
نمایندگان و منتخبان 32 اســتان 
حاضــر در این جشــنواره به ترتیب 

عبارت بودند از: 
é صدیقه اكبرزاده از آذربایجان شرقي، 
é ایوب حمزه اي از استان آذربایجان غربي 

é نادر بازیار از استان ایالم 
é دانیال اعلمي از استان البرز 

é سپیده رعنا موسوي از استان اردبیل 
é عصمت ذاكري از استان اصفهان 
é خاتون فرشچي از استان بوشهر 

é مرتضي رنجبر از استان تهران 
é برهان بیگدلي نشاط از شهرستان هاي 

استان تهران 
é معصومه رضایي جونقاني از اســتان 

چهارمحال بختیاري 
é بابك مرادي از استان خراسان شمالي 
é مریم ساقي از استان خراسان جنوبي 
استان  از  یعقوب درستكار احمدي   é

خراسان رضوي 
é نازنین ولي زاده از استان خوزستان 

é محمود كرمي از استان زنجان 
é سیدعلي شاهچراغي از استان سمنان 
é سعیده حسین زایي از استان سیستان 

و بلوچستان 

é مریم یابنده از استان فارس 
é فروغ طاهري از استان قزوین 
é لیال كریمي اصل از استان قم 

é احمد احمدي از استان كردستان 
é فرزاد یوسفي از استان كرمانشاه 

é عاطفه مدبر نژاد از اســتان كهگیلویه 
و بویراحمد 

é طیبه یزدان پناه از استان كرمان 
é سحر آقاجاني از استان گیالن 

é طاهره علیدوست از استان گلستان 
é علیدوست علیزاده از استان لرستان 

é شهره سلطاني از استان مازندران 
é فریبا شمسي از استان مركزي 
é طوبي نجفي از استان هرمزگان 

é الدن خدارحمي از استان همدان 
é پروین نیك زر از استان یزد 

این منتخبان طبق دستور العمل جشنواره 
در پنج مرحله و حول محور هشت درس از 
كتاب هاي جامعه شناسي دورة  دوم متوسطة 

دانیال اعلمي 
دبیر دبیرستان هاي استان البرز

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

پانزدهمین دورة »جشــنوارة الگوهاي برتر تدریس جامعه شناسي« طي چهار روز 
در سنندج برگزار شد. منتخبان اســتان ها از عصر روز جمعه 25 مرداد ماه در تاالر 
فرهنگیان سنندج گردهم آمدند. مراســم افتتاحیة جشنواره ساعت 20 روز جمعه 
در »سالن اجتماعات سلیمان  خاطر« با خوشــامد گویي مهدي نامدار، معاون اداره 
كل آموزش  و پرورش ســنندج و قرعه كشــي عنوان ها و زمان تدریس براي رقابت 

شركت كنندگان آغاز شد. 

گزارشی از پانزدهمين جشنواره 
در سنندج

الگوهای برتر تدريس 
جامعـــــه شــــناســـی
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نظري با یكدیگر به رقابت پرداختند. 
قرعه كشي از بین درس هاي چهارم، ششم 
و دهم جامعه شناســي پایة  دهم، درس هاي 
هفتم، هشــتم و نهم جامعه شناســي پایة 
یازدهــم و درس هــاي ششــم و هفتــم 
جامعه شناســي پایة دوازدهم براي تدریس 
در روزهاي شنبه بعدا زظهر، یكشنبه صبح 
و بعد از ظهر، و دوشنبه صبح انجام گرفت. 
بعد از قرعه كشي و مشخص شدن درس ها 
و تاریخ اجــراي تدریس بــراي منتخبان، 
روز شــنبه صبح چهار مرحلة نخست این 

جشنواره برگزار شد: 

مرحلة اول آزمون از برنامة درســي ملي 
و راهنماي درس جامعه شناسي بود كه این 
بخش با استفاده از نرم افزار آزمون الكترونیكي 
در مدت 45 دقیقه انجام شــد و 10 درصد 
از كل نمــره را به خــود اختصاص مي داد. 

در مرحلة دوم شركت كنندگان مي باید 
در مدت دو ســاعت بــه طراحي یك طرح 
درس مي پرداختنــد. این قســمت نیز 15 
درصد از سهم كل نمرة منتخبان را داشت. 
الزم به ذكر است كه قبل از شروع جشنواره 
نرم افزارهاي مورد نیــاز هر منتخب از قبل 
روي سیســتم هاي مربوط بــه هر منتخب 

نصب شده بود. 

در مرحلة سوم منتخبان باید در مدت یك 
ساعت و نیم به طراحي سؤال با موضوع همان 
درس مي پرداختنــد كه ایــن بخش نیز 15 

درصد از كل نمره را به خود اختصاص مي داد. 

در مرحلة چهارم دو ســاعت زمان به 
تولید محتواي الكترونیكي  اختصاص داده 
شــده بود كه این بخش نیز 5 درصد از كل 

نمره را شامل مي شد.
پس از ایــن چهار مرحله نوبــت به ارائة 
تدریس منتخبان مي رسید كه توسط هیئت 
داوران داوري مي شــد و 55 درصــد از كل 

نمره را به خودش اختصاص مي داد. 
تدریس از بعد از ظهر روز شنبه شروع شد 
و تا صبح روز دوشــنبه ادامه داشت. آقایان 
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طاهر انصاري، حمید رحیمي، ســعید 
روحاني و حامد عباسي و خانم ها مرضیه 
زهرا  قربانعلــي زاده،  مژده  علي نژاد،  
مشكي و طیب احمدي داوري این بخش 
از پانزدهمین جشنوارة الگوهاي برتر تدریس 
درس جامعه شناســي را برعهده داشــتند. 
ظهــر روز دوشــنبه مراســم اختتامیه با 
وزیر  متوســطه  آمــوزش  معــاون  حضور 
كمره اي  علي رضا  دكتر  آموزش  و پرورش، 
برگــزار شــد. وي در این مراســم با بیان 
تربیت  اینكه معلمان میــدان داران جریان 
و یادگیري هســتند، تأكید كرد: »معلمان 
باید در زمینة آموزش  و توانمند سازي خود 
فعالیت كنند و این جشنواره نیز در همین 

راستا برگزار شده است.« 
كمره اي شــركت معلمان در جشــنوارة 
الگوهــاي تدریس برتر و قــرار دادن خود 
در معرض قضــاوت دیگران را كار بســیار 
ارزشمندي دانست و اظهار داشت: »تدریس 
برخي از رشــته هاي علوم انساني مخصوصًا 
جامعه شناسي كاري بسیار سخت است. چرا 

كه بسیاري از مفاهیم انتزاعي اند.« 
در این مراســم، عالوه بر اهــداي جوایز 

بخش هاي متفاوت این دوره از جشــنواره، 
شــامل تجربه هاي برتر مدیران و معلمان، 
مقاله نویسي و بخش غیرحضوري تدریس، 
پانزدهمین  حضــوري  بخــش  برنــدگان 
جشنوارة الگوهایي برتر تدریس نیز در چهار 
گروه اول تا ســوم و شایستة تقدیر معرفي 

شدند كه اسامي آن ها به قرار زیر است: 
احمــد احمدي از كردســتان، عاطفه 
مدیر نژاد از كهگیلویه و بویراحمد، شهره 
مریــم یابندة  از مازندران،  ســلطاني 
ولي زاده  نازنیــن  فــارس،  از  جهرمي 
از خوزســتان، سعیده حســین زایي از 
سیســتان و بلوچســتان، برهان بیگدلي 
نشــاط و عصمت ذاكري از اصفهان،  به 
ترتیب با كسب بیشترین امتیاز، حائز رتبة 

اول كشوري شدند. 
سحر آقاجاني از گیالن، مریم ساقي از 
خراســان جنوبي، دانیال اعلمي از البرز و 
ایوب حمزه اي از آذربایجان غربي مشتركًا 
مقــام دوم جشــنواره پانزدهــم را به خود 

اختصاص دادند. 
فروغ طاهري از قزوین، فریبا شمسي 
از مركزي، طاهره علیدوست از گلستان، 
پروین نیك زر  قم،  از  لیال كریمي اصل 
از یــزد، یعقوب درســتكار احمدي از 
خراســان رضوي، محمود كرمي از زنجان، 
علیدوســت علیزاده از لرستان، طوبي 
نجفي از هرمــزگان و الدن خدارحمي از 

همدان به مقام سوم قناعت كردند. 
شــایان ذكر اســت، صدیقه اكبرزاده 
از آذربایجان شــرقي، نادر بازیار از ایالم، 
خاتون فرشچي از بوشهر، بابك مرادي 
از  یوسفي  فرزاد  شــمالي،  خراســان  از 

كرمانشــاه، سیده رعنا موسوي از اردبیل 
و طیبه یزدان پناه از كرمان نیز به عنوان 

دبیران شایستة تقدیر انتخاب شدند. 
مأموریت اصلي معلمان در فرایند آموزش، 
تدریس به دانش آموزاني اســت كه قادر به 
یادگیري هســتند. به همیــن دلیل همة 
تالش هاي معلمان حول چند محور اساسي 
شــكل مي گیرد. روش هاي نوین تدریس بر 
مبنــاي نظریه هاي یادگیري و پژوهش هاي 
تربیتي تدوین شده اند تا به كمك یافته ها و 
نتایج آن ها معلم بتواند هر چه بهتر اهداف 
آموزشي را محقق كند. اما موفقیت و كارایي 
اجــراي این روش ها مســتلزم فراهم بودن 
شرایط مناسب كالسي است؛ از قبیل فراهم 
بودن حد مطلوبــي از آرامش یا پذیرش و 

همراهي دانش آموزان با معلم.
 با توجه به اینكه معلمان داراي سبك هاي 
مدیریتــي مختلفــي در ادارة كالس درس 
هســتند و دانش آموزان نیز بــا روحیه ها و 
عالقه هــاي متفاوت بــا آموزش هاي معلم 
مواجه مي  شوند، لذا بررسي و انتخاب سبك 
تدریس و مدیریت كالمي كه باالترین حد از 
پیشرفت تحصیلي را در دانش آموزان ایجاد 
كند، از اهمیت بســزایي برخوردار اســت. 
آشــنایي با ســبك هاي كارامد تر آموزش و 
اجراي آن توســط معلمان مي تواند بازدهي 
آموزشــي را باال ببرد و نظام آموزشي را در 
جهت تحقــق هر چه بیشــتر اهداف خود 
یاري كند. از آنجا كــه آموزش و یادگیري 
غالبًا از طریق تعامل بین معلم و فراگیرنده 
در كالس درس اتفــاق مي افتد، شایســته 
است كه عوامل مؤثر بر این روند، به وسیلة 
جشــنواره هاي  برگزاري  علمي،  روش هاي 
الگوهاي تدریس و با مشــاركت حداكثري 
معلمان مورد بررســي قرار گیرد، از چنین 
منظري پانزدهمین جشنوارة الگوهاي برتر 
تدریس جامعه شناســي در پایان كار خود 
موفق شــده اســت، با به اشتراك گذاشتن 
در  جامعه شناســي  دبیــران  تجربه هــاي 
روش هاي تدریــس بهتر، الگوهاي متنوع و 
متعددي را در جهت هر چه بهتر و جذاب تر 
 و كارامد شدن تدریس درس جامعه شناسي 
در اختیــار دبیران علوم اجتماعي سراســر 

كشور قرار دهد. 
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