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 بسمه تعالی
 

 فراخوان سومينشيـوه نـامه 
  تلفيقیبا رويکرد  خالق شو يادگيری –ياددهی 

 1044-1041دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ، سال تحصیلی  معاونین آموزشی مدیران وآموزگاران ویژه 
 

 مقدمه (:1بند)

 با سپاس به درگاه خداوند؛  
   8و  3 ،1 راهکارهای نمودن عملیاتی برای، تحت عنوان )خالق شو(  یادگیری –یاددهی فراخوان  سومینبا عنایت به اجرای      

در  آنیان  و گروهیی  فردی توانمندی و افزایش معلمان تخصصی و تربیتی های توانمندی رسانی روز به بر بنیادین، مبنی تحول سند

کارشناسیی   شیاخ  تفیاهن نامیه ،    42و همچنیین ریرورا اجراییی بنید      کالس هیای درس کیفیت بخشی به  ، فرآیند آموزش

ی  عرصیه  در ،  رویکیرد مایازی  بیا   ییادگیری  -یاددهی  فرآیند دارد با اجرای نظر درتکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان 

،  خالقییت  هیای  واژه دیگیر  بیار  ،  الزم هیای  مهارا و دانش کسب بر عالوه معلمان تا نماید ایااد را فرصتی یادگیری و آموزش

  .بخشند بیشتری غنای در فضای ماازی را پویایی و بالندگی ، شکوفایی نوآوری،
 ماازی استفاده از تاربیاا معلمان در کالس های درس حضوری ودر فضای ماازی  به منظور کیفیت بخشی به آموزش         

 آموزگژاران  ویژژه  تحـ  نوـوان الخـشو شـو      ریيادگيـ  –اددهی ي فراخوان سومين اجرای ، و حضوری

 (نمایش خالق ، تکالیف خالقانژه ، اینووگرافیژ     ) محور سهدر  کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی معاونین آموزشی ومدیران 

 برگزار می گردد. با رعایت موارد زیر در شهرستان تنکابن
 
 

 فراخواناهداف برگزاری  (:2بند)

 توسط معلمان تولید محتوا و بسته های آموزشی .1

 و حضوری در فضای مجازی کیفیت بخشی به کالس های درس .4

 تخصصی معلمان وحرفه ای  ارتقای توانمندی ها و صالحیت های .3

 برای شناسایی و پرورش توانمندی های معلمان  ایجاد زمینه مناسب .2

 پرورش خالقیت ها ، نوآوری ها و ...ایااد زمینه مناسب برای  .5

 در بین معلمان تبادل اطالعات و تجربه .6

 در برخورداری از فرصت های تعلین و تربیت تامین و بسط عدالت .7

 حضوری  –المجازی 
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 خشو شوبرگزاری فراخوان  و شرايط محورها (:3بند)
 

 
 

 نمایش خالق

بر اساس این محور ، شرکت کنندگان می توانند یکی از مفاهیم کتاب را به دلخواه انتخاب و در قالب •
 .، جهت شرکت در فراخوان ارسال نمایند( مجازی یا حضوری)فیلم تدریس با رویکرد 

 آموزگاران ،مدیران و معاونین آموزشی دوره ابتدایی: مخاطبین •

 انفرادی: نوع فعالیت •

 اثر( 1)حداکثر : تعداد اثر جهت ارسال •

 (دقیقه  5تا  1فیلم تدریس کوتاه ) MP4: فرمت ارسالی اثر •

 اینفوگرافیک

بر اساس این محور ، شرکت کنندگان می توانند یکی از مفاهیم کتاب را به دلخواه انتخاب و در قالب •
 .، جهت شرکت در فراخوان ارسال نمایند( مجازی یا حضوری)اینفوگرافیک با رویکرد 

 آموزگاران ، مدیران و معاونین آموزشی دوره ابتدایی: مخاطبین •

 انفرادی: نوع فعالیت •

 اثر( 1)حداکثر : تعداد اثر جهت ارسال •

 JPG , JPEG , PNG: فرمت ارسالی اثر •

 تکالیف خالقانه

بر اساس این محور ، شرکت کنندگان می توانند یکی از مفاهیم کتاب را به دلخواه انتخاب و در قالب •
 .، جهت شرکت در فراخوان ارسال نمایند( مجازی یا حضوری)تکالیف خالق با رویکرد 

 آموزگاران ، مدیران و معاونین آموزشی دوره ابتدایی: مخاطبین •

 انفرادی: نوع فعالیت •

 اثر( 1)حداکثر : تعداد اثر جهت ارسال •

  PDF , Word: فرمت ارسالی اثر •
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 نحوه و مهلت ارسال آثار (:5بند)

زیر  فرم الکترونیکیهمکاران محترم می توانند جهت شرکت در سومین فراخوان یاددهی یادگیری )خالق شو( از طریق   -1

 به دو روش ذکر شده اقدام نمایید.

با استواده از فرم الکترونیکی زیر یژا   یادگیری )خالق شو( -جهت شرکت در سومین فراخوان یاددهی می توانید  روش اول :الف : 

 ثبت نمایید. اطالعات خود را  ،  QRکد 
 

 

 

شژرکت  در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکژی   با ورود به بخش )فرم های الکترونیکی( روش دوم :ب : 

 را انتخاب و ثبت نمایید.  یادگیری )خالق شو( -در فراخوان یاددهی 

 .انتخابی ، آثار خود را ارسال نماید محور 1فقط می تواند در هر همکار  -2

 باشد.می  22/11/1011تاریخ تا  ثبت فرم الکترونیکی+ آثارمهلت ارسال  -3

  روش های ارسال اثر: -0

 :49111911140 همراه  به شماره پیام رسان شادارسال اثر از طریق  روش اول 

 :به آدرس  ایمیلارسال اثر از طریق  روش دومtetonekabon@gmail.com 

 

طریق پیژام   را از آثار خود شرکت کنندگانی که لطوا در زمان ارسال آثار حتما دقت فرمایید.  :(2توصیه )

   ، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نمایندرسان شاد یا ایمیل ارسال 

 سیاست های تشویقی (: 6بند)
 گروه ساعت عنوان ردیف

1 
 + تقدیرنامه فعالیت های مکمل آموزشیصدور گواهی 

 )خالق شو( یادگیری –یاددهی  فراخوان سومینبه منتخبین شهرستانی 

 اول ساعت 8

 دوم ساعت 6 2

 سوم ساعت 0 3

0 
را مطابق فرم ارزیابی توسط کمیتهه ی  درصد امتیاز 01حداکثر آثار ارسالی مدارس که

داوری شهرستان کسب نمایند ، تقدیر نامه به همراه گواهی صادر خواهد شد.
 قدیرت شایسته ساعت 2
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 تقویم اجرایی(: 7بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 40/49/1044 22/41/1044 تشکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 1

2 
 (ارسال اثر + تکمیل فرم الکترونیکی) ارسال آثار

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن
18/10/1011 22/11/1011 

 21/11/1044 21/14/1044 داوری و انتخاب آثار برتر شهرستانی 3

 34/11/1044 21/11/1044 تهیه و تنطیم بخشنامه جهت معرفی منتخبین شهرستانی 0

 11/42/1044 41/42/1044 منتخبین شهرستانیبرای  و گواهی  صدور تقدیرنامه 1
 

 یادآوری (:8بند)
و  و استواده از تجربیژات معلمژان در کژالس هژای درس مجژازی      و حضوری به منظور کیویت بخشی به آموزش در فضای مجازی .1

 (نمایش خژالق ، تکژالیف خالقانژه ، اینووگرافیژ     ) محور  3در  )خالق شو( یادگیری –فراخوان یاددهی  سومیناجرای حضوری ، 

 شهرستان برگزار می گردد.سطح ویژه آموزگاران و معاونین آموزشی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی در 

 می توانند در پایه تثبیتی خود شرکت نمایند. فراخوانکلیه ی آموزگاران جهت شرکت در  .2

 می توانند به دلخواه یکی از پایه ها را انتخاب نمایند.  فراخوان جهت شرکت در  آموزشی معاونینمدیران و  .3

 انتخابی ، آثار خود را ارسال نماید. محور 1هر همکار فقط می تواند در  .0
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