
 
 باسمه تعالی

و مربیاناولیا  مصوبات و مذاکرات جلسۀ انجمن  

مفید)یادگارامام( پسرانه دبیرستان دوره اول   
 

 18الی  16ساعت                                99.11.08تاریخ:                                    4شماره جلسه: 
 ؛غفاری و جوزانی کهنو خانم ها یدی،خادم،شریعت،میرقاسمی،آزمندیان؛ س آقایان :حاضرین

 :سرکار خانم روستاغائبین

 مصوبات:
      روز والدت موضوع سال سهای درسدر ابتدای کال ،در جلسه انجمن پیشنهاد داده شد - 1

حضرت زهرا ) س ( و روز مادر به شیوه هایی هم چون پخش کلیپ کوتاه ، سرود یا شعر یا مداحی 

 .  ، روایت و سخنرانی یا ... پوشش داده شود و به آن نیز پرداخته شود

مخصوص مثل سنوات قبل در ایام تعطیالت نوروز کالس درسی نخواهیم داشت ولی تکالیف  – 2

 عید در دروس مختلف داده خواهد شد .

مراسم های حضوری بعد از عید شامل جشن تکلیف برای پایه های هفتم و هشتم و جشن  – 3

 فارغ التحصیلی برای پایۀ نهم برگزار خواهد شد.

 .آزمونهای تستی با توجه به رویکرد مدرسه مغایر با اهداف مدرسه است – 4
 ) دالیلی هم برای این مسأله عنوان شد:  

 .این آزمونها جذابیت زیادی دارند ولی به عمق یادگیری دانش آموزان کمکی نمی کنند - الف(

                         فخرفروشی نفرات برتر و بعضی اوقات نتایج این آزمونها غرور کاذب در بچه ها ایجاد می کنند و باعث - ب(

 .رخوردگی افراد آخر لیست می شوندس

 .رغبت شان به این آزمونها کاسته می شود بچه ها را خسته می کند و در دبیرستان از -ج( 

با توجه به اطالعاتی که از دبیرستان استخراج شده است نتایج بهتری از کنار گذاشتن این آزمونها در -د( 

 ( ست، مثالً از کارگروهی ها نتایج بهتری بدست آورده ایم سالهای اخیر بدست آمده ا

موضوع نگرانی اولیای محترم در رابطه با تخلف برخی از دانش آموزان در جلسۀ آزمون ها  – 5

 مطرح شد و دیدگاه های مدرسه عنوان شد 

بچه ها  –برخورد مدرسه در این زمینه تربیتی است و اصل بر صداقت بچه ها است ب  –الف 

باید به دانش  –اساساً متشرع هستند ودر برخورد با متخلفین وظیفۀ مدرسه ارشادی است ج 

آموزان یادآوری کرد که مسئولیت این موضوع با خودشان است و اگر شرایط به حالت امتحان 

) البته  حضوری برگرددبعداً برایشان ممکن است دردسر ایجاد شود و از پس آزمونها بر نیایند 

 نهایی پایۀ نهم درترم دوم حضوری برگزار می شود (  امتحانات


