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 :مقدمه

یاد دادن . ثر استؤمفید و م امروزه آموزش و پرورش در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری

های منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و و طرح آموزو یادگیری یعنی تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش

 .شناخت محیطی و جهانی

ف خود را به تکالی فراگیرانهای درسی نیستند، بلکه آنان دهندگان مطالب کتابمعلمان موفق تنها ارایه

محیط پیرامون و روش تبدیل  و تعامل بابه آنان پردازش اطالعات و آگاهی  کنند واجتماعی وادار می شناختی و

ولیت ئها مسو به آنکرده آموزان تقسیم یت های درسی و کالمی را بین دانشآموزند. کارها و فعالدرس به رفتار را می

 آموزان را موردو ابتکار و خالقیت دانش بیاموزندبه آنان  ،به خود را یباورخودتا حس مسئولیت پذیری و  ،دهندمی

 .در میان بگذارندآموزان دانشبا تجارب خود را داده و توجه قرار 

یک امتیاز اصلی است و آگاهی نسبت به فرهنگ  ،برای تدریس و آموزش موفق آموزیداشتن دانش زبان

هر آموزش و یادگیری پس باید در  .است نیازی واقعی نهدر مناطق دو زبا خصوصاًآموزان محیطی و موقعیتی دانش

 .گرفته شودرسمی و مادری بهره  ،حداقل از دو زبان آموزشی

 :اهمیت موضوع

امش، با هم نوشتن را است تا در محیط کالس و با آرآموزان دانشدرس آزاد فرصتی مناسب برای معلم و 

کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی کمک می آموزدانشمعلم و به  ،نوشتن درس آزادتمرین کنند. 

دهد تا فرصت می ،پذیری کتاباین انعطافد. فصول کتاب در کالس درس طرح کننخود را با در نظر گرفتن 

 .دنبخشی از محتوای کتاب، مشارکت داشته باش تألیفریزی درسی و شود و در برنامهجبران  کمبودهای احتمالی

ی تدوین درس و همچنین دخیل گری در باب نحوهمنظور ارزش نهادن به تالش همکاران و نیاز به روشن به

غربی مستقر در مدیریت آموزی استان آذربایجانی زبانهای درسی، دبیرخانهات همکاران در کتابتألیفنمودن 

 است.آزاد در سطح استان نمودهی درس آموزش و پرورش شهرستان بوکان، اقدام به طراحی و اجرای جشنواره

 اهداف اجرای طرح:

 تغییر نگرش نسبت به این درس .1

 کتاب و مجالت درسی متناسب با شرایط محیطی تألیفآمادگی جهت تدوین و  .2

 تألیفی ش معلم و دانش آموز در زمینهتوسعه و تقویت دان .3

 های درسباوری در کالسافزایش پویایی سطح نگرش و خود .4

 ی همکاران و دانش آموزانی خالقانهتجارب و اندیشه و نشر جمع آوری، تدوین .5
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 درس آزاد:تدوین  اهداف

 آموزانرسوم محل زندگی دانش آداب و گذاری برارزش .1

 آموزان دانشتقویت اعتماد به نفس  .2

 و معلمآموزان دانشی نویسندگی در تقویت ابتکار، خالقیت و روحیه .3

 تألیف کتب درسی  درزمینه سازی برای تمرکز زدایی  .4

 پاسخ به نیازهای معلم، دانش آموز و اولیا .5

 سایر افراد صاحب نظر در تألیفبهره گیری از مشارکت و همفکری  .6

 ی واژگان و نقد و تحلیلنویسندگی، گستره تفکر، پرورش قدرت .7

 ایایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلی و آثار ادبی، اجتماعی و... منطقه .8

 :مخاطبان طرح

 و غیر دولتی ) قراردادی، حق التدریس، پیمانی، رسمی ( دولتی آموزگاران شاغل در مدارس یکلیه .1

 مقطع ابتدایی آموزشی ی مدیران و معاونانکلیه .2

 بومیفرهنگ و دانش ی نویسندگی در حیطه افراد صاحب نظر و عالقمند به .3

 دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان .4

 استثناییی آموزگاران شاغل در مدارس کلیه .5

 :برای جشنواره نکات الزم در طراحی درس آزاد

 باشدمی و نوشتاریخوانداری  کتابطراحی شامل ، .طراحی درس آزاد1

.که به استقرار گرفته های طراحی شده باید مطابق با موضوع فصلی باشد که درس آزاد در آن . مطالب درس2

 .ها ذکر شده استعنوان فصل ،هاتفکیک پایه

   (3بخش سوم )آموزش نشانه ها  :ی اولپایه

 فصل پنجم )هنر و ادب( ی دوم:پایه

 فصل ششم )ایران من( ی سوم:پایه

 (فصل چهارم )فرهنگ بومی ی چهارم:پایه

 فصل چهارم )نام آوران( فصل سوم )ایران من(، ی پنجم:پایه

 فصل ششم )ایران من( ،ی ششم: فصل چهارم )آداب زندگی(پایه
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 توجه: 

 کافی است برای شرکت در جشنواره طراحی یک درس از دو درس موجود در کتاب فارسی. 

 توانند در یک یا چند پایه، درس آزاد طراحی نمایند.همکاران می 

 توانند به صورت فردی و یا گروهی )گروه دو نفره( درس را طراحی کنند.همکاران می 

  بالمانع است.استفاده از زبان مادری در طراحی درس آزاد 

 استفاده کنندی بومی خود در منطقههای رایج و مستند از پندها و ضرب المثل. 

  استفاده کنند ی داستان یا گفتار نغزترجمهاز. 

 .از شعر و سروده استفاده کنند 

 

 :خواندارینکات الزم در طراحی درس آزاد در کتاب 

 با موضوع مرتبط با فصل ،متن درسو تدوین .تهیه ی 1

 تمام فعالیت های مربوط به درس از جمله،.تدوین 2

 - :ی اولپایه

 :گوش کن و بگو،؛ درست و نادرست، واژه سازی،بیاموز و بگو، پیدا کن و بگودومی پایه

 درست و نادرست، درک مطلب، صندلی صمیمیت، واژه آموزی، گوش کن و بگوسوم:ی پایه

 درست و نادرست، درک مطلب، بخوان و حفظ کن چهارم:ی پایه

 درست و نادرست، درک مطلب :پنجمی پایه

 خود ارزیابی، یادآوری، کارگاه درس پژوهی ششم:ی پایه

 

 

 :نوشتارینکات الزم در طراحی درس آزاد در کتاب 

 ابکتی ، طراحی شده است، در طراحزبان دستور و انشا امال، ارزشیابی برای ،نوشتاری کتاب

 ی موارد فوق رعایت شود.برای درس آزاد باید کلیهنوشتاری 
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 :ی طراحی و ارسال آثار و زمان بندی جشنوارهنحوه

 صورت استانی در سطح آذربایجان غربی برگزار می شود.ه این جشنواره طی یک مرحله و ب .1

ده استفا ریبرای نوشتن متن ها حتی المقدور از فونت های مشابه کتاب خوانداری و نوشتا .2

و   BNazaninمی باشد و فونت فعالیت های تکمیلی  Bfaraz شود.)فونت متن درس ها

BZar  )و...  می باشد 

 ارسال گردد.  Pdfو   Wordو در قالب  CDهم بصورت چاپ شده و هم از طریق  آثار حتماً .3

از طریق های آموزشی مناطق با مراجعه به گروه 30/10/44 یآثار حداکثر تا مورخه .4

مستقر در شهرستان بوکان  ،زبان آموزیی به دبیرخانهو یا از طریق ایمیل زیر سیون مااتو

 .ارسال شود

 zaban.blog.ir-www.d وبالگ: آدرس 

 d.zabanamoozi@chmail.ir ایمیل:درس آ

 

            

  

http://www.d-zaban.blog.ir/
http://www.d-zaban.blog.ir/
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 ی درس آزادفرم داوری جشنواره    

                               هرستان/منطقه:                                               کد پرسنلی:                           ش                                       نام و نام خانوادگی :

 :عنوان درس                                                             :پایه

 جمع ضریب امتیاز عناوین و مالک های داوری ردیف

  1 4 3 2 1 انتخاب عنوان زیبا و خالقانه و مرتبط با موضوع فصل درس 1

  5 4 3 2 1 اهداف فصلطراحی متن درس مرتبط با عنوان و  2

3 
 های تکمیلی کتاب خوانداری طراحی فعالیت

 ها در هر پایه() توجه به فعالیت
1 2 3 4 3  

4 
 های کتاب نوشتاریطراحی فعالیت

 )توجه به امال، خالقیت نوشتاری و نگارش (
1 2 3 4 3  

5 
 تناسب محتوای انتخاب شده با توان و درک ذهنی فراگیران

 مفهوم و مقدار() از نظر 
1 2 3 4 2  

6 
گیری از فرهنگ بومی و محلی و معرفی آداب و رسوم بهره

 منطقه ای
1 2 3 4 5  

7 
 انتخاب شده مطالبتدوین در  خالقیت و نوگرایی

 )نظم، نثر مسجع و یا موزون( 
1 2 3 4 2  

  1 4 3 2 1 در طراحی درسوسعت دید واژگان و گستره افزایش  8

4 
ی صحیح از زبان مادری همراه با رعایت شیوهگیری بهره

 نوشتن در طراحی درس
1 2 3 4 1  

  1 4 3 2 1 زیبایی نوشته ها و رعایت فرمت و قالب ظاهری درس 10

  1 4 3 2 1 ی طراحی آندرس و نحوهداور در مورد  دیدگاه 11

       هاازجمع کل امتی

 

 

 امتیاز به حروف:ض                                             امتیاز به عدد:    


