طرح تجهیز کتابخانه های کالسی مدارس چندپایه

اهداف طرح :

 کیفیت بخطی بٍ کالس َای چىذ پایٍ
 ایجاد عذالت آمًزضی در مراکس محريم


ایجاد عالقٍ ي گسترش فرَىگ کتاب خًاوی در بیه داوص آمًزان

گزارش طرح:

در سایٍ عىایت ديلت تذبیر ي امیذ ي بٍ مىظًر تحقق عذالت آمًزضی تًجٍ خاصی بٍ مىاطق محريم ريستایی اوجام
گرفتٍ ي مذارس چىذ پایٍ ريستایی ویس از امکاوات ي تجُیسات ورم افساری ي سخت افساری بُرٌ مىذ می ضًوذ درایه
راستا  ،ادارٌ کل آمًزش يپريرش استان آرربایجان ضرقی بٍ لحاظ اَمیت غىی کردن کتابخاوٍ َای کالسی مذارس
چىذپایٍ يمحريم طرح تجُیس کتابخاوٍ َای کالسی مذارس چىذپایٍ را از سال تحصیلی  1393- 94آغاز ي در مرحلٍ
ايل طرح با عىًان کاريان امیذ َمذلی با یار مُربان  1200کتابخاوٍ کالسی مذارس چىذپایٍ زیر  19وفر داوص آمًز را
بٍ کمذ کتابخاوٍ کالسی ي کتاب تجُیس ومًد .

ایي رًٍذ در سبل تحصیلی  1394-95درهرحلِ دٍم طرح ثب عٌَاى کبرٍاى اهیذ (ّ )2وذلی ثب یبر هْرثبى
ًیس ثب تجْیس  1200کالض چٌذپبیِ هذارض دارای 19الیً 40فر داًص آهَز اداهِ یبفت .

 در جریبى دٍ سبل تحصیلی تعذاد  2400کالض چٌذ پبیِ ثِ کتبة ّبی هطبلعِ ٍ غیر درسی تجْیس
ضذُ است  .اهیذ است در سبیِ عٌبیبت خذاًٍذ هتعبل ٍ هسبعذت هسئَلیي ٍزارتی ٍاستبًی ٍخیریي
کلیِ کالض ّبی درسی هذارض اثتذایی را تب پبیبى دٍلت دٍازدّن ثِ کتبثخبًِ کالسی ٍکتت هٌبست
ثراسبض ًیبز هطبلعبتی داًص آهَزاى هجْس ًوبیین.
 هحتَای آهَزضی ثرای کالض ّبی چٌذپبیِ ثِ صَرت  CDثب رٍیکرد آهَزش تلفیقی در ادارُ
کالض ّبی چٌذپبیِ تْیِ ٍ ثِ هذارض ارسبل هی گردیذُ است .

 تجْیسات َّضوٌذ ٍ اهکبًبت ًَیي آهَزضی ( کبهپیَتر ،لپ تبپٍ ،یذئَپرٍشکتَر ٍ  )...ثِ هذارض
چٌذپبیِ استبى ثب اٍلَیت هذارض دارای پبیِ ضطن اثتذایی تخصیص یبفتِ است .
 جطٌَارُ طرح درض پصٍّی ثرای هعلوبى عالقوٌذ تک پبیِ ٍ چٌذپبیِ ٍ ّوچٌیي جطٌَارُ جلَُ
گبُ اثر ٍ اًذیطِ ثب ضرکت هعلوبى چٌذپبیِ در هذارض ثرگسار گردیذُ است .

