پیام مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران به معلمان ،مسئوالن و مردم برای فصل مدرسه ها
نظام تعلیم وتربیت رسمی کشور زمینه ساز پرورش  ،ظهور،شکوفایی و به فعالیت در آوردن
استعدادها در کودکان و نوجوانان با بهره گیری از همه زمینه ها و امکانات است ،
مهر در ایران اسالمی فصل رویش و تکامل است .فصل رویش انسانها با تقارن دو رخداد مهم و
باشکوه "ایستادگی ومقاومت " و"تفکر و تربیت" در جامعه اسالمی ایران است .
نخست فصل مقاومت دانش آموختگان وتربیت یافتگان و پایمردی و ایستادگی ملتی بزرگ بر
اندیشه وباور خویش است که در نظام تربیتی اسالم به بالندگی وکمال رسیده است وفصل مهر
آغاز تجلی عالی ترین و زیباترین محصول نظام تربیتی اسالم در قالب مقاومت وشهادت است.
مهر در رخداد دیگری فصل رویش و تکامل عالی ترین و شریف ترین عنصر نظام آفرینش یعنی
انسان است .از میان انسانها نیز  ،معصوم ترین و مستعدترین آنها یعنی کودکان و نوجوانان.
مهر هدف مقدسی دارد که همه ساله از نخستین روز پاییز با تکرار مهربانی معلمان  ،راهبری
خردمندانه مدیران و تدبیر عالمانه مسوالن  ،خاطرات شیرین فصل آموختن را برای همه آنانی که
حتی ساعتی تجربه حضور در مدرسه را داشته اند  ،تداعی می کند.
گرچه «تربیت» مفهومی بیپایان و بیکرانه است و تمامی شئون و ابعاد حیات انسانی را در بر
میگیرد و در حصار زمان و قلمرو مکان محدود و محصور نمی شود  .فراتر از محیط ،وسیعتر از
عالم و ژرفتر از رفتار بیرونی و نهان و سرشت آدمی است .و مقید ساختن آن به مدرسه وکالس
درس جایز نیست اما به هر حال مدرسه  ،امروز نقش گسترده و نفوذ غیر قابل انکاری در تربیت
دارد ،بویژه آنکه با برنامه و نقشه ای مدون ومعین ،فرصت های رشد و تکامل جامعه وکشور را
فراهم می آورد .از این روی سزاوار است برای ایفای نقش کلیدی خویش همواره چتر حمایتی نظام
و مردم را همواره بر سر خویش احساس کند.
آنکه اندیشه تربیت و تعالی فرزند خویش را در سر دارد  ،باید ،به رشد وتکامل دانش آموزان
کشور،و بالندگی دستگاه تعلیم وتربیت کشور بیندیشد،زیرا مسیر تکامل فرد از جاده ای می
گذرد که بالندگی آن نیازمند زمینه سازی،حمایت های بی قید وشرط و برنامه ریزی های
هوشمندانه ومشارکت همگانی است .دغدغه و انتظار آموزش وپرورشی رشد یافته و توانمند در
همه عرصه ها ،اگر چه مطلوب وشوق انگیز است ،اما بدون مالحظه زمینه ها و کمک به فراهم
نمودن شرایط ،دست یافتنی به نظر نمی رسد .حرکت در جهت آینده مطلوب فقط با فرهنگ امید
 ،معجزه باور وعبور از شعار به مرتبه باالیی از شعور و ورود به مرحله اقدام وعمل ،قابل دستیابی
است،
فرصت ها را دریابیم و برای شروعی دوباره در فصل مهر آماده شویم .فردا در آیینه تدبیر معلمان
و پشتیبانی مسوالن روشن است  .مدرسه برای بالندگی به احساسی خوشایند وشوق انگیز

وچشم اندازی روشن نیاز دارد  .و این مهم جز به نگاه عاقبت اندیش وآینده نگر معلمان  ،مردم و
مسوالن فراهم نمی آید.
از این روی دانش آموزان عزیز،معلمان گرانمایه  ،خانواده های گرامی ومسوالن دوراندیش امروز
را به تدبیری هوشمندانه گرامی می دارند،تا فردا را آنگونه که می خواهند  ،به دستان خویش رقم
بزنند.
به امید فردایی آکنده از خیر و نیکی در ایرانی پر از عظمت و شکوه.
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