
پيام دكتر فخرالدین دانش آشتيانی، 
وزیر آموزش وپرورش 

 به مناسبت آیين پایانی 
سيزدهمين جشنوارهٔ كتاب های آموزشی و تربيتی رشد

بازآفرینی فردایی بهتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیین پایانی سیزدهمین جشنوارة کتاب رشد را در حالی برگزار 
می کنیم که مشام جهان از عطر میالد پیامبر خاتم)ص( آکنده 
و دل و جان از حالوت معنوی این روز فرخنده لبریز شده است. 
سالم خدا و فرشــتگان و مؤمنان بر آن وجود نازنین که معجزة 
جاودانه اش »کتاب« بود و بن مایۀ هدایتش تعالی روح آدمی به 

افق نورانی کمال در بستر حیات طیبۀ قرآنی.
در این نشســت علمی و فرهنگی، حضور یكایك اهالی قلم و 
اندیشه و فرهنگ و هنر اعم از ناشران، نویسندگان و مترجمان را 
صمیمانه گرامی می دارم و از همراهی آگاهانه و صادقانه شان در 
مسیر بهبود کیفیت آموزش وپرورش و فرایند یادگیریـ  یاددهی 

سپاسگزارم.
بی تردید، هــدف آموزش وپرورش تحول گــرا، نوجو و معناگرا 
پرورش انســان مؤمن، ســالم، بانشاط، آشــنا و مقید به هویت 
دینی، انقالبی، ملــی و متخلق بــه آداب و مهارت های زندگی 
در هزارة ســوم اســت. در این مســیر باید از همۀ ظرفیت های 
محتوایی و صوری با رعایت اصول روان شناختی، جامعه شناختی 
و زیباشناختی مخاطبان و با درک مقتضیات زمانی در چارچوب 
ظرایف ذهنی و زبانی امروز در فرایند تولید منابع و مواد آموزشی 

و تربیتی، هوشمندانه بهره مند شویم.
در یك نگاه کالن و راهبردی، اســتفاده از توانایی های ناشران و 
پدیدآورنــدگان حرفه ای در حوزه های گوناگون علوم در راســتای 
سیاست تمرکززدایی از آموزش وپرورش و ایجاد تنوع در تولید منابع 

و مواد آموزشی و تربیتی مطلوب، راهی عقالنی و واقع بینانه است.

ناگفته پیداســت در صــورت عدم سیاســت گذاری راهبردی 
و منطقی، بــاران طراوت بخــش آموزش وپرورش به ســیالبی 
ویرانگر تبدیل خواهد شــد و اهــداف و راهبردهای برنامه ریزان 
آموزش وپرورش را از بین خواهد برد. متأســفانه حضور بی رویۀ 
بنگاه های تجاری تحت عنوان فعالیت های آموزشی به تهدیدی 
تبدیل شــده و سایۀ سنگین خود را بر فضای آموزش و مدارس 
گســترده اســت که در فضای آن، دنیای لذت بخش و شیرین 
یادگیری و آموزش، حالوت خود را از دست می دهد و کودکان، 

نوجوانان و جوانان در رقابتی کورکورانه گرفتار می شوند.
امروز برماست که در فضای کالن آموزش وپرورش با بازاندیشی 
در تجــارب راه های طی شــده، به بازنگری شــرایط بپردازیم و 
از توشــۀ این بازاندیشــی و بازنگری، به بازآفرینی فردایی بهتر 
براســاس نیازها، گرایش ها و صالحیت هــای فردی و اجتماعی 

دانش آموزانمان در عرصه های گوناگون زندگی بكوشیم.
اینجانب ضمن قدرشناســی از زحمات همكارانم در ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همۀ دست اندرکاران جشنوارة 
ســیزدهم کتاب رشــد، به ویــژه داوران گران مایه، از ناشــران، 
نویســندگان، مترجمان و اهالی کتاب و نشر آموزشی و تربیتی، 
به دلیل هماهنگی و همراهی با برنامه ها و اهداف آموزش وپرورش، 
صمیمانه تشكر و قدردانی می نمایم و توفیق روزافزون همگان را 

از درگاه خداوند بزرگ خواهانم.

با آرزوی توفيق الهی
فخرالدین دانش آشتيانی
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