گزارش جلسه شورای دبیران دبیرستان فرزانگان3
شنبه مورخ 97/06/12

ساعت 9:30 – 12:30

 دستور جلسه:
 خیر مقدم مدیر دبیرستان سخنرانی جناب آقای مددی مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش پیرامون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان مسائل آموزشی شرح جلسه:
جلسه رأس ساعت  9:30با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید شروع شد .سپس سرکار خانم چهاردهولی خدمت آقای
مددی و همکاران خیر مقدم گفتند.
صحبتهای آقای مددی پیرامون سند تحول بنیادین آغاز شد .نحوه الزام و تکمیل این سند و پشتوانه علمی آن
توضیح داده شد و درباره این که مدرسه باید مسؤول تربیت همه جانبه دانشآموزان باشد و همه دروس را راهی برای
رسیدن به تربیت فردی که تربیت همه جانبه بشود ،به طور مفصل توضیح دادند.
خالصه مطالب ایشان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تربیت تک بعدی و کاریکاتوری ممنوع است.
در تمام دروس اعم از دینی ،ریاضی ،زیست ،اجتماعی و ...اهداف تربیتی لحاظ شود.
تربیت زمینهسازی برای انتخابی آگاهانه است پس ابتدا باید دانشآموزان را اقناع کرد.
هر مدرسه باید بخشی از ارزشهای این سند را به عنوان فلسفه آموزشی و تربیتی خود برگزیند.
روحیه مشارکتجویی در مدرسه تقویت شود.
برای تحقق راهکارهای سند تحول برنامهای به عنوان چشمانداز آینده مدرسه نوشته شود .هرچند که این سند
به دنبال یکسانسازی مدارس نیست.
از ظرفیت همه دانشآموزان و معلمان استفاده شود و هر  6شاخه علوم مورد تدریس قرار گیرد (علمی و فناورانه،
اعتقادی و عبادی-اخالقی ،اقتصادی و حرفهای ،اجتماعی و سیاسی ،زیباشناسی و هنری ،و زیستی و بدنی) و در
راستای یکدیگر حرکت کنند.

پس از صحبتهای آقای مددی ،خانم چهاردهولی در مورد جایگاه دبیران رسمی و غیررسمی و آموزش ضمن خدمت
و کسب مهارتهای تدریس مطالبی را گفتند.
سپس خانم جلیلی درباره ترم تابستانی و تحلیل آزمون جامع تابستان و ارائه طرح درس و بودجهبندی ساالنه همکاران
مطالبشان را بیان کردند و توضیح دادند که امسال مسؤولین پایه کلیه کارهای پایه اعم از مشاوره و پشتیبانی تحصیلی
را بر عهده دارند.
 -دفاتر کالسی به عنوان سند رسمی مدرسه محسوب میشود و باید در دفتر مدرسه نگهداری شود.

 همکاران مسائل دانشآموزان را به معاونین پایه اطالع دهند تا راهکارهای الزم جهت بهبود شرایط دانش-آموزان اندیشیده شود.
 روی حضور و غیاب دانشآموزان توسط معلمان تأکید شد. در برگزاری آزمونهای کالسی تعادل برقرار شود تا همه دروس مورد توجه دانشآموزان قرار گیرد.جلسه رأس ساعت  12:30دقیقه با ذکر صلوات و تشکر از حضور همکاران خاتمه یافت.

اسامی همکاران شرکت کننده در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم چهاردهولی

مدیر

18

خانم اکرم

دبیر ورزش

2

خانم جلیلی

معاون آموزشی

20

خانم تقیزادگان

دبیر ادبیات

3

خانم برادران

مسؤول آموزش دهم

21

خانم قندی

دبیر ادبیات

4

خانم رضاقلی

مسؤول آموزش یازدهم

22

خانم معصومی

دبیر هندسه و جبر

5

خانم افسرده

مسؤول پایه دوازدهم

23

خانم مسروری

دبیر ریاضی

6

خانم عابد

مسؤول امور مالی

24

خانم بیگدلی

دبیر ریاضی

7

خانم فرجی

مسؤول پژوهش

25

خانم زارع

دبیر فیزیک

8

خانم اسدی

مشاور

26

خانم نظری

دبیر فیزیک

9

خانم نامداری

معاون فناوری

27

خانم اصغری

دبیر شیمی

10

خانم ایزدپناه

امور دفتری

28

خانم توانا

دبیر شیمی

11

خانم ورمزیار

مسؤول سایت

29

خانم موسوی

دبیر زبان

12

خانم مهدیزاد

مشاور سال دوازدهم

30

خانم میرزاییان

دبیر زبان

13

خانم علیپور

کارشناس

31

خانم آقایی

دبیر زیست

14

خانم کریمیان

مربی پرورشی

32

خانم سندی

دبیر زیست

15

خانم رضایی

دبیر آزمایشگاه فیزیک

33

خانم نازاری

دبیر تاریخ

16

خانم آریازاده

دبیر آزمایشگاه شیمی

34

خانم باجالن

دبیر سواد رسانهای

17

خانم نجفی

مسؤول سایت

35

خانم واجدیان

دبیر سواد رسانهای

به روایت تصویر

سال تحصیلی 97-98

