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مخالفان مدرسه های غیردولتی را به نمایشگاه دعوت کنیم 
مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران: 

شاپور پشابادی: نشست هم اندیشی نمایشگاه دستاوردهای 
مدارس غیردولتی و صنایع جانبی وابسته با حضور معاون وزیر 
آموزش وپرورش، مدیرکل آموزش وپرورش شهرس��تان تهران، 
اعضای ش��ورای هماهنگی موسس��ان مدارس غیردولتی شهر 
ته��ران و مدی��ران مناطق آموزش و پرورش تهران برگزار ش��د. 
اس��فند امس��ال ش��اهد وقوع یک روی��داد بی س��ابقه در تاریخ 
آموزش وپرورش کشور خواهیم بود و از 5تا 8 اسفند، نخستین 
دوره نمایش��گاه دس��تاوردهای م��دارس غیردولت��ی و صنایع 
آموزش��ی وابسته برگزار می ش��ود. دلیل و فلسفه برگزاری این 
نمایش��گاه چیس��ت و موفقیت  آن، چه نتایج مفیدی برای نظام 
آموزش وپرورش ما خواهد داشت؟ از سوی دیگر، برخی فعاالن 
ای��ن حوزه ممکن اس��ت ندانند چگونه می توان دس��تاوردها و 
حرف های تازه  عرصه تعلیم و تربیت  را به نمایش گذاش��ت. از 
جمله اهداف مهم این نشس��ت که ۱۴بهمن در هتل پارس��یان 

برگزار شد پاسخ دادن به این دو پرسش اساسی بود. 
حضور ۲5درصدی را نشانه گرفته ایم  �

سخنران نخس��ت این نشس��ت، منوچهر ناصرالملکی، عضو 
ش��ورای هماهنگی مدارس غیردولتی و رئیس نمایش��گاه بود. 
وی پس از تبریک چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
خوش��امدگویی به حاضران گفت: پیش بینی کرده ایم ۲5درصد 
مدرسه های غیردولتی تهران در این نمایشگاه شرکت کنند؛ به 
این رقم نزدیک شده ایم، ولی هنوز به آن نرسیده ایم. امیدواریم 
هم��کاری و حضور بعضی مدرس��ه های ویژه که هنوز ش��رکت  

نکرده اند باعث شود به عدد برنامه ریزی شده برسیم. 
نمایشگاه، رسانه ای برای مدرسه های غیردولتی  �

ناصرالملکی در ادامه افزود: یکی از کاس��تی های مدرسه های 
غیردولت��ی آن اس��ت ک��ه هیچ وقت رس��انه ای نداش��ته اند که 
خدمات، دستاورد ها و موفقیت های بزرگ و چند دهه ای خود را 
به نمایش بگذارند. نمایشگاه رسانه است و این کمبود را جبران 
می کند. عموم مردم، فرهنگیان و مدیران و مس��ئوالن دولتی و 
غیردولتی، اصحاب رس��انه و عالقه من��دان، همگی مخاطب ما 
هس��تند و امیدواری��م از طریق نمایش��گاه بتوانیم چهره واقعی 
مدرس��ه های غیردولتی را نشان دهیم. امیدواریم موفقیت دوره 
نخس��ت این نمایشگاه باعث استمرار آن در سال های بعد شود. 
اگر چنین ش��ود در دوره های بعد می توانیم ش��رکت کنندگان 
خارج��ی را ه��م دعوت کنیم. هزینه ش��رکت مدرس��ه های در 
 نمایش��گاه، حداقلی خواهد بود و تخفیف های الزم داده ش��ده

 است. 

قضاوتی که منصفانه نیست �
س��خنران بعدی نشس��ت  هم اندیشی نمایش��گاه مدرسه های 
غیردولت��ی، مع��اون وزیر آموزش وپ��رورش و رئیس س��ازمان 
مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی بود. مجتبی زینی وند ابتدا جایگاه 
و اهمیت مدرس��ه های غیردولتی را یادآور ش��د و تصریح کرد: 
قضاوتی ک��ه درباره مدرس��ه های غیردولتی می ش��ود منطقی 
و منصفانه نیس��ت. انتقاد های تن��د و غیرواقعی، نثار این بخش 
می ش��ود. یک��ی از مزیت ه��ای مدرس��ه های غیردولتی، حضور 
موسس��ان گرانق��دری اس��ت ک��ه پ��س از س��ال ها معلمی در 
آموزش وپرورش، کار ارزش��مند فرهنگی در بخش غیردولتی را 
ادامه داده اند. متاسفانه این سرمایه ها مورد هجمه قرار می گیرند. 
طوری القا می شود که گویی این بخش هیچ گونه خدمتی به نظام 
تعلیم و تربیت نکرده اس��ت. این در حالی است که نظام مقدس 

جمهوری اس��المی بخش��ی از وظیفه خطیر تعلی��م و تربیت را 
به آنها س��پرده است و خوش��بختانه و باوجود همه بداخالقی ها؛ 
اعتبار، مش��روعیت و جایگاه اجتماعی خود را به دست آورده اند. 
به اعتقاد من یکی از بهترین زیرساخت هایی که به تعالی تعلیم 
و تربیت کمک می کند همین مدرسه های غیردولتی هستند. ما 
در وزارت آموزش وپرورش همه توان خود را به کار خواهیم گرفت 
که افراد عالقه مند به مش��ارکت در این زمینه را تش��ویق کنیم. 
یکی از اهداف این نشست، تعمیق رابطه بین مسئوالن و فعاالن 
بخش غیردولتی اس��ت. رئیسان مناطق و خود موسسان باید در 

این نمایشگاه از مشروعیت و اعتبار خود دفاع کنند.
الگوهای پیشنهادی را در سامانه نمایشگاه ببینید �

دو نف��ر از مدی��ران مناط��ق آموزش وپرورش از ابه��ام درباره 
نحوه ش��رکت و فعالیت در نمایش��گاه گفتند و خواس��تار ارائه 

جزئیات بیشتر برای مدیران مدرسه های شدند. رئیس نمایشگاه 
دس��تاوردهای مدرس��ه های غیردولتی در پاسخ این درخواست 
گفت: در س��امانه نمایشگاه، یکس��ری الگوهای پیشنهادی ارائه 
ش��ده که نح��وه نمایش دس��تاوردهای مدرس��ه ها در ۳ بخش 
رویکرد، دس��تاورد و زیرس��اخت نش��ان می دهد: به هرحال این 
نمایشگاه با نمایشگاه های سنتی گذشته فرق دارد و قرار نیست 
فقط دست س��ازه های دانش آموزی را ارائ��ه کنیم. البته این کار 
ممنوع نیس��ت، اما توصیه برگزارکنندگان نمایش��گاه آن است 
که به س��مت روش های نوین، نمایش موفقیت ها و دس��تاوردها 
حرکت ش��ود. انتخاب فالن مدرس��ه غیردولتی ازسوی مردم و 
اقبال به آن، دالیلی دارد. باید ابتکار داشت و آن دالیل و مزیت ها 

را در معرض دید عموم گذاشت. 
 پیشتاز روش های نوین آموزشی  �

سخنران بعدی نشست هم اندیشی مدرسه های غیردولتی یکی 
از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه تعلی��م و تربیت بود. حیدر 
تورانی در تش��ریح اهمیت مدرس��ه های غیردولتی گفت: زمانی 
شاهد حضور مدرسه های ۳ و حتی ۴ نوبته بودیم. در این شرایط، 
مدرس��ه های غیردولت��ی به میدان آمدند و ب��ار بزرگی را از دوش 
آموزش وپرورش برداش��تند. اکنون از آن مرحله عبور کرده ایم اما 
همچنان به حضور و مشارکت غیردولتی ها نیاز است. مدرسه های 
غیردولت��ی از نظ��ر الگوهای نوینی که در زمین��ه تعلیم و تربیت 
ارائه می کنند، بسیار کارآمد هستند. آنها توانسته اند نوآوری های 
آموزشی را در مدرسه های خود بومی سازی کنند و نشان دادند که 
بسیاری از نوآوری ها را می توان در جامعه تعلیم و تربیت ما پیاده 
کرد. درس پژوهی، تدریس معکوس، اقدام پژوهی و الگوهای جدید 
تدریس در مدرسه های غیردولتی پدیدار شده است. وی در تکمیل 
سخنان خود افزود: این نمایشگاه باید زودتر از اینها برگزار می شد. 
به هرحال فرصت خوب و درخش��انی دس��ت داده که مدرسه های 
غیردولت��ی بدون تزریق منابع جدید و فقط با تکیه بر تجربه های 
خود، روش های آموزشی جدید را ترویج کنند. کمیت مهم است؛ 
اگ��ر فق��ط ۱۰ مدرس��ه بتوانند چنین کار مهم��ی را انجام دهند 
نمایش��گاه به هدف خود رس��یده است. مدرسه های غیردولتی در 
 عمل نشان داده اند در بسیاری از زمینه ها می توانند راهگشا و الگو

 باشند. 
با قدرت و شهامت، کنار غیردولتی ها بایستیم  �

تورانی در ادامه تصریح کرد: باید باور کنیم نسبت به بسیاری از 
مدرسه های کشورهای دیگر، پیشرفته تر هستیم. حتی بسیاری 
از مدرس��ه های غیردولتی ما هم به خوبی کار می کنند. همیش��ه 

حامی مدرسه های غیردولتی بوده و هستم. امیدوارم مدرسه های 
غیردولتی قدر این نمایش��گاه را بدانند و حضور خوبی داش��ته 
باش��ند. نمایش��گاه محل نمایش اس��ت و باید به بهترین شکل 
از این فرصت طالیی و راهگش��ا اس��تفاده ک��رد. باید با قدرت و 
شهامت در کنار مدرسه های غیردولتی ایستاد که بتوانند خود و 

توانمندی های خود را عرضه کنند. 
همه برای موفقیت نمایشگاه تالش می کنیم  �

س��خنران بع��دی همایش، عبدالرضا فوالدون��د بود. مدیرکل 
آموزش وپرورش ش��هر تهران، در ابتدای سخنان خود اظهارکرد: 
نخستین بار است که در حوزه آموزش و پرورش، نمایشگاهی به 
گستردگی این نمایشگاه برگزار می شود. همه باید مواظب باشیم 

و تالش  کنیم که نمایشگاه به موفقیت برسد. 
فرصتی برای قانع کردن مخالفان �

فوالدون��د در ادامه گفت: این نمایش��گاه، عرصه ای برای قانع 
کردن مخالفان مدرسه های غیردولتی است. ۲5 سال است بر سر 
مدرسه های غیردولتی کوبیده می شود. مخالفان را دعوت کنیم 
که بیایند و دس��تاوردهای مدرس��ه های غیردولتی را از نزدیک 
ببینن��د. مخالفانی ک��ه در مجلس هس��تند و چهره هایی که به 
مخالفت با مدرس��ه های غیردولتی، مش��هور هستند باید دعوت 
شوند تا از دستاوردهای بزرگ این مدرسه ها دیدن کرده و آتش 

مخالفت شان فروکش کنند. 
رسانه هم به رسانه نیاز دارد �

 فوالدوند با اشاره به نکاتی که پیش و هنگام برگزاری نمایشگاه 
باید به آنها توجه داش��ت، اظهارکرد: مدیران مدرسه های منطقه 
باید حضور معلمان و دانش آموزان در نمایشگاه را تسهیل کنند. 
اطالع رس��انی نمایش��گاه باید جدی گرفته ش��ده و بیلبوردهای 
مناسبی در سطح شهر نصب شود. نمایشگاه خودش رسانه است 

اما رسانه هم به رسانه نیاز دارد. باید از صداوسیما دعوت شود.
در حاش��یه نمایش��گاه بای��د نشس��ت های هم اندیش��ی و 
آسیب شناس��ی موضوعی داش��ته باش��یم. نکته بعدی آن است 
ک��ه باید کالس های جذاب مدرس��ه های غیردولتی را به صحن 
نمایشگاه بیاوریم، تدریس زنده را نمایش دهیم که عالقه مندان، 
ن��وع و روش ه��ای نوین تدری��س در مدرس��ه های غیردولتی را 

مشاهده کنند.
 بعض��ی از مدرس��ه های غیردولت��ی م��ا در زمین��ه هن��ر و 
گروه های س��رود و موس��یقی عملکرد بس��یار خوبی داش��ته اند 
 و چ��ه خ��وب اس��ت در ای��ام نمایش��گاه، ش��اهد اج��رای آنها 

باشیم. 

رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران 
اشتغال آفرینی برای بیش از ۲۰۰هزار نفر در مدرسه های غیردولتی 

مدیر مجتمع آموزشی سیمای نور 
طرح دانش آموزان مجتمع ما در آستانه تولید انبوه 

 : مدیر آموزشگاه زبان آفاق در گفت وگو با 
کالس مان را به نمایشگاه دستاوردها می بریم 

س��ازمان م��دارس و مراک��ز غیردولت��ی 
و ش��ورای هماهنگ��ی موسس��ان م��دارس 
غیردولت��ی ش��هر تهران دست به دس��ت هم 
داده اند تا نمایش��گاه دستاوردهای مدرسه ها 
و مراکز غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته 
به بهترین شکل برگزار شود. به نظر می رسد 
چندین و چند ماه کار و برنامه ریزی جمعی، 

به بار نشس��ته اس��ت و شاهد اس��تقبال خوب جامعه 
آموزش وپ��رورش از ای��ن نمایش��گاه خواهی��م بود. در 
آس��تانه نمایشگاه با رئیس شورای هماهنگی موسسان 
ش��هر تهران به گفت وگو نشستیم تا با فلسفه برگزاری 

این نمایشگاه و فایده های آن آشنا شویم. 
مجالی برای تغییر ذهنیت مخالفان  �

عل��ی صنیعی، رئیس ش��ورای هماهنگی موسس��ان 
مدارس غیردولتی شهر تهران و عضو شورای هماهنگی 
م��دارس غیردولت��ی کش��ور اس��ت. وی در گفت وگو 
ب��ا  در تش��ریح اهمی��ت برگ��زاری نمایش��گاه 
دستاوردهای مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی اظهارکرد: 
فرصتی بس��یار اس��تثنایی دس��ت داده که موسسان و 
مدی��ران مدرس��ه های غیردولتی بتوانند دس��تاوردها 
و خالقیت ه��ای خ��ود در عرصه تعلی��م و تربیت را در 
معرض دید عموم و عالقه مندان بگذارند. نمایش��گاه از 
یک نظر دیگر هم فرصت اس��ت. هس��تند عزیزانی که 
به واسطه نداشتن شناخت کافی یا بنا به دالیل شخصی، 
روی خوشی به مدرسه های غیردولتی نشان نمی دهند. 

اکن��ون آنها می توانند به نمایش��گاه بیایند و 
دس��تاوردها و نوآوری های این مدرس��ه ها را 
از نزدیک ببیند. اگر چنین ش��ود بدون شک 

ذهنیت کنونی آنها تغییر خواهد کرد. 
�  دستاوردی به نام مردم نهاد بودن 

صنیعی با اشاره به مهم ترین دستاوردهای 
ک��رد:  تصری��ح  غیردولت��ی،  مدرس��ه های 
پی��ش از هر موضوع��ی باید توجه کرد ک��ه در وزارت 
آموزش وپرورش، امور مربوط به مدرسه های غیردولتی 
ازس��وی معاونت مش��ارکت های مردمی اداره می شود. 
در واق��ع اینجا، جایی اس��ت که خود م��ردم به صحنه 
آمده اند. موسس��ان و مدیران مدرس��ه های غیردولتی 
پ��س از دریافت مجوزهای الزم، مش��غول یک فعالیت 
مردم نه��اد می ش��وند. مردم نه��اد بودن مدرس��ه های 
غیردولت��ی، دس��تاورد بزرگی اس��ت. مردم ب��ا هزینه 
ش��خصی، فرزندان خود را به مدرس��ه های غیردولتی 
می فرس��تند و کارنامه درخش��ان دانش آموزان س��بب 
 ش��ده که اعتماد والدین به این مدرسه ها بیش ازپیش 

شود. 
اشتغال آفرینی برای بیش از ۲۰۰هزار نفر  �

صنیعی در تکمیل این بخش از س��خنان خود گفت: 
در گام بعد این مدرسه ها توانسته اند کارآفرینان بزرگ و 
اشتغال آفرینی قابل توجهی داشته باشند. درحال حاضر 
حدود ۲۰۰هزار نفر به طور مس��تقیم در این مدرسه ها 
مش��غول ب��ه کار هس��تند. مدرس��ه های غیردولت��ی، 

موفقیت های علمی، آموزش��ی، پژوهش��ی و فرهنگی و 
دینی گسترده ای داش��ته اند. رئیس شورای هماهنگی 
موسس��ان مدارس غیردولتی شهر تهران درباره میزان 
استقبال مدرس��ه ها از نمایش��گاه گفت: این نخستین 
دوره رس��می نمایشگاه دستاوردها بوده و استقبالی که 
تاکن��ون از آن به عمل آمده، قابل توجه اس��ت. تاکنون 
حدود ۲۰۰ واحد و مرکز آموزشی ثبت نام کرده اند. این 
رق��م با پیش بینی ما س��ازگاری دارد و بیش��تر از این، 
فضایی در نظر گرفته نش��ده اس��ت. به نظر می رسد که 
در دوره ها و س��ال های گذشته، اس��تقبال از نمایشگاه 

به مراتب بیشتر باشد. 
آیا نمایشگاه بین المللی می شود؟  �

صنیعی در پاس��خ این پرس��ش که آیا نمایشگاه در 
س��ال  بعد بین المللی می شود،  اظهارکرد: در چارچوب 
سیاست های مسئوالن نظام و در هماهنگی با نهادهایی 
مانن��د وزارت ام��ور خارج��ه ت��الش خواهی��م کرد با 
کش��ورهایی که در زمینه تعلیم و تربیت صاحب سبک 
هس��تند، تعامل و تبادل تجربه داش��ته باشیم. وی در 
بخش پایانی سخنان خود گفت: از موسسان و مدیران 
مدرس��ه های غیردولت��ی خواس��ته  ایم و می خواهی��م 
ک��ه خود را رقیب هم نبینند. آنها دوس��تانی هس��تند 
ک��ه در یک حیط��ه فعالیت می کنند. چه خوب اس��ت 
که دست به دس��ت ه��م بدهند و با ارائه دس��تاوردها و 
موفقیت های خود مخاطبان را بیشتر با نقش و جایگاه 

خود آشنا کنند. 

به اعتقاد مدیر مجتمع آموزش��ی س��یمای نور، مهم ترین نقطه 
ق��وت این مجتمع، تقوی��ت روحیه پژوه��ش و نهادینه کردن آن 
در دانش آموزان اس��ت.  پژوهش و تقویت روحیه پژوهش محوری 
در دانش آموزان یکی از اهداف مهمی اس��ت که همه مدرسه های 
شاخص در زمینه تعلیم و تربیت، دنبال می کنند. پژوهش و نمایش 
دستاوردهای پژوهشی مدرسه ها می تواند یکی از مضامین خوبی 
باش��د که در »نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع 
آموزش��ی وابس��ته« به نمایش درمی آید. در همین راستا، با مدیر 
یکی از موسس��ه های آموزشی به گفت وگو نشستیم. گفتنی است 

که دوره نخست این نمایشگاه 5 تا 8 اسفند برگزار خواهد شد. 
به دنبال یک خدمت متفاوت بودیم �

بسیاری از مدیران مدرسه ها و مجتمع های آموزشی، بازنشسته 
آموزش وپ��رورش هس��تند و عمر خ��ود را صرف تعلی��م و تربیت 
دانش آموزان کرده اند. طاهره اس��عدی، یک��ی از دو مدیر مجتمع 
آموزش��ی س��یمای نور ضمن بیان این مطلب به ما گفت: مجتمع 

آموزشی س��یمای نور در زمینه آموزش دختران فعالیت می کند. 
مجتمع ما حدود ۳۰۰ دانش آموز دارد و برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد 
کرده اس��ت. از سال ۷۳ که این مجتمع را تاسیس کردیم به دنبال 
ارائه خدمات متفاوت بوده ایم. هدف من این بود که تجربه  ۳5 ساله 

خود در بخش دولتی را به بخش غیردولتی منتقل کنم. 

پژوهش محور هستیم  �
اس��عدی در گفت وگو با  در پاسخ این پرسش که مجتمع 
س��یمای نور  روی کدام حوزه آموزش��ی تمرکز کرده، اظهارکرد: در 
بخش پژوهش، موفقیت هایی داش��ته ایم. به عنوان مثال، امس��ال 
از دفت��ر ریاس��ت جمهوری تم��اس گرفتند و به یک��ی از طرح های 

دانش آموزان ما که به حوزه زیس��ت فناوری مربوط می ش��د، اظهار 
عالقه کردند. این طرح قرار اس��ت به تولید انبوه برس��د. ما و مسئول 
پژوهش مجتمع، کار را پیگیری می کنیم که این طرح به س��رانجام 

برسد. 
برای نمایشگاه برنامه داریم �

اس��عدی در ارتباط ب��ا نحوه حضور این مجتمع در نمایش��گاه 
دستاوردهای مدرسه های غیردولتی افزود: براساس برنامه ریزی 
انجام شده می خواهیم پژوهش های موفق دانش آموزان خود را در 
نمایش��گاه به نمایش بگذاریم. در نظر داریم ه��ر روز ۴ یا 5 نفر از 

دانش آموزان، کارهای خود را ارائه کنند. 
نمایشگاهی با دو هدف �

اس��عدی به عنوان یکی از اعضای ش��ورای هماهنگی موسسان 
م��دارس، گفت: همه س��عی خ��ود را کرده ام که هم��کاران خانم 
خود را به این نتیجه برس��انم که نمایش��گاه فرصت مناسبی است 
و می توان��د مدرس��ه های غیردولتی را از زیر ب��ار هجمه ای که به 

ای��ن بخش می ش��ود، برهاند. به نظر من این نمایش��گاه دو هدف 
را دنب��ال می کند؛ نخس��ت آنکه، موجب مطرح ش��دن بعضی از 
مدرسه ها می ش��ود. هدف دوم که بس��یار مهم تر است این است 
ک��ه جلوی هجمه ه��ا را می گیرد و دس��تاوردهای بزرگ و چهره 
حقیقی مدرس��ه های غیردولتی را به مردم و مس��ئوالن نش��ان 
می دهد. متاسفانه بعضی فکر می کنند که ما فقط یک کار تجاری 
انجام می دهیم در حالی که ما در ش��غلی فرهنگی با عشق و عالقه 
وارد این کار ش��ده ایم و دار و ندار خ��ود را وارد این حوزه کرده ایم. 
هدف اصلی ما خدمت اس��ت و حضور ما در نمایش��گاه باید باعث 
ش��ود جایگاه و اهمیت مدرس��ه های غیردولتی برای عموم مردم 
مش��خص ش��ود. باید با قدرت، ش��رکت و کارهای خ��وب خود را 
ارائه کنیم تا توانمندی ها و تفاوت ها مش��خص شود. مدرسه های 
غیردولت��ی ادعای کامل بودن ندارن��د. ضعف هایی وجود دارد اما 
تمام تالش خود را کرده ایم تا آن بخش��ی از تجربه های آموزش��ی 

نوین که با فرهنگ ما سازگار است را بومی کنیم.

موسسه های آموزش��ی خصوصی، عضوی از خانواده آموزش غیردولتی 
هس��تند و حضور آنها در نمایش��گاه دس��تاوردهای م��دارس غیردولتی و 
صنایع آموزشی وابس��ته می تواند باعث پربار شدن هر چه بیشتر آنها شود. 
از سوی دیگر، در این نمایشگاه فرصتی ایجاد شده که فعاالن این دو بخش 
آموزش��ی دولتی و غیردولتی بتوانند باهم تعامل داش��ته باشند و ایده ها و 
تجربه های تازه خود را به اش��تراک بگذارند. در همین راس��تا، با مدیر یکی 
از موسس��ه های آموزش زبان گفت وگو کردیم. گفتنی است نخستین دوره 
نمایش��گاه دس��تاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع وابسته 5 تا 8 اسفند 

برپا خواهد شد. 
یادگیری مکالمه چقدر زمان می برد؟  �

اس��داهلل بردپیش��ه، مدیرعامل موسس��ه زبان آفاق ۲۰س��ال است که 
به تدریس و اداره آموزش��گاه زبان اش��تغال دارد. وی ب��ا بیان این مطلب 
اظهارکرد: حدود ۱۳مرکز، زیر پوش��ش موسس��ه آفاق فعالیت می کنند. 
البته قصد داریم از امسال در مراکز استان های دیگر هم کار کنیم. بردپیشه 
در پاس��خ این پرس��ش که یادگیری مکالمه زبان انگلیسی چقدر زمان و 
هزین��ه، نیاز دارد، گفت: به طور کلی، نمی ت��وان جواب داد اما اگر آموزش 
فشرده باشد یعنی فرد، هر روز به کالس برود می تواند یک ساله یاد بگیرد. 

از نظر هزینه هم به طور تقریبی ۳ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. 

با دست پر به نمایشگاه می رویم  �
بردپیشه در بخش بعدی گفت وگو به موضوع نمایشگاه دستاوردهای 
مدارس  غیردولتی و صنایع جانبی اشاره کرد و گفت: به طور جد، پیگیر 
حضور در این نمایش��گاه هس��تیم و از ۲۰ روز گذشته هم در این زمینه 

اعالم آمادگی کرده ایم. 
به طور تقریبی هرروز در این باره نشس��ت داریم و واحدهای گوناگون 
م��ا برنامه ریزی ه��ای الزم را انج��ام می دهند. وی درب��اره برنامه ها و 
نحوه حضور این موسس��ه در نمایش��گاه اظهارکرد: از برگزارکنندگان 
نمایش��گاه خواس��ته ایم ی��ک فضای کالس مانن��د در اختی��ار ما قرار 
دهن��د تا بتوانی��م تدریس کنی��م. به این ترتیب خانواده ه��ا می توانند 
 ح��ال و هوای کالس ه��ای ما را از نزدیک ببینند و با نحوه کار ما آش��نا 

شوند. 
ع��الوه بر این، خواس��تار برگزاری چن��د کارگاه ش��ده ایم تا بتوانیم 
اطالع رس��انی کنی��م و خانواده ها را با ش��یوه های آم��وزش و اهمیت 

یادگیری زبان را برای خانواده ها شرح دهیم. 
به نمایش��گاه به چش��م یک فرصت نگاه می کنی��م و می خواهیم به 
جامعه آموزش��ی کشور نش��ان دهیم که آموزش و یادگیری زبان تا چه 

حد در توسعه کشور موثر است. 

یکی از کاستی های مدرسه های غیردولتی آن است که هیچ وقت رسانه ای 
نداش��ته اند که خدمات، دس��تاورد ها و موفقیت های بزرگ و چند دهه ای 

خود را به نمایش بگذارند

تجارت


