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ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﺴـﻞ آﯾﻨـﺪه ﮐﺸـﻮر در ﮔـﺮو
داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
رودان در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدای ﮐﺸﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎی درس
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﻪ دور از درﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺗﻌﻠﯿﻢ داﻧﺶ اﻣﻮزان را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺣﺴﺎس ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،روزﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪارس و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﺮج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﯾﮏ ﺟﻬﺎد
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و
ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،دﺷﻮاری
اﯾﻦ ﮐﺎر دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن در
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﯽ اﺟﺮای

آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺠﺎدﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﺪای ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺗﺪاوم روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اداره ﮐﻼس ﺑﻪ روش ﺣﻀﻮری را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮﺷﻔﮑﺮ و ﺧﻼق اداﻣﻪ
دارد و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردان ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

