به دنبال تدوين برنامه ها و كتبي جهت تربيت دانش آموزان متناسب با تغييرو تحوالت جهاني باشيم

جلسه عمومي شوراي دبيران دبيرستان ماندگار البرز با حضور عليرضا كمرئي مديركل آموزش و
پرورش شهر تهران و رئيس هيات امناي دبيرستان ،اسفنديار چهاربند رئيس مركز برنامه ريزي
منابع انساني و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش و رئيس سابق هيات امناي دبيرستان،
زهرا پروازي مقدم مدير آموزش و پرورش منطقه  6تهران در سالن شهيد رجايي دبيرستان البرز
برگزار گرديد.
عليرضا كمرئي ضمن تقدير و تشكر از اسفنديار چهاربند به دليل زحماتي كه در بهبود و تغيير در
اصالح ساختار البرز داشته اند ،از سه عنصر مهم مكان ،دانش آموزان و معلمين ارزشمند در
پيشرفت دبيرستان البرز نام برد.
مديركل آموزش و پرورش تهران در ادامه بيان داشت :البرز به دنبال كسب هويت و زنده نگه
داشتن هويت گذشته خود است كه امروز نيز در حال تحول است .البرز فردا يقينا متمايز از البرز
امروز و ديروز در تمامي سطوح و ساحت ها بوده و بايد توانايي پاسخگويي به نيازهاي دانش
آموزان و جامعه در اليه هاي مختلف را داشته باشد .يقينا در آينده مدارس دچار تحوالت و
تغييرات اساسي خواهند شد كه همزمان با آن نيز نيروهاي انساني هم بايد متناسب با آن به روز
شده تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند.
كمرئي در ادامه به ويژگيهاي مدارس برتر جهان اشاره و گفت :مدرسه هاي برتر جهان به دنبال
كرامت نفس و اعتماد به نفس هستند و از راه ورزش و دروس آكادميك محيطي دوستانه را براي
فرزندانشان آماده مي كنند و در پي يادگيري آموزش هاي مورد نياز زندگي افراد و جامعه هستند.
دبيرستان البرز در بسياري از اين موارد ظرفيت و آمادگي رسيدن به يكي از مدارس برتر جهان را
دارد.
مديركل آموزش و پرورش تهران درباره ويژگيهاي مدارس آينده اظهار داشت :مدرسه به عنوان
يك سازمان رسمي و نهاد اجتماعي است كه از طرف دولت جهت پاسخگويي به نيازهاي دانش
آموزان شكل گرفته و عالوه بر فضاي فيزيكي خود ،بايد فضايي باشد كه در آن تجربه ها و
فرايندهاي ياددهي و يادگيري در آن اجرا مي شود.
كمرئي افزود :دنياي امروز در حال آزمايش مدارس آزادي هستند كه محدود به فضاي فيزيكي
نيستند لذا جامعه بايد به دنبال مدارس برتر و نوين توام با تغييرات به روز جهان باشد .لذا بايد در
چشم اندازها دقت و به دنبال تدوين برنامه ها و كتبي جهت تربيت دانش آموزان متناسب با
تغييرو تحوالت جهاني باشيم..

