
اول متوسطه زبان انگلیسی دوره   "تدریس تعاملی "شیوه نامه جشنواره   

 

 محور( –تعامل الگوی زبان انگلیسی )تعاملی جشنواره تدریس های کلی ضوابط و شاخص        

 

 باشد.  mp4ها حتما فرمت فیلم  فیلمهای تهیه شده بدون برش و  -1

 محتوا به صورت فایل ارسال شود.  -2

و حاوی یک واحد تدریس معلم در    باشد   مگ  70  و حد اکثر حجم فایل   دقیقه  28ها  حداکثر زمان فیلم   -3

 .کالس درس مجازی / ترکیبی باشد

فاقد    های  ) فایل)لیبل( مشخص و کامل باشد بهتر است توسط خود تولید کننده پر شود .ها  فایلشناسنامه    -4

 اعالم وصول نخواهند شد.(  مشخصات برچسب

محتواه  -5 داخل  عنوان در  تبلیغاتی  ا  به هیچ  نوع  تلگرام، آدرس  مانند  هیچ  یا موسسه، آدرس  مدرسه  نام 

 وجود نداشته باشد.  واتساپ، شماره موبایل و ...

در حین تدریس مجازی در شاد به نوع    در فیلم حتما به وضوحِ صدا و تصویر و  کیفیت فنی توجه شود.  -6

های ممتد حین  برای مثال سکوترهیز شود )های طوالنی پو تا جای ممکن از تایپ   ارتباط حتما توجه شود

 تایپ معلم مسلما جزء اختالالت خواهند بود( .

 ها و محتواهای آموزشی را حتما در نظر بگیرید. داشتن خالقیت و ابتکار در تهیه فیلم  -7

 ید. مد نظر قرار دهرا و تکالیف واقعی و کاربردی   خود ارزیابی  های انواع سنجش و نیزپیش بینی شیوه -8

تربیتی و تالش در  -برخورداری از صحت علمی، تعهد به اهداف برنامه درسی، رعایت مسائل فرهنگی  - 9

 راستای عینی نمودن مفاهیم درسی را در نظر بگیرید. 

 جذابیت و تناسب الزم را با سن دانش آموزان داشته باشد. -10

های کتاب  انتخاب درس و پایه از جانب دبیران کامال آزاد است. اما حتما حد اقل یک قسمت از بخش –  11             

 (  را به طور مشخص پوشش دهد. .…, Conversation , practices) برای مثال 



تدریس بر اساس رویکرد ارتباطی و با محوریت کتاب راهنمای معلم باشد و در تولید محتوا در  روش   -12

های غیر ضروری اکیدا  شود اما از ترجمه آموزان در نظر گرفته می ترین سطح علمی دانش که پایین   عین این 

 پرهیز شود.

دانش آموزان و دانش  –آموز، معلم  دانش -معلم  محور باشد و از انواع تعامل واقعیِ تعامل حتما    ها  تدریس   -13

 برخوردار باشد.آموزان با یکدیگر 

در قالب یک فایل(  )  دریس که بر اساس طرح درس ملی است، به همراه فیلم  جلسه تطرح درس  ارسال  –  14

 .الزامی است

 

 تفویم اجرایی 

 

شود و تا پایان اسفند از هر  آوری و داوری می زبان استانها جمع  کنندگان از سوی گروه آثار شرکت   مرحله استانی:

 شود. استان صرفا یک اثر انتخاب و به ایمیل رسمی دبیرخانه ارسال می 

 

ام  آثار واصله استانی بر طبق شرایط اعالم شده داوری شده و سه اثر منتخب در هفته گرامیداشت مق  مرحله کشوری:

 معلم اعالم خواهند شد و از صاحبان این آثار تقدیر به عمل خواهد آمد. 

. 

الزم به ذکر است که تنها آثاری اعالم وصول خواهند شد که از جانب سرگروه استانی و صرفا از طریق آدرس  *

 ایمیل رسمی دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه به این دبیرخانه ارسال شده باشند. 

 eng@medu.ir-Techآدرس ایمیل دبیرخانه:           

 1400مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کشوری : پایان اسفند 
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