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 �� آفرین بر شمادرود جهان ��

 �� �� ی برخطدبستانی در روزهای مدرسهی پیشگزارش عملکرد پایه �� ��

ی خود را از هاعالیتابتدا مربیان ف .ماه شروع شدایل اسفنداز او دبستانپیشهای آموزش مجازی فعالیت ️☘

شد  بنا ارتباط بهتر رایبچند روز گذشت پس از  .دادنددر اختیار اولیا قرار می دبستانپیش تلگرام طریق کانال

 اپی درهای واتسدرکالس نوآموزانبه این ترتیب  .انجام شود اپ ارائه وی آموزشی از طریق واتسهافعالیت

ایط خاص کشور به . امیدواریم این ارتباط در شرقرار گرفتندکنار اولیای خود با دوستان و مربیان در ارتباط 

 کمک کند. ایشانآرامش روانی 

مدت زمان  د.شاجرا  ها، نوروز، گیاهان و جانورانفصلدر طول این دو ماه چهار تم  ️☘

شده فعالیت ارائه  ۵الی  4 هر روز حدوددر نظر گرفته شده که در  هفت تا ده روز هر تم

 .است شدهفعالیت تولید و ارائه  200برای چهار تم حدود به عبارتی . است

خوانی، بازی، های داستانمحتوای آموزشی را در قالب فعالیت و مربی دارداپی یک گروه واتسهر کالس  ️☘

های صوتی یا نوشتاری در فیلم، عکس و پیام و به صورت کلیپ، کندمینقاشی، کاردستی، آشپزی و ... تنظیم 

 دهد. قرار می نوآموزاناختیار 

کنند. در دو نوبت صبح و عصر در کالس شرکت میهر روز  نوآموزانبه جز تعطیالت رسمی  ️☘

بعد از گپ مربی  شوند ومی حاضردورهمی در  ۱۱ تا ۱0ها از ساعتبه این صورت که صبح

 د.دهمیهای مربوط به همان روز قرار جریان فعالیتایشان را در  گوووگفت

 

 

 

دوباره  ۱9 تا۱8 دهند و در ساعترا انجام میی محوله هاکودکان در طول روز فعالیت ️☘

 عکس و ،فیلم بخود را در قال یهشدهای انجامفعالیت و کنندمیپیدا  سر کالس حضور

 کنند.گو میوبا مربی گفت ویکدیگر  موضوع تم با یدرباره و گذارندبه اشتراک میصوت 
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کودکان  به توصیفیبه صورت شده کارهای انجام یو مشاهده ریافتمربی پس از د ️☘

 دهد. بازخورد می

 

 

ها فراهم شده گذاری تجربیات خانوادهدر این میان فرصتی هم برای به اشتراک ️☘

 کنندمیاجرا  با فرزندانشان طراحی و هایی رافعالیت هاخانوادهاست. به این صورت که 

 گذارند.میبا کالس به اشتراک  و

 

  د.کردنرا اجرا ها و کودکان آنارائه فعالیت  20حدود گروه ورزش و هنر هم در این ایام  ️☘

 درصد و در بعضی از روزها 80در بعضی از روزها باالی های مجازی حضور و مشارکت کودکان در کالس ️☘

 درصد است. ۷0-۶0 حدود

 داشت.ماه ادامه خواهد اردیبهشت 3۱بستانی، تا چهارشنبه دی پیشهای پایهبه امید خدا فعالیت ️☘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارهایی برای خوشحالی زمین
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 �� ��ی برخطدر روزهای مدرسهدبستان  و دوم اولهای گزارش عملکرد پایه �� ��

در  ی گرفتیم ومدرسه پتلگرام با آغاز تعطیلی مدارس آموزش را با ارسال شرح فعالیت و کاربرگ در کانال  ️☘

 آموزش را ادامه دادیم.خط صورت برماه به نخست اسفند یهفته

، هارگزاری کالسزمان مناسب برای ب، ریزی برای این کار شامل انتخاب محیط و ابزارهای مجازی الزمبرنامه ️☘

 آموزش و تولید محتوای جدید بود. یی موجود متناسب با این شیوههاطرح یادگیری تغییر

، ور کتاببلندخوانی مص، ی مستندهافیلم، پایه(ی کوتاه )تولید مربیان هامطالب آموزشی به کمک فیلم ️☘

 گیرد.می ان قرارآموزدانشعلمی و کاربرگ در اختیار  یی سادههاپیشنهاد و شرح آزمایش

ا تیم تخصصی و نیز تولید محتوای آموزشی با نظارت راهبر آموزشی و گاه مشورت ب طرح یادگیری تغییرات ️☘

 االت مربیان هستند.ؤگوی سن پاسخو ایشا شودمیاعمال  الگو در مجتمع مفید

آموزش را  هارسانی به خانوادهو با اطالع پ تشکیل شدای کالسی در واتسهاماه گروهدوم اسفند یاز هفته ️☘

 :به شرح زیر پیش بردیم

منظور هو ب تاسان در ارتباط آموزدانشصورت برخط با ه ساعت مربی هر کالس ب ۱مدت ه هر روز ب  .۱

 دهد.می هایی را انجامها و بازیها فعالیتتعامل کودکان با یکدیگر و نیز ایجاد نشاط در آنارتباط و 

 شوند.می ولیدعلوم و قرآن( ت، ادبیات، ها منطبق با مفاهیم و مباحث آموزشی پایه )ریاضیاین فعالیت
گیرد و ایشان پس می در پایان هر روز فیلم یا کلیپ آموزشی به همراه کاربرگ در اختیار خانواده قرار . 2

 کنند.می اریذپاسخ را در گروه بارگ، از انجام فعالیت توسط فرزند خود
 یادگیری اقدام یبرای تکمیل چرخه، ی زمانی معینهاو بازخورد در بازه هامربی با بررسی پاسخ . 3

 کند.می
 آموزدانشر برای ه تر تقسیم کردیم تای کالسی برخط را به دو گروه کوچکهاگروه فروردین ینیمهاز  . 4

 بخشی به آموزش ایجاد شود. فرصت بیشتر برای عمق
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ی هاز دشواریبرای اطالع ا، ی برخطهادر کالسنیافتن حضور یا  آموزدانشدرصورت غیرفعال بودن  . ۵

ی صوتی برای هایامپنیز  وبا خانواده برقرار  ارتباط تلفنی، کارهایی به ایشانکار در خانه و پیشنهاد راه

 کنیم.می ارسال آموزدانش
های هروگبه نوبت و برخط در  نمایش( دو بار در هفته با حضور، حجم، )نقاشی گروه مربیان هنر . ۶

، ی هنری در خانههاهمچنین با پیشنهاد فعالیت دهند ومی یی انجامهاان فعالیتآموزدانشبا ، کالسی

 ند.کنمی کودکان را دنبال یتخالق شور و نشاط و هدف ایجاد
ود حال و های حرکتی تالش مدرسه در بهبمربی تربیت بدنی نیز با پیشنهاد و معرفی ورزش و بازی . ۷

 بخشد.می جمعی و سالمت جسمی کودکان را تحقق یتقویت روحیه، ی گرامیهااحوال خانواده
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 �� �� برخط یدر روزهای مدرسه دبستان ی سومگزارش عملکرد پایه �� ��

 الف: دروس پایه: ��

و یادگیری  ثیرگذاری در رشدأت هدفو با  اندی سوم در این مدت حتی بیشتر از قبل فعال بودهمربیان پایه

بردن اهداف  یشپ برایی مجازی از آغاز مدرسهبرند. ایشان خداوند پیش می آموزان، کار خود را به یاریدانش

 اند ومجازی باشد، پرداخته ایبه شکلی که مناسب اجرا در فضهای یادگیری، پایه، به استخراج محتوا از طرح

عی )خواندن، نوشتن، تولید محتوا و دنبال کردن اهداف فراموضو برایاپی، واتسهای کنون، روزانه در گروهتا

 اند. شنیدن، گفتن و ...( و همچنین اهداف موضوعی به همفکری پرداخته

 

 در تلگرام هافعالیت: ارسال 1398اسفند ماه  6از   ️☘

های های متنوعی اعم از مأموریتها و تمرینفعالیتاز طریق کانال تلگرامی به مدت یک هفته از ششم اسفندماه 

نامه، نقد و برداشت انیمیشن مورچه، داستان ی لغتاستقبال از بهار، داستان لستر، مرور جدول ضرب، تهیه

های فارسی، داستان ی بازیهنامه و نوشتن رازهای آن، طراحی و ارائهی شاسریالیِ مکتب پاالندوز، مرور خالصه

آموزان ای دانشدانش و پاداش، کاربرگ بازاندیشی با موضوع محیط، کاربرگ بازاندیشی با موضوع ضرب و ... بر

 آموزان خواسته شد پاسخاز دانش اسفند دو بخش اول طرح یادگیری مساحت مرور شد. ۱۱از ارسال شد. 

های جدید، شروع به مک واژهشده را در دفتری ثبت، و همزمان به کهای ارسالاالت داستانؤها و سربرگکا

 ند.کنترشان ای در انتهای دفنامههی واژتهیه

 

 اپیی واتسها: تشکیل گروه1398اسفند ماه  17و  14از   ️☘

های پایه و روز اپ در یکی از کالسهای مجازی )روزی دو ساعت( در واتساسفند برگزاری کالس ۱4از روز 

 است. اسفندماه ادامه داشته 2۷و تا روز  ، آغاز شددیگر کالسدو اسفند در  ۱۷
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 : تشکیل داد اپهر کالس دو یا سه گروه از عناوین زیر را در واتسدر ابتدا  

های هبه تشکیل گرو ی گروهیهامنظور همفکری و انجام فعالیتبه ادامه و در پوشه، کالستخته، گروه 

 ی هم مبادرت ورزید.ترکوچک

 یگر. ان در یادگیری یکدآموزدانشبرگزاری کالس، با هدف تعامل و مشارکت  برایگروه کالس، ��

 سه کالس( )هر

های هفتگی در تمام این ها و کاربرگفعالیت شمار.ها و روزها، فعالیتذاری کاربرگبارگ برایگروه تخته، ��

آموزان اپ تخته در اختیار دانشهای گذشته در کانال پایه و در ادامه در گروه واتسها و ماهمدت همانند هفته

  گرفت.قرار می

 )هر سه کالس(

یر دریافت تصو پس از )دو کالس( ان توسط والدین.آموزدانشقرار دادن تصویر کارهای  برایگروه پوشه، ��

آموزان بازخورد و در صورت نیاز به دانش کندمیها را مطالعه شده، مربی آنهای انجامها و فعالیتکاربرگ

 هاالسکاست. البته در یکی از  باره منتهی شدهوضوع به پیگیری و بازخورددهی چنددهد. گاهی این ممی

در روز بعد در کالس  هااالت و فعالیتؤشود و بسته به نیاز، سبرای مربی ارسال می تصاویر تکالیف مستقیماً

 شود.بررسی می

 نفری )هر سه کالس(  ۵و  4تر های کوچکگروه��

 

محیط و مساحت کتاب ریاضی را های را ادامه و فعالیت های تکمیلی مساحتاسفندماه فعالیت ۱8تا  ۱4از  

ب با شرایط های آن را متناساسفند، طرح یادگیری آب ارزشمند را شروع کردیم و فعالیت ۱8انجام دادیم. از 

و با طرح  یماهم کردها و تصویرهایی را فریلمتا فها پیش بردیم؛ در این راسو با بچه یمکالس مجازی تغییر داد

 م.  کردیهیا گذاری نظرات را ماشتراک روهی و بهگوی گواالتی در کالس، فضای گفتؤس

های مرتبط با موضوعات این ی منابع و انتخاب داستانهای هفتگی پایه، مطالعهیکی از برنامه در این مدت

هایی که در اطرافشان وجود دارد، دوره از زمان و همچنین نیازهای ارتباطی و یادگیری کودکان )دیدن زیبایی
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سازی محتوای از آماده . پساست ...( بوده ثیرگذاری وأو مراقبت از دیگران، قدردانی، ت مایتداشتن، حدوست

گذاری نگرش کاالتی با هدف تحلیل و بررسی داستان، استنباط از متن و همچنین به اشتراؤداستان، س

سریالی گنجشک با توجه به شرایط کنونی  داستاناز آن جمله انتخاب و ارسال ست. ه اطرح شدآموزان دانش

االت درک ؤساست. های ارتباطی مهارتتقویت هایش، زیباست( و و با هدف انگیزشی )دنیا با وجود چالش

و تحقق اهداف را میسر  هدا به نکات کلیدی داستان توجه دان رآموزدانشمطلب به نحوی طراحی شد تا 

 سازد.

 نوروز:ایام  ️☘

 ماه ادامه داشت.ی مجازی در روزهای پنجم، ششم، نهم، دهم و یازدهم فروردینهاکالس برگزاری

 

 :1399خردادماه  27تا  ماهفروردین 16 از ️☘

در این مدت  ت.برقرار اسمجازی ریاضی، علوم و فارسی به صورت های کالستاکنون ماه فروردین از شانزدهم

 رده و پیشکِ تقسیم را آغاز طرح ننگهداری مواد خوراکی و همچنیهای های مواد، روشطرح یادگیری حالت

آموزان با شده به دانشهای سپردهته، پژوهشو حقیقت شکس پشت پیرهای سریالی الکداستان ایم.برده

های مختلف تقسیم، ها و کاربرگلهئهای بندنویسی، مسلت مواد، تمرینموضوع نگهداری مواد و تغییر حا

های یادگیری عنوان فرصتهاند که ب... از جمله مواردی بوده جازی با محوریت موضوعات ریاضی وهای مبازی

 است. آموزان سپرده شدهدر منزل به دانش

 و آمار هاوراکیخـ  مباحث آینه، نور و تقارن دربارۀ، سه طرح یادگیری تلفیقی ماهخرداد 2۷تا در نظر داریم  

هت دستیابی به و رسالت خود را در ج ش ببریمآموزان پیمجازی با دانشهای کالس را درگیاهان و کسر  ـ

آموزان را در یادگیری و ی سوم به اتمام برسانیم. در این مدت حضور و مشارکت جدی اغلب دانشاهداف پایه

 ایم.رشد خود، شاهد بوده
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 ب: سایر دروس ��

تربیت بدنی و هنر ابتدا از طریق کانال تلگرام  ها،مربیان خوشنویسی، کتابخوانی، زبان انگلیسی، قرآن و هدیه

 9 سپس در تاریخ. رساندندان میآموزدانشی خود را به اطالع هافعالیت اپ دروس پایهو یا در گروه واتس

، تربیت هااردیبهشت قرآن و هدیه 9ماه زبان انگلیسی، فروردین 2۵کتابخوانی،  و فروردین گروه خوشنویسی

 خود را تشکیل دادند.اپ گروه اختصاصی واتسبدنی، و هنر 

 

 

 

 

 2 یدبستان منطقهی سوم پایهآموزان و اولیای مشارکت دانش 
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 ۱۶ ۱۶ ۱4 انآموزدانشتعداد  ۱

2 

کامل فعال هستند.  در این ایام به صورت تقریباًانی که در فعالیت آموزشی مجازی آموزدانشتعداد 

 درصد مشارکت( 80)باالی 
۱2 ۱4 ۱4 

 ۱ 2 2 درصد مشارکت دارند. 80تا  ۶0انی که بین آموزدانشتعداد  3

 - - - درصد مشارکت دارند. ۶0تا  30انی که بین آموزدانشتعداد  4

۵ 

. )مشارکت کمتر حضور ندارند هافعالیتغایب هستند و در بیشتر  انی که تقریباًآموزدانشتعداد 

 درصد( 30از 

 تا قبل از عید

۱ 
- ۱ 

۶ 

قبول انجام یزان قابلبه م هایی که نقش خود را در همراهی الزم در این آموزشهاتعداد خانواده

 دهند.می
۱3 ۱۶ ۱۵ 

 ۱ - ۱ کنند.نمی ندارند و نقش خود را ایفا هادر این آموزش را یی که همراهی الزمهاتعداد خانواده ۷

 

 �� ی مفیدهای عمیق برای خانوادهبا آرزوی سالی سرشار از یادگیری و دریافت ��


