دبیرستان دانش  ،2مدرسه زندگی
نگاه ما در دبیرستان دانش به سمت آینده است.
معتقدیم هر یک از دانش آموزان ما در سال هاي نه چندان دور به عنوان افراد نمونه و سرشناس جامعه
مطرح خواهند شد.
بنابراین باید در سال هایی که در کنارشان هستیم تمام تالش خود را صرف آموزش و تربیت آن ها در جهت
پرورش نسلی پویا ،اندیشمند ،خالق ،خداباور و مستقل نماییم.
در همین راستا برنامه اي تدارك دیده ایم تا دانش آموزان عزیز در کنار پدران خود در یک روز به یاد ماندنی
و خاطره انگیز ،تجارب ارزشمندي را کسب نمایند.

اهداف برنامه:
 آشنایی دانش آموزان با شهر ،منطقه و محله سکونت خود
 مشاهده و درك تفاوت موجود میان افراد جامعه در محله هاي گوناگون از نظر مسائل اقتصادي،
فرهنگی ،اجتماعی و تقویت روحیه همدلی با سایر افراد جامعه
 آموزش مدیریت مالی به دانش آموزان

 مواجه شدن با چالش ها و مشکالت شهري و مدیریت آن ها و دریافت دیدگاه نوجوانان در رابطه با
مسایل شهرنشینی و مدیریت شهري
 تقویت روابط عمومی

جزئیات برنامه:
 ابتدا دانش آموزان براي تعیین یکی از مناطق  22گانه شهر تهران ،باید به سایت مدرسه مراجعه
نموده و پس از هماهنگی با پدر ،انتخاب خود را ثبت نمایند( .توصیه می شود ترجیحا مناطقی را انتخاب
کنیدکه از شناخت کمتري نسبت به آن برخوردار هستید)

 پس از تعیین منطقه ،مطالعات کتابخانه اي و یا اینترنتی خود را نسبت به منطقه مورد نظر آغاز
می کند و حداکثر تا تاریخ  51آبان ماه نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به معلم راهنما ارائه
می نماید.
 سپس دانش آموزان عزیز و پدران بزرگوار ،پس از هماهنگی با مدرسه ،یک روز را تعیین نموده و از

ساعت  7:30لغایت  51همراه هم در منطقه به گشت و گذار می پردازند و نسبت به پارامترهاي
مشخص شده به صورت میدانی کسب اطالع می نمایند.
 نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه اي باید در قالب فیلم ،عکس و اسالید توسط دانش آموز آماده
شده و به معلم راهنما ارائه شود.
 نفرات برتر در هر کالس جهت ارائه تحقیقات خود در حضور سایر دانش آموزان پایه و هیئت محترم
داوران معرفی خواهند شد و از میان ایشان حدود  51نفر براي ارائه نتایج کار خود در مرحله پایانی
و در حضور والدین گرامی انتخاب می شوند.

پارامترهاي پیشنهادي:
 یادداشت برداري از تمام لحظات با هم بودن توسط پدر و پسر و ثبت نکات خاص در تمام دقایق
 گرفتن عکس خویش انداز (سلفی) به انتخاب پدر و پسر در تاکسی ،مترو BRT،و رستوران
 تحقیق راجع به تاریخچه منطقه
 شخصیت شناسی ملی یا مذهبی افرادي که خیابان ها یا اماکنی از منطقه یا محله به نام ایشان
نامگذاري شده است.
 ثبت زشتی ها و زیبایی هاي منطقه (دانش آموزان می توانند در این رابطه خود را به جاي شهردار منطقه
قرار دهند!)

یادآوري:
 دانش آموزان موظف می باشند حداکثر دو هفته پس از بازدید از منطقه مورد نظر نتایج فعالیت خود
را ارائه نمایند.
 کلیه هزینه هاي مربوط به تحقیقات میدانی از قبیل کرایه تاکسی ،مترو ،صرف ناهار در رستوران و ...
بر عهده دانش آموزان است که توصیه می شود از همین االن براي این موضوع چاره اندیشی نمایند!
 از هرگونه خالقیتی که موجب جذابیت در ارائه گزارش شود استقبال می کنیم ،ضمن اینکه در نگاه
هیات داوران نیز موثر خواهد بود.
چند نمونه از فیلم هایی که توسط دانش آموزان براي جشنواره تهرانشناسی در سال گذشته آماده شده است
از طریق لینک هاي زیر قابل مشاهده است:
http://www.aparat.com/v/GiPVw
http://www.aparat.com/v/7NYuq
http://www.aparat.com/v/9IwpQ

