دستورالعمل برگزاري جشنواره تهيه فيلم هاي آموزشي كوتاه از كتاب
(زبان انگليسي دوازدهم ) Vision 3
با سلام و احترام
در اجرای بند سوم برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس زبان انگلیسی با عنوان جشنواره کلیپ های آموزشی به اطلاع می
رساند :این جشنواره در طی سه مرحله
منطقه اي

تا آخردی ماه

استاني

تا آخر بهمن ماه

كشوري

تا  51اسفند ماه 5931

اجرا می گردد که هر استان کلیپ منتخب (نفر اول استان) را همراه با مستندات (بخشنامه ،کلیپ آموزشی و فرم داوری)،
جهت شرکت و ارزیابی در مرحله کشوری به دبیرخانه راهبری ارسال خواهند نمود.
ردیف

موضوع کلیپ

استانها
آذربایجان شرقی – خراسان جنوبی – فارس – لرستان – آذربایجان غربی

5

– خراسان شمالی – قم – مازندران  -چهارمحال و بختیاری
اردبیل – خوزستان – کرمان – مرکزی  -شهرستانهای تهران

2

اصفهان – زنجان – کرمانشاه – هرمزگان
ایلام – سمنان – کهکیلویه و بویر احمد – همدان  -گیلان

9

بوشهر – سیستان و بلوچستان – گلستان – یزد

کتاب

L1

L2

Vision 3

L3

نكات مورد توجه:


جشنواره فيلم كوتاه آموزشي زبان انگليسي با هدف بهره گيري از خلاقيت همكاران در جهت تفهيم يك مطلب
درسي طراحي شده است و الزامي در تهيه فيلم از تدريس دبيران وجود ندارد.



آثار ارسالي از استان ها مي بايست بصورت فايل در يكي از فرمت هايMXF _ MOV _ MPEG _DV AVI
باشد.



مدت زمان فيلم ها حداقل  5دقيقه و حداكثر  55دقيقه برنامه ريزي گردد.

1

موضوعات پيشنهادي با توجه به محتواي كتاب درسي:
o Sense of Appreciation
o Talking about a Great Person
o Respect Parents
o Eliciting Agreement and Signaling Uncertainty
…… o
o Look it up
o How to Use a Dictionary
o Talking about Imaginary Situations
o Talking about Dictionaries
…… o
o Renewable Energy
o Earth for our Children
o Talking about Wind Turbines
…… o
 حائزین رتبه اول تا سوم در مرحله کشوری از طرف دبیرخانه (اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل) مورد تقدیر
و تشویق قرار خواهند گرفت.
جهت راهنمايي واطلاع همكاران ،نمون برگ داوري جشنواره كليپ آموزشي تقديم مي گردد.
نام و نام خانوادگی
ردیف

نام استان

شهر/منطقه

معیار

عنوان اثر
حداکثر امتیاز

5

معرفی سازنده اثر

1

2

هم خوانی کلیپ با موضوع اختصاصی استان (جدول تقسیم بندی)

1

9

اعتبار و صحت علمی

51

4

میزان اثربخشی کلیپ در آموزش مفاهیم یا ایجاد انگیزه

51

1

میزان خلاقیت و نوآوری

51

6

استفاده از نرم افزار مناسب و اجرای آسان آن

51

1

زمان بندی مناسب

51

8

کیفیت آهنگ یا صدا

51

3

کیفیت نمایش و تصاویر

51

51

اصالت فیلم  ،استفاده از ظرفیت ایرانی و اسلامی

51

55

ارائه فیلم نامه متنی /نوشتاری

51
511

جمع کل امتیاز
2

امتیاز کسب شده

