




خالقیــت و نــوآوری یکــی از ضروری تریــن نیازهــای تعلیم 
و تربیــت اســت، زیــرا از یــک طــرف مــا بــا مخاطبینــی در 
ارتبــاط هســتیم کــه هــر کــدام شــخصیت منحصــر بــه 
فــردی داشــته و اثــر گــذاری بــر آنهــا نیازمنــد خالقیــت 
در روش هــا و قالبهاســت و از طــرف دیگــر مخاطبــان مــا 
هــر روز در تیــررس آماجــی از حمــالت خالقانــه رســانه ای 
و فرهنگــی هســتند کــه آنهــا را بــه جاهلیــت مــدرن فــرا 
ــه  ــرای رســیدن ب ــد. در دنیــای امــروز اگــر مــا ب می خوان
اهــداف خــود خالقیــت و نــوآوری نداشــته باشــیم، از قافله 

ــده ایم. ــل ش غاف
مــن بــه همــه ی جوانــان و همــه ی کســانی کــه در راه علم 
حرکــت می کننــد، مؤکــداً توصیــه می کنــم کــه رشــته ی 
ــوآوری در دانــش و زنــده کــردن روح  علــم و تحقیــق و ن
ــود  ــی خ ــی و حقیق ــش درون ــت  و آفرین ــکار و خالقی ابت
ــت ،  ــوآوری و خالقی ــکار و ن ــت و ابت ــد. فعالی ــا نکنن را ره

اســاس پیشــرفت انســان و زندگــی انســانی اســت. 
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ݢحݤݤݤݤݤݤݤ معرݤیفݤݣݣݣطرݤݢ

ــی از  ــی و تربیت ــات آموزش ــا و تجربی ــات؛ ایده ه ــنواره ایت ــی جش ط
ــه  ــن جشــنواره در دو مرحل ــردآوری می شــوند، ای سراســر کشــور گ

مقدماتــی و کشــوری برگــزار خواهــد شــد.
ــی  ــه آموزش ــر مجموع ــات، ه ــنواره ایت ــی جش ــه مقدمات در مرحل
)مدرســه، دانشــگاه، حــوزه و ...( متولــی برگــزاری جشــنواره در 
مجموعــه خــود می باشــد، در طــی ایــن جشــنواره معلمــان، مربیــان 
ــود را  ــی و آموزشــی خ ــن تربیت ــای نوی ــا و روش ه ــاتید؛ ایده ه و اس
ــس از داوری و انتخــاب،  ــد و پ ــه می دهن ــه ارائ ــا 10 دقیق طــی 5 ت
ســه ایــده برتــر هــر مجموعــه بــه مرحلــه کشــوری ایــن جشــنواره 

معرفــی خواهــد شــد.
ــی و  ــه مقدمات ــده از مرحل ــای ارسال ش ــوری ایده ه ــه کش در مرحل
ایده هایــی کــه بــه صــورت مســتقیم بــه جشــنواره کشــوری ارســال 
ــم و تربیــت  می شــوند، توســط صاحب نظــران و فعــاالن حــوزه تعلی
ــه  ــا در مرحل ــده آن ه ــه ای ــد شــد. شــرکت کنندگانی ک داوری خواه
داوری کشــوری پذیرفتــه شــود، بــرای شــرکت در دوره آموزش شــیوه 
ارائــه دعــوت می شــوند و در نهایــت شــرکت کنندگانی کــه ایــن دوره 
ــنواره را  ــه در روز جش ــکان ارائ ــرگذارند، ام ــت پشت ِس ــا موفقی را ب
ــی انتخــاب  ــده نهای ــرات برگزی ــان نف ــان آن ــد داشــت و از می خواهن
ــا  ــده  ی ــدن ای ــی ش ــت از اجرای ــرای حمای ــدی ب ــز نق ــده و جوای ش

ترویــج تجربــه ایشــان، تعلــق خواهــد گرفــت.
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زمان بنــدی برگــزاری جشــنواره و شــروع تبلیغــات آن در هــر مجموعــه 
ــود. البتــه برنامه ریــزی  آموزشــی طبــق نظــر مســئولین آن مجموعــه خواهــد ب
بایــد به گونــه ای باشــد کــه قبــل از آغــاز داوری اولیــه جشــنواره اصلــی، مرحلــه 
ــه جشــنواره ارســال  ــه دبیرخان ــده ب مقدماتــی برگــزار گــردد و ایده هــای برگزی
شــود. بنابرایــن الزم اســت جــدول زمانــی زیــر مبنــای برنامه ریــزی قــرار گیــرد.
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شیوهاجرایجشنوارهمقدمایت

     دســتورالعمل های اجرایــی و شــاخص های داوری 
پــس از پذیــرش مجموعــه آموزشــی بــرای برگــزاری 

جشــنواره، ارســال خواهنــد شــد. 

ــا  ــه آموزشــی  ب ــر مجموع ــه در ه ــات اولی      تبلیغ
معرفــی جشــنواره ایتــات و اعــالم برنامــه زمان بنــدی 
ــی  ــه م ــود، توصی ــاز می ش ــی آغ ــنواره مقدمات جش
شــود مدیــر یــا معــاون آمــوزش مجموعــه آموزشــی 
عــالوه بــر تبلیغــات رســمی، تبلیــغ چهــره بــه چهــره 
هــم داشــته باشــند تــا معلمــان و مربیــان مجموعــه 
ــن  ــرکت در ای ــردازی و ش ــده پ ــرای ای ــی، ب آموزش

جشــنواره تشــویق و ترغیــب شــوند.

     پــس از دریافــت ایده هــا، الزم اســت روز مناســبی 
بــرای برگــزاری جشــنواره مقدماتــی ایتــات انتخــاب 
شــود. می تــوان در ایــن روز از دانــش آمــوزان، والدین 
آن هــا و خانــواده معلمــان برای شــرکت در جشــنواره 
دعــوت کــرد. تعــدادی از ایده هــای برگزیــده کــه در 
مرحلــه داوری اولیــه؛ امتیــازات بــاال را کســب کــرده 
ــه می شــوند، در ایــن  ــد توســط ایــده پــردازان ارائ ان
ــه،  ــا تجرب ــده ی ــای ای ــر ویژگی ه ــالوه ب ــه ع مرحل
ــده  ــط ارائه کنن ــوع توس ــن موض ــه و تبیی ــیوه ارائ ش
هــم در امتیــاز نهایــی او تأثیرگــذار اســت. در نهایــت 
ــات  ــه جشــنواره کشــوری ایت ــده ب ــده برگزی ســه ای

ــردد. ــی می گ معرف



داوریمرحلهمقدمایت

ــده،  ــرح و ای ــوآوری ط ــرح، ن ــر ط ــرای داوری ه ــر ب ــاخص های موردنظ ــات ش ــی ایت ــه مقدمات در مرحل
قابل اجــرا بــودن آن، کیفیــت و پختگــی ایــده یــا تجربــه و درنهایــت روش ارائــه و تبییــن طــرح اســت.  
البتــه توضیحــات تکمیلــی پیرامــون شــیوه  داوری پــس از اعــالم همــکاری بــه دبیرخانــه بــرای همــکاران 

برگزارکننــده جشــنواره، ارســال خواهــد گردیــد.
ایده هایــی کــه از طــرف معلمــان و مربیــان مطــرح می شــوند، توســط گــروه داوری بررســی می شــوند و 
ــی توســط  ــد، در روز جشــنواره مقدمات ــه دســت می آورن ــه شــاخص های الزم را ب ــا ک ــدادی از ایده ه تع

شــرکت کننــده و یــا ایده پــرداز ارائــه خواهنــد شــد.
تعییــن داوران مرحلــه مقدماتــی نیــز برعهــده هــر مجموعــه آموزشــی اســت، البتــه الزم اســت داوران 
عــالوه بــر دارا بــودن تجربــه و دانــش کافــی در حــوزه تعلیــم و تربیــت افــرادی خــالق و دارای مقبولیــت 
باشــند. همچنیــن پیشــنهاد می گــردد شــخص مدیــر مجموعــه آموزشــی یــا نماینــده او نیــز جــزو گــروه 

داوران باشــد.
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5. دانشگاه فرهنگیان
 و ...

دستورالعمل ها و مشاوره هایی که دبیرخانه این جشنواره به برگزارکنندگان 
مرحله مقدماتی این جشنواره ارائه می دهد به صورت رایگان خواهد بود.

بــرای مرحلــه کشــوری ایــن جشــنواره جوایــز ارزنــده ای پیش بینــی 
ــه  ــی مجموعه هــای برگزارکننــده نیــز می تواننــد باتوّجــه ب شــده اســت ول
امکانــات و بودجــه خــود، جایــزه و تقدیرنامــه ای بــرای برگزیــدگان مرحلــه 

ــد. ــی در نظــر بگیرن مقدمات


