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.
ما دانشآموزانمان را با ویژگیهای اعجابآور مغز 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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مجـــتـم���ع آمــــوزش���ی تـــــقــــوا
واحد دبـــیــرستـــان (دوره اول و دوم متوسطه)

Taghva Educational Complex

قــصـه ما
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
دبیرس�تان تقوا را میخوانید و کمی با فرهنگ و نگاه ما به تعلیم و تربیت
آشنا میشوید .ولیکن ،هیچ چیز جای مالقات را نمیگیرد.
پس ،منتظر دیدار شما هستم!
با احترام
ناهیــد ناصـرینــژاد
مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی تقوا
صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه رهآورد تربیت

ارتباطات و همکاریهای بين المللی

آموزش دروس رسمی به انضمام بسته تکمیلی

مشاوره تحصیلی ،پشتیبانی و نظارت آموزشی

آموزش فوق برنامه (ویژه متوسطه یک)

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

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
هم��کاری ب��ا بهتری��ن دبیران آموزش و پرورش و به کارگیری ش��یوههای
تعاملی و مؤثر در تدریس حضوری و آنالین
مشارکت دانشآموزان در فرآیند یاددهی-یادگیری
تدریسکاملمحتوایکتابدرسی(حلتماممثالهایکتابوپرسشهایآخرفصل)
تدریس نکات تستی الزم برای کسب رتبه بسیار خوب در آزمون سراسری
نظام جدید آموزشی
پوشش کامل حداقل یک کتاب استاندارد کمک آموزشی در طول سال
برگزاری آزمونهای هماهنگ بین مدرسهای به صورت آنالین و حضوری
برای سنجش یادگیری و رفع نواقص آموزشی
دسترسی دانش آموزان به بانک سؤال استاندارد برای همه دروس
رفع اشکال و تحلیل سؤاالت همه آزمونهای برگزار شده
تکالیف هفتگی متناسب با بودجهبندی ،بازبینی دقیق و رفع اشکال
تشکیل گروههای رفعاشکال به موازات کار کالسی و رسیدگی به مشکالت
علمی دانشآموزان

پش�تیبان آموزش�ی در فرهنگ مدارس ما ،کس��ی است که از اولین لحظه
در آغاز هر روز ،نبض فعالیتهای فرهنگی و آموزشی دانشآموز را در تمامی
ابعاد در دست داشته و با خانواده مرتبط میباشد.
برگزاری جلس��ه معارفه با تک تک والدین و دانش آموزان در ابتدای س��ال
تحصیلی ،تهیه چشمانداز مشترک و تبین وظایف متقابل مدرسه ،دانشآموز
و خانواده
برگزاری جلسات مشاوره انفرادی با دانش آموز در هر ماه
ارائ��ه برنام��ه مطالعات��ی باتوجه ب��ه بودجهبندی آزمونهای آزمایش��ی،
شخصیس��ازی برنامه بر اس��اس نیازمندی و توانایی هر دانشآموز و نظارت
بر حسن انجام برنامه
بررسی دقیق عملکرد دانش آموز در هر ماه و ارائه راهکارهای کارشناسی
شده به هدف پیشرفت تحصیلی
ارتباط مستمر با والدین و ارائه گزارشهای دقیق آموزشی در فواصل معین
نظارت مستمر بر شیوههای یادگیری و یاددهی در کالس درس
برگزاری اردوهای مطالعاتی
کارگاه تکنیکهای مطالعه مؤثر و موفقیت در آزمون
آموزش روشهای مطالعه مؤثر ویژه هر درس جهت بهینهسازی یادگیری،
تثبیت و تسلط
آموزش ،تمرین و مداومت در خالصه نویسی
آموزش و تمرین مهارتهای تست زنی و آزمون

طرح درس همه دروس فوق برنامه به صورت س��ه س��اله تنظیم ش��دهاند تا
دانش آموزان در پایان سه سال آموزش مستمر و هدفمند به مهارت و دانش
کافی دستیابی پیدا کنند.
کارگاههای تخصصی هنری به انتخاب دانش آموز در یکی از رشتههای
نقاش��ی -خطاط��ی و تذهیب -معماری و طراح��ی – نرم افزارهای گرافیک،
ویرایش عکس و فیلم
کارگاه ادبیات :آشنایی با ادبیات معاصر و کالسیک ایران و جهان
کارگاه روش تحقی�ق :روشه��ای تحقیق ،جمع آوری اطالعات ،تحلیل،
ارائه مطلب در جمع و بحث علمی
آموزش 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
 6ساعت آموزش تعاملی و اثرگذار در هفته
توسعه همزمان چهار مهارتهای اصلی برقراری ارتباط:

امکاناتدبیرستان
آم��وزش ،نظ��ارت ،پش��تیبانی و مش��اوره حض�وری و غیرحض�وری
(الکترونیک)
امکان آموزش مجازی برخط ( )Onlineبا استفاده از برترین تکنولوژی وب
کنفرانس موجود در کشور
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 دبیر
آموزش حضوری در فضای آموزشی استاندارد و کالسهای کم جمعیت
امکان آموزش تلفیقی با ترکیبی از جلسات حضوری و آنالین
آزمایشگاههای فیزیک ،شیمی ،و زیست شناسی
اردوهای هدفمند (تفریحی ،گردشگری و آموزشی)
برگزاری اردوهای مطالعاتی داخل و خارج از مدرسه
عصرانههای فرهنگی :تمرین هنر گفتگو  -درست نویسی -شعر و قصه
و نمایشنامه خوانی -گپ و گفت های فرهنگی-اجتماعی با تاکید بر مهارت
بحث عالمانه و نقد سازنده

دپارتمان روانشناسی و توسعه مهارتهای فردی
مشاوره انفرادی دانش آموزان  /والدین با دکتر روانشناس
کارگاههای آموزش والدین به منظور تسهیل فرآیند بلوغ
کارگاه ه�وش هیجان�ی و مه�ارت های زندگ�ی :تکنیک های افزایش
احساس��ات مثبت نظیر ش��ادمانی ،و کنترل احساس��ات منفی نظیر خش��م و
اضطراب  ،ارتباط با دیگران ،هدفگذاری هوشمند
کارگاه ذهنیت رشدمحور :از بین بردن موانع فکری یادگیری ،و ایجاد
عادت استقبال از فرصتهای چالش برانگیز یادگیری
آموزش عملی هفت عادت مردمان مؤثر (بر اساس کتاب استفان کاوی)
هدایت تحصیلی و حرفهای :کشف تدریجی عالقمندیها و استعدادهای
ویژه ،آشنایی دقیق و جامع با رشتههای دانشگاهی و مشاغل از طریق مصاحبه
با دانشجویان برتر و صاحبان مشاغل

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
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

Speaking Listening /Reading/ Writing

سرپرس��تی و نظارت آموزش��ی توسط سوپروایزر مورد تأیید بخش آموزش
زبان دانشگاه کمبریج
آموزش کامپیوتر و فناوری
مهارتهای  :ICDLارائه آموزش��های کاربردی برای دریافت گواهینامه
بین المللی کاربری کامپیوتر
رباتیک ،برنامه نویس��ی ،طراحی س��ایت و تولید محتوای چند رس��انهای
برای عالقمندان

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
آموزش دروس اختصاصی (بین چهار تا هفت هفته)
کالسهای آزاد تخصصی به پیشنهاد دانش آموزان عالقمند

