
1 
 

   
   

 

 

 
  ، ادبی وفناورانه روژه ها ي علمی وب  اجرایی  پچارچ

 ابتدایی   دانش آموزان 

 (های متنوع یادگير ی وفرصت جابر بن حيان یجشنواره)
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1399-1400سال تحصيلي

 

 



2 
 

 باسمه  تعالی 
 : مقدمه

 با یق ، توسعه وکاربست آموخته های آنان  وبه منظور ایجاد زمینه وشرایط افزایش انگیزه دانش آموزان در یادگیری و تعم

مبنی بر ارسال مجموعه  27/1/98-9373تاکید بر فراهم آوردن زمینه برای مشارکت حداکثری آنان  وبه استناد به بخشنامه 

برنامه های وزارت آموزش وپرورش وهمچنین بر اساس تغییرات حاصله از آسیب شناسی ودریافت نظرات و پیشنهادهای 

ین محترم آموزشی استانها وتجارب بدست آمده از هشت دوره برگزاری ، فعالیت پروژه های علمی ، ادبی وفناورانه معاون

 اجرا می شود 98-99)جشنواره  جابربن حیان وفرصتهای متنوع یادگیری ( در  سال تحصیلی 

. 

 امهيت و ضرورت طرح :
( سواد به معنی سنتی، )مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ای از اگر حاصل دوره ی تحصیالت مدرسه ای ، تنها انتقال پاره 

با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم عالوه بر 

یاز خود بگردند و به یک مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد ن

راه و روش یادگیری را هم به  ضرورت داردعالوه برکسب دانش سبب تبدیل شوند. به همین  یادگیرنده ی مادام العمر

 بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد . دانش آموزان

 تقویت نامیل به یادگیری را در دانش آموز ،ودبه علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خ ، ادبی ، وفناورانه ی علمیهاپروژه 

می آموزد بنابراین می تواند ابزاری بسیار قوی در آنها کند و به علّت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز به می
 .باشد تربیت  و تعلیمخدمت 

 

 : سطوح برگزاری جشنواره  
ادبی ، وفناورانه آثار قابل ارائه وعرضه در نمایشگاه تولید  می نمایند ،  از آنجائیکه دانش آموزان با انجام پروژه های علمی ،

ها وتجلیل وقدردانی به منظور تقویت روحیه وانگیزه وتالش آنان وایجاد موقعیت های واقعی جهت بروز وظهور توانمندی

بخش  ،این جشنواره  در دو   از آنان جشنواره ای تحت عنوان جابربن حیان وفرصت های یادگیری متنوع برگزار می شود

  بخش منتخب معلمان، مدیران ، کارشناسان وراهبران آموزشی وشامل سطح مدرسه ای ، منطقه ای و استانی   دانش آموزی

 بصورت کشوری برگزار خواهد شد که شرایط و نحوه ی اجرای آن به شرح زیر اعالم می گردد:
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  *خبش دانش آموزی
 مرحله  مدرسه ای  :-الف  

قالب خاصی و  به مدت حداقل یک   در این مرحله تمامی آثار دانش آموزان شرکت کننده بدون هیچ محدودیت و -1

 هفته در مدرسه به نمایش گذاشته می شود .

تعیین می شود،   رسه در چارچوب محورهای اعالم شدهآثار ارائه شده با مالک هایی که  توسط منطقه وشورای مداز -2

عدادی آثار برتر جهت شرکت در نمایشگاه منطقه ای انتخاب ومعرفی ت بازخورد مقایسه ایبدون ارائه  مده وارزیابی بعمل آ

 می شوند.

بازخوردهای تشویقی به همراه پیشنهادهای اصالحی در قالب موارد قابل بهبود برای تمامی دانش آموزان بصورت  -3

 هد شد .از آنان تقدیرخوا جداگانه توسط شورای مدرسه ارائه و

به منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت به توانمندی های دانش آموزان ابتدایی وهمچنین گفتمان سازی در این خصوص از  -4

  آید .می دعوت به عمل  جهت حضور در نمایشگاه  محلی  مسئولین ومقاماتاولیا و

 : مرحله  منطقه ای-ب  
 گاه منطقه ای حداقل به مدت یک هفته  به نمایش گذاشته می شود .مدارس مستقیما در نمایش نمونه آثار معرفی شده از -1

ن می نماید متشکل از)منتخب مدیران یثار دانش آموزان در چارچوب اعالم شده توسط گروهی که منطقه تعیآ - 2

 نهادهای سازندهوصرفا بیان پیشومعلمان وکارشناسان تکنولوژی( نسبت به ارزیابی آثار باهدف ارائه بازخورد غیر مقایسه ای 

 برای تمامی دانش آموزان حاضر اقدام  نموده وتمامی دانش آموزان مورد تقدیر وتشویق قرار خواهندگرفت.

به منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت به توانمندی های دانش آموزان ابتدایی وهمچنین گفتمان سازی در این خصوص از  -3

 . آید می دعوت به عمل  ایشگاه محلی جهت حضور در نم مسئولین ومقاماتاولیا، 

چارچوب اعالم شده انتخاب وبه منظور شرکت  با مالک ها ومذکور تعدادی از آثار ارائه شده توسط کمیته تخصصی  -4

 در مرحله استانی معرفی می شوند .
 

 : استانیمرحله  -ج  
 ه استانی ارائه می گردد.در نمایشگابه منظور بازدید نمونه های معرفی شده از مناطق در مدت مشخص  -1

در این مرحله توسط گروه تخصصی منتخب از مدیران ومعلمان وکارشناسان تکنولوژی ارزیابی آثار دانش آموزان با  -2

 .برای تمامی دانش آموزان حاضر انجام می پذیرد سازندههدف  ارائه بازخورد غیر مقایسه ای وصرفا بیان پیشنهادهای 



4 
 

 می شود.تقدیر وتشویق انجام  شرکت کننده  ازتمامی دانش آموزان -3

در مدت برپایی نمایشگاه استانی جهت آموزش وتوانمند سازی معلمان ومدیران نسبت به برگزاری سمینارهای علمی  -4 

 .شود وآموزشی اقدام 

این خصوص از به منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت به توانمندی های دانش آموزان ابتدایی وهمچنین گفتمان سازی در  -5

 . آید .می دعوت به عمل  جهت حضور در نمایشگاه  محلی  مسئولین ومقاماتاولیا و

بدون  بر اساس ارزیابی انجام شده نمونه های برتر بر اساس چارچوب  ومحورهای فعالیت های اعالم شده شناسایی و -6

 بعدی در دبیرخانه استانی نگهداری شود.جهت برنامه ریزی  آثار دانش آموزان مستندات   ،اعالم به دانش آموزان

 

 :زیابی وانتخاب آثار دانش آموزان حمورهای کلی ار
اندیشه وکار وتالش  و محصول فکرکه دست سازه ها ،  و تمامی فعالیت ها ، مهارت ها) اصیل بودن اثر دانش آموز  -

 (.اده نمایداولیا نیز استف درتولید آن از راهنمایی معلم وو بوده  دانش آموز وکوشش

 ارائه آثار بصورت خالقانه وبدیع  .-2

 .به مضامین با اهمیتی مانند ، اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید و احترام بیشتر به حفظ محیط زیستتوجه  -3

 . کار گروهیصورت به انجام فعالیت  دادن اولویت  -4

ساخت ان مسئله ، فرایند تحقیق و مطالعه ، مراحل منظم در انجام فرایند شامل ) بی و برخورداری از چارچوب مشخص  – 5

 و یا  انجام کار ، ...(

 مهارت (   -نگرش  -دانش  افزایش توسعه شایستگی های دانش آموزان ) توجه به -6

 

مواد ذکر شده به عنوان چارچوب کلی ارزیابی آثار دانش آموزان اعالم شده  وانتظار می رود مالک های  تذکر مهم :

 منطقه طراحی ودر اختیار مدرسه به منظور ارزیابی آثار  قرار گیرد . با توجه به اقتضائات وشرایط توسط  استان ودقیق تر 

 

  : چگونگی ارائه آثار توسط دانش آموزان  در ایام برگزاری منایشگاه
می تقویت مهارتهای کال ،وفرصت های متنوع یادگیری حیان با عنایت به اینکه یکی از اهداف مهم اجرای  برنامه جابربن

 :مد نظر قرار گیردآنان در حضور بازدیدکنندگان  ی ارائهلذا موارد زیر در خصوص نحوه، آموزان می باشدوگفتاری دانش

 به هیچ عنوان  قالب خاصی برای  ارائه  دانش آموزان   تعیین  نشود  وخالقیت در ارائه مورد تاکید قرار گیرد .  -1

 با تسلط کامل  بیان  نمایند  ئه و، فواید ونتایج کار خود را در مدت زمان کوتاه ارادالیل   کمک شود تا به دانش آموزان -2

 د.ارائه پرهیز شو جهت حفظ کردن متن برای دانش آموزان به  از توصیه -3
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 زمینه ها  وحمورهای فعالیت دانش آموزان  :
وپیشنهادهای درسنوات گذشته وجمعبندی نظرات  رائه برنامه جابربن حیانی ابه بررسی های بعمل آمده از نحوه با توجه     

 ها ،  زمینه ها ومحورهای این فعالیت به شرح  زیر می باشد :ارسالی استان

 

 های متنوع یادگيریی جابر بن حيان و فرصتی ابتدایي در جشنوارهآموزان دورهی دستاوردهای علمي و مهارتي دانشی ارائهنحوه

 ی ارائهنحوه ها و محورهای فعاليتزمينه نوع پروژه / مهارت ردیف

1 

های مهارت

علمي، 

پژوهشي و 

 فناورانه

ها ها بر اساس شباهتبندی آنای از اشیاء و طبقهآوری مجموعهجمع جمع آوری و طبقه بندی
 ای.ها یا ... و ارائه به صورت نمایش روزنامهیا تفاوت

نمایش و ترسیم چگونگی عملکرد، توضیح چرایی، بررسی جرئیات موضوع و  نمایش، تحقیق(نمایش علمی )مدل، 
 ی صحیح و انجام  تحقیق و مصاحبه.تفسیر جزئیات از طریق مشاهده

ترسیم و نگارش فرایند انجام آزمایش و نتایج به دست آمده از طریق  آزمایش
 .های علمیای یا درج در دفتر فعالیتنمایش روزنامه

و یا مدل ساخته شده را با مراحل انجام پژوهش، تولید و دالیل  وسیله طراحی و ساخت
 ای یا تابلو نمایش شرح دهد.ساخت آن را به صورت روزنامه

2 
های خالقيت

 ادبي  و هنری

 داستان خوانی
ی خود کتاب داستانی را انتخاب کرده، بخواند آموز با توجه به عالقهدانش

 ی آن را بنویسد.ط خود خالصه و نتیجهو با دست خ

)خاطره، سفرنامه،  مهارت نویسندگی

 داستان، شعر و ...(

ی تخیل خود یک داستان بنویسد و یا دانش آموز با استفاده از قوه -1
 ای به رشته تحریر درآورد.خاطره و سفرنامه

آموزان، یک خاطره، داستان، سفرنامه و ... را انتخاب کرده و دانش -2
 صورت نمایش به اجرا درآورده. یا برای آن تصویرسازی کنند. به

مهارت سخنوری )نقل داستان، حکایت، 

 سخنرانی علمی و ادبی و ...(

آموز داستانی از خود و یا دیگران را بازگویی کرده )قصّه خوانی( دانش -1
 و صدا یا تصویر خود را جهت ارائه در نمایشگاه؛ ضبط کند.

ی خود )علمی، ادبی، به موضوع مورد عالقه با توجهآموز دانش -2
 هنری و...( سخنرانی کرده و از خود فیلم بگیرد.

 خواندن شعر، دکلمه، متون ادبی و ...
ده حداکثر تا ا متنی ادبی را آموز با تلفیق هنر و ادبیات، شعر یدانش
خود را جهت ارائه در نمایشگاه، ضبط  دکلمه کرده و صدا یا تصویر دقیقه

 ند.ک

 شاهنامه خوانی
ای کوتاه از شاهنامه را نقالی کرده و تصویر خود آموز بخش یا قطعهدانش

 )حداکثر ده دقیقه( ضبط کند.جهت ارائه در نمایشگاه، را 

تولید یک اثر هنری )سفالگری، 

 اوریگامی، نقاشی و ...(

 گردد.ارائه می های تولید شده در قالب یک اثر هنریسازهدست

 

 

 
 
 



6 
 

  ( )مرحله كشوري مهکاران خبش   
های دانشکه در مراحل اجرایی پروژه ، راهبران آموزشي وکارشناسانيمدیران ، معلمانبه منظور تجلیل از 

آموزان وبرگزاری  جشنواره مشارکت فعال داشته اند و ارتقا شایستگی ها وتوانمند سازی حرفه ای آنان  بر اساس مالک 

با حضور افراد مذکور برگزار   مرحله کشوری  تعیین شده ،بر اساس سهمیه ای  و ه آنها اشاره می شودهایی که در ادامه ب

 می شود.

 یادگيری :متنوع برنامه های مرحله کشوری  جشنواره جابر بن حيان  و فرصت های 

 ؛الحیت های حرفه ای شرکت کنندگانبرگزاری  پنل های آموزشی به منظور ارتقا شایستگی وص -1

 ؛ربه توسط تعدادی از شرکت کنندگانارائه تج -2

  ؛برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان  معرفی شده به جشنواره -3 

انتخاب معلمان ، مدیران ، راهربان آموزشی ،کارشناسان  جهت معرفی به  حنوه ي   چارچوب
 جشنواره   )مرحله كشوري(

  مالک های انتخاب معلمان : –الف 

 برنامه پروژه ها  ودستاوردهای دانش آموزان باشند  مجری وراهنمای 

 گانه سند تحول بنیادین پروژه ها در چارچوب ساحت های شش راهنمایی دانش آموزان در انجام 

  هدایت پروژه های دانش آموزان در جهت اهداف درسی 

  تلفیق اهداف برنامه درسی با پروژ های علمی  ودست سازه های دانش آموزان 

 بازی ویادگیری  ردن برنامه های تحولی معاونت آموزش ابتدایی )عید وداستان ، تکالیف مهارت محورمرتبط ک ،

 های دانش آموزان و...(  با پروژه

 ژه هایی که مرتبط با اقتصاد مقاومتی وتولید ملی باشد راهنمایی پرو 

  مراقبت از ارائه کار اصیل توسط دانش آموزان 

 وهشی مرتبط با  موضوع پژوهش های دانش آموزی ارائه مقاله ویا فعالیت پژ 
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 مالک های انتخاب مدیران ،کارشناسان  ، و راهبران آموزشي : –ب 

  پیش بینی وتمهید مقدمات انجام  برنامه جابر وفرصت های متنوع یادگیری توسط معلم ودانش آموزان در مدرسه 

  چگونگی اجرای برنامه حمایت از معلمان به منظور برگزاری جلسات منظم در خصوص 

  اطالع رسانی  مستمر از فرایند اجرای برنامه به اولیا دانش آموزان 

   نظارت بر حسن اجرای برنامه بر اساس پیش بینی های انجام شده 

   )..پیش بینی فعالیت های خالقانه )تنظیم مقاله ، مصاحبه با نشریات محلی وانعکاس فعالیتهای دانش آموزان و 

 ب برنامه با مشارکت حداکثری دانش آموزان اجرای مطلو 

  داشتن برنامه مشخص برای پشتیبانی از برنامه در سطح مدارس 

  تنظیم گزارش های تحلیلی مناسب در سطح مدارس ومناطق 

  گانه ( وعینی بودن ورائه عملی تجارب زیستهفعالیت های مهارتی وساحت های شش جامع بودن تجارب )تلفیق 

  هایی که منجر به ایجاد  فرهنگ اقتصا د مقاومتی وتولید واشتغال  در دانش آموزان می گرددراهنمایی پرژه 

 انعکاس دقیق دستاوردهای آموزشی وپرورشی  آموزش وپرورش در جامعه ازروشهای مختلف 

  : اجرايي    ساختار
 : مدرسه 

ورانه )جشنواره جابربن حیان وفرصت های متنوع مسئولیت تمامی امور مربوط به اجرای برنامه پروژه های علمی ، ادبی  وفنا

 ونسبت به انجام موارد زیر اقدام می نمایند : بوده به عهده شورای مدرسه  یادگیری(

  تمهید مقدمات وبرنامه ریزی اجرای جشنواره از طریق اعالم آن به معلمین ، اولیا ودانش آموزان وتبیین موضوع به آنان 

 بازدیدوگفتمان  یی نمایشگاه مدرسه ای با دعوت از اولیا ، ومقامات محلی واستانی جهتبرنامه ریزی به منظور برپا

 سازی و ارائه توانمندی های دانش آموزان .

  تعیین شده در شیوه نامه .تعیین نحوی ارزیابی آثار وارائه بازخورد به دانش آموزان در چارچوب 

 نواره .برگزاری مراسم تجلیل وتقدیر از شرکت کنندگان در جش 

 

 : منطقه 
معاون آموزش ابتدایی یا معاون آموزشی منطقه با کمک کارشناسان مقاطع وگروه های آموزشی ابتدایی نسبت به برنامه 

 ریزی واجرای مرحله منطقه ای به شرح زیر اقدام می نمایند:

 یران ومعلمان برنامه ریزی به منظور آموزش وتبیین واطالع رسانی مناسب نحوه ی اجرای جشنواره به مد 

 تعیین تعداد منتخب مدارس ،مالک های ارزیابی در چارچوب تعیین شده این شیوه نامه 

  دستاوردهای دانش آموزان ابتدایی برنامه ریزی برگزاری باشکوه نمایشگاه 
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 ش اولیا ، مدیران،  مقامات ومسئولین محلی واستانی به منظور گفتمان سازی ونمایش توانمندی های دان دعوت از

 آموزان ابتدایی جهت بازدید از نمایشگاه .

 ورارزیابی تشکیل کمیته تخصصی منتخب مدیران ، معلمان ، کارشناس تکنولوژی وگروه های آموزشی به منظ

 بازخوردهای تشویقی به همراه پیشنهادهای اصالحی در قالب موارد قابل بهبود برای تمامی دانش آموزان  وارائه 

  وتقدیر از شرکت کنندگان در جشنواره .برگزاری مراسم تجلیل 

 

  : استان 

ت دوره ی اول ودوم  وگروه های آموزشی ابتدایی نسبت به برنامه امعاون آموزش ابتدایی استان  با کمک روسای ادار

 ریزی واجرای مرحله استانی  به شرح زیر اقدام می نمایند:

 نحوه ی اجرای جشنواره به مدیران وکارشناسان مناطق  برنامه ریزی به منظور آموزش وتبیین واطالع رسانی مناسب

 ونواحی تابعه 

 تعیین تعداد منتخب مناطق  ،  مالک های ارزیابی در چارچوب تعیین شده این شیوه نامه 

 اولیا ، مدیران،  مقامات ومسئولین محلی واستانی به منظور گفتمان سازی ونمایش توانمندی های دانش  دعوت از

 جهت بازدید از نمایشگاه . آموزان ابتدایی

  برنامه ریزی برگزاری باشکوه نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان ابتدایی 

  تشکیل کمیته تخصصی منتخب مدیران ، معلمان ، کارشناس تکنولوژی وگروه های آموزشی به منظورارزیابی

 ل بهبود برای تمامی دانش آموزان بازخوردهای تشویقی به همراه پیشنهادهای اصالحی در قالب موارد قابوارائه  

  برگزاری مراسم تجلیل وتقدیر از شرکت کنندگان در جشنواره در مرحله استانی 

  تشکیل بانک اطالعاتی از دانش آموزان که در ارزیابی های بعمل آمده نتایج وعملکرد بهتری داشته اند بدون

 ستانی  به منظور برنامه ریزی های بعدی .اطالع رسانی به آنان ونگهداری آثار منتخبین در دبیرخانه ا

 

 حوزه ستاد : 

  واطالع رسانی مناسب به استانها  برنامه چارچوب اجرایی  تهیه (1

  (وراهبران )کارشناسان،مدیران ومعلمانبرنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی ( 2

  تصمیم گیری جهت تامین اعتبار الزم( 3

 پروژه های علمی  کشوری  مرحلهاجرای  جهتتصمیم گیری ( 4
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 اجراي طرح:گسرته  
با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این فعالیت تاکید بر فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری دانش آموزان   

تمامی مدارس  این فعالیت در تانی وبرش اس 27/1/98-9373انتظار می رود بر اساس بخشنامه  ومی باشد بصورت داوطلبانه 

 ابتدایی اجرا شود.

 :مورد نياز طرح  ت اعتبارا
 اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


