باسمه تعالی

نیروی کارآمد و متعهد در آموزش و پرورش:
منظور از نیروی کارآمد و متعهد در آموزش و پرورش ،اندیشمندی است که امر آموزش و پرورش انسان را
محور یا کانون اساسی و عمده ی ذهن خود قرار داده است.با این باور که همگان در چند و چون آن
مسئولندمغز ،دل و دست با هم و همزمان در آن کارگرند:اگر یکی از آنها غالب شد مشکل ایجاد می کند
.مغز ،سنبل علوم و یافته های علمی ،دل  ،رمز احساسات وعطوفت  ،دست  ،نشانه فناوری است .مثال :اگر
انسان ،برده و در خدمت فناوری شد ،سردی عاطفی بر او چیره می شود و سلطه ورزی می کند اگر صرفاً
عاطفی شد ،مانند نوزاد عمل می کندکه فقط با گریه مقاصدش را دنبال می کند .نیروی کار آمد و متعهد،
آموزش و پرورش انسان دوستانه را تنها ضامن زندگی سالم جهان می داند وطبیعی است چنین آموزش و
پرورشی خداپرستانه خواهد بود.با این مقدمه گفته می شود:
معلمین و مربیان مهمترین مؤلفه تعیین کننده ی سرنوشت رفتاری کودکان و نوجوانان جامعه و جهانهستند که نیاز به مدیریت علمی دارند.
 آموزش و پرورش بدون مدیریت علمی به پیامدهای مطلوب دست نخواهد یافت0 مدریت علمی یعنی پرداختن به واقعیت های زندگیتحلیل وتبیین درست مسائل موجوددر جامعه و جهان پرهیز از هر گونه شتابزدگی در تصمیم ها و برنامه ریزی های آموزشی پذیرفتن این واقعیت که معلم و محصل و شرایط یادگیری ،سه زاویه ی یک مثلث اند که باید به سه زاویهتوجه شود ،با هم و هم زمان
 ویژگی ها ی نیروی کار آمد و متعهد ومعلم اندیشمند که یکی از زاویه های این مثلث است موارد ذیلاست0
 زنده و بیدار و فرزند روز است0 شاد و شادی برانگیز است و امید وار و امید بخش است0 از گوشه نشینی و پر حرفی پرهیز می کند0 برخوردار از سالمت شخصیت است0 دردمند ودردفهم است . حساس ،فعال وخالق است0 بی ادعا و فروتن در علم است0 افشا گر خرافات نه مروج آن است. مداومت در کسب معرفت دارد0 برخوردار از ذهن باز و آزاد است. -آینده نگری و آینده یابی دارد0

 پرهیز از اظهار برتری و برتری جویی دارد0 مهارت در بر قراری ارتباط مطلوب با مردم دارد0 در سخن گفتن حق را به شنونده می دهد و در نوشتن به خواننده جرأت انتقاد و باز اندیشی دارد.– با واقعیت ها زندگی می کند0

لذا چنین اندیشمندی به موارد ذیل می اندیشد:
 انسانیت انسان و چگونگی آن-

چگونگی و اثر بخشی تفکر خالق

 چگونگی به زبان عامه سخن گفتن و نوشتن چگونگی بر خورداری کودکان از زندگی سالم-

چگونگی آشتی انسان با طبیعت

-

امید به آینده

 جهانی اندیشیدن و جهانی عمل کردنخوشا به حال جامعه ای که از وجود چنین اندیشمندانی بر خوردار است0
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