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 : اهم موضوعات 

 به نام خداوند رنگین کمان

و خاندان پاکش آغاز کرد و ( ص)آموزگار محترم جلسه را با ذکر نام خدا و درود و سالم بر حضرت محمد

 :مطالب زیر را ایراد فرمودند 

  از اولیا . در پوشه کار قرار می گیرد  دانش آموزاننمونه از بهترین کارهای  11در ارزشیابی توصیفی

خواسته شد که پوشه کار فرزند خود را بازدید نمایند و یک نمونه از بهترین کارها را در برگه ای 

 . یادداشت نمایند 



  ولی امضایی که صورت می گیرد . برگه هایی که در پوشه کار قرار می گیرد حتما امضا شده باشد

             برگه ها حتما توسط . ز بررسی دقیق برگه صورت می گیرد خیلی مهم است چون امضا پس ا

 .غلط گیری شود و اولیا پس از بازدید تمام این موارد برگه را امضا نمایند با رنگ سبز  دانش آموزان

  ه در که میزان مطالب یادگرفته شد».....پیک «آزمونی گرفته می شود به نام  دانش آموزانهر ماه از

سنجیده می شود و نمودار هر ماه در کالس نصب می گردد و با هم مقایسه می  دانش آموزانهر ماه 

 . شود 

  زیاد بوده است مثالً اعداد مرکب را تعداد خیلی زیادی  دانش آموزاندرپیک مهر ماه میزان فراموشی

 .فراموش کرده بودند 

 گرفته می شود که هدف یادگیری دروس  دانش آموزان در پایان آذر و اوایل دی ماه آزمونی کلی از

 . تدریس شده است 

  خواسته شده که در دفترچه ای مطالعات آزمون انجام شده توسط اولیا امضا شود  دانش آموزاناز . 

 لی را بدون جواب می گذارند سوا دانش آموزانوقتی . زیادی به یادگیری می کند  پیش مطالعه کمک

 .یعنی آن درس و آن سوال را اصال متوجه نشده اند 

  در این فصل از مویز و کنجد بیشتر استفاده کنید و از کاکائو . توجه کنید  دانش آموزانروی خوراکی

 .حد امکان استفاده نکنید در 

  پرسش های کالسی خیلی مهم هستند . به تکرار و تمرین ها اهمیت دهید. 



  دانش آموز فقط نمره  پایان ترم نیست و روند تحصیلی او در طول سال اعم مالک سنجش علمی یک

 .از برگه های کتبی و پرسش کالسی مد نظر قرار می گیرد 

  داده می شود در روز بعد پاسخ سواالت با توضیحات کامل در  دانش آموزانهای ریاضی که به تمرین

 .این خود نوعی تدریس غیر حضوری است . وبالگ قرار می گیرد 

  جباری است که باید یکی از موضوعات ا دانش آموزانطرح نویسنده کوچک که برای تمام مرحله اول

پس . با آن آشنایی دارند  دانش آموزانی قبل نیز اجرا می شده و این طرح سالها. را انتخاب کنند 

و جمع آوری تمام داستان ها ، برترین ها انتخاب می نوشتن داستان و تحویل آن به آموزگار محترم 

 . شود و از آن شخص خواسته می شود که داستان خود را شاخ و برگ داده و کامل نماید 

 االت اولیا پاسخ دادند در انتها آموزگار گرامی به سو . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


