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مقدمه
آمارهای منتشره یونسروو سرامما آمومیر

ف هههن

می

سرامما میت مت

نشا م ده در سال  0202میالدی بالغ به 1/6

میییارد نفه دانشآموم در سررهاسرره دنیا متأثه ام ی ریوع بی اری کهفنا ام ت صرریت در م رسررد دفر مان ان  .دانشآموما ایهان نیز ام
اسررفن  1931بد منظور کنتهل این بی اری نتوانسررتدان در م ارس حضررور یابن ؛ اما با این فجود ام ابت ای تهین رفمهای یرریوع این
بی اری رفن آمومیر در م ارس تعطیت نش ف با رفش های مختیف مبتن به دانش ف خالقیت معی ا مزیز ف ح ایت بهنامدریزا
نظام تعییم ف تهبیت ف با ک تهین تجهبد ف اموانات ف اسرتفاد ام رههیت رساند ها یهایط بهای دانش آموما ف معی ا ههاهم ی کد
بد صورت قابت قبول سال ت صیی را بد پایا رسانن .
بد جهأت م توا بیا کهد در سرال ت صریی سررهی ی
متفافت درس تهبیت ب ن ف لزفم حفظ سالمت

مسئولیت م یها بهنامدریزا ف معی ا تهبیت ب ن بواسطد فیژگ های

آمادگ جس ان

پیش یهی ام اهزایش فم ف چاق دانشآموما ه چنین م اخید

هوی ر ن اند در ج ت کنتهل تبعات ف پیام های منف نای ر ام قهنطیند خان

بسرریار حا ز اه یت بود اسررت .ه چنین با توجد بد

است هار این بی اری در سال ت صیی  1933-1022ف تعطیی م ارس ضهفری است سامفکارهای المم بهای تبیین ف تشهیح فرایف
ف مسرررئولیرت هه یرع ام موامت سررر یم ف مجثه در اجهای بهنامد درس تهبیت ب ن با تأکی به اهزایش قابییت ف کارآم ی اق امات
معی ا تهبیت ب ن ف آمومگارا پاید در طهاح

ت فین ف ت ید م توای الوتهفنیو متناسب با یهایط م ارس ههاهم گهدد.

با توجد بد اینود اجها ف ارمییاب درس تهبیت ب ن در سال ت صیی  1933-1022بد دف یوت حضوری ف غیهحضوری خواه بود
لذا ت فین بهنامد ها مسرتیزم ههاهم ن ود م توای درسر مناسب ییو ارا د تعامت با دانشآموما (در صورت نیام تعامت فال ین)
ارا د بامخورد مطیوب بد آنا ف ن و ارمیررریاب اسرررت ف الممد آ دانش م ارت ف ن هش معی ا تهبیت ب ن ف آمومگارا پاید
بدمنوا آمومشدهن م بایرر به این اسرراس «شيييوه نامه اجرا و ارزشيييابي درس تربيت بدني» با رفیوهد «راهنماي
تخصصي معلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه» در راهبهی کالس درس تهبیت ب ن با استفاد ام رههیت یبود آمومی
دانشآموم (یراد) ف ب ه من ی ام رفشهای آمومش حضروری ف غیهحضروری ت ید ف ت فین یر اسرت .امی است با یاری خ ای
سب ا ف تالش ه وارا مزیز یاه تهبیت دانشآمومان سالم با نشاط خالق مسئولیتپذیه ف  ...باییم.
اهداف
 کیفیت بخش بد اجهای بهنامد درس تهبیت ب ن
 ارتقرا توان نر ی معی را تهبیرت بر ن ف آمومگرارا پاید بهای ایفای نقش تهبیت خود در بسرررته هضرررای مجامی ف آمومش
غیهحضوری ف نی د حضوری
 تثبیت ف ت ویم ن هش «با تعطیی م ارس آمومش درس تهبیت ب ن تعطیت نیست»
 حفظ سالمت

توسعد ف تقویت آمادگ جس ان – م ارت ف نشاط دانشآموما با استفاد ام رههیت درس تهبیت ب ن

 اهزایش میزا مشارکت خانواد در اجهای بهنامد درس تهبیت ب ن
 بامن هی ارمییاب درس تهبیت ب ن ف طهاح ییو خالقاند در این ممیند با استفاد ام بسته هضای مجامی
نكات مهم:
 .1كالس درس تربيت بدني بايستي در تمام مدارس اعم از دولتي و غير دولتي با توجه به شرايط در برنامه دروس
چه به صورت حضوري يا غير حضوري درج و برگزار گردد.
 .2معلم تربيت بدني و آموزگار پايه بايستي درس تربيت بدني را طبق كتاب راهنماي معلم و برنامه درسي و منطبق
با شرايط موجود (حضوري و غيرحضوري) برگزار نمايد.
 .3رعايت فاصله گذاري در كالس درس تربيت بدني به صورتي تنظيم شود كه امكان انجام فعاليت بدني بدون
ماسك براي دانش آموزان فراهم گردد.
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 .4معلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه براي دريافت اطالعات تكميلي و نمونه برنامه ها مي توانند به سايت
 pel.medu.irيا كانال هاي تربيت بدني در شبكه شاد مراجعه نمايند.
 .5ترتيبي اتخاذ شود تا فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي به صورت مجازي در قالب كانون هاي ورزشي مجازي در
شبكه شاد ،نرمش صبحگاهي و خانه پويا پيگيري گردد.

الف) آموزش حضوري
با توجد بد دستورالع ت مهاقبت ف کنتهل کهفنا فیهفس ج ی بد ی ار  512/053مورخ  1933/6/9دبیهخاند ستاد می کهفنا
رمایت نوات مطهفحد میه در دستورالع ت مذکور ج ت اجهای درس تهبیت ب ن ف هعالیت های فرمی مورد تأکی م بای .
 انجام تمامي فعاليت هاي ورزشييي جمعي و پر برخورد ،تا اطالع ثانوي در مدارس ممنوع مي باشييد .اما فعاليت
ورزشي انفرادي در محيط هاي باز بالمانع است.
 مراسم صبحگاه و فوق برنامه ها از قبيل :اردوها ،مسابقات ،گردهمايي ها ،جشنواره ها و ساير رويدادهايي كه موجب
تجمع و ازدحام مي شود ،لغو شود.
 در صيورت وجود وسيايل ورزشيي و بازي دانش آموزان ،به طور مسيتمر گندزدايي شيوند( .حتي االمكان استفاده
نشود).

الزم به ذكر اسيت در وعيعيت حضيوري معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید مطالب دانشيي ،فيلم آموزشي از فرآيند
اجراي يك مهارت حركتي و برنامه تمريني ارتقاء آمادگي جسماني را چن رفم قبت ام حضور دانشآموما در سامت
درس تهبیت ب ن ت ید ف بد صرررورت مجامی در اختیار دانشآموما قهار ده ف ام آنا بخواه ت هینات را در خاند بد صرررورت
مست ه انجام دهن (ارا د بهنامد ت هین رفماند بد دانشآموما م توان بسیار مفی بای ) .در این حالت رمایت نوات تو یی میه نیز
مورد تأکی م بای :
 آمومش م ارت های فرمیر بد صرورت انفهادی (آمومش تونیع ها مثالپ پنجد یرروت طناب ف  )...ف با فسرایت یرخصر ف
دست سام با رمایت هاصید اجت ام انجام گیهد.
 انجام حهکات انفهادی ف تأکی به هاکتور های آمادگ جس ان با ت هکز به توالیف حهکت پهفژ کنتهل فم ف چاق
 ت هینات بای طوری طهاح یون کد ت اس ههدی ف توپ بد ح اقت بهس .
 ام م ارت های کد بد صورت گهفه ف مستیزم ت اس های بین ههدی است اجتناب یود.
 استقهار دانشآموما در حیاط م رسد بد یوت پهاکن ف با هاصیدای بیش ام  9مته بای .
 استیزام بد رمایت هاصید گذاری اجت ام در مهاحت آمومش ف ت هین درس تهبیت ب ن
 آگاه بخش دانشآموما بد رمایت نوات ب ایت در اجهای درس تهبیت ب ن
 تأکی م گهدد یهایط ههاهم یود تا یستشوی دستها تس یت ف اقالم ب ایت در دستهس بای .
 ابزار ف فسایت مورد استفاد ام ل اظ ب ایت بهرس ف م ام ف مست ه یستد یون .
 ارا د بخش ام سههصتها بد صورت غیهحضوری ف بیا نوات بامخوردی ف تو یی در جیسات حضوری
 طهاح ن و بهگ های توییف ه ها با یاخص های مورد نظه ج ت ت هین دانشآموما در منزل با نظارت فال ین
 آگاهي بخشيي به دانش آموزان جهت مشاركت در فرايند اجراي پروهه كنترل وزن و چاقي و كسب دانش مرتبط با
دسيتيابي به وزن مناسيب ،مضيرات اعافه وزن و چاقي ،اصول مربوه به تغذيه ،افزايش آمادگي جسماني و مديريت
وزن
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ب) آموزش غيرحضوري تربيت بدني
ههآین ی آمومیر اسرت کد با استفاد ام بستد های آمومی چن رساند ای هضای مجامی هنافریهای فب (آنالین ف آهالین) بد
توسط معیم تهبیت ب ن فآمومگارا پاید با مشارکت خانواد طهاح ف

منظور خیق تجهبیات یادگیهی در حوم درس تهبیت ب ن

ارا د م یود .لذا م بایست معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید در ت ید م توای الوتهفنیو مالحظات میه را م نظه دایتد باین :
-1رعايت مالحظات فرهنگي
 قبت ام ههگوند درخواسرت توالیف حهکت ام دانشآموما ؛ مالحظات هههن

فم

فدیتهای مهبوط بد ارسال موس هییم

ف  ...بد آنا آمومش داد یود.
 در استفاد ام البسد فرمی

فسایت ف تج یزات مورد نیام بد آرم ف نشا های موجود بد گوندای حساسیت دارد کد تبییغ ف تهفیج

گهف خاص نبای .
 در انجام ت هینات ف انتخاب هییم انی یشن ف  ...فرمی نوع پویش ف حجاب اجهاکنن را با توجد بد ارمشهای هههن

ف دین

در نظه گههتد یود.
 با توجد بد فضرعیت معیشرت

تفافت سرطح اقتصرادی ف هههن

دانشآموما ت هینات فرمی در هضای ت ید یود کد موجب

آسیب بد رفحید دانشآموما با توا مال ضعیفته نشود.
 با توجد بد احت ال بام نشه م توای تولی ی رمایت حهیم خصوص خود ف خانواد را در نظه گههتد یود.
 در صورت ارسال ت هینات ام سوی دانشآموما حهیم خصوص آنا رمایت یود.
 در ت ید ف ت فین م توای مورد نظه نبای دانشآموم ف فال ین را مت ت هزیندهای اضاه کهد.
-2رعايت نكات ايمني و بهداشتي
 قبت ام انجام ت هینات فرمیر در منزل توسط دانشآموما معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید نوات ف مالحظات ب ایت را بد
آنا یاد آفری ن ای (پویی

لباس مناسب فرمی

نویی

آب گههتن دفش یستن جوراب ف لباس فرمی )

 در ارا د ت هینات رمایت اصول گهم کهد سهد کهد ف رفش انجام ص یح آ یاد آفری یود.
 در طهاح ف ارا د ت هینات فرمی موقعیت اجهای آ (خاند حیاط ف  )...ی ت م ت ف مما ت هین را در نظه گههتد یود.
 نوات ای ن در مورد م ت انجام حهکات ف ت هینات فرمیر را بد دقت یادآفری ن ای (هاصید ام پنجه لوسته فسایت ف اثاثید
منزل ف )...
-3رعايت نكات فني و تخصصي
 تناسب م توا با ه ف آمومی
 تناسب م توا با جنسیت ف سن دانشآموما
 ارا د ت هینات متنوع ف قابت اجها در م یط خاند
 طهاح ت هین ام ساد بد مشوت
 اسررتفاد ام رههیت هنه در ت ید م توا (انتخاب رنگ مناسررب قطم مناسررب تصررافیه گویا هونت ف سررایز مطیوب ف  ...در ت ید
م توای موتوب جیو های بصهی نور ص ا ف سایه موامت مناسب در م تواهای دی اری)
 طهاح موقعیتهای مشارکت ت هین با امضا خانواد (فال ین بهادر خواهه ف )...
-4منابع در دسترس
در حال حاضره یبود ها سایتها ف منابم میادی بد منوا مهجم دریاهت هایت های رساندای آمومی مطهح است کد بد طور رس
م توا ام کانال معافنت تهبیت ب ن ف سررالمت آمومش ف پهفرش در یرربود آمومی ر دانشآموما (شيياد) پهتال آمومش درس
تهبیت ب ن ( )pel.medu.irف یبود ری حوم تهبیت ب ن ف سالمت را نام بهد.
-5مديريت كالس درس تربيت بدني غيرحضوري
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 معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید در یرهفع سال ت صیی با ه واری م رسد ف خانواد ها بانع اطالمات ام فضعیت جس ان
م ارت دانشآموما را ههاهم ن ای .
 معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید در طول سرال ت صریی با بهنامد منظم ف بد صورت مست ه با ارا د آمومش ف توالیف حهکت با
دانش آموما در ارتباط بای .
 معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید رمایت نوات هههن

ای ن

هن ف تخصرص را در یهفع سال ت صیی بد دانش

ب ایرت

آموما ف فال ین ارا د ن ای .
 تهغیب دانشآموما بهای اسررتفاد م تواهای آمومیرر ارسررال ف انجام توالیف حهکت بد فیژ توالیف حهکت پهفژ کنتهل
فم ف چاق (کوچ)
 تعیین مما مشخص بهای دانشآموما بهای ارا د گزارش در مورد انجام توالیف حهکت در منزل
 مشرافر مطیوب بد دانشآموما ف فال ین ج ت تعیین مما ی ت ف م ت انجام توالیف حهکت (با توجد بد یهایط موقعیت
ف فضعیت جس ان ف  ...دانش آموما ارا د بهنامد یوسا بد ت ام امضای کالس مطیوب ف قابت اجها ن

بای )

 مشافر مطیوب بد دانش آموما ف فال ین در ممیند پهفژ چاق ف کنتهل فم (کوچ)
 ارا د بامخورد ام ارمییاب های مست ه بد دانشآموما ف فال ین آنا
 تأکی بد فال ین در ممیند چ ون

نظارت به توالیف حهکت دانش آموما

 تأکی به حضور دانش آموما در کالس درس غیهحضوری
 با ه اهن

م یه م رسرد در یرهفع سرال ت صیی یع جیسد مجامی با فال ین در راستای اهزایش آگاه آنا ف ایجاد ن هش

مثبت در خانواد ها در توجد بد بع جسرر ان دانشآموما نظارت به تغذید ههمن انشرررا کنتهل فم اهزایش هعالیت حهکت
حهکات اصالح ف ...بهگزار یود.
 با مشارکت فال ین بهنامد ت هین ف فرمش در خاند بهای دانشآموما طهاح یود.
ارزشيابي درس تربيت بدني
بخش آموزش هاي حضوري:
در ارمییاب بخش حضوری این درس کد یامت آمومش م ارت های فرمی است معیم بد صورت مست ه ف در جهیا آمومش بد
ک ع ابزارها ف ییو های رایج در تهبیتب ن ه چو چع لیست مشاه
فرمی

رهتار بامی های فرمی ف آممو های م ارت های

دانش آموما را در طول آمومش های حضوری سال ت صیی ارمیاب م کن .

بخش آموزش هاي غير حضوري:
در ارمییاب بخش غیه حضوری این درس کد یامت آمومش آمادگ جس ان ف موضومات دانش است معیم بد صورت مست ه ف در
جهیا آمومش بد ک ع ابزارها ف ییو های رایج در تهبیتب ن ه چو چع لیست خود ارمیاب
لیست مشاه

چع لیست ارمیاب پهفژ چع

رهتار توسط فال ین گزارش توالیف منزل کارن ای ثبت توالیف منزل چع لیست ثبت رکورد فضعیت آمادگ

جس ان دانش آموما را در طول آمومش های غیهحضوری سال ت صیی ارمیاب م کن .
جمع بندي و گزارش دهي:
ن ه پایان دانش آموم به پاید بارم بن ی میه م اسبد ف در پایا هه نوبت ت صیی بد منوا ن ه ن ای این درس امالم ف در کارنامد اف
ثبت خواه ی .
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جدول بارم بندي نمره درس تربيت بدني دوره اول و دوم متوسطه مدارس در سال تحصيلي  1411ي 1311
نوع آموزش
حضوری ف
غیه حضوری

محتواي آموزشي
 بخش م ارت های فرمی
(12ن ه )

روش سنجش و ارزيابي

مالك هاي ارزيابي
 رهتار های ههدی ف اجت ام (پویش فرمی حضور بد موقم اجهای توالیف ف



مشاه رهتار

 چع لیست مشاه رهتار

مسئولیت پذیهی کنتهل هیجانات ف احتهام بد دی ها رمایت ب ایت ههدی ف



خود ارمیاب ف ارمیاب دی ها

 دهته گزاریات سهگهف

 سطح م ارت های فرمی ( م ارت های م نظه در هه نی سال)

 انجام توالیف حهکت مهبوط ید پهفژ کنتهل فم ف چاق (کوچ)

 آممو های م ارت فرمی
 مشاه رهتار در طول ت هین
 پوید کار
 مشاه رهتار

 چع لیست ثبت رکورد

0

 چع لیست مشاه رهتار
 چع لیست ثبت امتیامات

0

 مشارکت هعال در ت هینات

 مشاه رهتار

 چع لیست مشاه رهتار

0

 یناخت مفاهیم ف اصول آمادگ جس ان

 پهفژ
 آممو های آنالین

 چع لیست ارمیاب پهفژ
 آممو های تست تشهی

0

 پوید کار
 مشاه رهتار توسط فال ین

 کارن ای ثبت توالیف حهکت در منزل
 چع لیست مشاه رهتار

0

 آممو های آمادگ جس ان

 چع لیست ثبت رکورد به اساس نورم

 انجام ت هینات ف توالیف حهکت آمادگ جس ان با تأکی به توالیف پهفژ
کنتهل فم ف چاق (کوچ)
 سطح آمادگ جس ان ( هاکتور های م نظه در هه نی سال)
 موضومات دانش (0ن ه )

0

 چع لیت ارمیاب ام خود یا دی ها

م وم ف )...

 آمادگ جس ان (1ن ه )

ابزار جمع آوري داده ها

بارم بندي (نمره)

 یناخت موضومات مهبوط بد من گ هعال با تأکی به توالیف پهفژ کنتهل فم
ف چاق (کوچ)

مجموع نمرات

 خودارمیاب /ارمیاب فال ین

0

های آمادگ جس ان

 پهفژ

 چع لیست ارمیاب پهفژ

 پوید کار

 گزارش توالیف منزل

 آممو های آنالین

 آممو های تست

0

تشهی

21

صفحه 7

دستورالعمل آموزش درس تربيت بدني در شرايط شيوع بيماري كرونا

ارزشيابي توصيفي درس تربيتبدني دوره اول و دوم ابتدايي مدارس در سال تحصيلي  0011ـ 0911
بخش آموزش هاي حضوري:
در ارمییاب بخش حضوری این درس کد یامت آمومش م ارت های بنیادین حهکت ف م ارت های پاید فرمی است معیم بد
صورت مست ه ف در جهیا آمومش بد ک ع ابزارها ف ییو های رایج در تهبیتب ن ه چو چع لیست مشاه
هعالیت های حهکت

رهتار در جهیا

دانش آموما را در طول آمومش های حضوری سال ت صیی ارمیاب م کن .

بخش آموزش هاي غير حضوري:
در ارمییاب بخش غیه حضوری این درس کد یامت آمومش آمادگ جس ان ف موضومات دانش است معیم با تشویت ح اکثه 0
جیسد حضوری/غیهحضوری فیژ افلیای دانش آموما در طول هه نی سال آگاه های المم ف رهن ودهای نظارت مورد نیام را بهای
نظارت ثبت ف گزارش ده افلیای دانش آموما ام توالیف حهکت در منزل ارا د م کن .
جمع بندي و گزارش دهي:
پس ام ج م آفری ف ثبت اطالمات مهبوط بد فضعیت یادگیهی دانش آموما در آمومش های حضور ی ف غیهحضوری معیم بد
تفسیه اطالمات م پهدامد ف با ج م بن ی داد ها تصویهی ام پیشههت یادگیهی دانش آموما را به اساس کارنامد ارمییاب توصیف
ارا د م ده .
این کار به اساس ا ه اف ف انتظارات م

درس تهبیت ب ن در پاید های ت صیی افل تا یشم ه ها با نشاند های ت قق ف سطوح

م یوهد ارا د ی در کتاب "راهن ای معیم در ارمییاب توصیف " انجام م یود.
الزم به ذكر است تأكيد مي گردد انجام تكاليف حركتي مربوه به پروهه كنترل وزن و چاقي دانش آموزان
(كوچ) بايستي در ارزشيابي در بخش آمادگي جسماني و دانشي مد نظر قرار گيرد.
تبصره :ارمییاب غیهحضوری درس تهبیت ب ن میه نظه فال ین دانشآموما بد منوا ههد ارمییاب کنن انجام م یود .ب ین صورت
کد مفاد ارمییاب بد صورت الوتهفنیو ف یا رفشهای دی ه ام سوی معیم تهبیت ب ن ف آمومگار پاید مهبوطد در اختیار فال ین قهار
گههتد بد صورت کد ن و انجام ف نظارت به آ ف نوات ای ن کامالپ ذکه ی
ههآین ارمیاب را انجام داد ف نتیجد را بد معیم اطالع م دهن .

بای  .سرس فال ین دانشآموما در یهایط مناسب

