اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
معاونت آموزش متوسطه
اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان همدان
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دبیرخانه راهبری کشوری کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش
سال تحصیلی 97-98
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مقدمه و ضرورت
با توجه به تحوالت جهانی در عرصه آموزش و يادگیری و نقش تحولآفرين آموزش و پرورش در تربیت متوازن و
همه جانبه دانشآموزان ،زمینهسازی برای تولید ايدهها و روشهای نو و بکارگیری آنها در برنامهها و فعالیتهای
آموزشی و تربیتی مدارس الزامآور میشود .آموزش و پرورش برای رسیدن به اين جايگاه ،جهت تربیت نسلی
مومن ،خداجو ،مسئولیتپذير ،پژوهشگر ،خالق ،نوآور ،مولد علم و ...نیازمند بهرهگیری از معلمان توانمند،
خردورز ،پژوهشمحور و ماهر است.
بر اين اساس با توجه به چرخشهای تحولی در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش مبنی بر چرخش از
دانشآموز منفعل در کالس درس به متربی فعال در محیطهای تربیتی و نیز چرخش از روشهای خشک فردی
و انعطافناپذير به روشهای خالق ،فعال و گروهی ضروری است با اجرای برنامههای مؤثر نسبت به تغییر
روشهای تدريس و تسهیل فرايند يادگیری دانشآموزان اقدام الزم بعمل آيد.
با استقرار ساختار  3-3-3-3از مهر ماه سال  1391و سه ساله شدن آموزشهای فنیوحرفهای و تحول در محتوا
و بستههای آموزشی در رشتههای شاخه فنیوحرفهای و توجه به آموزش شايستگی محور مبنی بر تلفیق و
يکپارچه سازی دانش ،مهارت ،نگرش و تجربه در غالب يک کل منسجم و واحد به نام شايستگی و همچنین
اتخاذ رويکرد ارزشیابی شايستگی محور و تغییر بنیادين نحوه ارزشیابی ،لزوم بهبود روشهای تدريس و توجه به
روشهای آموزش شايستگی به عنوان ضلع سوم مثلث طاليی آموزش را در دستور کار برنامههای کیفیت بخشی
دفتر آموزشهای فنیوحرفهای قرار داد.
به همین منظور و در راستای اجرايی کردن راهکارهای  11-7و  17-3سند تحول بنیادين آموزش و پرورش
مبنی بر «توسعهی زمینه پژوهشگری و افزايش توانمندیهای حرفهای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و
تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و
مطالعاتی و برگزاری جشنوارههای الگوی تدريس برتر» و «اصالح و به روزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تأکید
بر روشهای فعال ،گروهی ،خالق با توجه به نقش الگويی معلمان» در شاخه فنیوحرفهای برای اولین بار
برگزاری جشنواره الگوهای تدريس (در دو رشته شبکه و نرمافزار و مکانیک خودرو) در دستور کار قرار گرفت.
اهداف
 -1توسعه زمینه پژوهشگری و افزايش توانمندیهای حرفهای هنرآموزان به شکل فردی و گروهی
 -2انتقال تجارب و دستاوردهای علمی و عملی هنرآموزان
 -3ايجاد فرصت بازآموزی مستمر علمی ،تحقیقاتی و مطالعاتی برای هنرآموزان در زمینههای تدريس و ارزشیابی
مبتنی بر شايستگی
 -4اصالح و بهروزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشهای فعّال ،گروهی و خالق با توجه به نقش
الگويی هنرآموزان
 -1فراهم نمودن زمینه ارتقاء صالحیتهای هنرآموزان در آموزش ،تدريس و ارزشیابی مبتنی بر شايستگی
 -6شناسايی و ترويج روشها و تجارب موفق و کارآمد تدريس
 -7کاربردی ساختن نظريههای يادگیری و آموزشهای کارگاهی
 -8بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوين در فرآيند ياددهی-يادگیری
 -9فراهم آوردن زمینه ها و بستر های الزم برای بروز خالقیت در هنرآموزان
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 -11ايجاد رقابت سالم بین هنرآموزان با تکیه بر روشها و شیوههای آموزش مبتنی بر شايستگی
 -11ارتقاء دانش فنی هنرآموزان در شناخت استانداردهای عملکرد و پودمانهای يادگیری
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مخاطبین جشنواره
 معاونین آموزش متوسطه استانها و مناطق روسای ادارات تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه /کارشناس مسئول و کارشناسان گروههای آموزشیمتوسطه استانها و مناطق
 روسای ادارات /کارشناس مسئول /کارشناسان آموزش فنی و حرفهای در استانها و مناطق دبیر دبیرخانه راهبری رشته شبکه و نرمافزار سرگروههای رشته شبکه و نرمافزار در استانها و مناطق مدير ،معاونان و سرپرستان بخش هنرستانهای فنیوحرفهای تمامی هنرآموزان رشته شبکه و نرمافزاربه منظور هدايت و رهبری مطلوب برگزاری جشنواره در سطح استان و منطقه کمیتهای اجرايی متشکل از افراد
بند  1تا  1تشکیل خواهد شد.
شیوه اجرا و نکات قابل توجه
 -1جشنواره الگوهای برتر تدريس در سال جاری در رشته شبکهونرمافزار در موضوعات جدول زير برگزار
میگردد:
رشته

پایه

عنوان کتاب

شماره و عنوان
پودمان

شماره و عنوان
واحد یادگیری

دهم

تولید محتوای
الکترونیک و برنامهسازی

 :1طراحی گرافیکی

 :2کار با ابزارهای
پیشرفته گرافیکی

يازدهم

توسعه برنامهسازی و
پايگاه داده

 :2مديريت مجموعه داده

شبکه و نرمافزار

 :3کار با ساختار تکرار

 -2هنرآموزان هر استان مطابق با جدول زير صرفاً در يکی از پايهها و موضوعات مشخص شده در جدولهای باال
و زير میتواند در جشنواره شرکت کند:
پایه

اداره کل

دهم

آذربايجان شرقی – شهر تهران – خراسان رضوی – خوزستان – البرز – قم – همدان – کرمان –
گلستان – بوشهر – يزد – چهارمحال و بختیاری – سیستان و بلوچستان – خراسان جنوبی –
لرستان  -ايالم

يازدهم

آذربايجان غربی – اصفهان – شهرستانهای تهران – فارس – قزوين – گیالن – سمنان –
کرمانشاه – مازندران – هرمزگان – مرکزی – کهگیلويه و بوير احمد – خراسان شمالی – کردستان
– زنجان  -اردبیل
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 -3جشنواره طبق جدول زمانبندی جدول زير اجرا میگردد:
تاريخ انجام

عناوين فعالیتها

بالفاصله پس از وصول دستورالعمل

تشکیل کمیته اجرايی در ناحیه/شهرستان/منطقه /استان
اجرای مرحله منطقهای جشنواره و معرفی نفر برتر به اداره کل

حداکثر تا 98/12/11

اجرای مرحله استانی جشنواره و معرفی نفر برتر استانی به دبیرخانه

حداکثر تا 98/13/31

اجرای مرحله کشوری و معرفی نفرات برتر کشوری

مرداد و شهريور ماه 98

 -4اين جشنواره در سه مرحله منطقهای ،استانی و کشوری اجرا میگردد و در پايان هر مرحله يک نفر از
برگزيدگان به مرحله بعد راه خواهند يافت .داوری مرحله منطقهای و استانی به صورت غیرحضوری و داوری
مرحله کشوری عندالزوم در دومرحله به صورت غیرحضوری و حضوری صورت خواهد گرفت.
 -1از هر استان حداکثر يک فیلم منتخب به دبیرخانه ارسال شود.
 -6کلیه هنرآموزان عالقمند که سابقه تدريس دروس مذکور در سال تحصیلی جاری يا سال تحصیلی گذشته را
دارند ،مجاز به شرکت در اين جشنواره خواهند بود .هر هنرآموز میتواند فقط در يکی از دو موضوع شرکت
نمايد.
 -7پیش بینی و اجرای آموزش دورههای ضمن خدمت و ارتقا مهارتهای حرفهای هنرآموزان با همکاری واحد
برنامهريزی و آموزش نیروی انسانی ادارات کل در مرحله منطقهای و استانی میتواند به عنوان يکی از راه
کارهای انگیزشی برای جلب مشارکت هنرآموزان در اين حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
اين دورهها میتوانند در حوزههای روش تدريس ،آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شايستگی ،تکنولوژی آموزشی،
روانشناسی تربیتی و مهارتهای پیشرفته حوزه  ICTطراحی و اجرا گردد.
 -8الزم است در منطقه و استان ترتیبی فراهم شود تا به نحو شايسته کلیه افراد شرکت کننده که طرح درس
آنان مورد تايید قرار گرفته و تدريس خود را اجرا نمودهاند مورد تقدير و تشکر قرار گیرند و گزارش اقدامات به
عمل آمده در اين خصوص برای اداره کل متبوع ارسال نمايند.
 -9مرحله کشوری جشنواره با مديريت دفتر آموزشهای فنی و حرفهای و توسط دبیرخانه راهبری کشوری
شبکهونرمافزار انجام خواهد شد .الزم است همه فرمهای ارزشیابی از اجرای تدريس در مرحله اول در
منطقه/شهرستان و کلیه طرح درسها و فیلمهای منتخب مناطق که به مرحله استانی معرفی شدهاند در اداره
کل تا پايان مرحله کشوری نگهداری شوند .شايسته است بعد از معرفی نفرات راه يافته به مرحله کشوری ،طرح
درس های جمع آوری شده مورد بازنگری علمی قرار گرفته و پس از اعمال اصالحات در قالب لوح فشرده در
اختیار همه هنرآموزان رشته مربوطه قرار گیرد.
 -11اداره کل موظف است پس از اجرای مرحله استانی ،فیلم تدريس در مرحله استانی نفر منتخب استان را با
توجه به جدول زمانبدی ،همراه با طرح درس و مشخصات کامل نفر منتخب و مجوز انتشار فیلم تدريس در
فصلنامه الکترونیکی و سايت دبیرخانه کشوری از اداره حراست را به دبیرخانهی ذی ربط ارسال نمايد.
-11زمان ارائه تدريس در همهی مراحل  31دقیقه پیش بینی شده است .بنابراين طرح درسهای پیشنهادی
بايد با توجه به زمان تعیین شده تهیه شوند.
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 -12سرگروه استان و منطقه در صورتی که عضو کمیته يا ستاد اجرايی يا داور جشنواره در سطح منطقه و
استان باشد نمیتواند در اين جشنواره شرکت نمايد.
 -13جهت کیفی شدن فیلم ارائه تدريس موارد زير مد نظر قرار گیرد:
 فیلم بدون وقفه و در زمان  31دقیقه ضبط شود.

 فیلم با کیفیت  HDدر فرمتهای  MPEG4يا  DV-AVIيا  MOVباشد.
 فیلم تدريس بدون میکس ،مونتاژ و تدوين باشد.

 هنرآموز از میکروفون يقهای برای تدريس استفاده کند.

 حداقل تعداد هنرجويان  6نفر در زمان تدريس حضور داشته باشند.
 -14تمامی مستندات مربوط به فرد منتخب از جمله فیلم تدريس ،طرح درس ،فرم مشخصات (جدول ذيل)،
تصوير هنرآموز شرکت کننده و ...در قالب يک لوح فشرده ( )DVDبه دبیرخانه ارسال گردد.
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 -11هدف اصلی جشنواره ارائه و اجرای طرح درس مبتنی بر شايستگی میباشد لذا به سرگروههای
فنیوحرفهای پیشنهاد میشود ضمن اطالع رسانیهای الزم ،منابع الزم جهت تدريس مبتنی بر شايستگی ،منابع
و مبانی نظری الگوهای تدريس را جهت استفاده عالقمندان در سايت تخصصی گروه قرار دهند و در صورت نیاز
کارگاههايی بمنظور دانش افزايی هنرآموزان در زمینه تدريس مبتنی بر شايستگی برگزار نمايند.
شرایط داوری
از آنجا که عوامل متعددی در يک تدريس مطلوب ،موثر است و سازماندهی اين عوامل توسط هنرآموزان محترم
نقش به سزايی دارد لذا داوری از نحوه تدريس هنرآموزان بايد بر اساس مالكها و معیارهايی صورت پذيرد که
متضمن ارزشیابی دقیق از کلیه عوامل تاثیر گذار باشد و از سوی ديگر داوران دارای ترکیبی باشند که امکان
داوری نسبتا دقیقی را فراهم سازند .بنابراين تاکید میشود داوران در هر مرحله از همکارانی انتخاب شوند که به
آموزش مبتنی بر شايستگی ،تکنولوژی آموزشی ،روشها و فنون تدريس ،روانشناسی تربیتی و مهارتهای
پیشرفته  ICDLآشنايی کامل داشته باشند و حداقل يک نفر از آنان از هنرآموزان مجرب در رشته مربوط باشند.
تعداد داوران  3تا  1نفر پیش بینی گردد.
 يک يا دو نفر داور تخصصی رشته مسلط به آموزش مبتنی بر شايستگی يک نفر داور تکنولوژی آموزشی يک يا دو نفر داور روش و فنون تدريس و روانشاسی تربیتینمونه برگهای بازنگری شده داوری که توسط جمعی از صاحب نظران ويرايش شده است ،جهت استفاده در
سايت دبیرخانه کشوری قابل دريافت است.
به آثار رسیده که فرمهای مربوط به داوری و جمعآوری اطالعات مربوط به جشنواره را تکمیل نکرده باشند
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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جهت کسب اطالعات بیشتر به سايت دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان همدان به آدرس
http://computer.gam3.medu.ir/portal/home.php
مراجعه نمايند و يا با شماره 181-38223881تماس حاصل نمايند.
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