شيوه نامه جشنواره توليد محتوا براي اجراي درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي در منزل
مطابق با كتاب معلم (راهنماي تدريس) درس تربيت بدني
مقدمه :
با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور اعضاي خانواده با اوقات فراغت فزاينده اي در منزل مواجه شده اند كه در
اين موقعيت فعاليت هاي ورزشي و حركتي بهترين ابزار براي گذراندن اوقات فراغت و مقابله با سبك زندگي كم
تحرك مي باشد و از طرفي باعث ايجاد نشاط،كاهش استرس و تقويت سيستم ايمني بدن مي گردد.
در اين شرايط معلمان تربيت بدني با معرفي الگوهاي حركتي و ورزشي مناسب ،به دانش آموزان و والدين اقدامات
موثري انجام داده اند .لذا دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي قصد دارد نسبت به انتخاب برترين آثار توليد محتوا

توسط معلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه جهت تجليل و ترويج آن اقدام نمايد.
تعريف :
جشنواره توليد محتوا براي اجراي درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي در منزل بستري مناسب براي توسعه و تعميم درس
تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي و همچنين تجليل و معرفي آثار برتر معلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه به آنان مي باشد.

اهداف :
 توليد محتوا الكترونيكي براي اجراي درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي در منزل تشويق معلمان و آموزگاران پايه به توليد و ترويج محتوا الكترونيكي درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي بهره مندي از ظرفيت فضاي مجازي براي آموزش درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي بهره مندي از ظرفيت فضاي مجازي در راستاي توسعه و ترويج ورزش و فعاليت هاي جسماني -بهره مندي از محتواي تدوين شده در زمان تعطيلي مدارس (شرايط نامساعد جوي ،بيماري و)...

شركت كنندگان :
 .1معلمان تربيت بدني

 .2آموزگاران پايه (آموزشي)

روش برگزاري جشنواره :
 جشنواره شامل دو بخش تجويزي و اختياري مي باشد.

1

بخش تجويزي :

براي هر استان شش موضوع مشخص شده كه مي بايست در اين موضوعات بهترين محتوا را تدوين و ارائه نمايد (پيوست
شماره .)1
بخش اختياري :

استان به جز موضوعات بخش تجويزي مي تواند چهار موضوع ديگر را از بين  181موضوع باقي مانده انتخاب و در
موضوعات انتخابي بهترين محتوا را تدوين و ارائه نمايد( .پيوست شماره )1

شيوه اجرا :
مرحله منطقه /شهرستان /ناحيه :

 جشنواره تدوين محتوا در سطح منطقه /شهرستان /ناحيه به صورت انفرادي برگزار مي گردد.
 آثار معلمان تربيت بدني (آموزگار /دبير) و آموزگاران پايه (آموزشي) در هر موضوع در دو بخش تجويزي و اختياري مورد
داوري قرار گيرد.
 دو اثر برتر معلمان تربيت بدني (آموزگار /دبير) در هر موضوع در دو بخش تجويزي و اختياري ،انتخاب و به مرحله استاني
ارسال گردد.
 دو اثر برتر آموزگاران پايه (آموزشي) در هر موضوع در دو بخش تجويزي و اختياري ،انتخاب و به مرحله استاني ارسال گردد.
تبصره  :آموزگاران پايه مي بايست موضوعات مربوط به ابتدايي دوره اول و دوم را انتخاب نمايند.
 از دو اثر برتر معلمان تربيت بدني (آموزگار /دبير) در هر موضوع ،در دو بخش تجويزي و اختياري تقديرو تشكر به عمل آيد.
 از دو اثر برتر آموزگاران پايه (آموزشي) در هر موضوع ،در دو بخش تجويزي و اختياري تقدير و تشكر به عمل آيد.

وظايف اجرايي :
 -1ارسال شيوه نامه به منطقه /شهرستان /ناحيه (توسط استان)
 -2اطالعرساني مطلوب به منظور شركت حداكثري همكاران (توسط استان ،منطقه /شهرستان /ناحيه)
 -3تشكيل تيم داوري مجرب و پيش بيني تمهيدات الزم به منظور داوري آثار بر اساس فرم شماره  2پيوست (توسط ميزبان مرحله كشوري،
استان ،منطقه /شهرستان /ناحيه)
 -4تقدير و تجليل از آثار برتر (توسط ميزبان مرحله كشوري ،استان ،منطقه /شهرستان /ناحيه)
 -5تشكيل تيم تدوين محتوا بخش تجويزي (توسط استان)
-1تشكيل تيم تدوين محتوا بخش اختياري در صورت تمايل (توسط استان)
 -7پيشبيني تمهيدات الزم براي تيم تدوين محتوا به منظور تدوين بهترين محتواي الكترونيكي (توسط استان)

2

 -8ارسال آثار برتر به مرحله بعد به همراه فرم تكميل شده مشخصات آثار (پيوست  3و  4توسط منطقه /شهرستان /ناحيه  ،استان )
 -9تهيه و ارسال گزارش كامل و جامع از برگزاري جشنواره توليد محتوا بر اساس فرم شماره  5پيوست (توسط منطقه /شهرستان /ناحيه،
استان)
 -11جمع بندي گزارش استان ها و اعالم نتايج مرحله كشوري توسط استان ميزبان به ستاد

قالب ارائه آثار:
قالب ارائه آثار براي شركت كنندگان آزاد است و مي بايست از بهترين و اثر گذار ترين شيوه براي ارائه موضوعات استفاده شود.
(فيلم ،موشنگرافي ،نرم افزار هاي تدوين محتواي الكترونيكي و)...

نكات مورد توجه :
 .1محتواهاي الكترونيكي با توجه به شرايط كرونا (در منزل) تدوين گردد.
 .2محتواهاي الكترونيكي با رعايت نكات بهداشتي و ايمني در فضاي خانه و وسايل و ابزار در دسترس قابل اجرا باشد.
 .3حداكثر حجم محتواهاي الكترونيكي تدوين شده مي بايست  25مگابايت و كمتر از  5دقيقه باشد.
 .4فرمت محتواي الكترونيكي تدوين شده به گونه اي باشد كه به سادگي در رايانه ،تلفن همراه و ...قابل پخش باشد.
 .5استفاده از گوشي تلفن همراه براي تصوير برداري در صورتي كه دوربين باالتر از  11مگاپيكسل باشد و با حفظ كيفيت صداي

مناسب ،قاب بندي به صورت افقي صورت گيرد ،بالمانع است.
 .6رعايت شئونات اسالمي در آثار ارسالي الزامي است( .از ارسال آثاري كه توسط دختران ابتدايي دوره دوم و
متوسطه اجرا گرديده است ،خودداري شود)
 .7استفاده از ملودي هاي بدون كالم براي موسيقي متن محتوا بالمانع است.
 .8مشخصات عوامل توليد محتوا (تهيه كننده ،مدرس ،مربي و )...همراه با آرم اداره كل آموزش و پرورش استان صرفا در پايان اثر و به
صورت نوشتاري و با سرعت مناسب (در نظر گرفتن محدوديت زمان اثر) درج شود.
( پرهيز از هرگونه تبليغ مدرسه ،موسسه ،آرم لباس و وسايل ورزشي و  ..مورد تاكيد است)
 .9حتما در ابتداي آثار ارسالي موضوع آموزش بيان شود و مشخص شود مربوط به كدام دوره /پايه تحصيلي است (مثال آموزش شوت
سه گام بسكتبال ،دوره متوسطه اول ).
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جشنواره توليد محتواي الكترونيكي

پيوست 1

موضوعات آموزشي
رديف

استان

دانشي دوره ابتدايي

مهارتي
دوره ابتدايي

دانشي دوره متوسطه

مهارتي دوره

مهارتي

متوسطه اول

دوره متوسطه دوم

پست بازيكنان
(بسكتبال متوسطه

1

آذربايجان شرقي

آشنايي با رشته هاي مختلف ورزشي ( پايه اول)

پرش طول

2

آذربايجان غربي

آشنايي با رشته هاي مختلف ورزشي( پايه دوم)

پرتاب نيزه

3

اردبيل

آشنايي با رشته هاي مختلف ورزشي (پايه سوم)

پرتاب ديسك

4

اصفهان

5

البرز

آشنايي با رشته هاي مختلف ورزشي (پايه پنجم)

6

ايالم

موارد ايمني در ورزش (پايه چهارم)

7

بوشهر

موارد ايمني در ورزش (پايه پنجم)

8

چهارمحال و بختياري

آسيب هاي جسماني در ورزش (پايه ششم)

9

خراسانجنوبي

موارد ايمني در ورزش (پايه اول)

11

خراسانرضوي

موارد ايمني در ورزش (پايه دوم)

كار با پا(بسكتبال)

ريباند (بسكتبال)

دوم)

(ابتدايي دوره اول)

پست هاي حمله و دفاع

پاس و دريافت

گول زدن و فريب

(هندبال متوسطه دوم)

ساكن (بسكتبال)

(بسكتبال)

(ابتدايي دوره اول)

انواع دريبل

چرخش پا و تغيير

هماهنگي

(بسكتبال)

مسير (بسكتبال)

(ابتدايي دوره اول)

آسيب هاي رايج در

شوت سه گام

شوت هوك

سرعت

ورزش (پايه هفتم)

(بسكتبال)

(بسكتبال)

(ابتدايي دوره اول)

شوت ثابت

سد كردن يا

سرعت عكس العمل

(بسكتبال)

اسكرين (بسكتبال)

(ابتدايي دوره اول)

فورهند و بك هند

پست هاي هندبال

دفاع انفرادي

كنترل توپ با كف

(تنيس)

(متوسطه دوم)

(بسكتبال)

پا (فوتسال)

شناخت وضعيت هاي

بازي  1عليه 1

درست بدن (پايه هفتم)

(بسكتبال)

بر قاعدگي و بلوغ (
پايه هفتم)

چهارم)

تعادل

چابكي

آگاهي از تاثير ورزش

آشنايي با رشته هاي مختلف ورزشي (پايه

آمادگي جسماني

پرش سه گام

علل و عوامل بروز
ناهنجاري هاي اسكلتي

پرش جفت

(پايه نهم)

سرويس (تنيس)

پاس الپ (فوتسال)

توان (متوسطه اول)
چابكي
(متوسطه اول)

راكت گيري

تاثير اشيا بر ساختار

بازي  2عليه 2

شوت نوك پا

سرعت(متوسطه

(تنيس)

قامت (پايه هشتم)

(بسكتبال)

(فوتسال)

اول)

بازي  3عليه 3

سرويس بلند و

انعطاف پذيري

(بسكتبال)

دريافت(بدمينتون)

(متوسطه اول)

راكت گيري
(بدمينتون)

آشنايي با انواع زخم
هاي رايج در ورزش
(پايه نهم)

سرويس(بدمينتون)

4

سبك زندگي من (پايه

وضعيت پايه و

تاس كلير

قدرت

دهم)

حركت در زمين

(بدمينتون)

(متوسطه

(واليبال)
فعاليت جسماني و
11

خراسانشمالي

موارد ايمني در ورزش (پايه سوم)

شوت (هندبال)

مراقبت از كمر(پايه
يازدهم)

فعاليت جسماني و سالمت (پايه ششم)

پاس و دريافت

12

خوزستان

13

زنجان

بهداشت تغذيه ورزش (پايه چهارم(

14

سمنان

بهداشت تغذيه ورزش (پايه پنجم)

15

سيستان و بلوچستان

آشنايي با اهداف تربيت بدني (پايه چهارم)

پنجه (واليبال)

16

شهر تهران

آشنايي با اهداف تربيت بدني (پايه پنجم)

ساعد (واليبال)

17

شهرستان هاي تهران

بهداشت فردي هنگام ورزش (پايه ششم)

سرويس (واليبال)

18

فارس

حركات پايه و وضعيت بدني (پايه اول)

دريبل (فوتبال)

19

قزوين

حركات پايه و وضعيت بدني (پايه دوم)

21

قم

حركات پايه و وضعيت بدني (پايه سوم)

ضربه زدن با پا

21

كردستان

حركات پايه و وضعيت بدني (پايه چهارم)

ضربه زدن با دست

(هندبال)

عوامل اثرگذار بر
فعاليت جسماني و
ورزش(پايه دوازدهم)
نكات بهداشتي كفش و

شوت (بسكتبال)

لباس ورزشي (پايه
هفتم)

پاس پنجه
(واليبال)
پاس ساعد
(واليبال)

(بدمينتون)

(متوسطه اول)

سرويس ساده

آندرهند دراپ

انعطاف پذيري

(واليبال)

(بدمينتون)

(متوسطه دوم)

پاس و دريافت
(بسكتبال)

ورزش (پايه هشتم)

(واليبال)

مهم بدن (پايه نهم)

پاس و دريافت
(فوتبال)

سرويس چكشي
(واليبال)

فعاليت جسماني هنگام

چرخش ساده

بيماري (پايه دهم)

(واليبال)

داليل مشاركت در

جابه جايي و

فعاليت جسماني (پايه

حركت در زمين

يازدهم)

(هندبال)

تغذيه ورزشي (پايه
دوازدهم)

پاس مچ (هندبال)

اسمش (بدمينتون)

درايو (بدمينتون)

پاس (واليبال)

آبشار (واليبال)
دفاع روي تور
(واليبال)

شناخت رفتارهاي
تغذيه اي صحيح (پايه

دريبل (هندبال)

تو پگيري(واليبال)

هفتم)
ايمني و حفاظت از
محيط زيست محل

شوت (هندبال)

ضد حمله(هندبال)

ورزش(پايه هشتم)

5

كنترل وزن و تعادل

(متوسطه اول)

آندرهند كلير

اصول صحيح تغذيه در

بر عملكرد دستگاه هاي

دراپ (بدمينتون)

استقامت عضالني

استقامت هوازي

حمله مقدماتي

تاثير فعاليت جسماني

اول)

دورازه باني

سرويس (تنيس)

قدرت
(متوسطه دوم)
استقامت عضالني
(متوسطه دوم)
استقامت هوازي
(متوسطه دوم)
انعطاف پذيري
(ابتدايي دوره اول)
قدرت (ابتدايي
دوره اول)
استقامت عضالني
(ابتدايي دوره اول)
استقامت هوازي
(ابتدايي دوره اول)
تعادل

انرژي (پايه نهم)

(ابتدايي دوره دوم)

(هندبال)

انواع سيستمهاي
22

كرمان

23

كرمانشاه

دفاعي (هندبال

حركات پايه و وضعيت بدني( پايه پنجم)

هل دادن

اصول تغذيه و بهداشت در ورزش (پايه ششم)

لي لي كردن

آمادگي جسماني (پايه اول)

دريافت كردن

آمادگي جسماني (پايه دوم )

خم و راست شدن

حمله (هندبال)

فورهند (تنيس )

متوسطه دوم)

24

كهگيلويه و بويراحمد

25

گلستان

26

گيالن

27

لرستان

28

مازندران

29

مركزي

31

هرمزگان

آمادگي جسماني
(پايه سوم)

آمادگي جسماني (پايه چهارم)

دفاع و تاكتيك ها در
(هندبال متوسطه دوم)
پست بازيكنان بسكتبال

آشنايي با توپ

(متوسطه دوم)

(بسكتبال)

پست بازيكنان در

آشنايي با تو پ

هندبال (متوسطه دوم)

(هندبال)

تاكتيك هاي حمله
پريدن

تيمي (بسكتبال
متوسطه دوم)

پرتاب از باال-
پايين-دودستي

اصول كلي حمله
(بسكتبال متوسطه
دوم)
اصول كلي دفاع

آمادگي جسماني (پايه پنجم)

بلند كردن

روش نگهداري از فضاها و تجهيزات ورزشي

چرخيدن-

(پايه ششم)

پيچيدن

نكات بهداشتي در اماكن ورزشي( پايه ششم`(

به پهلو دويدن

31

همدان

اجزاي آمادگي جسماني( پايه پنجم)

دويدن

32

يزد

اجزاي آمادگي جسماني (پايه ششم)

راه رفتن

آشنايي با توپ
(واليبال)
پاس و دريافت
متحرك(بسكتبال)

تك (تنيس)
پيچ (تنيس)

پوش (تنيس)

لوپ (تنيس)

(ابتدايي دوره دوم)
هماهنگي
(ابتدايي دوره دوم)
سرعت
(ابتدايي دوره دوم)
سرعت عكس العمل
(ابتدايي دوره دوم)
انعطاف پذيري
(ابتدايي دوره دوم)
قدرت(ابتدايي
دوره دوم)

قوانين و مقررات

قوانين و مقررات

استقامت عضالني

(هندبال)

(بدمينتون)

(ابتدايي دوره دوم)

قوانين و مقررات

قوانين و مقررات

استقامت هوازي

(بسكتبال)

(فوتسال)

(ابتدايي دوره دوم)

دروازه باني

قوانين و مقررات

قوانين و مقررات

تركيب بدن

(هندبال متوسطه دوم)

(واليبال)

(تنيس

(ابتدايي)

جابه جايي بازيكنان در

پاس زميني و

سيستم1-2-1

باالي سينه

دروازه باني

تركيب بدن

(فوتسال متوسطه دوم)

(هندبال)

(هندبال)

(متوسطه اول)

(بسكتبال متوسطه
دوم)
بازي در سيستم -2-1
(1فوتسال متوسطه
دوم)

چرخش (واليبال
متوسطه دوم)

6

دفاع (هندبال)

بك هند (تنيس)

چابكي

دريافت (هندبال)

حمله (هندبال)

تركيب بدن

(متوسطه دوم)

پيوست شماره 2
فرم ارزيابي آثار (مرحله منطقه /شهرستان /ناحيه و استان)
مشخصات ارسال كننده
نام و نام خانوادگي :

معلم تربيت بدني

استان :

منطقه /شهرستان /ناحيه :

عنوان آموزش :

دوره  /پايه :

تجويزي

آموزگار پايه

اختياري

ارزيابي محتوا
عنوان

ضريب

امتياز
2

1

مالحظات
3

5

4

اهداف آموزشي
 .1ميزان تحقق اهداف مورد نظر

2

 .2ميزان تناسب محتوا با سن و جنس فراگير

2

 .3خالقيت در ارائه مطالب

1

 .4ميزان نشاط و شادابي شيوه آموزش

1

قابليت اجرا در منزل
 .1رعايت اصول ايمني و بهداشتي
 .2استفاده مطلوب از وسايل و فضاي در
دسترس و ابزار دست ساخته

2
2

نحوه ارائه محتوا الكترونيكي
.1

تناسب قالب ارائه اثر و محتواي مورد نظر

2

.2

تناسب زمان بندي در ارائه محتوا

3

.3

تنوع و كيفيت بصري

3

.4

قابليت انتشار در رسانه هاي مختلف

2

مجموع
امضاء

نام و نام خانوادگي ارزياب :

7

پيوست شماره 3
مشخصات آثار معلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه مرحله منطقه /شهرستان /ناحيه ...
مشخصات آثار معلمان تربيت بدني (آموزگار /دبير)
رديف

نام و نام خانوادگي
صاحب اثر

شماره تماس صاحب اثر

مشخصات موضوع آموزش
موضوع

تجويزي

دوره /پايه

اختياري

عنوان پوشه اثر

1
2
3
4
5
1
7
8
9
11
مشخصات آثار آموزگاران پايه (آموزشي)
رديف

نام ونام خانوادگي

شماره تماس

صاحب اثر

صاحب اثر

مشخصات موضوع آموزش
دوره /پايه

موضوع

تجويزي

1
2
3
4
5
1
7
8
9
11

مسئول تربيت بدني منطقه /شهرستان /ناحيه ...
مهر و امضاء

8

اختياري

عنوان پوشه اثر

پيوست شماره 4
گزارش جشنواره توليد محتواي منطقه /شهرستان /ناحيه و استان ...
منطقه/

رديف

شهرستان/
ناحيه

بخش تجويزي

آقا

منطقه/

رديف

شهرستان/
ناحيه

تعداد آثار دريافت شده معلمان تربيت بدني

خانم

بخش اختياري

خانم

آقا

تعداد آثار دريافت شده آموزگاران پايه
بخش تجويزي

خانم

آقا

تعداد آثار منتخب معلمان تربيت بدني ارسالي به استان
بخش تجويزي

آقا

آقا

آقا

خانم

بخش تجويزي

آقا

بخش اختياري

آقا

خانم

تعداد آثار منتخب در مرحله استاني
شركت كنندگان

بخش تجويزي

خانم

آقا

بخش اختياري

آقا

خانم

معلمان تربيت بدني
آموزگار پايه
جمع كل

رئيس اداره تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي

معاون تربيت بدني و سالمت

مهر و امضاء

امضاء

9

خانم

تعداد آثار منتخب آموزگاران پايه ارسالي به استان

بخش اختياري

خانم

بخش اختياري

خانم

