به نام خالق هنر و زیبایی

دستورالعمل نخستین مسابقه جهان پسا کرونا

موضوع:
برگزاری نخستین مسابقه جهان پساکرونا با هدف بررسی نتایج مثبت و منفی کرونا بر تمام ابعاد زندگی دانش آموزان

دبیرخانه جشنواره :
کانون شکوفایی خالقیت کودکان و نوجوانان فراهت واحد فناور مرکز رشد شیروان http://arvand0202.ir

دبیر جشنواره:

خانم عطیه یوسفی ارتباط از طریق تلگرام @Atie_usefi

هیئت داورن:
دبیران  ،نماینده بنیاد نخبگان و مرکز رشد

اهداف جشنواره :
ایجاد انگیزه و افزایش خودباوری در دانش آموزان
شناخت استعدادهای نخبه و خالق دانش آموزی در زمینه های مختلف
فراهم سازی بستر مناسب جهت بروز و پرورش توانمندی های دانش آموزان
برگزاری نمایشگاههای آثار دانش آموزان برای باالبردن اعتماد به نفس درآنان
ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی به دانش آموزان

گاه شمار جشنواره :
آماده سازی مقدمات جشنواره  :از  02اردیبهشت 9911
طراحی پوستر  05 :اردیبهشت9911
تبلیغات و زمان شروع  07 :اردیبهشت9911
آخرین فرصت ارسال آثار  00 :خرداد9911
داوری آثار و اعالم نتایج برتر و اهدا جوایز01 :خرداد 9911
برگزاری نمایشگاه از آثار شرکت کنندگان  :با توجه به شرایط روز
امتیازات اثر :
اهدای گواهی حضور در مسابقه از طرف بنیاد نخبگان یا پارک علم و فناوری (مرکز رشد شیروان)
تحویل گواهی حضور به دبیران محترم دروس مربوطه و دریافت نمره مستمر با موافقت ایشان
حضور رایگان برگزیده ها در دوره های آموزشی خالقیت و کارآفرینی مرکز رشد شیروان
معرفی به مراکز پرورش استعداد ها و خالقیت ها
شرایط عمومی :
مسابقه ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی می باشد.
تکمیل فرم ثبت نام و داشتن شناسنامه برای آثار الزامیست.
امتیازمادی و معنوی آثار( نشر و برگزاری نمایشگاه) به دبیرخانه جشنواره تعلق دارد.
تصاویر آثار واضح و روشن باشد و آثار ویدئویی و صوتی از کیفیت الزم برخوردار باشد.
هر شرکت کننده می تواند همزمان در چند رشته شرکت نموده و توانمندی های خود را به رخ بکشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر و آدرس تحویل یا ارسال آثار :
سایت http://arvand0202.ir :

ارسال آثار به @Atie_usefi

اینستاگرامarvand.school :

کانال تلگرام @arvand0202_ir:

و  @ali_maleki55و ایمیل malekiali55@gmail.com

فرم ثبت نام و شناسنامه اثر نخستین مسابقه جهانِ پساکرونا

کانون شکوفایی خالقیت کودکان و نوجوانان فراهت واحد فناور مرکز رشد شیروان
 -9نام :
 -0نام خانوادگی:
 -9جنسیت :مونث

مذکر

 -4آموزشگاه محل تحصیل :

پایه تحصیلی:

تلفن تماس:

 -5نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره ملی:

 -6تلفن همراه:

آدرس الکترونیکی:

انتخاب اثر:
 -9دلنوشته
 -0عکس
 -9کلیپ
 -4نقاشی
 -5داستان
 -6شعر
 -7پادکَست

دبیرخانه نخستین مسابقه جهانِ پساکرونا
کانون شکوفایی خالقیت کودکان و نوجوانان فراهت شیروان با حمایت بنیاد نخبگان ،پارک علم و فناوری خراسان شمالی ،
آموزش و پرورش شیروان مرکز رشد  ،شهرداری شیروان و مدارس غیر دولتی آروند شیروان
آدرس  :شیروان خیابان توحید -بین خیابان ورزش و خیابان شفا  -پالک - 111دبیرستان غیر دولتی پسرانه آروند
تلفن های تماس 09006511 – 09069290 - 26156195111 :

