
 ھدف نامۀ مکتب فاطمھ الزھرا (رح)
 کابل، افغانستان

 
 در این ھدف نامھ 

 ارزش ھای اساسی و چشم انداز مکتب فاطمھ الزھرا
 بھ تحریر درآورده شده اند. 

 
 دیدگاه ما در مورد تعلیم و تربیھ:

 
و یک تجربۀ تاثیرگذار آموزشی باشد. انمرتبط بھ زندگی شاگردجالب، و تربیھ باید پرمحتوا، تعلیم   

 
یم کھ آنھا طریق اندوختن علم و حل کردن مشکالت را درک کنند و انما مفاھیم را بھ گونھ ای بھ شاگردان می آموز

 متکی بھ خود شوند.
 

رست از آنھا بھ شیوۀ د بلکھ می کنیم. شاگردان ما انبار معلومات نیستند، تما خالقیت، نوآوری و سازندگی را تقوی
 معلومات استفاده می کنند.

 
کنجکاوی و پرسش را تقویت نماییم و مھارت ھای تفکر عمیق و انتقادی  حسما بھ گونھ ای آموزش می دھیم کھ 

 را رشد دھیم. 
 

را تشویق می کنیم. یما آموزش تجربی و اکتشاف  
 

یل کنیم.را بپروریم و فردیت شان را تجل خودما می کوشیم اعتماد بھ نفس شاگردان   
 

 شاگردان ما با مھارت ھا و تفکر قرن بیست و یکم مجھز خواھند بود. 
 

است. ما  ،تعلیم و تربیھ برای کاھش فقر، بی سوادی و جھل و ساختن آینده ای کھ ارزش زیستن را دارد ،بھ نظر ما
. بینیمتوسعۀ آیندۀ مملکت را در توسعۀ سرمایۀ انسانی آن می   

 
صلح آمیز متعھد استیم.ما بھ ساختن اجتماع   

  

 محیط مکتب ما:
 

. و عملی تالش میورزیمبھ شکل مطمین فزیکی، عاطفی و روانی کودکان رشد ما برای   
 
را ممکن بسازد.  یادگیری شاگردانما تعھد می کنیم محیطی بسازیم کھ   
 

محیط امن و راحت آموزشی را فراھم می کنیم.یک ما   
 

د.ن، گفتگو و تفکر ھمیشھ تشویق می شوو برای مباحثھ می پذیرندشاگردان ما انتقاد سازنده را   
 
 
 
 



اخالقی ما: اصول  
 
 

والنھ و شھروندی باشند. ئرفتار مسھای معیار  باالترینالگوی  معلمین باید  
 

اعمال خود تامل می کنیم تا بھ صورت اخالقمند رفتار نموده  خود و و با سنجش در موردمداوم ما بھ صورت 
 ھمیشھ خود را بھبود بخشیم. 

 
. و انعطاف پذیر در میان شاگردان خود ھستیم قوی مایل بھ ساختن شخصیت ھای ما   

 
اخالق و رفتار خوب باشند. معیار ھای  باالترین  الگوی تاما از شاگردان خود انتظار داریم   

 
شھروندی.خوب  رفتارتمرین  ولیت، آگاھی مدنی وسئحس م  

 
 ما صداقت و راستکاری را ارج می نھیم. 

 
 ما در ھمھ شاگردان خود اخالق خوب کاری و سخت کوشی را می پرورانیم. 

 
تصمیم گیرنده ھای اخالقمند و خوب شوند.رشد کنند و ھدف ما این است کھ شاگردان ما   


