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هدف ما فراهم کردن محیطی یادگیرنده، سالم، شاد، صمیمی و 
و  امین  انسان هایی  پرورش  برای  اخـالقی  و  پویا  محیطی  است.  نوآورانه 

شریف که نسبت به محیط اطراف شان احساس مسئولیت می کنند.
محیط  وارد  وقتی  مـدرسه  در  حضـور  سـال ها  از  بعد  شاگردان مان  می خـواهیم 
اجتمـاعی می شوند، مهارت های اساسی برای تحصیل، کار و زندگی را داشته باشند 

و به عنوان یادگیرندگان مادام العمر این مهارت ها را توسعه دهند.
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ما اینجا نیستیم تا «یاد بدهیم»، ما آم

 

ما با کمک هم، محیطی ایجاد کرده ایم که به یکدیگر 
همکاری  باشیم،  پایبند  اصول مان  به  و  بگذاریم  احترام 
کنیم نه رقابت، به یکدیگر خوب گوش دهیم، به پرسش 
دنبال  به  شوق  و  شور  با  دهیم،  اهمیت  پاسخ  از  بیش 
یادگیری باشیم، و آرمان های بزرگ داشته باشیم، یکدیگر 

را دوست داشته باشیم، و از بودن با هم لذت ببریم.
ما در خرد به آینده ای روشن می اندیشیم.
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یعنی مؤسسه ای  تراز جهانی،  به یک مؤسسـه ی  تبدیل شدن 
که عملکـردش را به طور مستمـر بهبـود می بخشد، اعضـایش 
   با  تمامیت اخالقی متعهد به انجام مسئـولیت های شـان هستنـد 
و با توسعه ی مستمر قابلیت های شان، یادگیرندگان مادام العمر 

هستند. 

توانمندتر  برای  افراد جامعه  بـه  مأمـوریت مؤسسـه: کمک   
شدن

شخصی  توسعه ی  برای  محیطی  ایجاد  مدارس:  مأموریت   
اعضای سیستـم در حـد بـاالتـرین تـوان بالقـوه ی خودشـان

مؤسسه منظومه ِخرد در سال ١٣٧٩ فعالیت  خود  را  به صورت غیردولتی و در قالب 
دبیرستان دخترانه آغاز کرد. این موسسه  با مشارکت ٥٧ همکار فرهنگی، با مدیریت 

خانم خیریه بیگم حائری زاده تاسیس شد.
موسسه تالش کرده است تا با برنامه ریزی های واحد توسعه ی سازمانی، منابع انسانی 
ماهر و متخصص را در موقعیت های شغلی مختلف به کار گیرد. هم چنین با کمک این 
مجموعه  و  مشاوره  بین الملل،  روابط  اطالعات،  فن آوری  ارزشیابی،  واحدهای  و  واحد 
با  کند.  فراهم  را  دانش آموزان  و  همکاران  عمیق  و  همه جانبه  رشد  بستر  ورزشی، 
همکاری انتشارات منظومه ی خرد، خانه ی هنر خرد و مدرسه زبان خرد، فعالیت های 

فرهنگی موسسه در سطح گسترده تری ادامه می یابد.
موسسه با تأسیس کانون خیریه آموزشی رهپویان دانایی خرد، آغازگر مسیری شده است 
تا با جذب دانش آموختگان، مربیان و اولیای مدارس خرد، به توانمند سازی و مهارت آموزی 

قشر آسیب پذیر کمک کند. 

درباره ی ما
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و  فرهنگی  شخصیت  بر  آموزشی  محیط  که  معتقدیم 
علمی دانش آموزان تأثیر به سزایی دارد و کمک می کند تا 
بلوغ  با  که  را  خود  زندگی  دوران  حساس ترین  نوجوانان 
کنند.  سپری  آرامش  با  است،  همراه  روحی  و  جسمی 
و  پشتکار  بشناسند،  را  توانمندی های شان  و  عالقه ها 
زندگی شان  بزرگ  رویاهای  به  رسیدن  برای  را  تالش گری 
توانایی مدیریت همه جانبه ی خود  با نشاط و  بیاموزند و 

وارد دوران جوانی شوند. 
و  علمی  روحیه ی  پرورش  با  همراه  دروس،  مؤثر  آموزش   
می کنیم  تالش  مــاست.  اولویت های  از  خــالق  تفکر 
نوجوانان مان عناصر اصیل فرهنگ بومی خود را بشناسند و 
بتوانند در تعامل با فرهنگ های دیگر، نقشی فعال و سازنده 
زمینه های  در  دانش آموزان  که  مسئولیت هایی  کنند.  ایفا 
مختلف به  عهده می گیرند، برنامه هایی که به مناسبت های 
می کنند،  برگزار  که  مسابقاتی  می کنند،  اجرا  مختلف 
پروژه های علمی ای که با تالش به نتیجه می رسانند، اردوها 
و  نظم  گروهی،  زندگی  یادگیری  هدف  با  که  بازدیدهایی  و 
پویا،  را  ما  آموزشی  محیط  می کنند،  شرکت  برنامه ریزی 
غنی، امن و عاطفی می کند. ما کار با نوجوانان را عاشقانه 
انتخاب کرده ایم و درک درستی از ضرورت ها و چالش های 
با  دانش آموزانی  پرورش  ما  هدف  داریم.  سنی  دوره ی  این 
چالش  اهل  و  مسئولیت پذیر   اخالق مدار،  منطقی،  تفکر 
اجتماعی شان  و  فردی  مسئولیت های  که  است. کسانی 
آینــده ی تحصیلی  و  برای  ایفـا می کـنند و  به درستی  را 

شغلی شان تصمیماتی آگاهانه می گیرند.

متوسطه ی ١
در  را  دانش آموزان  می کنیم  سعی  دوره  این  در 
موقعیت های واقعی زندگی قرار دهیم تا روش های 
حل مسئله را بیاموزند. تالش می کنیم دانش آموزان 
در مدرسه با فضایی شبیه به جامعه مواجه شوند 
و چالش با عقاید و افکار گوناگون را تجربه  کنند. 
و  تفکـر منطقی  گـروهی،  در چنین محیطی کار 
قـرار  توجه  مورد  خالقیت  کنار  در  سـاختاریافته 
دریافت کنندگـان  دیگـر  دانش آمـوزان  و  می گیـرد 
منفعـل دانش نیستند بلکه خـود تولیدکنندگان 
کـالس هـای  چــون  فرصت هایی  هستند.  دانش 
انجمن، مسابقات دهه ی فجر، جشنواره ی پروژه ها، 
اردوهای تفریحی و فرهنگی و مناسبت های گوناگون 
که  می کند  ایجاد  را  امکان  این  مذهبی  و  ملی 
پیوند بین زندگی واقعی و فرآیند یادگیری به درستی 
برقرار شود. در سه سال دوره متوسطه٢ تدریس و 
همزمان  مطالب  واکاوی  و  تحلیل  سنجش، 
پیش می رود و دانش آموزان با همراهی مشاوران و 
و  می کنند  برنامه ریزی  مطالعه شان  برای  معلمان 
در آزمون های هفتگـی میـزان تسلط شان به مفاهیم 
درسی را اندازه گیـری می کنند تا برای ورود به رشته 
و دانشگاه موردنظرشان به بهترین نحو آماده شوند. 
کـه  می شویم  یادآور  دانش آموزان مـان  به  مـا 
رویاهای شان را جدی بگیرند. همان طور که مـا نیز با 
خودارزیـابی و دریـافت بازخورد مستمـر از مخاطبان 

در جهت تحقق رویـاهای مان پیش می رویم.

متوسطه ی٢
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در هنرستان خرد عالوه بر آموزش عمیق و جدی 
دروس این مقطع، دانش آموزان فرصت آن را پیدا 
صورت  به  گسترده تر  مفاهیمی  با  که  می کنند 
عملی و تئوری آشنا شوند و در زمینه های مختلف 
آموزش  آورند.  دست  به  با ارزشی  تجارب  هنری 
و  هنری  مهارت های  کسب  برای  کارگاهی 
حضور  با  مدت  کــوتـاه  کارگــاه های   برگزاری 
هنرمندان مطرح عرصه ی تجسمی، دانش آموزان 
را با فضای کار حرفه ای آشنا می کند و به آن ها 
می کند.  کمک  عالیق شان  دقیق تر  شناخت  در 
اجرا های  و  آثار  از  بازدید  برنامه های  هم چنین 
و  درک  هنرستـان  مربیـان  کنار  در  هنـری 
دانش آموزان  برای  را  هنر  از  عمیق تر  دریافت 

می کند. میسر 
بتوانند  هنــرجویان  که  این  برای  معتقدیم 
هنرمندان موفق و مؤثری باشند بیش از هر چیز 
هنری  بینش  و  دیدگاه  صاحب  که  دارند  نیاز 
باشند. از این رو الزم است که تئوری های هنر و 
ضمن  و  بشناسند  خوب  خیلی  را  هنر  تاریخ 
مهارت های  و  توانمندی  عملی،  کار  و  مطالعه 
با  آشنا شدن  از  و پس  ارتقا دهند  را  هنری خود 
تدریج  به  هنری  مختلف  دیدگاه های  و  سبک   ها 

سبک شخصی خود را پیدا کنند.
هنـرستان آغـاز راهی است برای آنان که هنـر را 
پیشه ی خـود خواهند کـرد و می خواهند مسیر 
هنر  پیچ وخم  پر  راه های  میـان  از  را  تعالی خود 

طی کنند.

هنـرستـان
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