گفت و گوهای سازنده...
همان طور که در چشم انداز موسسه فرهنگی ،آموزشی دانش دیده شده است ،یکی از اهداف ما پرورش
آینده سازانی پویا ،خوش فکر و اندیشمند است.
از جمله برنامه هایی که در این راستا برای دانش آموزان تدارک دیده شده ،می توان به جلسات هم اندیشی،
جلسات آموزش خانواده ،جلسات پرسش و پاسخ دینی و نشست های دوستانه ،همچنین سخنرانی در
مراسم صبحگاه توسط دانش آموزان اشاره کرد.

اهداف برنامه
 افزایش شناخت و آگاهی دانش آموزان و خانواده های محترم درباره موضوعات فرهنگی و اجتماعی
 پرورش دانش آموزانی پویا ،نقاد ،خداباور و اندیشمند
 تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان
 انتقال تجربه میان مربیان ،خانواده ها و دانش آموزان

جزئیات برنامه
در تقویم اجرایی مدرسه به گونه ای برنامه ریزی شده است که:
 بسیاری از دانش آموزان یک بار در سال در مراسم صبحگاه مدرسه سخنرانی می کنند .جدولزمان بندی نوبت دانش آموزان همراه تقویم اجرایی به صورت ماهانه بر روی سایت قرار می گیرد
و ایشان باید پس از انتخاب موضوع و تایید معاون فرهنگی مدرسه ،مهارت و آمادگی خود را جهت
ارائه مطلب در حضور سایر دانش آموزان افزایش دهند.
 سه نوبت جلسه آموزش خانواده با حضور اساتید دانشگاهی برای والدین محترم با موضوعات زیرتدارک دیده شده است:
 -1پایه هفتم :تغذیه
 -2پایه هشتم :بلوغ
 -3پایه نهم :شناسایی رفتارهای پرخطر و راهکارهای مقابله با آن

جلسه آموزش خانواده با موضوع بلوغ
نشستی در مورد نوجوانی و بلوغ

http://daneshschools.com/gs/?p=5004
http://daneshschools.com/gs/?p=53837

 برای هر یک از پایه ها سه نوبت جلسه هم اندیشی در نظر گرفته شده است که طی آن والدین درکنار فرزندان خود ،درباره موضوعی که از قبل مشخص شده است گفتگو و تبادل نظر می نمایند.
در این جلسات سعی بر این است که ضمن بهره مندی از تجارب سازنده والدین محترم ،فرصتی
برای اظهار نظر دانش آموزان نیز فراهم شود.
جلسه هم اندیشی با موضوع تفکر خالق

http://daneshschools.com/gs/?p=54613

جلسه هم اندیشی پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی

http://daneshschools.com/gs/?p=53736

جلسه هم اندیشی با موضوع راه های رسیدن به آرامش

http://daneshschools.com/gs/?p=49402

 به صورت میانگین هر دو هفته یک بار برای دانش آموزان پایه های هشتم و نهم در نمازخانه مدرسهجلسات پرسش و پاسخ دینی برنامه ریزی شده است که طبق آن معلم راهنمای پایه ،سواالت مورد
نظر دانشآموزان را از طریق فرمهای مربوط جمعآوری کرده و با هماهنگی برخی دبیران و
کارشناسان محترم در این جلسات به سواالت متداولتر پاسخ داده می شود.
 گاهی اوقات جلساتی در نمازخانه مدرسه تحت عنوان نشست های دوستانه برگزار می شود که درآن دانش آموزان و دبیران درباره موضوعات روز به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

گزارشی تصویری از یکی از جلسات هم اندیشی
https://www.aparat.com/v/bEIlH

