چشم انداز دبیرستان صبا در مقطع متوسطه 1
جوانان و نوجوانان ذخایر گرانبهای جوامع بشری هستند .رشد و تکامل استعدادهای موجود از اهداف
واالی هر جامعه ای است و تباه شدن هر استعداد ضایعه ای دردناک به شمار می آید .در این دوره
است که اولیا و مربیان باید ضمن شناسایی استعدادهای بالقوه ی نوجوانان ،برای پرورش و هدایت
آن ها برنامه ریزی کنند و هریک از استعدادهای نوجوانان را در مسیر درست هدایت کنند تا بتوانند در
عرصه های مورد نظر خود و با توجه به توان ،انگیزه ،عالقه و ذوق و شوق خویش عالوه بر بروز
استعدادهای نهفته در زمینه شکوفایی آن ها گام بردارند.
بر پایه افق چشم انداز  1404نظام جمهوری اسالمی  ،مدرسه جلوه ای است از تحقق مراتب حیات
طیبه ،کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی و زمینه ساز درک و اصالح موقعیت توسط
دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام معیار اسالمی در چارچوب فلسفه
و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران.
بر همین اساس دبیرستان متوسطه  1صبا با بهره گیری از الگوی پیشرفته و بومی در زمینه تربیت
نسلی موحد و مومن و متعهد در برابر خدا ،دیگران و طبیعت  ،حقیقت جو و خردمند بر دیدگاه هایی با
ویژگی های زیر بنا نهاده شده است:
 .1مبتنی بر ارزشها و معارف اسالم ناب محمدی
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برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی و توجه ویژه به فعالیت های پژوهشی از
جمله زیست فناوری ،فیزیک و نجوم ،دست سازه و ...

 .3برخوردار از رویکردی نوآورانه و واقع بینانه و آینده پژوهانه
 .4منسجم،متعادل ،کارآمد ،نشاط آفرین ،پویا  ،انعطاف پذیر و مشارکت پذیر
 .5معتقد به نقش بنیادین خانواد ه در جهت ایجاد زمینه و کسب شایستگی ها و مهارتهای الزم
برای تشکیل خانواده
 .6آموزش و پرورش مدون و منظم
 .7چرخش از دانش محوری به توانایی محوری
 .8تقویت روحیه آموزش پذیری ,وحدت پذیری و خالقیت
اهداف عمده آموزشی در متوسطه اول صبا عبارتند از:
 .1تقویت حس کاوشگری و مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری و ایجاد و تقویت حس تعهد
در میان دانش آموزان
 .2کسب مهارت های تفکر و پرورش آنها و تقویت توانمندی دانش آموزان در ارائه عملی یافته
های علمی شان
 .3ایجاد شناخت نسبت به معارف دین به عنوان راهنمای عمل و برنامه زندگی و نسبت به
خود،خلق ،خلقت و خدا
 .4ایجاد ارتباط بین دانش آموزان و دنیای علم به واسطه ی آموزش زبان انگلیسی به عنوان
زبان علم

 .5تقویت مهارتهای خوب گوش دادن وشنیدن ،خوب سخن گفتن و خوب نوشتن و مهارت نقد و
تحلیل مسائل
 .6آشنا کردن دانش آموزان به حقوق فردی و اجتماعی و رعایت حقوق متقابل
 .7آموزش تعامل و کار گروهی ،صبر و حوصله و احترام به عقاید دیگران
 .8افزایش سطح آگاهی دانش آموزان بر سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران و
ایجاد روحیه تعاون و همکاری
 .9سوق دادن دانش آموزان به سمت انسانی صالح بودن توام با داشتن زندگی سالم و شاد
 .10آموزش برنامه ریزی و اجرای آن ،رقابت سالم  ،کارگروهی و رعایت نظم در کار،مسئولیت
پذیری و انتقاد پذیری
 .11توانمندسازی نوجوانان برای موثر بودن با رعایت توزان اجتماعی و اقتصادی و با بهره گیری
از رویکردهای مشارکتی ,انجام کار و بازی و فعالیت در قالب کالسهای " مهارت های زندگی"
 .12ایجاد و تقویت درک از مفهوم برنامه ریزی و مدیریت زمان برای کارآمدی مطالعه و درس
خواندن به واسطه مشاوره تحصیلی
 .13حمایت از برنامه رسمی تحصیلی و رشد فردی و اجتماعی دانش آموزان از طریق ایجاد
کتابخانه آموزشگاهی
همچنین متوسطه اول صبا بر خود الزم می داند همواره در امر یاددهی و یادگیری بر اصول زیر
اهتمام بورزد:
 .1تغییر الگوی سنتی متمرکز بر محتوای درسی به الگوی متمرکز بر فرایند و محتوا
 .2تغییر یادگیری و یاد دهی منفعل به یادگیری و یاددهی فعال
 .3تغییر یاددهی منحصر به کتاب درسی به یاددهی از منابع چندگانه
 .4تغییر یاد دهی محدود به زمان به یاددهی همیشگی
 .5تغییر تک روشی در تدریس یا تدریس با روش های چندگانه
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تالش هرچه بیشتر در جهت تجهیز فضای فیزیکی مدرسه به منظور اثرگذاری مثبت در کم و
کیف فعالیتهای درسی و تخصصی و افزایش بازدهی یادگیری

در زمینه امور فرهنگی ،پرورشی و اجتماعی نیز ،متوسطه اول صبا سعی دارد تا بطور مشخص
مفاهیم ذیل را در زندگی نسل آتی جاری سازد:
 .1دانش آموزان به عنوان یک انسان یاد بگیرند چگونه انسان ها را دوست بدارند
 .2دانش آموزان یاد بگیرند در اوج شهرت به درستی زندگی کنند
 .3دانش آموزان یادبگیرند که در گمنامی از زندگی لذت ببرند.
 .4دانش آموزان مهارت نه گفتن را بیاموزند.
 .5دانش اموزان مهارت های مدیریت در مواقع بحران را بیاموزند.

