بسمه تعالی
گروه عربی استان مرکسی
شماره پرسنلی:
مدرک ورشته تحصیلی:
شماره تماس:

نام ونام خانوادگی دبیر :
سابقه تدریس درس مربوطه:
کالس و درس مورد بازدید:

ػَاهل ػولکردی ػوَهی

ردیف
1

آراستگی ظاّر ،اضتیاقً ،طاط ٍ اًگیسُ هؼلن

2

تَجِ تِ حضَر ٍ غیاب داًص آهَزاى

3

داضتي عرح درس هکتَب

4

رػایت تَدجِ تٌذی

5

تررسی تکالیف هرتثظ تا درس جذیذ (تکالیف پیص ًیاز ترای یادگیری تْتر درس)

6

ایجاد آهادگی رٌّی آغازیي ٍ فؼال کردى داًص لثلی داًص آهَزاى

7

خاللیت در تذریس تا تْرُ گیری از فٌاٍری ّای ًَیي ،تازی ،هساتمِ ،آٍاز یا پخص فیلن ٍ

ػالی

تسیارخَب

خَب

هتَسظ

ضؼیف

5

4

3

2

1

اًیویطي ٍ ...
8

تَجِ تِ تفاٍت ّای فردی داًص آهَزاى در فر آیٌذ یاد دّی -یادکیری

9

تؼاهل هؼلن تا ّوِ داًص آهَزاى ٍ ایجاد جَ هثثت ٍ دٍستاًِ ػاری از استرس

11

ایجاد اًگیسُ در داًص آهَزاى تا تطَیك یا تکٌیک ّای دیگر

11

تؼاهل تیي داًص آهَزاى در لالة گرٍُ ّای دٍ یا چٌذ ًفرُ ٍ ًظارت ٍ راٌّوایی کافی گرٍُ
ّا تَسظ هؼلن

12

هطارکت دادى داًص آهَزاى در فرآیٌذ تذریس ٍ فؼال سازی تفکر در آى ّا

13

هذیریت کالس ٍ ترلراری ًظن

14

ارزضیاتی تکَیٌی ٍ پایاًی ترای اعویٌاى از یادگیری داًص آهَزاى

15

ثثت خالصِ فؼالیت ّا ٍ ًورات کالسی در دفتر ًورُ

16

هذیریت هٌاسة زهاى در تذریس

17

جوغ تٌذی هٌاسة تذریس (تَسظ هؼلن یا داًص آهَزاى) ٍ ارائِ تَضیحات تکویلی

18

تؼییي تکالیف هٌاسة ( توریٌی  ،آهادُ سازی ،تسغی،خاللیتی ،پژٍّطی ٍ)...

جوغ کل اهتیازات ّر ستَى
جوغ کل اهتیازات

اهتیاز

صفحِ دٍم
ػَاهل ػولکردی تخصصی درس ػرتی

ردیف

ػالی تسیارخَب
5

1

4

خَب

هتَسظ

ضؼیف

3

2

1

هٌاسة تَدى عرح درس از لحاػ رػایت اصَلٍ ،ضَح ،لاتلیت فْن ٍ هغاتمت آى تا اّذاف
اصلی درس

2

اًغثاق تذریس اًجام ضذُ تا عرح درس ٍ اجرای هراحل الگَی ارائِ ضذُ

3

تسلظ کافی هؼلن تر هَضَع درس

4

استفادُ از چیذهاى هٌاسة کالس تا تَجِ تِ ضیَُ تذریس

5

تَجِ تِ آهَزش هَلؼیت هحَر ٍ ارائِ هغالة هتٌاسة تا هسائل رٍز در حیغِ هَضَع درس

6

تَجِ تِ هْارت ّای زتاًی ضٌیذاری ،گفتاری ٍ ....

7

استفادُ هٌاسة ٍکافی از هکالوات ػرتی هتٌاسة تا سغح داًص آهَزاى

8

رػایت کلیات رٍش تذریس هثتٌی تر رٍیکرد ًَیي تذریس هٌغثك تا کتاب راٌّوای هؼلن

9

آهادگی پاسخگَیی تِ سَاالت احتوالی داًص آهَزاى

11

استفادُ از رٍش ّای هٌاسة ارزضیاتی پایاًی یا حیي تذریس (سَال هستمین  ،آزهًَک
کالسی ،هطاّذُ ،سَال ٍ جَاب در گرٍُ ّا ،خَد ارزیاتی ،ػولکردی ،پَضِ کار ٍ غیرُ )

جوغ کل اهتیازات ّر ستَى
اهتیاز

جوغ کل اهتیازات

هطخصات آهَزضگاُ
نام آموزشگاه:

نوبت کاری:

نام ونام خانوادگی مدیر آموزشگاه :

مهر و امضاء:

شماره تماس آموزشگاه:

هطخصات تازدیذ کٌٌذُ
نام ونام خانوادگی:

تاریخ بازدید وامضاء:

