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مقدمه
به استناد رديف  7عناوين برنامههاي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در برنامه سال  1399وزارت آموزش
وپرورش ابالغي طي نامة شمارة  140/116مورخ 1399/02/03و در راستاي هماهنگي در اجراي سرفصلهاي آموزشي،
ارزيابي از ميزان اثربخشي فرايند آموزش و تجزيه و تحليل عملكرد تحصيلي دانشآموزان مدارس استعدادهاي درخشان،
فعاليت «پايش عملكرد يادگيري» دانشآموزان پايههاي هفتم ،هشتم ،نهم  ،دهم و يازدهم (رشتههاي رياضي فيزيك ،علوم تجربي،
ادبيات و علوم انساني) اين مدارس به صورت مجازي (برخط) برنامه ريزي و همزمان در دو مرحله برگزار ميشود.
الف)اهداف اجرا
اهداف كيفي

-

ارتقاء كيفيت و بهبود عملكرد آموزشي مدارس استعدادهاي درخشان

-

ارائه بازخوردهاي مؤثر و مناسب به ذينفعان در خصوص ميزان تحقق اهداف يادگيري

-

ارزيابي عملكرد و ميزان اثر بخشي آموزشهاي مجازي مدارس

-

آگاهي از نقاط ضعف و قوت علمي وآموزشي دانش آموزان

اهداف كمي

-

اجراي دو مرحله پايش عملكرد يادگيري دانش آموزان در پايه هاي هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم و يازدهم

-

تحت پوشش قراردادن تعداد 98500نفردانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان

ب)اقدامات اجرايي استان
 ارسال شيوه نامه به مدارس استعدادهاي درخشان و انجام پيگيري الزم-

تشكيل جلسات توجيهي و تبيين شيوهنامه براي مديران مدارس استعداهاي درخشان

-

اطالعرساني كامل مديران به معلمان و دانش آموزان به شكل مقتضي

-

فراهم نمودن شرايط و امكانات الزم جهت شركت دانش آموزان در فعاليت پايش

-

كنترل ثبت نام و شركت دانش آموزان در پايش عملكرد از طريق دسترسي تعريفشده در وبگاه توسط مدير

ج) فرايند ثبت نام ،زمان و نحوة برگزاري
 ثبتنام تمامي دانشآموزان پايههاي هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم و يازدهم (رشتههاي رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،ادبيات وعلوم انساني) در وبگاه  sampad-lpm.irو توسط سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان انجام ميشود.

توجه :با عنايت به سياستهاي سازمان ملي پرورش استعددهاي درخشان و شرايط همهگيري بيماري كرونا ،هزينههاي
فرآيند اجراي اين فعاليت درسالتحصيلي جاري از محل منابع سازمان تأمين و از دانشآموزان هيچ وجهي دريافت
نميشود.
 سامانه ثبتنام با دو سطح دسترسي رئيس ادارة استعدادهاي درخشان و مدير مدرسه تعريف خواهد شد.توجه :مسئوليت ويرايش و صحت اطالعات بر عهده مدير محترم مدرسه است.

 جدول زمانبندي اجراپايه تحصيلي

مراحل برگزاري پايش

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

عملكرد يادگيري
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مرحلة دوم
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هشتم
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 9صبح
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چهارشنبه مورخ1399/11/29

 11صبح

اردیبهشت ماه ( 1400نحوه وزمان دقيق آن متعاقباً اعالم میشود).

-

سؤاالت به صورت چهارگزينهاي توسط دبيرخانههاي راهبري گروههاي آموزشي استانها و با نظارت سازمان ملي

-

با توجه به شرايط استانها از لحاظ وضعيت بيماري كرونا ،مرحلة اول پايش به صورت آنالين برگزارميشود ،اما درخصوص

پرورش استعدادهاي درخشان ،طّراحي و جهت اجرا در وبگاه  sampad-lpm.irدر موعد مقرر بارگذاري مي شود.
مرحلة دوم چنانچه امكان برگزاري پايش به صورت حضوري وجود داشته باشد ،متعاقباً اطالعرساني خواهد شد.
 -مسؤليت نظارت بر حسن اجراي اين فعاليت در سطح مدارس ،بر عهدة رئيس اداره استعدادهاي درخشان آن استان ميباشد.

د)محتواي پايش عملكرديادگيري
 عناوين مواد درسي پايش عملكرد يادگيري ،ده روز قبل از اجراي هر مرحله ،با هماهنگي سازمان ملي پرورشاستعدادهاي درخشان از طريق دبيرخانة اجرايي پايش عملكرد يادگيري در اختيار استان ها قرار ميگيرد.
 درطراحي سؤاالتپايش عملكرددانشآموزاندورةاولمتوسطه،عالوهبر محتوايكتبدرسيرسمي ،ازمحتوايكتابهايتكميلينيزسؤالطرحخواهد شد. پايش عملكرد يادگيري دانشآموزان در مرحلة اول براساس محتواي بودجهبندي پايان ديماه براي هر پايه و رشته و درمرحلة دوم ،بر اساس بودجهبندي اعالمي از سوي دبيرخانة راهبري گروههاي آموزشي انجام خواهد شد.
توجه :سواالت درس علوم تجربي دوره اول متوسطه براساس تقسيمبندي فيزيك ،شيمي و زيست طراحي ميشود.
ه)اعالم نتايج
پس از انجام فرآيند پايش عملكرد يادگيري ،نتايج در اولين فرصتتتت از طريق وبگاه مربوط اعالم شتتتده وكارنامة دانش
آموزان و گزارشهاي مديريتي در سطوح مختلف(سازمان  ،استان ،مدرسه) تهيه و در اختيار قرار ميگيرد.
توجه :كارنامه ،كليد تصحيح ،پاسخنامة تشريحي ،كارنامة كل ،كارنامه دروس و نمودارها در وبگاه مربوط براي هر
دانشآموز قابل مشاهده خواهد بود.
توجه :ساير موارد فرايند اجرايي(نحوه دسترسي به وبگاه ،عناوين دروس و  )...به صورت اطالعيه متعاقباً اعالم خواهد
شد .در صورت هرگونه سؤال يا ابهام در خصوص فرايند اجرايي ،دبيرخانه اجرايي پايش عملكرد يادگيري با شماره تلفن
 55968629و  021 55967812در دسترس رؤساي ادارات استعدادهاي درخشان استان ها مي باشد.

