به نام خدا
در پی تصویب قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی در سال  1367و حضور گسترده و تأثیرگذار
خیل کثیر فرهنگیان متعهد و باتجربه در عرصه تعلیم و تربیت و مدرسه داری غیردولتی ،دستاوردها و موفقیت
های چشمگیری طی  30سال تالش هدفمند فعاالن بخش غیردولتی در میهن عزیزمان به دست آمد که این
مهم ایجاد شرایط و فضای مناسب جهت معرفی دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی به آحاد جامعه،
مسئوالن و رسانه های جمعی را اجتناب ناپذیر نمود و به ویژه جهت پاسخگویی به برخی ابهامات مطرح شده
پیرامون کیفیت کارکرد بخش غیردولتی آموزش و پرورش ،نمایندگان منتخب مؤسسان مدارس و مراکز در
شورای هماهنگی موسسان را بر آن داشت تا با هماهنگی مسئوالن محترم سازمان مدارس غیردولتی و توسعه
مشارکت های مردمی مبادرت به برنامه ریزی و برگزاری فعالیتی نمایشگاهی در عرصه غیردولتی نمایند .بر
پایه همین ضرورت و در پی اقدامات و برنامه ریزی انجام شده نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز
غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته از پنجم تا هشتم اسفند ماه به همت شورای هماهنگی مؤسسان مدارس
غیردولتی شهر تهران و با همکاری موسسه مبین تدبیر دایا به عنوان مجری برگزاری این رویداد برپا گردید.
مسئوالن برگزاری نمایشگاه ،اهداف مهمی همچون معرفی دستاوردها و موفقیت های مؤسسان و فعاالن بخش
غیردولتی ،تبادل تجارب و دانش میان مدیران مدارس ،ارائه روش های نوین آموزشی و معرفی شیوه های
موفق مدرسه داری را در دستور کار خود قرار داده و با تدوین و اجرای برنامه ای جامع تالش نمودند تا اهداف
پیش بینی شده را محقق نمایند.
در گام نخست برنامه مدونی برای اطالع رسانی و توجیه مؤسسان و مدیران بخش غیردولتی در سطح شهر
تهران به اجرا گذاشته شد که طی آن با تشکیل جلسات توجیهی برای مؤسسان و مدیران مدارس غیردولتی
در این خصوص اقدام گردید .جامعه هدف تشکیل جلسات توجیهی در سطح مناطق  19گانه تهران 1700
مؤسس مدرسه غیردولتی و  900مؤسس مراکز آموزشی غیردولتی بود که خوشبختانه با همراهی مدیران
محترم اجرایی مناطق جلسات مذکور با حضور اکثریت مؤسسان برگزار شد.
برنامه ریزی اجرایی ستاد نمایشگاه در  4بخش -1 :اجرایی  -2علمی ارزیابی  -3تبلیغات و اطالع رسانی -4
برنامه محتوایی .تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد .در بخش اجرایی عوامل ستاد با سازماندهی و استقرار از

مرحله ثبت نام تا برگزاری نمایشگاه وظایف محموله را به انجام رساندند .در بخش علمی و ارزیابی با حضور
اساتید تعلیم و تربیت شاخص های ارزیابی غرفه ها و نمایشگاه تبیین گردید و ضمن تشریح در جلسات عمومی
برای مؤسسان و مدیران مدارس شرکت کننده ،در ایام برگزاری نمایشگاه با دقت کارشناسی به اجرا گذاشته
شد.
در بخش تبلیغات و اطالع رسانی ضمن هماهنگی با رسانه ها و فعاالن حوزه مجازی تالش گسترده ای جهت
انعکاس اخبار نمایشگاه در مراحل مختلف اعم از ثبت نام ،توجیه و برگزاری صورت پذیرفت که از جمله می
توان به تهیه گزارش ویژه و مصاحبه های خبری با تعدادی از صاحب نظران ،مؤسسان و فعاالن بخش غیردولتی
اشاره نمود.
در بخش برنامه های محتوایی با پیش بینی برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه مسائل مبتال به
مدارس و تعلیم و تربیت در  5مکان جداگانه ،فراخوان کارگاه ها قبل از شروع به کار نمایشگاه از مدارس و
مراکز شرکت کننده صورت پذیرفت که با استقبال چشمگیر و فراتر از انتظار مواجه گردیدیم .شرکت کنندگان
در نمایشگاه متقاضی بیش از  110کارگاه های آموزشی تخصصی در فضای پیش بینی شده توسط ستاد
نمایشگاه بودند که متأسفانه به دلیل محدودیت زمان برگزاری نمایشگاه و محدودیت مکان کارگاه ها امکان
پاسخگویی به بیش از  80مورد فراهم نشد.
عالوه بر آن و با توجه به تأکید مستمر در جلسات توجیهی مناطق همچنین توان باالی علمی و پژوهشی و
تربیتی مدارس غیردولتی رقمی در حدود  400مورد کارگاه آموزشی تخصصی در داخل غرفه های مدارس و
مراکز به اجرا گذاشته شد که در مجموع دستاورد فوق العاده ای از کارکرد محتوایی و کیفیت بخش مدارس و
مراکز غیردولتی در اولین دوره نمایشگاه را به ثبت رسید.
فعالیت دیگری که در بخش محتوایی از ابتدای زمان برنامه ریزی مورد تأکید ستاد قرار داشت ،دعوت و حضور
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های آموزشی جهت ایجاد تعامل سازنده فی مابین ایشان و مدارس
غیردولتی بود که در این بخش نیز با هماهنگی قبلی که با ریاست محترم مرکز راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به عمل آمد حضور مؤثر شرکت های یاد شده امکان تبادل نظر و بهره برداری از
محتوای تولیدات ،محصوالت و خدمات ارائه شده فراهم گردید در این بخش از فعالیت نمایشگاه نیز نزدیک بر

 50شرکت فعال دانش بنیان نرم افزاری و صنایع آموزشی در نمایشگاه شرکت کرده و محصوالت خود را عرضه
نمودند.
فراخوان مدارس به اجرای برنامه های هنری دانش آموزان در ایام نمایشگاه ،رخداد مهم دیگر در بخش جانبی
و محتوایی نمایشگاه بود که خوشبختانه حضور پر شور دانش آموزان در ایام برگزاری این رویداد فرهنگی،
موجب گردید که گوشه ای از حرکت گسترده تربیتی مدارس غیردولتی و تالش فعاالن این بخش در جهت
تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نمایش گذاشته شود.
حضور چشمگیر صاحب نظران تعلیم و تربیت ،اساتید دانشگاه ،جمعی از معاونان وزیر و مسئوالن عالی رتبه
وزارت آموزش و پرورش همچنین وزیر محترم آموزش و پرورش در آئین اختتامیه وجناب آقای دکتر حداد
عادل مشاور مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه و جناب آقای دکتر جاسبی عضو محترم شورای عالی
انقالب فرهنگی در کنار مدیران ،معلمان ،فرهنگیان عزیز و دانش آموزان و آینده سازان و خانواده محترم ایشان
جلوه خاصی به این رویداد فرهنگی بی سابقه در عرصه تعلیم و تربیت غیردولتی بخشید.

در بخش پایانی این گزارش به آمار نمایشگاه به شرح زیر اشاره می شود.
 -1مجموع شرکت کنندگان در نمایشگاه که با اختصاص غرفه در این رویداد مشارکت نمودند

 184واحد

 -2مجموع مدارس غیردولتی که با عنوان واحد مجتمع در نمایشگاه حضور یافتند

 393واحد

 -3جمع مساحتی که جهت برپایی نمایشگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت
 -4برآورد تقریبی بازدید کنندگان طی  4روز برپایی نمایشگاه
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با آرزوی اینکه این حرکت فرهنگی توانسته باشد پیشرفت و ارتقاء خدمات کیفی و کمی مدارس و مراکز
غیردولتی را تسهیل نموده و در زمره برنامه های سازنده و در خدمت رشد و اعتالی تعلیم و تربیت فرزندان
میهن اسالمی مان قرار گیرد .ان شاءاهلل
ستاد برگزاری نمایشگاه

