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این شماره نيز با چند تجربه گران بهای همکارانتان آشنا می شوید. تجربه های مدیریتی در زمينه های گوناگون؛ از تنظيم 
و بهبود روابط انسانی در مدرسه و ایجاد گل خانه برای درک بهتر مفاهيم علوم تا برگزاری آزمون هایی برای ارتقا سطح 
آگاهی خانواده ها.رشد مدیریت مدرسه از شما مدیران عزیز و باتجربه هم دعوت می کند تا تجربه هایتان را با همکاران 
خود در ميان بگذارید چرا که تجربه از آن دسته گنج هاست که ارزشش در به اشتراک گذاشتن آن است! دو راه راحت 
برای فرستادن تجربه هایتان هم رایانامه و نامه است. پست الکترونيک و نشانی دفتر مجله نيز در شناسنامه مجله درج 

شده است. منتظرتان هستيم!

آزمونی برای مادران و فرزندان 
شايد يكی از دشوار ی های كار مديران مدارس، جلب 
توجه خانواده ها نسبت به وضعيت درسی دانش آموزان، 
ــد. زهـرا نوغان کار،  ــتايی، باش ــژه در مناطق روس به وي
ــتان دخترانة شهيد »عبدالمنافی كياكال« در  مدير دبس
شهرستان سيمرغ استان مازندران، در طول هشت سال 
ــابقة  مديريت مدارس،  با برگزاری آزمون های مادر و  س
ــه و خانواده را  ــيده است فاصلة ميان مدرس فرزند كوش
ــارة هدف از برگزاری چنين آزمونی  كاهش دهد. او درب

توضيح داد:
ــل  ــان تحصي ــد در جري ــواره باي ــا هم »خانواده ه
ــان و ميزان قدرت يادگيری آن ها قرار بگيرند.  فرزندانش
ــرای در جريان  ــال مديريتم، ب ــت س من در طول هش
ــادران از وضعيت  ــا و به خصوص م ــتن خانواده ه گذاش
تحصيل فرزندانشان، آزمونی به نام آزمون مادر و فرزند 
را طراحی و اجرا كرده ام. براساس اين طرح، هر سال در 
بهمن يا اسفند ماه برای هر پايه آزمونی برگزار می كنيم. 
در واقع آنچه برگزار می شود، آزمونی مانند كنكور است 

اما شركت كنندگان آن تنها دانش آموزان نيستند بلكه 
مادران هم در كنار فرزندانشان به سؤاالت چهارگزينه ای 
اين آزمون پاسخ می دهند. در آخر هم به پنج نفر نخست 

هر پايه جوايزی اهدا می كنيم«.
نتایج برگزاری چنين آزمونی چه بوده است؟

ــی  ــت، بهبود عملكرد آموزش نوغان كار معتقد اس
دانش آموزان يكی از مهم ترين آثار و نتايج برگزاری اين 
آزمون است: »ارتباط تنگاتنگ خانواده ها به ويژه مادران 
با مدرسه و معلم،  افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان در 
كنار والدينشان،  افزايش توانايی حل مسئله و استدالل 
دانش آموزان با توجه به سؤاالت مفهومی آزمون،  آشنايی 
بيشتر مادران با مواد و كتاب های درسی، ايجاد صميميت 
بيشتر ميان دانش آموزان با مادرانشان و آگاهی بيشتر و 
ــان، از  ــر خانواده از نقاط قوت و ضعف فرزندانش عميق ت
ــت. البته مهم تر  مهم ترين نتايج برگزاری اين آزمون اس
ــی دانش آموزان و  ــة  اين ها، بهبود عملكرد آموزش از هم
مدرسه است كه خود ثمرة همكاری بيشتر خانواده ها در 

فرايند يادگيری دانش آموزان است«.

زهرا نوغان کار
مدير دبستان دخترانة شهيد 
عبدالمنافی كياكال
شهرستان سيمرغ، استان 
مازندران
دارای 17 سال سابقة خدمت 
در آموزش وپرورش

سمــانه آزاد
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گلخانة علوم
ــت كه  ــری اس ــای يادگي ــی از حوزه ه ــوم يك عل
ــی آن به ويژه در دورة ابتدايی در يادگيری  آموزش عمل
ــر نه تنها بر  ــت دارد. اين ام ــر مثب ــوزان تأثي دانش آم
ــرعت و عمق يادگيری می افزايد، بلكه زمينة تجربة   س
ــوزان فراهم می كند.  ــذت يادگيری را نيز در دانش آم ل
ــتان دخترانة  از اين رو، نسـرین صانعی پور، مدير »دبس
ــاری با ايجاد يك گلخانه در  ــهيد مالجوی« شهر س ش
مدرسه كوشيده است عالوه بر آشنا كردن دانش آموزان 
ــذت باغبانی را  ــاد دادن بهتر به آن ها، ل ــا گياهان و ي ب
ــات اين طرح كه  ــاند. او دربارة جزئي هم به آن ها بچش
ــده است،  ــوری نيز انتخاب ش به عنوان طرح نمونة  كش
به رشد مدیریت مدرسـه گفت: »در سال 1390 ادارة  
ــی را با عنوان  ــاری، طرح آموزش وپرورش ناحية 2 س
ــاه« ابالغ كرد. با ابالغ اين طرح و با  »پرورش گل و گي
ــی از حياط مدرسه جای مناسبی  توجه به اينكه بخش
ــرای ايجاد گلخانه بود، تصميم گرفتم گلخانه ای را در  ب
ــوزان و معلمان بتوانند  ــه ايجاد كنم تا دانش آم مدرس
ــتفاده كنند. بنابراين، با  ــرای درس علوم نيز از آن اس ب
ــی و كمی كمك مالی از ادارة  آموزش وپرورش  هماهنگ
ناحيه،  زمينة ايجاد گلخانه فراهم و ساختمان آن ساخته 
ــان آن را دانش آموزان و  ــد. البته همة  گل ها و گياه ش
ــال، به طور كامل به  ــا آوردند و گلخانه در اواخر س اولي
ــيد. نام آن را »باغچة علوم« گذاشتيم،  بهره برداری رس
چرا كه بيشترين استفادة آن برای درس علوم و بخش 
آشنايی با گياهان است. در اين گلخانه،  دانش آموزان از 
نزديك و به صورت عملی با گياهان دارويی و غير دارويی،  
ــان مفيد و غيرمفيد )مثل علف های هرز(، مراحل  گياه
ــد گياهان، نحوة  نگهداری از انواع گياهان و ... آشنا  رش
ــوند. غير از نگهداری كلی از گلخانه كه به عهدة  می ش

ــت، بقية  كارها از كاشت گياهان  نيروهای خدماتی اس
ــدة  دانش آموزان و  ــه زدن و پرورش دادن،  به عه تا قلم
ــت. به طوری كه دانش آموزان از نزديك  معلمانشان اس
شاهد همة  مراحل رشد گياهان هستند و قطعاً آنچه را 

كه می بينند و ياد می گيرند فراموش نمی كنند«. 
البته در مدرسة  شهيد مالجو استفاده از گلخانه تنها 
ــت. به گفتة  صانعی پور،  به زنگ های علوم منحصر نيس
دانش آموزان از مهارتی كه از كار گلخانه كسب می كنند، 
ــم می كنند: »نزديك عيد  ــه درامد زايی ه برای مدرس
ــف و گل  ــن يوس نوروز بچه ها برخی گياهان مثل حس
ــه می زنند و در  ــتری دارند، قلم ناز را  كه خواهان بيش
ــا قيمت كم به دانش آموزان ديگر  گلدان های كوچك ب
ــن آن از ديگر  ــبزه و فروخت ــتن س ــند. كاش می فروش
كارهايی است كه بچه ها نزديك نوروز در گلخانه به آن 
ــغول اند. به اين ترتيب،  دانش آموزان عالوه بر اينكه  مش
ــد و نمو گياه آشنا می شوند، با  از نزديك با مراحل رش
ــك می كنند و مهم تر از  ــه كم فروش گياهان به مدرس

همه از اين فرايند لذت می برند«.

نسرین صانعی پور
مدير دبستان دخترانة شهيد مالجو  

ناحية 2 ساری
دارای 18 سال سابقة خدمت در 

آموزش وپرورش و
10 سال سابقة مديريت
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مدرسة ما،  خانة ما
ــای يك مدير  ــن دغدغه ه ــی از مهم تري وقتی يك
محيط زيست باشد و از آلودگی شهر و مدرسه رنج بكشد،  
ــت.  ــعی در برطرف كردن آن خواهد داش با ابتكاری س
وجيهه رئوفی فرد، مدير دبيرستان دخترانة  اكبر صبوری، 
ــت كه كوشيده  دغدغة ذهنی اش را  يكی از مديرانی اس
ــوزة  مديريتی خود برطرف كند؛  به طوری كه ديگر  در ح
هيچ كس كالس های مدرسة او را كثيف نبيند. او دربارة 
تجربه اش با رشد مدیریت مدرسه گفت وگو كرده است.

»محيط زيست و پاكيزگی آن هميشه از مهم ترين 
دغدغه های من بوده است. متأسفانه با اينكه شعار دين 
ما »النظافة من االيمان« است و ما در اين زمينه پيشينة 
ــا عملكردمان در حفظ  ــيار غنی داريم، ام فرهنگی بس
ــت. اين موضوع دربارة  ــت با آن مطابق نيس محيط زيس
ــود. طی دوران  ــه های ما هم ديده می ش نظافت مدرس
ــی ام همواره به فكر چاره ای بودم تا دانش آموزان  مديريت
مسئوليت پاكيزگی محيط تحصيلشان را برعهده بگيرند؛ 
ــد از دورة كودكی و  ــت باي ــائلی از اين دس چرا كه مس
ــود تا ديگر  ــوزان حك ش ــن دانش آم ــی در ذه نوجوان
ــت نداشته باشيم. اين  معضلی به نام آلودگی محيط زيس
ــود تا اينكه طی تحقيقی دربارة  دغدغه همواره با من ب
ــور ژاپن متوجه شدم در اين  نظام آموزش وپرورش كش
ــه ها به  عهدة  دانش آموزان است.  ــور نظافت مدرس كش
ــئوليت  ــه هم اين مس حتی در راه رفت و آمد به مدرس
برعهدة آن هاست وخود دانش آموزان بايد مراقب نظافت 
و پاكيزگی محيط اطرافشان باشند. پس از آن بود كه در 

شورای دبيران، انجمن اوليا و مربيان مدرسه و سپس با 
خود دانش آموزان طرحی را مطرح كرديم كه با استقبال 

هم روبه رو شد«.
براساس طرح اين مدير، دانش آموزان بايد خودشان 
عهده دار نظافت كالس های درس باشند: »براساس اين 
طرح، هر كالس نماينده ای را به عنوان شهردار انتخاب و 
به معاون مدرسه معرفی می كند. معاون هم در جلسه ای 
كارهايی را كه شهردار و بقية دانش آموزان برعهده دارند 
برايشان شرح می دهد. از جملة اين فعاليت ها تهية تقويم 
اجرايی برای هر دانش آموز است. به اين ترتيب، نماينده 
يا همان شهردار كالس بايد بر اساس يك تقويم مشخص 
كند كه هر دانش آموز در چه روزی مسئول تميز كردن 
كالس است. بنابر اين طرح، هر دانش آموز چندين بار در 
سال وظيفة  تميز كردن كالس را بر عهده دارد. شهردار 
كالس هم هر روز بر كار دانش آموزان نظارت می كند تا 

كار به خوبی انجام گيرد«.
ــة اكبر  ــاال ديگر در مدرس ــة  اين مدير، ح ــه گفت ب
ــاعت رسمی مدرسه، كالس ها  صبوری، پس از اتمام س
مانند اول صبح تميز و عاری از هر نوع آلودگی هستند: 
»بعد از اجراشدن اين طرح، كالس ها همواره تميزند، و 
البته،  احساس مسئوليت دانش آموزان نسبت به پاكيزگی 
محيط اطرافشان از آن مهم تر است. طی دو سالی كه از 
اجرای اين طرح می گذرد، دانش آموزان به طور محسوسی 
نسبت به اين موضوع حساس شده اند كه مصداق آن را 
می توان در تميز ماندن حياط مدرسه هم مشاهده كرد«.

وجيهه رئوفی فرد
مدير دبيرستان دخترانة  اكبر 
صبوری
منطقة  7 تهران
دارای 24 سال سابقة  خدمت در 
آموزش وپرورش و
11 سال سابقة مديريتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هنر انتقال تجربه ها
ــوتان بهتر از هر كالس  گاهی تجربه های پيش كس
ــران تازه كار  ــد به معلمان و مدي ضمن خدمتی می    توان
كمك كند. به همين دليل هم احسان اهلل جمالی، مدير 
هنرستان سپاه تهران،  هر سال پيش كسوتان اين مدرسه 
ــان را در اختيار  ــرد هم جمع می كند تا تجربه هايش را گ
معلمان جوان تر بگذارند. اين مدير دربارة اين گردهمايی 
ــوتان و فارغ التحصيالن  ــزرگ پيش كس كه »همايش ب

احسان اهلل جمالی
مدير هنرستان سپاه 
منطقة 13 تهران

دارای 28 سال سابقة خدمت در 
آموزش وپرورش و
17 سال سابقة مديريت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنرستان سپاه تهران« نام دارد، با رشد مدیریت مدرسه 
گفت وگو كرده است:

ــانی در  ــق روابط انس ــه اهميت تعمي ــا توجه ب »ب
محيط های آموزشگاهی،  هشت سال است برای برقراری 
ارتباط با معلمان و مديرانی كه از بدو تأسيس اين مدرسه 
ــال 1353( در اينجا خدمت كرده اند، برنامه هايی را  )س
برگزار می كنيم. هدف اصلی از برگزاری چنين همايشی، 
ــد  و قديم معلمان و  ــل جدي ــراری ارتباط ميان نس برق
مديران، تبادل تجربه  ميان آن ها و نيز قدردانی از زحمات 
اين پيش كسوتان است. در طول اين برنامه ، پيش كسوتان 
تجربه های خود را در اختيار معلمان جوان  تر قرار می دهند: 
ــوة كالس داری، تعامل با دانش آموزان، چگونگی حل  نح

مشكالت دانش آموزان، روش های تدريس و ...
ــی از نيروهای جوان  ــت برخ از آنجا كه ممكن اس
ــند، اين تجربه ها  ــای تربيت معلم را نگذرانده باش دوره ه
ممكن است برايشان بسيار مفيد باشد. مثالً در همايش 
ــال كه نزديك 200 نفر از معلمان و مديران قديمی  امس
مدرسه در آن شركت كردند،  معلمان در گروه های چند 
نفری جمع شدند و از معلمان قديمی دربارة موضوعات 
ــتند. به گفتة خودشان جلسه  گوناگون هم فكری خواس

پربار و مفيد بوده  است.
ــه همين موضوع  ــای اين همايش ب ــه  برنامه ه البت
ــد و خوش فكر  ــای توانمن ــود. ما از نيروه ــم نمی ش خت
ــی و تحقيقاتی و  ــی در زمينة فعاليت های پژوهش قديم
نيز برنامه ريزی استفاده می كنيم. مثالً دربارة فعاليت های 
گروه های آموزشی از آن ها دعوت می كنيم تا تجربه ها و 
ــان را بيان و ما را در برنامه ريزی هرچه بهتر  راهكارهايش

ياری كنند«.
دعوت از فارغ التحصيالن موفق و كارآفرين  سال های 
گذشتة   اين مدرسه   از ديگر برنامه هايی است كه احسان اهلل 
جمالی اجرا می كند: »عالوه بر مديران و معلمان قديمی 
مدرسه،  هرسال از فارغ التحصيالن سال های گذشته هم 
ــوت می كنيم تا تجربه های خود را برای دانش آموزان  دع
ــياری از دانش آموزان سال های گذشته  بازگو كنند. بس
ــده اند كه می توانند  امروز به كارآفرينانی موفق تبديل ش
ــل جديد قرار  عملكرد و تجربه های خود را در اختيار نس

دهند و آن ها را در اين  راه ياری كنند«.


