هذف کلی طرح
کودکان آهسته گام

وزارت آموزش وپرورش
اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان
معاونت آموزش ابتدایی
اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی ابتدایی

کودکان آهسته گام

آّستِ گام تِ ایي دلیل کِ ایي گسٍُ ًسثت تِ ّمن نمي ٍنماا ّما
خَدضاى آّستِ تس فسایٌد یاد گیس زا طی هی کٌٌد ًٍیاشهٌمد غمثس
ٍحَغلِ فساٍاى هستیاى خَد ّستٌد

اهمیت و ضرورت

تا عٌایت تمِ تاکیدانمٌاد تماس دنمتی دزخػمَظ داًمص آهمَشاى
دازا َّش هسش تا تَجِ تمِ ضمسایح حماکن تسهمدازج اشجولمِ
تساکن تاس آهاز داًص آهَش ٍ ...ایي داًص آهَشاى ًیاش تِ تَجِ
ٍ آهَشش ّا ٍیژُ دازًد .لمرا تمِ هٌرمَز ای ماد تٌمَتق ازت ما ٍ
ت َیت زًٍد آهَشضی ٍپسٍزضی ٍتثثیت یادگیس قازت ما هْماز
ّا پایِقعولکسد ذٌّی ٍ ضٌاختی ایي داًص آهَشاى ٍجلَگیس اش
تسک تحػیل آًاى ق طسح حوایت اش کَدکاى آّستِ گمام تما ّمد
ازائِ آهَشش ّا جثساًی دز10ضْسنمتاى ٍ 4هٌط مِ آهَشضمی
انممتاى کممِ تمماستسیي آهمماز داًممص آهممَش دیسآهممَش دزپایممِ اٍا زا
دازًدقاجسا هی گسدد.

توسعه وبسط عذالت
آموزشی وارتقاء
کیفیت آموزشی

اهذاف کمی

اجممممسا تسًاهممممِ
دز 14ضْسنمممتاى
ٍهٌط ِ ٍتسگصاز
کمممممیج ّممممما
آهممَشش جثساًممی
تسا  3825داًمص
آهَشتمما هطممکی
عوممَهی یممادگیس
(دیسآهَش)پایِ اٍا
اتتدایی

اهذاف کیفی

مخاطبیه

 ای اد فسغت تسا زفع کانتی ّا یادگیس داًمص آهمَشاى تما

داًص آهَشاى تا
هطکی عوَهی

تَجِ تِ تفاٍ ّا فسد
 جلَگیس اش افت تحػیلی ٍ پدیدُ

تسک تحػیل

 ای ممادتٌَت قازت مما ٍت َیممت زًٍدآهَشضممی ٍپسٍزضممی ٍتثثیممت
 ای اد شهیٌِ ّا سشم تسا تْثمَد ضماخع ّما کومی ٍ کیفمی
آهَشش ٍ پسٍزش
 ت َیت زًٍد هطلَب آهَشضی ٍ ای اد شهیٌِ هٌانة تسا داًمص
آهَشاى جْت جثساى ع ة هاًدگی تحػیلی
پیص تیٌی ضدُ دز ضیَُ ًاهِ آهَشش

تلفی ی فساگیس کَدکاى ٍ داًص آهَشاى تا ًیاشّا ٍیژُ
 کاّص ّصیٌمِ ّما ٍتازهمالی ًاضمی اشتکسازپایمِ تمسا آهمَشش
ٍپسٍزش ٍخاًَادُ ّا

(دیسآهَش)
دختسٍپسس

یادگیس دز داًص آهَشاى دیسآهَش

 تح ق ّسچِ تیطتس اّدا

یادگیس

سال تحصیلی98-99

اتتدایی پایِ اٍا

