
 بانام خدا

 کالس های مجازیای فرم گزارش نظارت بالینی ونظارت همتا بر

 99-044سال تحصیلی           درس ...........

 پست ناظر:                  آموزشگاه:                   نام دبیر:                   ناظر:   استان:              ناحیه:              

 اهده:نوبت مش (              :حین مشاهده:                 پس از مشاهده    پیش از مشاهده:            ):تاریخ
  مشاهده آفالین مستندات تدریس          حضور درکالس برخط)آنالین()ابزار مشاهده:

 عنوان وصفحات مورد تدریس:                                   فضای آموزشی مورد استفاده)نام پیام رسان(:
 سایر................         مدیریت کالس          سنجش وارزشیابی    ریس     فرآیند تدموضوع مورد مشاهده:)

 سایر ناظرین وپست مربوطه:
 امضاء ناظرین:                                                       امضاء ناظر :       

 قابل ارتقاء مطلوب شاخص ها محورها ردیف

 فعالیت های 1

 تدریس 

   اعالم شده حضور به موقع در کالس مجازی طبق برنامه

   مدیریت حضور وغیاب وشیوه های کنترل تا پایان کالس

   آماده سازی محتوای مورد آموزش

   ارتباط عاطفی با دانش آموزان

   بیان اهداف و انتظارات یادگیری

   میزان تسلط برموضوع تدریس

   توجه به گروه بندی دانش آموزان)درصورت نیاز(

   مدیریت زمان واستفاده حداکثری از زمان

   خالقیت درتدریس متناسب با فضای آموزشی

   ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در فرایند آموزش

   پیوستگی وتوالی تدریس

   رعایت بودجه بندی مطابق با طرح درس ساالنه

   تکمیلی ومثال های  رفع ابهام با توضیحات 

   متناسب با سطح کالس تهیه شده توسط دبیر محتوای آموزشی

   سایر دبیران ابزارهای کمک آموزشی محتواها واستفاده از

   جمع بندی  وخالصه درس

 ارزشیابی  2

 و

 تکالیف

   پرسش های آغازین  و تشخیصی 

   پرسش های  تکوینی 

   بازخورد مناسب به پرسش های مطرح شده

   خالقیت در ارزش یابی )با توجه به محدودیت فضای مجازی(

   پرسش های پایانی 

   کنترل پراکندگی پرسش های دانش آموزان

   بازخورد تکالیف جلسه قبل



   ارائه تکالیف جدید

   انجام تکالیف وبیان نحوه ارسال دانش آموزان به وهدایت  تشویق    

   تناسب تکالیف با امکانات دانش آموزان 

 روان شناسی 3

 آموزش

 و

 یادگیری

   توجه به تفاوت های فردی

   تدریس بدون استرس

   استفاده از نظریه های یادگیری)رفتارگرایی،شناخت گرایی و...(

   تعامل مناسب  و اخالقی با دانش آموزان

   نشاط مناسب در فضای کالس 

 نیاز به بازدید مجدد وجود دارد؟  بلی                 خیر

 مهم ترین نکات مثبت از دیدگاه ناظران:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ررسی از دیدگاه دبیر مربوطه :مهم ترین نکات قابل ب

 

 

 

 

 

 مدیر دبیرستان: ررسی از دیدگاهمهم ترین نکات قابل ب

 

 

 

 مهر وامضاء مدیر دبیرستان 

 

 امضای ناظر

 ستان اصفهاندرسی علوم اجتماعی،سوادرسانه،روان شناسی، اقتصاد ا های تهیه وتنظیم : گروه


