
 مقذمٍ

تاا ّاذ       5931ای است کِ اس پاییش  ، هَسسِ»علَع«یا تِ عَر هختصز،  - »رٍضٌای علَع هْز«هؤسسِ 

ّای رایگاى ٍ تاکیفیت تزای ساکٌاى ضْزک سعذی ضیزاس ایداد ضذُ است. ضْزک ساعاذی،      ی آهَسش ارائِ

ّشار ًفز خوعیت، افزاد تسیااری   07ضَد، کِ تا تیص اس  ًطیي ضْز ضیزاس هحسَب هی یکی اس هحالت حاضیِ

 ی هحزٍم را در خَد خا دادُ است. اس عثقِ

خَاًی، سَادآهَسی، ٍ آهَسش تْذاضت  ّای سًذگی، تزٍیح کتاب ی آهَسش هْارت ّای هؤسسِ، در حَسُ آهَسش

 است.

 دبستاوییآمًزشپیصبروامٍ

ی هٌغقِ است  سالِ 6تا  1دتستاًی تزای کَدکاى  ی پیص ، تزگشاری دٍرُ»علَع«ّای  یکی اس تزًاهِ

ی خاری، اس آتااى       دتستاًی هحزٍم ّستٌذ. دٍرُ ی پیص کِ تِ خاعز فقز خاًَادُ اس ضزکت در دٍرُ

 اداهِ خَاّذ داضت.  33ضزٍع ضذُ ٍ تِ اهیذ خذا تا تیز هاُ  39هاُ 

سااتات در        4رٍس در ّفتِ، ّز رٍس تِ هذت  9کَدک ضزکت دارًذ. ایي کَدکاى   15در ایي دٍرُ 

 تیٌٌذ. ًفزُ آهَسش هی 59هزتی در کالسْای  4هَسسِ حضَر دارًذ ٍ تَسظ 

 دبستاوییآمًزشپیصاَمیتبروامٍ

دتستاًی در ایزاى خصَصی است، ٍ حتی هزاکشی کِ اس کیفیت آهَسضای هاٌااساثای         ی پیص دٍرُ

کٌٌذ. اس سَی دیگز، ایاي دٍرُ در          ّا علة هی ی ًسثتاً سیادی را اس خاًَادُ تزخَردار ًیستٌذ، ّشیٌِ

گذراًٌاذ ٍ     ّای هحزٍم اصالً ایي دٍرُ را ًوی ایزاى اخثاری ًیست، تٌاتزایي تسیاری اس کَدکاى خاًَادُ

 کٌٌذ. هستقیواً در کالس اٍل اتتذایی ضزکت هی

تَاًذ تَاقة سٌگیٌی را تزای کَدک، تاِ ٍیا ُ کاَدک یا               اها هحزٍهیت اس آهَسش در ایي دٍرُ، هی

گیزد کِ هعلن اًتظار دارد    ی هحزٍم داضتِ تاضذ. چٌیي کَدکی، احتواالً در کالس درسی قزار هی  خاًَادُ

ّای سادُ  ّای اتتذایی، ّوچَى در دست گزفتي قلن، اخاسُ گزفتي، یا ضٌاخت ضکل آهَساى اس هْارت داًص

دتساتااًای را         ی پیاص  آهَساى دٍرُ تزخَردار تاضٌذ. ایي اًتظار هعلن، تز ایي اساس است کِ تیطتز داًص 

ّای تسیار کوتزی در هاقاایساِ تاا          اًذ. تِ ایي تزتیة، کَدک اس ّواى هزاحل اتتذایی، اس هْارت  گذراًذُ

آهاَسی     کالساًص تزخَردار است. در هٌاعق هحزٍم، هعلن اغلة فزصتی تزای رسیذگی تِ چٌیي داًص  ّن

هاًذ. ایي هطکل هوکاي اسات حاتای در             ّا اس سغح هتَسظ کالس تقة هی آهَس تا هذت ًذارد ٍ داًص

 آهَس ًیش اثزگذار تاضذ. ی داًص ّای تحصیلی آیٌذُ سال

 دتستاًی تاکیفیت، اس چٌذ ًظز دیگز ًیش حائش اّویت است: ی پیص ی  دٍرُ

 ُّای ستاًی ضعیف ّستٌذ، یا ستاى آًْا تا ستاى  ّای هحزٍم اس حیث هْارت تسیاری اس کَدکاى در خاًَاد

ّای گفتااری ٍ ضاٌایاذاری          تَاًذ هْارت دتستاًی خَب هی ی پیص رایح خاهعِ فاصلِ دارد. ی  دٍرُ 

 تِ ًام خذا
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ای کِ تیي ستاى کَدک ٍ ستاًی کِ در آیاٌاذُ در      عَر فاصلِ کَدک را تقَیت کٌذ، ٍ ّویي

 رٍد را کاّص دّذ.  تذریس تِ کار هی

ضَد کِ تذاًین تسیاری اس کَدکاى ساکي هٌاعاق   ایي هَضَع تِ ٍی ُ ٍقتی حائش اّویت هی

عاَر در       ّای هتفاٍتی دارًذ. ّویي  اًذ کِ گَیص ًطیي، اس ضْزّایی هْاخزت کزدُ حاضیِ

، اس خولِ در هحل فعالیت ها )ضْزک سعذی ضیزاس(، هْاخزاى  ًطیي تعضی اس هٌاعق حاضیِ

 افغاًستاًی ًیش ٍخَد دارًذ. 

     ِهطکالتی کِ تزای ی  کَدک هحزٍم در ارتثاط تزقزار کزدى تا هعلن ٍ فزآیٌذ تذریس تا

آیذ،  تِ سادگی هوکي است تشت ًفس کَدک را در سال اٍل تحصیل تاخازیاة     ٍخَد هی

کٌذ. ضایذ تتَاى گفت کِ ایي تذتزیي اتفاقی است کِ اس ًذاضتي آهَسش هٌاسة در دٍراى    

 گیزد. پیص اس دتستاى ًطأت هی

گذارد: کَدک در فزآیٌذ تحاصایال تاا         کوثَد تشت ًفس، تز توام اتعاد سًذگی کَدک اثز هی

 ... . ضَد ٍ پذیزتز هی ّای اختواتی ٍ خزائن آسیة یاتی راحت ًخَاّذ تَد، در هقاتل اًَاع آسیة ضَد، در ارتثاط تا دیگزاى ٍ دٍست هطکل هَاخِ هی

 ِساالى در یا  فضاای      دتستاًی، فزصتی تزای تعاهل ٍ ّوکاری تا ّن ی پیص ی  تزًاه

تَاًذ  دّذ کِ هی ای اس سیستي تا دیگزاى را تِ کَدک هی آٍرد ٍ تدزتِ اهي را تِ ٍخَد هی

 ی اٍ تاضذ. ی هْوی تزای آیٌذُ پطتَاًِ

 ضًَاذ.   تسیاری اس اختالالت یادگیزی، ّز چِ سٍدتز تطخیص دادُ ضًَذ، تْتز درهاى هی

دتستاًی، تِ ایي هعٌی است کِ اگز کَدک چٌیاي   ی آهَسش پیص تْزُ هاًذى اس دٍرُ تی

گیزد. درهاى ی  اختالل یادگیزی  اختاللی داضتِ تاضذ، تطخیص آى تا تأخیز صَرت هی

ّاای هاحازٍم         تز ًیش ّست؛ تٌاتزایي خاًاَادُ  تز، کِ پزّشیٌِ رفتِ، ًِ تٌْا هطکل پیص

 کٌٌذ.  ًظز هی تز اس درهاى آى صز  راحت

 ِدتستاًی تلٌذهذت، فزصت تعاهل تا ٍالذیي )تِ ٍیا ُ      ی پیص ضزکت کَدک در ی  تزًاه

تَاى تزای تاال تزدى سغح آگاّی هاادراى     کٌذ. اس ایي تعاهل هی  هادر( کَدک را فزاّن هی 

 ّا داضتِ تاضذ. تَاًذ تأثیزی تلٌذهذت در خاًَادُ استفادُ کزد. ایي اهز هی

 دبستاویطلًعَایبروامٍآمًزشپیصيیژگی

 پذیزد: ّای ها، در قالة چٌذ ساتت کالسی صَرت هی آهَسش

 ساعتاکتطاف ِ ّا تا استفادُ اس اتشارّایی کِ در اختیار دارًذ ٍ تا راٌّاواایای     : تچ

دٌّذ ٍ اس عزیق تدزتِ تا هفاّین ریاضی ٍ تالاَم    ّای سادُ اًدام هی هزتی آسهایص

 ضًَذ. آضٌا هی

 گیزًذ،  ّایی را تِ تْذُ هی ّا ًقص : تچَِایياومًدیساعتومایصخالقيبازی

 کٌٌذ. ٍ تا استفادُ اس ٍسایلی سادُ ٍ تِ کار اًذاختي تخیل خَد، اخزای ًوایص هی

 کٌٌذ. ّا آثار ٌّزی خلق هی : تا استفادُ اس ٍسایلی سادُ، تچِساعتَىر 

 ساعتمًسیقی ِ ّا در ایي ساتت تا ریتن ٍ هفاّین اتتذایی هَسیقای آضاٌاا       : تچ

 ضًَذ. هی

 :ٍپطتی پز اس کتاب تِ هازکاش      کتاتذار هؤسسِ ّز ّفتِ تا ی  کَلِساعتکتابخاو

ضاى را اهاًت تگیزًذ. در ایاي      تَاًٌذ کتاتْای اًتخاتی ّا هی رٍد ٍ تچِ دتستاًی هی پیص

گَیی ًیش هزتَط تِ ّویاي   کٌذ. تزًاهِ قصِ ّا آضٌا هی ّا را تا کتاب ساتت، کتاتذار تچِ

 کالسَىر

 بازدیذازوجاری

 ساعتومایص

 



 ساتت است.

 آهَسًذ. کٌٌذ ٍ در حیي تاسی، تفکز ٍ ّوکاری را هی ّا تا ّوذیگز تاسی هی : تچَِایفکریيحرکتیساعتبازی 

 ی فزاٍاى داضتِ تاضین. آهَسضی، فیلن، تکس ٍ کتاب استفادُ ّا اس ٍسایل کو  تالش ها ایي است کِ در توام فعالیت

ا ی  تاسدیذ تا ّذ  آهَسضی ّای تفزیحی ٍ آهَسضی، ی ی تاسدیذ یا اردٍ ًیش دارًذ. ایي اردٍ هوکي است ی  اردٍ در عثیعت تا تزًاهِ ّا ی  تزًاهِ ّز اس چٌذ ّفتِ، تچِ

 ًطاًی، ی  ًداری، گلخاًِ، ٍ هحل اسکاى تطایز تاسدیذ کزدًذ. ّا اس هزکش آتص ی ها، تچِ ی سال گذضتِ تاضذ. تِ تٌَاى هثال، در دٍرُ

 ضَد. ّایی تا هَضَتات تزتیتی ٍ تْذاضت ٍ سالهت تزگشار هی آهَساى ًیش کارگاُ تزای هادراى داًص

 دبستاوییپیصیبروامٍَسیىٍ

ر هتَسظ، هااّااًاِ    آهَس، تِ عَ ی آى احتیاج تِ حوایت تیطتزی دارین. آهَسش ّز داًص  ّای هزدهی پیص رفتِ است ٍ تزای اداهِ ایي تزًاهِ، تا کٌَى اس عزیق کو 

 ّشار تَهاى ّشیٌِ دارد.  517

 یٌذ.ًوا کٌٌذ ٍ ّز هاُ آى هثلغ را پزداخت هی ها تزای ایي تزًاهِ در پی خذب حاهیاى ثاتت ّستین. حاهیاى ّز هثلغی کِ هایل ّستٌذ را اتالم هی

 ضَد: ّای ایي تزًاهِ ضاهل هَارد سیز هی ّشیٌِ

 پزداخت دستوشد کادر آهَسضی 

  آهَسضی تْیِ خشٍات ٍ ٍسایل کو 

 ِتغذی 

 تزگشاری تاسدیذّا 
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