برنامه عملیاتی گروه جغرافیا استان زنجان در سال تحصیلی 6971 – 79
عناوین محورها

ردیف

زمان اجرا

عناوین فعالیت ها

امتیاز

 -6پیگیری ،تهیه راهنمای برنامه درسی از گروه درسی دفتر تالیف
کتب درسی و بار گذاری آن در سایت گروه جغرافیای استان
 -2اشاعه و تبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامه درسی به
6

اجرای برنامه درسی

سرگروه ها ی درسی و مناطق و دبیران دوره متوسطه دوم

ملی

 -9تدوین نحوه ارزشیابی روش تدریس  ،تعیین ملزومات و

8

امکانات و  ...دروس پایه دهم و یازدهم

-6برگزاری کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی
اقدام  :طی بخشنامه ای ضمن اطالع رسانی به همکاران  ،کارگاهی
تشکیل داده و ضمن تشریح بندهای فرم نظارت بالینی  ،انتظارات

تا 51
اسفند 69

از همکاران در این زمینه به آنان ابالغ می شود .
-2بازدید سرگروه استانی از حداقل  4مدرسه استان همراه با
راهبرد حرفه ای معلمان
2

ارسال گزارش تحلیلی و پیرو آن سرگروه های درسی مناطق از

و نظارت بر عملکرد آنان مدارس
با تأکید بر نظارت بالینی

در طول
سال

61

اقدام  :مراجعه به مناطق و مدارس و نظارت بر روش تدریس و نحوه
ارزشیابی دبیران و کنترل دفتر نمره آنان  .همچنین درخواست از
سرگروههای مناطق برای بازدید از مدارس تابعه و ارسال گزارش
 -9بازدید حداقل یکی از دبیران هم رشته از کالس دبیر و ارائه
گزارش بر اساس فرم ها و شاخص ها به سرگروه های درسی

در طول
سال

(نظارت همتا)
اقدام  :مشخص نمودن همکاران بازدید کننده توسط سرگروه ها و
هماهنگی با همکاران هم رشته جهت حضور در کالس آنها و نظارت
بر فرآیند تدریسشان و تکمیل فرم ها و ارائه گزارش
 -6برگزاری کارگاه با موضوع نقد وبررسی

محتوای کتاب یازدهم

با دعوت از مولفین کتب درسی(در صورت تامین اعتبار)

9

مشارکت در آموزش

-2اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت با عنوان محتوای کتاب

توانمند سازی دبیران با

یازدهم

توجه به اصول حاکم بر

-9بروز رسانی کلینیک مجازی سایت مال صدرا واستفاده از فضای

انتخاب راهبردهای

مجازی گروه تلگرامی استان زنجان جهت تبادل نظر و اطالع رسانی

یاددهی – یادگیری

فعالیتهای گروه

برنامه درسی

-4شرکت در گردهمایی ساالنه سرگروه ها در صورت تامین اعتبار
اداره متبوعه

تاآبان ماه
69

در طول
سال

61

توضیحات

عناوین فعالیت ها

ردیف

عناوین محورها

4

ارزیابی و تجزیه و تحلیل

-2بررسی وتجزیه وتحلیل سواالت امتحانات نوبت اول کتاب دهم

سؤاالت و نتایج امتحانات

ویازدهم(ناحیه یک در زنجان)

زمان اجرا

امتیاز

توضیحات

-1بررسی وتجزیه وتحلیل سواالت امتحانات نهایی سال سوم
خرداد  /شهریورو دی ماه بر اساس فرم های مربوطه )بر اساس فرم
های ارزیابی دبیرخانه

خرداد ماه 79

51

-9بازبینی  1الی  61درصد اوراق امتحانی درس جغرافیا
اقدام :مراجعه به مدارس نواحی و مناطق استان و بازبینی  1الی 61
درصد اوراق امتحانی درس جغرافیا و تکمیل فرم های مربوطه و
انعکاس آن به مسئولین مربوطه
-4تکمیل فرمهای اعتبار سنجی کتاب پایه  62در بازه زمانی اعالم
شده ی دفتر تالیف
حداقل  4مورد
از برنامه های
پیشنهادی در
طول سال اجرا
خواهد شد.

 -6مسابقه طرح درس روزانه و ساالنه برای پایه یازدهم و دهم
 -2تدوین بانک سؤاالت امتحانی برای پایه های یازدهم و دهم

برنامه بومی
1

-9مسابقه تهیه کتاب مصور پایه یازدهم یا دهم (با استفاده از رسانه

تا اسفند

های پرشمار)

71

41

-4برگزاری نشست علمی با اساتید دانشگاه با همکاری انجمن
علمی جغرافیا
 -1شرکت در کنفرانسها و نشستهای علمی گروه جغرافیای دانشگاه
زنجان و اطالع رسانی به همکاران
-1برگزاری گردش علمی
 -9اجرای برنامه درخت کاری در مدارس استان.

اواخر

 -8برگزاری روز روز زمین پاک توسط دبیران در مدارس استان

اسفند

 -7تعامل و مشارکت با گروههای درسی دیگر در راستای اجرای
برنامه های مشترک.
 -6تکمیل و ارسال فرم مشخصات سر گروه استان و اعضای آن.
 – 2تنظیم و ارسال برنامه عملیاتی استان به دبیرخانه و
سرگروههای مناطق
 -9بروز رسانی سایت گروه
1

سایر موارد

 -4ارسال گزارش عملکرد

هفته دوم
مهرماه 69
51مهرماه
69
در طول
سال
اردیبهشت
69

5
9

3

3

با تشکر
کبری احمدی  :سرگروه جغرافیای استان زنجان
مهدی تقی لو :عضو گروه جغرافیای استان زنجان

