
  

  

برگزار گرديد ،جلسه بـا سـخنراني مـديريت     2در سالن اجتماعات دبيرستان فرزانگان  27/2/99جلسه شوراي دبيران در روز شنبه مورخ 
ـ   ، ايشان گرديدآغاز درسه ممركز سركار خانم صفائي پيرامون مسائل  ي در ضمن قدرداني از دبيران ،پيرامون ادامه رونـد مسـائل آموزش

و نحوه عملكرد مطلوب ايشـان   دبيران زحماتنيز ضمن تشكر از  معاون آموزشي در ادامه سركار خانم دلير، صحبت نمودند ، فضاي مجازي
همچنين ،برنامه  ؛صحبت نمودند در فضاي مجازي و برنامه ريزي نحوه ادامه كار  در ارتباط با مباحث آموزشي در ايام شيوع ويروس كرونا،

و ارايه بازخورد و نمـرات ماهانـه    نحوه برخورد با دانش آموزان ضعيفو نيز  شيوه ارزيابي دانش آموزان پايان ترم خرداد ماه،امتحانات 
 .رسانده شد محترم دبيران به اطالع ارديبهشت ماه به اوليا 

  به شرح ذيل مي باشد:ارزشيابي  دانش آموزان موارد مطرح شده در خصوص 

بـه شـيوه   دهـم و يـازدهم   در پايـه هـاي   و شـوراي مدرسـه   با توجه به بخشنامه آموزش و پرورش ارزشيابي پاياني(تراكمي) نوبت دوم (خرداد ماه)  -
ش آموزان به عهده معلمان و مديران مدارس خواهد بود.معلمان مـي  غيرحضوري برگزار مي شود و مسئوليت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تربيتي دان

توانند براي اطمينان از تحقق اهداف دروس، بر اساس مستندات و شواهد جمع آوري شده از مشاركت دانش اموز در فعاليت هـاي آموزشـي تربيتـي    
(آفاليـن) و بـرخط   » بـرون خـط  «شـيابي غيـر حضـوري   داخل و خارج از كالس درس و مدرسه،آموزش هـاي مجازي،نتـايج ارزشـيابي حضوري،ارز   

پژوهش هـاي دانـش امـوزي مـرتبط بـا دروس،خالصـه نويسـي،نتايج ارزشـيابي هـاي          ،ابتكارات و خالقيت ها در موقعيت هاي يادگيري،»(آنالين)
عيين و به مدير مدرسه ارائه نمايد.اين نمره تكويني(مستمر)نوبت اول و دوم و پاياني(تراكمي)نوبت اول و ساير روش هاي ارزشيابي،نمره دانش اموز را ت

 در ستون ارزشيابي تكويني(مستمر)و پاياني(تراكمي)نوبت دوم(خرداد ماه)ثبت و با رعيت مقررات،اعالم نتيجه خواهد شد.

صرف نظـر از ميـزان اسـتقبال    مطابق برنامه هفتگي با حضور مديران،عوامل اجرايي و آموزشي دبيرستان ،  27/2/99در هفته اول بازگشايي از تاريخ  -
 داير و اماده ارائه خدمات آموزشي مي باشند. دانش آموزان،

 آموزش غير حضوري دانش اموزان تا اتمام محتواي كتب درسي استمرار مي يابد.بودجه بندي  -

ا به هر دليـل ديگـر در يـادگيري محتـواي     براي ان دسته از دانش اموزاني كه به دليل عدم دسترسي به فناوري و يا برنامه هاي تلويزيوني ويمدرسه  -
 درسي باقيمانده از زمان تعطيلي مدارس ضعف دارند،برنامه مشخص جبراني با محوريت معلم كالس تعيين نمايد.

ينـد. ايـن   معلمان وضعيت تحصيلي و يادگيري هر دانش اموز را در هفته اول بررسي و بر اساس آن برنامه تداوم يادگيري و رفع اشكال را تنظـيم نما  -
  سي در شوراي مدرسه مطرح و مبناي تصميم گيري اعضاي شورا قرار مي گيرد.ربر

  


