شیـوه نـامه اجرایـی

جشنواره تــولید محتوا
ویژه معلمان و دانش آموزان
دبستـان غیـردولتی پـویندگان

دستورالعمل جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانشآموزان و معلمان

تولید محتوای الکترونیکی چند رسانهای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده هوشمندانه از آنها ،یکی از سیاستهای
بر شمرده شده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران است  .بهرهگیری از فناوریهای
نوین آموزشی با رویکرد حل مسأله در تولید مواد و رسانههای یادگیری ،توسعه سیاست چند تألیفی و زمینهسازی برای مشارکت
فعال استانها ،معلمان و مربیان در تولید ،تکمیل و غنی سازی مواد ،منابع و مراکز متنوع یادگیری ؛ تولید و توزیع مواد و منابع
یادگیری متناسب با توانمندی ها و ظرفیتهای مناطق و مدارس؛ بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان
و دانش آموزان در طراحی ،ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ،سیاستهای دیگری هستند که آنها را در راستای
توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در حرکت به سوی وضع مطلوب در تولید و بهرهبرداری از مواد و رسانههای
یادگیری ،مراکز و منابع متنوع یادگیری مورد توجه قرار داد.
دبستان غیردولتی پویندگان در اجرای مفاد سند تحول بنیادین  ،سند برنامه درسی ملی و سند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
آموزشی در نظر دارد اولین جشنواره تولید محتوا را با اهداف زیر در دبستان برگزار نماید.
 -1توسعه وتعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی واستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری
 -2تولید مواد و رسانههای یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانشآموزان و استفاده از آنها در فرآیند تدریس
 -3توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهرهبرداری از مواد و رسانه های
یادگیری
 -4ایجاد زمینه استفاده از مواد و رسانههای آموزشی مبتنی برفناوریهای آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری

محورهای برگزاری جشنواره دانش آموزان

-1

طراحی پاورپوینت یا نرم افزار از یکی از فصل های کتاب درسی

-2

طراحی پاورپوینت یا نرم افزار یك آزمایش علوم و یا رسم نمودار در ریاضی

-3

تولید نرم افزار یا پاورپوینت پرورشی و قرآنی

محورهای برگزاری جشنواره معلمان

-1

تولید نرم افزار از یکی کتاب های درسی یا یکی از فصل های کتاب درسی

-2

طراحی نرم افزار از یك آزمایش علوم و یا رسم نمودار در ریاضی

-3

تولید نرم افزارهای پرورشی و قرآنی

مالحضات

-1

کارهای برتر جهت شرکت در جشنواره رشد دانش آموزی مرحله استانی
ارسال می گردد.

-2

به نفرات برتر جوایزی تعلق می گیرد.

-3

آثار دانلود شده از اینترنت از جشنواره حذف خواهند شد.

نحوه ارسال محتوا

 -1ارسال از طریق پیام در سایت مدرسه
 -2تحویل به صورت سی دی به معاون فناوری
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آخرین روز مهلت تحویل آثار
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اعالم نفرات برتر جشنواره
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ارسال آثار برتر به مرحله استانی

