
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته مسابقه

 های افزایش درآمد، نیاز و خواسته، تکنیکاندازپسآموزان با مفاهیم مالی مثل آشنایی دانش باهدفی سواد مالی مسابقه

در مسابقه را طبق قواعد  ذکرشدهبایست مراحل آموز عزیز برای حضور در مسابقات میطراحی گردیده است شما دانش...و

 نریزی گردیده است برای شرکت بهتر دانش آموزاارائه نمایید این مسابقات در هر مرحله طبق شرایط زیر برنامه شدهمشخص

 گردد.سواد مالی به شرح زیر تعریف می

 سواد مالی چیست؟

 سواد مالی مفهومی است درواقعاست و به بیان خیلی ساده یعنی توانایی مدیریت پول  بامهارتسواد مالی یک دانش همراه 

ی های مختلفمالی به موفقیت و ثبات برسند و شامل مهارت ازنظرمستقل  صورتبهکند تا خودشان که به افراد کمک می

 ها عبارتند از:این مهارت .است

توان آن گذاری آن به چه صورت است و همچنین چگونه میی مدیریت و سرمایهنحوه ؟شودمیچگونه خلق  ؟پول چیست

پردازد. یکی از می ...و بندیبودجهقرض بدهی  اندازپسگذاری از قبیل سرمایه مسائلیسواد مالی به آموزش  ؟را خرج کرد

سواد مالی است. لذا با توجه به این  ،دهدآموزش نمی اصالًای نسبت به آن ندارند و هایی که مدارس هیچ وظیفهآموزش

های الزم و ضروری را ما باید در کنار سیستم درس خواندن از سیستم یادگیری هم استفاده کنیم یعنی آموزش ،شرایط

 آوریم. دست بهواندن خارج از سیستم درس خ

 .است دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطهآموزان این مسابقه ویژه دانش

 اهداف سواد مالی

  گذاریمالی و سرمایه مسائلافزایش دانش کودکان و نوجوانان نسبت به 

 های مالیافزایش مهارت حل مساله و رشد خالقیت در مواجه با چالش 

  انتخاب شغل زمینه درشناسایی استعدادها و خالقیت کودکان و نوجوانان 

  و کارآفرین آفرینیارزشتربیت مالی صحیح و سوق دادن به سمت 

  سالیبزرگنشان دادن رفتار هوشمندانه مالی در 

 از دوران کودکی ساز ثروتیک ذهنیت  گیریشکل 

 
 



 

 

 ییگوقصه برای مسابقه موضوع

 اندازپس مفهوم 

 شرایط برگزاری مسابقه 

 : ارسال فیلممرحله اول

ه نمایند و برای دبیرخانآثار خود را در فضایی مناسب و با رعایت شئونات اسالمی ضبط می کنندگانشرکتدر این مرحله 

 یابند.ارزیابی افراد منتخب به مرحله بعد راه می پارامترهایو طبق  نمایندمیارسال 

  انداز طراحی تواند با توجه به خالقیت و نوآوری خود یک قصه در مورد پسکننده در حوزه سواد مالی میشرکتهر

 و ارائه نماید.

 انداز و همچنین باید با مشخصات کامل داوطلب همراه اثر ارسالی باید دارای مفهوم و موضوعی مشخص در مورد پس

 باشد.

  دقیقه باشد. 5زمان فیلم حداکثر 

 باشد.کننده در حین مسابقات به معنای حذف داوطلب در مسابقات میشرکت جایبهفرد دیگری  حضور 

 کنند باید حتماً بر مبنای فکر و ( ذکر میاندازپس) شدهمشخصکنندگان در مورد موضوع هایی که شرکتقصه

 های سواد مالی موجود باشد.از کتاب برداریکپیخالقیت داوطلب باشد و نباید 

  وردنیازمبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  کنندگان باید آثار خود رااین مرحله شرکتدر 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی پارامترهای مستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود.ا بههباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص
 

 : حضوریمرحله دوم

شرایط  باشد،می حضوری صورتبه. کنندمیحضوری در مرحله دوم باهم رقابت  صورتبه، در مرحله اول شدهپذیرشافراد 

 شافزای دارایی، چالش مرحله این در مسابقه موضوع و باشدمیدر هردو مرحله یکسان  کنندگانشرکتبرگزاری برای تمام 

 .ندک حل شکل بهترین به را آن خود خالقیت با بتواند باید آموزدانش که باشدمی سود کسب همچنین و سرمایه و درآمد

 سبک بیشتری امتیاز کنند حل را دوم مرحله چالش زمان کمترین در خود، نوآوری و خالقیت با توانست که آموزیدانش هر

 .کندمی



 

 

 ارزیابی یهاسنجهجدول 

 :باشدمیدر داوری آثار در مرحله اول طبق جدول ذیل  موردنظر هایسنجهمعیارها و 

 ارزیابی هایسنجه ردیف
 ارائه مناسب 1

 خالقیت در محتوای داستان 2

 اندازپسمیزان ارتباط داستان با اهداف  3

 –میزان توانایی انتقال پیام داستان به مخاطب )شروع خوب   4

 (مؤثر گیرینتیجه -محتوای مناسب 

 اندازپساستفاده از ابزار  5

 
 باشد:در داوری آثار در مرحله دوم طبق جدول ذیل می موردنظر هایمعیارها و سنجه

 ارزیابی هایسنجه ردیف
 خالقیت و نوآوری در طرح 1

 میزان موفق بودن در حل چالش 2

 ارائه مناسب 3

 و استفاده مناسب از امکانات موجود وریبهرهتوجه به  4

 یآموزشوبینارهای 

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشثبت

 گردد.اطالعیه دبیرخانه مسابقات اعالم می اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول، پس از ثبت

 

http://www.siccup.ir/

