
مدرس دبیرخانه راهبری آموزش و پرورش دکترمسعودانصاری مهر                : سخنران 
زه های آموزش معلمان و مدیریت مدارسدرحو



آموزشی و فرا آموزشی با فراگیرانمهندسی ارتباطات 
منطبق باارزیابیو طراحی مدل بهنجار تدریس و 

(مدارس پیشرو ) مدارس هزاره سوم 





Heart

Head

Hand

دلبستگی و عشق ورزی

فکر کردن واندیشه ورزی

مهارت و دست ورزی 

3H اقنون 



هاویژگی های هریك از آنجهانی و تقسیم بندی مدارس 
آیینویقانونهایسیستم،آموزاندانشقبولیدرصدبرمدارساینمحور:سنتیمدرسه•

.باشدمیهانامه

منطقهارداستاندبامتوسطخودراتاوضعیتهستندآنبدنبالمدارساینگونه:خاممدرسه•
.تاستوجهموردنیزمنابعگراییحجم،داخلیهاینامهبرآیینوعالوهکردهمنطبقخود

نظرمد  همشآموزکیفیت،برکمیتعالوهمدارسدراین:یافتهبهبودباعملکردمدرسه•
.کنندمیکمكمطلوبنتیجهدرحصولتوأمبطورومدرسهخانهوبوده

توأمیپیگیربرعالوهکههستندآندرصددمدارساینگونه:پیشرومدرسه•
مایندنکوششهمدرفراگیراننسبیشناختایجاددر،کیفیوکم یمسایل

.قراربگیرنداستانداردهاودرمسیر

،راگیرانفوشناختکیفیمسایلبهبرتوجهعالوهمدارسدراین:عالیباعملکردمدرسه•
رسهمدعملکردیمعیارهایتمامیهمچنین.باشدمیتوجهموردهمشناختبهرسیدنراههای
.کنندمیمنطبقجهانیمدارسباوخودرابودهرقابتی

درصد مدارس ایران متعلق به گروه اول و دوم هستند90فراموش نکنیم بیش از 





متغی رهای هوش
یو استعداد تحصیل

درفرآیندیادگیری



حوزه مفهومی

اطالعات آنی

متون 
ذخیره شده

طبقه بندیطنزپردازی



هوش اجتماعی
و اقتصادی

هوش انتزاعی
وخالق

هوش ادبی
و کالمی

هوش تحلیلی 
و ریاضی

هوش هنری
و تجسمی

هوش حرکتی
و عملیاتی

هوش هیجانی
و عاطفی

هوش عمومی
و تقویمی

انواع هوش



یادگیرییادسپاری

بازگویی یا بکارگیری
دانش یا مهارت

بنویسید
شرح دهید
بگویید
نام ببرید

توضیح دهید
بیان نمایید
برشمارید

نقدکنید
تفسیرکنید
اثبات کنید
مقایسه کنید
بامثال بگویید
به چالش بکشید
تحلیل کنید

حافظه مداری                         رفتارگرایی                             تحلیل گری

کارآفرینی

افصله بین یادسپاری و یادگیری 



دانش
فهم

کاربرد
تجزیه وتحلیل

ترکیب
ارزشیابی

دریافت وتوجه
واکنش وپاسخ
ارزش گذاری

سازماندهی ارزشها
تبلور وبکارگیری مشاهده وتقلید

اجرای مستقل
دقت عمل

هماهنگی حرکات
هنجارسازی و کاربردعادی شدن 

منطبق با قوانین اجتماعی



ایجادانگیزه و 

آماده سازی 

نروانی فراگیرا
برقراری رابطه

و مدیریت زمان 

، مکان و شرایط

آموزش

مربیگری و 

هدایت اثربخش

فراگیران

آموزش منتهی 

به یادگیری 

فراگیران

ی و توسعه سینرژ

هم افزایی 

اندربین فراگیر

د بررسی عملکر

و ارزیابی 

آموخته های 

فراگیران

توسعه 

خودمدیریتی و

بهبود عملکرد

آموزشی 

فراگیران

مهندسی دوباره

آموزش ،  

ت بازگشت بحال

اولیه و توسعه

لذت آموزشی

مهمترین اصول معلمی 

رد فضای آموزشی 



درک میزان موفقیت فراگیران به ) پاداش 

:هراندازه درپایان هرماه وارائه پاداش مناسب 

(کسب نمره ، مسئولیت ، رضایت ، تشویق 

حفظ فعاالن آموزشی ، اصالح افراد)ارزیابی 

(مستعد و هدایت افراد بی انگیزه و منفعل 

ی توسعه انتظارات و فرصت سازی آموزشی برا

تمامی فراگیران

نظارت قبل از آموزش ، درحین آموزش و بعداز 

آموزش فراگیران

سخت افزاری ، نرم افزاری و )برنامه ریزی 

(مغزافزاری 

5

4

3

2

1





شاخص های جهانی درنظارت آموزشی وارزیابی ازعملکرد معلمان 
ردیفشاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد10987654321امتیاز

1وتعامل رفتاری با فراگیرانمدلهای ارتباطی معلمان

2توسعه سینرژی و مفهوم هم افزایی دربین فراگیران

3چندوجهی تدریسبهره گیری از الگوها و روشهای

4ار رشدبهره گیری از آزمونهای پیشرفت تحصیلی وثبت نمود

5اس آنبراسوتصمیم گیریوجودشناسنامه آموزشی فراگیران

6فراگیرانتقویت روح جستجوگری وپژوهش مداری دربین

7العاتکردن اطبریادگیری بجای یادسپاری وکاربردیتأکید

8کمل بمنظور پیگیری آموزشهای مدانش آموزیتعامل با گروههای

9یزانوبرنامه ربه مدیرانفراگیرانگزارش ماهیانه ازعملکرد

10اعتقادی ، فرهنگی ، اخالقی ورفتاری توجه به مبانی

11فعالیتهای حرفه ایخودارزیابی معلمان و بررسی ادواری

12ربطارزشیابی عملکرد معلمان توسط مسئولین ذی

جمع امتیازات =  نمره120



2020ده مهارت برتر معلمان در سال 
ازنظر یونسکو



Top 10 Skills in 2020
1- Complex Problem Solving
2- Critical Thinking
3- Creativity
4- People Management
5- Coordinating With Other
6- Emotional Intelligence
7- Judgment & Decision Making
8- Service Orientation
9- Negotiation
10- Cognitive Flexibility

ده مهارت برترمعلمان مدارس
2020درسال 

حل مشکالت پیچیده1.

تفکر انتقادی2.

خالقیت3.

مدیریت افراد4.

هماهنگی با دیگران5.

هوش هیجانی6.

قضاوت وتصمیم گیری7.

جهت گیری خدمات8.

مذاکره9.
انعطاف پذیری شناختی10.





یادسپاریو یادگیریتفاوت 

به تعبیر دیگر. تغییری است که بتوان آنرا سنجید و مشاهده کرد یادگیری
.را یادگیری گویند کسب قدرت تشخیصدرک و فهم مطالب آموزشی و 

درحافظه کوتاه مدت کسب اطالعات از طریق حواس ونگهداری آن یادسپاری
نیزمیان مدت بوده که ممکن است بدلیل جذابیت موضوعی کمی به حافظه 

. منتقل شود 
مغز

یادسپار

مغز
یادگیر

اطالعات اطالعات

اطالعات رفتـار



تأکیدبر یادگیری بجای یادسپاری
یادگیــریو فرآینـد مغــز 

سوخت مغز
محرکهای انگیزشی

کدینگ اطالعات

دسته بندی
اطالعات

ورود اطالعات

خروج اطالعات
فرآیند
یادگیری

مرحله اول

حافظه حسی

محرکهای منفیمحرکهای مثبت
خشم وعصبانیتشادی و آرامش
احساس شکستاحساس موفقیت

ترس ونگرانیقوی بودن



نکته اول:  1کد 
نکته دوم: 2کد 
نکته سوم: 3کد

اطالعات چیست ؟کُدینگ 

تئوری گشتالت

رابطه کل و جزء

فرآیند داده پردازی و ثبت اطالعات درمغز



یادگیریسیستم های انرژی درگیر در 

Foodstuffs # CP+ATP 

ATP = Adnozin + P+P+P

ATP _ P(Energy) = ADP +  (Lactic acid)

CP_ P + ADP = ATP

ATP     Lactic A.

ویتامین های گروه ب+ اسیدگلوتامیك + منیزیم + پتاسیم + سدیم + کراتین فسفات+ گلوکز = سوخت مغز

درصد20درصد80

CP        Lactic A.

سرنوشت
اسید الکتیك

تعریق ، ادرار و تنفس
حرکات کششی

استراحت وخواب
انتقال به کبد و تبدیل به گلیکوژن

حرکات شاد و مهیج



توج ـه
بدلیل محدود بودن انرژی در فرآیند یادگیری

افتداتفاق می آموزش دقیقه اول 30تا 20یادگیری در 
دقیقه نیزمی توان اطالعات را درونی کرد45و تا  

آموزشضمن تقسیم بندی زمان لذا معلمان باید 
تأثیرگذارعوامل ، به وجلوگیری از خستگی ناشی ازآن 

.کنند توجه برفرآیندیادگیری ونقش فراگیران نیز 

:تدریس معلمان :بازی فوتبال
(نیمه معلمان)دقیقه اول دراختیارمعلمان45دقیقه اول دراختیار بازیکنان45
دقیقه دوم دراختیار فراگیران45(  نیمه مربیان)دقیقه دوم دراختیار مربیان45





نمرات دانش آموزان بندی استاندارد جهانی بودجه 
***************************

ازکل نمره% 10حضور فعال درکارگروههای درسی              1.
ازکل نمره% 10سینرژی وهم افزایی آموزشی2.
ازکل نمره% 20انجام فعالیتهای پژوهشی وارایه گزارش     3.
ازکل نمره% 20سهم آزمون های پیشرفت تحصیلی4.
ازکل نمره% 30آزمون پایانی و رسمی                                   5.
ازکل نمره% 10در کالسموارد اخالقی وحضور 6.



90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

پایان سال                                                 آزمون دیماه                                                آغاز سال

PT Model 3دانش آموزان رسم نمودار رشد 

آزمون نوبت اول آزمون تشخیصیآزمون پایانی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی





اهداف مندرج 
درهردرس و
هرفصل

محتوای 
تدریس شده

آموزشیحیطه
مورد نظر

سؤال نوع

(یعینی یا انشای)

درجه سختی
دهپیش بینی ش



Y

X

زیاد

زیاد

کم

کم

الف

ب

تعداد آزمودنی ها

میزان اشتباهات
در نتیجه گیری

:استاندارد تعداد سؤاالت 
سؤال تشریحی15یا 14
سؤال عینی و گزینه ای40یا 

7تست و 20ویا ترکیب 
سؤال تشریحی8یا 



ونسیستم طراحی و درجه سختی سؤاالت آزم

25% 25%50 %

سؤاالت تحلیلی

گرم كننده سرد كننده
شکل صحیح

شکل های غلط

Fun Test Fun Test

درصد پاسخگویان20
درصد 40درصد40

درصد60درصد                           60
درصد80درصد                                 80



محاسبه ضریب دشواری سؤاالت تشریحی

Zh + Z l – (2N score min)                                                    

Diff. =                                                                                                       

2N ( score max – score min )                                                   

                         .diffضریب دشواری سؤاالت   

Z hمجموع نمرات افراد برتر                   25%

           Z lمجموع نمرات افراد ضعیف تر   25%

Nمجموع          % 25تعداد افراد یا برگه های 

score maxباالترین نمره ممکن در سؤال                 

               score minپایین ترین نمره ممکن در سؤال    



محاسبه ضریب دشواری سؤاالت گزینه ای

Wi

Ri –

K – 1                                                                  

Pci =                                                                                      

Ri – Wi

=Pci شاخص دشواری اصالح شده برای سؤالi

=Ri تعداد جوابهای صحیح سؤال شمارهi

=Wi تعداد جوابهای غلط به سؤال شمارهi

= K ت مثالً اگرآزمون چهارگزینه ای اس)تعداد گزینه های پیشنهادی برای هرسؤال(k=4



مهارتی كه معلمان می بایستی در فراگیران خود تقویت نمایند15
مهارت حفظ و نگهداری از بدن
مهارت بهداشت روانی وشادزیستن
مهارت مثبت اندیشی و موفقیت محوری
مهارت پرسشگری و اندیشه محوری
مهارت های اجتماعی
مهارت های فنی و هنری
مهارت های اقتصادی
مهارت ارتباط با خانواده و جامعه
مهارت ارتباط با دوستان
مهارت استفاده از رسانه و دنیای مجازی
مهارت های فرهنگی و حفظ رسوم
مهارت های اعتقادی و خداجویی
مهارت های ذهنی ودانش افزایی
مهارت های عاطفی و عشق ورزیدن
مهارت های حوزه سالمتی عمومی



“ فراگیران برای سوپروایزر آموزشی به منزله معلمان هزاره سوم ” 
:مسئولیت ها 

فراگیران  تعیین اهداف آموزشی -1
فراگیران تعیین نیازهای آموزشی -2
فراگیراناولویت بندی نیازهای -3
فراگیرانتدوین برنامه های آموزشی -4
نظارت بر حسن اجرای برنامه ها-5
فراگیرانارزیابی عملکرد فرامدرسه ای -6
مستمربا خانواده ها و گروههای درسیهماهنگی وهمکاری -7
فراگیرانمکمل و امکانات آموزشی برای لیست منابع تهیه -8
درکالس درس تشکیل اتاق فکر آموزشی و پرورشی -9
استفاده از ظرفیت های تشویقی مناسب-10
در مسیر موفقیت همه جانبه  فراگیران هدایت -11
مسئولین مدرسه و اولیاء دانش آموزبه فراگیران ثبت و گزارش عملکرد -12
فراگیران درکالس درس   انتخاب بهترین دوستان آموزشی برای -13
فراگیراننظارت بر فعالیت های جاری و دلمشغولی های -14
شرکت فعال در جلسات مدرسه و تعامل اثربخش با مسئولین-15



ساختار

آموزش

سبك  یا

ارشیوه  ک

آزمون های

استاندارد

مهارتهای

معلمی

ارزشهای 

مشترک

استراتژی
معلمان

سیستم
آموزش

هفت اس
مدیریتی
معلمان

Structure

Share Value                                                                             Strategy

Skills                                                                                      System

Standard                                                            Style
Test                



:ساختار 
مجموعه ی  برنامه ها ، منابع و عوامل انسانی بهم پیوسته درکالس درس را ساختار

.آموزش گویند 
یك کالس درس موفق برای سازش با برنامه های راهبردی واهداف آموزشی مدرسه 

اموراداره کالس درس ،امور)می بایستی بصورت موقت ساختار خودرا تغییردهد 
آموزشی و الگوهای تدریس ، امور تربیتی ، شیوه های گروه بندی ، مدلهای ارزیابی

.بدون اینکه درکل ساختارآموزشی مدرسه تغییراتی بدهد ..( عملکرد فراگیران  و
ساختارامروزی مدارس وبویژه کالسهای درس ما متاسفانه ساختاری است که چابکی 
الزم را برای انجام وظایف  متناسب با رویکردها ومأموریت مدارس درهزاره سوم 

ندارد و برنامه ریزان آموزشی مدارس و معلمان می بایستی هرچه سریعتراین ساختار
.را متناسب با نیاز جامعه امروز و فراگیران بازآفرینی نمایند 



محیط 

فکرافزاری

مدرسه

محیط نرم افزاری

مدرسه

محیط سخت

افزاری 

مدرسه

دانش آموزان
معلمان
مربیان

عوامل اداری
مدیر
معاونین
مشاورین
والدین
و سایر
مخاطبین

فضای مدرسه
سرانه فیزیکی
تجهیزات مدرسه
امکانات مدرسه
وسایل مدرسه

دستورالعمل ها
آئین نامه ها
بخشنامه ها
کتب درسی

برنامه ها
منابع
شیوه ها

الگوها وروشها





ساختارمندی 

شكیفیت آموز

آموزش 

استاندارد
مشارکت 

درآموزش

توانا 

سازی

بهبود 

مستمر

صحت 

آموزی

سادگی و 

سهولت
آموزش 

نظام مند

تعهد 

آموزشی

آموزش 

عمیق

تحقق 

اهداف

آموزش 

ارزشی

پیشرفت

تحصیلی

ب 
عق
ی 
از
 س
ل
داق

ح
ی
صیل

تح
ی 
دگ
مان

ی
زش
مو
 آ
ت
دال

ع

نوآوری آموزشی
استفاده مطلوب 

ازامکانات



:استراتژی 
منظوراز استراتژی آموزش و معلمان ، برنامه های بلندمدتی است که معلمان مدارس و 
برنامه ریزان برای تحقق اهداف کالن درس و برمبنای پیش بینی تحوالت محیطی تنظیم  
می کنند وبراین اساس مسئولیت ها و تعهداتی برای کالس و عوامل آن ایجاد  میگردد

دراصل استراتژی معلمان ، الگویی بنیادی ازاهداف فعلی و هدفهای برنامه ریزی شده ، 
بهره برداری و تخصیص منابع و تعامالت آموزش با جامعه علمی و عملی کشور ودیگر

.عوامل محیطی  می باشد 
:معموالً یك استراتژی درآموزش معلمان می بایستی  سه چیز را مشخص نماید 

چه اهداف اداری ، آموزشی و تربیتی درکالس درس باید محقق گردد ؟-1
روی کدام دروس ، مواد آموزشی و یا خدمات آموزشی باید تمرکز کرد ؟-2
چگونه برای بهره برداری از فرصت های آموزشی درکالس و مواجهه با تهدیدهای-3

محیطی بمنظور کسب یك مزیت رقابتی می بایستی درکالس درس  ودربین فراگیران
تخصیص یابد و چه فعالیت هایی دراین راستا باید انجام گیرد ؟

خطای اول اینکه هدفگذاری درآموزش و
کالس درس به درستی انجام نشده است

خطای دوم اینکه بودجه واعتبارات الزم
برای رتق وفتق امورجاری آموزش وجود

ندارد

خطاهای استراتژیک
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Assessment and Review
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آموزشیومهندسی برنامه های مدیریتی سیاست های 
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ویژگی های معلمان  دارای تفکر استراتژیك 

خالق و 
کارآفرین

وبرنامه محور

دارای نگرش 
فلسفی 

ایجاد فکر و
ریزیبرنامه 

اندیشه محور

سینرژیتولید 
درکالس 

دارای روحیه
برتری طلبی

معلمان 
استراتژیك



:سیستم 
سیستم  آموزش عبارت است از مجموعه عوامل بهم پیوسته که درجهت اهداف آموزشی 

.وزیرنظر معلم مدرسه حرکت و شامل بخش متنوعی درکالسهای درس می باشد 
–سیستم امتحانات وارزیابی عملکرد –سیستم آموزش –سیستم اداره کالس : نظیر 

... سیستم تشویق و 
نمی باشند MISدراین راستا متأسفانه مدارس ایران دارای سیستم اطالعاتی  منسجم  

.و فرآیندهای کاری معلمان درمدارس نیز از شفافیت الزم برخوردار نیستند 



یك سیستم نوین مدارس وکالس درس درآموزش و پرورش ارگان
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:سبك یا شیوه کار 
منظوراز سبك ، بحث پیرامون شخصیت عوامل آموزشی مدرسه نیست بلکه مقصود ازآن 
.الگویی واقعی و نمادین از عملیات یا اقداماتی است که معلمان مدرسه انجام می دهند

:دراین روش معلمان ابتدا می بایستی اولویت های کاری خود درحوزه های 
اداری ، آموزشی یا تربیتی را مشخص کنند و فعالیت های  آموزشی درمدرسه خود 

.را براساس اولویت های پیش بینی شده قرار دهند 
درواقع سبك معلمی می بایستی عوامل پژوهشی و آموزشی مدرسه را در دستیابی به
اهداف سازمانی ، هدایت یا کنترل نموده و موجب تغییر رفتاریا موفقیت برنامه های

.دانش آموزان مدرسه گردد 
... (مشارکتی و –اقتضایی –دموکراتیك –بوروکراتیك : انواع سبك های معلمی )

–شهودی –تحلیل گر –محلی : معلمان مدرسه براساس هوش فرهنگی به پنج طبقه 
:که ویژگی های هریك از طبقات به قرارزیراست . سفیر و یا تقلیدی تقسیم می شوند 

استفاده معلمان از توان محیطی مدرسه وپاسخگوبودن دربرابر مخاطبین/محلی: الف 
نقادی و فرضیه سازی معلمان واستفاده ازاطالعات بطور روزمره/ تحلیل گر: ب 
استفاده معلمان از بینش و بصیرت همراه با برنامه ریزی راهبردی/شهودی: ج 
کلیه معلمان مدرسه همراه با اعتماد به نفس وبطورمتقاعدکننده ای بادیگران/سفیر: د 

ارتباط برقرارمی کنند 
معلمان مدرسه درارتباطات بین فردی ازمهارتهای ارتباطی به نحو مطلوب/تقلیدی: ه 

استفاده می کنند 



سبك اقتضایی

سبك 

هآزادمنشان

سبك 

آمرانه

سبك 
مشارکتی



:آزمون های استاندارد 
.بی شك امروزه قدرت رقابتی مدارس درکیفیت برخورد با سرمایه های انسانی است 
مدارس موفق ، معلمان ودانش آموزان خودرا منابعی ارزشمند به حساب می آورند 
.که باید به آنها رسیدگی شده ،وسایل رشد وپیشرفت علمی و عملی آنها فراهم گردد 
.ودراین راستا برگزاری امتحانات استاندارد شده وارزیابی عملکرد معلمان مهم است 
معلمان مدارس و مسئولین آموزش و پرورش عالوه بر دغدغه های اداری و آموزشی
بایستی انرژی خودراصرف برنامه ریزی ورشد معلمان نمایند و با انتخاب یك سبك 

.ارزیابی ازتوان معلمان مدرسه درجهت بالندگی آموزش  مطلع گردند 
درمفهوم توانمندسازی معلمان درحوزه ارزیابی  ، وظایف مدیران مدارس این است 

که از نگرشهای غیراصولی درقبال معلمان خودداری نمایند و به آنها امکان استفاده از 
توانایی و پتانسیل فردی  خود در قبال فراگیران
.ودر مدلهای ارزیابی عملکرد مخاطبین را بدهند 



:مهارت 
درجهان امروز که مدارس به سرعت درحال تغییر و تحول هستند ، معلمان و عوامل

دارای مؤلفه های خاص 21آموزشی باید اندیشه و افکار نو داشته باشند زیرا قرن 
:  برای عوامل مدرسه می باشد نظیر 

هوشیاری ،گوش به زنگ بودن ،حساس بودن ،سخت کوشی وعالقه به یادگیری مستمر
لذا اولین چیزی که معلمان و عوامل آموزشی مدارس بایستی در خود بوجود آورند 

درس است تا به کارآمدی خود تقویت مهارتهای مدیریتی در اداره مدرسه یا کالس 
:بیافزایند واین امر میسر نمی شود مگربا تقویت چهارمهارت زیر 

(دانش حرفه ای ) مهارت فنی و تکنیکی -1
(برقراری ارتباط و مخاطب شناسی ) مهارت انسانی -2
(قدرت تحلیل وتشخیص موقعیت ها ) مهارت ادراکی -3
(نزدیك شدن به کانون قدرت و کسب منافع حرفه ای) مهارت سیاسی -4



مهارت 
در

مدیریت 
زمان

مهارت
در

تصمیم 
سازی

مهارت
تشخیصی

مهارت 
ادراکی

مهارت
تکنیکی

مهارت
ارتباطی

مهارت
انسانی



:ارزشهای مشترک 
.منظور اصول و مفاهیم ارزشی است که معلمان به کلیه فراگیران خود القاء می کنند 

این موارد راهنمای جهت گیری کالس درس نسبت به انجام وظایف ، اهداف ،آموزش
.و ارزیابی ازعملکرد فراگیران مدرسه است 

کالس مبتنی بر ارزشها باید مقدارزیادی وقت وانرژی خودراصرف مشخص کردن 
والزم است که تمامی معلمان و. فلسفه اجرایی خود ورفتارفراگیران خود نماید 

دانش آموزان از فلسفه و ارزشهای سازمانی مشترک و همچنین تأثیر آن بر کارهای
.روزانه مدرسه و کالس درس آگاه باشند 

اگر بیانیه ارزشهای محوری درکالس درس به درستی و به گونه ای مؤثر تنظیم شود ، 
:می تواند اثرات ذیل را بهمراه داشته باشد 

هدفهای مشترک ایجاد می کند-1
درباورها ، شیوه تفکر و شیوه فعالیت رده های مختلف هماهنگی و یکپارچگی-2

ایجاد می کند
باعث می شود تا بسیاری از فعالیت ها بصورت خودکنترلی به پیش رود-3

لذا وجود منشور اخالقی و رفتاری آموزش از اهم ضروریات مدرسه است و معلمان 
می بایستی تمامی دانش آموزان درگیر درکالس را به سمت این منشور یا ارزشهای

.مشترک سوق دهند 
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آرامش   فراگیران        ارتباط همه جانبه با 
برنامه ریزی برای هرفعالیت

ذهن درفرآیند های کاری                 پویایی 

تفکرمداری و قدرت استدالل

ثبات شخصیت و 
وثبت اطالعات کاری

جهت دادن 
درکالسبه تمام امور 

چالش پذیری

حرمت گذاشتن به حقوق
خود و دیگران

خالقیت در پاسخگویی 
ونظم دادن به افرادوامور

درایت و مدیریت برخود

ذکاوت و هوشیاری درکارها

بافراگیران رمزگشایی آینده و رفاقت 

زیبا بینی وزمان بندی برنامه ها 
ژرف اندیشی

سالم زیستن وسالمتی جسمی وذهنی
شادابی و سرزندگی

یکپارچه سازی سیستم و واحدهای سازمانی
وبا خانواده هاهماهنگی با دیگرهمکاران 

وقت شناسی
و واگذاری مسئولیت ها

نظم و نجابت شخصی  و شغلی
آموزشیونیازسنجی 

مسوولیت پذیری ومهندسی
برنامه های خود

لجباز نبودن  ولیاقت مداری

گوش دادن وگفتار پسندیده
وگزینش بهترین افراد

کمك کردن
به دیگران درهرشرایط

قوی بودن دربرابر
مشکالت

فرصت  سازی آموزشی
فراگیران مدرسهو تربیتی برای 

غنیمت شمردن فرصتها

عشق ورزیدن به کارخود وافراد
ظاهر پسندیده داشتن درهرشرایط

طراوت داشتن درکاروزندگی
ضابطه مند بودن و وجودقانون وبرنامه درکار

صداقت درعمل و صبروشکیبایی

ارزشهای مشترک و
الفبای معلمی 
درمدارس



نهال تعلیم وتربیت شکوفا ،
عمـر شـریف تان پایـدار و

وجودتان برای آموزش  مستدام


