دانشآموزان مطالب انتزاعي را در كاربردها و فضاي عيني (از جمله در كالسهاي با موضوعات
كاربردي نظير كسب و كار ،گردشهاي علمي متعدد ،كار عملي در مدرسه ،و غرفههاي عملي)
ياد مي گيرند ،و به جاي حفظ طوطيوار ،بصيرت و شناخت عميق آنها در يك فرايند تكامل
تدريجي افزايش مي يابد .در عين اينكه مطالب كتابهاي درسي نيز به صورت كامل يا از طريق
مباحث تركيبي و كاربردي ،و يا به صورت درگير شدن مستقيم در كتابهاي درسي ،مورد پوشش
قرار ميگيرد.
در مدرسه مبتني بر فن آوري اطالعات ،نه تنها هر دانش آموز مجهز به يك رايانه شخصي است

برنامه ورزشيبه نحوي در نظر گرفته شده ،كه در محيط مناسب ،در زمينه هاي مختلف از جمله
شننا ،ورزشهاي ميداني نظير فوتبال ،ميدان موان ،،و نيز كوهنوردي (كه البته اين مورد در سالهاي
اخير كمتر اتفاق افتاده و در پي افزايش آن هسننتيم) ،زمينه فعاليت بدني و گروهي دانش آموزان
فراهم شود.
گردشهاي علمي متعدد ،برنامه ريزي شده و به هم پيوسته به صورت جدي در دستور كار مدرسه
قرار دارد .از اين رو مدرسه حكمت پنجشنبه ها تعطيل نيست ،و دانش آموزان پنجشنبهها نيز
به مدرسه مي آيند .برنامه پنجشنبه ها شامل گردش علمي ،طبيعت نوردي و كار عملي در مدرسه

قرائت و ترجمه روان قرآن ،و تاكيد بر فهم ساده مفاهيم قرآن و تعاليم اهل بيت عليهم السالم،

و بسياري از فعاليتهاي آموزشي خود را از طريق آن انجام ميدهد ،بلكه مديريت فرايند آموزش،

محور تعليمات مدرسه قرار دارد.

و برنامه ريزي و ارزيابي و ساير فعاليتهاي تعليم و تربيت ،از طريق بسترهاي فناوري اطالعات انجام

پرورش شخصيت و خصوصيات و فرهنگ دانش آموزان ،هدف هاي اصلي مدرسه را ،ضمن

مي شود.

تعليم مهارتها و دانش ،تشكيل مي دهند .اگر در تربيت شخصيت فرزندمان ،پشتكار ،اعتماد به

دانش آموز به عنوان پژوهشگر ،در يك بستر غني منابع يادگيري قرار مي گيرد .بانك اطالعاتي

نفس ،جديت ،كرامت ،خالقيت ،فرهنگ كار و تالش ،بصيرت و معرفت ديني و نظاير آن بصورت

جامعي شامل چند هزار ساعت فيلم مستند ،علمي و آموزشي ،ميليونها صفحه متون الكترونيكي،

برجسته رشد يابد ،كسب دانش و مهارتهاي زندگي ،تحصيل و كار براي او دشوار نخواهد بود.

ونرمافزارها و افزارهاي آموزشي ،در شبكه مدرسه ،و نيز از طريق اينترنت امن شده در دسترس او

دانش آموز و مربي در فضاي مدرسه ،با مشي استاد و شاگردي زندگي ميكنند .دانش آموز طي

است؛ و او به صورت جدي از آن در فرايند آموزش استفاده مي كند .فرهنگ مدرسه براي استفاده

چند سال ،با يك مربي در يك كالس درس ثابت ،با تجهيزات و لوازم متعلق به خود ،فرايند

از اين محيط غني به صورت تدريجي در حال شكل گيري است ،و درگير شدن در اين محيط

آموزش را به صورت با ثبات دنبال مي كند.

غني هر سال به صورت موثرتري ارتقاء مييابد.

دانشآموزان در مدرسه ،طي زندگي در يك محيط اجتماعي ،و بر عهده گرفتن مسئوليت

همكاري و مشاركت فعال خانوادهها در امور مدرسه ،حضور خانوادهها در كالس و برنامههاي

كارهاي واقعي ،براي زندگي در جامعه آماده ميشوند و ياد ميگيرند چگونه مسائل زندگي خود

آموزشي -تفريحي نظير گردشهاي علمي ،اردوها ،مسابقات و كارگروههاي تخصصي ،و نيز

فضاي مدرسه به عنوان فضاي كارپژوهشي او تعريف شده است .فعاليتهاي رسمي مدرسه از

را حل كرده و روي پاي خود بايستند.

همياري اعضاء خانواده در انجام امور آموزشي و اجرايي مدرسه بصورت جدي دنبال مي شود.

ساعت  8الي  51و براي پايههاي باالتر به تناسب در برخي از روزها تا ساعت  71تعريف شده

در مدرسه فراگير و ويژهگرا ،هر دانش آموز به اندازه استعدادها و توانمندي هاي خودش ياد

است .ضمن آنكه درب مدرسه از ساعت  1الي  71براي دانش آموزان باز است و آنها در اين بازه

 فرزندان ما كه قبل از ورود به مدرسه تمايل شديدي به يادگرفتن داشتند .آنها دست ما را براي

ميگيرد ،و پيشرفت دانش آموز به جاي سنجيده شدن با معيارهاي ثابت و با ديگران ،تنها با خودش

زماني مي توانند در محل كار خود حضور و فعاليت داشته باشند .اغلب تكاليف و فعاليتهاي

و پيشرفتهاي خودش مقايسه مي شود .در اين فضا بستري فراهم شده كه دانش آموزان تيزهوش

آموزشي در كالس انجام ميشود .به همين دليل اغلب نيازي به حمل كيف سنگين به منزل وجود

يافتن پاسخ به سئواالتشان مي كشيدند .ناگهان پس از ورود به مدرسه ،عالقه خود را به يادگرفتن از

(و هر دانش آموزي از ابعادي تيز هوش است) ،در كنار دانش آموزان عادي و حتي دانش آموزان

ندارد.

دست ميدهند ،و ما مجبور به هل دادن و مجبور كردن آنها به يادگيري هستيم! اينجا چه اتفاقي افتاده

ديرآموز ،در يك فضاي اجتماعي با هم زندگي واقعي را تجربه كرده ،در عين اينكه هر كدام بر

است؟ آيا مشكل از فرزندان ما است؟ يا اين مشكل در نظام و شكل تعليم و تربيت مدارس

برخي افراد تصور مي كنند كه مدرسه حكمت مدرسه گران قيمتي است .اوال ارزش تعليم و تربيت

اساس ظرفيتهاي خود ،با سرعت مناسب خود حركت كرده ،و پاي همه به هم و كتاب درسي

است؟

بسيار بيش از ارقامي است كه براي تربيت فرزندانمان هزينه ميكنيم .ثانيا ،تالش كردهايم تا

زنجير نميشود .مسير طي شده توسط هر دانشآموز ،ميتواند متفاوت از مسير ساير دانشآموزان

هزينهها را در سطح حداقل نيازهاي آموزش قرار دهيم .در حقيقت براي رسيدن به شرايط مطلوب

باشد .اين مسير متناسب با خصوصيات و ابعاد شخصيتي و استعدادهاي هر دانشآموز تنظيم

تعليم و تربيت ،نياز به هزينه بيشتري نسبت به وض ،كنوني نيز هست .ثالثا ،تمام هزينه هاي دريافتي

ميشود.

عمال براي تربيت فرزندان شما هزينه مي شود .هزينه هاي صرف شده در مدرسه حكمت بسيار

در اينجا از منظر يك مدرسه سالم ،تالش شده تا فضاي سالمت جسمي و رواني دانش آموزان

بيش از شهريه هاي دريافتي است .گزارش سالي مالي مدرسه حكمت از طريق وبگاه مدرسه در

فراهم شده ،و دانش آموزان براي يادگيري با شوق و انگيزههاي دروني خودشان ،با كاهش تنش

دسترس است.

فرزندانمان را به مدرسه مي فرستيم ،اما از آنچه در مدرسه بر آنها رخ مي دهد نگرانيم.

 از اين نگرانيم كه مدرسه فرزندانمان را بر خط مونتاژ تعليم و تربيت قرارداده و هويت او را از او
گرفته ،پرورش ابعاد شخصيت او را فراموش كرده ،و او را به انباشته كردن محفوظاتي وادار ميكند.
محفوظاتي كه بجز كسب يك مدرك ،در زندگي واقعي او نقش جدي ندارد .بلكه مدرسه نيازمنديهاي
واقعي زندگي و كاري فرزندمان را فراموش كرده ،و او براي موفقيت در زندگي و شغل خود ،بايد اين
نيازمنديها را مستقل از مدرسه كسب كند.
 از اين نگرانيم كه مدرسه نه تنها محبت و معرفت فرزندمان را به دين ،قرآن و اهل بيت افزايش
ندهد ،بلكه با اجبار به حفظ معلومات ديني و انجام رفتارهاي مصنوعي ،اين محبت را در او بخشكاند.

 از اين نگرانيم كه فرزندمان در مدرسه براي حضور در اجتماع تربيت نمي شود ،و پس از فارغ التحصيل
شدن ،توانائي هاي الزم براي ايفاي نقش اجتماعي خود را ندارد.
مدرسه حكمت ،مدرسه اي است كه در پاسخ به اين دغدغهها،
در پس يك پژوهش شانزده ساله ايجاد شده است.

(نظير باغباني و كارهاي فني) ،و نيز مسابقات گروهي ميشود .درگردشهاي علمي به صورت برنامه
ريزي شده ،يادگيري موضوعات مشخصي دنبال ميشود .خانوادهها نيز ميتوانند در اين برنامهها
شركت كنند.
واقعيت مدرسه حكمت ،همانطور كه هست!
ما فكر مي كنيم امروز (تابستان ،)92ضمن اينكه به عنايت خداوند متعال جهش بزرگي را در بسياري از ابعاد
در مدرسه ايجاد كردهايم ،عمال هنوز با شكل مطلوبي كه در تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان ترسيم مي كنيم،
تا حدي فاصله داريم؛ اما با ياري خدا و تالش همه اعضاء خانواده بزرگ حكمت ،به صورت مستمر تالش
مي كنيم تا به اين بهترين شكل عملكرد دستيابيم.

و اضطراب ،به صورتي خودانگيخته تالش كنند.
آزمايشگاه و كارگاه مدرسه به صورت جدي و فعال در محيط مدرسه پخش شده ،و تالش مي
شود تا دانش آموزان ،بصورت دائمي و فعال در آن درگير باشند.
فضاي محيطي مملو از نمايه ها ،پوسترها و تابلوهاي آيات قرآن و اسماء كريمه الهي است؛ كه
دانش آموز را به صورت ناخودآگاه در يادگيري به صورت مشاهده و ارتباط غير مستقيم ،درگير
ميكند.
تسلط كاربردي بر زبان انگليسي به عنوان يكي از اهداف مدرسه قرار گرفته است .هر چند كه
هنوز تا تحقق چنين هدفي فاصله داريم ،اما براي دستيابي به آن تالش مي كنيم .تالش بر آن است
كه زبان انگليسي در پشت زمينه محيط عمومي و كليه فعاليتها قرار گيرد ،تا دانش آموزان به
صورت ناخودآگاه با آن به صورت كاربردي درگير شوند.
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هوالحکیم
اگر احسناس مي كنيد ،موفق بودن فرزندتان در مدارس متداول و كنكور و دانشگاه ،الزاما به معناي

اگر تصنننور ميكنيد كه موفقيت فرزندتان در كسنننب نمره خوب در مدارس متداول و كنكور و

موفق بودن او در زندگي و كار نيست؛ و كشف و پرورش استعدادهاي فرزندتان مهمتر است.

دانشگاه ،منجر به موفقيت او در زندگي و كار ميشود.

اگر پرورش شخصيت فرزندتان و شكل گيري خصوصياتي چون پشتكار ،اعتماد به نفس ،كرامت و

اگر بنه نظر شنننمنا بيه بايد به مدرسنننه برود كه كتابهاي درسننني را به خوبي يادبگيرد ،و از پس

جديت را مهمتر از يادگرفتن محفوظات كتابهاي درسي مي دانيد.

امتحانهاي جور و واجور متداول برآيد.

اگر تمناينل داريد كه فرزندتان بدون تعصنننب و اجبار ،در محيطي موهبي و خداباور رشننند كند و

اگر اع تقنادي بنه تربينت منوهبي ننداريند ،ينا بالعكس فكر مي كنيد كه براي تربيت موهبي ،بايد

تربيت شنود ،و به خدا و اهل بيت عليهم السنالم محبت پيدا كند ،و با محبت و اراده شننخصي ،نماز

فرزندتان در مدرسنه،تمام امور موهبي را با دقت و نظارت دقيق مربيان انجام دهد ،و حتما بايد در

خواندن را انتخاب كند.

نماز جماعت شركت كند.

اگر تمناينل داريد كه فرزندتان به صنننورت تدريجي با مفاهيم آيات قرآن و تعاليم اهل بيت عليهم

اگر تمنايل داريد كه فرزندتان بايد آيات قرآن و احاديث را حفظ كرده ،و در تجويد و صنننوت

السنالم ،بدون اجبار و پرس و جو و بازپس دادن گفته ها ،آشننا شده ،تا بتدريع عمق فهم او در اين

قرآن مهارت پيدا كند.

زمينه افزايش يابد.
اگر فكر مي كنيند ينادگرفتن واقعي بنه صنننورت دفعي اتفاق نمي افتد ،و اگر يك موضنننو را به

اگر باور داريد كه بايد يك موضننو را به او ياد داد ،بعد سنننجيد كه آيا ياد گرفته اسننت ،و در

كودك بگوئيم و او را مجبور كنيم كه ياد بگيرد ،او فقط آن را حفظ خواهد كرد ،و فهم مناسنننب

صورت يادگرفتن او را تشويق و در صورت عدم آن تنبيه و توبيخ كرد.

اتفاق نمي افتد.
اگر انتظار داريد در يك فرايند آموزشنني خوب ،فهم و درك فرزندتان در دراز مدت ،به صننورت

اگر انتظار داريد كه او همزمان با فرزندان و اقوام و دوسنننتان خود كه در مدارس ديگر تحصنننيل

پايدار رشد يابد؛ و نگران يادگيري تك موضوعات كتاب درسي ،هماهنگ با ساير مدارس نيستيد.

ميكنند ،موضوعات كتابهاي درسي را به ترتيب يادگرفته و از آنها در درسها جلوتر باشد.

اگر معتقديد ،تفاوت هاي فردي بسنيار مهم اسنت ،و فكر مي كنيد بعضني انسانها در بعضي زمينهها
توانمندتر ،و بعضي ديگر در زمينههاي ديگر.

اگر فكر مي كنيد فقط موضنوعاتي كه در دروس رسنمي آموزش و پرورش مطرش شدهاند ،مهم
هستند؛ و فر زند شما بايد همه آنها را ياد بگيرد و موضوعات و زمينه هاي ديگر بي اهميتاند.

اگر معتقديد ،فرزندتان براي يادگرفتن بايد تجربه كند و خاكي يا کثيف شدن بدن يا لباس او نگران

اگر روزي فرزندتان با لباس كثيف و خاكي (ناشني از تجربه اي مانند بنائي و آشززي) از مدرسه

كننده نيست.

برگردد ،برآشفته مي شويد.

اگر فكر مي كنيد فرزندتان بايد فرهنگ و روحيه كاركردن جدي ،و انجام دادن كارهاي مختلف از

اگر فكر مي كنيد ،فرزندتان فقط بايد درس بخواند و خودكار و دفتر و كيف مدرسنننه ،سننننگين

نظافت و ظرفشوئي گرفته ،تا باغباني و نجاري ،و طراحي و كار با رايانه و مهندسي و اكتشاف ،در او

ترين چيزهائي است كه او بايد بلند كند ،و در آينده نيز كارش پشت ميز و در اتاقي استريل باشد.

شكل بگيرد.
اگر فكر مي كنيد كه مهمترين وظيفه مدرسنننه ايجاد انگيزه ،دغدغه و عالقه كودك به يادگرفتن و

اگر فكر مي كنيد فرزندتان با تشويق و تنبيه ،بايد در مدرسه به شدت درس بخواند ،و موضوعات

اكتشنناف اسننت ،و اگر چنين شننود ،خود فرزندتان بدون فشننار بيروني شننديد درس ميخواند و ياد

مختلف كتابهاي درسنني به او ياد داده و پرسننيده شنننود ،و در ايام امتحانات نيز به شننندت درس

ميگيرد.

بخواند.

اگر معتقديد ،تربيت وظيفه توام خانواده و مدرسه است ،و فرزندتان بيش از هر چيز ديگري به توجه

اگر معتقديد ،فرزندتان را در مدرسنه گواشنتهايد كه تربيت شود ،و به علت گرفتاري فراوان و يا

پدر و مادر نياز دارد.

هر علت ديگر ،فرصننت رسننيدگي و سننروكله زدن با او را نداريد؛ و تمام مسننائل او بايد توسننط
مدرسه حل شود.

اگر معتقديد ،يادگيري بر اثر تجربه ميتواند ماندگارترين نو يادگيري باشد.

اگر معتقديد ،يادگيري مساوي با انباشت اطالعات در حافظه است.

اگر معتقديد ،آزادي عمل فرزندتان ،همراه با نظارت و برنامه ريزي مربيان و خانواده ،به ايسننتادن او

اگر معتقديد ،مدرسه بايد تمام كارهاي او را به او ديكته كند ،و اوبايد مو به مو آنها را انجام دهد،

روي پاي خودش كمك ميكند؛ و فكر مي كنيد كه يادگرفتن و متكي شدن به خودش براي انجام

و اعطناي آزادي بنه فرزنندتان را مسننناوي با رها کردن او ميدانيد؛ و فكر مي كنيد كه اينطوري

كارها ،حتي اگر چند سنال طول بكشد ،از يادگرفتن ناشي از انجام كارهاي تحميل شده ،پايدارتر و

سريعتر به نتيجه مي رسد.

موثرتر است.
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