بسمه تعالی
برنامه عملیاتی ساالنه گروه عربی و گروههای آمورشی متوسطه دوم استان مرکزی 95-96
ردیف

برنامه

1

راهبری حرفه ای

حضور نظام مند سرگروه

معلمان و نظارت

عربی مناطق در مدارس و

برعملکرد آنان با تاکید

عنوان فعالیتها

کالس های درس

کمیت

مهلت ارسال

چگونگی انجام فعالیت

امتیاز

15بازدید در
هر نوبت
تحصیلی

از شروع تا آخر
سال تحصیلی

سرگروه محترم با حضور در کالسهای درس ضمن تعامل با دبیر محترم طبق فرم های
خاص نتایج را به گروه عربی استان ارسال می نمایند

01

برنظارت بالینی
2

-1مشارکت در برگزاری دوره
های آموزشی دهم

تشکیل 4
قطب برگزاری
دوره ضمن
خدمت با
مشارکت
نیروی انسانی
اداره کل و
مدرس
مربوطه

-2طراحی و راه اندازی کلینیک
مجازی پرسش و پاسخ

1مور د

مشارکت در آموزش
وتوانمند سازی دبیران

-3بروزرسانی سایت و کانال
تخصصی گروه عربی استان

-------

-4بررسی مقاالت همکاران و
ارسال مقاله برگزیده به بیرخانه
جهت چاپ در فصلنامه النداء

محدودیت
ندارد

 -5شرکت در همایش کشوری
مازندران

 1مورد

تا پایان آبانماه

در طول سال
تحصیلی

در طول سال
تحصیلی

 11تا  13آبان 55

سرگروه شهرستان و مناطق استان از دبیران جهت حضور فعال در دوره ها دعوت به
عمل آورند

2

سر گروهها ی مناطق و نواحی ضمن طراحی کلینیک مجازی بصورت مستمر و در روز
کاری نسبت به پاسخگویی به سواالت همکاران اقدام نمایند

3

گروه عربی استان در سایت یا کلینیک پرسش و پاسخ مناطق نظارت می کند و
پاسخگوی آنها خواهد بود

3

مقاالت برگزیده با ذکر نام ونام خانوداگی صاحب مقاله وکد پرسنلی و نام استان و

4

شهرستان و یا منطقه محل خدمت در قالب wordو  pdfبه گروه عربی استان ارسال
شود  .به مقاالتی که با ایمیل شخصی به دبیرخانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد
نشد
موضوع نقد و بررسی دقیق کتابهای عربی دهم و بررسی جدول های بارم بندی کتاب و 13 .

3
1

2

ارزیابی و تجزیه و
تحلیل امتحانات

3

تجزیه و تحلیل سواالت
امتحانات نهایی عربی
سوم عمومی و انسانی

سایر فعالیت ها

 2مورد

تحلیل نتایج کسب شده
از امتحانات نهایی خرداد
 55و مقایسه آن با نتایج
سال قبل

1
مورد

الف) بررسی سوال
امتحان عربی نوبت اول

5نمونه
سوال از 5
مدرسه
متفاوت

ب) بازبینی اوراق امتحانی
نوبت دوم

9

4
55 / 5/ 5

سرگروه محترم با همکاری اداره سنجش ودریافت آمار و نمودارهای مربوطه و ارسال
نتایج به گروه عربی استان فعالیت مذکور را انجام می دهد و نتیجه را به استان ارسال
می کند
3

55 / 5 / 33

سر گروه محترم درصد رشد یا افت نمرات را مشخص نموده و راهکارهای الزم برای ارتقا
نتایج امتحانات را به گروه استان ارسال می نمایند
3

55/ 13 / 33

59 / 3 / 5

سر گروه مناطق ضمن حضور و بررسی سواالت  ،بازخورد آن را به صورت مستند به
گروه عربی استان ارسال می نمایند

 %5اوراق

4

ارزیابی از عملکرد گروه
عربی شهرستانها و مناطق
تحت پوشش

 1مورد

59 / 3 /13

الف

تنظیم و ارسال برنامه
عملیاتی

 1مورد

55/7/25

ب

تکمیل فرم مشخصات سر
گروهها

 1مورد

هفته اول 55مهر

ج

تعامل با انجمن های
علمی استان و مجامع
علمی از جمله دانشگاه

بنا به مورد و
ضرورت

در طی سال

د

ارسال به موقع مستندات
فعالیت ها

بدون
محدودیت

در طی سال

3

امتیازات گروه عربی شهرستان ومناطق استان از باال ترین تا پایین ترین نمره در جدولی
درج خواهد شد و ضمن اطالع رسانی به تکنولوژی و گروههای اموزشی اداره کل استان
 ،نتیجه به دبیرخانه نیز اعالم خواهد شد

2

تنظیم و ارسال برنامه عملیاتی بر اساس برنامه استان تا تاریخ مشخص شده

2

اسامی سرگروهها استان طبق فرم مورد نظر به دبیر خانه ارسال خواهد شد

0

شرکت در همایش ها و جلسات مرتبط با گروه زبان عربی و استفاده از نظرات و
پیشنهادات صاحب نظران و اساتید در جهت ارتقا آموزش زبان عربی در سطح استان

5

فعالیت ها به همراه مستندات( فیلم و تصویر و گزارش و )....به آدرس ایمیل استان و یا
به صورت سی دی ارسال شود

02

الف

برگزاری همایش استانی

2مورد

ب

مسابقه طراحی سواالت
امتحانی استاندارد عربی
دهم

2مورد
الف_ رشته
تجربی
ریاضی ب)
انسانی

ج

مسابقه طرح درس
نویسی از کتاب دهم

1مورد

55 /7 /9
متعاقباااا اعاااالم هر دو همایش با ارسال بخشنامه و هماهنگی های قبلی انجام خواهد شد
خواهد شد

21

مراحل:
از ابتدای سال
لغایت 55 /11/15
 -1اجرای مسابقه در منطقه و نواحی طبق بخشنامه ارسالی

05

از ابتدای سال
لغایت
55 / 11 / 33

2
3

 بررسی سواالت توسط سرگروه منطقه طبق استانداردهای طراحی سوالارسال یک نمونه سوال برتر از هر رشته برای گروه عربی استان

4

بررسی  3سوال منتخب توسط استان و اهدای تقدیر نامه به سواالت برتر

مراحل:
 -1اجرای مسابقه در منطقه و نواحی طبق بخشنامه ارسالی

05

 -2بررسی طرح درسها توسط سرگروه منطقه طبق فرمهای بررسی طرح درس
نویسی
 -3ارسال یک نمونه طرح درس برتر از هر رشته برای گروه عربی استان
 -4بررسی  3طرح درس منتخب توسط استان و اهدای تقدیر نامه به طرح
درسهای برتر

فعالیتهای بومی
د

برگزاری کارگاههای
آموزش نقد و بررسی
کتاب عربی دهم

 2مورد

-1نقد و برررسی
کتاب در  4قطب
مشخص شده
دوره های ضمن
خدمت

ضمن هماهنگی با مدرس مربوطه با مدرس مربوطه ضمن خدمت ماحصل نظرات
انتقادات و پیشنهادت همکاران محترم توسط ایشان حد اکثر تا تاریخ  55 /5 / 33به
گروه عربی استان به صورت مستند ارسال شود

05

 -1طبق بخشنامه و سهمیه در نظر گرفته شده از هر منطقه وناحیه همکارانی
جهت حضور ردر کارگاه دعوت خواهند شد
 -2کارگاه بصورت یک روزه خواهد بود

-2نقد و بررسی
کتاب در کارگاه
آموزشی در
بهمن 55

 -3ضمن تعیین موضوعات مرتبط با کارگاه اموزشی طبق جدول اعالم شده برنامه
کارگاه اجرا خواهد شد
جمع

گروه عربی استان مرکزی هر ماه 55
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