير" به "روشهاي خالق ،فعال و گروهي" نيازمند آن است
كه با اجراي برنامههاي مؤثر نسبت به تغيير روشهاي تدريس و تسهيل فرايند يادگيري دانشآموزان اقدام
الزم صورت پذيرد.
با توجه به اهميت و ضرورت نوآوري در فرايند آموزش و يادگيري و به استناد فعاليت ( 8-1مديريت و
اجراي جشنوارۀ نوآوري در فرايند آموزش و يادگيري دبيران دورۀ اول متوسطه) برنامۀ  27از مجموعه
برنامههاي معاونت آموزش متوسطه ،حوزۀ ستادي در سال  1398ابالغي وزارت متبوع به شماره – 9373
" 98/01/27جشنوارۀ نوآوري در فرايند آموزش و يادگيري" با تأكيد بر روشهاي تدریس تلفیقي و
مسئلهمحور در اهداف و محورهاي زير به منظور اجرا ابالغ ميگردد:
اهداف

 −به فرايند آموزش و يادگيري كيفيتبخشد.

 −دبيران با روشهاي تدريس تلفيقي /حل مسئلۀ مبتني بر رويكردهاي برنامۀ درسي ملي آشنا شوند.
 −روشهاي خالق و نوآور در فرآيند آموزش و يادگيري ترويج ،تبادل و شناسايي شوند.
محورهاي جشنوارة نوآوري در روشهاي آموزش و يادگيري
 −نوآوري در توليد و بهكارگيري رسانههاي پرشمار

 −نوآوري در سنجش تكويني با تأكيد بر سنجش عملكردي

 −نوآوري در روشهاي مشاركت اولياي دانشآموزان در فرايند يادگيري

رويكردهاي مورد تأكيد جشنواره

 −ترويج فرهنگ كار گروهي و مشاركتي

 −توجه به نشاط و انگيزه در فرايند آموزش و يادگيري
 −توجه به فرهنگ حفظ محيط زيست
 −تحكيم هويت اسالمي -ايراني

 −توجه به فرهنگ كار و كارآفريني
مخاطبان
تمامي دبيران دورۀ اول متوسطۀ مدارس (عادي ،نمونهدولتي ،استعدادهاي درخشان ،غيردولتي و)...
ميتوانند با تشكيل گروههاي  2يا  3نفره در اين جشنواره شركت نمايند.

تبصره:
 -1دبيران مدارس غيردولتي نيز با تأكيد بر نداشتن رابطه حقوقي با آموزش و پرورش ،ميتوانند در
جشنواره شركت نمايند.
 -2دبيراني كه در سال تحصيلي گذشته رتبه اول كشوري جشنواره را كسب كردهاند يک سال توقف
خواهند داشت؛ پيشنهاد ميشود با صالحديد استان در سال تحصيلي جاري به عنوان راهنما و داور
جشنواره با استان همكاري نمايند.
كميتة برنامهريزي و هماهنگي استان و منطقه
•

-

اعضا

مديركل آموزش و پرورش (رئيس كميته)
معاون آموزش متوسطه (دبير كميته)
معاون توسعۀ مديريت و پشتيباني
رئيس ادارۀ فناوري و گروههاي آموزشي
رئيس ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه
رييس گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي
سرگروههاي دروس
نمايندۀ دانشگاه فرهنگيان
افراد صاحبنظر و مطلع «در صورت لزوم»
مسئول روابط عمومي
•

وظايف

 برگزاري جلسات توجيهي براي مسئولين گروههاي آموزشي نواحي و مناطق برگزاري جلسات توجيهي-آموزشي ويژۀ سرگروههاي درسي استان و مناطق -برگزاري جلسات توجيهي-آموزشي ويژۀ دبيران و مديران و معاونان آموزشي مدارس

-

تكثير و نصب پوستر در كليۀ مدارس دورۀ اول و ادارات آموزش و پرورش
تشكيل تيمهاي ارزيابي و داوري و بررسي فيلمهاي ارائه شده و طراحي آموزشي بر اساس فرم
داوري
ارسال نتايج داوري و آثار برگزيده به دبيرخانۀ نوآوري براساس تقويم اجرايي
برگزاري جشنوارۀ استاني بر اساس مدل كشوري
مستندسازي مراحل مختلف جشنواره به صورت نوشتاري و تصويري
اطالعرساني مؤثر و انجام تمهيدات الزم براي تشويق مديران و دبيران مناطق و مدارس فعال و
موفق در جشنواره
نظارت بر حسن اجراي جشنواره
اشاعۀ دستاوردهاي جشنواره
ارسال گزارش از فرآيند اجرا به دفترآموزش دورۀ اول متوسطه

*توجه :واحد تكنولوژي و گروههاي آموزشي زیر نظر معاونت آموزش متوسطه و با جلب مشارکت همة
اعضاي کمیتة برنامهریزي و هماهنگي استان و منطقه ،بویژه مسئول آموزش دورة اول متوسطه ،مدیریت
و هدایت طرح را عهدهدار خواهد بود.

فرايند اجرا
الف :طراحي و تدوين
در اين بخش گروههاي شركتكننده ،نوآوري در محور انتخابي خود را از طريق طراحي آموزشي درس مورد
نظر با رويكرد روشهاي تدريس تلفيقي و مسئلهمحور(مطابق نمونبرگ شمارۀ  ،)1ارائه مينمايند.
*توجه :فصل ادبیات بومي با درسهاي آزاد در کتاب فارسي متوسطة اول ،فرصت مناسبي است براي
دبیران ادبیات فارسي تا تألیف بخشي از کتاب را به عهده بگیرند .بنابراین براي دبیران ادبیات ،محور
انتخابي جشنواره ميتواند محتواي تألیفي درس آزاد باشد.

نمون برگ شماره 1

نام درس:

موضوع تدریس و نوآوري:

محور انتخابي:

نام و نام خانوادگي اعضاي تیم:

 -اهداف و انتظارات یادگیري:

 -پیشدانستهها و سنجش آغازین:

 -تدارك فرصتهاي متنوع یادگیري:

 اجراي تدریس:در طراحي و پيشبيني فعاليتهاي آموزشي ،انتظار ميرود موارد زير در نظر گرفته شود:
✓ كاوش و پژوهش در كالس درس
✓ تعامل و همانديشي دانشآموزان با يكديگر و با معلم
✓ دستورزي و بهكارگيري فناوري
✓ ارتباط موضوع درس با عرصههاي خدا ،خلق ،خلقت و خود
✓ بهكارگيري سنجش تكويني در جريان تدريس و يادگيري با تأكيد بر سنجش عملكرد
فعالیتهاي آموزشي
-

نقش تسهیلگري معلم
-

 -تكالیف و فعالیتهاي خارج از کالس (با تأکید بر تكالیف تمریني ،پروژهاي ،پژوهشي و)...

 -سنجش پایاني (با تأکید بر سنجش عملكردي)

زمانبندي

"چارچوب طراحي آموزشي با رويكرد روشهاي تدريس تلفيقي و مسئلهمحور "

راهنماي تكميل طراحي آموزشي
طراحي آموزشي به منزلۀ ترسيم سفري است از مبدا به مقصد؛ مسيري كه يادگيرنده در فرايند يادگيري بايد
پيموده ،فعاليتهاي يادگيري را تعيين نمايد كه در مجموع به رشد دانشآموز منجر ميشود.
در طراحي آموزشي بايد به موارد زير توجه كرد:
 -1بر اساس مفاهيم و محتواي هر يک از دروس در هر يک از برنامههاي درسي ،اهداف يادگيري با تأكيد بر
شايستگيهاي مورد انتظار درس مربوطه نوشته ميشود.
عناصر
شايستگیها

صالحيتهای يادگيری

تفكر و تعقل

تخيل ،حل مسئله ،تفكر انتقادي ،ابداع و خلق ،تفكر سيستمي ،پرسشگري ،كاوشگري ،هدايت
مشاهدات ،تحليل ،قضاوت بر اساس شواهد ،تصميمگيري ،قضاوت بر اساس نظام معيار (تعقل)،
تأمل در خود ،خود ارزشيابي بر اساس نظام معيار

باور

ایمان و

نگرش توحيدي ،كرامت و قدرت اراده و انتخاب انسان ،ارزشمندي تفكر و تعقل ،ارزشمندي
مخلوقات ،هدفمندي خلقت ،ارزشمندي علم و علمجويي ،ارزشمندي نهاد خانواده ،وطندوستي

علم

كشف جهان به عنوان فعل خداوند ،خودآگاهي ،فرهنگ و هويت

کار و عمل

يادگيري مستمر ،خود مديريتي ،انجام واجبات و ترك محرمات ،مشاركت ،همياري ،مهارت كار با
ديگران ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارت رهبري ،مطالعه و پژوهش ،استفاده از فنّاوري اطالعات و
ارتباطات ،توليد محصول ،كارآفرين و مقتصد بودن ،سالم و بانشاط بودن ،بااراده و اميدوار بودن

اخالق و آداب

حفظ و پااليش انگيزهها(نيت) ،خودپايي و خودپااليي ،اعتماد به نفس ،مسئوليتپذيري ،انعطاف،
اخالق حرفهاي ،پشتكار ،نظم و قانونمداري ،صدق ،صبر ،عدالتخواهي و صلحجويي ،حقيقتجويي
و حقطلبي ،حسن خلق ،احسان و رافت ،قناعت ،استقامت و حيا ،جمعگرايي و منتظربودن و
جهانانديشي ،ظلمستيزي ،جهادگري ،شجاعت ،ايثارگري ،عزت نفس ،انتخابگري و آزادمنشي

 -2متناسب با اهداف يادگيري درس موردنظر؛ معلم پيشدانستههاي دانشآموزان را قبل از آغاز درس
جديد ،مورد سنجش قرار ميدهد و به اين طريق با تعيين نقطۀ آغاز تدريس ،اطالعات جديد به اطالعات
قبلي دانشآموزان ميپيوندد و زمينۀ فهم و يادگيري بهتر را فراهم كند.
 -3متناسب با اهداف و محتواي درس ،فرصتهاي متنوع يادگيري شناسايي و براي تدريس آماده شود
(فرصتهاي متنوع واقعي و مجازي و .)...
 -4يک تدريس مؤثر و فعال با سنجش شروع ميشود و با سنجش ادامه و خاتمه پيدا ميكند .اين
درهمتنيدگي و همپوشاني سنجش با آموزش ،موجب ميشود كه وضعيت دانشآموزان در يادگيري و

-5

-6

-7
-8

موفقيت معلم در آموزش به طور مداوم مورد توجه و بررسي قرار گرفته ،با ارائۀ بازخورد و بهكارگيري
اطالعات و يافتههاي حاصل از اين سنجش به بهبود و اصالح جريان ياددهيـيادگيري و همچنين
تكميل و تكامل مواد و شرايط آموزشي ميانجامد.
رويكرد تلفيقي ،رويكردي است كه با ارائۀ سازماندهي خاص از آموزش ،فرصتهايي را فراهم ميسازد تا
فراگيران با اصو ل ،روشها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند .در اين رويكرد يک
موضوع مشخص از ابعاد متفاوت مورد بررسي قرار ميگيرد .براي مثال آموزش موضوعي مانند «هوا» از
جنبههاي فيزيكي ،شيميايي ،بهداشتي ،رياضي و اجتماعي بررسي شود .با اين نگرش ،تلفيق ميان
موضوع هاي علوم انساني ،هنرهاي ارتباط جمعي ،علوم تجربي ،رياضيات ،مطالعات اجتماعي ،موسيقي و
هنر به خوبي امكانپذير است.
حل مسئله فرآيندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راههايي كه به يک هدف يا يک راه حل
منتهي ميشود .هنگامي كه انسان با مسئلهاي روبهرو ميشود ،بايد بر موانع دستيابي به هدف خود غلبه
كند .وقتي يادگيرنده با موقعيتي روبهرو ميشود كه نميتواند با استفاده از اطالعات و مهارتهايي كه در
آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت به سرعت پاسخ درست بدهد يا هنگامي كه يادگيرنده هدفي
دارد و هنوز راه رسيدن به آن را نيافته است ،گفته ميشود كه با يک مسئله مواجه شده است .عنصر
اساسي حل مسئله كاربست دانشها و مهارتهاي ازپيش آموخته شده در موقعيتهاي تازه است .اين
روش موجب تقويت ژرفانديشي ،تفكر تحليلي ،تفكر انتقادي ،خالقيت ،اعتماد و اطمينان به اتخاذ روش
علمي ميشود.
بر اساس اهداف درس ،فعاليتهاي خارج از كالس دانشآموزان( متناسب با تفاوتهاي فردي و) ...
پيشبيني و مشخص گردد و در پايان تدريس به آنها اعالم شود.
در سنجش پاياني ،متناسب با اهداف درسي ،ابزارهاي مناسب به كار گرفته شود( .آزمونها ،سنجش
عملكرد ،خودسنجي ،مشاهدات و)...

ب :اجراي جشنواره نوآوري
 -1گروههاي شركتكننده در مدارس بايد طرحهاي نوآورانۀ خود را در محيط واقعي آموزشي به مدت 10
تا  20دقيقه اجرا و فيلمبرداري نمايند.
 -2فيلم آموزشي و طراحي آموزشي كه محصول مشترك فعاليت تيمها است به كارشناسي تكنولوژي و
گروههاي آموزشي مناطق ارسال گردد و مناطق بعد از جمعآوري همۀ آثار ،آنها را براي داوري به
استان ارسال نمايند.
 -3از آن جايي كه داوري آثار بر اساس فيلمهاي ارسالي خواهد بود ،توجه به نكات زير در تهيه و ارسال
فيلمها ضروري است:
 -3-1اصول اخالقي و مذهبي از جمله پوشش مناسب ،احترام به دانشآموزان و ...رعايت شود.
 -3-2محل قرار گرفتن دوربين طوري باشد كه فعاليتها و تعاملهاي معلم و دانشآموزان به خوبي قابل
مشاهده باشد.
 -3-3از ميكروفون يقهاي (سيار و )...براي ضبط صدا و بهبود كيفيت صوتي فيلم استفاده شود.

 -3-4از مواردي كه فيلم را غيرواقعي نمايش دهد مانند تدوين ،موسيقي ،صداگذاري ،ميكس ،افكت ،تيتراژ،
استفاده نشود.

 -3-5فيلم با فرمت  DV-AVIيا  MPEG4يا  MOVبر روي لوح فشرده ضبط شود.
 -3-6نام استان و منطقه ،مشخصات كامل اعضاي تيم( نام و نام خانوادگي ،كد پرسنلي و محور
جشنواره) بر روي لوح فشرده نوشته شود.
 -3-7نام و نام خانوادگي ،كد پرسنلي و محور تعيينشده بر روي برگۀ طراحي آموزشي و لوح فشرده
يكسان باشد.
 -4به منظور بهره برداري همكاران ،فيلمهاي گردآوريشده در بانک اطالعاتي تدريس دورۀ اول متوسطه
نگهداري خواهد شد.
*توجه :فیلمهایي که کیفیت صدا و تصویر مناسبي ندارند ،از داوري حذف خواهند شد.
ج :داوري آثار
 آثار ارسالي در استان با توجه به نمونبرگهاي ارزيابي بررسي گرديده ،از هر محور يک اثر برگزيده بهدبيرخانۀ جشنواره در ستاد ارسال گردد.
 گروههاي داوري ،تركيبي از افراد مجرب و خبره ،در دو بخش تخصصي دروس و محورهاي جشنواره ،آثاررا داوري خواهند كرد.
 نمونبرگهاي ارزيابي از طريق سايت  gam1.medu.irمتعاقباً ارسال ميگردد.د :سازُكارهاي تشويقي
 بهترين آثار در مجالت آموزشي معرفي ميشوند. بهترين آثار از مقام عالي وزارت يا معاون وزير تقديرنامه و هداياي نفيسي دريافت خواهند كرد. بهترين آثار در پايگاه اطالعرساني معاونت آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامهريزي معرفيخواهند شد.
 براي كليۀ شركتكنندگان ،گواهي شركت در جشنواره صادر ميشود.ه :محل تأمين منابع
اعتبارات اين جشنواره از محل اعتبارات معاون آموزش متوسطه و اعتبارات استاني تأمين ميشود.
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برگزاري جلسات توجیهي -آموزشي ویژة مدیران مدارس دورة اول متوسطه
برنامهریزي و تبلیغات الزم به منظور اطالعرساني و تشویق دبیران براي
حضور حداکثري (منطقه)
برگزاري جلسة توجیهي،آموزشي و تخصصي ویژة دبیران دروس (منطقه)
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مراحل تدریس (مدرسه)

13

تشكیل تیمهاي داوري در استان
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برگزاري جلسة توجیهي ویژة داوران استان به منظور هماهنگي و یكپارچه
نمودن کار داوري در سطح استان

15

ارسال طراحي آموزشي و فیلمها به استان

16
17

بررسي و داوري فیلمها در استان

8
9
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اعالم نتایج استاني و ارسال طراحي آموزشي و فیلمهاي منتخبین به ستاد
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تشكیل تیمهاي ارزیابي کشوري(ستاد)
برگزاري جلسة توجیهي ویژة داوران کشوري به منظور هماهنگي و یكپارچه
نمودن کار داوري در سطح کشور(ستاد)

*

*

برگزاري جشنوارة استاني بر اساس مدل کشوري

برگزاري جشنوارة کشوري (ستاد)
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