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رب آن مردم دیده روشنایی
مناسبت این هفته :شنبه  -99/7/26روز ورزش و تربیتبدنی
تحرک یعنی زندگی
ز سستی کژی زاید و کاستی

ز نیرو بود مرد را راستی

نتایج جلسات والدین
«مؤسس»
عزیزان بزرگوار؛ باتوجه به پایان دوره اول جلسات والدین ،پیشنهادات شما در جلسه شورای مدرسه،
طرح و تغییرات زیر صورت گرفت.
 -1ورزش در یک مدل کارشناسیشده به صورت آزمایشی وارد برنامه شده است لطفاً نسبت به اجرای
آن دقیق باشید و در نظرسنجی مربوطه که توسط روابطعمومی انجام خواهد شد شرکت فرمایید.
 -2آموزش درس هنر از هفته آینده به صورت پروژهای مطابق مناسبتهای تقویم باتوجه به آموزش
تکنیکهای الزم ،با برنامه پلکانی در سند هفت ساله به صورت آنالین و آفالین توسط خانم راموزی
وارد برنامه میشود.
 -3ادبیات کهن و مشاعره در حال بهسازی در سیستم آنالین است که امیدوارم قابل اجرا باشد .اشعار
هفته ،قبالً ح ضور شما ارسال خواهد شد که نسبت به آن مطالعه داشته باشید اما توجه داشته
باشیم که دانش آموزان در وهله اول با استفاده از آهنگ ،اشعار را از حفظ میشوند و در مراحل
باالتر معنای آن را درک خواهند نمود ،نگران آن نباشید.
 -4سیستم کنترل پیشرفت تحصیلی و ارائه کاربرگهای جدید از ماه آبان آغاز میشود و تا پایان
سالتحصیلی ادامه دارد.
 -5آموزگاران محترم برای تدریس به قدر کافی از ابزار استفاده خواهند نمود و هر نوع تدریس آنها
همراه تصویرشان میباشد.
 -6در زنگهای تفریح آهنگ مناسبی پخش خواهد شد و مدرسین محترم مراقب خواهند بود که
دانشآموزان صندلی خود را ترک کنند و شما توجه داشته باشید که آنها از تغذیه مناسبی باالخص
آب و خرما استفاده کنند.
 -7دانش آموزان قبل از آغاز کالس حتماً باید از بستر خارج شده و موارد بهداشت فردی را انجام
دهند ،صبحانه میل کنند ،لباس ورزش خود را بپوشند و با رعایت آداب دانشآموزی در محل امن
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و ثابتی که به عنوان کالس انتخاب کردهاید مستقر شوند .حضور در کالس با لباسهای مختلف
ممنوع میباشد.
 -8حضور مداوم مؤسس ،مدیر و معاونت آموزشی در کالسهای آنالین و نظارت بر انجام تدریس
مطابق طرحدرس انجام میشود.
 -9تعریف کردن کالس مهارتهای اجتماعی همراه با دوستی و گپ و گفت فرهنگی با دانشآموزان
به تدریج در برنامه قرار میگیرد.
 -10آغاز برنامه های روانشناسی با تأکید بر موضوع فضای مجازی ،محاسن و خطرات آن از روز
چهارشنبه  99/7/30ساعت  3تا  5بعدازظهر را به اطالع میرسانیم .حضور فعال شما در این
جلسات ضروری میباشد.
 -11مطالعه و کتابخوانی (توسعه سواد خواندن) مطابق یک طرح پلکانی هفت ساله ویژه مدرسه تقوا
آرام وارد برنامه میشود.
 -12اضافه شدن ویس توضیحی آموزگاران در رابطه با تکالیفی که ارسال میشود باالخص در دوره اول
آغاز میگردد.
 -13سرعت تدریس موضوعهای جدید کم می شود و تأکید بر درک مفاهیم و تمرین و تکرار بیشتر
توسط آموزگاران محترم در برنامه قرار میگیرد.
 -14تدریس کتاب های تفکر و سبک زندگی ،کار و فناوری در پایه ششم توسط خانمها ماشاءالهی و
پهلوان در ماه آبان شروع میشود.
 -15مراقبت آموزگاران و مدرسین محترم بر حضور دائمی دانشآموزان در کالس با تقاضای روشن
کردن دوربین یا سؤال از دانشآموزان مورد تأکید است.
 -16توجه دقیق بر اهمیت نُ ه سال اول عمر در وادی تربیت توسط والدین محترم ،یادآوری میشود.
هرگونه رفتار با فرزندان در این سن باید مطابق روانشناسی رشد و علمی و منطقی باشد .برای
مثال :برقراری کالسهای خصوصی در این سن دانشآموزان را تحتفشار روحی و عدم دریافت
نتیجه مینماید لذا از گرفتن معلم خصوصی پرهیز فرمایید.
 -17توجه به چگونگی عملکرد مغز در یادگیری که تالش بیشتر دانشآموزان موجب گسترش اتصال
نورونها و باهوشتر شدن آنها میشود هر دانشآموز باید در موقعیت خودش تا حداکثر ظرفیت
تالش کند .از خسته شدن آنها نگران نباشید باید حالشان خوب باشد.
 -18تکمیل شناسنامه تندرستی و ارسال آن از طریق روابطعمومی مورد انتظار جدی است.
 -19تکمیل فرم خودارزیابی ویزه والدین و ارسال به موقع آن به مدرسه مورد تقاضا میباشد.
 -20میزگرد دانشآموزی و گپ و گفت فرهنگی-اجتماعی توسط مؤسس در ماه آبان به فعالیتها
سالمت و پُرتوان باشید
میپیوندد.
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