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   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن : از

   کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی: به

 کالس های آموزشی تثبیت یادگیری دانش آموزان در تابستانموضوع: 

 ( «قابل قبول»و  «نیاز به آموزش و تالش بیشتردانش آموزان دارای سطح عملکرد » ویژه )                                              

 ؛احترامبا سالم و 

جبران و تثبیت یادگیری در راستای ،  21/04/1400-401/27465در اجرای بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به شماره  

مدیران مدارس نسبت به تشکیل کالس های ،  دانش آموزان دارای افت تحصیلی دارای سطوح عملکرد نیاز به آموزش و تالش بیشتر و قابل قبول

اقدام نمایند . همچنین ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه و اطالع رسانی به آموزگاران  تثبیت یادگیری دانش آموزان در تابستانآموزشی جهت 

 تکنولوژی ابتدایی اقدام گردد.به کارشناسی  06/05/1400 تاریخ تکمیل و ارسال فرم اکسل )پیوستی( تادانش آموزان ، نسبت به و 

 :اجرا  فرآیند •
 

 
 نکات مهم : •

مطابق با برنامه ریزی مدیر مدرسه        با توجه به شرایط کرونا و وضعیت شهرستانکالس های تثبیت یادگیری تابستان  •

 برگزار شود. غیر حضوری و تلفیقیحضوری ،می تواند به صورت 

سطوح دوره اول ابتدایی که در درس های فارسی و ریاضی ، دانش آموزانتمامی مخاطبین کالس های تثبیت یادگیری ، •

دوره دوم ابتدایی که در دانش آموزان و همچنین تمامی  عملکرد » نیاز به آموزش و تالش بیشتر« و »قابل قبول« دارند

 یاز به آموزش و تالش بیشتر « و » قابل قبول « دارند.سطوح عملکرد » نریاضی و علوم ،درس های فارسی ،
 

 میزان ساعت آموزشی در هفته کالس هاپایان  کالس هاشروع 

 در هفته جلسه آموزشی 2 1400شهریور  8 1400تیر  28

 

 مافی ادا...عب

 سرپرست و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
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 باسمه تعالی

  تثبيت يادگيری دانش آموزان در تابستانشيـوه نـامه 
 « در دروس ریاضی و فارسیقابل قبول « و » نیاز به آموزش و تالش بیشتر ویژه دانش آموزان دارای سطح عملکرد تحصیلی »  

 مقدمه (:1بند)

ابتدایی اهمیت بسیار زیادی دارد ؛ زیرا اوال به مهارت های پایه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره 

خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و آداب و مهارت های زندگی اختصاص دارد. مهارت هایی که همانند زیربنای ساختمان 

گیرند و هستند و هر گونه ضعف در آن ها سبب می شود دانش آموزان در معرض افت تحصیلی و کم سوادی دائمی قرار 

یادگیری آن ها در دوره ها و پایه های باالتر صدمات جبران ناپذیری ببیند و منجر به خروج این دانش آموزان از چرخه 

آموزشی گردد. ثانیا در این دوره به دلیل سرعت باالی یادگیری دانش آموزان در صورت وجود ضعف های یادگیری در آن ها 

 ی محدود این ضعف ها را جبران کرد.، می توان با صرف زمان و تالش های

بر این اساس معاونت آموزش ابتدایی بر آن است تا برنامه جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان دارای افت تحصیلی 

دارای سطوح عملکرد نیاز به آموزش و تالش بیشتر و قابل قبول را به اجرا در آورد ؛ بنابراین شیوه نامه آن به شرح زیر ارسال 

شود. انتظار می رود با طراحی و اجرای اقدامات و فعالیت های اثربخش در این زمینه توسط شما همکاران بزرگوار ،  می

 شرایط بهبود و ارتقا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش از بیش فراهم شود.

 اهداف  (:2بند)

 مداخله آموزشی و جبران یادگیری دانش آموزان دارای افت تحصیلی 

 تعمیق یادگیری و تقویت بنیه علمی دانش آموزان 

 حمایت از دانش آموزان الزم التوجه 

 کاهش افت تحصیلی ، تکرار پایه و ترک تحصیلی ، به ویژه در پایه های اول و دوم ابتدایی 

 مخاطبین برنامه  (:3بند)

 مخاطبین این برنامه عبارت اند از :  

ابتدایی دارای سطوح عملکرد »نیاز به آموزش و تالش بیشتر« و »قابل قبول« تمامی دانش آموزان دوره اول   

 در دروس فارسی و ریاضی ؛

تمامی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دارای سطوح عملکرد »نیاز به آموزش و تالش بیشتر« و »قابل قبول«   

 در دروس فارسی ، ریاضی و علوم .

 زمان اجرای برنامه  (:4بند)
شننبهزمانی اجرای برنامه از روز بازه    شننبهتیرماه تا روز  28 دو شنی در هر  2شنهریور ماه ، به میزان  8 دو سنه آموز جل

 جلسه آموزشی است.14هفته ، جمعا 
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 فرآیند اجرا  (:5بند)
 

 

 
 

 یادآوری (:6بند)

      مطابق با برنامه ریزی مدیر مدرسه  با توجه به شرایط کرونا و وضعیت شهرستانکالس های تثبیت یادگیری تابستان  .1

 برگزار شود. غیر حضوری و تلفیقیحضوری ،می تواند به صورت 

سطوح دانش آموزان دوره اول ابتدایی که در درس های فارسی و ریاضی ،تمامی مخاطبین کالس های تثبیت یادگیری ، .2

دانش آموزان دوره دوم ابتدایی که در همچنین تمامی  و عملکرد » نیاز به آموزش و تالش بیشتر« و »قابل قبول« دارند

 سطوح عملکرد » نیاز به آموزش و تالش بیشتر « و » قابل قبول « دارند.ریاضی و علوم ،درس های فارسی ،

                            ، شهریور ماه 8 دوشنبهتیر شروع تا  28 دوشنبهزمان اجرای کالس های تثبیت یادگیری تابستان از روز  .3

 جلسه آموزشی است. 14جمعا ، جلسه آموزشی در هر هفته 2به میزان 

 

 جدول زمان بندی (:7بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 27/04/1400 23/04/1400 تدوین شيوه نامه و ارسال بخشنامه 1

 28/04/1400 27/04/1400 آموزشیاطالع رسانی به آموزگاران و برنامه ریزی جهت تشکيل کالس های  2

 06/05/1400 28/04/1400 ناسی تکنولوژی ابتداییبه کارش ل ليست دانش آموزانفرم اکس و ارسال تکميل 3

 08/06/1400 28/04/1400 شروع کالس های آموزشی 3

 10/06/1400 08/06/1400 جمع بندی و ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 4
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