
 مبانی مجتمع فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج

با همّت جمعی از دغدغه مندان و فعّالین تعلیم و تربیت و با انگیزه ی ارائه ی یک الگوی بومی مدرسه  مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

تأسیس شد. همکاران مجتمع با بررسی الگوهای رایج مدرسه داری و با مطالعه بر روی مبانی تعلیم و تربیت  94-95داری در سال تحصیلی 

 .می پردازیماج را آغاز کردند. در این نوشتار به صورت مختصر به معرّفی این الگو اسالمی طرّاحی و اجرای الگوی مدرسه داری سر

 

یا تا دانش آموز و مشارکت اولیا هدف سراج رشد همه ی افراد مرتبط با مجتمع است؛ پس در سراج همه باید تالش کنند؛ از همکار و اول

 .در امورات مدرسه از ویژگی های بارز مجتمع می باشد

 

آموزان انجام می شود و دانش آموزان در سراج آموزش نه تنها از طریق حفظ کردن مطالب، بلکه در بستر حلّ مسأله و درگیر شدن دانش 

به کمک روش یادگیری مسأله محور ابتدا با مسایل مربوط به خودشان برخورد کرده و سپس در مسیر حلّ این مسأله آن چه نیاز دارند می 

یل گر حلّ مسأله برای نقش تسه -نفره یک مربّی تمام وقت دارد 20تا  15که در سراج مربّی نامیده می شود و هر کالس -آموزند. معلّم 

 دانش آموزان را دارد که با برنامه ریزی دقیق روند مسایل و مسیر حل را به گونه ای طرّاحی می کند که تا حدّ ممکن تمامی نیازهای دانش

مسیر درست آموزان در آن پایه ی تحصیلی را شامل باشد. مربّی کالس با برنامه ریزی و مدیریت درست کالس، دانش آموزان را در طیّ 

 .رشد راهنمایی می کند



 

کاری نادرست بوده و بنابراین در تمامی برنامه های  -به واسطه ی استعدادها و شرایط مختلفی که دارند-بر آنیم که مقایسه ی انسان ها 

 .ایسه انجام نمی شود و فقط رشد شخص دانش آموز مالک قرار می گیردمجتمع مق

  



تعاریف فعلی برخی اصطالحات رایج در مدارس، در سراج معنا ندارند؛ مانند زنگ تفریح، دانش آموزان در همه ی زمان ها مشغول کار 

وما شامل زنگ های دروس به صورت جدا از هم نیست هستند و در زمان مورد نیاز به استراحت و تفریح می پردازند. برنامه ی هفتگی لز

 ... و دروس در تلفیق با هم آموزش داده می شوند و

 

مجتمع سراج خود را موظّف به آموزش های تخصّصی رسانه های دیجیتال و فضای مجازی می داند و بنابراین دانش آموزان در ضمن مسایل 

 .زمینه انجام می دهند درسی با ابزارهای مختلف فضای مجازی آشنا شده و کارهای مختلفی در این

 


