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لباس فرم مدارس

تجهیزات مدارس

و  آموزشی  عدالت  کردن  نهادینه  و  توسعه  بنیادین،  تحول  سند  اهداف  از  یکی 
تربیتی در نقاط مختلف کشور است. موسسه تتا در جهت ایجاد عدالت آموزشی 
اقدام به تامین و اعزام معلم های مجرب و با سابقه به مدارس می نماید. موسسه 
به منظور استانداردسازی و نظارت بر اجرای با کیفیت فعالیت های دبیران، اقدام به 

طراحی موارد زیر نموده است:
۱  طرح درس جامع

۲  برنامه آموزشی مشخص
3  تمرین های کاسی هدفمند 
۴  آزمون های کاسی استاندارد

5  آزمون های ادواری
۶  نظام ارزشیابی چند وجهی 

معلم پروازی

در طول اجرای کاس ها، موسسه 
فعالیت ها  انجام  بر  کامل  نظارت 
دارد  مذکور  موارد  اجرای  روند  و 
اطاع  به  مربوطه  گزارش های  و 
رسید.  خواهد  مدرسه  مدیریت 
تمامی مراودات مالی با معلم ها 
و  بود  خواهد  موسسه  عهده  بر 
مدیریت  رضایت  در صورت عدم 
معلم  جایگزینی  مراتب  مدرسه 
همچنین  گرفت.  خواهد  صورت 
دانش آموزان  است  معلم موظف 
های  آزمون  بندی  بودجه  با  را 
منتخب  تحصیلی  پیشرفت 

مدرسه نیز هماهنگ نماید.

معلم پروازی



موسسه تتا
تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران 44

  1( اعزام مدرس: 
از آنجا که استفاده بهینه از دانش و تجربه معلمان با تجربه و کارآمد یکی از راهکارهایی است که می تواند مدارس را سریع تر به 
موفقیت های چشمگیر برساند، این امکان فراهم شده است تا با توجه به نیاز مدارس، بهترین و کارآمدترین معلمان به سراسر کشور 

اعزام و در اختیار مدارس قرار گیرند.

     1-1( برگزاری کالس های درس در تمامی سال تحصیلی:  یک مرکز آموزشی جهت تکمیل کادر آموزشی خود می تواند با بهره گیری از 
واحد نیازمندی های آموزشی موسسه تتا نسبت به تکمیل این کادر اقدام نماید. 

     1-2( کالس هـای دوره و تکمیـل:   گاهـی مـدارس بـرای تکمیـل فرآینـد آمـوزش خـود، نیـاز دارنـد در زمان هـای خـاص ماننـد زمـان 
امتحان هـای پایانـی تـرم اول و دوم )بـرای سـال دوازدهـم و سـایر پایه هـا( یـا خردادمـاه )کاس نکتـه و تسـت ویـژه سـال دوازدهـم( اقدام 

کننـد. در ایـن مـوارد نیـز واحـد نیازمندی هـای آموزشـی بـا اعـزام مدرسـین بـا تجربـه و حرفـه ای در کنـار مـدارس قـرار خواهـد داشـت. 

 2( اعزام مشاور:  
به گونـه ای کـه قبـًا توضیـح داده شـد، بـه کمـک یک مشـاور با تجربه می توان تمامـی ارکان آموزش را هماهنگ نمـوده و از این روش به 
بهره وری بیشـتری دسـت یافت. واحد نیازمندی های آموزشـی موسسـه تتا با در اختیار داشـتن مشـاورین با تجربه پاسـخ گوی نیازهای 

مـدارس خواهد بود. 

تذکر
ــه اهمیتــی کــه برنامــه کلــی آمــوزش داراســت، واحــد نیازمندی هــای آموزشــی موسســه  ــا توجــه ب  ب
تتــا هنــگام اعــزام معلــم بــرای هــر درس، اقــدام بــه ارائــه طــرح درس مشــترک تألیفــی، تمرین هــا و 
آزمون هــای کالســی بــه صــورت مشــترک در سراســر کشــور کــه از طــرف دپارتمــان علمــی تتــا در اختیــار 
معلمیــن قــرار گرفتــه و بــه صــورت هفتگــی در تمــاس بــا مشــاور یــا معــاون آموزشــی مدرســه  ایــن 
مــوارد رصــد خواهــد شــد و بــه صــورت گــزارش هفتگــی و ماهیانــه در اختیــار مدیریــت مدرســه قــرار 

می گیــرد.

فرآیند اجرایی اعزام معلم پروازی
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تاریخ زیر فصل )2(زیرفصل)1(فصل/بخشجلسه
تاریخ آزمون تمرینانجام

داخلی
تاریخ آزمون 

جامع

1

فیزیکو
اندازه گیری

10
تمرین
تالیفی

پایان
هفته
چهارم

95/8/7

فیزیکدانش
بنیادی

خوباستبدانید/ص3
فعالیت1-1/ص4

مدل سازیدر
فیزیک

پرسش1-1/ص6

اندازه گیری
وکمیت های
فیزیکی

اندازه گیری
ودستگاه
بین المللی

خوباستبدانید/ص7

2

طول

15
تمرین
تالیفی

پایان
هفته
چهارم

95/8/7

پرسش1-2/ص8
فعالیت1-2/ص8
تمرین1-1/ص9

جرم
فعالیت1-3/ص9

زمان
فعالیت1-4/ص10

نمونه برنامه کلی آموزش
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نمونه تمرین های کالسینمونه آزمون کالسی


