
 به نام خدا

 4951-59در سال تحصیلی یزد برنامه عملیاتی جامع گروه آموزشی زبان انگلیسی استان 

 زمان اجرا امتیاز عناوین و شرح برنامه ها ردیف بند
ارسال 

 مشخصات
 مهر 22تا  9 و برنامه عملیاتی  تنظیم، تکمیل و ارسال مشخصات سرگروه و اعضا آموزشی  درس زبان انگلیسی 4

نظارت بر 
فرایند 
 آموزشی

2 

 1 نظارت بر فرایند آموزشی طی بازدید از مدارس ) نظارت بالینی(

در طول سال 
 تحصیلی

 4 تنظیم جدول زمانبندی و تاریخ بازدید ها

ارسال مستندات بازدید  و ارزیابی عملکرد با توجه به متغییر های جنسیت ، نوع مدرسه، منطقه محل 
 بازدید به پست الکترونیکی استان

2.9 

 2.9 ارائه اطالعات آماری و کمی از تعداد دبیران شرکت کننده در هر یک از فعالیت های گروه 9

طراحی 
 آموزشی

1 

 1 ارایه محتوای پیشنهادی درس زبان انگلیسی
تا پایان دیماه 

51 

 و متوسطه دوم دوره موجود هاي کتاب محتواي ملی، درسی برنامه در شده ترسیم روند به توجه با

 می ملی درسی برنامه اهداف با منطبق میزان چه تا متوسطه اول دوره درProspect  جدید هاي کتاب

 باشد؟

1 
تا پایان بهمن 

51 

 کتاب براساس دوم متوسطه دوره اول سال انگلیسی زبان کتاب براي درس یک تالیف و تدوین طراحی،

 اول دوره متوسطه انگلیسی زبان التالیف جدید هاي
7 

اسفند  49تا 
51 

 9 ارائه طرح و برنامه های پیشنهادی به دفتر تالیف برای استفاده در کتب درسی جدید 9
تا پایان بهمن 

51 

خالقیت و 
 نوآوری

 9 طراحی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ و ارائه گزارش آن 6
نیمسال اول و 

 دوم

 9 ایجاد و به روز رسانی وبالگ آموزشی 7
طول سال 
 تحصیلی

 9 برگزاری گردهمایی سرگروه های استانی / دبیران زبان انگلیسی 8
نیمسال اول و 

 دوم



بهبود شیوه 
های 

 آموزشی

 9 51بررسی و تحلیل سواالت پایانی نهایی و هماهنگ خرداد ماه  5
اعالم دفتر 
متوسطه 
 نیمسال اول

 9 پیشرفت تحصیلیبررسی نتایج امتحانات و ارائه گزارش تحلیلی مبنی بر علل افت یا  41
تا پایان 
 59اردیبهشت 

 59اردیبهشت  9 درصد اوراق امتحانی ) نهایی، هماهنگ و داخلی ( 41الی  9بازبینی  44

 گزارش
 ) مستندات(

  ارسال گزارش نیمسال اول ) مستندات( 42
نیمه بهمن 

51 

 59اردیبهشت   ارسال گزارش نیمسال دوم ) مستندات( 49

فعالیت ها و 
برنامه های 
استانی و 

 بومی

41 
به روز نمودن وبالگ آموزشی گروه زبان انگلیسی استان با محوریت اطالع رسانی برنامه های گروه 

 زبان در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه زبان کشوری و اخذ نظرات و پیشنهادات همکاران
9 

طول سال 
 تحصیلی 

 9 پایه های دوم و سوم در دو مرحله  در سراسر استانبرگزاری مسابقات علمی دانش آموزی  49
و  51آذرماه 

 59اردیبهشت 
 

 41 بازدید آموزشی از آموزشگاه های نواحی و مناطق استان 46
نیمسال اول و 

 دوم

47 
طراحی سواالت استاندارد، جلب مشارکت همکاران در طراحی سوال استاندارد با رویکرد ایجاد بانک 

 سوال
9 

 طول سال
 تحصیلی

48 
ارزیابی مشارکت دبیران زبان انگلیسی نواحی و مناطق استان در وبالگ و صفحه تلگرام گروه زبان 

 استان مبنی بر انتقال تجارب تدریس و شیوه های نوین آموزش زبان  با ارائه آمار کمی و کیفی
9 

طول سال 
 تحصیلی

45 
های زبان انگلیسی نواحی و مناطق استان و دبیران  به شرط تامین اعتبار  برگزاری گردهمایی سرگروه

 و همکاری اداره کل
9 

تا پایان 
 نیمسال اول

 


