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آیا دانش آمــوزان از مدارس 
دلزده شده اند؟ 

۲۳ پروژه آموزشی مازندران 
دهه فجر به بهره برداری می رسد

اسناد باالدستی که محصول اتاق 
فکر نظام است، مورد توجه باشد

نواختن زنگ انقالب  در مدارس 
ناحیه یک ساری

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

شعار اصلی من در مدیریت 
اخالق مداری و اخالق محوری است

مدیــرکل آموزش و پــرورش مازندران در صبحگاه اداره کل آموزش و پــرورش مازندران در میان 
همکاران با اشــاره به فرارســیدن فجر انقالب اسالمی گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و استمرار راه 
آنان، یکی از برنامه های مهم آموزش و پرورش مازندران به شمار می آید و البته شعار اصلی من در مدیریت، اخالق 

مداری و اخالق محوری است.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، » علی رضا سعدی پور« در ادامه با 

اشاره به حدیثی از امام حسن)ع(، گفت: سه چیز سبب...

استقالل سیاسی، دستاورد 
بزرگ انقالب بود
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مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: 
همزمــان با چهل ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 
۲۳ پروژه آموزشــی، فرهنگی و تربیتی در استان به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی ، توسعه و تجهیز 

مدارس مازندران، قربانعلی شــیرزاد افزود: این پروژه ها در قالب 
۹۹ کالس درس در مناطق مختلف اســتان افتتاح می شود که با 
بهره بــرداری از آن ها بیش از ۲ هــزار و ۵۰۰ دانش آموز از فضای 
مناسب آموزشی برخوردار می شوند. وی ادامه داد : این تعداد پروژه 
بــا زیربنای ۲۰ هزار و ۱۲۳ مترمربع و با اعتباری افزون ۴۳ میلیارد 

تومان از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین احداث شده اند. 
وی اظهار داشت: در حالی که در سال گذشته ۴۶ پروژه با ظرفیت 
۲۳۹ کالس درس و با زیربنای ۴۱ هزار و ۴۱۵ مترمربع به ظرفیت 
فضای آموزشــی استان اضافه شــده بود، تا پایان سال جاری ۶۱ 
پروژه با ظرفیت ۲۹۹ کالس درس احداث می شــود که زیربنای 

آنها ۵۷ هزار و ۲۳۹ متر مربع است.وی با اشاره به حضور موثر خیرین 
مدرسه ساز در اهدا، ساخت و تجهیز پروژه ها گفت: حضور خیرین 
مدرســه ساز که با نیات خالص در راه اعتالی فرهنگی استان پا به 
این عرصه گذاشته اند، موجب قوت قلب همه ما و ایجاد روحیه ایثار 

و از خودگذشتگی در بین آحاد جامعه می گردد. 
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مازندران

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:
شعار اصلی من در مدیریت اخالق 

مداری و اخالق محوری است

مدیــرکل آموزش و پــرورش مازندران در 
صبحگاه اداره کل آموزش و پرورش مازندران 
در میان همکاران با اشــاره به فرارسیدن فجر 
انقالب اسالمی گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا 
و اســتمرار راه آنان، یکــی از برنامه های مهم 
آموزش و پرورش مازندران به شــمار می آید و 
البته شعار اصلی من در مدیریت، اخالق مداری 

و اخالق محوری است.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش مازندران، » علی رضا 
ســعدی پور« در ادامه با اشاره به حدیثی از امام 
حسن)ع(، گفت: ســه چیز سبب نابودی انسان 
می شــود، »تکبر و خودبزرگ بینی«، »حرص 
و طمــع« و  »حســد« که ریشــه بســیاری از 
مشکالت هســتند پس باید این موارد را از خود 
دور کنیم و احترام به دیگران و اخالق مداری را 

سرلوحه کار خود قرار دهیم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش همچنین 
شــعار اصلی  مدیریت خــود  را اخالق مداری و 
اخالق محوری دانســت  و گفــت: از همکاران 
می خواهم تکریم همگان ســرلوحه کار شــما 
باشــد  البته اخالق با بخشــنامه و دستورالعمل 
درســت نمی شود و باید در وجود ما ریشه داشته 

باشد.
 وی در ادامه مدرســه را یــک نهاد اخالقی 
و محــل تعلیــم و تربیت دانســت و گفت:  راه 
رســیدن به تربیت و بهبود مســتمر آن توجه به 

مدرسه است.
ســعدی پور با اشــاره به آغاز مسئولیت خود 
تأکید کرد: امــروز که این مســئولیت به بنده 
ســپرده شــده و فردا نوبت دیگری است پس 
باید تکبر را کنار گذاشت به خدمت توجه داشت 

چون در نهایت همه ما،  معلم هستیم.
وی همچنیــن گفت: توجه جدی به آموزش 
وپــرورش می تواند راه رســیدن بــه اهداف را  
آســان تر سازد و در این مســیر همه دستگاه ها 

باید در کنار آموزش و پرورش باشند. 
 مدیرکل آمــوزش و پرورش در ادامه گفت: 
اولیــن اصــل در آموزش و پــرورش، برای ما 
برنامه محوری اســت و  به فرموده مقام معظم 
رهبری بهترین افکار و اندیشــه ها باید  گرد هم 
جمع شوند و برای آموزش و پرورش برنامه ریزی 
کنند پــس برنامه ریزی و برنامه محوری الزم و 

ضروری است.
این مقام مســئول با بیــان این که مدیریت 
تحول گرا متشــکل از رفتارهــای معطوف بر 
سطوح تیمی و فردی است و یکی از غالب ترین 
رویکردها برای شــناخت اثربخشــی فردی، 
گروهی و سازمانی است افزود: برقراری عدالت 
در همه ســطوح ســازمانی  و ارتقای سالمت 

اداری نیز از برنامه های من می باشد.
وی در پایان آمــوزش و پرورش را زیربنای 
توســعه در همه زمینه های سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعــی دانســت و گفت: کارهــای غیر 
ضروری و حاشــیه ای یکی معضالتی است که 
با برنامه ریزی درست و مناسب از بین می رود.

نواختــن زنــگ انقالب 
همزمان با سراسر کشور، در 

مدارس ناحیه یک ساری

مدیــر آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری، از 
نواختن زنگ انقالب، همزمان با سراســر کشور در 
مدارس ناحیه یک ساری و میزبانی پایلوت استانی 

این مراسم خبر داد.
حامد دیانی گفــت: ۱۲بهمن۱۳۹8 همزمان با 
ورود معمار بزرگ انقالب اســالمی به ایران، کلیه 
مدارس ناحیه یک ساری، همزمان با سراسر کشور، 
با فضاســازی مناسب، مراســم زنگ انقالب را با 

حضور مسئولین برگزار کردند. 
دیانی همچنیــن از میزبانی پایلوت اســتانی 
مراســم زنگ انقالب توســط مدیریت آموزش و 
پرورش ناحیه یک ســاری در هنرستان ابتکار این 
شهرســتان خبر داد و افزود: هر ساله آغاز دهه فجر، 
همزمــان با ورود حضرت امام خمینی)ره(، فرصت 
مناسبی اســت که به همه هم میهنان عزیزمان، از 
جوانــان و نوجوانان به خصوص نســل فردا پرداز، 
این مفهــوم را القاء کنیم که چه اتفاقات مثبتی بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی در کشورمان رخ داد و 
برپایی برنامه هایی مثل زنگ انقالب، در راســتای 
همین موضوع اســت که ما در مــدارس، در جایی 
که خاســتگاه اصلی حضور فرداپردازان کشورمان 
اســت حضور پیدا کنیم و با برپایی مراسم با شکوه 
زنگ انقــالب، در خاطره های عزیزانمان این نکته 
را بگنجانیــم که بعد از ورود حضرت امام)ره( رایحه 
انقالبی، اسالمی و مردم ساالرانه در میهن عزیزمان 
»ایران« به وزیدن گرفت که امروز استاندار محترم 
مازندران در مراسم پایلوت استانی زنگ انقالب، به 
برخی از دســتاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی 

پرداخت. 

مراسم اســتانی زنگ انقالب به میزبانی اداره کل 
آموزش و پرورش مازندران با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان ، اســتاندار مازندران ، فرماندار ساری، تعداد 
زیادی از مدیران استانی و شهرستانی و همچنین طیف 
گســترده ای از فرهنگیان و دانش آموزان در هنرستان 
ابتکار در ناحیه یک آموزش و پرورش ساری برگزار شد.

استاندار مازندران در این مراسم نیز ضمن تبریک به 
مناسبت فرارسیدن دهه فجر و پیروزی چهل و یکمین 
ســالروز انقالب اســالمی از حضور همه فرهنگیان 

قدردانی کرد. 
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 

آموزش و پرورش مازندران، » احمد حســین زادگان« 
در ادامه به هجمه فرهنگی  علیه جوانان و نوجوانان در 
فضای مجازی  اشاره و خاطرنشان کرد: دانش آموزان 
عزیــز و نســل جدید که به اقتضای ســن خود، در ۴۰ 
سال قبل حضور نداشــتند، مطالعه کنند هرچند  شاید  
ما  نتوانســتیم این حقایق را برای شان  ترجمه کنیم  و 
نابســامانی ها و عقب ماندگی هایی که در ســال های 
پیش از پیــروزی انقالب، در ایران بــود و آنچه را که 
موجب شد مردم انقالب کنند برای آنان بخوبی تبیین 

کنیم.
نماینــده عالی دولت در ادامــه گفت:  ما در این ۴۰ 

سال تنها مقاومت نکردیم، بلکه دستاوردهای بسیاری 
داشتیم و ما باید دســتاوردهای انقالب را برای دانش 
آموزان تبیین کنیم و اگر آمار دســتاورد بزرگ انقالب 
را مرور کنیم می بینیم که اســتقالل سیاسی و تحقق 
حاکمیت ملی بزرگترین  دســتاورد انقالب بوده است و 
امروز با اطمینان می توان گفت اراده مردم به طور دقیق 
اعمال می شــود این در حالی است که بیش از ۶۰ هزار 
مستشــار نظامی آمریکایی در ایران حضور داشتند و به 
جای مردم تصمیم می گرفتند.حسین زادگان در ادامه 
افــزود: از دانش آموزان می خواهــم در فرصت هایی 
که دارند مطالعه کنند تا ببینند کشــوری که باالی 8۵ 
درصد نیازهای دارویی خود را به خارج از کشور وابسته 
بــود امروز بیش از ۷۹ درصد از نیازهای خود را در داخل 

تامین می کند.
وی سپس به آمار تعداد دانشگاهها، تعداد دانشجوها 
و اساتید دانشــگاه و به ویژه اساتید شاخص اشاره کرد 
و گفت: امروز با چهل ســال قبل قابل مقایســه نیست  

و از دانــش آموزان می خواهم بــه این آمار توجه کنید 
و ببینیــد که حکومت دینــی مبتنی بر والیت فقیه چه 
دســتاوردهایی داشت.اســتاندار مازندران همچنین 
به  حوزه درمان و فرهنگ اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
مقایسه وضعیت چاپ کتاب، تعداد پزشک متخصص و 
جراحی های سنگین همه حکایتگر تفاوت های آماری 
قابــل توجــه در پیش و پس از انقالب  اســت و خوب 
اســت به جای توجه فرزنــدان عزیز من به جای توجه 
به  اطالعات نادرست فست فودی ارائه شده در فضای 
مجازی، ســراغی از این آمار بگیرند تا متوجه باشند که 
مدل جدی حکومتی که در این چهل سال اجرایی شد، 

چه دستاوردهای عظیمی داشت.
نماینــده عالــی دولــت در پایان با اشــاره به این 
آمــار گفت: نظامی کــه در این حوزه های گســترده 
دســتاوردهایی دارد نمی توان گفت مشکل ساختاری 
دارد بلکه مشــکالتی چون گرانی و تورم را باید با تدبیر 

حل کرد.
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نماینده ولی فقیه در مازندران:

اسناد باالدستی که محصول اتاق فکر نظام  است، مورد توجه باشد

حجت االسالم محمدباقر محمدی الیینی، نماینده 
ولی فقیــه در مازندران در دیدار مدیرکل جدید آموزش 

و پرورش مازندران که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار 
شــد، گفت: از اینکه به سند تحول و مجموعه اسناد باال 
دســتی را که محصول اتــاق فکرهای نظام جمهوری 
اسالمی است، ســرلوحه کار خود قرار می دهید، قابل 
تقدیر اســت و از این که نسبت به مســائل فرهنگی و 
تربیتــی دغدغه دارید و اهمیــت ویژه برای آن قائلید از 

شما تشکر می کنم.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش مازندران، »محمــدی الیینی« با 

اشــاره به ارزش و جایــگاه همراهی علم و دانش و دین 
در جامعه اســالمی گفت: باسواِد بی دین، بی شخصیت 
و بی فرهنگ، مرعوب و موجب پسرفت مملکت است.

وی همچنین افزود: سواد و علم یکی از ۱۰ شاخصه 
یک شــخصیت مطلوب و ایده آل اســت  اما باید دین 
و دینــداری و مهارت های دینی ماننــد قرآن خواندن 
صحیــح و به کارگیری آن،  مهــارت ارتباط با جامعه و 
خانواده نیز همراه با آن باشد.امام جمعه مرکز مازندران 
همچنین گفت: ما از طریق خانواده بهتر می توانیم روی 

دانش آموزان تاثیرگذار باشیم  پس توجه به خانواده مورد 
تاکید اســت.محمدی الیینی همچنین افزود: توجه و 
تأکید شما به عدالت آموزشی و مناطق محروم  ارزشمند 

و نگاهی مطلوب و سازنده است. 
وی با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگیان و معلمان 
افزود: نقش معلم در تربیت آینده ســازان ایران اسالمی 
اساسی و مهم است، پس باید در کنار رسیدگی به معیشت 
معلمان، در گزینش آن ها هم توجه ویژه ای داشته باشیم 
چون معلم باتقوا، می تواند دانش آموز  باتقوا  تربیت کند.

خبر

مدرسه جایگاه نهادی است که وظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی، مهارت های آموزشی 
و پرورشــی را در چارچوب برنامه هایی مدّون، به کــودکان و نوجوانان بیاموزد تا با آموخته ها و 
اندوخته های کافی، نقش مفید و ثمربخشــی در جامعه خود ایفا کنند. به همین دلیل پیشرفت و 
آبادانی یک کشور را باید بازخورد عملکرد دقیق و اصولی دستگاه تعلیم و تربیت دانست که انتقال 

ارزش ها و مهارت ها را به نسل جدید بر عهده دارد.
امــروز دانش آمــوزان ایرانی در مدارس بــه جای لذت بــردن از دوران کودکی و یادگیری 
مهارت های کاربردی زندگی ناچارند برای گرفتن مدرک تحصیلی هفت خان رســتم را پشت 
سر بگذارند اما در کشور های توسعه یافته، فرد از کودکی تا دبیرستان شادترین لحظات زندگی 
خود را در مدرسه می گذراند و نه تنها با مدرسه احساس بیگانگی نمی کند بلکه بخش بزرگی از 
زیست اجتماعی خود را در آن جا تجربه می کند. اما چه ضعفی در آموزش و پرورش ما وجود دارد 

که مدارس را برای بچه ها به زندان تبدیل کرده است؟ 
در این گزارش سعی شده با استفاده از تجارب معلمان، خانواده ها و دانش آموزان و استفاده از 
نظرات کارشناسان حوزه آموزش مواردی که از اساسی ترین مشکالت نظام آموزش کشور که 
مستقیما بر دانش آموزان تاثیر می گذارد و آن ها را از مدرسه فراری می دهد بررسی شود؛ در این 

نوشتار به راهکارهای رفع این مشکالت نیز می پردازیم؛ 
* راهکار های نوین برای حل معضالت مدارس

مدرســه اگر یک موجود زنده اســت این موجود زنده برای زندگی جدید نیاز به تفکر جدید، 
حرکت تازه، اهداف نو و گذر از نقص های گذشته و جلوگیری از تکرار آن ها داردکه بر اساس این 
طرح و با نشــان دادن مصادیق یک مدرســه بی نقص برای تحقق این مصادیق و اهداف مورد 
نظر راهکار های اجرایی و درونی با رویکرد تحول آفرینی در کالس و مدرســه 
مورد نظر و تأکید اســت تا بتوان در همه ابعاد یک کالس آموزشــی، پرورشی، 
جسمی روحی، علمی و دینی و اخالقی و ارزشی و..؛ و در همه زمینه ها امکانات 
و نیروی انسانی و مشتریان و ناظران و کار فرمایان این موجود زنده نگاهی نو با 
باور های نو ارائه داد و با تفکر جمعی و حمایت جمعی به آن جایگاه یعنی مدرسه 

بی نقص نزدیکتر شویم.
1- آموزش ها را به حد نیاز ارائه کنیم

اگــر چه در دنیای پرتالش امروز، کم کاری و ســهل انگاری نتیجه ای جز 
شکســت را به دنبال ندارد، اما الزم است آموزش ها در کمترین زمان و میزان 
ممکن، اما به بهترین و مؤثرترین شــیوه ارایه شــود تا دانش آموزان بیشترین 

بهره را از آن بگیرند.
از ســوی دیگر آموزش ها، بویژه تکالیفی که به آن ها ارائه می شــود باید در 
حدی باشــد که عالوه بر آن که دانش آموز به هدف نهایی خود یعنی فراگیری 
بهتر و موفقیت بیشــتر دست یابد، امکان رشــد ابعاد دیگر شخصیت او را نیز 

فراهم کند.
به این معنی که اگر ذهن دانش آموزان تنها به سوی آموزش، بدون پرورش و 
تفریح متمرکز شود، او به فردی فرسوده، خسته، عصبی، گوشه گیر و یک بعدی 
تبدیل شــده و آن طور که باید، شکوفا نخواهد شد؛ بنابراین سعی کنید تا در حد 
توان، نیاز و استعداد هر دانش آموز به او آموزش ها را ارائه کرده و از او طلب کنید.

2- هدفمند شدن نظام آموزش و پرورش کشور
به طور کلی ضروری ترین و مهمترین عنصر هر نظام تربیتی و آموزشــی، 
وجود نماد، الگو و هدف مشخص و همچنین مسیر و روش روشن برای نیل به 
آن هدف اســت؛ حال آنکه در نظام کنونی آموزش و پرورش کشور، علی رغم 
ذکر مواردی به عنوان اهداف، مشخص نیست که برنامه های آموزشی و تربیتی 

در پی کسب چه اهدافی تدوین و اجرا شده و می شوند؟ 

در واقع، ذکر عباراتی کلی از قبیل: تربیت انسان هایی مسلمان و متدین، پرورش افرادی مطلع 
و آگاه و عباراتی از این دســت هرگز ســمت و سوی نظام آموزشی را تعیین نخواهد کرد. به بیان 
دیگر، در یک نظام آموزشــی و تربیتی جامع نگر، هدف های تربیتی باید به طور شفاف و دقیق، 

مشخص و تعریف شوند.
3- نخبه یابی، نخبه گزینی و نخبه پروری

بی شک موضوع تربیت و پرورش نباید به گروه خاصی از دانش آموزان محدود شود، اما طبیعتًا 
کادرسازی تراز انقالب فقط در مورد افراد مستعد و واجدشرایط ممکن خواهد بود، استعداد هایی 
که باید شناســایی و کشــف شده و با انجام اقدامات مشابهی که در این گزارش به آن ها پرداخته 

شد، زمینه برای رشد بهینه آن ها با انجام اقدامات ذیل فراهم گردد.
4- کاهش اضطراب دانش آموزان

ورود به محیط جدید برای هرکسی می تواند اضطراب آور باشد، اضطراب در کودکانی که تازه 
به مدرســه می روند و ســابقه رفتن به مهد کودک یا پیش دبستانی را ندارند بیشتر دیده می شود 
که رفع آن نیازمند همکاری والدین و معلمان است. اضطراب یکی از عمده ترین دالیل مشکل 
کودکان هنگام رفتن به مدرســه اســت. دالیل متعددی وجود دارد که چرا کودکان ۵، ۶ ساله از 
رفتن به مدرســه می گریزند، معمول ترین نارضایتی آن ها تمایل زیادشــان برای )فقط در خانه 
ماندن( است. بعضی کودکان در این سن نیاز به زمان بیشتری برای سازگار کردن خود با قوانین 
و محیط های جدید دارند. عده ای از بچه هایی که برای ســال اول به مدرســه می روند اضطراب 
جدایی داشته و از رفتن به مدرسه امتناع می کنند و موقع جدایی گریه کرده و حتی در موارد شدیدتر 

مریض می شــوند. در این موارد کودک می پندارد اگر از والدین خود جدا شود ممکن است برای 
همیشــه آن ها را از دســت بدهد، به همین دلیل اغلب اصرار می کند که والدین بعد از مدرسه به 
دنبالش بیایند یا در طول مدتی که در مدرســه است منتظرش بمانند. اضطراب کودکان ممکن 
اســت به دلیل ترس جدا شــدن از پدر و مادر خود باشد و اگر این ترس شدید باشد می تواند منجر 
به اختالل در تحصیل و حتی منجر به ترک تحصیل شــود. برخی کودکان مدرســه را مکانی پر 
اضطراب و ترسناک می یابند. کودکانی که ناتوانایی هایی دارند ممکن است بخوبی در نیابند که 
چه توقعی از آن ها می رود و در نتیجه دچار انزوای ناخوشایند اجتماعی شوند و حتی ممکن است 
درس خواندن را مســأله ای دشوار و پرتنش بیابند. شاید والدین خیال کنند که به عنوان نگهبان 
کودکشــان باید آماده حل مشکالت باشند. ولی غالباً گوش شــنوا، کلمات محبت آمیز و ابراز 
مهربانی می تواند بســیار مفید واقع شود. این وظیفه دشواری است و تا هنگامی که کودک شما 
نیاز داشته باشد باید زمان صرف آن کنید. پذیرفتن مشکل مهم ترین کار است که شما اضطراب 
کودکتان از مدرسه را به عنوان نگرانی واقعی او بپذیرید و حداقل کمک شما این خواهد بود که 
او مطمئن می شــود که می تواند بدون ترس راجع به مشکالتش با شما صحبت کند. از کودک 
بپرســید مشکالت اساسی او چیست؟ سوال دقیق باعث می شود که کودک در بین مسائل خود 

جست وجو کند و نگرانی ها را رفع نماید.
5- ساخت و بازسازی مدارس توسط دستگاه های اجرایی

اکنون شــرایط مطلوب سرانه آموزشی در کشــور ۵.۵ متر مربع به ازای هر دانش آموز است 
که با برنامه ریزی اصولی باید این رقم افزایش یابد. باید راه معنوی مدرســه ســازی در کشــور 
همگانی شود، زیرا ۱۴ میلیون دانش آموز در کشور با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستند. تالش 
دستگاه های اجرایی برای رفع مشکالت زیرساختی در حوزه آموزش و پرورش بسیار مثبت است 

و اگر این روند با برنامه ریزی اصولی ادامه یابد این مشکل حل خواهد شد.
به طور کلی برای رســیدن به اهداف مورد نظر و تحقق مدرســه بی نقص موارد اساسی ذیل 
می تواند مصادیق بارز رفع معضالت باشــد که برخی از مهمترین آن ها را می توان در موارد زیر 

برشمرد:
۱- ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی در دوره های تحصیلی در ابعاد و امور مختلف

۲- ظرفیت سازی و استفاده از فرصت های موجود در زمینه تحول در سطح کالس و مدرسه
۳- افزایش پاســخگویی آمــوزش و پرورش به نیاز های جامعــه و خانواده ها در ابعاد فرد و 

اجتماعی
۴- تقویت مدیریت مدارس در سطح کالس های درس وآموزشگاه

۵- ایجاد زمینه پرورش خالقیت، نوآوری در بین دانش آموزان در دوره های تحصیلی
۶- ایجاد باور و تفکر در مدارس

۷- ارتقاء مشارکت در مدارس )دانش آموز، معلم و اولیاء(
8- بهبود روش ها و سیستم مدیریتی در مدرسه به صورت مستمر

۹- جذابیت محیط مدرسه، نوسازی مدارس و هوشمندسازی کالس
۱۰- ایجاد زمینه رشد و تعالی در زمینه مسئولیت پذیری دانش آموزان

۱۱- رفع فضای پر استرس دانش آموزان و ایجاد محیط دوستانه
۱۲- حفظ منزلت و جایگاه معلمان در محیط آموزشی

۱۳- توجه به تفاوت ها و استعداد های دانش آموزان
۱۴-ایجاد زمینه و هدایت دانش آموزان به عنوان پژوهشــگر و محقق به عنوان محصول 

مدرسه
۱۵- انتقال کافی مهارت های اجتماعی و فردی به دانش آموزان

۱۶- تغییر کتب درسی متناسب با نیاز و استعداد دانش آموز

گردآوری : محسن رضایی کیاسری

آیا دانش آموزان از مدارس دلزده شده اند؟ 

برخی کودکان مدرســه را مکانی پر اضطراب و ترســناک 
می یابند. کودکانی که ناتوانایی هایی دارند ممکن است بخوبی 
در نیابند که چه توقعی از آن ها می رود و در نتیجه دچار انزوای 
ناخوشایند اجتماعی شوند و حتی ممکن است درس خواندن را 
مســأله ای دشوار و پرتنش بیابند. شاید والدین خیال کنند که 
به عنوان نگهبان کودکشان باید آماده حل مشکالت باشند. ولی 
غالباً گوش شنوا، کلمات محبت آمیز و ابراز مهربانی می تواند 

بسیار مفید واقع شود
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اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها


