
 در تهیه فیلم بخش مجازی جشنواره(سامانه شاد  امکانات  و کالسی  تدریس)بخش  راهنمای تلفیق دو

مکانی  ، )منظور از کالس فیزیکی گرددکل تدریس و فیلم برداری باید در محیط کالس فیزیکی بدون حضور دانش آموز انجام -1

 که تداعی کالس درس را داشته باشد( است

با وایت برد یا تخته سیاه و  ،را طبق طرح درس  و تدریس خود شدهدانش آموز (  بدوندبیر وارد کالس درس )اتاق فیزیکی و -2

و  ،گفته  میتواند اهداف و موضوع درس را   مثالً .شروع میکند  ،کتاب و یا هر رسانه ای که در طرح درس پیش بینی کرده است

 نماید.از درس قبلی یاد آوری کرده  و کالس را آماده برای شروع تدریس درس جدید  مطالبی را 

یا لپ تاپ موجود در محل همان کالس وارد محیط شبکه  یدبیر باید در گوش ،در مرحله ای که نیاز به حضور و غیاب باشد-3

 نفر دانش آموز در شاد کافی است ( 3شاد شده و حضور و غیاب را با دانش آموزانی که قبال هماهنگ شده است انجام دهد )

 –) فیزیکی واقعی درس بعد از حضور و غیاب در محیط شاد ، دبیر تدریس خود را در کالس ادامه داده و همانند کالس  - 4

تا  9شماره  به اجرای  یکی از بندهای  تا دوباره با توجه به طرح درس نیاز ،یادگیری را انجام میدهد –حضوری(   فرایند یاد دهی 

شده و این بخش را اجراء شاد  وارد شبکه فرم ارزیابی معیارهای تکنولوژی آموزشی باشد که در اینصورت دبیر  به روال باال   16

    .مینماید

 ل کالسحن تدریس در همان ممتبط با شاد هستد باید درضرفرم معیارهای ارزیابی که م 16تا  9بند های توجه کنید که - 5

و بدون  ای ورود دبیر به کالس تا لحظه آخر را بصورت یکجادو دوربین نیز از ابت .گردند ءاجرا واقعی ( –فیزیکی  –)حضوری 

  .ضح دیده شونداصفحه شاد بطور ودر بخش های مربوط به شاد ، دبیر و  بطوریکه  ، نماید فیلم برداری  انقطاع و ویرایش 

 ( نموده ساز اندروید در محیط ویندوز   استفاده یبش های ) برای استفاده از شاد در لپ تاپ میتوان از نرم افزار 

  نکات قابل توجه : 

 فترمورد داوری قرار نخواهند گ شوند   در فضای شاد انجام فقطتدریس هایی که  -1

در مدت زمان  و در حین تدریس و واقعی (   –فیزیکی  –)حضوری  شاد باید در محل همان کالس خش های مورد ارزیابی درب-2

 دنگردگفته شده انجام 

 به بخش شاد اختصاص دارد  امتیاز   25امتیاز معیارهای داوری فقط  120از کل  -3

 .دقیقه ای خواهد بود 30استفاده از امکانات شبکه شاد در حین تدریس ، حداکثر یک فیلم  مجموع بخش تدریس و - 4

 
فرم ارزیابی تکنولوژی آموزشی( 16تا  9معیارهای ارزیابی از شبکه شاد )بند 
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