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( قرار شد پنجشنبه ها  %17حدود موافقت با توجه به نتایج نظرسنجی که از اولیای محترم و دانش آموزان بدست آمد )   - 7

دوم تعطیل شود و کلاسهای درسی این روز به روزهای شنبه تا چهارشنبه منتقل شوند .  در ترم  

قرار شد با توجه به تعطیلی روز یکشنبه آینده ) شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( و اینکه بعضی از دروس این روز  – 2

قل شود . تک ساعتی هستند ، تعطیلی بعد از امتحانات ترم اول به زمان دیگری منت  

با توجه به رصد مدرسه از میزان تکالیف و همچنین دریافت نظر اولیاء محترم توسط اعضای محترم انجمن در این زمینه ،  – 9

 به نظر می رسد فعلاً وضعیت حجم تکالیف متعادل بوده و در صورت برهم خوردن توازن ، مجدداً با مداخلۀآموزش مدرسه ، 

خواهد شد .شرایط اصلاح   

عضی از لحاظ کردن تعطیلی برای دروس خاص در برنامۀ امتحانات ترم اول ( ، نظر ب با توجه به مصوبۀ قبلی انجمن )  – 4

این است که بعضی از این تعطیلی ها لزومی نداشته است و این موضوع باعث شده است دانش آموزان وقت های  ولیاء محترما

را از مطالعه دور کرده و درگیر استفادۀ بیشتر از  فضای مجازی شده اند . اضافه ای پیدا نمایند که آنها  

توسط آموزش  . قرار شد با بررسی دقیق تر این موضوعتم و هشتم  بیشتر به چشم می خوردالبته این موضوع در پایه های هف

، این مسأله پیگیری شود .مدرسه  

. بعد از مذاکرات در این زمینه قرار ه نام آموزش برنامه ریزی مطرح شداز طرف انجمن پیشنهاد اضافه کردن درسی ب – 7

چنینی و یا موضوعات دیگری مثل خود کنترلی ، پاسخ به شبهات و ...) با توجه به سرفصل مربوطه (  در شد موضوعات این

. اعی و یا پیام های آسمان گنجانده شونددروسی مانند تفکر و سبک زندگی ، مطالعات اجتم  

) برقراری فشار متناسب   سه موضوع  باره ، دربرای جلسۀ بعد پیشنهاد شد اعضای محترم انجمن  با توجه به دغدغه های– 6

( علمی به دانش آموزان ، نحوه صحیح بازخور گیری از شرایط دانش آموزان از اولیای عزیز و رعایت صداقت در فعالیت ها 

 بحث و گفتگو صورت پذیرد.

 

  


