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مقدمه
علوم تجربی یکی از دانشها و معرفتهای بشرری اترت ی یاف یهای آن از راه مشراههه تجربی بی دترت میآیه و
مالک یا معیار درتر ی آنها ،انطباق داشر

با مشراههات تجربی اترتد ههز از آموزل علوم تجربی ،آموزل دهیهههایی اتت

ی در زنهگی روزانی مشرراههه میشررودد در ه ی نمامهای آموزشرری انان ،آموزل و یادگیری علوم تجربی از اایگاه ویژهای
برخوردار بوده و تالل میشرود تا ه ی دانشآموزان ،ضر

آشریایی با الرو و میاهیل علوم تجربی و سرا ترواد عل ی مورد

نیاز ،آگاهیهای الزم برای یک شرنرونه مطلو را سرا ییهد نمرییدردازان آموزشری بر ای باورنه ی اگر فراگیران بی اای
آنکی لررفا دانش را دریافت ییه ،خود در لرهد اسر جو و شر آن باشریه یادگیری ام تر و اثر بخشتر خواهه بود ددانش
آموزان با سررا آگاهی و منارت الزم در زمییی های مخ ل علوم ،دادر خواهیه بود تا در زنهگی خود تیرر ی ات آگاهانی و
میطقی بگیرنهد
در ه ی راتر ا در راتر ای فیر  7تریه توو بییادی و راهکار های  18-2 ،11-7 ، 11-6بی میمور توترعیی
عیییتررازی موضرروعات یادگیری و اف ایش توانایی دتررتورزی و درورل تیکر خالق و تقویت منارتهای ع لی و توقق
یادگیری دایهار و معیادار بر مبیای آموزلهای ع لی ،دف ر آموزل دورۀ او م وترطی ،بی اتر یاد فعالیت  8-2برنامی 27
از مج وعی برنامیهای معراونت آموزل م وترررطری سوزه تررررادی در ترررا  1398با عیوان «مهیریت و راهبری برگ اری
مسرابقات آزمایشرگاهی برای دبیران علوم تجربی دورۀ او م وترطی» ،ابالغی وزارت م بوع بی شر اره ،98/01/27 – 9373
تومی دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی را در تا توییلی 98-99برگ ار می ن ایهد
ضرورت و اهميت موضوع:
اسر جو و تولری شرواهه نسربت بی ای ی دبیران علوم تجربی در جای یادگیری منارتی و ع لکردی هسر یه و
بایه بی جا برونه و چطور بی بن ری نوو بی آن اایگاه برتریه و ه چیی نقش فعالیتهای آزمایشرگاهی در آموزل اثربخش
علوم تجربی ،تغییر رویکردهای آموزشرری و نوآوری در رولهای یادگیری ،ارائی مو وا با رولهای اثربخش ارزشرریابی نوی
برنامیهای توترعی و نی دیشررفت آموزل علوم در برنامیهای درتری بسریار منل میباشرهد توای بی ای منل در ارتقا توترعی
سرفیای دبیران علوم تجربی فعالیتهای آزمایشگاهی ،منارتهای ع لی و تیجش ع لکردی تنل ویژهای دارنهد
اهداف:
✓ تقویت منارتهایی ی یادگیری مادامالع ر را دش یبانی می یهد (تیجش برای یادگیری)
✓ ایجاد فرلتهایی برای مباسثی و بی اش راک گذاش

ایهههای دبیران

✓ توو شیوههای تیجش و توای بی نقش اوشگری در توتعی سرفیای تیجش ع لکردی
✓ تقویت منارتهای ع لی و دتتورزی دبیران علوم تجربی

مخاطبين :ت امی دبیران درس علوم تجربی مهارس دوره او م وتررطی (دول ی و غیردول ی) تررراتررر شررور با تشررکی
تیلهای دو نیره مجاز بی شر ت در مسابقات آزمایشگاهی میباشهد
تذكر:
 .1ارائی ابالغ  6تاعت علوم تجربی در دوره م وتطی او برای راه یاف گان بی مرسلی ات انی و شوری ال امی می باشهد
 .2دبیرانی ی در ترا گذشر ی رتبی او مسرابقات را سرا ردهانه میتوانیه در ترا تویریلی ااری بی عیوان راهی ا و
داور مسابقات با میاطق و ات ان ه کاری ن اییه و ن یتوانیه بی مرسلی ات ان و شوری راه یابیهد
منابع آزمون:
لیی تررفیر های مباسث فی یک ،شری ی ،زیسرتشریاتری و زمی شریاتری ،ا علوم تجربی دایی هی ل ،هشر ل و ننل دوره
او م وتطی چاپ 98
جدول مراحل اجراي مسابقات:
مراس اارا

زمان اارا

ارتا بخشیامی بی ات انها

دی ماه 98

برگ اری ارگاه های آموزل مجازی توتط دبیرخانی شوری
یییت بخشی بی فراییه آموزل علوم تجربی
اارای مرسلی مهرتیای و معرفی تیل می خا بی میطقی

طو تا توییلی
بن

ماه 98

اارای مرسلی میطقیای و ارتا اتامی تیل می خا بی ات ان

اتییه ماه 98

اارای مرسلی ات انی و ارتا دو تیل می خا بی دف ر وزارت

فروردی ماه 99

اارای مرسلی شوری

ددددددددددددددددد ماه 99

كميته برنامهریزي و هماهنگی استان و منطقه
اعضا:
مهیر

آموزل و درورل (رئیس

ی ی)؛ معاون آموزل م وتطی (دبیر

ی ی)؛ معاون توتعی مهیریت و دش یبانی؛

رئیس اداره تکیولوژی و گروههای آموزشی؛ رئیس اداره آموزل دوره او م وتطی؛ رئیس گروه تولی مو وای آموزشی و
درورشی؛ ترگروههای درس علوم تجربی؛ ن اییهه دانشگاه فرهیگیان؛ افراد لاسانمر و مطلع «عیهالل وم»؛ مسئو روابط
ع ومی

وظايف:
 −برگ اری السات تواینی برای مسئولی گروههای آموزشی و ترگروههای درس علوم تجربی ات ان و میاطق
 −برگ اری السات تواینی  -آموزشی ویژه دبیران علوم تجربی ،مهیران و معاونی آموزشی مهارس
 −تشکی تیلهای دو نیره معل ان علوم تجربی (با رعایت ایسیت) و معرفی بی میاطق از طریق مهرتی
(تیلهای 2نیره ه کاران میتوانه تر یبی از معل ان درس علومتجربی یک یا دو مهرتی باشیهد)
 −تکثیر و نیا دوت ر در لیی مهارس دوره او و ادارات آموزل و درورل
 −تشکی تیلهای داوری
 −برگ اری مسابقات مهرتیای و میطقیای
 −برگ اری مسابقات ات انی
 −ارتا اتامی می خبی بی دف ر وزارت در موعه مقرر
 −مس یهتازی مراس مخ ل اارای مسابقات بی لورت نوش اری و تیویری
 −اطالع رتانی موثر و انجام ت نیهات الزم برای تشویق مهیران و دبیران میاطق و مهارس فعا و موفق
 −نمارت بر سس اارای مسابقات
 −ارتا گ ارل از فرآییه اارا بی دف رآموزل دوره او م وتطی
*توجه :واحد تكنولوژي و گروه هاي آموزشي زير نظر معاونت آموزش متوسطه و با جلب مشاركت تمامي
اعضاي كميته برنامه ريزي و هماهنگي استان و منطقه به ويژه مسئول آموزش دوره اول متوسطه ،مديريت و
هدايت طرح را عهدهدار خواهد بود.

فرایندهاي اجرایی مسابقات:
مرحله مدرسهاي و منطقهاي:
✓ طراسی و انجام آزمایش در چنار ایس گاه تخییی فی یک ،شی ی ،زمی شیاتی و زیستشیاتی اتتد
زمان انجام فعالیتهای هر ایس گاه  10ددیقی میباشهد (ا عاً  40ددیقید)
مرحله استان:
✓ گام او  :تیجش ع لکردی بی (تس ی و تشریوی یا تواالت باز داتخ); تأ یه بر اربست دانش و منارت در
مودعیت های ع لی یا شبیی تازی شهه با مودعیت های ع لی اتت د

✓ گام دوم :طراسی و انجام آزمایش در چنار ایس گاه تخییی (فی یک ،شی ی ،زمی شیاتی و زیستشیاتی)
اتتد
زمان انجام فعالیتهای هر ایس گاه  10ددیقی میباشهد (ا عاً  40ددیقید)
بری میمور تقویرت توان یرهیهرا واف ایش منرارت هرای ع لی دبیران علوم تجربی تررررگروههرای مو رم اتررر رانهرا ادرهام بری
برگ اری ارگاههای تخییی مین اییهد
لیی دبیران عالد یه میتوانیه در ارگاههای آموزشری تخیریری سیروری و مجازی با عیوان آموزل منارتهای ع لی و
آزمایشگاهی شر ت ن اییهد
مرحله كشوري:
• گام او  :اارای مرسلی بی تیجش ع لکردی بی لورت بی (تس ی و تشریوی یا تواالت باز داتخ)
• گام دوم :طراسی و انجام آزمایش در چنار ایس گاه تخییی فی یک ،شی ی ،زمی شیاتی و زیستشیاتی اتتد
مهت زمان اخ یاص داده شهه بی هر ایس گاه  10ددیقی میباشهد (ا عاً  40ددیقی)
• گام توم :انجام یک رويداد علمي – مهارتي:
✓ گروهبیهی ات انها بی دیه درعی و تشکی تیلها
✓ طرح مسألی (درتش اوشگرانی)
✓ ایههدردازی انیرادی و س مسألی
✓ ایههدردازی و اش راکگذاری ایههها و هلانهیشی در گروه و ان خا بن ری ایهه
✓ انجام آزمایش و تنیی دوت ر
✓ ارائی توتط هر یک از گروهها
✓ نقه و برتی گروهها توتط ه هیگر و طرح درتشهای اهیه
✓ رتیهن بی میاهیل عل ی و تولیه دانشد

