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اداره آموزش و پرورش کیش98-99شعار سال تحصیلی 

طیبهتحقق حیات مدرسه صالح  زمینه ساز 

هآیندبه یکی از پنج آموزش و پرورش برتر کشور طی سه سال کیش هدف ما تبدیل آموزش و پرورش 

.یاری شماستبه کمک و 

1401/06/31: پایان–1398/07/01: آغاز



گزارش اقدامات کارگروه آموزش مجازی 
اداره آموزش و پرورش منطقه کیش

99بهار  





:اقدامات حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی 

 وانی و در بخش فعالیت های مشاوره ای با هدف مدیریت بحران و پیشگیری از مشکالت رتحصیلی و تربیتیمشاوره

ر گروه پیام مشاور و صدای مشاور جهت مشاوره تحصیلی و تربیتی ددر دانش آموزان طرح ( اضطراب و استرس)اجتماعی 

های مدارس

مدارسگروه های ورزش در خانه و طراحی بازی های کودکانه توسط دبیران محترم ورزش و اطالع رسانی در رح ط

 نگارش وقرآن کریم با شعار هر روز یک صفحه و بارگذاری در فضای مجازی،30از فضای مجازی برای حفظ جزء استفاده

موزان ارسال احادیث به صورت مجازی و برگزاری مسابقه قرآنی شوق تالوت به صورت مجازی و بارگذاری تالوت دانش آ

در فضای مجازی 

 ضمن خدمت نمازشناسی ویژه فرهنگیان شرکت کننده در اجرای سراسری نماز شناسی آزمون

 آموزیتوسط اعضای تشکل های دانش در خانه بمانیمپویش اندازی راه

 جهادیگروه های استفاده از ظرفیت خبرگزاری پانا در اطالع رسانی دانش آموزان، سازماندهی فرماندهان حوزه ها و

مدارسبرای ضد عفونی کردن 

 4۵الب روزانه در قصورت  معرفی شبکه های امید، آموزش و رادیو نمایش ،برای تولید برنامه با محوریت اوقات فراغت به

برنامه با محتوای اطالع رسانی، سرگرمی، آموزشی، مهارت افزایی و فرهنگی هنری 

 تواناییمسابقات کتابخوانی مرحله مدرسه ای جشنواره دانایی برگزاری



:اقدامات حوزه معاونت آموزشی

 مدارستشکیل جلسات کیفیت بخشی  چهت نظارت بر اجرای آموزش مجازی در

پیگیری و رصد روزانه عملکرد مدیران مدارس درخصوص آموزش مجازی  توسط کارشناسان حوزه

و پیگیری رفع مشکالت احتمالی آموزش 

بررسی روزانه گزارشات ارسالی مدارس وارسال به ریاست محترم اداره

هایستاندبیرمدیرانحضورباشریفهوشمندمدرسهمحلدرمجازیفضایازاستفادهیجلسهتشکیل

دومدوره

آموزشیگروههایوهاکانالدرانعکاسوآموزشیهایپیامتهیه

مدارسومجازیآموزشکارگروهاقداماتگزارشتدوینوتهیه

پیگیری تهیه تولید محتوای آموزشی جهت درج در سایت آموزش از راه دور اداره آموزش و پرورش

کیش

شرکت در جلسات سازمان منطقه آزاد کیش و پیگیری اجرای مصوبات در مدارس

بازدید از مدارس، تماس تلفنی با مدیران و نظارت بر عملکرد مطلوب آموزش مجازی

برنامه ریزی  و پیگیری  پخش کالس های آموزشی از صدا و سیما









اطالع رسانی برنامه های آموزشی صداو سیما









:پشتیبانی اقدامات حوزه معاونت 

 مجازیبا موضوع فضای ۱۹برگزاری نشست های ضروری پیشگیری ویروس کوید هماهنگی

 مواد موردنیاز  بهداشتی برای اداره آموزش و پرورش تا ارتباط با مدیران و مدارس در کمالتهیه

.پذیردآرامش روانی و بهداشتی انجام 

 ایجاد ور افزاری مورد نیاز به منظو ارتباط با سازمان و دیگر نهادها جهت تمهید امکانات سخت مکاتبه

اقشارجامعه دانش آموزیعدالت آموزشی فراگیر در همه سطوح و مجازی با هدف ایجاد کانال فضای 

جزیره

 عالیت  و فتشویق و ترغیب آنها به آموزشگاهها و و ارتباط با مدیران و کادر اجرایی سرکشی به مدارس

همدیگرارتباط هماهنگ تر و نیز  انتقال تجارب مدارس به خدمت موثر، 

 بایست و تشویق همکاران اداری که بر اساس دستورالعمل های اداره کل محترم و ستاد جزیره مینظارت

ام در ایجاد نگردد، در عین حال اهتمخللی دورکاری در سیستم کار و خدمات رسانی به همکاران ضمن 

حت و  هستند تا با استراکورونا کنترل نیروهائی که  احتمال می رفت دارای عالئم حداقلی ویروس 

.مشکلی ایجاد نگرددرسانی آنها درخدمات دورکاری 





:اقدامات حوزه  حراست 

کنترل و نظارت بر آموزش فضای مجازی

توصیه های پیشگیرانه در بحث شیوع کرونا

ز آگاه سازی پرسنل درخصوص عدم توجه به آمار و گزارشات غیر رسمی و جلوگیری ا

تشویش اذهان عمومی



ائه پاسخگویی به مراجعات حضور و تلفنی همکاران و اولیای دانش آموزان وار

راهنمایی های الزم درخصوص شرایط پیش آمده

درج پیام های آموزشی و انگیزشی در کانال های مجازی اداره و فضای مجازی

طبرنامه ریزی برگزاری جلسات کارگروه فضای مجازی و سایر جلسات مرتب

مدیریت سایت اداره آموزش و پرورش و تهیه و تدوین گزارشات الزم

 ارتباط مستمر با مدیران و کادر اجرایی و رصد اقدامات با موضوع آموزش

مجازی



درج پیام های آموزشی و انگیزشی در صفحه اینستاگرام
اداره آموزش و پرورش کیش

22









:مدارساقدامات مدیران 
( .مجازیکالسهای )گروهها و تاالرهای مجازی  تعاملی دبیران و دانش آموزان  تشکیل •
.نش آموزان برای پیگیری موردی مشکالت درسی دا(  تلفنی)پشتیبانهای درسی اختصاص •
,  زشی تدریس تولید فیلمهای کوتاه آمو) محتواهای متنوع آموزشی توسط دبیران محترم تولید •

(... پاور پوینتهای آموزشی و 
نوان و محتواهای مهارتی و درسی تولیدی دانش آموزان به ع، فعالیتها دریافت تکالیف •

.  ارزشیابی مستمر
... (  کارنامه الکترونیک و ) بهره برداری از امکانات تحت وب سامانه همگام •
راه اندازی سامانه های تحت وب آزمونهای آنالین •
ارائه برنامه های روزانه و هفتگی جهت هماهنگی با والدین و دانش آموزان•
گردیده نظارت بر آموزش مجازی به صورت فایل صوتی و تصویری که توسط همکاران تهیه•

است
جرایی کادر ااطالع رسانی برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما و پیگیری توسط اولیا و •

مدارس
تهیه و تدوین محتوای آموزشی جهت درج در سایت آموزش از راه دور اداره آموزش و •

پرورش کیش



ا را نکات بهداشتی و استفاده از جمالت مثبت و امید بخش برای تحقق شعار ما کرونآموزش •
شکست می دهیم 

تهیه کاربرگ های مناسب آموزشی و تمرین و تکلیف توسط همکاران•
معرفی سایت های معتبر و مورد تایید آموزش و پرورش به همکاران و اولیا •
راگیرانتلفنی با اولیایی که دسترسی به فضای مجازی ندارند و پیگیری امور آموزشی فتماس •

تدریس و رفع اشکال و ازمون ازمدرسه، ارتباط مجازی با دانش اموزان و اولیا در گروه های درسی 
دانش اموزان در دروس 

استفاده از بانک سوال برای دانش اموزان آزمون از راه دور
 حضور غیاب در فضای مجازی
 کالس درس جهت ایجاد استودیوی ضبط تدریس مجازی همکاران تخصیص
استفاده از فضای وب جهت برگزاری آزمون های آنالین
ارتباط مشاورین مدارس به صورت مجازی و تلفنی با دانش آموزان
ی تماس با خانواده های دانش اموزانی که مکان استفاده از فضای مجازی ندارند و امانت دادن گوش

هوشمند و خرید شارژ برای استفاده از فضای مجازی
تماس تلفنی با دانش آموزان و رفع اشکال درسی ایشان
ی ، ایجاد کانال و گروه در فضای مجازی و ارائه دستورکار دبیران به شکل های فایل های صوت

ارائه مشاوره -به دانش اموزان ...تصویر از دستنوشته ی همکاران و ،word ،pdfتصویری ، 
تحصیلی به دانش آموزان



اقدامات آموزشگاه های 
مقطع ابتدایی







دبستان پروین اعتصامی





دبستان البرز







دبستان ابن سینا



دبستان مهر



دبستان شهید فکوری



دبستان شهید فکوری



دبستان اندیشه



دبستان مولوی





یردبستان پسرانه امیرکب



دبستان کوثر



دبستان جمهوری اسالمی





دبستان ایران زمین



پیش دبستانی و دبستان 
یغیردولتی دخترانه دکتر حساب



الغدیردخترانهپیش دبستانی و دبستان  غیردولتی







یرپیش دبستانی و دبستان غیردولتی  پسرانه الغد





ی پیش دبستانی و دبستان غیردولت
پسرانه کیان



اقدامات آموزشگاه های 
دوره اول متوسطه





آموزشگاه  نمونه دولتی بعثت



آموزشگاه دانا





آموزشگاه دانا–تشکیل زنگ ورزش مجازی 



آموزش مجازی ساخت کاردستی 

آموزشگاه دانا







آموزشگاه هاجر





آموزشگاه توحید





بهمن22آموزشگاه 





آموزشگاه دوره اول متوسطه مبین خلیج فارس





اقدامات آموزشگاه های 
دوره دوم متوسطه





(ره)آموزشگاه امام خمینی 







آموزشگاه فاطمیه



آموزشگاه فاطمیه







آموزشگاه الزهرا







فنی و حرفه ای پردیس علم /هنرستان کاردانش هدف



فنی و حرفه ای پردیس علم /هنرستان کاردانش هدف















هنرستان مبین خلیج فارس





موسسه علوم و فنون کیش



:تهیه و تدوین

و کارشناسی تکنولوژی

آموزشیگروههای 

زیبای کیشجزیره آموزش و پرورش اداره 

1399فروردین  


