مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی
پیشدبستان ،دبستان
متوسطه یک ،هنرستان

شکوه شفق
منطقه  6تهران

سخن اول:
ما باور داریم فرزندانمان ،کودکان و نوجوانانمان ،با خیال و آرزو ،سادگی و شفافیت ،شادی و تحرک آزاد ،پیوندی طبیعی دارند .بیپروا در تالشاند به خواستههایشان برسند.
ما رویش منحرصبهفرد هر دانشآموز را طبیعت هر انسان میدانیم و مشتاقانه از آن استقبال میکنیم .رشایط برتر و بهینه این رویش و جهش را ،به سوی آفتاب آگاهی و مهارت،
فراهم میکنیم.

دیــــبـــاچـــــــه

«شکوه شفق» فضایی فراهم میکند که فرزندمان برای رفنت به مدرسه لحظهشامری کند .خوشنود و شاد باشد از در میان جمع بودن .لذت ناب همراهی با دوستانش را بچشد.
«شکوه شفق» فرزندمان را آنچنان غنی میکند که پرانگیزه و صبور ،زیست انسانی و اجتامعی پر از رشافت را تجربه کند .با چرت گفتوگو و مهارت حل مسئله ،حیات اجتامعی خود
را پاس بدارد.
در «شکوه شفق» ،ما درسهایامن را در منت بازی ،فعالیت و مهارت ،با تکاپو و حرکت و پرنشاط و باامید میآموزیم .میآموزیم تا آگاه و بیدار و مفید باشیم.
دانشآموز «شکوه شفق» مسئولیت در جانش ریشه دارد .از متام انرژی عظیم روحش بهره میبرد تا اجتامعی انسانیتر؛ زیباتر و پرنشاطتر بسازد.
ما در «شکوه شفق» تالش میکنیم راهربان و تسهیلگرانی را به همکاری فراخوانیم که عاشق کودک و نوجوان باشند .خالقیت و نوآوری را ارزشمندترین صفت خود بدانند .آموزش
عادتواره در ذهنشان جایگاهی نداشته باشد.
ما به «شکوه شفق» خوش آمدیم تا شکوه عشق و دوستی و صلح را نگاهبان باشیم.
ما به «شکوه شفق» خوش آمدیم تا «هرن خوب زیسنت» را تجربه کنیم و فردایی رسشار از ایامن و راستی و درستی را بیافرینیم.
مدیرعامل دکرت محمد بهجتی
دکرتای مدیریت راهربدی و مسئول تیم سیاستگذاری

چشمانداز:

مأموریت:

جذب ،پرورش و کاملبخشی آموزشی فرزندان ایران با توامنندی مهارتی و بهرهبرداری حداکرثی
ایدهها و تجارب و فرزانگی رهنامیان و مربیان آموزشی و پرورشی و بهکارگیری امکانات برتر
آموزشی و فناوری و ایجاد پایگاه نیروی انسانی متخصص.

مسیــر پیـــشرو

مجتمع آموزشی – فرهنگی «شکوه شفق»؛ پیرشو در پرورش نسلی اندیشمند ،پویا ،مستقل،
یادگیرنده ،دارای توامنندیهای مهارتی شایسته با بهرهمندی و پیشتازی در منابع انسانی متخصص،
ایدههای برتر و فناوریهای نوین آموزشی ،متناسب با الزامات قرن جدید ( )1400و مرجعی عالی
در حیطه آموزش.

اهداف مجتمع آموزشی شکوه شفق:
اهـــــــــــداف

ما در شکوه شفق بر آنیم تا فرزندانمان طی12سال حضور در این مجموعه به توامنندیهای ذیل نائل شوند:
 -1نوجوانی بانشاط ،صاحب سالمت روانشناختی و جسامنی و عالقهمند به یادگیری؛
 -2کوشا در مسیر کشف استعدادهای خود و دستیابی به اهداف خود از طریق خودارزیابی و برنامهریزی مداوم؛
 -3صاحب مهارت خودآگاهی و سایر مهارتهای دهگانه زندگی؛
 -4خالق و با اعتامدبهنفس در ابراز ایدههای خود؛
 -5مشتاق و دارای انگیزه درونی و خودمختاری باال در مسیر دستیابی به اهداف آموزشی و غیرآموزشی خود؛
 -6با حس اجتامعی قوی ،اهل مشارکت و دارای نقشها و مسئولیتهای اجتامعی متعدد؛
 -7فردی متعهد به مبداء هستی ،خود ،خانواده ،اجتامع ،محیط زیست و کشور ایران؛
 -8آشنا به نقش جنسیتی خود و آماده برای پذیرش نقش همرسی و والدگری؛
 -9نوجوانی اهل معنویت با تکیه بر مؤلفههای فرهنگی؛
 -10دانشآموزانی موفق در ورود به مقاطع بعدی بر اساس استعداد و گرایش خود؛
 -11مسلط به فناوریهای جدید و برنامهنویسی در سطح مطلوب و حداقل یک زبان خارجی و صاحب سواد مالی و رسانهای؛
 -12صاحب حداقل یک مهارت.

سخن مؤسس:

سخن بزرگـــــــــان

چندین سال حضور در انجمن اولیا و مربیان مدارس باسابقه و تالشهای کمبازده این مدارس جهت جذابسازی ،ایجاد محیطی شاد و عدم مترکز بر شناخت و تقویت توامنندیهای
دانشآموزان به جای مترکز بر آموزش درسی ،انگیزهای شد برای تأسیس مجموعهای جدید به نام شکوه شفق در سال .1395
جذب دبیرانی جوان ،مستعد ،نوآور و دلسوز و بهرهگیری از تجارب جهانی دو بازوی اسرتاتژیکی هستند که برای تحقق اهدافمان انتخاب کردیم و برای آن رسمایهگذاری خواهیم
کرد.
لذت آموزش با روش بازیسازی ( )Gamificationدر چندین دوره ،اقتباسشده از دانشگاه هاروارد ،انگیزه زیادی برای بومیسازی و توسعه این روش برای سنین پایین در من ایجاد
کرد .خصوصاً اینکه این بازیها بتواند در فضاهای غیررسمی و همراه زندگی بچهها و توسط همبازیهایی مثل عروسکها و ماشینهای هوشمند باشد.
انتظار میرود طی اولین دهه فعالیت ،شاهد اثربخشی دیدگاه متامیز مجتمع بوده و بتوانیم برای توسعه و تکثیر موفق در مدارس همکار ،تالش کرده و جهش استعداد نسل آتی
ایران عزیزمان را جشن بگیریم.
یکی از خاطرات فراموشنشدنی دوران نوجوانیام ،چهار ،پنج ساعت بازی روپولی است که خیلی ظریف مفاهیم رسمایهگذاری را آموزش میداد .اکنون وقتی میبینم چگونه
دخرتان و پرسان مجبورند فقط مفاهیم کسبوکار را حفظ کنند ،در حالی که میتوانند ب هراحتی با یک بازی این مفاهیم را درک و به کار ببندند ،ناراحت میشوم .ایده مدرسه
کسبوکار و زندگی با مشاهده الگوها و منونههای بسیار موفق هاروارد و لندن ،در من بسیار تأثیرگذار بود و امیدوارم بتوانیم منونهسازی موفق و کاملی از آن داشته باشیم.
الگوبرداری از روش آموزش حوزوی (مباحثه) و استفاده از فناوریهای نوین برای تصویرسازی و درک عمیق مفاهیم علمی ،از جمله راهربدهایی است که به نظرم میتواند بینظیر
باشد و بهشدت آن را به مدیران مجموعه توصیه میکنم.
داشنت فرزندی عالقهمند به یادگیری ،توامنند در مدیریت زندگی ،بانشاط و رسشار از سالمت روانشناختی از آرزوهای هر والدی است که مجتمع شکوه شفق هم به آن متعهد است.
دکرت سیدولیالله فاطمی اردکانی

به نام دوست که هرچه دارم از اوست.
آخرین روزهای زمستان بود ،روزهای خوبی بود.
آرامش خاصی داشتم .تازه مدرسه جدیدی را پیدا کرده بودم که دخرتم در آن با آرامش
درس میخواند.
دیگر اضطراب و نگرانی نداشت ،آنجا مقایسه منیکردند ،خودش را دوست داشتند و به
او احرتام میگذاشتند.
هنگام صبح با عالقه از خواب بیدار میشد و برای رفنت به مدرسه پر از اشتیاق بود.
قدمهایش را محکم برمیداشت و مدرسه برایش ارزشمند بود.
شوق را در چهرهاش میدیدم ،از مدرسه که برمیگشت ،شاد بود ،تکالیف نوشتنی و
اجباری نداشت. ...
روزها بهخوبی میگذشت تا اینکه خرب جدیدی را شنیدم؛ خرب این بود که مدرسه به خاطر
مشکالت مالی قرار است تعطیل شود.
توفان شدیدی آرامشم را به هم ریخت.
او را به کجا بربم که باز شاد باشد؟

دوست داشتم زندگی را از پشت پنجره درس یاد بگیرد؛ تا حاال توانسته بودم کلامت و اعداد
را به او یاد بدهم ،ولی زندگیکردن را نه! محبتکردن را نه!
تازه فهمیده بودم اگر آموزش در مسیر رشد و سازندگی نباشد ،در آینده چه خطراتی در
کمین اوست.
به مدرسه رفتم؛ چهره نگران مادران و حالوهوای آنها ،خرب تعطیلی مدرسه را تأیید میکرد.
همین افکار و دیدن مادران مستأصل مثل خودم ،ما را به تکاپو انداخت .شاید جایی را پیدا
کنیم ،برای یادگیری زندگی شاد ،ولی موفق نشدیم.
به راههای زیادی فکر کردیم و رسانجام فکر راهاندازی مدرسهای متناسب با آنچه
میخواستیم در ذهنمان جرقه زد.
حامیت اطرافیان ،همفکری دوستان و تشویق به استفاده از رسمایههای موجود ،زمینه
تأسیس مدرسهای بر مبنای روشهای بهروز دنیا شد.
 ...و اینگونه شکوه شفق آغاز شد.
الهام بهجتی
رئیس هیئتمدیره

آغــــــــــــاز راه

متخصصان مجموعه
ما مدرسهای یادگیرنده هستیم ،اینجا بین مدیر و معاون ،معلم و دانشآموز تفاوتی در لزوم یادگیری وجود
ندارد .ما با دعوت از متخصصان باتجربه ،بهصورت مداوم ،خود را برای نقشآفرینی مؤثر در فضای یادگیری
آماده م یکنیم.
آقای دکرتعلیرضا
رحیمی

دکرتای تعلیم و
تربیت ،نویسنده،
طراح آموزشی و
راهنامی برنامههای
درسی سازندهگرا

دکرتای روا نشناسی
تربیتی ،راهنامی
مجتمع در زمینه
بهداشت و سالمت
روان

دکرتای روا نشناسی
تربیتی ،راهنامی
آموزشهای
نوین و عضو تیم
سیاستگذاری

آقای مهندس
بهزاد عظیمی

مشاور ارشد هدایت
تحصیلی و راهنامی
انتخاب رشته برای
شآموزان
دان 

دکرتای روا نشناسی،
راهنامی خانواده در
امر تربیت

خانم محبوبه
پورمند

کارشناس ارشد
روا نشناسی کودک
و نوجوان ،راهنامی
آموزش در زمینه
تفاوتهای فردی

مهندس فناوری
اطالعات ،مسئول
فناوری و اطالعات
و ارتباطات ()ict
مجتمع

خانم عهدیه
محمودزاده نیکنام
مسئول مرکز
اختالل یادگیری
آموزشوپرورش و
راهنامی آموزش
خانواده

کارشناس ارشد ادبیات و
عضو تیم سیاستگذاری
و راهنامی
کیفیتبخشی به طرح
درسنویسی دبیران

آقایعلیمرتضوی
فومنی

کارشناس ارشد تئاتر،
راهنامی پیادهسازی
رویکرد سازندهگرای
اجتامعی

مــــعرفـــــــی

آقایدکرتمحمدعلی
خاکسار

آقای دکرتمحمود
خباز

خانم دکرت زهرا
بهجتی

آقای مهندس
مجید عامدی

خانم حمیرا
شیرزادی

گزارش تصویـــری

گزارش تصویـــری

چرا شکوه شفق؟

توجه به
تفاوتهای فردی

سالمت
جسمی

چرا شکـوه شفق؟

تحرک و
نشاط
سالمت
روان شناختی

رهنما
به جای معلم

یادگیری به جای
آموزش
بازی
سازی
فعالیت به جای
درس
اجتماع
یادگیری
نیروی جوان
و آموزش دیده

چرا شکـوه شفق؟

مثبت اندیش
با رویکرد تعاملی

تربیت انسانی؛ هدف اصلی
نوآور و
خالق
کنشگر و
نقاد

صبور و
پرتحمل

اهـــــداف تربیتی

هدف ما
تربیت انسانی

فعال در
اجتماع

گویا و
سخنور

سالم و
تندرست

کوشا و
پرانگیزه

فعالیتهای ورزشی

سنجش بینایی
شنوایی

ورزشهای
توپی

سنجش اسکلتی
عضالنی

بدنی
جنبشی

حرکات
اصالحی

شنا
حیاط
پویا

فعالیتهای ورزشی

ایروبیک
صبحگاهی

معاینه
پزشکی

رویکرد آموزشی
(رویکرد سازندهگرا)

یاور و
حمایتکننده

مجرب و
آموزشدیده

رهنمایان
(معلمان و دبیران)
یادگیری به جای
آموزش

خانه کتاب
و بازی

رویـــکرد آموزشی

ابزار آموزشی
مناسب و کافی

آزمایشگاه
مجهز

خیابان یادگیری
(محیط مدرسه)
کارگاههای
مهارتی

فناوریهای
نوین

توجه به
تفاوتهای
فردی و فرهنگی

رویکرد پرورشی

مهارتهای
هنری

ارزیابی
سهعاملی

مهارت چگونه
زیستن

باور دینی
و آرامش روانی

ارزشیابی
نوین

زبانهای
خارجی
سواد
مالی

سواد
رسانه

رویـــــکرد پرورشی

سازندگان دانش
(دانشآموزان)

مهارتهای
دستی

رویکرداجتماعی
مهارتهای
دوستیابی
یادگیری تنظیم
احساسات

آموزش
خانواده

نشست
روانشناختی
با خانواده
رویـــکرد اجتماعی

شناخت
استعداد و هدایت
تحصیلی

روانی ،عاطفی

فعالیت تیمی
و گروهی

آموزش
روانشناختی
همکاران

پوشه
سالمت روان

کارنامه دانشآموزان در یک جلسه مشاورهای با حضور والد (مادر یا پدر) و دانشآموز
و مناینده سیستم آموزش مدرسه (معلم یا معاون آموزشی یا مشاور تحصیلی) بررسی
میشود و روند رشد دانشآموز و نقاط ضعف و قوت او طی این جلسه که معموالً
همراه مستندات و با ورق زدن پوشه کار همراه است ،مورد توجه قرار میگیرد و برای
رفع نقاط ضعف و پیرشفت در نقاط قوت ،راهکارها و روش هایی از سوی تیم آموزشی
مدرسه ارائه میشود.

ارزشیابیهایی است که نوع اجرایش متفاوت است و اصطالح عملکردی برای آن نیز
عنوان میشود که کل فرایند آموزشی را ارزیابی میکنند و رصفاً منره برگه و امتحان
نیست .استفاده از کارپوشه مهمترین ابزار آن است و در حقیقت هامن ارزشیابی
توصیفی است که در شکوه شفق سعی شده به معنایی واقعی اجرایی شود.

چــــــــــــراغ راه

ارزیابی سهعاملی:

ارزشیابی نوین:

رویکرد آموزشی:

دنیا بهشدت و با رسعتی باورنکردنی در حال تغییر است .از
سال  2007که گوشی هوشمند وارد دنیای ما شد ،تنها  13سال
میگذرد و طی این  13سال تقریباً متام ابعاد زندگی ما انسانها
نسبت به قبل تغییر کرده است .نکته ناامیدکننده در این بسرت
در حال تحول سیستمهای آموزشی مدارس است که هنوز
مانند پنج دهه گذشته فعالیت میکنند .ما در شکوه شفق بر
آنیم تا با بهکارگیری روشهای آموزشی نوین بسرتساز استقالل
شخصی کودک و نوجوان در محیط یادگیری ،کار مشارکتی،
تأکید بر استفاده از یادگیری در دنیای واقعی ،همراهبودن با
تغییرات اجتامعی یادگیری باشیم و فضایی متامیز و همراه
با این تغییرات ایجاد کنیم .رویکرد غالب ما در شکوه شفق
سازندهگراست که به جای تأکید بر آموزش ،دانشآموز را کاشف
دانش خود فرض میکند .ضمن اینکه مدرسه را موظف میکند
تا با طراحی آموزشی مدرن و بسرتسازی فعالیتهای اجتامعی
برای یادگیری در این مسیر راهنام و همراه دانشآموز باشد.

پرورشی:

چــــــــــــراغ راه

ما با تأکید بر اصول روانشناختی آموختهایم که الگو سه
ویژگی مهم دارد :اول فردی صمیمی و مهربان است؛ دوم
در حوزه خود قدرمتند و صاحبنظر است و سوم حرف و
عملش با هم متفاوت نیست .ما در شکوه شفق خواهان
الگو شدن در کنار هم هستیم .دوست داریم مدیر ،معاون،
معلم و دانشآموز در کنار هم زندگی کنند ،یاد بگیرند و
برای یکدیگر الگو شوند .برای این منظور در بسرتهایی
چون اردوها ،جشنها ،چالشها ،نشستها ،کنفرانسها،
فعالیتهای رسانهای و انجمنها و ...فعالیتهای هدفمند
اجتامعی طراحی میکنیم تا با بهرهگیری از این فعالیتها
بتوانیم همه ارکان مدرسه را در مواردی چون صرب ،نظم،
استقالل ،روحیه کار تیمی ،هدفمندی ،ادب و احرتام و
باورهای فرهنگی و دینی ارتقا دهیم .مهمترین برنامه ما
برای تحقق این اهداف نیز جذب و آموزش نیروی انسانی
مستعد و دغدغهمند در عرصه تعلیم و تربیت است.

بهداشت روان:

موضوع «سالمت روان» در عرص پیش رو،
اگر نگوییم چالش اول ،جزء چند چالش
اصلی سیاستگذاران در همه عرصههای
اجتامعی خواهد بود .ما در شکوه شفق
مدعی بهکارگیری یکی از بهروزترین
سیستمهای مدرسهای بهداشت روان
هستیم .شکوه شفق با بهکارگیری در طرح
جامع بهداشت روان مدارس ،متام ابعاد
مدرسه؛ یعنی سیاستگذاران ،کارکنان،
دانشآموزان و والدین را تحت پوشش
خدمات روا نشناختی قرار میدهد.
ما معتقدیم کودکان و نوجوانان امروز
برای چشیدن طعم لذت و آرامش در
کنار موفقیت باید بهجز آموزشهای
رسمی ،دورههای مهارتی الزم در زمینه
روا نشناختی را نیز پشت رس بگذارند.
در این مسیر کلینیک مشاوره با طرح
مهارتهای چگونهزیسنت در کنار ما خواهد
بود.

فناوری با همه خوبیهایش ،ما را
پشتمیزنشین کرده است .مجازیشدن
آموزشها نیز این امر را بیشرت تحتالشعاع
قرار داده است .ما در شکوه شفق با آگاهی
نسبت به تأثیر سالمت جسمی بر سالمت
روان و کیفیتبخشی به امر یادگیری تأکیدی
فراگیر نسبت به این مسئله داریم .شکوه شفق
با انجام سنجشهای مختلف در حوزههای
سالمت جسامنی و برنامهریزی در زمینه انجام
ورزشهای گروهی و تخصصی در مدرسه
تالش میکند تا فرهنگ سالمت و تحرک را در
دانشآموزان خود نهادینه کند.
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سالمت و تحرک:

شخصیسازی:

بهراستی خروجی و فرآورده مدارس ما چیست؟ اگر جواب
این سؤال را موفقیت در کنکور بدانیم ،به پاسخی در باطن
فاجعهآمیز و دردناک رسیدهایم .چرا فاجعهآمیز؟ هرساله
نزدیک به  800هزار دانشآموز در کنکور رسارسی رشکت
میکنند و کمرت از  20هزار داوطلب موفق و رسبلند از سد
کنکور میگذرند .یعنی  12سال تالش و هزینه برای  25هزارم
جمعیت بپذیریم که این سیستم اص ًال عادالنه طراحی نشده
است .ما در شکوه شفق بر آنیم تا هر دانشآموز را بهصورت
ویژه در نظر بگیریم و در سالهای حضورش در مدرسه ،به
گونهای او را راهنامیی کنیم تا دستاوردهای شخصی خود را از
مدرسه داشته باشد .ابزار ما در این مسیر پروندههای شخصی
استعداد ،کالسهای مهارتی متنوع و کالسهای آموزشی با
روشهای متفاوت است.
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مهارتآموزی:
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با شنیدن نام درس همیشه به یاد ریاضی و علوم
میافتیم .در دنیای پیچیده و پرچالش امروز اما،
فرد منیتواند با منره  20ریاضی و علوم ،موفقیت
و خوشبختی خود را تضمین کند .کامیابی در
دنیای امروز نیازمند مهارتآموزی است ،اما
مهارتآموزی در دنیای امروز بسیار متفاوتتر
از گذشته تعریف میشود .امروز عالوه بر اینکه
باید دانشآموزان را در حوزههای حرکتی ،هرنی،
دستی و فنی و الکرتونیکی ماهر کرد ،باید به آنها
در تیمسازی ،درک اصول کار گروهی ،داشنت
مهارت در مذاکره و متقاعدسازی ،توانایی ارائه و
سخنوری نیز آموزش داد.
در کنار این مهارتها دانسنت مفهوم ریسک
و ریسکپذیری و توانایی استفاده درست از
آن ،کسب سواد مالی و فرصتسازی شغلی نیز
از رضوریات موفقیت در دنیای شغلی امروز
فرزندان ماست .مجتمع شکوه شفق با قرار دادن
شعار مهارتآموزی در صدر اهداف خود ،در پی
آن است که در برنامهای 12ساله دانشآموزان را
با توجه به استعداد و عالیقشان در چند حوزه
ماهر سازد.

مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی
پیشدبستان ،دبستان
متوسطه یک ،هنرستان

شکوه شفق
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