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 :  کالس درس بازدید  نکات قابل توجه

باآرزوی موفقیت برای شما عزیزان که در مسیر رفع مشکالت آموزشی برای اولین سال قدم در وادی بازدید از کالس به عنوان 

 برداشته اید جهت آرامش و امنیت خاطر دبیران مدرس در کالس این جمله را اعالم فرمایید که : "ناظر تدریس  "

 "نه بازرس ،   تدریس با بازرسی کالس کامال متفاوت است و من ناظر هستم نظارت بر"

 حتما هر  هر دبیربخشنامه بازدید از کالسهای درس توسط سر گروههای علمی به رؤیت تمامی دبیران استان برسد و

 . فراهم گرددپذیرش سرگروه به کالس را جهت داشته باشند تا آمادگی کامل در پوشه کالس خود دو فرم بازدید را 

 . همکارانی که ناظر کالس هستند حتما درس مربوطه را تدریس کرده باشند 

  هر روز کاری خود آمادگی الزم را جهت بازدید کنندگان از کالس را داشته باشند ولی در تمامی دبیران استان باید

 از جدول برنامه بازدید مطلع نباشند.

 کنار مشکالت دبیران قرار گیرند نه درمقابل آنهاناظران کالس در . 

  و در  داشته باشندکه از طرف معلم بیان می شود توجه کامل و تدریس و ......حتی االمکان به مشکالت کتاب ناظران

 نمایند.به دبیرخانه ریاضی ارسال جهت رسیدگی فرم بازدید قید و 


