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 1فهرستی برای تأسیس مدرسۀ مسیحی

تا به حال در حدود برای تهیۀ محتوای آموزشی مسیحی دایر شده است. این مؤسسۀ انتشاراتی  1972مؤسسه بکابوک نیز در سال 

بر اساس تجربۀ مدرسۀ خصوصی مسیحی پنساکوال  هاای داشته که همۀ آنتولید آموزشی برای تمام مقاطع و موضوعات مدرسه 1000

گذاران مؤسسۀ بکابوک( در میالدی توسط ارلین هورتون و همسر او بکا )پایه 1954ای که در سال ؛ مدرسهشده استتهیه و عرضه 

  2فلوریدای آمریکا تأسیس شده است.

آموزشی با مأموریت تجهیز مدارس مسیحی با کتب بسیار باکیفیت و تجهیزات کمک 3سال پیش بکابوک 40یش از ب

اش را برآورده کند. صدها مادۀ آموزشی سنتی از ای با کمک آن اهداف آموزشی و تربیتیشروع به کار کرد، تا هر مدرسه

ترین که یکی از بزرگترین و قابل احترام 4ی مسیحی پنساکوالهای دبیرستان خصوصساله در کالس 50بکابوک در طول دورۀ 

مدارس مسیحی آمریکاست تکامل یافته است. در نتیجه بکابوک به عنوان بهترین استاندارد در چاپ کتاب درسی و سایر 

 مواد درسی در سراسر کشور شناخته شده است. 

کند. مواد آموزشی ما تئوری ملموسی را یادماندنی میبه رویکرد بکابوک به تعلیم و تربیت آموختن را پرنشاط، جذاب و

دهند. دهد. محققین حاذق بررسی اولیه را در هر موضوعی انجام میبودن مبتنی است، نشان میکه به طور بنیادین به عملی

بااستعدادی که بنابراین تألیفات ما روی مبنای محکمی از حقیقت مطلق و دانش استوار ساخته و توسط متخصصین متعهد و 

 های عملی تدریس کالس درس دارند، نوشته شده است. دارای پایۀ محکمی در جنبه
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آموزان امروز احتیاج به یادگیری دانش های کالم خداوند باشد و دانشهر مدرسۀ مسیحی باید اصول و آموزهاساس 

گیری شایسته برای آینده داشته یابی حال و تصمیمبینی انجیلی دارند، تا بنیان محکمی برای ارزشدۀ گذشته از جهانگردآوری

 های منتهی به بازگشایی ارائه شده است.باشند. در ادامه روند تقریباً ضروری و یکسان برای تأسیس مدرسه در ماه

 فهرست ماه مارس

ریز اقتصادی از مؤسسۀ بکا و برنامه 6، اطالعات ویدئویی دبیرستان خصوصی بکا5درخواست بستۀ تأسیس مدرسه .1

 . 7بوک

ای از مؤسسۀ بکا بوک برای دیدن شما، تا اینکه بتوانید کتب درسی مسیحی را درخواست مشاور و بازدیدکننده .2

 دی تبلیغ را ببینید. ویبیازمایید و دی

 )از سایت بکا بوک قابل دسترسی است(.  8مطالعۀ کتاب مدرسۀ مسیحی موفق .3

 موجود در زمینۀ تربیت تا بتوانید تفاوت بین رویکرد تربیت غیرمسیحی و مسیحی را تشخیص دهید. مطالعۀ کتب  .4

 ، آموزش مسیحی یا هردو(. 9تان را تعیین کنید: تبشیرفلسفۀ تربیتی و هدف مدرسۀ مسیحی .5

شود. اگر شما فلسفۀ مسیحی سنتی های درسی کتاب مقدس و آموزشی، و کتب درسی که استفاده میانتخاب برنامه .6

 توانید از مؤسسۀ بکا بوک استفاده کنید. دارید، می

 ساختار مدرسه را تعیین کنید. آیا شامل هیأت امنا، انجمن اولیا، یا انجمن کلیساست؟ مسئول چه کسی است؟ .7

 داشته باشید که به جهت هماهنگی بر روی تمامیت برنامه رأی بدهد. گروه مناسبی  .8

های تحصیلی را تعیین کنید. اگر احتیاج دارید از ویدئوی دبیرستان خصوصی بکا استفاده کنید، تصمیم خود را پایه .9

 بگیرید. برنامۀ موقت داشته باشید. 

 ای تهیه کنید. ریزی شدۀ سادهبودجۀ برنامه .10

های خانوادگی دارید، به یاد داشته باشید که نرخ فرزند دوم در هر خانواده را تعیین کنید. اگر نرخهای شهریه نرخ .11

 آموز است. میانگین شهریه هر دانش

 های تحصیلی را اعالم کنید. روز افتتاح مدرسه و پایه .12

 شروع کنید.  آموزان رانام دانشفهرستی از معلمان احتمالی گردآوری و استخدام را آغاز کنید. ثبت .13

 مققرات ایالتی را با دیگر مدارس مسیحی بررسی کنید.  .14

 حضور پیدا کنید.  10در مرکز مدیران کالج مسیحی پنساکوال .15

                                                 
5 Starting School Packet 
6 A Beka Academy 
7 A Beka Book 
8 The Successful Christian School 
9 Evangelism 
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 فهرست ماه آوریل

 رسانی افتتاح مدرسه را تهیه کنید. برشور اطالع .1

 گذاری یا گردآوری اعانه تدوین کنید. ای جهت سرمایهبرای شروع ادارۀ مدرسه برنامه .2

 های استعالجی و بیمۀ پرسنل را تدوین کنید. جدول زمانی حقوق، سودها، مرخصی .3

 بودجۀ عملیاتی خود را به کار بیندازید.  .4

 اندازی کنید. ها راهحسابها و صورتها، سپردهسیستم دفترداری را برای رسیدها، چک .5

 ماده داشت باشید. نام و شهریه را آهای ثبتآموزان را شروع کنید. فرمنویسی دانشنام .6

وظایف کارکنان، ها را بگیرید، مانند: شرحنامهها و آیینای از سیاستاز مدارس مسیحی دیگر بازدید کنید و نمونه .7

 ها. آموزی و هندبوکهای دانشفعالیت

کمدها،  ها،های مورد نیاز را بازسازی کنید. قفسهریزی کنید. مکاننیازهای احتمالی ساختمان مدرسه را برنامه .8

 ها، میزها، مبلمان، بایگانی و ... را آماده کنید. تخته

 ها، رایانه، سبد زباله، مداد، خودکار و ... . التحریر، تلفندفتر کار را آماده کنید: لوازم .9

های درخواست به کار را دسترس داشته باشید تا در زمان استخدام معلمان و به توافق رسیدن از آنها استفاده فرم .10

 ید. کن

 های مذهبی کلیسا ادامه دهید. ها و مراسمنگاریها، نامهتبلیغات را در روزنامه .11

 ریزی کنید. نام را برنامههای دفتر ثبترویه .12

 فهرست ماه می

 ضیافتی برای گردآوری اعانه ترتیب دهید.  .1

 ابزارهای آموزشی مورد نیاز خود را از بکا بوک درخواست کنید.  .2

 آموزان را ادامه دهید. نویسی دانشنام .3

 سوزی را با سایر مدارس مسیحی بررسی کنید. موارد بهداشت، ساختمان و ایمنی آتش .4

 ریزی کنید: مدت زمان روزانۀ مدرسه، مدت سال تحصیلی، دیدارها با والدین و ... . تقویمی از رویدادها را برنامه .5

ای را که به هندبوک کادر را تکمیل کنید. اجباری نیست، اما هر رویههای مدرسه را شروع کنید و نوشتن سیاست .6

 رسد سریع  یادداشت کنید. ذهنتان می

های اولیه کافی است. اگر تختی برای ریزی کنید؛ معموالً بستۀ کوچک کمکهای اولیه برنامهبرای کمک .7

 کودکان و معلمان بیمار فراهم کنید، بسیار خوب خواهد بود. 
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 جایگزین را در نظر بگیرید.  هایمعلم .8

 فضای تربیت بدنی و برنامۀ ورزش را انتخاب کنید.  .9

ها نامفروش استفاده کنید؛ اگر تعداد ثبتآورند، یا ماشینآموزان ناهار میبرنامۀ ناهار را انتخاب کنید؛ یا دانش .10

 تواند سفارش غذا بگیرد. زیاد باشد از نظر اقتصادی مدرسه می

 بینی کنید. مسیر عبوری و ورود و خروج برای ترافیک خودروها پیش در صورت ازدحام .11

بعدازظهر یا دیرتر تدارک  5آموزان ابتدایی تا ساعت یافته را برای مهدکودک و دانشبرنامۀ مراقبتی گسترش .12

 ببینید. 

 فهرست ماه ژوئن

 آموز را تهیه کنید. هندبوک دانش .1

 آموز و معلم مؤسسۀ بکا بوک را سفارش دهید. های ویدئویی دانشتهکنید، بساگر از آموزش تصویری استفاده می .2

نام و عالوه بر آموزان را مطابق فهرست ثبتکنید، تمام مواد مورد نیاز دانشاگر از آموزش تصویری استفاده نمی .3

 آن از مؤسسۀ بکا بوک درخواست کنید. 

 های درخواستی را تکمیل کنید. فهرست کتاب .4

 های فیزیکی ]حضوری در مقابل مجازی[ را کامل کنید. سازی کالسآماده .5

 ریزی کنید: سمینار تابستان در کالج مسیحی پنسکوالبرای کارورزی ماه جوالی معلمان برنامه .6

 فهرست ماه جوالی

ت هندبوک توانید یک یا دو سال صبر کنید(. الزم اسکار روی هندبوک کادر را ادامه دهید )اختیاری است و می .1

اند ارسال شود. روی تقویم رویدادها برای نام کردهآموز کامل شود و برای اول آگوست به والدینی که ثبتدانش

 سال تحصیلی کار کنید. 

 شرکت معلمان )و مدیر( در سمینار تابستان کالج پنسکوال .2

 های تأخیرینامسفارش چند نسخه کتاب بیشتر برای ثبت .3

 فهرست ماه آگوست

 ماه اول باید آماده باشد.  شهریۀ .1

های اقدام کنید. در صورت نیاز این با توجه به خدمات سرایداری، افراد را در نظر بگیرید و برای نظافت ساختمان .2

 خدمات را اجاره کنید. 
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 آموزان و معلمان را تعیین کنید. های دانشکالس .3

 ها را نهایی کنید. برنامۀ زمانی کالس .4

 اعات و کلیسا داشته باشید. محلی مناسب برای اجتم .5

 های الزم برای معلمان را مدیریت کنید. مالقات .6

 ریزی و هدایت کنید. آموزان و والدین را برنامهروز آغاز و مالقات عصر دانش .7

 


