ايلیه جشىًارٌ استاوی تجربیات برتر آمًزش ي پريرش مجازی داوش آمًزان با ویازَای يیصٌ استان یسد
( در زمیىٍ َای آمًزشی  ،پريرشی  ،تًاوبخشی  ،مشايرٌ ي سالمت داوش آمًزان با نیازَا ی يیشٌ )

مًضًعات ي محًرَای جشىًارٌ:

 تَلیذ قطؼات آهَزضی تا هَضَػات درسی (آهَزضی  ،تَاًثخطی  ،ترتیتی  ،تْذاضتی ٍ هطاٍرُ ) دٍرُّای اتتذایی ٍ هتَسطِاٍل ٍ دٍم گرٍُ ّای ّفت گاًِ داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ .
 تا رٍیکردّای :الف) تثییي تْتر مفاهیم؛ ب) تسْیل در فْن ٍ اًتقال هفاّین ٍ ج ) تؼویق هفاّین هٌذرج در کتاب ّای درسی؛تْذاضت ٍ سالهت
ٍ هقاتلِ تا تیواری ّای ٍیرٍسی ( در ضرایط ضیَع کرًٍا ٍیرٍس )
 تَلیذ درسافسارّای آهَزضی هتٌاسة تا هَضَػات کتابّای درسی دٍرُ ّای اتتذایی ،هتَسطِ اٍل ٍ دٍم؛ -تَلیذ قطؼات ٍ ًرم افسارّای آهَزضی تا هَضَػات پرٍرضی ،دیٌی در حَزُ آهَزش

ٍپرٍرش داًص آهَزاى تا ًیازّای

ٍیژُ .
 تَلیذ قطؼات ٍ ًرم افسارّایی در حَزُ ترتیت تذًی ،سالهت ٍ هراقثت در تراتر آسیة ّای اختواػی  ،تیواری ّا ( کرًٍاٍیرٍس )
 تَلیذ قطؼات ٍ ًرم افسارّای سرگرهی ٍ تازی ّای آهَزضی تا تأکیذ تر هفاّین درسی  ،تَاًثخطی  ،پرٍرضی  ،هطاٍرُ ،تْذاضت ٍ سالهت.
تبصرٌ :هٌظَر از اخسای آهَزضی ،تخصّای کَچکی از یک هحتَا هاًٌذ یک آزهایص ػلَم ٍ یا رسن ًوَدار در ریاضی ٍ  ...هیتاضذ کِ
تِصَرت هحتَای الکترًٍیکی تؼاهلی تَلیذ گردیذُ است.

اَذاف ي دستايردَا:
 تَسؼِ ٍ تؼویق فرٌّگ تَلیذ هحتَای الکترًٍیکی درسی ٍ استفادُ از فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات در فرآیٌذّای یادگیری ٍ اهَرتَاًثخطی داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ ؛
 ایداد زهیٌِ هٌاسة ترای ضٌاسایی ٍ پرٍرش تَاًوٌذیّای هؼلواى ،داًصآهَزاى ،داًطدَ هؼلواى ٍ هذرساى در تَلیذ هحتَا  ،هَاد ٍرساًِّای یادگیری الکترًٍیکی ٍ آهَزش هدازی؛
 تَلیذ هحتَای الکترًٍیکی چٌذرساًِ ای هتٌاسة تا ًیاز هؼلواى ٍ داًص آهَزاى ٍ استفادُ َّضوٌذاًِ از آى ّا در فرآیٌذ تذریس –یادگیری تِ صَرت هدازی ٍ خَدآهَز؛
 تَاًوٌذسازی هذرسِ ترای ایفای ًقص اصلی ٍ هحَری در ًیل تِ ٍضغ هطلَب در تَلیذ ٍ تْرُ ترداری از هَاد ٍ رساًِ ّای یادگیریالکترًٍیکی ،آهَزش هدازی  ،خَدآهَز ٍ خلة هطارکت اٍلیا؛
 طراحی ٍ ایداد ضیَُ ّای آهَزش هدازی  ،خَد آهَز ٍ تؼاهلی ترای داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ ؛ ایداد ضیَُ ّایی تری استورار فؼالیت ّای آهَزش  ،تَاًثخطی ٍ پرٍرضی داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ در هٌسل  (.کَدکاى ًیازهٌذتِ آهَزش در هٌسل کِ تِ دلیل ًَع هؼلَلیت ٍ تیواری خاظ اهکاى حضَر در کالس را ًذارًذ )؛
 -تَاًوٌذ سازی ٍ ارتقا هطارکت خاًَادُ ٍ اٍلیا داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ در اهر آهَزش ٍ پرٍرش داًص آهَزاى تا ًیازّای ٍیژُ.

گريٌ َای شرکت کىىذٌ:
 کلیِ هؼلواى ٍ هرتیاى ضاغل ٍ غیر ضاغل آهَزش ٍ پرٍرش ( رسوی ٍ غیر رسوی) ّوچٌیي کادر اداری هذارس؛ -هؼلواى ٍ هرتیاى :هؼلواى  ،هرتیاى پرٍرضی ٍ تَاًثخطی  ،هطاٍراى ٍ هراقثیي سالهت

هذارس استثٌایی در گرٍُ ّا ٍ دٍر ّای

تحصیلی هختلف  (.دٍلتی ٍ غیر دٍلتی )
 آهَزگاراى ٍ دتیراى دٍرُی ّای اتتذائی ٍ هتَسطِی اٍل ٍ دٍم  ،کارداًص ٍ فٌی حرفِ ای هذارس دارای داًص آهَزتاًیازّای ٍیژُ (دیرآهَز ،تلفیقی )
 هذرساى داًطگاُ فرٌّگیاى ٍ غیرُ ؛ -داًطدَیاى :داًطدَهؼلواى داًطگاُ فرٌّگیاى ،داًطدَیاى سایر داًطگاُ ّا
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تًضیحات اضافٍ برای دستًر العمل ي درج در لیىک جشىًارٌ ريی سایت ادارٌ:

دبیرخاوٍ َمایش :ادارٌ آمًزش ي پريرش استثىایی استان یسد

شرایط آثار ارسالی :

 -1آثار تَلیذی تایذ هحصَل فعالیت خالقاًِ فزدی ٍ یا گزٍّی ضزکت کٌٌذگاى هحتزم تاضذ ٍ اس تَلیذات ضزکت ّای خصَصی
در تَلیذ آى استفادُ ًطذُ تاضذ.
* تثصزُ :
چٌاًچِ هحتَای ارائِ ضذُ تِ صَرت ًزم افشار تاسی ٍ سزگزهی تَلیذ ضذُ تاضذ  ،تْتز است ضوي ّذف هٌذ تَدى تاعث افشایص
خالقیت ٍ اتتکار در کارتزاى ضذُ ٍ ّوسَ تا تحَالت کتاب ّای درسی ٍ داًطگاّی تاضذ.
 -2اهتیاس اثز تَلیذی قثالً تِ ّیچ ارگاى دٍلتی ٍ یا خصَصی ٍاگذار ًطذُ تاضذ.
 -3تا تَجِ تِ قاتلیت ّای هوتاس رایاًِ در تِ کارگیزی اس اهکاًات هتٌَع در تَلیذ هحتَای الکتزًٍیکی کلیِ آثار ارس الی تایذ اس
اهکاًات چٌذرساًِ ای فیلن ٍ اًیویطي در حذ قاتل قثَل ٍ صَت ٍ گزافیک هٌاسة تا هَضَع هحتَای تَلیذ ضذُ تْزُ هٌذ تاضذ.
 -4در طزاحی ًزمافشار ارسالی جْت ارائِ هحتَا تْتز است اس ضیَُ ّای تعاهلی (آهَسش دٍ سَیِ) در حذ قاتل قثَل استفادُ ضَد.
 -5تزای سزعت تخطیذى تِ رًٍذ ارسیاتی ،آثار ارسالی ًثایذ دارای قفل ًزمافشاری ٍ یا سخت افشاری ٍ یا کلوِ عثَر تاضٌذ.
 -6حتی االهکاى ًزم افشارّا تِ صَرت خَدکار ٍ تذٍى ًیاس تِ ًصة تزرٍی سیستن ٍ یا ًصة ًزم افشار خاصی قاتل اجزا تاضٌذ.
ً -7زم افشارّای تَلیذ ضذُ تزای تخص یاد گیزی سیار ،قاتلیت اجزا تحت آخزیي ًسخِ سیستن عاهل ٍیٌذٍس  ،اًذرٍیذ ٍ  IOSرا
داضتِ تاضٌذ.
* تثصزُ :تذیْی است تٌَع تکٌیک ّای تکار رفتِ در تَلیذ اثز ٍ ّوچٌیي تکارگیزی ایذُ ّای خالقاًِ تزای اًتقال هفاّین ًسثت
تِ هَضَع اثز ٍ ّوچٌیي حجن (هذت) آى دارای اٍلَیت میتاضذ.

سیاست َای تشًیقی

 -1صذٍر تطَیقٌاهِ کتثی برای تزگشیذگاى جطٌَارُّ .وزاُ تا اّذاء جَایش
 -2صذٍر تطَیقٌاهِ کتثی تزای صاحثاى آثار تزتز در سهیٌِ ّای هختلف آهَسش  ،تَاًثخطی  ،فزٌّگی  ،هطاٍرُ ٍ تْذاضت .
 -3ارسال آثار تزگشیذُ تِ ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌایی کطَر.
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