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 مرور سریع 
 کشور سراسر فرهنگیان و معلمان دیدار در بیانات

    ۷۱/۲۰/۷۱۳۱ 

پیشنهاد برای  جمالت طالیی موضوعات اصلی

 مطالعه بیشتر

 تکریم معلم

 میکنند احترام و سالم معلّم به اینکه به بودن، معلّم به کنند افتخار همه بشود، همگانى ما ىجامعه در تعلیم ىحرفه و معلّم تکریم باید. 

 شد. مانع باید را این است، خسارت یک جامعه براى معلّم به بینانهکوته نگاه 

  است مهم ما براى آنها ىآینده که کسانى و عزیزانمان و فرزندانمان براى هم خودمان، براى هم معلّمیم؛ منّت بار زیرهمه . 

 ،باشد او کار در آموزىاخالق و رفتار هم بیاموزد، را تفکّر کار و تفکّر روش باید هم بدهد، علم باید هم معلّم. 

 بشود. راهنمایى ،درست کردن فکر براى وکند  منطقى صحیح و فکر که فرابگیرد باید ما کودک  

 کرد نهادینه جامعه در را کردن فکر باید میکند؛ بدبخت بلندمدّت در میکند، گیرزمین را جامعه یک ،زندگى مسائل در آموزىسطحى نگرى وسطحى. 

 است ممکن تفکّر با علم از ىاستفاده. کند کشف هم را علم مهمّ مسائل بتواند او که میشود موجب روحیّه این بود، تفکّر داراى کسى اگر. 

 ىهماه  امّاا  تر؛دوام کم بعضى باشد، ماندگارتر آنها در تربیت بعضى زودپذیرتر؛ بعضى باشند، دیرپذیرتر است ممکن بعضى. تربیتند قابل انسانها ىهمه 

 میشود. حاصل تربیت با که هستند تبدیلى و تغییر معرض در انسانها

 میدهید درس دانش آموزان به خودتان رفتار با شما است؛ مؤثّر رفتار زبان، از بیش و کتاب از بیش کرد، منتقل نمیشود کتاب با را اخالق درس. 

 دیدار در بیانات

 از کثیری گروه

 سراسر معلمان

 کشور

۵۱/۲۰/۵۸۳۱ 

مسائل مدیریت 

 آموزش و پرورش

 بود آرزوها جزو انقالب، اوایل از این نبود؛ الوجوددفعىّ چیزِ یک تحوّل سند  . 

 عمل در رسمى؛ اظهارات از فراتر بگیریم؛ جدّى را تحوّل سند که است این محترم مدیران و مسئولین به من ىتوصیه. 

 است سَم وپرورشآموزش براى جناحى، و حزبى هاىنگاه داشتن. باشد وپرورشآموزش اصلى ىمسئله به اهتمامشان میکنیم انتخاب که مدیرانى. 

 باشد انقالب نیروى تربیت باشد، انسان تربیت باشد؛ «پرورش» و «آموزش» ىمسئله وطویل،عریض و عظیم دستگاه این از بخش هر مدیر ىمسئله. 

 داریم. پیش در طوالنى راه ما که است این خاطربه متدیّن، و انقالبى نیروهاى روى بر میکنیم تکیه ما اینکه 

 اخالق و معنویّت لحاظ از هم مادّى، پیشرفتهاى و مادّى لحاظ از الگو هم باشد؛ الگو که بسازید اىجامعه یک عزیز ایران ىمحدوده در میخواهید شما. 

 ببرد. فرو خود مردم گلوى از خوش آب توانست خواهد معنویّت از دور و محض مادّى تمدّن یک نکند خیال کسى 

 شار   به پرید؛ میشود مانع آن روى از باشد، هم مانع رفت، پیش میشود باشد، هم سنگالخ رفت؛ پیش میشود که است انقالبیگرى و تدیّن ىروحیّه با 

 .باشد داشته وجود انقالبى و دینى تعهّد به پایبندى و تدیّن و انقالبى ىروحیّه اینکه

 است بارزیان نیست، مفید اینکه نه است؛ مضر کتابها این در سست حرف ،باشد داشته اتقان بایستى درسى؛ کتابهاى از کرد مراقبت باید خیلى.  

 است مهم ،است اخالقى و رفتارى و انقالبى و معنوى و فکرى هاىجنبه همان که پرورش، ىمسئله به پرداختن آن همّت که ،پرورشى معاونت. 

 دیدار در بیانات

 سراسر معلمان

 کشور

۵۰/۲۰/۵۸۳۱ 
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واژگان کلیدی 

بیانات در دیدار معلمان
و فرهنگیان 
سراسرکشور

۷۱۳۱/۲۰/۷۱

تکریم  معلم

تفکر صحیح و
منطقى 

اخالق آموزى

جامعه ی الگو

تحوّل آموزش 
و پرورش

نگاه  سیاسى و 
حزبى 

تربیت نیروى 
انقالب 

روحیّه ى 
انقالبى 

اتقان کتابهاى 
درسى
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 یجزئیات تکمیل

 سه عرصه در کار تعلیم و تربیت

 آموزش دانش -۵

 آموزش تفکر -۰

 آموزش اخالق و رفتار -۸

 مسائل مدیریتی آموزش و پرورش

 عاشق مند،عالقه ،انقالبىمتدیّن،  پرانگیزه، بانشاط، جوان،اولویت بکارگیری نیروهای  -۵

 دشوار میدانهاى در ورود ىآماده و خود کار

 دولتی یهادستگاه همهپشتیبانی  -۰

 انتخاب مدیران با اهتمام به تربیت نیروی انقالب -۸

 مراقبت کتابهای درسی از انحرافات سیاسی و دینی -4

 توجه به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در تولید معلم -۱

 توجهی به معاونت پرورشیعدم کوتاهی و بی -6

 اهداف آموزش اخالقی و رفتاری

 صبور -۵

 عاقل -۰

 متدین -۸

 اهل ابتکار و اقدام -4

 دوری از تنبلی -۱

 مهربان و عطوف -6

 حلم -7

 شجاعت -۳

 دارای رفتارهای مؤدبانه -۱

 پرهیزگار -۵۲

 باشد آنها درد دیگران، درد -۵۵


