گسارس جلسه دوره آموزش و یادگیری در چار چوب برنامه ملی
،درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی و
طرح درس ملی

تا سالم ٍ احترام :
زتیرذاًِ هحترم:
گرٍُ فلسفِ ٍ هٌطق استاى تا تَجِ تِ ترًاهِ عولیاتی ذَز  ،زٍرُ آهَزش ٍ یازگیری زر چار چَب ترًاهِ هلی
،زرس پژٍّی ٍ ًظارت ٍ راٌّوایی آهَزضی تا رٍیکرز تالیٌی ٍ طرح زرس هلی را تصَرت قطثی ترگسارًوَز.
ایي جلسِ زر سالي هسیریت آهَزش ٍ پرٍرش زر تارید  98/10/5رٍز پٌجطٌثِ ترای سر گرٍُ ّا ،هسیراى
ٍزتیراى زٍرُ زٍم هتَسطِ ًظری زر ضْرستاى ّای فٌَج ٍالضار  ،چاتْار  ،راسک ٍ  ....تا حضَر هسرس
کطَری آقای زکتر جعفر زًجاًی ترگسار گرزیس .هَضَعات هطرح ضسُ زر جلسِ تِ ضرح شیل هی تاضس:
ّ-1سف کلی سٌس تحَل :ترتیت زاًص آهَز تِ سَی حیات طیثِ است.
-2هْن تریي ٍظیفِ یک هعلن زر کالس زرس چیست؟
-3چگًَِ فکر کرزى را تِ زاًص آهَز یاز تسّین؟
 -4هْن تریي هرحلِ زرآهَزش ٍ ،ازار کرزى زاًص آهَز تِ تفکر است.
 -5سِ ذطا کِ زر ارتثاط تا زاًص آهَز ٍ هعلن رخ هی زّس راتِ حساقل ترساًین.
الف -آًچِ تیاى هی کٌین ،توام آًچِ ًیست کِ هی اًسیطین .
ب-آًچِ هی ضٌَین توام آى چیسی ًیست کِ تیاى کرزین
ج -آًچِ کِ ترزاضت هی کٌس توام آًچِ ًیست کِ هاتیاى کرزُ این.
 -6زرس پژٍّی یعٌی چٌس ًفر ّن رضتِ تا ّن جلسِ ای تطکیل زٌّس ٍ تک تک تسریس کٌٌس ٍ هطکل تسریس
ذَز ضاى رارفع کٌٌس،کِ ارائِ تْتریي رٍش تسریس ٍ کارگرٍّی زتیراى جْت تسْیل زر یازگیری زاًص آهَزاى
ٍ تثازل علوی تیي زتیراى هی تاضس.
 -8زر کالس زرس ّوِ هَارز را هعلن تیاى ًکرزُ تلکِ هعلن ًقص تسْیل گر را ایفا ًوایس.
 -9سعی کٌین تا تَجِ تِ تفاٍتْای فرزی زاًص آهَزاى رٍش ّای تسریس هتفاٍتی تکار تثرین.
 -10تِ سَالْای کِ زاًص آهَز زر حیي تسریس هی پرسٌس تالفاصلِ جَاب ًسّین تلکِ راٌّوایی ٍ کوک کٌین تا
ذَز زاًص آهَز تِ جَاب ترسس.
 -11چالص ّای هَجَز زر هسارس ٍ از جولِ تررسی اصَلی ٍ هٌطقی اًفاقات زرٍى هسارس
 -12تیاى اّویت رٍیکرز تفکر کِ سثة تحَل ٍ تغییر ضرصیت زر اًساى هی ضَز.
 13تثازل علوی ایجاز ضسُ زر ایي کارگاُ سثة ارتقا ذَز آهَزی زتیراى زر رفع هَاًع رًٍس تسریسطاى ضس.
 -14ارایِ ًوًَِ ای از تْتریي رٍش تسریس تِ صَرت کارگرٍّی تا ّسف ارتقا سطح علوی زتیر ٍ تسْیل رًٍس
آهَزش زر زاًص آهَزاى
 -15تیاى ضیَُ ّای ترذَرز اصَلی ٍ هٌطقی زتیراى تا چالص ّای هَجَز زر هسارس ٍ کالس زرس.

