ﻣﻼک اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﯾﺮج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در آﯾﯿﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻌﺎون ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،ﮔﻔﺖ :دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ دوره ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن را در
ﺳﺎﯾﺮ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎس
ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﺧﻼق و
ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ دوره ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ
ـﺘﺎن
ـﻮز اﺳـ
ـﺰار داﻧﺶآﻣـ
ـﺮد :از  ۳۹۰ﻫـ
ـﺎر ﮐـ
ـﺎن ،اﻇﻬـ
دوره در ﻫﺮﻣﺰﮔـ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ۲۳۰ ،ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  60درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد
اﺻﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻓﺰود :در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺤﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ دور از
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از اﻓﺮادی ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ،ﺧﻼق ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ و دارای ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﻫﯿﭻ
ﺣﺰب و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻌﺎون
ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ،از ﺣﻮرﯾﻪ ﺣﺎﺟﯽ زاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮی

ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮر ،ﺧﻼق و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻓﺮاوان ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺣﺎﺟﯽ زاده ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻠﻪ
ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﭘﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺷﺮاف ﻻزم را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دوره ﻣﻬﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن وی در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و اداره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب وی در ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ اداره ﮐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺨﺼﺺ و اﺷﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن ،در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ آﻣﻮزش در دوران ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎی آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎ را از روش
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ دو دﺳﺘﺎورد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻤﺎن در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد روش ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﺗﻼش آﻧﻬﺎ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺮﻗﯽ ،اﻋﺘﻼء و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

