
 

 

 ینداهم تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به مدرسه از نگاه سند تحول بنیا

 

 

 به نهادی فرهنگی و اجتماعی و مولد سرمایه انسانی                موزشیآاز نهادی 

به خود مراقبتی،  ارزش مداری، عقالنیت محوری، از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت              

 مسئولیت پذیری

به مشارکت پذیری، مسئولیت پذیری، ارکان و عوامل موثر             در تربیت یاز انحصار گرای

 تسهیم در تربیت

 تنوع و تکثیر در چارچوب معیار نظام اسالمیبه پذیرش از یکسان نگری و تولید انبوه             

  به متربی فعال در محیط تربیتیاز دانش آموز منفعل در کالس             

  به روش های خالق و فعال و گروهیاز روش های خشک فردی و انعطاف ناپذیر           

 به رفاقت های جمعی و تعالی بخشاز رقابت فردی و تنش زا            

به هویت یابی و مقاومت در برابر شرایط نا مساعد و تغییر از سازگاری با شرایط محیطی            

 آنها

 به کسب شایستگی ها در تمام ساحت های تربیتیاز انباشت اطالعات و حافظه محوری            

انسان در تمامی ابعاد  به نگاه یکپارچه نگر و تلفیقی به هویتاز نگاه تجزیه ای و تفکیکی            

 تربیت

 



 

 

 اهم نکات کلیدی مطرح شده در سند تحول برای دانش آموزان

 

 رعایت ادب  و اخالق انسانی و اسالمی  -

 قانونگرا منضبط و نظم پذیر -

 با حیا امین، بصیر و حق شناس  -

 جهاد گر و شجاع ایثارگر -

 دارای ذوق هنری و زیبا شناختی -

 زبان محمدیمومن به باورهای اسالم ناب  -

 عالقه مند به ارزش ها و عامل به دستورات و احکام اسالمی -

 خالق و کارآفرین -

 داشتن روحیه پرسش گری و حقیقت جویی -

 امیدوار به آینده و منتظر بر پایه جامع مهدوی -

 وطن دوست و استقالل طلب -

 صلح جو، ظلم ستیز، مهربان و عادل -

 جهانی اندیشیدن مسائل -

 المنیرومند و با نشاط و س -

 انسانی و اسالمی اخالقومودب و متخلق به آداب   -

 حق محور و مسئولیت پذیر نسبت به خدا، خود، جامعه، طبیعت -

 پرسش گری عتحلیل گر و قضاوت گری عادالنه -

 



 

 

 اهم نکات مهم کلیدی سند تحول برای اولیا

 

 انتخاب اگاهانه نوع مدرسه برای تحصیل فرزند خود 

  نظارت بر کارکرد مدرسه و ارائه بازخورد الزم و به موقع مدیر و مربیان 

  مشارکت در فعالیت های مدرسه )مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های درسی

 و تربیتی غیر الزامی در ساعات درسی و غیر درسی(

  کسب آگاهی های الزم نسبت به مسئولیت تربیتی خویش و عدم واگذاری تمامیت این

 ئولیت به دیگرانمس

  حضور فعال و اثر بخش در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی نظام تربیت رسمی  و

 عمومی مانند حضور نمایندگان نهاد خانواده در شوراها در سطوح مختلف

 مشاوره و راهنمایی فرزندان برای همراهی و تحقق اهداف و برنامه های درسی 

 یفی و کمی نظام تربیت رسمی وعمومیایجاد تشکیالت مردم نهاد برای توسعه ک 

  انتخاب سطوحد باالتری از تربیت برای فرزندان خود در ساحت های مختلف از

 طریق نظام های تربیتی جانبی و مکمل

 



 

 

 اهم تغییر نگرش در کارکنان که در سند تحول معرفی شده است

 اهم تغییر نگرش راهبردی تربیتی و مدیریتی بیان شده در سند تحول بنیادین

 

 از مدیریت اداری و کنترلی         به راهبری تربیتی مبتنی بر معیار نظام اسالمی 

 از انتصاب سلیقه ای مدیران بر اساس ضوابط اداری        به شایسته ساالری در مدیریت

 به برنامه ریزی راهبردی و آینده نگریاز برنامه ریزی موردی رو پراکنده         

جزیره ای در رحوزه اجرائی          به تاکید بر فرایندها و پیامدها بر اساس معیار از حاکمیت نگاه 

 نظام اسالمی

 از تمرکز زدائی         به مشارکت جویی و مسوولیت پذیری مبتنی بر خرد جمعی

 

 اداری         به معلم به عنوان شخصیت علمی و تربیتی از نگاه به معلم به عنوام کارمند 

از معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامه درسی         به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی 
 درسی

از معلم به عنوان انتقال دهنده دانش        به معلم به عنوان مربی و اسوه تربیتی و سازمان دهنده 
 یفرصت های تربیت

به برنامه های منعطف برای دستیابی آنان به هویت          صلب بسته در تربیت متربیاناز برنامه 
 حرفه ای منحصر به فرد بر اساس اسالم 

از ارتقاء خود به خودی سطح حرفه ای مربیان        به ارزیابی عملکرد و صدور درجه میزان 
 کارآمدی

از محصور نمودن مربیان در فضای مدرسه        به مشارکت جویی علمی و انتقال تجربیات در 
 سطوح مختلف مدرسه، محلی، ملی، بین المللی        


