معاونت آموزش متوسطه
ادارۀ تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطۀ استان س و ب
گروه های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش

راهنمای هنرآموزان
جشنواره ی الگوهای فعال تدریس مبتنی بر شایستگی
رشته ی مکانیک خودرو
 -1مخاطبین جشنواره
 -1-1تمامی هنرآموزان رشته ی مکانیک خودرو که سابقه ی تدریس درس یا دروس جدول بند (1-2جدول برگزاری رشته) را بر اساس ابالغ صادره در
سال تحصیلی جاری یا سال تحصیلی گذشته داشته اند.

 -2شیوه ی اجرا و نکات قابل توجه:
 -1-2جدول برگزاری رشته
استان

رشته

پایه

عنوان کتاب

شماره و عنوان پودمان

شماره و عنوان واحد یادگیری

سیستان و بلوچستان

مکانیک خودرو

دهم

تعمیرات مکانیکی موتور

 -1تعمیر سرسیلندر

 -1تعمیر سرسیلندر

 -2-2جدول زمان بندی
عنوان فعالیت

تاریخ اجرا

اجرای مرحله ی منطقه ای و معرفی نفر برتر به اداره کل

تا 89/2/03

اجرای مرحله ی استانی و معرفی نفر برتر به دبیرخانه

تا 89/0/03

اجرای مرحله ی کشوری و معرفی نفرات برتر کشوری

مرداد و شهریور 89
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این جشنواره در  0مرحله ی ،منطقه ای ،استانی و کشوری برگزار شده و در پایان هر مرحله 1 ،نفر به مرحله ی بعدی راه خواهد یافت.
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داوری  2مرحله ی منطقه ای و استانی به صورت غیرحضوری (بررسی طرح درس و فیلم های ارسالی از سوی همکاران محترم) خواهد بود.
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از هر استان  1فیلم منتخب به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
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ضمن اعطای گواهی کسب رتبه به نفرات برتر در مراحل منطقه ای و استانی ،از تمامی همکاران محترمی که قبول زحمت فرموده و در این جشنواره
شرکت می نمایند ،به نحوه شایسته ای تقدیر به عمل خواهد آمد.
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کلیه ی طرح درس های ارسالی از سوی همکاران محترم ،پس از معرفی نفرات برتر کشوری و اعمال بازنگری های الزم در اختیار تمامی هنرآموزان
محترم قرار خواهد گرفت.
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زمان ارائه ی تدریس در همه ی مراحل  03دقیقه پیش بینی شده و این زمان در تدوین طرح درس های ارسالی می بایست مد نظر قرار گیرد.
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مشخصات فیلم ارائه ی تدریس ارسالی از سوی همکاران محترم:
 -1بدون وقفه ،در مدت زمان  03دقیقه ضبط شود.
 -2با کیفیت  HDدر فرمت های  DV-AVIیا MOVیا MPEG4باشد.
 -0بدون مونتاژ ،میکس و تدوین باشد.
 -4هنرآموز محترم (در صورت امکان) از میکروفون یقه ای برای تدریس استفاده کند.
 -5حداقل  6نفر هنرجو در زمان تدریس حضور داشته باشند.

 -13-2از آنجاییکه هدف اصلی جشنواره ،ارائه و اجرای طرح درسِ مبتنی برشایستگی ست ،از همکاران گرامی درخواست می گردد ،به منظور آشنایی با
شیوه ی تدریس مبتنی بر شایستگی ،ضمن شرکت در کارگاه های دانش افزایی برنامه ریزی شده توسط گروه آموزشی استان ،نسبت به مطالعه و
بررسی منابع متعدد معرفی شده در این خصوص دقت نظر و توجه ویژه داشته باشند.

