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 مقدمه
سند تحول بنيادین ترسيم نموده است. موضوع  هایهای خود را با الهام از آموزهها و برنامهوزارت آموزش و پرورش سياست   

داز و ها، چشم انآموزان در این سند مورد اعتنای جدی قرار گرفته، به نحوی كه در بيانيه ارزشسالمت و توانایی جسمانی دانش

است. آموزان از طریق ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی تأكيد شده های كالن بر نشاط و سالمت جسمانی دانشهدف

راه به هم نيز زیادی را عوارضامروز فراهم آورده است، تبعات و  برای بشر ایارزنده مدرن عليرغم اینكه خدمات صنعتی زندگی

قشار جامعه ك زندگی همه اهای تكنولوژی و گسترش آن در تغييراتی است كه در سباست. شاید مهمترین پيامد پيشرفت داشته

زن تواند منجر به افزایش وچيز میهر تحرك قبل از به وجود آمده است. سبك زندگی غيرفعال و كمكودكان و نوجوانان به ویژه 

 .را به دنبال دارد های غير واگيراز جمله ابتال به بيماری یو چاقی شود كه این مسئله خود پيامدهای مختلف

 بر سالمتها ات آنكه تغيير ،هستند زندگی سبك تغيير در قابل رفتارهای از، تحركبی رفتار و بدنی با توجه به اینكه، فعاليت    

های انكار ناپذیر در سطح آموزش و پرورش است. ، پایش و بررسی آن یكی از ضرورتگذارندمی كودكان تأثير روانی و جسمانی

رك با تحهای بیهای بدنی و كاهش رفتاردنی آموزش و پرورش، افزایش فعاليتهدف نهادهای مختلف دولتی از جمله تربيت ب

 باشد. مت جامعه میهدف بهبود سال

های اليت های جسمانی و حركتی در محيطدر انجام فع بدنیبه عنوان دانش، درك، اعتماد به نفس و شایستگی  0حركتیسواد     

 ركتیحبه طوری كه اگر كودكان با رشد مطلوب سواد فيت فعاليت بدنی كودكان است؛ های زیربنایی در كيیكی از عامل ،مختلف

ها در فعاليت بدنی بسيار بيشتر است. سازمان جهانی بهداشت روزانه حداقل احتمال تداوم مشاركت آن ،از دوران كودكی عبور كنند

های رشد ط شاخصو از طرف دیگر ارتبا توصيه كرده استدقيقه فعاليت بدنی شدید تا متوسط را برای كودكان و نوجوان  61

اخص دانش آموزان به عنوان یك ش حركتیكه پایش وضعيت سواد رسد يد شده است و به نظر میعات مختلف تأیحركتی در مطال

 ثر باشد.ؤای آموزشی تربيت بدنی مهتواند در تدوین و بازبينی برنامهها ببين در ميزان فعاليت آنپيش

  یحركت هایمهارت تمرین و یادگيری. است افراد حركتی و جسمانی هایویژگی توسعه در كليدی ایلفهمؤ حركتی سواد رشد    

 سالمت  و سرگرمی  منظور به بدنی هایفعاليت در نفساعتمادبه حس برای و است  حركتی سواد  رشد  برای پایه ای سن،  مناسب 

  اربردیك اهداف به رسيدن  برای ابزاری عنوانبه تنهانه جسمانی انسان   بعد. است  ضروری  ایحرفه ورزش یا رقابت منظور به یا

ست  قابليتی بلكه دارد تأثير شد  به كه ا ستگی  . كندمی كمك هيجانی نيز و شناختی  ر   اهداف از یكی یحركت سواد  و بدنی شای

  مهمی املعو راستا همين در. است انسانی هر وجودی ابعاد تعالی و هاپيشرفت در مهم عوامل از یكی و است بدنیتربيت كليدی

س  حركتی سواد  در مهم هایمؤلفه دیگر از حركتی هایفعاليت درك و دانش ،نفساعتمادبه انگيزه، وراثت، محيط، مانند   .تنده

های حركتی دانش آموزان و با بهره مندی از ظرفيت     های ورزشيييی در جهت ارتقای سيييرانه فعاليت       دفتر تربيت بدنی و فعاليت    

 ، ورزش صبحگاهی هایی از قبيل المپياد ورزشی دورن مدرسه ای، مدرسه پویا، آموزگاران پایه برنامهمعلمان تربيت بدنی و 

 

                                                           
بهينه سييازی فعاليت جسييمانی بر مبنای ( در این طرح به معنای توانایی ادارك و آگاهی فرد از ویژگی های حركت در زمينه های مختلف و motor literacyسييواد حركتی ) .0

 آگاهی فضایی و جسمانی است
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و انجمن های ورزشی را اجرا نموده و توانسته است زمينه توسعه سالمت جسمانی و افزایش سواد حركتی را         های ورزشی كانون

سبك زندگی  ستادی جهت افزایش خانو فراهم نماید. با این حال تغييرات غلط در  رای فعاليت بدنی ب اده ها و اجرای برنامه های 

سالمتی این طيف سنی در سطح مدارس ضروری است. در همين راستا معاونت تربيت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش        

سل و         سالمت ن ضمين  سئوليت در قبال ت ساس م ستی و بدن    با اح ساحت زی صيلی ابتدایی در  ستناد  یتحقق اهداف دوره تح  به ا

بسته تحولی ارتقای سواد حركتی دانش    0411سند تحول بنيادین در برنامه ابالغی سال     4-3و راهكار  0شماره عملياتی  هدف

ست   ستور كار خویش قرار داده ا سواد      آموزان ابتدایی را در د شی به ذینفعان،  ضمن آگاهی بخ ست  . در این پروژه تالش بر این ا

رنامه اميد اسييت این پروژه، با بایی مورد ارزیابی قرار گرفته و با برنامه تمرینی مشييخصييی ارتقا یابد.  حركتی دانش آموزان ابتد

ن های مرتبط، ضم های مدیریتی و مشاركت حداكثری مدیران، معلمان، اوليا و سایر بخش  سطوح و الیه  تمامیریزی مطلوب در 

سيييواد حركتی دانش  نقش مؤثر خود را ایفا نماید و از این رهگذرهای حركتی و ورزشيييی ترغيب دانش آموزان به انجام فعاليت

 آموزان ارتقا یابد.
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 اهداف پروژه

 ارتقای سواد حركتی دانش آموزان دوره ابتدایی هدف كلی:

 اهداف اختصاصی:

 آموزان دوره ابتدایی مدارس شهریسنجش و شناسایی وضعيت سواد حركتی دانش 

 سواد حركتی ارتقایای لههای مداخارائه برنامه 

 آموزان دوره ابتدایی مدارس شهریهای جسمانی و سواد حركتی دانشتوسعه ویژگی 

 آموزانافزایش سرانه فعاليت بدنی دانش 

 آموزان، اوليا و جامعه در مورد سواد حركتی و فعاليت بدنیدانشبه  بخشیرسانی و آگاهیاطالع 

 آموزانسواد حركتی دانش یو ارتقا سازمانی در جهت توسعههای بينتوسعه همكاری 

 گروه مورد ارزيابی )گروه هدف(

 مدارس شهری در پایه های اول تا ششم ابتدایی آموزان دختر و پسر دورهدرصد دانش 31

 زمان اجرای پروژه

 0411 -0410سال تحصيلی 

 نحوه جمع آوری و ثبت اطالعات

سط    نحوه انجام آزمونارزیابی اوليه،  در مرحله سواد حركتی تو صورت فيلم و فایل مكتوب و از   دبيرخانه مركزیهای  پروژه به 

شی دانش    شبكه آموز شاد( طریق  شی ، پورتال دفتر تربيت بدنی و فعاليتآموزان ) رتال جامع آموزش درس تربيت وو پ0 های ورز

شرایط   ءآموزان با راهنمایی آموزگاران و اولياشود. دانش قرار داده می ءآموزان، آموزگاران و اوليا، در اختيار دانش2بدنی با توجه به 

ها كرونایی متناسب )به صورت حضوری در مدرسه با حضور آموزگار یا به صورت غيرحضوری در خانه با نظارت والدین(، آزمون        

آموز براساس بازخوردهای دریافت شده در مرحله مداخله، دانش د.ننمایآموزی پادا وارد میرا انجام داده و نتایج را در سامانه دانش

با همكاری و نظارت آموزگاران و اوليا پيگيری از كانال مربوطه در شبكه شاد دریافت و های تمرینی ویژه خود را از سامانه، برنامه

مرحله اول دوباره توسييط  سييتندات مكتوبها و مفيلم توسييطهای ارائه شييده آزمون، ثانویهدر مرحله ارزیابی  رد.كو اجرا خواهد 

 اجرا و نتایج در سامانه پادا ثبت خواهد شد. ءآموزگاران و اوليا با نظارت و همراهی آموزاندانش

در صورتی كه دانش آموزان به سامانه پادا دسترسی نداشته باشند، می بایست فرم اطالعات دانش آموزان پس از تكميل         : تذكر

 در اختيار مدرسه قرار گرفته و معاون اجرایی مدرسه آن را در سامانه پادا ثبت نماید.جهت ثبت در سامانه 

  

                                                           
1 .tb-shs-medu.ir 
2 . Pel.medu.ir 
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 نمودار تشكيالتی پروژه ملی ارتقای سواد حركتی دانش آموزان ابتدايی

 بينی شده است.شرح زیر پيش ای بهای و مدرسهساختار و تشكيالت پروژه در سطوح ستادی، استانی، منطقه

 پروژه: ستاد ملی 

شود و هدف آن ایجاد یك های مرتبط تشكيل میها، مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و سازماناین ستاد با حضور شخصيت

 ربط كشور و مشاركت تمامهای ذیها و ارگانسازمان تمامینظام یكپارچه و هماهنگ ملی به منظور جلب همكاری و حمایت 

 باشد:باشد. تركيب اعضای ستاد ملی اجرای پروژه به شرح زیر میهای وزارت آموزش و پرورش در اجرای موفق پروژه میحوزه

 )وزیر آموزش و پرورش )رئيس 

 وزیر ورزش و جوانان 

 رئيس سازمان صدا و سيما 

 دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش 

  و تربيت كودكرئيس سازمان تعليم 

 رئيس پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی 

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

 ورزش همگانی وزارت ورزش  فرهنگی و توسعه معاون
 جوانان و

 مدیركل انجمن اوليا و مربيان 

 هااستانمدیران كل آموزش و پرورش نماینده 

 ازی با بخصوصی مرتبط ها و مراكز بخشدو نفر از سمن
 و فعاليت حركتی كودك

 )معاون تربيت بدنی و سالمت )دبير 

 های ورزشیمدیركل دفتر تربيت بدنی و فعاليت 

  مدرسه()شورای  اي اجراي پروژهستاد مدرسه

 )مدیرمدرسه( مدير پروژه

 پروژه(دبير اجرایی ) معاون پرورشی و تربیت بدنی

 انجمن اولیا و مربیان 
 (  و پشتیبان)حامی 

 آموزگار پايه و معلم تربیت بدنی 
 دهنده( )آموزش

 آموزاناولیاي دانش
 )ارزياب و ثبت كننده نتايج(

آموزي هاي ورزشی دانشانجمن

 )حامی و پشتیبان(

سه
در
 م

 اي اجراي پروژهستاد شهرستانی/ منطقه
 پرورش شهرستان/ منطقه()شورای آموزش و 

قه
نط
/ م
ن 
ستا
هر
ش

 

ی شورای آموزش و پرورش استان() پروژه یستاد استانی اجراي
تان
س
ا

 

ی ستاد ملی پروژه 
مل

 

هاي آموزشی  گروه

 شهرستان / منطقه

هاي آموزشی گروه

 استانی
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 تاد استان: س

 «ابتدايی دوره آموزان دانش حركتی سواد ارتقاي »باشد و با موضوع این ستاد كه همان شورای آموزش و پرورش استان می

 گردد:تشكيل می جهت انجام وظایف زیر

و ادارات كل اسييتان در راسييتای اجرای ویژه پروژه و تقسيييم وظایف و   نهادها، شييهرداری  تمامیجلب مشيياركت الف( 

 ها بين مدیران استانی مسئوليت

 بطهای مرتسایر سازمان مسئوالنتاكيد بر برگزاری جلسات مشترك شورای آموزش و پرورش شهرستان با دعوت از  (ب

ستانی   به ریاسييت مدیر كل آموزش و پرورش اسييتان و دبيری معاونت تربيت بدنی و سييالمت تشييكيل  پروژهكمیته اجرايی ا

سازمان     می ستان و مدیران  شورای معاونان اداره كل آموزش و پرورش ا ضای آن  ها و نهادهای مرتبط با اجرای پروژه گردد و اع

 آن به شرح زیر است:باشند و وظایف می

ایجاد  و مدیران تعيين شده و مسئوالنسازماندهی و تقسيم كار مربوط به پيشبرد پروژه در سطح استان و صدور ابالغ  .0

 زمينه برای پيشبرد اهداف آن

 هاارسال دستورالعمل اجرایی پروژه به مناطق و شهرستان .2

 ا با دستور جلسه این پروژههسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانتشكيل جلسه ویژه رؤ .3

هدایت و نظارت مسييتمر بر حسيين اجرای پروژه در مناطق تابعه و تحليل وضييعيت پروژه در هر منطقه و ارائه بازخورد  .4

 الزم

سایل   .5 ستفاده در  تعيين، تهيه و توزیع و سته تحولی مورد ا سواد حركتی دانش  ب د نياز عداد موربه ت آموزان ابتداییارتقای 

 ان یا منطقهبرای هر شهرست

ستان و مناطق به منظور مشاركت فعال انجمن اولياء و مربيان مدارس    مندی از ظرفيتبهره .6 انجمن اولياء و مربيان در ا

 آموزان در اجرای پروژهو والدین دانش

 بندی به شورا و ستاد ملی اجراییپروژه در سطح استان، مناطق و مدارس و ارائه جمع بررسی ميزان پيشرفت .7

 برگزاری جلسات و دوره آموزشی و توجيهی ویژه كارشناسان، مدیران و معلمان استان، مناطق و مدارس .8

 معرفی همكاران مشاركت كننده در پروژه جهت تقدیر، به معاونت تربيت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش  .9

 ستاد شهرستان/ منطقه: 

جهت انجام وظایف « ابتدايی دوره آموزان دانش حركتی سواد ارتقاي»با موضوع  منطقه شورای آموزش و پرورش شهرستان/

 گردد.زیرتشكيل می

جلب مشيياركت و همراهی كليه نهادها و ادارات شييهرسييتان/ منطقه در راسييتای اجرای ویژه پروژه و تقسيييم وظایف و    الف( 

 هاها بين آنمسئوليت

سه مشترك مدیران مدارس با حضور رئيس اداره    ب(  سانی،      برگزاری جل شهرستان/ منطقه به منظور اطالع ر آموزش و پرورش 

  توجيه و جلب مشاركت جدی مدیران
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رئيس آموزش و پرورش شييهرسييتان/ منطقه و دبيری معاون مدیر/با مسييئوليت  اي پروژهكمیته اجرايی شهههرسههتانی/ منطقه

 و نهادهای اداراتاعضای شورای معاونان اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه و مدیران      پرورشی و تربيت بدنی و عضویت  

 :گردد كه وظایف آن به شرح زیر استاداره تشكيل میبيت بدنی تر / كارشناسانمرتبط با اجرای پروژه وكارشناس مسئوالن

 ده تعيين ش مسئوالنصدور ابالغ  پروژه درسطح شهرستان/منطقه و مربوط به پيشبرد تقسيم كارسازماندهی و  .0

 ارسال دستورالعمل اجرایی به كليه مدارس و ایجاد زمينه برای پيشبرد اهداف آن .2

 تشكيل جلسات ویژه برای مدیران مدارس با دستور جلسه مربوط به این پروژه .3

 هتشكيل جلسه هماهنگی معاونان پرورشی و تربيت بدنی مدارس با دستور جلسه مربوط به این پروژ .4

 ، ناظرین و ارزیابانآموزگاران پایهتربيت بدنی و  آموزگارنتشكيل جلسه هماهنگی با  .5

 راهبری اجرای دقيق پروژه در مدارس و نظارت بر حسن اجرای آن .6

 بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادات مفيد و مساعدت الزم درباره اجرای بهتر پروژه به مدارس  .7

 پيشنهادات و ارسال آن به ستاد استانیرش اجرا در مدارس شهرستان/ منطقه و گزابندی اقدامات و ارائه جمع .8

مندی از ها، شييوراهای مناطق و بهرهها، شييورایاریهای ملی مانند شييهردارینفعان و سييازمانبه كارگيری ظرفيت ذی .9

 والدین در اجرای پروژه ی معلمان، انجمن اولياء و مربيان وظرفيت مدارس مانند شورا

 ، ناظرین و حامياناوليا ،يل دوره آموزشی ویژه مدیرانتشك .01

 كننده در پروژه جهت تقدیر، به اداره كل آموزش و پرورش استان معرفی همكاران مشاركت .00

 گروه های آموزشی تربيت بدنی

وظایف  شوند و آموزان و والدین تعيين میهای آموزشی تربيت بدنی به عنوان مشاورین تخصصی آموزگاران، معلمان، دانش    گروه

 ها به شرح زیر است:آن

ارائه مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به سواالت آموزگاران در زمينه سواد حركتی و نحوه مشاوره و مداخله در زمينه ارتقای  .0

  شييیهای ورزو پورتال دفتر تربيت بدنی و فعاليت ای كه در كانال مربوطه در شييبكه شيياد آموزان طبق برنامهآن در دانش

 بارگذاری خواهد شد.

 آموزان در فاصله بين سنجش اوليه و سنجش ثانویه و تشویق و ترغيب آنان جهت ارتقای سواد حركتیرصد وضعيت دانش .2

 پروژه ارتقای سواد حركتی مسئوالنهمفكری با آموزگاران و  .3

 فعاليت بدنی و سواد حركتی پاسخگویی به سؤاالت تخصصی در زمينه امور مرتبط با  .4

زان در آموكننده به دانشگرهای كمكمندی از تسهيل راهنمایی و مشاوره در خصوص چگونگی مقابله با موانع و بهره  ارائه  .5

 خصوص ارتقای سواد حركتی

 :ستاد مدرسه

و با مسئوليت مدیر  «ابتدايی دوره آموزان دانش حركتی سواد ارتقاي» این ستاد همان شورای مدرسه است كه با موضوع

 گردد و وظایف آن به شرح زیر است:میمدرسه تشكيل 
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تی و خصييوصييی فعال در های دولو ارگان اداراتای و جلب مشيياركت های درون و برون مدرسييهمندی از ظرفيتبهره .0

 شهر 

ها و ابالغ به اركان مدرسييه اعم از معاونان، معلمان، مربيان، انجمن اوليا و وظایف و تعيين نقش سييازماندهی، تقسيييم .2

 آموزی و ...های دانشتشكلمربيان، 

 برگزاری جلسات توجيهی و آموزشی ویژه توانمندسازی دست اندركاران و مجریان در راستای اجرای موفق پروژه  .3

 دانش« ابتدایی  دوره آموزان دانش حركتی سيييواد ارتقای »های پروژه  آزمونایجاد زمينه برای ارزیابی اوليه و ثانویه        .4

 ج در سامانه پادانتایثبت  پيگيری آموزان مدرسه و

سعه ورزش و فعاليت        .5 ستای تو سه در را ستفاده از امكانات مدر شی و بعد از    فراهم آوردن ا ساعات آموز های بدنی در 

 ایهای ورزشی درون مدرسهساعات آموزشی مطابق دستورالعمل كانون

 های مادی و معنوی در راستای كمك به اجرای پروژه های مالی و جلب حاميان برای جذب كمكشناسایی ظرفيت .6

 تشكيل متناوب جلسات ستاد و نظارت بر پيشرفت پروژه مطابق زمانبندی و كيفيت پيش بينی شده  .7

 ابتدایی و تحقق اهداف آن آموزاندانش حركتی سواد رابطه با پروژه ارتقایتوجيه والدین و جلب مشاركت آنان در  .8

 با اقتضائات سنی آنان  سواد حركتیآموزان در زمينه ی دانشهای عمومافزایش آگاهی .9

 حركتی سواد موفق در زمينه ارتقایآموزانی زاری جشن پایانی و تقدیر از دانشبرگ .01

 كننده در پروژه جهت تقدیر، به اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقهمعرفی همكاران مشاركت .00

د بدنی با توجه به ميزان مشاركت دانش آموز در فراین تربيت درس ارزشيابی نمره از كيد و نظارت بر اختصاص بخشیتأ .02

 سواد حركتیمرتبط با  و مهارت اجرای پروژه و كسب دانش

 : ظايف اركان مدرسه در اجرای پروژهها و ونقش

 مدير مدرسه

پيگيری و به مرحله اجرا خواهد  مسئوليت راهبری و اجرای پروژه را بر عهده دارد و وظایف ذكر شده در خصوص ستاد مدرسه را     

 گذاشت.

 معاون پرورشی و تربيت بدنی

 از ظرفيتمندی رای مدرسه و سایر همكاران و بهره  به عنوان دبير اجرایی پروژه با راهبری مدیر مدرسه و مساعدت اعضای شو     

 وظایف زیر را بر عهده دارد: ، انجمن اوليا و مربيان

 والدین آموزشی و توجيهیهماهنگی جهت برگزاری جلسات  .0

 مندی از همكاری كليه همكاران مدرسهای و بهرههای برون مدرسهكمك به جلب حمایت سازمان .2

آموزانی با حضور دانش  0411هماهنگی جهت اجرای مراسم در روزهای احسان و نيكوكاری و درختكاری در اسفند ماه     .3

 .اندخویش شدهارتقای سواد حركتی كه موفق به 

 معلمری مراسم اختتاميه در هفته برگزا .4
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 معاون اجرايی

ر د مسييئوليت ایجاد نام كاربری و كلمه عبور دانش آموزان در سييامانه پادا و تحویل آن به والدین دانش آموزان را بر عهده دارد.

 صورتی كه امكان ثبت توسط دانش آموزان وجود نداشت معاون اجرایی مسئول ثبت اطالعات در سامانه پادا می باشد.

 / معلم تربيت بدنی پايه آموزگار

سنجش     سئوليت  شد و وظایف زیر را به ع هر كالس میپایه یا معلم تربيت بدنی  آموزگار دانش آموزان با سواد حركتی م هده با

 دارد:

 شركت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و وبينارهای مرتبط با سواد حركتی .0

( و توجيه والدین در راستای سنجش   در صورت بازگشایی  دانش آموزان در مدرسه )  سواد حركتی سنجش اوليه و ثانویه   .2

 مطابق با مفاد دستورالعمل ابالغی( در صورت آموزش مجازی) سواد حركتی

 رائه به دانش آموزان جهت تكميل و ثبت در سامانه پاداو ا 0تكثير فرم های پيوست  .3

 راهنمایی اوليا جهت ثبت نتایج سنجش اوليه )پيش آزمون( و سنجش ثانویه )پس آزمون( در سامانه پادا .4

 و ضروریات سواد حركتیاختصاص موضوع انشاء دانش آموزان به فواید  .5

 های زندگی در راستای نيل به اهداف پروژه و مهارتاز ظرفيت دروس تربيت بدنی ، هنر مندی بهره .6

 دانش آموزان سواد حركتی یپروژه ارتقاآموزان در راستای حمایت از آموزش و ارائه مشاوره الزم به والدین و دانش .7

اسيييفند( به مدیر و معاون اجرایی  05( و نتایج سييينجش ثانویه )حداكثر تا تا پایان مهر ماهارائه نتایج سييينجش اوليه ) .8

 پاداجهت ثبت به موقع در سامانه  مدرسه

برد و پيش پيگيری اجرا ،جزوات آموزشی مرتبط در كالس مجازی شبكه آموزش دانش آموزان )شاد( ،هابارگزاری كليپ .9

 ای اعالم شدههای مداخلهبرنامه

آموزان در شبكه های مربوط به طرح ارتقای سواد حركتی دانشهدایت دانش آموزان و الزام آنان جهت عضویت در كانال .01

 شاد

  وضعيتو بهبود در راستای حفظ  سواد حركتی مطلوب،از آموزان برخوردارهای الزم به دانشها و آگاهیارائه دانستنی .00

 ارتقای سواد حركتیآموزان در راستای دانشثرت مثبت، افزایش انگيزه و هدایت مؤگيری از فنون تقویبهره .02

صاص   .31 شی از  اخت شیابی بخ شاركت  تربیت درس ارز شرفت  بدنی با توجه به میزان م د دانش آموز در فراين و پی

ب بخش جسههمانیب بخش دانشههیسههواد حركتی مطلوب در بخش آمادگی با اجراي پروژه و كسههب دانش مرتب  

 هاي بنیادين حركتی مهارت

شاد    : فيلم0نكته  شبكه  سواد حركتی در كانال مربوطه در  اليت ورتال دفتر تربيت بدنی و فعو پ های مربوط به نحوه ارزیابی 

 بارگذاری خواهد شد. های ورزشی

سواد حركتی تمامی برنامه های الزم در قالب فيلم، پوستر، پوشه        2نكته سازی فرایند مداخله و ارتقای  ستای یكسان  : در را

 بارگذاری خواهد شد.های مربوطه و پورتالكار و ... در كانال مربوطه در شبكه شاد 
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 اوليا و مربيانانجمن 

 موزان را به عهده دارند.آجرای پروژه و كمك و راهنمایی والدین دانشو پشتيبان، همكاری و مساعدت جهت ا به عنوان حامی

 والدين

پدر و مادر نقش مهمی در لذت بردن از ورزش، موفقيت و تداوم مشيياركت كودكان در ورزش دارند. والدین بزرگترین نقش را     

ها هسيييتند. كودكان همننين،    گيرند و به عنوان الگوهای اصيييلی آن   كودكان دارند و كودكان از والدین خود یاد می     در رشيييد 

های ها به ویژه در سيييالترین الگوی رفتار بنهگيرند. والدین مهمها و چگونگی رفتار كردن را از والدین یاد میها، نگرشارزش

 اوليه زندگی كودكی هستند.

ست  شده  پذیرفته حقيقت یك كودكان، ورزش در ینوالد نقش     ستدالل  قدرت و رفتاری بلوغ همان كودكان. ا ض  و ا   اوتق

 این به این. دارند ویژه نياز والدین و همراهی مراقبت به و كنند رفتار نابالغ و احساسی   است  ممكن نتيجه در ندارند را بزرگساالن 

  الدینو. دارد وجودهای تربيتی، آموزشی و ورزشی كودكان   در برنامه والدین كردن دخيل برای منطقی هایداللت كه است  معنی

  هاآن. گيرندمی عهده به كودكان رفاه و عالئق از حمایت در خاطر اطمينان منظور به كه دارند مشييخصييی تعهدات و وظایف

  پرورش و آموزش وزارت بنيادین تحول سند  جمله از باالدستی  اسناد  الزامات حسب  بر و فرزندان عالیق راستای  در باید هميشه 

  ظایف زیرو پروژه جهت اجرای موفقبنابر این، والدین  .كنند عمل ملل سازمان  كودكان حقوق المللیبين كنوانسيون  حسب  بر و

 :خواهند گرفترا به عهده 

 و ...تی، فعاليت بدنی، آمادگی جسمانی آشنایی با مفهوم سواد حرك .0

 ارزیابی اوليه و ثانویه سواد حركتی و ثبت اطالعات دانش آموز در سامانه پادا  .2

ای ارتقای سواد حركتی دانش آموزان از آموزگار تربيت بدنی/  هفته 24تمرینی  برنامهریزی برای انجام دریافت و برنامه .3

 پایه

ز ش هفتگی برنامه ارتقای سواد حركتی دانش آمو ایجاد ارتباط منظم و مستمر با آموزگار تربيت بدنی / پایه و ارائه گزار  .4

 های ارائه شده بر اساس چك ليست

 آشنایی با سواد حركتی و تكميل چك ليست روند ارتقای سواد حركتی در منزل جهت ارزیابی و مقایسه هفتگی .5

 تحركی دانش آموزانرفع موانع كم .6

 خویش به عنوان یك الگو، همراه و تشویق كننده برای فرزندان سواد حركتی و آمادگی جسمانی یارتقااقدام به  .7

 ه روزانه و همراهی نمودن فرزندانهای حركتی در برناماقدام و درج برنامه فعاليت .8

 تحركیو ترغيب به كم دوری از فعاليت بدنیبرای خودداری از اصرار به فرزندان  .9

 و ...های الكترونيكی بازی ری استفاده ازگتنظيم سبك زندگی غيرفعال، در برابرمحافظت فرزندان  .01

 دریافت كارنامه سواد حركتی از سامانه پادا .00

شكل از        نکته: ستان، تيم ارزیابی و غربالگری مت شهر صورت نياز و صالحدید منطقه/  صان  در  ص دیده به و معلمان آموزش متخ

 مواجه هستند اعزام شوند. مدارسی كه با محدودیت



 سواد حركتی دانش آموزان ابتدايیارتقای   بسته تحولیدستورالعمل   

 

11 

 

 آموزیهای دانشتشكل

سييند تحول بنيادین آموزش و پرورش باید سييازوكار الزم برای حضييور فعال دانش آموزان در   8-3توجه به راهكار  با .0
 ها به شرح زیر است:تشكل های دانش آموزی ایجاد گردد. لذا وظایف این تشكل

تشكل انجمن های ورزشی دانش آموزان نسبت به راه اندازی پویش فعاليت بيشتر، زندگی طوالنی تر و پویش فعاليت      .2
 حركتی بيشتر، قلب سالم تر و پویش زندگی فعال، زندگی شاداب مبادرت نمایند. 

انان هالل احمر، ترتيبی اتخاذ شييود تا از ظرفيت سييایر تشييكل های دانش آموزی، انجمن اسييالمی دانش آموزان، جو .3
 سازمان دانش آموزی نيز به فراخور ماموریت خویش استفاده شود. 

 آموزان:دانش  ارتقای سواد حركتیمراحل اجرای پروژه 

 مراحل اجرایی این پروژه در سه مرحله درون داد، فرایند و برون داد قابل پيگيری است.

 دادی:اقدامات مرحله درون

 ه مراكز استانی، شهرستانی و مدارس كشورتنظيم، تصویب و ابالغ طرح ب .0

 طراحی و تدوین محصوالت آموزشی و توجيهی ویژه منابع انسانی .2

 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شاغل در مدارس .3

 توجيه و آموزش والدین و دانش آموزان .4

 بيا()چسب، كاغذ، توپ تنيس، تشك، متر، كيسه لو خرید وسایل و تجهيزات مورد استفاده در طرح .5

 ایجاد آمادگی برای افتتاح سراسری طرح در كشور .6

 اقدامات مرحله فرايندی:

 ماه مهردانش آموزان حداكثر تا پایان  تمامی )پيش آزمون( سواد حركتیسنجش اوليه  .0

 در سامانه پادا آن( و ثبت نتایج 0)پيوست فرم ارزیابی سواد حركتیتكميل  .2

 حركتیمشكالت سواد آموزان دارای شناسایی دانش .3

 های كار پوشه براساسو ارائه بازخوردهای الزم  های حركتیارت بر افزایش فعاليتآموزش، مشاوره، حمایت و نظ .4

سنجش اوليه  سواد حركتی  سنجش ثانویه   .5 شكالت )پس آزمون( كليه دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی كه در   دارای م

 اندمرتبط با سواد حركتی بوده

 سواد حركتی در سامانه پاداثبت نتایج سنجش ثانویه  .6

 دادی:اقدامات مرحله برون

  تحليل نتایج و مقایسه نتایج سنجش اوليه و ثانویه .3

 ها در روزهای احسان و نيكوكاری و درختكاریاجرای فعاليت .2

  ای و مدرسه ایدانش آموزان در سطوح ملی، شهرستانی/ منطقه سواد حركتیتدوین وضعيت  .3

 استان های مختلف كشور سواد حركتیتحليل عوامل دخيل در تفاوت های وضعيت  .4

 بررسی ميزان اثربخشی طرح و ميزان نيل به هدف .5

 (0410 اردیبهشت) معلمبرگزاری مراسم اختتاميه در هفته  .6
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 ابتدايی آموزاندانش ارتقای سواد حركتیمراحل اجرای پروژه 

 
 

جهت  آموزانگيرد و پس از ارائه مشاوره و راهنمایی به دانشانجام می 0411تا پایان مهرماه  سواد حركتیسنجش اوليه  نکته:

 یرتقااآموزان به شكرانه توفيق در شود دانشگيرد. پيشنهاد میصورت می طرحدر اسفند ماه سنجش ثانویه  ایهای مداخلهتمرین

و در  دادهاقدام خيرخواهانه انجام  ،، در روز چهاردهم اسفند ماه به مناسبت روز احسان و نيكوكاری در قبال جامعهسواد حركتی

. این درخت به عنوان یادمان شوق بكارندروز پانزدهم اسفند ماه روز درختكاری یك درخت در محله، خانه یا مدرسه خود 

خویش به همراه خواهد داشت. مراسم اختتاميه نيز در  آمادگی جسمانی و نگهداشت سواد حركتیآموزان را برای استمرار دانش

گردد.برگزار میمعلم هفته 

داددرون  

  یب و ابالغ تنظيم، تصيييو
تانی،     به مراكز اسييي طرح 
شيييهرسيييتانی و مدارس    

 كشور

  آموزش و توانمندسيييازی
منابع انسييانی شيياغل در  

 مدارس

 خرید وسييایل و تجهيزات
 مورد نياز

 فرآيند

  پایه  دوره ابتداییآموزاندانش %31سيينجش اوليه سييواد حركتی(
 مدارس شهری حداكثر تا پایان مهره ماه اول تا ششم(

ونيكی سواد حركتی به دانش آموزان ارائه كارنامه الكتر 

     سواد آموزش، مشاوره، حمایت، نظارت و ارائه بارخورد در خصوص 
 حركتی و فعاليت بدنی

آزمون و تحليل نتایجپس ،آزمونمقایسه نتایج پيش 

دادبرون  

       كتی حر تقييای سيييواد  ار
 ییآموزان دوره ابتدادانش

  اجييرا و حضيييييور در
هييای روزهييای فعيياليييت  
كاری و    و احسييييان نيكو

 درختكاری در اسفند ماه

 برگزاری مراسييم اختتاميه
 در هفته معلم

 مداخله و بازخورد



 

 

 مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت

 هفته هفته هفته هفته هفته هفته هفته هفته هفته هفته
 موارد پیگیري

4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 

 تدوين و ارسال دستورالعمل                                        

 تامین اعتبارات پروژه                                        

 تشکیل ستاد ملی                                        

                                        
 تشکیل ستادهاي

 استان و شهرستان/ منطقه

                                        
 آموزش و توجیه منابع انسانی 

 )سطح ملی/ استانی/ شهرستانی/منطقه اي(

 دريافت كد ورود به سامانه پادا توس  دانش آموزان                                        

 براي دانش آموزان جهت تکمیل 3تکثیر پیوست                                         

 سنجش اولیه سواد حركتی )مرحله پیش آزمون(                                         

 ثبت اطالعات در سامانه پادا توس  والدين                                        

 تحلیل اولیه پیش آزمون                                        

 دريافت كارنامه سواد حركتی از سامانه پادا توس  والدين                                        

 عضويت دانش آموزان در كانال هاي مربوط به طرح در شبکه شاد                                        

 ارائه توصیه ها و آموزش هاي مورد نظر به دانش آموزان و اولیا در شبکه شاد                                        

 نظارت و پیگیري مستمر دانش آموز براي استمرار تمرينات                                         

 )مرحله پس آزمون( سنجش ثانويه سواد حركتی                                        

 هاي روزهاي احسان و نیکوكاري درختکارياجراي فعالیت                                        

 تجزيه و تحلیل داده ها                                        

 اختتامیه                                        



 

 

 سواد حركتي دانش آموز كه توسط والدين تکمیل و در سامانه پادا ثبت مي گردد.  ارتقای فرم ارزيابي  بسته تحولي(: 1پيوست )
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