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                       2 صفحه

 !!! " گشتمي جاندار پي در بيجان كه     دشت اين در ديدم صنعتي عجايب "

 براي البج چيستان يك عنوان به را باال بيت گاهي از هر مرحومم پدر كه زماني واقعا.  شناسمنمي كه كساني همه و شناسممي كه كساني همه به سالم

 بنشينم ارمك محل يا خانه در كردمنمي فكر گذشته سال همين تا حتي من واقعا اما.  بود همان صنعت ترينعجيب شايد كردمي مطرح فاميل هايبچه و ما

 ...... صنعتي عجايب واقعاً!  كنم برقرار ارتباط مستقيم نفر ٠٨٨-٠٨٨ با و

 خوردم غبطه اًواقع و شدم مدارس در بسياري هايپيشرفت و تغييرات متوجه خصوص به و گرفتم ياد زيادي چيزهاي شدم ملحق گروه اين به كه زماني از

 .بزرگوار همكاران شما به

 در پرورش و شموزآ متفاوت شرايط با بزرگواران شما بيشتر شناييآ براي ابتدا در كردم انتخاب گروه اين در حضور براي را خاطره قالب اينكه علت

 متفاوتي روش از  ممعل يك عنوان به كه اين ديگر و كنم مطلب ارائه خودم حقيقي شخصيت با بودم مايل داليلي به بنا كه اين سپس بود كشور از خارج

  .باشم كرده استفاده ارائه براي

 زنگ را نآ اميدوارم و طلبممي پوزش اساتيد همه از شود،مي استفاده زياد " من" شخص اول ضمير از يا است رسمي غير كمي قالب اين كه از پيشاپيش

  .كنند تلقي رمضان مبارك ماه ايام در تفريحي

 ٨٨ با را خود كار پرورش و موزشآ عالي شوراي ٠٧ سال مجوز استناد به ٠٨-٠٨ سال از دبي توحيد الملل بين و نمونه موزشيآ مجتمع  الملل بين بخش

 ( تفكيك به دختر و پسر)  يازدهم كالس تا دبستاني پيش از موزآدانش ٧٨٨ بخش اين حاضر حال در. كرد غازآ اول كالس و دبستاني پيش موزآدانش

 فارغ نآ روهگ اولين يندهآ سال و دارد پوشش تحت است ايران اسالمي جمهوري پرورش و موزشآ و المللي بين درسي برنامه از تلفيقي كه ايبرنامه با را

 .شوندمي التحصيل

 برنامه اين حاضر حال در و شده IB ديپلم برنامه مجوز اخذ به موفق گذشته سال از و بوده كشور از خارج در ايران المللي بين مدرسه اولين مدرسه اين

  .نمايدمي ارائه را

 ارسال قالب در و رمختص طور به زير عناوين ادامه در و شويدمي شناآ مدرسه اين با مختصر و مستقيم غير طور به ابتدا در كار، قالب به توجه با هفته اين در

  : گرددمي مطرح  عكس يا و فايل

 دبي مدارس كيفيت ارتقا و بازرسي ساختار  -١

  STEAM تلفيقي برنامه از استفاده  -٢

  موزانآدانش اجتماعي و فردي هايمهارت توسعه براي ياور طرح اجراي - ٨

  IEP انفرادي هايدرس طرح از استفاده و ويژه نياز با موزانآدانش موزشآ بر كيدأت -٨

 IB موزشيآ برنامه و سازمان با شناييآ -٧
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 گردد.مي ارسال كوتاهي توضيح لزوم صورت در است مدرسه شرايط و فضا گوياي ارسالي هايعكس ارائه اين در
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  ذوقي سوزن سر و داشتم ناني خرده، مرواريد كوي دريا، بلوار خودمان، تزكيه همين بودم، تزكيه اهل  

 . ٠٨ شهريور تا ٠٧ شهريور از بودم، شده بزرگ نجاآ باشم، مدهآ دنيا به نجاآ اينكه نه البته

 اندي و سال يك امفرهنگي كار ترينمهم شدم، تزكيه وارد دوستانم از يكي به كمك براي و اتفاقي خيلي كه تاريخ نآ از قبل تا كه كنم اعتراف بايد

)  دبيرستان خاطرات. نداشتم پرورش و موزشآ از هم خوشي دل خيلي راستش ! بود كودك رشد زمينه در كتاب يك ترجمه عالوه به خانه در مادري

 مبرهن و حواض خواندند درس جنگ هايسال در كه كساني تمام براي كنممي فكر(  بود تزكيه بر مديآ در پيش و تهذيب هم، نآ اتفاق حسب بر كه

 ...ذوقم توي بود خورده كال كه بود افتاده هم ديگر اتفاق يك است

 با دادم،مي انجام را همسرم ارشد كارشناسي دوره هايپروژه و تكاليف بايد و بودم خانگي خشونت قرباني كه نجاييآ از خانه، در هايسال همان در

 هب يا مدارس كيفيت ارتقا به زيادي كمك تواندمي مدارس در طرح اين اجراي كه رسيد ذهنم به و شدم شناآ (TQM) جامع كيفيت مديريت مفهوم

 و زشموآ ادارات به بود تهران موفق دولتي مدارس از يكي مدير كه امخاله راهنمايي با و كردم تهيه را طرحي. بكند " مدارس تعالي " دوستان قول

  !!!! .... كردم مراجعه پرورش

 يك يا و كردندمي امبدرقه ميزيآترحم لبخند با يا چون كردندمي شك من روان و روح سالمت به حتماً نهاآ كه دهممي احتمال كنممي فكر كه االن

 ....!!  كردندمي سرم به دست جوري

                                               

 

 دبي – (ع) حسين امام مسجد با مدرسه ارتباط
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 ايمدرسه هر اما كنندمي صحبت زبان يك به مدارس همه كه است درست!!  شد عوض هم املهجه اصالً شدم، ايتزكيه چطوري نفهميدم هم خودم

 .دارد را خودش خاص يلهجه

 ... مجازي فضاي و اينترنت از كه هم اواخر نآ و ديگر مدارس از همكاران، از مطالعات، از ارتباطات، از...  گرفتم ياد و گرفتم ياد

 يردرگ را فكرم چقدر و شدم شناآ " موزشيآ بسته " مفهوم با فر مجد دكتر قايآ جلسات از يكي در كه بود ٠٠-٠٧ هايسال در بار اولين شايد مثالً

 ...كرد

 فرق بودم دهدي كه هاييكالس تمام با كه بود عمراني قايآ علوم كالس ديدم هاسال نآ در كه متفاوتي هايكالس معدود جزو شايد و بار اولين اينكه يا

 ... كردمي

 ... كرد ايجاد من در مدرسه در محوري پژوهش زمينه در را خاصي نگرش هم صلحا مجتمع و داوودي دكتر قايآ با شناييآ

 پروري، زندفر پويش، هايپروژه روي بر وكار روزبه استاد پژوهشكده و شكوهي محسن دكتر قايآ با همكاري افتخار هم زمان نآ اتفاقات بهترين از

   .بود .... و خشم مديريت

 به بلكه دنيا، سر نآ به نه و دنيا نآ به نه البته ببندم، سفر رخت بايد شدم متوجه ناگهاني خيلي اينكه تا رسيدم بلوغ به و شدم بزرگ تزكيه در كه گفتم

 ... تنها و تزكيه از دور به اما هانزديكي همان جايي

 ... بود انتخاب اين بخش ترينسخت تزكيه از تبعيد اغراق بدون

 ......" رفتم" تبعيد به من 

 و تجربه سبك تحقيق،(  تزكيه مجتمع مدير)  شجاعيان قايآ حاج بزرگوارم برادر توصيه و قربت نيت به هجرت مادرم و پدر توصيه رفتن، ستانهآ در

 را خرتآ اگر و برو خواهيمي را دنيا پسرت و خود براي اگر " كه بود اين نام صاحب مدارس از يكي در پسرم معلم صريح توصيه اما. بود بازگشت

 ( ها نگرش تفاوت! )  " بمان خواهيمي

 يكي و بروم كه يدام اين به پذيرفتم، دل و جان با را دوم توصيه اما.  كندمي مشغول را ذهنم گاهي هنوزم گرچه كنم فكر سوم ديدگاه به كه نبود فرصتي

 .برگردم تزكيه به تجربه از باري كوله با ساله دو

 اديقمص به ايمدرسه هر در. كردم شروع مختلف مدارس از بازديد و منزل در تحقيق و ترجمه با را دبي شهر در و امارات كشور در زندگي ٠٨ شهريور از

 فضا و رنگ زا بهينه استفاده ، " محور موزآ دانش هايكالس " ، " موزشيآ هايبسته ".  كردممي برخورد بودم شنيده ايران در كه چيزهايي از ايتازه

 تازگي برايم چيز همه واقعاً( .  است پيش سال ١٢ فضاي ،فضا كه باشيد داشته توجه لطفاً....)  معلمين و موزانآدانش اجتماعي و فردي توسعه امكانات، و

 و نشاط وعن يك اما ندارد جايگاهي مدارس اين در كرديممي دنبال ايران در ما كه اعتقادي و فرهنگي هايبرنامه و هافعاليت كه دانستممي البته. داشت

 و وزشيآم اندازهايچشم و هاماموريت كه دانستندمي بيزنسي را مدارس ايواهمه هيچ بدون همه. بود لمس قابل مدارس اكثر در مستمر بهبود و انگيزه

  ... !كندمي دنبال هاانسان تعالي جهت در را پرورشي

 : بدهم ارائه خدمتتان دبي مدارس مورد در اطالعاتي پرانتز داخل در و اينجا در نيست بد

 وصيخص و دولتي مدارس شامل دبي مدارس.  است دبي نآ مهم شهر و ابوظبي نآ پايتخت شده، تشكيل امارت هفت از عربي متحده امارات كشور

 خصوصي مدارس و دبي پرورش و موزشآ نظر زير دولتي مدارس. شد اعالم ٠٧ دولتي و ١٠٨ خصوص مدارس تعداد جاري تحصيلي سال در. باشدمي

 تحصيل نآ در اماراتي موزانآدانش فقط كه امارات دولتي مدارس سطح رسمي اعالم طبق. كنندمي فعاليت  KHDA عنوان تحت نهادي نظر زير

 .است ترپايين خصوصي مدارس سطح از كنندمي
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  موزآدانش ٢٩٧٢٧٧ تعداد

  .هستند تحصيل به مشغول معلم ١٩٢٧٢ تعداد با،مدرسه ١٠٨ در، مليت ١٠٨ از

  ( curriculum ) درسي برنامه ١٠  كه

 .دهندمي ارائه را....  و كانادايي لماني،آ روسي، فيليپيني، ژاپني، پاكستاني، ايراني، فرانسوي،.  IB هندي، امريكايي، انگليسي،: شامل

 

 از پس لسا هر مدارس تمام نآ طبق بر كه كرد غازآ دبي مدارس كيفيت ارتقا و بازرسي براي را متمركزي سيستم KHDA نهاد ٢٨٨٠-٢٨٨٧ سال از

 در كه هاييشاخص حيطه در بازرسي مورد المللي بين بازرسان توسط روز چهار مدت به بهبود برنامه و عملياتي برنامه و خودارزيابي و مستندات ارسال

 اين هك. گرددمي اعالم عمومي صورت به هارتبه اين و گيرندمي رتبه و گيرندمي قرار بازرسي مورد است شده اعالم مدارس بازرسي ساختار راهنماي

  :است شده واقع موثر بسيار مدارس كيفيت ارتقاي و بهبود در  امر اين مستمر اجراي

 : ممتاز و خوب مدارس در شاغل موزانآدانش مارآ 

 ٪٩٨               ٢٨٨١٧-١٩ سال در                                                 ٪٨٨             ٢٨٨٠-٢٨٨٧ سال در
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 ساختار بازرسی مدارس
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 فرم خود ارزیابی و برنامه بهبود
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  تبعيدي يك خاطراتي ادامه

 كرده كار به شروع دبي در ١٧٧٠ سال از خصوصي مدرسه اولين عنوان به ايراني مدرسه. بود مدرسه صد از كمتر شايد دبي مدارس تعداد هاسال نآ در

 .( است همان هم هنوز و)  بود شهرها ساير در هم مدرسه سه و دبي در انتفاعي غير مدرسه يك و دولتي مدرسه چهار ٠٨ سال در و بود

 المياس جمهوري مدارس وقت سرپرست اذريآ قايآ وقتي كه هست يادم. شدم " توحيد " وارد اتفاقي خيلي شدم تزكيه وارد كه زماني مثل هم باز

 اين ،شديمي دخترانه مدارس از يكي مدير وگرنه نيستي، پرورش و موزشآ رسمي كه حيف ": گفتند افسوس با كردم مالقات را امارات در ايران

 البته و!  حتنارا يا باشم خوشحال بايد دانستمنمي من البته و. "... گذاردنمي برايت زندگي دارد دردسر خيلي باشد الملل بين است قرار كه ايمدرسه

 ..... گشتممي دردسر دنبال خودم

 .كردم خسته را بزرگوار همكاراي شما كنم مي فكر

 كالس هايبچه عهده به سازي برنامه تا تجهيزات خريد از مسووليتش همه كه مدرسه راديوي)  توحيد راديو هايبخش از يكي به را نظرتون تنوع براي

 به گروه مراجعه نمايند(. ،مندان براي گوش دادن فايل صوتي) عالقه .است محرم ايام به مربوط قسمت اين. كنممي جلب(  بود يازدهم

 

 

 انجام اقدامي نآ اجراي براي  ٠٨ سال تا اما گشتبرمي بود ٠٧ سال به مربوط كه پرورش و موزشآ عالي شوراي از ايمصوبه به الملل بين مدرسه داستان

  .بودند شده نام ثبت اول كالس و دبستاني پيش براي زمايشيآ صورت به موزآدانش تعدادي ٠٨ ماه ذرآ در. بود نشده

 ايدب كه بود كالس تا چند حياطش از ايدرگوشه كه شدم قديمي ساختمان يك با پسرانه دولتي نمونه مجتمع يك وارد ٠٨ خرداد از من حال هر به

 ...شدمي اداره اسالمي و ايراني هايارزش و فرهنگ حفظ با و المللي بين موزشيآ برنامه اساسبر

 هاخانواده همه. است متفاوت چقدر داشت واقعيت چه نآ با بود من ذهن در نچهآ كه شدم متوجه هاخانواده با مواجهه و نام ثبت دوران همان در

 بود وسيع واقعاً اهخانواده طيف. داشتند كيدأت مذهبي و اسالمي هايجنبه به كمتري درصد اما بخوانند درس ايراني محيط يك در فرزندانشان خواستندمي

 من اما نه، يا هست شناآ " اچمي"  زبان با كسي اينجا در دانمنمي!  بودم نشنيده عمرم به هرگز كه هاييلهجه و هازبان. متفاوت بسيار فرهنگي سطح و

 نه و نگليسيا نه فارسي، نه كردند،مي صحبت زبان اين به فقط كه بودند موزانيآدانش. شنيدم فارس استان وطنان هم از و دبي در را نآ بار اولين براي

 يكي. كردمي فرق هم افراد ديدگاه و هدف و تاريخچه. بودند Native اصطالح به و انگليس متولد كه بودند موزانيآدانش نهاآ كنار در و!  عربي حتي

 يكي و رود،ب قم علميه حوزه به تحصيل براي اشخانواده با بعد و باشد دبي در سال يك بود مدهآ انگليس از يكي گراش، از يكي بود امده مريكاآ از

 ايزكيهت املهجه و بودم تزكيه اهل گفتم كه هم من....!!!!  ندارد مدرسه در نذري غذاي خوردن اجازه فرزندش گفتمي كه بود متعصبي تسنن اهل چنان

 .زدممي حرف هم انگليسي بايد لهجه اين با تازه! 
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 تغيير براي اركلنج كلي و دروني انگيزش هايدوره در وقت هاساعت گذراندن از بعد كنيد فكر. بود شده تبديل سوال عالمت به امذهني ساختارهاي تمام

  !!!!دهدنمي جايزه هابچه به گيرد،مي پول  "همه اين " مدرسه وقتي چرا كه دادممي توضيح خانواده به بايد االن ايران، در نگرشم

 ...... شود تنظيم چيز همه تا گذشتمي زمان بايد بگذريم

  .بازرسي ساختار بررسي و خودارزيابي تنظيم براي همكاران انديشيهم جلسات

 و مجتمع ينا بازرسي كامل گزارش. است شده " خوب" رتبه حائز گذشته سال از كه است ايراني مدرسه تنها توحيد الملل بين و نمونه موزشيآ مجتمع

 : است دسترسي قابل زير سايت در دبي مدارس تمام
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 مراهه تا مدآ دست به توفيقي سال همان در. شديم(  پسر و دختر)  دوم و اول دبستاني، پيش كالس ٧ در موزآدانش ١٨٨ جذب به موفق ٠٨-٠٧ سال در

 ارزشمندي بسيار تجربه كه باشيم داشته ژاپن مدارس از بازديدي  " سالم " مدارس مديران از گروهي و حجاريان قايآ ياد زنده با  و شجاعيان قاآ حاج

 زمينه ينا در هم كوتاهي فايل شااهلل ان. )  كنند نقل را نآ از مفصلي گزارشات هست گروه اين در كسي سفر نآ همراهان از اگر اميدوارم. بود من براي

 ( . كنممي ارسال خدمتتان

 كار د،باش خودمان پرورش و موزشآ معيارهاي با منطبق هم و المللي بين استانداردهاي با منطبق هم اينكه براساس(  curriculum)  درسي برنامه تنظيم

 هايتجربه طورينهم و موزشيآ كارگاههاي و روزتر به هايبرنامه به بيشتر دسترسي به توجه با اما بود تهران الملل بين مدرسه اوليه الگوي. بود دشواري

 و نآقر و يدين دروس ،فارسي زبان تدريس. شدمي ترپرداخته مستمر طور به برنامه بودند كرده تدريس خارجي مدارس در كه معلميني موزشيآ خوب

 هالبت. بود درسي برنامه جزو ابتدا همان از است الزامي امارات مدارس همه در كه هم عربي تدريس و ايران پرورش و موزشآ محتواي اساس بر تاريخ

 متعهد و صمتخص انساني نيروي جذب در محدوديت. دارد را خود خاص هايچالش هميشه مخاطبين تنوع به توجه با تربيتي و فرهنگي هايريزي برنامه

 . كردمي بيشتر را كار هايدشواري هم مالي امور و ويزا اخذ به مربوط مسائل وجود با خصوص به
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 بين ركزم وقت كل مدير ايزديان، قاآ حاج معلم، يهفته در. شدمي بيشتر دلگرمي موجب موزانآدانش پيشرفت و اوليا بازخوردهاي ٠٨-٠٧ سال پايان در

 بعد داييابت اول كالس در. داشتند ما هايكالس و مدرسه از بازديدي بود گرفته پا ايشان همت به مدرسه اين حق به كه كشور از خارج مدارس و الملل

 تخته پاي كه دخواستن هابچه از يكي از و كردند سوال فارسي يادگيري ميزان از خواندند انگليسي زبان به را شعر يك و نآقر سوره يك هابچه كه اين از

 موقع همان. " است " ايزديان " من اسم ؟ بنويسي را من اسم توانيمي  پسرم  " گفتند ايشان و بود تخته پاي موزآدانش. بنويسد را ايشان اسم و بيايد

 موزآشدان يك توسط و لحظه نآ در اسم از قبل در(  قاآ)  كلمه نوشتن. " ايزديان قايآ ":  نوشت خود اولي كالس خط با و برداشت را گچ موزآدانش

. باشد شنيدهن زبانشان از را خاطره اين و بشناسد را ايشان كه نباشد كسي كنممي فكر.  داد قرار ثيرأت تحت را همه خيلي ايران از خارج در اولي كالس

 از ما يهمه و بود رسيده عينيت به كه بود اهدافي از زمان هم طور به انگليسي و فارسي هايتوانايي و لحظه آدر موزآدانش ادب و نفس به اعتماد واقعاً

 ...... بوديم خوشحال نآ

                                        

 استقبال با مدرسه. رسيد نفر ٢٨٨ به موزانآدانش تعداد و شديم منتقل بود برخوردار خوبي بسيار امكانات از كه مجتمع جديد ساختمان به ٠٧-٠٩ سال در

 هنوز و ودب پسرانه مجتمع حال هر به نكنيم نام ثبت دختر موزآدانش جديد مدرسه در بود قرار. دوب واقعي نياز يك پاسخگوي و بود شده مواجه خوبي

 ره. بود دشوار واقعاً كه بگذاريم راهي در قدم شد موجب مشابه ايمدرسه وجود عدم و هاخانواده حد از بيش صرارا اما!!  است پسران توحيد نآ نام هم

 دلمان به رزوآ. كرديممي بهينه استفاده مدرسه امكانات و فضا از بايد جنسيتي تفكيك به توجه با و شدمي اضافه(  دختر - پسر)  كالس دو و پايه يك سال

 ... باشيم نداشته جابجايي و كشي اسباب سال يك بود مانده
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  ... بگذريم... 

 وقت و كنم تعريف شما براي را تبعيد سال يازده اين خاطرات تمام نيست قرار قطعاً و شوممي عزيزان شما وقت مزاحم من كه است روزي خرينآ فردا

 ...رابگيرم شما گرانبهاي

 موزآدانش ٧٨٨ و يازهم كالس تا دبستاني پيش از كالس ٨٨ امسال بود، كرده غازآ را خودش كار قديمي مدرسه يك گوشه در كالس چند با كه بخشي

 اداره هستند پرورش و موزشآ اعزامي و رسمي نيروهاي از كه مجتمع مدير يك نظر زير ،( موزآدانش ٨٨٨ حدود با)  مجتمع نمونه بخش كنار در و دارد

 الملل بين شبخ موزشيآ كادر تعداد. دارد ايجداگانه سوپروايزر جنسيت تفكيك به دوره هر و هستم الملل بين بخش مدير و مجتمع معاون من. شودمي

 .هستند نمونه بخش با مشترك صورت به بقيه و اختصاصي صورت به نفر ١٨ اجرايي كادر تعداد و نفر  ٧٨

 سرپرست هارمينچ حاضر حال در ،اعزامي نيروهاي موريتأم به توجه با. داشتند نقش  مستقيم غير يا مستقيم صورت به راه اين در بسياري همكاران و افراد

  .هستند كار راس در الملل بين بخش سيسأت از بعد از(  سهرابي علي قايآ)  مجتمع مدير پنجمين و(  گودرزي شهباز قايآ)  مدارس

 رورشيپ و فارسي و ديني دروس مثل كمي موارد جز و شوندمي انتخاب(  خارجي يا ايراني)  هستند دبي مقيم كه نيروهايي بين از ما بخش معلمين

 .نداريم اعزامي نيروهاي

 فارسي، دروس در ، CCSS استانداردهاي طبق بر رياضيات و علوم انگليسي، دروس در شودمي ارائه دهم كالس تا دبستاني پيش از كه موزشيآ برنامه

 ماراتا برنامه اساس بر عربي درس در و امارات و جهان ايران، از تركيبي اجتماعي علوم دروس در پايه، هر درسي كتب اساس بر  تاريخ ن،آقر ديني،

  .دارند را خودشان خاص هايسيالبس نيز دروس ساير. باشدمي زبانان عرب غير براي

 .شد خواهد ارائه نآ توضيحات كه گرددمي ارائه IB درسي برنامه اما دوازدهم و يازدهم كالس در
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 ...  "بيفتد اتفاق هم شما براي شايد "

 دخو ترجمه جمله از)  فايل تا چند حداقل يا رسممي افتاده عقب كارهاي به و است ترخلوت ديگر امروز كه دارم اميد روممي مدرسه به كه روز هر

 به منزل در الٌفع چون)  كنممي ارسال برايتان باشد جالب بزرگواران شما براي شايد كه....(  و انفرادي درس طرح و عملياتي برنامه فرم نمونه و ارزيابي

 ....... اما(  ندارم دسترسي نهاآ از بعضي

  !!كشيدن معمول حد از ترعميق نفسي براي حتي لحظه يك از دريغ

 .... بيفتد اتفاق هم شما براي شايد

 ..... اميدوارم فردا به.  داد خواهم انجام را كار اين ،ارائه پايان تا حتماٌ البته

 : STEAM رویكرد معرفی

 

 قدرت رياضي و هنر مهندسي، تكنولوژي، علوم، از تلفيقي استفاده با نآ در كه است يادگيري زمينه در جديدي رويكرد STEAM تلفيقي رويكرد

 اشاره رزي موارد به توانمي كه است اجرا قابل مدارس در مختلفي هايروش با رويكرد اين. گرددمي تقويت موزانآدانش در مسئله حل و خالق تفكر

  :كرد

  STEAM قالب در درسي برنامه اجراي -

 STEAM هايدرس طرح اجراي -

  (١-١)  موزآدانش هر براي...  و تبلت مثل تكنولوژي ابزارهاي دادن قرار اختيار در -

  Bring your own device(بياورد را خودش وسيله كسي هر)  يا BYOD طرح اجراي -

 STEAM جشنواره يا روز برگزاري -

 و كنترل با تهالب هست كه شكلي هر به را خود وسايل كه دهندمي اجازه يا گذارندمي موزانآدانش اختيار در تبلت يا اينجا مدارس اكثر در تقريباً گرچه

  .ايم نرفته سمت نآ به هنوز انضباطي و فرهنگي مسائل لحاظ به ما اما بياورند مدرسه به فيلترينگ

   يا سخت هايماشين ويژه جشنواره يك برگزاري و مجزا هايدرس طرح و درسي برنامه قالب در را رويكرد اين جاري سال در اما

Rube Goldberg Machine  

 يباييز ايجاد و كردن پيچيده براي و رسندمي سانآ هدف يك به سخت روش يك با گروهي صورت به موزانآدانش جشنواره اين در. كرديم برگزار

  .كنندمي استفاده مهندسي و رياضي محاسبات هنر، تكنولوژي، علوم، از مسير در خالقيت و
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 جشنواره اين به مربوط زير هايعكس. كنيدمي برگزار ديگري هاينام تحت را نآ شايد و داريد شناييآ هاپروژه اين با بزرگواران شما از بسياري قطعاً

 : باشد مي
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 صورت به و بعد يمرحله در كه را موبايلي شماره موبايل نآ و بخورد موبايل يك به ايضربه كه شدندمي موجب مينوها دو خرآ عكس در مثال عنوان به

 سرخ و بيفتد ماهيتابه در صندلي باالي از مرغتخم يك نهايت در كه شدمي(  مرحله ١٨)  بعدي هايحركت باعث ويبره حركت .گرفتمي ،بود ويبره

 ! شود

 نادرست اي درست بد، يا خوب. است فرهنگي و درسي سطح معيارهاي اساس بر موزانآدانش انتخاب است مرسوم خاص مدارس در كه اتفاقاتي از يكي

  ولي كند ترسانآ را كار لزوما كه اين نه باشند دست يك االمكان حتي كه مخاطبيني. داشتم عادت نآ به كامال من و داشت وجود هم تزكيه در روال اين

 تفكر واقع در است نرمال روند يك كه شدم متوجه بعداً كه شدم روبرو عجيبي يپديده با ورود بدو همان در. كندمي ترروشن را ريزيبرنامه و اهر مسير

 تمام صراحت اب گاهي هاخانواده حتي كه بوديم ايگزينه واقع در. شديممي انتخاب كنيم انتخاب بخواهيم كه نآ از بيشتر ما!  روند نآ نه بود عجيب من

 سطح يا راه نزديكي ازقبيل داشتند هم ديگري داليل البته ."وريمآمي را فرزندمان است ترپايين ديگر مدارس از مدرسه اين شهريه چون " گفتندمي

 در از سيك هر و بگذارم كنار را خودم عادت بتوانم من كه اين نه البته.  مدرسه ايراني و فرهنگي محيط داليل اوج در و بودن زبانه دو و باالتر درسي

 مدارس و لمللا بين امور مركز موكد كيدأت پيرو اما گيريممي سطح تعيين زمونآ و داريم كالسي خودمان براي هم ما حال هر به كنيم، نام ثبت شد وارد

 ايران در كنممي فكر اصالً هستند، حداكثري جذب دنبال به مدارس همه اينجا حال هر به .باشيم هم " حداكثري جذب " دنبال به بايد كشور از خارج

 .... است همينطور هم

 ... بگذريم

 هم اينجا پرورش و موزشآ كيدأت مورد كه  Inclusion تلفيقي پرورش و موزشآ و  ""SEN  ويژه نيازهاي با موزانآدانش  مفهوم با راستا همين در

 اساس بر و هم كنار در دارند حق موزانآدانش همه كه است افتاده جا ما مدرسه در موضوع اين تقريباً اخير هايسال در. شدم شناآ عملي صورت هست

  Individual Educational Plan ( IEP) انفرادي هايدرس طرح از بايد كار اين براي و بخوانند درس خود فردي هايتفاوت و هاتوانايي

  .كرد استفاده مدرسه و اوليا و معلمين مشترك همكاري با

 اميدوارم باشد،مي IEP هاينمونه و هامثال شامل و كرديم تهيه باقري سميه خانم مدرسه خوب مشاور اتفاق به كه است مورد اين در ايمقاله زير فايل

 گيرد. قرار استفاده مورد
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 : یاور اجتماعی فردي توسعه طرح معرفی

 انجام " اقريب خانم " مدرسه مشاور همت و پيشنهاد به كه بود " ياور " طرح شد مواجه خوبي خيلي استقبال با و شد انجام مدرسه در امسال كه موفقي هايطرح از يكي

 مطالعه و قتحقي به و شدندمي گروه اين عضو داوطلب صورت به(  يازدهم تا هفتم هايكالس)  تربزرگ موزانآدانش موزشيي آشيوه عبارتي به يا طرح اين در. شد

 قبيل: از موضوعاتي مورد در

 هاروش با سپس. پرداختندمي  "...و يندهآ شغل دوست، انتخاب ، Bully يا زورگويي با مقابله گفتن، نه مهارت استرس، مديريت ترس، انديشي، مثبت خودشناسي،"

 با بازي ،فيلم و كارتون پخش پرسشنامه، از استفاده .شدندمي صحنه وارد(  ابتدايي و دبستاني پيش)  تركوچك موزانآدانش موزشآ براي خود ابتكاري هايطرح و

 . بود ياور موزانآدانش توسط استفاده مورد هايروش جمله از كالس در سخنراني و صحبت و نمايش ها،بچه

     

    

 ياوران ودخ توسط كارها يبقيه. نروند اشتباه را راه ياوران كه است كار يالزمه مشاور رهبري تنها آموزان،دانش به آموزاندانش آموزشي يشيوه اين در

 .شودمي انجام
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 كرديممي معرفي را سيستمي بايد. شدمي مطرح بيشتر روز هر آنها التحصيلي فارغ ينحوه به مربوط سواالت كه بودند رسيده دبيرستان هايسال به هابچه

 را تلفمخ مدارس هايبرنامه و شد انجام زيادي تحقيقات. باشد شده شناخته و قبول قابل المللي بين سطح در هم و خودمان پرورش و آموزش با هم كه

 از خارج مدارس و الملل بين امور مركز تأييد مورد و داشت طوالني سابقه تهران الملل بين مدرسه در IB سيستم كه اين به توجه با. كرديم بررسي هم

 كه بود داتمستن كلي به نيازمند و طوالني راهي برنامه اين مجوز اخذ براي. بدهيم ارايه را بي اي ديپلم برنامه آخر سال دو براي شد قرار بود، هم كشور

 : شامل  برنامه اين.  است خارج  گروه حوصله از جزييات كردن مطرح و كشيد طول سال دو حدود

  ( PYP) ابتدايي

  ( MYP ) مياني

 ( DP)  ديپلم

 ايحرفه فني

 براي لمديپ برنامه مجوز اخذ به موفق گذشته تحصيلي سال در توحيد مجتمع. شود اجرا ايمدرسه در زمان هم يا مجزا صورت به تواندمي باشدكهمي

 از كه خود هايدرس بر عالوه سال دو طول در آموزاندانش برنامه اين در( .  ايمنكرده اقدامي هنوز هادوره ساير براي. ) شد دوازده و يازده هايكالس

 فلسفه درس و باشند داشته CAS خدمت و خالقيت فعاليت، ساعت ١٧٨ بدهند، ارائه ايكلمه ٨٨٨٨ پژوهشي مقاله يك بايد شودمي انتخاب گروه شش

 سند در يادگيرندگان هايويژگي از بخشي با زيادي مشابهت IB در يادگيرندگان هايويژگي. بگذرانند هم را Theory of knowledge دانش

 ارائه خدمتتان زير پوينت پاور فايل در IB ديپلم برنامه معرفي و يادگيرندگان هايويژگي به مربوط اطالعات. دارد پرورش و آموزش بنيادين تحول

 .گرددمي
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 وطن، هب تعلق  احساس كشور از خارج در فرزندانمان كندمي كمك كه گذاشتم راهي در قدم كه خوشحالم اما هستم تبعيد در كنممي احساس هنوز چه گر امروز

 .... ندهند دست از را خود مذهب و فرهنگ زبان،

 التماس دعا. .متشكرم گذاشتند اينجانب اختيار در را فرصت اين كه بزرگواراني همه و صلحا محترم گروه از

 

 يازده سال پيش

 

 امروز

 

 

 پایان
 به نام خدا
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 بازخوردها و سواالت:

 جناب آقاي اصالنی:

 

  با سالم و احترام؛

ي متفاوت گزارش شما را مطالعه كنم و يك سفر ذهني به شهر دبي و مدرسه pdf سركار خانم مويد زاده امروز فرصت كردم فايل

 .توحيد داشته باشم

ي آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور رهاورد اين سفر ها در عرصهو تنوع فعاليتآشنايي با برخي رويكردهاي آموزشي 

 .كوتاه بود

واهم باشد كه سپاسگزار خي دروني اينجانب ميتان سوالي به ذهنم رسيد كه آن هم حاصل دغدغهي شايستهضمن تشكر از ارايه

 .شدكه پاسخ شما را دريافت نمايم

رد كه در اي نيز وجود داباشد يا واقعاً تفكر و  انديشهفقط با هدف پاسخ به نياز مخاطبان ايراني مي آيا مدارس ما در كشور امارات

هاي مختلف باشد؟ )مانند تجربه مدارس گلن و دون مان به ساير مخاطبان با مليتايراني و انقالبي -هاي اسالميپي انتقال ارزش

 رسيدن به اهداف خود هستند(.هاي خود و بسكو و .... كه در پي انتقال ارزش
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 سرکار خانم مویدزاده:

 

  جناب آقاي دكتر اصالني

ي با عرض سالم و ادب و تشكر از حسن نظر شما، در پاسخ به سوال شما بايد عرض كنم كه به يقين ايده ال ترين هدف براي توسعه

ايراني و انقالبي ما به ساير مخاطبان  -هاي اسالميارزشتواند انتقال مدارس در خارج از كشور همان طور كه شما اشاره كرديد مي

باشد. اما به نظر شخصي باشد و تا آنجا كه من اطالع دارم مركز  امور بين الملل و مدارس خارج از كشور نيز در صدد آن مي

ايراني و حتي مدرسه ما شود كه مخاطبين مدارس اينجانب از جمله داليلي كه حداقل در كشور امارات واقعيت دارد و موجب مي

 توان به موارد زير اشاره كرد :كه به نوعي بين المللي است بيشتر ايرانيان باشند مي

  كند.ها كه فضاي رقابتي نامتعادلي ايجاد ميهاي آموزشي و امكانات موجود آنتنوع بسيار در ساير مدارس و برنامه  -

 اصلي به ايرانيان و به خصوص فرزندان كارمندان )ظرفيته نسبت ساير مدارس ظرفيت و امكانات محدودتر در مدارس ايراني ب  -

  .يابد(دولت اختصاص مي

هاي جدي رو برو است هاي مذهبي و انقالبي با محدوديتترين عامل اين كه حداقل در اين كشور ترويج و انتقال ارزشو مهم  -

  طر بيندازد.جا كه ممكن است اصل وجود يك مدرسه را هم به ختا آن

ال آموزان ايراني از مدارس استقبلذا در اولين سطوح هدف بايد به فكر مخاطب ايراني بود و فضايي فراهم كرد كه حداقل دانش 

 . كنند و به سمت مدارس خارجي نروند، امري كه هنوز به طور كامل محقق نشده است

 با احترام

 


