
مدل پیشنهادی قابل ارائه توسط مدارس در نمایشگاه

مقدمه
مدل پیشنهادی جهت معرفی موفقیت ها و قابلیت های مدارس در سه بخش "رویکـرد – دستـاورد – زیرساخت" به شرح زیر ارائه می گردد
بدیهی است روش ارائه مطـالب و عرضـه مناسب فعـالیت های مـدارس جهت مالحظه و جذب بازدید کنندگان بسته به خالقیت و نوآوری 

مدیران محترم مـدارس متفاوت خواهد بود 

الف

رویکرد
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زیرسـاخت 

ب

ج

 ١- معرفی سیاست ها و برنامه های اجرایی مدرسه و تطبیق آن با اهداف سند تحول بنیادین

٢- معرفی متد و سبک مدرسه داری

٣- ارائه روش های نوین آموزش و انتقال مفاهیم

٤- ابتکارات و نوآوری در انجام امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی

٥- معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کاری در حوزه آموزشی و پرورشی و اجرایی

٦- نحوه پذیرش، جذب و ثبت نام دانش آموزان در مدرسه

٧- برنامه های ویژه مدرسه به منظور بروز شدن اطالعات علمی و آموزش نیروی انسانی- برنامه های ویژه مدرسه به منظور بروز شدن اطالعات علمی و آموزش نیروی انسانی

٨- برنامه های ویژه حفظ وحراست محیط زیست،فضای سبز،آموزش مهارت های زندگی وحقوق شهروندی

١- کسب موفقیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی

٢- کسب رتبه های ممتاز دانش آموزان در عرصه های مختلف، در سطح منطقه ای ، استانی و کشوری

٣- حضور موفق در جشنواره های علمی و فرهنگی استانی و ملی و کسب لوح و مدال

٤- حضور دانش آموزان در فعالیت های بین المللی شامل مسابقات، المپیادها، جشنواره¬ها

٥- کسب موفقیت معلمان و همکاران مدرسه در عرصه های مختلف، درسطوح منطقه ای، استانی و کشوری

٦- حضور در عرصه فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه

٧- کسب موفقیت های پژوهشی توسط دانش آموزان- کسب موفقیت های پژوهشی توسط دانش آموزان

١-  امکانات آموزشی و کمک آموزشی

٢- بهره مندی از امکانات فضای مجازی وتصویری و هوشمندسازی کالس ها

٣- وجود فضاهای آموزشی و کارگاهی مجهز از قبیل:آزمایشگاه، سایت، کتابخانه،سالن نمایش وجلسات

٤- بهره مندی از امکانات ورزشی مناسب جهت رشد و پرورش مطلوب دانش آموزان
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