دبیرخانه راهبری
درس عربی

فرم تخصصی بازدید از تدریس گروه آموزشی درس عـربـی
قابل توجه همکاران محترم :این فرم در زمان بازدید از فرآیند تدریس استفاده خواهد شد.
ناحیه/منطقه:

استان:
ردیف

محورها

دبیرستان:

ارزیاب:

نام دبیر:
شاخصها
الف – بخش عمومی تدریس

تاریخ/ / :
بارم

1

مهارتها و فعالیتهای
مقدماتی (قبل از تدریس)

بودجهبندی ،طرح درس ساالنه و روزانه؛ شررو مناسر ؛ حررور بیراب؛ بررسری و رعیت
کالس و فراگیران؛ طراحی فرای کالس؛ گروهبندی؛ آمادهسازی.

0-7

2

مهارتها و فعالیتهای
یاددهی -یادگیری
(حین تدریس)

بیان اهداف؛ ایجاد انگیزه؛ استفاده از پیشسازمان دهنردهها؛ مررور پیشنیازهرا؛ توجره بره
محتوای کتاب؛ توالی و پیوستگی تدریس؛ بهکارگیری الگوهرا و رو هرای نروین تردریس؛
مهارت ایجاد و حل مسأله؛ مهارتهای کالمی و بیرکالمی مناسر ؛ ایجراد فر رت تف رر؛
پژوهشمحوری؛رو مناس تشویق یا بازدارندگی؛بازخورد بهموقع؛کاربردیسازی دانش.

0-11

3

مهارتها و فعالیتهای
ت میلی (بعد از تدریس)

بنیسررازی محترروا؛ جمعبنرردی و خال رره؛ ترررمیش آمرروز ؛ ارایرره و پیگیررری ت ررالی و
فعالیتهای خارج از کالس.

0-1

1

توانایی علمی

تسلط علمی؛ حت محتوای ارایه شده؛ توجه به ارتبرا عمرودی و افقری محتروا؛ ارتقرای
دانش و مهارتهای حرفه ای.

0-1

5

مدیریت کالس

کالسداری و مدیریت مناس کالس؛ مدیریت زمان؛ توجه به همه فراگیران؛ ش وفاسرازی
استعدادها؛ داشتن خالقیت؛ کنترل وقایع پیشبینی نشده.

0-1

6

کاربرد تجهیزات و
رسانههای آموزشی

اسرتفاده از ام انرات و منررابع آموزشرگاهی (سررایت ،کارگراه ،کتابمانرره ،آزمایشرگاه ،مراکررز
یادگیری و )...؛ اسرتفاده از رسرانههای آموزشری معتبرر و اسرتاندارد؛ اسرتفاده از ام انرات
هوشمندسازی و فرای مجازی؛ مشارکت فراگیران در کاربرد رسانههای آموزشی؛ اسرتفاده
از رسانههای بومی یا تولید آن؛ توجه به کارایی و اثربمشی استفاده از رسانهها.

0-6

7

ارزشیابی

اجرررای انرروا ارزشرریابی (آبررازین ،تشمی،رری ،ت رروینی ،پایررانی و یررا تأییرردی)؛ رعایررت
استانداردهای طراحی سؤال؛ استفاده از انوا سؤاالت؛ اعالم به موقع نمرات؛ ارایه بازخورد.

0-7

توجه به تفاوتهای فردی؛ اجرای تدریسی آرام ،جذاب و بره دور از اسرترسزایی؛ برقرراری
ارتبررا عرراطفی؛ اسررتفاده از روی ردهررای ن ریررههای یررادگیری (از قبیررل رفتررارگرایی،
شناختگرایی ،سازنده گرایی و اجتماعی -موقعیتی).

0-5

9

انربا شغلی

حرور من ش؛ ثبت وقایع آموزشی مثل نمرات؛ قانونمندی ،رعایت قوانین و مقررات مدرسره
و م،وبات شورای مدرسه و دبیران.

0-3

10

اخالق حرفهای

داشتن تعامل؛ خو رفتاری و رعایت موازین اخالقی و اسالمی؛ داشرتن راهر و پوششری
مناس ؛ من ش بودن؛ توجه به ر ایتمندی فراگیران؛ پایان انرژیبمش.

0-6

8

روانشناسی آموز
یادگیری

و

ب – بخش تخصصی درس عــربــی
11

تسلط دبیر در ارایه درس

توانایی در تفهیش قواعد  ،استفاده از بهترین رو
مشارکت دادن دانش آموزان در حل تمرینها

در ترجمه درس ،

0-10

12

توانایی گویش

میزان تسلط دبیر بر گویش به زبان عربی و مشارکت دادن دانش آموزان در م المه

0-10

13

تناس نمرات

داشتن تناس در نمرات مستمر و نمرات کتبی در ارزشیابی هر نیمسال تح،یلی

0-10

11

هم اری با سرگروه

مشارکت فعال در جلسه گروهها و ارایه راه ارهای مفید

0-10

جمع کل

011

نام و نام خانوادگی سرگروه
امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه
مهر و امضاء

امتیاز

