ما چگونه مدرسهای هستیم؟
ما فرصتهای یادگیری را در محیطی ش��اد ،ایمن و به دور از اس��ترس ایجاد کردهایم و تالش میکنیم تا ش��وق یادگیری را در دل دانشآموزانمان زنده نگه
داریم و لذت یادگیری را به آنها بچشانیم.
م��ا ب��ا پیگی��ری پروژهه��ای مهارته��ای زندگ��ی و تکنیکهای هوشهیجانی در مس��یر پرورش انس��انهایی ش��اد ،توانمند ،مصمم و ب��ا اعتمادبهنفس گام
برمیداریم.
م��ا دانشآموزانم��ان را ب��ا ویژگیه��ای اعج��ابآور مغ��ز آش��نا میکنیم و به آنها میآموزیم که چطور میتوانند با به کارگیری ذهنیت رش��د-محور روز به روز
باهوشتر شوند.
ما به عنوان یک سازمان یادگیرنده ،به ایجاد ارتباط با برترین مدارس و سازمانهای آموزشی دنیا ،شرکت در همایشهای بینالمللی ،استفاده از کارآمدترین
شیوههای تعلیم و تربیت و درسپژوهی برای پرورش حرفهای معلمان ،متعهد هستیم.
سیستم آموزشی مدارس ما به صورت چند بعدی طراحی شده و رشد همه جانبه را نشانه گرفته است.
دانشآموزان ما از نظر مرتبه علمی در جایگاه باالیی قرار دارند .نتایج امتحانات و مسابقات مؤید این مطلب است؛ اما آنچه ما را با دیگران متفاوت میکند،
این است که ما بدون ایجاد اضطراب ،استرس و رقابت ناسالم دانشآموزانمان را به سطوح باالی علمی میرسانیم.
برنامههای ما از ابتدا تا انتها (پیشدبستان تا دبیرستان) با پروژه جهانی مهربانی آمیخته است.
ما ،در مدرسه با دانشآموزان خود زندگی میکنیم ،صدای آنها را میشنویم و با سپردن مسئولیت ،برای آنها تعلقخاطر میسازیم .هدف نهایی ما ،تربیت
انسانهایی توانمند و ماهر است که از سالمت روانی برخوردار باشند.
نظام ارزشی مدارس ما بر تعامل سازنده ،احترام متقابل ،و هنر گفتگو استوار است .ما از طریق کانالهای ارتباطی متعدد والدین را در جریان فعالیتهای
آموزشی و پرورشی مدرسه قرار میدهیم ،تا از طریق تعامل با خانوادهها به اتفاق گامهای استوار و مؤثری در مسیر تعلیم و تربیت برداریم.
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آموزش دروس رسمی به انضمام بسته تکمیلی

قــصـه ما

ارتباطات و همکاریهای بين المللی

در سالهای پایانی خدمت دولتی در آموزش و پرورش (دهه هفتاد) ،پیوسته
دغدغه تربیت کودکان و نوجوانان ایران را داشتم .در آن سالها ،جای خالی
مدرسهای را حس میکردم که محیطی امن ،آرام و شاد برای آموزش قلبها
و اندیشهها باشد .ایرانی کوچک که در آن دانشآموزان لذت یادگیری ،حس
مسئولیت و هنر تعامل و گفتگو را تجربه کنند.
اینگونه بود که با گفتنیها و ناگفتنیهای بس��یار ،دس��تاندرکار تأس��یس
مدرس��های کوچک ش��دم که «تقوا» نام گرفت .امروز پس از گذش��تن 27
به��ار ،نه��ال کوچک ما به ثمر نشس��ته اس��ت و مدارس تق��وا در کلیه مقاطع
تحصیلی بر تارک تعلیم و تربیت میدرخش��ند ،فصلنامه رهآورد تربیت که
در آن روزه��ا ب��ه ص��ورت یک برگ کاغذ توس��ط دانشآموزان از مدرس��ه به
خانه برده میشد ،اکنون در تیراژ  4000نسخه منتشر و در سراسر ایران به
رایگان توزیع میشود.
در اي��ن بروش��ور ش��ما خالص��های از فعاليته��ای آموزش��ی و پرورش��ی
دبستان و پیش دبستانی تقوا را میخوانید و کمی با فرهنگ و نگاه ما به
تعلیم و تربیت آشنا میشوید .ولیکن ،هیچ چیز جای مالقات را نمیگیرد.

بر اساس برنامه راهبردی ارائه آموزش و پرورش با کیفیت ،مجتمع آموزشی
تق��وا ب��ا م��دارس ،مراکز آموزش��ی و ارگانهای بین الملل��ی زیر در ارتباط و
تعامل است:
مدرسه دوتوکو در شهر ناگویا -ژاپن
مرکز رژیوامیلیا در ایتالیا
مدارس ویلیام آلیس و جورج کری در انگلستان
مجمع جهانی درس پژوهی World Association for Lesson Study
آکادمیتوسعهمنابعانسانیAcademyofHumanResourceDevelopment

پس ،منتظر دیدار شما هستم!
با احترام
ناهیــد ناصـرینــژاد
مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی تقوا
صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه رهآورد تربیت

آم��وزش دروس مص��وب ه��ر پایه به عالوه بس��ته تکمیل��ی جهت تقویت
بنیه علمی دانشآموزان و آمادهسازی آنان برای شرکت در مسابقات علمی
داخلی و خارجی
همکاری با آموزگاران متخصص آموزش ابتدایی و به کارگیری شیوههای
مشارکتی ،تعاملی و مؤثر در تدریس حضوری و آنالین
مشارکت دانشآموزان در فرآیند یاددهی-یادگیری
تدریس کامل محتوای کتاب درسی (حل تمام مثالها و پرسشها)
آموزش فراتر از کتاب برای کسب رتبه برتر در مسابقات علمی
سنجش مستمر یادگیری و رفع نواقص آموزشی
تکالیف خالق و س��طح بندی ش��ده متناس��ب با تواناییهای هر دانش آموز،
بازبینی دقیق و رفع اشکال
آموزش حضوری در فضای آموزش��ی اس��تاندارد ،حیاط مش��جر و وسیع و
کالسهای کم جمعیت
اردوهای هدفمند (تفریحی ،گردشگری ،آموزشی) و پروژههای مهارتی -شناختی
کتابخوانی،تقوی��ت مهارته��ای نوش��تاری و خوانداری و اجرای طرح پرلز
(توسعه سواد خواندن)
ریاضیپیشرفته:آموزشمفاهیمکتابدرسیباوسیله،درکدرستمسئله
و حل مسئله با روش های خالق ،سرعت عمل و آموزش های فراتر از سطح کتاب
علوم پیش�رفته :فعالیت های آزمایش��گاهی و پژوهش��ی با هدف تکمیل
آموزش های کتاب درسی و ایجاد عالقه به مفاهیم علمی و پدیده های طبیعی

امکانات مدرسه آنالین

آموزش فوق برنامه

آموزش ،نظارت و پشتیبانی قوی فرد فرد دانش آموزان در شرایط مجازی
آم��وزش مج��ازی برخط ( )Onlineبا اس��تفاده از برترین تکنولوژی وب
کنفرانس موجود در کشور
کالسهای درس کم جمعیت ،فعال و تعاملی
به کارگیری سامانه ال ام اس( )Moodleبرای چیدمان کامل کالس درس
مجازی ،بارگذاری و مش��اهده محتوای آموزش��ی ،ارس��ال تکالیف و دریافت
بازخورد از آموزگار
امکان آموزش تلفیقی با ترکیبی از جلسات حضوری و آنالین

طرح درس همه دروس فوق برنامه به صورت ش��ش س��اله تنظیم ش��دهاند تا
دان��ش آم��وزان در پای��ان یک دوره آموزش مس��تمر و هدفمند ،به مهارت و
دانش کافی دستیابی پیدا کنند.
زبان انگلیسی
کالسهای سطح بندی شده و بسیار کم جمعیت
استفاده از متریال آموزشی استاندارد ،چند رسانهای و بروز دنیا
همکاری با اساتید کام ً
ال مسلط به زبان انگلیسی و آموزش کودک
 6ساعت آموزش تعاملی و اثرگذار در هفته

توسعه همزمان چهار مهارتهای اصلی برقراری ارتباط
سرپرس��تی و نظارت آموزش��ی توسط سوپروایزر مورد تأیید بخش آموزش
زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج
کامپیوتر و فناوری
مهارته��ای  :ICDLارائ��ه آموزش��های کاربردی مطابق س��رفصلهای
آموزشی گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتردر سطح دبستان
آم��وزش ابزاره��ا و مهارته��ای الزم برای حضور و مش��ارکت مس��تقل در
کالس درس مجازی
کارگاه علوم ،خالقیت و پژوهش (دوره دوم ابتدایی)
توس��عه مهارت اندیش��یدن ،کنجکاوی و تالش هدفمند و اصولی در یافتن
پاسخ به چراها و چگونگیها
تعریف پروژههای علمی خالقیت محور برای هر گروه سنی براساس مفاهیم
اساسی فیزیک ،شیمی ،مکانیک ،الکترونیک و رباتیک
کارگاه لگوی آموزشی (دوره اول ابتدایی)
تجربه خلق یک داستان با دستها و بلوکهای کوچک
پرورش خالقیت و تجسم سه بعدی
کارگاه آواها و نواها
پیوند قصه ،موسیقی ،سرود و حرکت با نگرش ارف -شولورک
ادبیات کهن و ایران شناسی
ایجادارتباطباادبیاتکالسیکایران،آشناییباداستانهایحماسیشاهنامه
مهارت در شعرخوانی و مشاعره
آشنایی با فرهنگ اقوام ایرانی
کارگاه هنر
هنر و خالقیت با استاد جزایری (دوره اول ابتدایی)
تکنیکهای نقاشی (دوره دوم ابتدایی)
اریگامی(مهارت دستورزی)
قلم به دست گرفتن صحیح ،درست نویسی ،و خوشنوسی

مدرسهتابستانی
گردش��گری و طبیعتگ��ردی (توره��ای ی��ک روزه)  -بازیهای هدفمند
گروه��ی ب��رای ارتقای مهارتهای حرکتی و تعادلی ،ذهنی (افزایش س��طح
دقت ،تمرکز و توجه) و کار تیمی
کالسهای آزاد تخصصی

نظارت آموزشی و تربیتی
ارتباط مستمر با خانوادهها و ارائه گزارشهای دقیق آموزشی در فواصل معین
بررس��ی دقیق عملکرد دانش آموزان از طریق مش��اهده در کالس ،بررس��ی
کاربرگ ها و نتایج آزمونها ،دریافت بازخورد از آموزگاران و والدین
ارائه راهکارهای کارشناسی و انجام پیگیریهای الزم تا حصول نتیجه به
هدف پیشرفت تحصیلی و رفتاری دانشآموز
نظارت مستمر بر شیوههای یادگیری و یاددهی در کالس درس
اس��تعداد یابی بر اس��اس مدل هوشهای چندگانه گاردنر با مش��اهده و
سنجش مستمر ،صبورانه و دقیق در طول دوره تحصیلی

دپارتمان ورزش ،تغذیه و سالمتی
تشکیل تیمهای ورزشی در رشتههای مختلف (بسکتبال ،والیبال و  )...بر
اساس عالقه و استعداد و استفاده از مربیان توانمند و متخصص
کالسهای فیتنس و یوگا برای سالمت جسم و ذهن
شطرنج
کنترل وزن و ارائه رژیم غذایی مناسب هر فرد بعد از تعیین BMI
تهیه ناهار و میان وعده س��الم ،متعادل ،مقوی و خوش��مزه در مدرس��ه با
استفاده از مواد غذایی درجه یک

دپارتمان روانشناسی و توسعه مهارتهای فردی
مشاوره انفرادی دانش آموزان  /والدین با دکتر روانشناس
کارگاههای آموزش والدین
تشخیص به موقع اختالالت یادگیری
توسعه مهارتهای زندگی برای دانش آموزان
ه�وش هیجان�ی ( :)Emotional Intelligenceمدیری��ت ب��ر احساس��ات،
تکنیکهای افزایش احساس��ات مثبت نظیر ش��ادمانی ،و کنترل احساس��ات
منف��ی نظیر خش��م و اضط��راب ،افرایش اعتماد به نف��س ،مدیریت برزمان،
هدفگذاری هوشمند ،مهارت صحبت کردن و برقرای ارتباط با دیگران
ذهنی�ت رش�دمحور ( :)Growth Mindsetاز بی��ن ب��ردن موانع فکری
یادگی��ری ،چگونگ��ی عملک��رد مغز ،و ایجاد عادت اس��تقبال از فرصتهای
چالش برانگیز یادگیری

