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دلایل اهمیت و فواید و ضرورت شورای معلمان در مدارس
 

 
 

تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش و تجلیگاه فرهنگ و گرایش ها و خواسته های متعدد است. و دراین مدرسه در رده ی عملیاتی برای  .1

میان معلم با عناصر پیچیده روحی و روانی دانش آموزان سر و کار دارد. در این شررای  تحقرق مولروه اهرداف نیازمنرد مدرورد در رده 

مچنین مدیریت برای اداره، برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارزشیابی و گررفتن براز عملیاد و استفاده از تجاره و اطلاعاد معلمان است و ه

 .خورد واحد آموزشی به شورای معلمان نیاز دارد

شورای معلمان نقش به سزایی در بهبود، بهسازی، احساس تعلق، ایجاد علاقه مندی کسب مهرارد نیروهرای انسرانی دارد. شرورای آموزشری  .2

مدکلاد ، ارائه راه حل ، ایجاد روحیه تعاون و همکاری و دهها فایده دیگر است. در واقع مغز و قلب هر سازمان محل خوبی برای شناخت 

 .آموزشی شورای آن سازمان است

ارزش و اعتبار معلمان در درجه ی اول تلاشی از مبنای اسلامی، علمی و فلسفی آن است بر اساس پژوهش های انجام شده هر چه تصمیماد  .3

و مدارکت افراد بیدتری گرفته شود ، از استحکام و درستی بالاتری برخوردار است مسائلی که به نظرر و رای همگران گشاشرته مری  با فکر

 .شود از خوای کمتری برخوردار است و به نسبت دخالت آرا زیادتر، و همه جانبه تر خواهد بود

های آموزشی راه حل را مانند بچه فکری خود دوست می دارند و از آن شورای معلمان بهترین مرکز تصمیم گیری شورایی در همه سازمان  .4

دفاع و پدتیبانی می کنند . چنانچه تصمیم گرفته شده بعدها با موفقیت روبه رو شود همره ی افرراد خرود را در آن سرهیم مری داننرد. اگرر 

نها نمی گشارند و شکست را برر گرردن او نمری اندازنرد و بالعکس تصمیم در حین اجرا بنا به دلایلی با شکست مواجه شود نه فق  مدیر را ت

همگان خود را در شکست یا عدم موفقیت سهیم می دانند. چنین جو و روحیه ای می تواند منجر به همکاری عمومی بررای رفرع مدرکل یرا 

 .پیدا کردن راه های جدید موفقیت شود

 انتظار معلمان که است گفته و دانسته حق نوعی  کت در تصمیم گیری رایکی از صاحب نظران ضمن پر اهمیت دانستن شورای معلمان مدار .5

 چنانچه است نظر اظهار حق دادن یا داشتن صدا نوعی مدرسه امور در مدارکت او ی گفته به. باشند داشته مدارکت مدرسه مسایل در دارند

 کراهش  ی مهارد ها ، تامین نیاز های روانی ، افزایش ادراک بهتر از سازمان، توزیع قدرد نفرو  ، توسعه سبب شود داده افراد به حق این

 انگیرزه افزایش ، سازمان امور در تعهد و مداخله درجه افزایش ، وری بهره افزایش ، گروهی و فردی کنترل ی حیه.ر افزایش ها، نابرابری

 .  اه ها و روش های بهتر انجام کار می شودر یافتن و و خلاقیت و آوری نو شغلی، رضایت ،

 معلمری موفقیت از  شورای مدرسه وسیله ی با ارزشی برای ارزیابی افراد از خودشان و دیگران است وقتی مدیر با یکی از معلمان گزارشی .6

روش کار خود می اندیدند و خود  به نیز معلمین سایر زمان همین در آید  می عمل به بحث مورد ازمعلم ارزیابی نوعی حقیقت در دهد می

 .را با این معلم مقایسه می کنند و این نوعی ارزشیابی از خود به شمار می رود

 بررای مهمری عامل مدرسه شورای ترتیب بدین. کند کمک ها مسؤلیت و حدود تعییین و شدن روشن به تواند می مدرسه  شورای آموزشی .7

 . است همچنین شورای معلمان به افزایش مهارد ها و تصحیح روش ها منتهی می شود اطانظب و نظم ایجاد و شناسی وظیفه افزایش

رفتاری و اخلاقی دانش آموزان اسرت و برخوردریدره ای برا مدرکلاد ‘ درسی‘ از اهداف بسیار مهم شورای معلمان بررسی مسایل آموزشی .8

 .است جاری و اتخا  تصمیماد مدترک و واحد برای برخورد با همه ی موارد مدابه

شورای معلمان مدرسه سبب رشد شخصیت، خود رهبری و بلوغ افراد می شود و وقتی دبیران در امور سازمان آموزشری شررکت داده مری  .9

شوند و آنها وجود خود را در سرنوشت مدرسه موثر می بینند احساس ارزش و شخصریت مری کننرد منظرور از خرود رهبرری یرافتن تروان 

سیله ی معلمان و ارایه راه حل و در نهایت به گردش در آوردن امور مدرسه و بلوغ به مفهوم پختگی . کسب بررسی مسایل و مدکلاد به و

  .تجربه و انجام کارها است
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