هوالحق
پدرو مادر گرامی ،سالم
خدا را شاکریم که به ما توفیق داد ،در یک سال تحصیلی جدید در خدمت دانش آموزان عزیز این مرزوبوم باشییم
در این نوشتار به معرفی مختصر این مرکز و ارائه توضیحات مورد نیاز اولیاء و دانشآموزان در طول سال تحیصیلی
میپردازیم

اصول اساسی عالمهحلی2
دبیرستان دوره اول عالمه حلی  ، 2از ابتدای تأسیس خود همواره تالش نموده است با اجیرای ییک روش
آموزشی بدیع ،جامع و دانش آموز محور ،الگوی مناسبی از تعلیم و تربیت ارائه نماید در ایین میریر الیولی میورد
توجه بوده است که التزام به آنها همواره یکی از دغدغههای اللی کارگزاران مدرسه بوده است
.1توجه به همه ساحتهای تربیتی

اولین الل که به نوعی جهتدهی کلی مدرسه در تمام برنامهریزیها را تعیین میکنید ،نگیاه جیامع بیه
مقوله تربیت است که خوشبختانه مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز قرار گرفته است بر این اسیا،،
تربیت شامل شش ساحت زیر است:
-1دینی و اخالقی

 -2سیاسی و اجتماعی

 -3زیرتی و بدنی

 -4هنری و زیباشناختی

 -5اقتصادی و حرفهای

 -6علمی و فناوری

براسا ،این تعریف جامع ،مدرسه باید برای تمام شئون تربیتی دانش آموزان خود برنامیه مناسید داشیته
باشد و قابل توجه این که ساحت آموزش علمی ،تنها یکی از ساحتهای ششگانه تربیتی محیرو مییشیود از
همین رو ،شاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین آسیدهای نظام آموزش فعلی کشور ،اهمیت بیش از حد بیه ایین
ساحت و بیتوجهی نربی به سایر ساحتهای تربیتی است به همین دلیل بریاری از دانشآموزانیی کیه خروجیی
این نظام آموزشی هرتند ،دارای تراز مناسبی در زمینه تربیت اخالقیی ،سیاسیی و اجتمیاعی ،زییرتی ،هینری و
اقتصادی نیرتند
در حلی 2همواره تالش شده که با حفظ کیفیت در حوزه تربیت علمی ،سایر حیطههای تربیتی نیز مورد توجه قیرار

گیرند و برای رشد و تعالی همهجانبهی دانشآموزان ،در کال،های درسی ،کیال،هیای پووهیشی ،برنامیههیای
مناسبتی ،اردوها ،کارسوقها و برنامه های مربوط به اولیاء گرامی برنامهریزی مناسد لورت گیرد ضمن آنکیه در
تربیت علمی و فناورانه نیز روش های منروخ و ناکارآمد کنار گذاشته می شود و اسلو های پیووهش محورانیه ،
فعال  ،مشارکتی و تعاملی در فرایند تدریس مد نظر قرار می گیرد

 .2دانشآموز محوری
الل دوم که در این مدرسه اهمیت داشته و دارد ،محوریت دانشآموز در تمام برنامهریزیهاسیت بدیین
معنی که در طراحی و اجرای برنامههای مدرسه ،آنچه مورد توجه است لالح دانشآموزان است از ییک سیو ،بیا
توجه به نوع تعریفی که در آموزش و پرورش از این نوع مدار ،شده است ،تمام ورودی میالی مدرسیه درنهاییت
برای دانش آموزان هزینه خواهد شد و فرد یا سازمانی از درآمد مدرسه منتفع نخواهد شد؛ از سیوی دیگیر مدرسیه
همواره تالش کرده که فارغ از جوّ سنگین بازار آموزشی کشور ،در برابر فشارهای بیرونی و درونی مقاومت نموده و
مصلحت دانش آموزان را بر هر منفعت دیگری ترجیح دهد مثال بارز در این باره ،عدم مقایره دانیش آمیوزان بیا
یکدیگر و ارزشیابی ایشان بر اسا ،اهداف یادگیری تک تک آنان است؛ تالشی که خود را بیه لیورت کارنمیای
تولیفی نشان می دهد
 .3نیروی انسانی موثر
سومین الل اهمیت نیروی انرانی است مدرسه به عنوان سازمانی که نیروی انرانی در آن اهمیت
باالیی دارد ،باید برای تربیت و بهکارگیری معلمین و همکاران خود برنامه ویوهای داشته باشد
یکی از ویوگیهای مهم حلی  2در تمام سال های فعالیت خود حضور معلمین جوان ،خیالق و متعهید در
آن بوده است با وجود این ،در سالهای اخیر نظام تربیت دبیر  -به عنوان یک بخش مهم از فرآینید ورود نییروی
انرانی به مدرسه -بازطراحی و اجرا شده است
این دقت نظر در انتخا نیروی انرانی حلی 2منجر می شود که دانیش آمیوزان ایین مدرسیه ،افیرادی از
جنس خود و با توانمندی های مورد نیاز ،به عنوان معلم ،مشاور ،کادر آموزشی و در راسیتای رسییدن بیه تربییت

جامع در کنار خود داشته باشند ذکر این نکته نیز ضروری است که در حلی 2تمام افراد دارای شأن تربیتی هیرتند
و چنین نیرت که تنها معلم و مشاور ،خود را مربی بدانند
با توجه به الل فوق ،این مدرسه میکوشد که دبیرستان دوره اول را به گونهای پییادهسیازی نمایید کیه
دانشآموز بتواند با حضور در کال،های جذا و برنامه های متنوع ،به پرورش استعدادهای خود پرداختیه و لیذت
علمی موجود در شاخههای مختلف علوم را درک کند در این راستا مشاورین در داخل مدرسه و خانواده در مینزل،

نقش بریار مهمی خواهند داشت

 .4آزمون در خدمت یادگیری
در نگاه ما ،آزمونها می باید در خدمت یادگیری باشند و نه نقطهی پایان یادگیری و دانش آموزان خواهند
آموخت که با معیار رقابت کنند نه با اشخاص تالش دانش آموز در تمام ایام سال تحصیلی موجد رشد او خواهید

شد و نه فشار فوق العاده در روزهای نزدیک امتحانات آزمون های متمرکز(پاییانی بییانگر تنهیا بخیشی از رونید
یادگیری دانش آموز است ضمن آنکه جذابیت و استر،زا نبودن آن ،در طراحی امتحانات مورد توجه معلمان بیوده
است

 .5مشاوره در عالمه حلی2

عالمه حلی 2تهران با بیرت و چند سال سابقه درخشان در زمینه تعلیم و تربیت مفتخر است که در اکثیر
سالهای حیات خود ،سیرتم مشاوره خاص خود را با توجه به اقتضائات سنی و رفتاری استعدادهای درخشان ابداع و
اجرا نموده است سیرتمی که نه کپی برداری محض از یک ساختار درست یا غلط (خارجی یا داخلی اسیت و نیه
کامال مبتنی بر تجربیات فردی این سیرتم بر ارتباط دوستانه و توام با تعامل کامل بین ارکان آموزشی – تربیتیی
استوار است در واقع با درنظر گرفتن دانش آموز به عنوان متربی ،مدرسه به عنوان مربی و خانواده به عنیوان ولیی

در مثلث تعلیم و تربیت می توان هرته مشاوره را مرکز ثقل این مثلث دانرت

از اهداف مهم گروه مشاورین در سال جاری موارد زیر است که باید در برتر موجود در مدرسه و با همکیاری
متقابل اولیای آگاه به بهترین نحو اجرا شود؛ به امید خدا
ی گفتگودر مورد اهداف کوتاهمدت و بلندمدت زندگی و برنامه ریزی برای حرکت به سمت آنها
ـ پیگیری وضعیت درسی و تقویت مهارت های تحصیلی
ی حفظ و ارتقای روحیه پرسشگری و پژوهشگری
ـروش های کسب مهارتهای فردی و اجتماعی ضروری زندگی
ـ آشنایی با روش های حل مسائل مرتبط با دوره نوجوانی

در راستای این اهداف و با توجه به نیازهای اساسی دانشآموزان در این سن ،سرفصلهای زیر برای
اجرا در طول سالتحصیلی درنظر گرفته شده که قصد داریم دراین مجال ،اندکی در با این برنامه ها لحبت کنیم
امید است که با همراهی و همکاری شما و بر اسا ،برنامه طراحی شده  ،بتوانیم سال پربار و سرشار از موفقییتی را
برای فرزندانمان در عالمهحلی 2رقم بزنیم

الف .برگزاری کالسهای مشاوره تحصیلی
در برنامه هفتگی دانش آموزان در برخی پایه ها ،زنگی با نیام میشاوره گنجانیده شیده کیه در آن
مطالبی در ارتباط با اهدافی که در باالتر گفته شد ارائه می شود ،گفت و گوهای کالسی لورت میی گییرد،
برنامه های پایه اطالع رسانی می شود ،بازخوردهای گوناگون از دانش آموزان دریافت می شود و بیه حیل

برخی از مرائل درون کالسی پرداخته می شود

ب .جلسات مشاوره فردی با دانش آموزان و اولیا
با توجه به نیاز دانش آموزان به راهنمایی و پیگیری مداوم ،مشاورین بنا دارند در طول سال تحیصیلی دسیت
کم سه بار با هر دانش آموز مشاوره خصولی داشته باشند بی شک این روند میی توانید تیاثیر بیرزایی در

اوضاع دانش آموزان داشتهباشد؛ تاثیری که با همراهی اولیا محترم و برگزاری جلرات مشاوره خصولیی بیا

تمامی پدران و مادران عزیز ،بهتر و کاملتر خواهد شد
ج .گزارشگیری های مداوم از دبیران و مربیان
روندهای متنوع زیر برای دریافت گزارش های آموزشی از دبیران طراحی شده است:
 دفترمعلم که دبیران در آن وضعیت کلی کال ،و وضعیت رفتاری و تحصیلی هر دانش آموز را ثبت میکندگفتوگویهای مشاورهای که طی آن دبیران ،داده های خاص خود را به مشاوران منتقل می نمایند گزارش های تحصیلی میان ترم که طی آن ،مشاور ،اولیا را پیش از آزمیونهیایپاییانی از شیرایطتحیصیلیفرزندشان آگاه می سازد

 .6برنامه های پژوهشی
الف .کالس درس
در حلی  2اللیترین و مهمترین فضایی که آموزشِ پووهشمحور را دنبال می کند ،کال ،در ،است تمیام
تالش ما این است که تمامی درو ،و در تمامی ساعات به لورت فعالیتمحور و با رویکردی پووهیشی ارائیه
شود (نکته قابل تامل این که این نگاه نه تنها هیچ منافاتی با ارتقیاء آموزشیی نیدارد کیه در همیان راسیتا و
تعمیقکننده آن است
ب .برگزاری کالس های پژوهشی و عصرپروژه
کال ،های پووهشی در برنامه درسی و عصرپروژه ها ،به تناسد ،در طول هفته ،بعنوان مکمیل برنامیه هیای
پووهشمحور مرکز ،جزء مهمی از فعالیتهای عالمهحلی 2را به خود اختصاص میدهند

ج .برگزاری سمینار و نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی
سمینار و نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویدادی که در آن دانشآموز به ارائه دستآوردهای خود میی-
پردازد ،همواره از مهمترین برنامههای مدرسه بوده است امرال نیز ،تالش مدرسه به برگزاری ایین روییداد در

شان نام عالمهحلی 2است؛ هرچند مشکالتی در راه تکرار این خاطره وجود دارد کیه امییدواریم بیا همراهیی
عزیزان ،مانع از رسیدن ما به این مهم نشود
د .شرکت در مسابقات وجشنوارههای برونمدرسهای و ملی
مرابقات و جشنواره های مختلف ،رویدادهایی هرتند کیه میی تواننید بیرتر مناسیبی بیرای عرضیه
توانمندیها و کرد مهارتهای اجتماعی باشند
اما موضوع مهم در خصوص این رویدادها آن است که با توجه به سیاست های راهبردی ما در حیوزه
تربیت و پووهش ،تنها رویدادهایی که با این رویکرد همرو باشند به عنوان رویداد با کیفیت پذیرفته شده و به
دانشآموزان معرفی خواهند شد

.7ویژه برنامه های تربیتی
با توجه به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پیرورش ،تربییت انیران بایید در مدرسیه همگین و
متناسد پیش برود از این رو در عالمهحلی 2هیچ برنامهای فاقد پیوست و روح تربیتی نیرت بیه طیور مثیال
سعی شده تا مرئولیت پذیری ،هدفمندی و پرسشگری به عنوان لفات پرندیده و مطلو  ،بطیور خیاص در
فعالیتهای کالسی و برونکالسی دانشآموزان دیده شود و برای نیل به آنها طراحی لورت گیرد
در زمینه های تربیتی آنچه در این دوران ،ارزشمند و قابل پیگیری است ،ایجاد برتر و فضای مناسید
اخالقی و معنوی و قدرت تفکر و بینش قوی نربت به مرائل پیرامونی است نوجوان همانگونیه کیه بایید در
پایان این دوره از میان علوم تا حد مطلوبی عالیق خود را بشناسد ،باید بتواند به درستی پیرامون خود را بنگیرد
و راه رشد همه جانبه خود را بیاید
بروز پدیده ای به نام بلوغ در این دوران برای پرران ،سمت و سوی تفکرات تربیتی خانه و مدرسیه را
دگرگون میکند پرر بچه ای که ناگهان با سوال های جدی فرا شناختی و هویتی روبرو می شود و هیمزمیان
استقالل خود را جرتجو می کند ،همواره پدر ومادر را بیه بوتیه نگرانیی سیوق مییدهید چیرا کیه شیاید او
هنجارگریزتر شده ،حرفهایی می زند که به زعم پدر و مادر درخور سن او نیرت و هزار ییک حیرف و حدییث

دیگر
این رویکرد جایگاه ویوهای را در تفکر مشاور در مرکز عالمه حلی  2تشکیل میدهد و جای بحث آن
در این مختصر نمی گنجد تنها به ذکر یک نکته اکتفا می کنیم و آن ،این کیه در مییان تمیام برنامیه هیای
مصونیت ساز و هدایتگر ،هیچ یک به اندازه التزام به مرائل شرعی که ناشی از اعتقاد و باور عمیق باشد ،نمیی
تواند دانش آموز را در گذر از این دورهی پر هیجان یاری رساند و او را به ساحل آرامش برساند برگزاری نمیاز
جماعت و اهتمام ویوه به آن ،مراسم زیارت عاشورا به لورت هفتگی و تعظییم شیعائر الهیی در مناسیبتهای
مذهبی(چنانکه در دههی اول محرم نیز شاهد بودیم از موارد مورد توجه گروه مشاوره پایه است
برنامه های تربیتی مدرسه هر چند عمیق و پنهانی است به همان اندازه نیز با اتّکا به اسناد باالدسیتی
و علم و تجربهی بزرگان مجموعه ،قوت یافته است
الوالً این دست برنامه ها در چند برتر شکل میگیرد:

الف .کالس درس
اولین و اساسی ترین برتر ،کالسهای درسی رسمی مرکز است که در آن دانشآمیوزان بیا همراهیی
معلمینی مجر و نوعا محبو به تجربه چالشهای مختلف زندگی میپردازند گاهی اتفاقاتی پیشبینی نشده
و یا پیشبینی شده رخ میدهد که مجالی است برای دبیر تا دانشآموز را نه از راهی مرتقیم بلکه بیه لیورت
کامال عملی راهنمایی و هدایت کند کالسهایی که گروه علوم اجتماعی ،معارف اسالمی و یا مشاوره طراحیی
میکنند گاه به لورت عمیقتر و بنیادیتر به مرائل تربیتی میپردازد
ب .فضای فرابرنامه
به جرئت می توان گفت در تمامی فرایندهای فوق برنامه مرکز ،جنبه هیای تربییتی از قبییل تحکییم
روحیه گروهی ،ایجاد توانایی ارتباط با اجتماع ،برانگیختن حس کنجکیاوی و پرسیشگری و آزمیودن شیرایط
سخت و دشوار از مهمترین اهداف بوده و خواهند بود
ج  .برنامههای گروهی

برنامه های کار گروهی همچون برگزاری مراسم مختلف و یا میرابقات علمیی ،ورزشیی و تفریحیی
همواره تالش دارد در برتری پر نشاط دانش آموز را به تکاپو وادارد و اهداف فیوق را بیرای او محقیق نمایید
اهدافی که در مواردی با بررسی دقیق و آسید شناسی جامعه تیزهوش بدست آمده است
در راستای همین سیاست ها ،برنامه های خاص با اهداف دقیق فرهنگی-تربیتی در طول سال پیش-
بینی شده است که مختصری از این برنامهها در ادامه میآید:

.1

اردوها
اردو به عنوان یکی از خاستگاههای تربیتی ،محیطی است طراحی شده برای رسیدن به اهداف مربی که متربی
در آن ضمن احرا ،رضایت ،آزادانه فعالیت میکنید و میی آمیوزد کیارگروهی ،مهارتهیای زنیدگی جمعیی و
مرئولیتپذیری مهمترین اهداف اردوهای عالمه حلی 2هرتند جزییات این برنامهها در زمان مناسد اطیالع-
رسانی خواهد شد

 .2نشستهای بینشافزایی اولیا
به جهت همراهسازی بیشتر اولیا و ارائه بینش الزم در خصوص اوضاع تربیتی و روانی دانیشآمیوزان،
جلرات بینشافزایی در طول سال با حضور اساتید هر مبحث در نظرگرفتهشده است
 3کارسوقها
امرال هم طبق روال سال های متمادی در مدرسه ،برنامه های کوتاه مدت آموزشی و تربیتی موسیوم

به کارسوق که معموالً در یک یا دو روز پیاپی برگزار می شوند در دستور کار قرار دارند

به امیدخدا در ابتدای مهرماه ،تقویم اجرایی برنامههای مرکز با جزییات بیشتری تقدیمتان خواهد شد
ما بدان مقصد عـــالی نتوانیم رسیـــد
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

