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 رمضان تركمانی  
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی

جشنوارۀ
 نوآوری

 جشــنواره »نوآوري در فرایند آموزش و یادگیري« در سه 
محور »نوآوري در تولید و به كارگیري رســانه هاي پرشــمار در 
تدریس مجازي، نوآوري در سنجش تکوینی با تأکید بر سنجش 
عملکردي در تدریس مجازی و نوآوري در روش هاي مشاركت 
اولیاي دانش آمــوزان در فرایند یادگیري مجــازي« و با هدف 
كیفیت بخشي به فرایند آموزش و یادگیري، آشنایي با روش هاي 
تدریس تلفیقي، حل مسئلة پروژه محور مبتني بر رویكردهاي 
برنامة درسي ملی و شناسایي، تبادل و ترویج روش هاي خالق و 

نوآور در فرایند آموزش و یادگیري برگزار شد.
 ترویــج فرهنگ اســتفاده از فناوری اطالعــات و ارتباطات 
در تدریــس مجازی، توجه به تدریس پروژه محور و ســنجش 
عملکردی، تعامل و هم اندیشی )دانش آموزان با یکدیگر و با معلم( 
در محیط مجازی، توجه به نشــاط و انگیزه در فرایند آموزش و 
یادگیري، تعامل و هم اندیشی )دانش آموزان با یکدیگر و با معلم( 
در محیط مجازی، توجه به فرهنگ حفظ محیط زیست، تحکیم 
هویت اسالمی ایراني و توجه به فرهنگ كار و كارآفریني از جمله 

رویکردهای برگزاری این جشنواره بودند.

 روند اجرای جشنواره
تمامي دبیران دورة اول متوســطة مدرسه هاي )عادي، نمونه 
دولتي، استعدادهاي درخشــان، غیردولتی و...( مي توانستند با 
تشكیل تیم هاي دو یا سه نفره در پنجمین جشنوارة نوآوری در 
فرایند آموزش و یادگیری شركت كنند. پس از ارسال شیوه نامه 
و برنامة عمل به اســتان ها، 1981 تیم در این جشنواره ثبت نام 

كردند و بر اســاس تعداد تیم های شرکت کننده در هر استان، 
یک تا سه اثر از هر محور به دبیرخانه ارسال شد. پس از داوری 
آثار در مرحلة استانی، 1٦0 تیم دو تا سه نفره به مرحلة کشوری 
راه یافتند که ٦9 تیم )از هر محور 23 تیم( توانستند در مرحلة 
عمومی داوری و تأیید صالحیت علمی آثار، حدنصاب امتیاز الزم 

را برای شرکت در مرحلة نهایی این جشنواره کسب كنند.
گام پایانی مرحلة کشــوری جشــنواره از تاریخ 30 آبان ماه 
لغایــت 3 آذرماه 1٤00 به میزبانــی ادارة کل آموزش وپرورش 
اســتان خراسان رضوی و در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در 
این مرحله، داوری بر اساس محورهای جشنواره، با حضور برخط 
شرکت کنندگان انجام شــد و تدریس ها نقد و بررسی شدند و 
شرکت کنندگان فرصت دفاع از آثار خود را یافتند. در هر محور دو 
داور تخصصی، مسئول فناوری و یک ناظر حضور داشتند. تمام 

مراحل جشنواره به صورت زنده از شبکة شاد پخش شد.
دبیر کل شــورای عالی آموزش وپــرورش در آیین افتتاحیة 
مرحلة کشــوری »پنجمین جشنوارة نوآوری در فرایند آموزش 
و یادگیری« به میزبانی استان خراســان رضوی، بر لزوم اتخاذ 
رویکرد تعاملی و کاوشــگری در فرایندهای یاددهیـ  یادگیری 
تأکید کرد. دكتر محمود امانی طهرانی در این جلسه با بیان 
اینکه برگزاری این گونه جشــنواره ها با توجه به حاصل آن، که 
کیفیت بخشی به فرایند یادگیری است، اهمیت باالیی دارد، اظهار 
داشت: »امروزه مفهوم یادگیری به یک فن تخصصی تبدیل شده 
است. لذا نیازمند برگزاری جشــنواره هایی هستیم که نوآوری 
در عرصة یادگیری را دنبال می کنند و مجالی برای نشــان دادن 
توانمندی های حرفه ای معلمان و در میان گذاشتن یافته ها فراهم 

می كنند.«
وی با بیان اینکه نمونه های برتر تدریس همکاران سراسر کشور 
در شبکة شاد به عنوان گنجینه اي بزرگ در اختیار دانش آموزان 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: »آغاز برانگیزانندة تدریس، سناریو و 
طرح ریزی فرایند یادگیری، مواجهه با متن و تصویرهاي کتاب 
درســی، فعالیت ها و پرســش های کتاب، تکالیف و همچنین 
جلوه های یادگیری، نکاتی هستند که در این تدریس ها می توان 

ارزیابی كرد.«
امانی طهرانی با بیان اینکــه در یادگیری فعال باید از رویکرد 
انتقالی فاصله بگیریم و به ســمت رویکرد تعاملی و کاوشگری 
پیش برویم، تصریح کرد: »این تغییــر رویکرد باید در آموزش 
مجازی و سامانة شاد نیز استمرار یابد. لذا برای ایجاد یادگیری 
فعال در دانش آمــوزان نباید در آموزش مجازی تنها به رویکرد 

انتقالی توجه شود!«
در این مراســم دکترعليرضا کمرئی، معــاون وقت آموزش 
متوسطة وزارت آموزش وپرورش، با بیان اینکه ٦9 تیم برگزیده 
از سراسر کشور در مرحلة کشوری پنجمین جشنوارة نوآوری در 
فرایند آمــوزش و یادگیری حضور دارند، اظهار كرد: »همکاران 
شرکت کننده در این جشنواره، عالوه بر مشارکت در یك رقابت 
سالم علمی، با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی های حرفه ای 
خود، در راستای کیفیت بخشی به فرایندهای یاددهی و یادگیری 

و ترویج روش های خالقانه در حیطة آموزش گام برمی دارند.«
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وی با بیان اینکه امیدواریم برگزاری این جشنواره کمک کند 
حرفه ای تر عمل کنیم و اثربخشی فعالیت های خویش را افزایش 
دهیم، تصریح کرد: »حرفه ای عمل کردن بر بهره وری و اثربخشی 
کار معلم مي افزاید. برگزاری این جشــنواره ها به معلمان کمک 
می کند ضمن خودآگاهی در مورد توان حرفه ای خود، آن را نقد 
كنند و بهبود ببخشند. بهبود توان حرفة معلمی نیز عاملی برای 

بهبود کیفیت اثربخشی یادگیری دانش آموزان به شمار می رود.
معاون وقت آموزش متوســطة وزارت آموزش وپرورش با بیان 
اینکه این گونه جشنواره ها فعالیت های توسعه ای هستند و تالش 
ما در وزارت آموزش وپرورش گســترش این موقعیت هاســت، 
تصریح کرد: »در جشــنواره ها به دانــش، آگاهی و مهارت هایی 

دست می یابیم که پایدار و توسعه یابنده خواهند بود«.
وي با بیان اینکه دانش آموزان باید پرسشگر باشند، یادگیری 
عمیق داشته باشند و ایده های نوآورانه تولید کنند، اظهار داشت: 
»برگزاری این گونه جشــنواره ها بایــد در محصول نهایی یعنی 
دانش آموزان و شیوة فکرکردن و سبک یادگیری آن ها تغییراتی 
ایجاد کند. کیفیت همه چیز نیست، اما بدون کیفیت هیچ چیز 
نیســت. لذا باید از طریق برگزاری این گونه جشنواره ها کیفیت 

یادگیری دانش آموزان را افزایش دهیم.«
خانم مرضاد: »پنجمین دورة جشــنوارة نــوآوری در فرایند 
آموزش و یادگیــری با تأکید بر روش هــای تدریس مجازی« 
امکان مشــارکت 20 درصدی دبیران دورة اول متوســطه را در 
این جشــنواره فراهم كرده است. نتیجة تالش معلمان داوطلب 
و فرهیخته در کل کشــور در ســه  محور »نوآوری در تولید و 
به کارگیری رسانه های پرشــمار در تدریس مجازی، نوآوری در 
ســنجش تکوینی با تأکید بر ســنجش عملکردی در تدریس 
مجازی و نوآوری در روش های مشارکت اولیای دانش آموزان در 
فرایند یادگیری مجازی« به بار نشســته است. در پاسخ به این 
تالش ارزشــمند و به منظور تبادل تجربه هاي دبیران، با اجرای 
مرحلة کشوری و تجلیل مجازي از برگزیدگان، به میزبانی استان 

خراسان رضوی، گام آخر این رویداد علمی اجرا می شود.

هیئت  داوران ضمن تشــکر از زحمات تمامی دست اندرکاران 
اجرای جشنوارة نوآوری، فرصت ها و دستاوردهای این جشنواره 

را به این شرح اعالم کرد:
1. تالش معلمان در توجه و به کارگیری رویکرد فرهنگی تربیتی 
)استفاده از قرآن، توجه به هویت اسالمی ایرانی، فرهنگ و تمدن 
ایرانی و...( در آثار ارسالی و اهتمام برای استفادة درست و مرتبط 

با موضوع تدریس؛
2. توجه به زیســت بوم ها و بافــت در طراحی و اجرای فرایند 

تدریس؛
3. چرخش و تحــول در نوع نگاه معلمان به مفاهیم بنیادین 
از جمله روش های نوین تدریس، اســتفاده از رسانه های متنوع، 

روش های سنجش و ارزشیابی؛
٤. اقبــال معلمان بــه بهره گیری از ظرفیت هــای والدین در 
فرایند یادگیری و توجه به نقــش مؤثر آنان در بهبود عملکرد 

دانش آموزان؛

٥. حرکت در راستای تحقق کار تیمی و تولیدات تیمی معلمان 
و دانش آموزان؛

٦. توجه فزاینده و رو به رشد به کارگیری فناوری ها در فرایند 
یادگیری؛

7. بهره گیری از رویکرد تلفیقی در فرایند یادگیری.

همچنین، پیشنهادهایي براي هر چه بهتر برگزار شدن چنین 
جشنواره هایی در سال های آینده ارائه كرد:

1. بهره گیــری از کلیــة ابزارها و محیط هــای الکترونیکی و 
روش های تدریس ترکیبی و هیبریــدی به منظور اجرای مؤثر 

تدریس؛
2. آموزش و توانمندسازی معلمان داوطلب حضور در جشنواره؛

3. آموزش و تربیت مدرسان و داوران میانی؛
٤. ارتقــاي مهارت منطق و اســتدالل معلمــان در انتخاب، 

به کارگیری و توسعة عناصر و مؤلفه های طراحی آموزشی؛
٥. توسعة دستا وردهای جشنواره و ارائه به سایر معلمان براي 

بهره گیری و نقد و بررسی در محافل و جوامع یادگیری؛
٦. شناسایی مشــکالت حین کار شرکت کنندگان و مجریان 

استانی و برنامه ریزی برای رفع آن ها در برنامه های آینده.


