
  

  سازمان آموزش و پرورش استان یزد
  معاونت آموزش نظری و مهارتی

  ای و کاردانش گروه فنی و حرفه

  سی برتر تدریدستورالعمل جشنواره روش ها
   رشته های 

 شی معماریک نقشه و ساختمان ، حسابداری
  

    و کاردانشیا  و حرفهی فنیشاخه ها
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  سازمان آموزش و پرورش استان یزد
  معاونت آموزش نظری و مهارتی

  
    از آنجا که نقش موثر روشهای آموزش و تدریس در تعمیق و پایداری آموختـه هـای هنرجویـان مـی توانـد سـبب                        

های آنها شود الزم است از روشـهایی هدفمنـد، جـذاب و               و قابلیت  اشکوفا شدن استعدادهای آنها و تقویت مهارته      
  .ثر در آموزش و تدریس هنرآموزان استفاده شودمو

    آنچه که از آن به عنوان روش تدریس یاد می شود تدبیر، تمهیدات و برقراری تعامالتی است کـه از سـوی هنرآمـوز                       
مجموعه این رویدادها از سوی هنرآمـوزان محتـرم         . بر اساس مهارت و تجارب وی در یک جلسه درس روی می دهد            

ترین آنهـا مـی توانـد تحـولی در      ینه ارزشمندی است که توجه به آن و گزینش و معرفی مناسب    سراسر استان گنج  
  .بهبود روشهای تدریس ایجاد نماید

  

  :اهداف
  .شناسائی و ترویج روشهای موفق و کارآمد تدریس - 1
 .ایجاد انگیزه در هنرآموزان جهت بروز نوآوری و خالقیت در روشهای تدریس - 2

 .رآموزان با تکیه بر کاربست روشهای موثر و فعال تدریسایجاد رقابت سالم بین هن - 3

 .کاربردی ساختن نظریه های یادگیری و آموزش -4

 .کاربست یافته های پژوهشی در زمینه روشهای آموزش و تدریس - 5
  

  :اجرای جشنواره
ی  دردروس حسابداری صنعتی رشته حسابداری ونقـشه کـش         1388-89جشنواره روشهای برتر تدریس در سال تحصیلی         - 1

 . برگزار می شودرشته های ساختمان ونقشه کشی معماری 

 اشتغال داشته ویکی از دوشـرط زیـر         کلیه هنرآموزانی که در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان به تدریس               - 2
 .را دارا باشند مجاز به شرکت در این جشنواره می باشند

   در سال تحصیلی جاری قشه کشی معماریاختمان ون،سحسابداری  یکی از دروس رشته تدریس )الف
   و تدریس در هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش  مدرک تحصیل مرتبط ناشتد )ب

در رشـته   )اولین صادره از اولین وارده تا انتهای مرحلـه دوم           ( fifoهزینه یابی مرحله ای به روش        جشنواره،    های موضوع - 3
با پله کرسی برای ساختمانهای مسکونی یک طبقه در          اویسبا بازوهای م  حسابداری ومبحث برش طولی در پله دو طرفه ،        

 .می باشدرشته های ساختمان ونقشه کشی معماری  

 . به تهیه یک طرح درس مناسب نمایندهنرآموزان شرکت کننده در جشنواره باید اقدام - 4



مطـابق فـرم    ( شـرکت کننـدگان    اسامی   18/1/89د حداکثر تا تاریخ     نواحی و مناطق موظف می باشن     مسئولین آموزش    - 5
طرح درس تهیه شده توسط هنرآموز به کمیته برگـزار           فایل   CD  یک نسخه تایپ شده طرح درس و        را همراه با   )پیوست
 . ارسال نمایند)گروه فنی و حرفه ای و کاردانش(   کننده

  . به طرح های که بعد از موعد مقرر ارسال گرددترتیب اثری داده نخواهد شدالزم بذکراست

ابداری وده طـرح درس در رشـته هـای نقـشه کـشی              سده طرح درس در رشـته حـ       (از هرموضوع   ده طرح درس برگزیده      - 6
 از طرف گروه داوران به بخش نهایی جشنواره راه خواهند یافت )معماری وساختمان 

 . می باشد 89 هفته اول اردیبهشت ماه موزان جشنواره و ارائه تدریس توسط هنرآزمان برگزاری - 7

 . دقیقه می باشد40ان ارائه تدریس حداکثر زم - 8

 .هنرجویان کالس را کمیته داوران انتخاب می نمایند -9

جنب -کوچه شهید حصیب  -، هنرستان کاردانش مشکی واقع در بلوار دهه فجر         ی دررشته حسابدار  محل اجرای جشنواره    -10
متری 52حرفه ای دخترانه هدی واقع در     معماری وساختمان هنرستان    نقشه کشی   ورشته  مدرسه راهنمایی دخترانه فجر     

  .خواهد بود خیابان سجادجنو بی –  بلوار کارگر –امام شهر 
ــارت اســـت از    -11 ــشی عبـ ــشه کـ ــاه نقـ ــود در کارگـ ــات موجـ ــامپیوتر، :  امکانـ ــتگاه کـ ــندلی ، یکدسـ ــم ، صـ         میزرسـ

دلی، ماشـین حـساب ،وایـت بـرد ، ویـدئو پروژکتـور              میـز، صـن    ودر رشـته حـسابداری        ،وایت بـرد   اپک،  ویدئو پروژکتور   
 به تعداد هنرجویان شرکت کننده در کالس وکامپیوتر

ز به عهده هنرآموزان شرکت کننده می باشد                       ونرم افزارهای مورد نیاالزم بذکر است  تامین مابقی وسایل
 

  :اعضای کمیته داوران
  رشته دو نفر هنرآموز -1
  یک نفر روانشناس -2
  یک نفر متخصص تکنولوژی آموزشی -3
   تدرس  های یک نفر متخصص روش-4

  :جوایز و امتیازات افراد برتر
  .به نفرات اول تا سوم عالوه بر اهدای لوح تقدیر هدایای ارزنده ای اهداء خواهد شد

  
 

  گروه فنی و حرفه ای و کاردانش                                       
 




