


اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و بررسی محتوای ابتدایی استان 
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سال جهش تولید





یکی از ویژگی های سال جدید تحصیلی در جهان و کشور ما نگرانیی از شییوب بیریاری
است و اظهارنظرهیا ایاکی از ویرورر برنامیز رییای بیرای وویعیت هیای ۱۹کووید 

ز عدم قطعیت و ناپایداری شرایط ایجاب می کند تا برنامز ریای ها در عرص. متغیر است
های مختلف از انعطاف بیشتری برخیوردار باشید بیا توجیز بیز ویرورر اجیرای جشینواره 
جابربن ایان و فرصت های متنوب ییادگیری و شیرایط موجیود کشیور و بیاسخا اسیتان 

، نحوه ی اجرای جشنواره با رویکرد آموزش بیرخط و نششیز ییادگیری مدرسیز، اصفهان
.منطشز و استان می باشد

 دسییتاوردهای دانییش آمییوزان ابتییدایی جشیینواره جییابر بیین ایییان و فرصییت هییای متنییوب
:  یادگیری، بدون هیچ محدودیت و قالب خاصی در محورهای

پژوهشی -مهارر های علری . ۱

.خالقیت های ادبی و هنری ارائز می شود. ۲

برگااری جشنواره در مرالز ی مدرسز ای و منطشز ای و ارسال منتخبین منطشیز ای بیز
استان در چارچوب تعیین شده و با مشارکت اداکثری دانیش آمیوزان و هرکیاران انجیام 

.خواهد شد



 اگر ااصل دوره ی تحصییالر مدرسیز ای، تنهیا انتشیال پیاره ای از مفیاهی  بیز
بیا فرامیوش شیدن آن مفیاهی ، ( سواد بز معنی سنتی) ذهن دانش آموزان باشد 

ی  بز هرین سبب، باید سعی کن. ااصل کلیز سال های تحصیل از دست می رود
ز عالوه بر مفاهی  پایز، راهی بز دانش آموزان نشان دهی  کز خودشان بتوانند ب
ر دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و بز یک یادگیرنیده ی میادام العری

پروژه ی علری، ادبی و هنری بز علت ماهییت هیجیانی و اکتشیافی. تبدیل شوند
خود، میل بز ییادگیری را در دانیش آمیوزان تشوییت میی کنید و بیز علیت ماهییت 
فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیا بز آن ها می آمیوزد بنیابراین میی توانید

.  ابااری بسیار قوی در خدمت تعلی  و تربیت باشد



 اسیاب (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن)گانز زبانی ۴مهارر های ،
کردن و آداب و مهارر های زندگی، هدف های اصلی و اساس و پایز آموزش و 

خوانیدن و نوشیتن براسیاس. پروش، بز ویژه در دوره ابتدایی را تشکیل می دهند
مبانی دینی ما سرآغاز ارکت انسان بز عنیوان اشیرف مخلوقیار در مسییر تربییت

الم از این رو اولین خطاب خداوند متعال بز پیامبر عظی  الشیان اسی. ربوبی هستند
هرچنید دانیش آمیوزان در ایال . می باشد کز دستوری بر خوانیدن اسیت« اقراء»

ااور بز مدرسز می روند و در خالل برنامز درسی خواندن و نوشیتن میی آموزنید 
طح اما این بیشتر شامل توانایی روخوانی و رونویسی است و دانش آمیوزان بیز سی

.کنندمهارر در موووب بسیار مه  خواندن و نوشتن دست پیدا نری 



 از آنجا کز دانش آموزان با انجام پروژه های علری، ادبی و هنری آثار قابل ارائز
تالش و عروز در نرایشگاه تولید می نرایند، بز منظور تشویت روایز، انگیاه و

آنان و ایجاد موقعیت های واقعی جهت بروز و ظهور توانرندی هیا و تجلییل و 
قدردانی از آنان جشنواره ای تحت عنوان جابربن اییان و فرصیت هیای ییادگیری 
متنییوب برگییاار مییی شییود، اییین جشیینواره در دو بخییش دانییش آمییوزی و منتخییب 
معلرییان، مییدیران، کارشناسییان و راهبییران آموزشییی برگییاار خواهیید شیید کییز 

.اعالم می گردد ذیلشرایط و نحوه ی اجرای آن بز شرح 





در این مرالز ترامی آثار دانش آموزان شیرکت کننیده بیز میدر ایداقل ییک . 1

.هفتز بز صورر مجازی یا اضوری در مدرسز بز نرایش گذاشتز می شود

از آثار ارائز شده با میال  هیایی کیز توسیط منطشیز و شیورای مدرسیز در 2.
چارچوب محورهای اعالم شده تعیین می شود، ارزیابی بز عرل آمده و بیدون 
ارائز بیازخورد مشایسیز ای تعیدادی آثیار برتیر جهیت شیرکت در نرایشیگاه 

.شوندمنطشز ای انتخاب و معرفی می 



بازخوردهای تشویشی بز هرراه پیشنهادهای اصالای در قالب موارد قابیل . 3

بهبود برای ترامی دانش آموزان بصیورر جداگانیز توسیط شیورای مدرسیز 
.  ارائز و از آنان تشدیر خواهد شد

بز منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت بز توانرندی های دانش آموزان ابتید. ایی و 4
هرچنین گفتران سازی در ایین خصیوم میدارس آثیار دانیش آمیوزان را بیز 
ا و صورر مجازی در بستر پیام رسان شبکز شاد در کانال مدرسز بیرای اولیی

. مسئولین و مشامار محلی بز نرایش خواهند گذاشت



نرونز . آثار معرفی شده از میدارس مسیتشیرا در نرایشیگاه منطشیز ای بیز1
دشوبز نرایش گذاشتز می (منطشزکانال )صورر مجازی در شبکز شاد 

آثار . دانش آموزان در چارچوب اعالم شده توسط گروهی کز منطشز تعیین 2
مدیران و معلران و سرگروه های آموزشی ومنتخب )می نراید متشکل از 

نسبت بز ارزییابی آثیار باهیدف ارائیز بیازخورد غییر ( هرکاران ستادی اداره
مشایسز ای و صرفا بیان پیشنهادهای سازنده بیرای تریامی دانیش آمیوزان
ااور اقدام نروده و تریامی دانیش آمیوزان میورد تشیدیر و تشیوی  قیرار 

گرفتخواهند 



تعیدادی از آثیار ارائیز شییده توسیط کریتیز تخصصیی مییذکور بیا میال  هییا و . 3

چارچوب اعالم شده انتخاب و مطاب  با سهریز اعالم شیده در مرالیز اسیتانی 
.شرکت می کنند

برگااری نرایشگاه در سطح منطشز با توجیز بیز شیرایط موجیود بیز صیورر 4.
.مجازی می باشد

ارائز کار دانش آموزان در محور پروژه های علری بز منظور تهیز تابلو نحوه 5.
نرایش در پروژه هیای علریی نییازی بیز کیارتن پالسیت نیسیت، دانیش آمیوزان 

در مرالیز منطشیز Word ،PDFدر قالب پوستر آموزشیی بیا فرمیت میتوانند 
.آماده نرایند و فیل  انجام پروژه های منتخب بز استان ارسال می شود



نرونز . های معرفیی شیده از منیاد  در میدر مشیخا بیز منظیور بازدیید در 1
گرددارائز می ( کانال استانی)نرایشگاه مجازی شبکز شاد 

در . این مرالز توسط گروه تخصصی منتخب از مدیران و معلران و سیرگروه2
های آموزشی ارزیابی آثار دانش آموزان با هدف ارائیز بیازخورد غییر مشایسیز 
ای و صرفا بیان پیشنهادهای سازنده برای ترامی دانش آموزان ااویر انجیام

.  می پذیرد

از . .ترامی دانش آموزان شرکت کننده تشدیر و تشوی  انجام می شود3



در مدر برپایی نرایشیگاه مجیازی اسیتانی جهیت آمیوزش و توانرنید . 4

سازی معلران و مدیران سیرینارهای علریی و آموزشیی برگیاار میی 
. گردد

بر . اساس ارزیابی انجام شده نرونز هیای برتیر بیر اسیاس چیارچوب و 5
محورهای فعالیت های اعالم شده شناسیایی و مسیتندار آثیار دانیش 
.آموزان جهت برنامز ریای بعدی در دبیرخانز استانی نگهداری شود



اصیل بودن اثر دانش آموز . ترامی فعالیت ها، مهارر ها و دست سازه ها کز )1
محصول فکر و اندیشز و کار و تالش و کوشش دانش آموز بیوده و در تولیید 

.(آن از راهنرایی معل  و اولیا نیا استفاده نراید

ارائز آثار بصورر خالقانز و بدیع. 2

توجز بز مضامین با اهریتی مانند، سالمت جویی، مهارر ورزی و تحول آفری. نی 3
و ااترام بیشتر بز افظ محیط زیست 

برخورداری از چارچوب مشخا و منظ  در انجام فرایند شیامل . سیااس نامیز )4
با ذکر نام خدا و تشکر از نعریت هیای خداونیدی، بییان مسیئلز، : دانش آموزی 

... (فرایند تحشی  و مطالعز ، مراال ساخت و یا انجام کار



توجز . -نگیرش -افیاایش دانیش )بز توسعز شایستگی های دانش آمیوزان 5
( مهارر 

: مه تذکر 

ذکر شده بز عنوان چارچوب کلی ارزیابی آثار و اموزان اعالم شده و انتظیار مواد 
ای می رود مال  های دقی  تر با توجز بز اقتضائار و شرایط توسط منطشز درا

.و در اختیار مدارس بز منظور ارزیابی آثار قرار گیرد



با عنایت بز اینکز یکی از اهداف مهی  اجیرای برنامیز جیابربن اییان و فرصیت هیای 
متنوب یادگیری تشویت مهارر های کالمی و گفتاری دانیش آمیوزان میی باشید، لیذا 

موارد زیر در خصوم نحوه ی ارائز آنان مد نظر قرار گیرد

هرکاران با توجز بز ساات های . گانز سند تحول بنیادین دانش آموزان را جهیت 1۶
.شرکت در این جشنواره هدایت نرایند

آمییوزان جهییت ارائییز کییار خییود در ترییامی محورهییای جشیینواره، خییود را دانییش 2.
( نام و نام خانوادگی خود، نام دبستان، منطشز، شهرستان و قطب)معرفی نروده 

فیت و و ساس خالصز فعالیت، دسیل، فواید و نتایج کار خود را در قالب فیل  با کی
video compressorاز نیرم افیاار ). دقیشیز ارائیز دهنید۵بز مدر ایداکثر ( مگاباییت۴۰)ک  اج  

(جهت ک  کردن اج  فیل  ها استفاده نرودمیتوان 



از . .شودتوصیز بز دانش آموزان برای افظ کردن متن، جهت ارائز پرهیا 4

اجرای درح ها در سطح جشنواره استانی و منطشز ای با رعایت اصول و نکیار 5.
فرم های داوری الاامی است

اجرای درح های علری جشنواره در قالب پوستر پیوست شییوه نامیز در ابعیاد -6.
و افظ کیفیت عکس ها و نرودارها (BNazanin۱۶)، فونت متن ( ۵۰×۷۰)تعیین شده 

.در پوستر رعایت شود



سزم بز ذکر است هر دانش آمیوز میی توانید در چنید بخیش از جشینواره شیرکت . 7

. نراید

داوری آثار دبشز بندی و نرایش علری از قسرت پیروژه هیای علریی و داسیتان : توجز
د و نویسی از قسرت فرصت های متنوب یادیگیری در سطح منطشز بز اترام می رسی

پروژه های دراای و ساخت و آزمایش از قسرت پروژه های علری و داستان گویی و 
انی اریگامی در بخش فرصت های متنوب یادگیری در بخش دانش آموزی بز سطح است

.راه خواهند یافت



با توجز بز بررسی های بز عرل آمده از نحوه ی ارائز برنامز جابربن ایان و فرصت 
داین فعالیت بز شرح زیر می باشپشنهادیو محورهایهای متنوب یادگیری، زمینز



جابربن ایان و فرصت های متنوب جشنواره با توجز بز بررسی های بز عرل آمده از 
بز شرح زیر می باشدجدول زمان بندی و تشوی  اجرایی جشنواره یادگیری، 

مخادبین زمان اجرا مسئول پیگیری عنوان ردیف

معلران راهنرا-دانش آموزان سز ماه اول سال تحصیلی مدیران مدارس معاونین آموزشی مدارس
ثبت پروژه های دانش آموزان و فرصت های 

ERPدر سامانز یمتنوب یادگیر
۱

کارشناسان تکنولوژی و رابطین مناد  و نواای سز ماه اول سال تحصیلی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
برگااری جلسز توجیهی از دری  ویدئو 

کنفرانس و ادالب رسانی در فضای مجازی شاد
۲

ویژه رابطین جابر مدرسز معلران راهنرا و اولیای
دانش آموزان

سز ماه اول سال تحصیلی منطشز/کارشناسی تکنولوژی ناایز
برگااری جلسار آموزشی، توجیهی و 

(شاد )ادالب رسانی در فضای مجازی 
3

دانش آموزان، معلران و اولیا (دهز مبار  فجر)۹۹بهرن  مدیران مدارس
برگااری نرایشگاه مرالز آموزشگاهی در 

(شاد)فضای مجازی 
۴

مسئولین -دانش آموزان، معلران، انجرن اولیاء 
ادارار و ارگان ه ا

۹۹اسفندماه 
معاون آموزش ابتدایی کارشناس تکنولوژی 

منطشز/ناایز
ی برگااری نرایشگاه مرالز منطشز ای در فضا

(شاد)مجازی 
۵

دانش -سهریز دانش آموزان نواای و مناد 
آموزان بااستعداد خام

هفتز ۱۴۰۰اردیبهشت ماه 
بارگداشت مشام معل 

کارشناسان تکنولوژیابتدایی معاون آموزش 
ارسال فایل اکسل مشخصار دانش آموزان 

معرفی دانش آموز -ناایز بز استان/منطشز
بااستعداد خام

۶

دانش آموزان، معلران مسئولین نهادها و سازمان 
ه ا

خردادماه سرقطب هامعاون آموزش ابتدایی 
برگااری نرایشگاه مرالز استانی در فضای

و سایت تکنولوژی ( شاد)tgeمجازی اداره 
ابتدایی

۷

کارشناس-مدیران -معلران --- ستادی
برگااری جشنواره جابربن ایان و برگااری 

نرایشگاه مرالز کشوری
8





جشنوارهادبیعلری،هایپروژهبرنامزاجرایبزمربوطامورترامیمسئولیت
زبنسبتوبودهمدرسزشورایعهدهبزیادگیریمتنوبهایفرصتوایانجابربن
.نرایندمیاقدامزیرمواردانجام

ترهید. یااول،معلرینبزآناعالمدری ازجشنوارهاجرایریایبرنامزومشدمار1
برگااریمنظوربزریایبرنامزوآنانبزموووبتبیینوآموزاندانشو

جهتاستانیومحلیمشامارو،اولیاازدعورباایمدرسزمجازینرایشگاه
.آموزاندانشهایتوانرندیارائزوسازیگفترانوبازدید

تعیین. دهشتعیینچارچوبدرآموزاندانشبزبازخوردارائزوآثارارزیابیینحوه2
.نامزشیوهدر

برگااری. جشنوارهدرکنندگانشرکتازتشدیروتجلیلمراس 3



تکنولوژی،کارشناسکرکبامنطشزآموزشیمعاونباابتداییآموزشمعاون
ریایزبرنامبزنسبتابتداییآموزشکارشناسوابتداییآموزشمسئولکارشناس

:نرایندمیاقدامزیرشرحبزایمنطشزمرالزاجرایو

برنامز. اجرایینحوهمناسبرسانیادالبوتبیینوآموزشمنظوربزریای1
معلرانومدیرانبزجشنواره

تعیین. وهشیاینشدهتعیینچارچوبدرارزیابیهایمال ،مدارسمنتخبتعداد2

نامز. انآموزدانشدستاوردهایمجازینرایشگاهباشکوهبرگااریریایبرنامز3
ابتدایی

برگااری. جشنوارهدرکنندگانشرکتازتشدیروتجلیلمراس 4



دعور. رانگفتمنظوربزاستانیومحلیمسئولینومشامارمدیران،،اولیااز5
اهنرایشگازبازدیدجهتابتداییآموزاندانشهایتوانرندینرایشوسازی
.مجازی

تشکیل. وتکنولوژیکارشناسمعلران،،مدیرانمنتخبتخصصیکریتز6
بزتشویشیبازخوردهایارائزوارزیابیمنظوربزآموزشیهایگروه
دانشترامیبرایبهبودقابلمواردقالبدراصالایپیشنهادهایهرراه
آموزان

برگااری. جنشوارهدرگانکنندهشرکتازتجلیلیوتشدیرمراس 7



استانابتداییمحتوایبررسیوآموزشیهایگروهوتکنولوژیادارهکارشناسان
رالزماجرایوریایبرنامزبزنسبتابتداییایانجابربنجشنوارهاستانیکارگروه
:نرایندمیاقدامزیرشرحبزاستانیمنطشز

برنامز. اجرایینحوهمناسبرسانیادالبوتبیینوآموزشمنظوربزریای1
تابعزنواایومناد کارشناسانومدیرانبزجشنواره

وهشیاینشدهتعیینچارچوبدرارزیابیهایمال ،مناد منتخبتعدادتعیین2.
نامز

دعور. گفترانمنظوربزاستانیومحلیمسئولینومشامارمدیران،،اولیااز3
نرایشگاهازبازدیدجهتابتداییآموزاندانشهایتوانرندینرایشوسازی



برنامز. ابتداییآموزاندانشدستاوردهایمجازینرایشگاهبرگااریریای4

تشکیل. روهگوتکنولوژیکارشناس،معلران،مدیرانمنتخبتخصصیکریتز5
هرراهبزتشویشیبازخوردهایوارائزارزیابیمنظوربزآموزشیهای

آموزاندانشترامیبرایبهبودقابلمواردقالبدراصالایپیشنهادهای

برگااری. انیاستمرالزدرجشنوارهدرکنندگانشرکتازتشدیروتجلیلمراس 6

تشکیل. ونتایجآمدهعرلبزهایارزیابیدرکزآموزاندانشازادالعاتیبانک7
درمنتخبینآثارنگهداریوآنانبزرسانیادالببدوناندداشتزبهتریعرلکرد
.بعدیهایریایبرنامزمنظوربزاستانیدبیرخانز





اریگامیداوریبرگنرون



نرون برگ داوری آزمایش



نرون برگ داوری داستان نویسی



نرون برگ داوری دبشز بندی



برگ داوری دراای و ساختنرون 



نرون برگ داوری نشالی و قصز



(نرایش-مدل)نرون برگ داوری نرایش علری



تحشی -علرینرون برگ داوری نرایش 






























































































