باسمهتعالی

دستورالعمل

یازدهمین دورۀ جشنوارۀ
ملی توليد محتوای
الکترونیکی رشد
مقدمه
مــا توقعــات زیــادی را متوجــه آموزشوپــرورش میکنیــم و از آموزشوپــرورش میخواهیــم بــرای
اینهــا برنامهریــزی کنــد[ .امــا] شــما معلمــان منتظــر نمانیــد .شــماها بــا ابتــکارات شــخصی خودتــان
خیلــی کارهــا میتوانیــد انجــام بدهیــد .معلمانــی هســتند کــه برنامــۀ مشــخصی هــم بــرای تربیــت بــه
اینهــا داده نشــده ،امــا بــا ابتــکار خودشــان ،بــا ابتــکار عمــل خودشــان ،بــا خیرخواهــی خودشــان،
بــا دلســوزی خودشــان ،توانســتند یــک مجموعــهای از دانشآمــوزان را تربیــت کننــد و پیــش ببرنــد.
انشــاءهللا کــه شــما هــم در ایــن زمینههــا موفــق باشــید.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان ،اردیبهشت )1401

بهرهگیــری از ظرفیتهــا و قابلیتهــای محیطهــای مجــازی و رســانه بهمنظــور بهبــود موقعیــت دانشآمــوزان
و ارتقــای کیفیــت فراینــد یاددهییادگیــری ،از اصــول مــورد تأکیــد در ســند برنامــۀ درســی ملــی اســت .ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی در راســتای اجــرای سیاس ـتهای برنامــه درســی ملــی و اجــرای مفــاد اســناد
باالدســتی در ســند تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش ،در نظــر دارد «یازدهمیــن دورۀ جشــنوارۀ ملــی تولیــد
محتــوای الکترونیکــی رشــد» را در راســتای شناســایی تولیدکننــدگان محتــوای الکترونیکــی ،حمایــت از آنهــا
و تأمیــن بخشــی از محتواهــای مناســب ،بهمنظــور انتشــار بــر بســتر رمزینههــای پاسخســریع (تعبیهشــده
در کتابهــای درســی) و دیگــر درگاهــای محتوایــی ســازمان ،و ایجــاد بســتری بــرای نقشآفرینــی همــۀ
ظرفیتهــا ،بهویــژه ســرمایۀ ارزشــمند معلمــان ،دانشآمــوزان ،مؤسســات دانشبنیــان ،مجموعههــای
دولتــی و غیردولتــی و ظرفیتهــای مردمــی در امــر ملــی تعلیــم و تربیــت برگــزار نمایــد.
ایــن جشــنواره بــا همــکاری و مشــارکت معاونــت آمــوزش ابتدایــی ،معاونــت آمــوزش متوســطه ،معاونــت پرورشــی و
1

فرهنگــی ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان ،ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک ،دانشــگاه فرهنگیان،
پژوهشــگاه مطالعــات آموزشوپــرورش ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،مرکز توســعۀ فرهنــگ و هنر
در فضــای مجــازی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و معاونــت فضــای مجــازی صداوســیما اجــرا میشــود.
اهداف
1.1توســعه و ارتقــای فرهنــگ تولیــد محتــوای الكترونیكــی آموزشــی و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
در فراینــد آمــوزش و یادگیری؛
2.2ایجــاد زمینــۀ مناســب بــرای شناســایی ،ترغیــب ،پــرورش و نیــز حمایــت مالــی و معنــوی از توانمندیهــا،
ابتــکارات و خالقیتهــای معلمــان ،دانشآمــوزان ،دانشــجومعلمان ،اســاتید ،عمــوم دانشــجویان،
مؤسســات و شــرکتهای دانشبنیــان در امــر تولیــد منابــع و رســانههای یادگیــری الکترونیکــی؛
3.3تولیــد و تأمیــن محتــوای الکترونیکــی موردنیــاز بســتههای تربیــت و یادگیری ،متناســب بــا نیــاز دانشآموزان
و معلمان؛
4.4تقویــت نهــاد مدرســه بــرای ایفــای نقــش اصلــی و محــوری خــود بــا تولیــد و بهرهبــرداری از منابــع و
رســانههای یادگیــری الکترونیکــی.
شیوۀ اجرا
ایــن جشــنواره در یــک مرحلــه و بهصــورت كشــوری برگــزار میشــود .آثــار برگزیــده از میــان آثــار رســیده انتخــاب
میشــوند.
گروههای شرکتکننده

 .1معلمان
•آموزگاران دورۀ ابتدایی و دبیران دورههای متوسطۀ اول و دوم و مربیان پرورشی؛
•هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای و كاردانش؛
•معلمان مدارس استثنایی؛
•كارشناسان و كاركنان شاغل در ادارات آموزشوپرورش و کارکنان اداری مدارس؛
•مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛
•اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
تبصــره :معلمــان مــدارس غیردولتــی پــس از دریافــت تائیدیــه از مدرســه محــل خدمــت نســبت بــه ثبتنــام،
بارگــذاری تائیدیــه و آثــار در وبــگاه جشــنواره اقــدام نماینــد.
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 .2دانشآموزان
•دانشآموزان پایۀ ششم دورۀ ابتدایی و تمامی پایههای دورههای متوسطۀ اول و دوم؛
•هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای و كاردانش.
 .3دانشجویان
•دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛
•دانشجویان عالقهمند سایر دانشگاههای کشور؛
تبصــره :دانشآمــوزان و معلمــان و دانشــجویان میتواننــد آثــار خــود را در قالــب كار گروهــی ارائــه کننــد
(حداكثــر اعضــای گــروه چهــار نفــر).
 .4شــرکتهای دانشبنیــان ،مؤسســات علمــی و آموزشــی و مجموعههــای دولتــی و غیردولتــی
فعــال در تولیــد محتــوای الکترونیکــی
 .5انجمنهای مردمنهاد ،تشکلهای مردمی و فعاالن عرصۀ تعلیم و تربیت
1

شامل کلیۀ دانشآموزان مدارس دولتی ،غیردولتی ،خاص ،استثنایی ،تیزهوشان و بینالملل
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انواع قالبهای موردپذیرش در جشنواره

•محتوای صوتی و پادکست؛
•گرافیک متحرک (موشنگرافی)؛
•پویانمایی (انیمیشن)؛
•ویدئو آموزشی( محتوای پوشش دهندۀ موضوعات مندرج در کتابهای درسی)؛
•برنامۀ کاربردی (اپلیکیشن) اندرویدی؛
•بازیهای تعاملی؛
•تصاویر سهبعدی؛
•واقعیت افزوده؛
•واقعیت مجازی.
شرایط آثار ارسالی
1)1محتوای ارائهشده نباید ترجمۀ یک محتوای غیرفارسی باشد.
2)2آثــار ارســالی بایــد پوشـشدهندۀ موضوعــات منــدرج در كتابهــای درســی باشــند .دبیرخانــۀ جشــنواره عــاوه
بــر کیفیــت فنــی و تصویرگــری مناســب ،بــه طراحــی آموزشــی ،خالقیــت و نــوآوری و کاربردیبــودن محصــول تولیدی
توجــه ویــژه خواهــد داشــت.
تبصــره :چنانچــه محتــوای ارائهشــده بهصــورت نرمافــزار بــازی و ســرگرمی تولیدشــده باشــد ،بایــد ضمــن
هدفمندبــودن ،بــا موضوعــات کتابهــای درســی مطابقــت داشــته باشــد.

3)3امتیاز اثر تولیدی قبال ًبه هیچ نهاد دولتی یا خصوصی واگذار نشده باشد.
4)4بــرای سرعتبخشــیدن بــه رونــد ارزیابــی ،محصــوالت ارســالی قفــل نرمافــزاری یــا ســختافزاری یــا كلمــۀ عبــور
نداشــته باشــند.
5)5آثار ارسالی امکان اجرا بر بستر رایانه ،تبلت و تلفن همراه را داشته باشند.
6)6شــرایط منــدرج در وبــگاه جشــنواره ،بــرای ارســال برنامههــای کاربــردی (اپلیکیشــن) اندرویــدی ،واقعیــت مجــازی
و بازیهــای تعاملــی ،رعایــت شــوند.
تبصــره :بــا توجــه بــه اینکه مقــرر شــده اســت محتواهــای تولیدشــده پــس از دریافــت مجــوز از تولیدکنندگان بــه نام
خودشــان در شــبکۀ ملــی مــدارس ایــران (رشــد) بارگــذاری شــوند ،بایــد در اثــر تولیــدی حــق مالکیت فکــری و معنوی
رعایــت شــود و محتــوای تولیدشــده قابلیــت انتشــار در محیــط وب را داشــته باشــد .توضیحــات بیشــتر در خصوص
شــرایط آثــار و معیارهــای ارزیابــی در وبــگاه جشــنواره بــه نشــانی  www. ecf.roshd.irمنتشــر خواهد شــد.
سیاستهای تشویقی
1.1بارگذاری کلیۀ محصوالت برگزیده در شبکۀ ملی مدارس ایران (رشد)؛
2.2صدور تقدیرنامۀ کتبی از سوی مسئوالن عالی وزارت آموزشوپرورش برای آثار منتخب کشوری؛
3.3حمایــت مــادی و تخصیــص جوایــز بــه شــرح جــدول* زیــر بــه صاحبــان آثــار برتــر (رتبههــای اول تــا دهــم
اعــم از انفــرادی یــا گروهــی) در آییــن اختتامیــه؛
شرکتکننده
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شركتهای دانشبنیان و مؤسسات علمی و
آموزشی و مجموعههای دولتی و غیردولتی
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انجمنهای مردمنهاد ،تشکلهای
مردمی و فعاالن عرصۀ تعلیم و تربیت
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ردیف
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* اعداد به میلیون ریال میباشد

4.4در دســترس قــراردادن آثــار منتخــب در صــورت ارزیابــی و تأییــد گروههــای برنامهریــزی درســی ،بهعنــوان
رمزینــۀ پاسخســریع کتابهــای درســی؛
5.5پرداخــت کمکهزینــه برابــر تعرفههــای ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بــه محتواهایــی کــه بــر
بســتر رمزینــۀ پاسخســریع کتابهــای درســی منتشــر میشــوند.
نحوۀ شركت
1.1مراجعه به بخش ثبتنام در وبگاه جشنواره به نشانی www.ecf.roshd.ir
2.2مطالعۀ راهنما و تكمیل نمونبرگ شركت در جشنواره (ثبتنام)
3.3دریافت كدرهگیری
4.4بارگذاری محصول روی وبگاه جشنواره
زمان ثبتنام و بارگذاری آثار 23 :مهرماه تا  15آذرماه 1401
فرایند داوری
داوری در این دوره بهصورت برخط و در چندمرحله صورت خواهد گرفت.
مرحلــۀ اول :غربالگــری آثــار بــر اســاس رعایــت چهــار شــاخص اصلــی شــامل اصــول فرهنگــی و ارزشــی ،اصــول
فنــی و هنــری ،اصــول محتوایــی و قوانیــن حــق انتشــار (آثــاری بــه مراحــل بعــد راه خواهنــد یافــت کــه تمامــی
چهــار شــاخص غربالگــری فــوق را دارا باشــند).
مرحلۀ دوم :ارزیابی آثار در کارگروه انتخاب.
مرحلۀ نهایی :انتخاب آثار برتر کشوری در کارگروههای داوری.
شرح وظایف استان
تمامی استانها باید برای اجرای دستورالعمل به شرح زیر اقدام کنند:
•ارســال دســتورالعمل بــرای مناطــق و مــدارس اســتان و پردیسهــای دانشــگاه فرهنگیــان ،بــرای اطــاع
کلیــۀ معلمــان ،اســاتید ،دانشــجومعلمان ،و دانشآمــوزان؛
•معرفــی نماینــدۀ تاماالختیــار اســتان (ترجیحــا رئیــس ادارۀ تکنولــوژی آموزشــی ،گروههــای آموزشــی و
تربیتــی و گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی) بهمنظــور هماهنگــی بــا دبیرخانــۀ جشــنواره؛
•معرفی افراد صاحبنظر برای همکاری با دبیرخانۀ جشنواره در انتخاب و داوری آثار؛
•اطالعرســانی مناســب و مطلــوب بــه شــرکتهای دانشبنیــان ،مؤسســات علمــی و آموزشــی ،مجموعههــای
دولتــی و غیردولتــی ،انجمنهــای مردمنهــاد ،تشــکلهای مردمــی و فعــاالن عرصــۀ تعلیــم و تربیــت.
تبصــرۀ  :1کلیــۀ هزینههــا شــامل ارزیابــی آثــار ،جوایــز و حمایتهــای مالــی توســط ســازمان پژوهــش و
برنامهریــزی آموزشــی تأمیــن و پرداخــت خواهنــد شــد و اســتانها نبایــد هیچگونــه هزین ـهای از شــرکتکنندگان
دریافــت نماینــد.
تبصــرۀ  :2در ایــن دوره نمایشــگاهی از دســتاوردهای آمــوزش و پــرورش و ســایر نهادهــای دولتــی و غیردولتــی
در زمــان اختتامیــۀ جشــنواره برگــزار خواهــد شــد و از  3اســتان برتــر تقدیــر بــه عمــل خواهــد آمــد .مــاک
انتخــاب و تقدیــر از اســتانها ،کیفیــت و كمیــت محصــوالت تولیــدی اســت .لــذا از اســتانها انتظــار مــیرود
ضمــن اطالعرســانی الزم بــه شــرکتکنندگان در جهــت بهروزرســانی و کیفیســازی محصــوالت ،برنامهریــزی
الزم را بــه عمــل آورنــد.
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