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 طرح شهردار مدرسه مهماهداف 

 

ای است برای تحقق اهداف معین حول سه محور اصلی یعنی شخصیت بخشیدن به نوجوانان، تقویت طرح شهردار مدرسه وسیله

جویی در سطح شهر، مدرسه و خانواده و شناخت هر چه بهتر شهر، مدرسه و وظایف افراد نسبت به نقش آنان در ادارۀ مشارکت

اشاره خواهد شد.   هاف زیر است که در بیان اهداف طرح شهردار مدرسه به آنهد 51بندی شهر. در واقع سه محور فوق جمع

 (5131)پیران، 

 شخصیت بخشیدن به کودکان، نوجوانان و جوانان با تاکید بر اهمیت آنان به عنوان سازندگان توانمند فردای جامعه؛  -5

 تمرین مشارکت جمعی از طریق بر عهده گرفتن وظایف مشخص مشارکتی؛ -2

  های آن؛گیری جمعی و مشخصهآشنا شدن با تصمیم -1

 شناخت شهر و مسئولیت شهروندان در مقابل شهرشان؛-4

 های ناشی از شهروندی؛آشنا شدن با مفهوم شهروند، شهرِ شهروندمدار، حقوق، وظایف و مسئولیت -1

 تقویت روابط اجتماعی و فرهنگی مثبت؛ -6

کنندگان و تمرین در این زمینه از دوران کودکی و شوندگان و انتخابابات، شرایط انتخاببا مفهوم انتخ آموزاندانش آشنایی -3

 نوجوانی؛

 تقویت همدلی و همکاری در محدوده مدرسه؛ -8

 ها با یکدیگر؛تر شدن آنو نزدیک آموزاندانش بهبود رابطه بین مسئولین مدرسه و -9

 زیباسازی مدرسه و بهبود وضع بهداشتی و فضای سبز؛ برای آموزاندانش ایجاد انگیزه الزم در بین -51

 ضعیف مدرسه؛ آموزاندانش گسترش همیاری درسی و ارتقای سطح کیفیت تحصیلی -55

 و ایجاد صمیمیت بیشتر بین آنان از طریق کار جمعی؛ آموزاندانش تقویت رابطۀ سالم بین -52

 به محیط مدرسه؛ آموزاندانش کردنعالقمند -51

 کودکان، نوجوانان و جوانان؛ پذیری درتقویت حس مسئولیت -54

 ها ویژه شهرداریار امور شهر بهدهای عهدهشناخت سازمان -51
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 کند عبارتند از:سایر اهدافی مهمی که این طرح دنبال می

 

 ؛مسئولیت پذیریدینه کردن مشارکت اجتماعی از طریق نها -

 ؛در جامعه فعال حضور برای آمادگی منظوربه پذیریجامعه تمرین -

 اجتماعی؛ مشارکت و جمعیخرد حاکمیت ردن بینش مبتنی برکنهادینه -

 ؛شهری زندگی بارهدر  آموزاندانش نیاز مورد هایآگاهی توسعه -

 ؛هاتمرین عملی مسئولیت طریق از زندگی هایمهارت آموزش -

 طرح؛ ساختار قالب ها درسازماندهی آناز طریق  آموزاندانش سازیتوانمندی -

 های شهردار مدرسه؛طریق معاونت از کالبدی مدرسه وضعیت بهبود در آموزاندانش مشارکت جلب -

 های پایه شهروندی در سنین نوجوانی؛ه آموزشئارا -

 های رسمی؛های موجود در آموزشکاستینمودن جبران  -
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