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          شما بر  ینآفرجهان  رودد          

          �� برخط یمدرسه  هایروز  دردبستانی پیش یپایه  عملکرد گزارش ��         

خود را   یهاتیفعال  انیابا ا مرب .استند  ما  شتروش شت    لیاز اوا دبستاانپیش  یآموزش مجاز  یهاتیفعال      

 به جهت ارتباط بهارچد  روز  گذشت  پس از    .دادن  یقرار م  ایاول اریدر اخا  دبساانپیش  تلگرام  کانال  قیاز طر

 یهتا کالس رد  نوآموزانبته این ترتیت    .انجتام شتتتود ه واپ ارائت واتس قیاز طر  یآموزشتتت  یهتاتیت شتتت  فعتال بدتا

 ط یارتبتاط در شتتترا  نیا   واریمامیت  .رفادت  گقرار  ارتبتاط    در  انیت مرب  با دوستتتاتان وی خود  ایت درکدتار اول  یاپواتس

 .کد   کمک ایشان یبه آرامش روانخاص کشور 

م ت   گردی .اجرا   جانوران و اهانیگ،  نوروز، هافصل   دو ما  چهار تم  نیطول ا  در      

ارائه   تیفعال  ۵  یال 4  هر روز ح ودکه در  در نظر گرفاه شتت     د  روز تا  هنت  تم  هرزمان  

 .است گردی  ارائه  و   یتول تیفعال 200ح ود برای چهار تم به عبارتی  .ستاش   

، یباز  ،یخوانداستاان  یهاتیفعالدر قال     را  ی آموزشتیمحاوا  و مربی  داردواتستاپی  یک گرو     کالس   هر      

 در  نوشتااری  یا  یصتوتهای  پیام  و عکس،  لمیف  به صتورت کلی،،نمود  و  .. تدظیم  .  و  یآشتز ،  یاکاردست ،  ینقاشت 

  ده .می قرار نوآموزان اریاخا

در کالس شتترکت در دو نوبت صتتبو و ع تتر هر روز    زاننوآمو یرستتم  تالیتعط  ج ه  ب      

مربی   و  شتون  می حاضتر  یدورهمدر    ۱۱  تا ۱0ها از ستاعتصتورت که صتبو  نیبه اکدد .  می

 دهد . میمربوط به همان روز قرار  یهاتیفعال انیجرا در ایشان ر گوو گ، وگنتبع  از 

 

 

 

دوبار    ۱9  تا۱8 و در ساعت  دهد  یرا انجام مله  محوی  هاتیفعال  در طول روز  کودکان    

 عکس و  ،لمیف  یهاانجام شت   خود را در قال   یهاتیفعال  کرد  و  ایپ  ستر کالس حوتور

 .کدد  یگو موگنت یبا مرب ویک یگر  دربار  موضوش تم با و گذارن  شاراک میبه ا صوت
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کودکان   به  ینیتوصتت به صتتورت  انجام شتت     یکارها  یو مشتتاه    ریافتپس از د  یمرب      

  ده .می بازخورد

 

 

ها فراهم ش   ی تجربیات خانواد رگذادر این میان فرصای هم برای به اشاراک      

اجرا کرد    و  یبا فرزن انشتان طراح  را  ییهاتیفعال  هاخانواد این صتورت که    استت. به

  گذارن .میکالس به اشاراک با  و

 

  ا را اجرا نمودن .ها ررائه کردن  و کودکان آنا تیفعال 20ح ود هم در این ایام هدر  گرو  ورزش و     

 و در بعوی از روزهادرص     80باالی  از روزها    یدر بعو  یمجاز  یهادر کالس کودکان    مشارکتحوور و        

 است.درص   ۷0-۶0ح ود

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارهایی برای خوشحالی زمینک
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           ��ی برخطروزهای مدرسه در  دبستان  و دوم اولهای گزارش عملکرد پایه  ��         

 و  یمگرفام رسته پی  تلگرام  با آغاز تعطیلی م ارس آموزش را با ارستال شترف فعالیت و کاربرد در کانال        

 را ادامه دادیم.بر خط آموزش صورت به ما   نخست اسند   یدر هناه

زمتان مدتاستتت  برای برگ اری ،  این کتار شتتتامتل اناختا  محیط و اب ارهتای مجتازی الزمری ی برای برنتامته      

 ی موجود ماداس  با این شیو  آموزش و تولی  محاوای ج ی  بود.هاطرف یادگیری تغییر، هاکالس 

، بلد خوانی م تور کاا ،  ی مستاد  هافیلم،  ی کوتا  )تولی  مربیان پایه(هالمی به کمک فیمطال  آموزشت       

 گیرد.می ان قرارآموزدانشی ساد  علمی و کاربرد در اخایار هاشرف آزمایشپیشدهاد و 

و نی  تولی  محاوای آموزشتتی با نظارت راهبر آموزشتتی و گا  مشتتورت با تیم   طرف یادگیری  تغییرات      

 گوی سواالت مربیان هساد .ش   و ایشان پاسخ اعمال، گو در مجامع منی  لا تخ  ی

 هارستتانی به خانواد پ تشتتکیل شتت   و با اطالشای کالستتی در واتسهادوم استتند  ما  گرو   یاز هناه      

 آموزش را به شرف زیر پیش بردیم.

مدظور ه  بود  و ب  ان در ارتباطآموزدانشصتورت برخط با ه  مربی هر کالس ب ستاعت  ۱م ت ه  هر روز ب .1

 ده .می  امهایی را انجها و بازیها فعالیتارتباط و تعامل کودکان با یک یگر و نی  ایجاد نشتاط در آن

 ( تولیت  علوم و قرآن، ادبیتات، ریتاضتتتیهتا مدطبق بتا منتاهیم و مبتاحتز آموزشتتتی پتایته )این فعتالیتت

  .نشومی
گیرد و ایشتتان می  رد در اخایار خانواد  قراردر پایان هر روز فیلم یا کلی، آموزشتتی به همرا  کارب .2

 کدد .می اریذ پاسخ را در گرو  بارگ، پس از انجام فعالیت توسط فرزن  خود
 اق امیادگیری    یبرای تکمیل چرخه،  معین  زمانی  یهاباز   و بازخورد در هامربی با بررستتتی پاستتتخ .3

 . کد  می
تتا برای هر رو  کوچکار تقستتتیم کردیم ی کالستتتی برخط را بته دو گهتاگرو  فروردین ینیمتهاز  .4

 فرصت بیشار برای عمق بخشی به آموزش ایجاد شود.  آموزدانش
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ی ها برای اطالش از دشتواری،  ی برخط هایا ع م حوتور در کالس   آموزدانشدرصتورت غیرفعال بودن   .5

ی هتانی  پیتام بتا ختانواد  برقرار کرد  و  تلندی  ارتبتاط، کتارهتایی بته ایشتتتانکتار در ختانته و پیشتتتدهتاد را 

 کدیم.می ارسال آموزدانشصوتی برای 
هتای  بته نوبتت و برخط در گرو نمتایش( دو بتار در هناته بتا حوتتتور،  حجم، گرو  مربیتان هدر)نقتاشتتتی .6

هایی هدری در همچدین با پیشتتتدهاد فعالیت  دهد  ومی  یی انجامهاان فعالیتآموزدانشبا ،  کالستتتی

 نماید .می کودکان را دنبالشور و نشاط وخالقه  ایجاده ف ، خانه
های حرکای تالش م رسته در بهبود حال و مربی تربیت ب نی نی  با پیشتدهاد و معرفی ورزش و بازی .7

 بخش .می تقویت روحیه جمعی و سالمت جسمی کودکان را تحقق، ی گرامیهااحوال خانواد 
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          �� برخط یمدرسه  هایروز  در دبستان سوم یپایه   عملکرد گزارش ��          

 پایه:دروس ف: ال         

 یادگیری  و رشتت    در  تاثیرگذاری   ق تت    با  و  بود   فعال  قبل  از بیشتتار  حای  م ت این  در  ستتوم  یپایه  مربیان

 بردنپیش جهتت  مجتازی  یمت رستتته آغتاز  ازایشتتتان   .برنت  می پیش خت اونت   یتاری  بته را  خود کتار  آموزان،دانش

 باشتت ،  مجازی  فوتتای  دراجرا  مداستت   که شتتکلی  به  یادگیری،  هایطرف از  محاوا  جخرااستتا  به  پایه، اه اف

 فراموضتتتوعی اهت اف کردن دنبتال و محاوا  تولیت   جهتت ،اپیواتسهتای  گرو  در روزانته کدون، تتاو  انت  پرداخاته

 . ان  پرداخاه همنکری به موضوعی اه اف همچدین و...(  و گنان شدی ن، نوشان، خوان ن،)

 

 در تلگرام هاالیتعارسال ف: 1398اسفند ماه  6از       

 از اعم مادوعی هتایتمرین و هتافعتالیتت تلگرامی کتانتال طریق ازبته مت ت یتک هناته  استتتندت متا  شتتتشتتتم از

 انیمیشتن برداشتت و  نق    نامه،لغت  یتهیه  ضتر ،  ج ول  مرور  لستار، داستاان بهار،  از استاقبال  هایمأموریت

 یارائه   و طراحی  آن،  رازهای نوشتتان  و  شتتاهدامه  یخالصتته  مرور االن وز،پ  مکا  ستتریالیِ داستتاان  مورچه،

 موضتوش با بازان یشتی  کاربرد  محیط،  موضتوش با ان یشتیباز  کاربرد پاداش،  و  دانش  داستاان فارستی،  هایبازی

 از .شت    مرور مستاحت  یادگیری  طرف  اول  بخش  دو استند    ۱۱ از. شت   ارستال  آموزاندانش برای...    و ضتر 

 به  هم مان  و  ثبت،  دفاری  در  را شت   ارستال  هایداستاان ستواالت  و  هاکاربرد پاستخ شت   خواستاه  موزانآدانش

 .نماید   دفارشان اناهای در اینامهواژ  یتهیه به شروش ج ی ، هایواژ  کمک

 

 اپیی واتسهاتشکی  گروه  :1398اسفند ماه  17و  14از       

 روز  و پایه  هایکالس   از  یکی  در  اپواتس  در( ستاعت  دو  وزیر)  مجازی  هایکالس   برگ اری  استند    ۱4  روز  از

 .است داشاه ادامه اسند ما  2۷ روز تا و ش   آغاز ،یگرد کالس دو  در اسند   ۱۷
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 : تشکیل داد اپعداوین زیر را در واتسگرو  از  سهیا دو هر کالس در ابا ا  

هتای گرو بته تشتتتکیتل   گروهی  یهتام فعتالیتتجتانا  همنکری وبته مدظور    ادامته  درو    کالس ، پوشتتته،  تخاتهگرو   

 مبادرت ورزی . ی همترکوچک

  .گریک  ی یریادگیان در آموزدانشبا ه ف تعامل و مشارکت ، کالس  یبرگ ار جهت، کالس  گرو      

 (س هرسه کال)

 تمتام  در  اگیهن  هتایکتاربرد  و هتافعتالیتت و روز شتتتمتار.  هتاتیت فعتال،  هتاکتاربرد  یبتارگتذار جهتت،  تخاته  گرو      

 اخایتار درتخاته  اپواتس گرو  در ادامته در و پتایته کتانتال در گتذشتتتاته هتایمتا  و هتاهناته همتاندت   مت ت این

  گرفت.می قرار آموزاندانش

 )هر سه کالس(

 ت ویر  دریافت از  پس  )دو کالس( .نیان توسط وال  آموزدانش  یکارها  ریت و  دادن  قرار جهت،  پوشته  گرو      

 بازخورد  آموزاندانش  به نیتاز صتتتورت  در  و  کرد   مطتالعته را  هاآن  مربی  شتتت  ، انجتام هایفعتالیتت  و هاکاربرد

 هار یکی از کالس الباه د .استت شت    مداهی  بار  چد    بازخورددهی  و  پیگیری  به  موضتوش این  گاهیده .  می

کالس   دردر روز بع    هاستواالت و فعالیت،  ازت تاویر تکالی  مستاقیما برای مربی ارستال می شتود و بستاه به نی

 بررسی می شود.

  سه کالس( )هری ننر ۵و  4تر کوچک یهاگرو      

 

 را  ریاضتی کاا   مستاحت  و  محیط   هایفعالیت  و  ادامه  را مستاحت  تکمیلی  هایفعالیت  استند ما   ۱8  تا  ۱4 از 

 ط شترای با ماداست  را  آن  هایفعالیت  و  کردیم  شتروش  را ارزشتمد    آ   یادگیری  طرف استند ،  ۱8  از.  دادیم  انجام

 طرف  با  و  کرد   همفرا را  ت تویرهایی  و  هافیلم راستاا این  در  بردیم؛ پیش  هابچه  با  و  داد   تغییر  مجازی  کالس 

 .  نمودیم مهیا را نظرات گذاریاشاراکبه و گروهی گناگوی فوای کالس، در سواالتی

 این موضتتوعات با  مرتبط   هایداستتاان اناخا   و  مدابع  یمطالعه پایه،  هناگی  هایبرنامه از  یکی  در این م ت

 وجود اطرافشتتتان در کته هتاییزیبتایی دیت ن) کودکتان یتادگیری و ارتبتاطی نیتازهتای همچدین و زمتان از دور 
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 ستتازیآماد   از پس.  استتتبود ...(  و  تاثیرگذاری  ق ردانی،  دیگران،  از  مراقبت  و حمایت داشتتان،دوستتت  دارد،

 گذاریاشتاراک  به  همچدین  و  مان از استادباط  داستاان، بررستی  و  تحلیل ه ف  با ستواالتی داستاان،  محاوای

 شترایط  به  توجه با  گدجشتک  ستریالی داستاانو ارستال ا   از آن جمله اناخ. استتشت    طرف  آموزاندانش نگرش 

 ستواالت. استت ارتباطی هایمهارتتقویت    و( زیباستت هایش،چالش  وجود  با  دنیا) انگی شتی ه ف با  و  کدونی

 را اه اف  تحقق  و  داد   توجه  داستتتاان  کلی ی نکات  به را  انآموزدانش  تا شتتت    حیطرا  نحوی  به  مطل   درک

 .سازد میسر

 روز:نویام ا     

 ادامه داشت. ما  زدهم فروردینو یا های پدجم، ششم، نهم، دهمزروی مجازی در هاگ اری کالس بر

 

 :1398فروردین  16از      

 این  در .استتت  برقرار  مجازیرت ه صتتورستتی بریاضتتی، علوم و فا  هایکالس   ناکدوت  ما   فروردین از شتتان دهم

 و  کرد   آغاز را  تقستیم ِ طرف  همچدین  و  خوراکی  مواد نگه اری  هایروش   مواد،  هایحالت  یادگیری  طرف م ت

 آموزاندانش  به شت    ستزرد   هایپژوهش شتکستاه،  حقیقت  و  پیر پشتتالک ستریالی هایداستاان  .ایمبرد پیش

 تقستیم،  مخال   هایکاربرد  و  هامستاله  بد نویستی،  هایتمرین  مواد، حالت  تغییر  و  مواد نگه اری  موضتوش با

 یادگیری  هایفرصتت  بعدوان  که  ن  ابود   مواردی  جمله از...  و  ریاضتی موضتوعات  محوریت با  مجازی  هایبازی

 .است ش   سزرد  آموزاندانش به مد ل در

 هاکیراخو  -نر، نور و تقااحز آیدهامون مبپیر  تلنیقی  یادگیری  طرف ستته  مان  ،باقی  ما   دو  در  داریم  نظر  در 

 دستایابی جهت  در  را  خود رستالت  و  برد پیش  آموزاندانش با  مجازی  هایکالس   در  راو کستر گیاهان    -آمارو  

 در  را  آموزاندانش اغل  ج ی  مشتتتارکت  و  حوتتتور  م ت این  در.  برستتتانیم اتمام  به  ستتتوم  یپایه اه اف  به

 .یمابود  شاه   خود، رش   و یادگیری
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 دروسسایر ب:          

تلگرام یق کانال  از طرابا ا   تربیت ب نی و هدر  ،هاه یهقرآن و  بان انگلیستی،  ویستی، کاابخوانی، زخوشتدمربیان  

 9  ریخدر تا ستزس.  ن  ان می رستانآموزدانشخود را به اطالش    یهاالیتفعو یا در گرو  واتستاپ دروس پایه،  

، تربیت هاآن و ه یهاردیبهشتت قر  9بان انگلیستی،  ز  وردین ما رف  2۵،  کاابخوانی  و  گرو  خوشتدویستی  فروردین

 .ا تشکیل دادن  اپ را خود رخا اصی واتسگرو  اب نی، و هدر 
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 ۱۶ ۱۶ ۱4 انآموزدانشتع اد   ۱

2 

ایتام بته صتتتورت تقریبتا کتامتل فعتال  ی کته در فعتالیتت آموزشتتتی مجتازی در این  انآموزدانشتعت اد  

 درص  مشارکت(  80هساد . )باالی  
۱2 ۱4 ۱4 

 ۱ 2 2 درص  مشارکت دارن .  80تا    ۶0انی که بین  آموزدانشتع اد   3

 - - - درص  مشارکت دارن .  ۶0تا    30انی که بین  آموزدانشتع اد   4

۵ 

حوتور ن ارن . )مشتارکت کمار    هافعالیتقریبا غای  هستاد  و در بیشتار  انی که تآموزدانشتع اد  

 درص (  30از  

 تا قبل از عی  

۱ 
- ۱ 

۶ 

به می ان قابل قبول انجتام    هاالزم در این آموزشیی که نقش خود را در همراهی  هاتعت اد خانواد 

 دهد .می
۱3 ۱۶ ۱۵ 

 ۱ - ۱ اینا نمی کدد .ن ارن  و نقش خود را    هاوزشیی که همراهی الزم در این آمهاتع اد خانواد  ۷

 30/3/99 30/3/99 30/3/99 شود؟کدی  تا چه تاریخی آموزش محاوای برنامه درسی هر پایه تکمیل میفکر می 8

 

         منی   یخانواد   برای  عمیق هایدریافت   و  یادگیری از  سرشار سالی  آرزوی با          


