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برعاية مدير اجلامعة ومب�شاركة مكتب الرتبية اخلليجي وتعليم الريا�ض

تحت شعار «تأهيل المعلم حق للمتعلم» ..
«التربية» تحتفي باليوم العالمي للمعلم ..الخميس

ت�ن�ظ��م ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود� ،صباح
اخلمي�س املقبل  24حمرم1440 /هـ املوافق � 4أكتوبر
2018م ،فعالية اليوم العاملي للمعلم حتت �شعار «ت�أهيل
امل�ع�ل��م ح��ق للمتعلم» ،ب��رع��اي��ة م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
فعاليات م�صاحبة
ي�صاحب ه��ذا االحتفاء الكبري بيوم املعلم معر�ض
يربز دور املعلم وم�س�ؤولياته ي�شارك فيه العديد من
اجلهات ذات العالقة باملعلم من داخل وخارج اجلامعة
مثل مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،و�إدارة تعليم
الريا�ض ،و�شركة تطوير للخدمات التعليمية ،والأمانة
العامة جلائزة التعليم للتميز� ،إ�ضافة لعدد من اجلهات
م��ن داخ��ل اجلامعة مثل اجلمعيات العلمية واملركز

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية و�أق�سام الكلية.
ندوات ودورات
كما �ستنظم اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�سنت» ن��دوة بعنوان «ت�أهيل املعلم حق
للمتعلم :جت��ارب وخ�ب�رات» ،حيث ت�ست�ضيف الندوة
خرباء تربويني يف ت�أهيل املعلم للحديث عن جتاربهم
وخرباتهم يف الت�أهيل والتطوير املهني ،كما ي�صاحب
الربنامج �أكرث من ع�شرين دورة تدريبية تقدمها كيانات
كلية الرتبية املختلفة لأكرث من مئتي معلم ومعلمة من
الإدارة العامة للتعليم بالريا�ض �إ�ضافة لطالب وطالبات
الكلية.
تهنئة مدير اجلامعة
وبهذه املنا�سبة رحب معايل مدير اجلامعة بجميع

ندرك حجم المسؤولية
يعد املعلم الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق �أه��داف التعليم ،لذا
كانت ق�ضية ت�أهيله من �أهم الق�ضايا التي تعتني بها كافة الدول،
وتعدها من الأول��وي��ات لنجاح العملية الرتبوية فيها ،وه��ذا ما
�أك��دت��ه اليوني�سكو يف ر�سالتها يف ي��وم املعلم العاملي لهذا العام
2018م ،ب��أن��ه ال ميكن �أن يح�صل �أط�ف��ال ال�ع��امل على حقهم
الأ�سا�سي بالتعليم دون �أن ي��ؤه��ل معلمون �أك �ف��اء ،وه��ذه مهمة

تأهيل المعلم حق للمتعلم

رفعت اليوني�سكو يف
اح��ت��ف��ائ��ه��ا ب��ي��وم املعلم
العاملي لهذا العام 2018
«�شعار احل��ق يف التعليم
ي��ع��ن��ي احل����ق يف معلم
م�ؤهل The right to« -
education means
the right to a
-qualified teacher
واتخذت هذا ال�شعار رغبة يف الت�أكيد
للمجتمع الدويل ب�أن حق التعليم ال ميكن
�أن يتحقق بدون وجود معلمني م�ؤهلني،
ويح�صلون على تطور مهني م�ستمر.
ولتحقيق �أه���داف خطة اليوني�سكو
 2030للتعليم؛ ف�����إن احل��اج��ة ملحة
ال�ستقطاب  69مليون معلم جديد ،حيث
يعاين ال��ع��امل حال ًّيا م��ن مع�ضلة وج��ود
 264مليون طفل مل يتمكنوا من احل�صول
على حقهم يف التعليم.
وقد حقق التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية  -وهلل احلمد واملنة  -نه�ضة
�شاملة م َّكنت جميع الأطفال من احل�صول
على حقهم يف التعليم ،كما حظي �إعداد
وت�أهيل املعلم وت��ط��وره املهني امل�ستمر
ب�أولوية بارزة يف اخلطط التنموية للدولة،
والتي ت ِّوجت بت�أكيد ر�ؤية اململكة 2030
يف ب��راجم��ه��ا املختلفة ع��ل��ى م��ب��ادرات
ك�برى للرفع م��ن م�ستوى ت�أهيل املعلم
وتطوره املهني امل�ستمر ،حيث ربط ت�أهيل
املعلم وتطويره املهني امل�ستمر بربامج

امل�شاركني يف هذه الفعالية و�أ�شاد بجهود كلية الرتبية،
وهن�أ �إخوانه و�أخواته املعلمني واملعلمات بهذه املنا�سبة،
وذكرهم ب�شرف هذه املهنة العظيمة والر�سالة املهمة
وامل�س�ؤولية التي تقع على كاهلهم.
و�أك��د �أهمية ه��ذه املهنة و�أن��ه��ا تقوم على العالقة
اجليدة بني الطالب ومعلمه ،وه��ي حجر ال��زاوي��ة يف
امل�سرية العلمية والعملية ونقطة االنطالقة احلقيقية
نحو م�ستقبل واعد ي�ؤهله لأن يكون ع�ض ًوا اً
ومنتجا.
فعال
ً
وقال معاليه :نراهن على املعلم؛ لأنه هو �أ�سا�س نه�ضة
املجتمع وتنويره ،فهو من ي�ساعد على �إخراج جيل قادر
على بناء بلده وجمتمعه ،وهو قادر على �إحداث ت�أثري
واع ملا يدور حوله من �أحداث،
�إيجابي يف تن�شئة جيل ٍ
وجيل قادر على رفعة بالده ،وذلك من خالل ما تعلمه

�أ�سا�سية ينبغي �أن توليها جميع الدول واملنظمات العناية الكربى.
�إن ر�سالة التعليم التي ي�شرف بحملها املعلمون يف خمتلف
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية يف ق�ط��اع��ات التعليم ال�ع��ام واجلامعي
ر�سالة عظيمة �شرفنا اهلل بها جميعًا ،وينبغي �أن ندرك حجم
الأمانة التي حملناها ،ومن هنا وجب علينا كمعلمني و�صناع
ق��رار يف قطاعات التعليم املختلفة �أن ن�سعى للتنمية املهنية
امل�ستمرة لنا وجلميع املعلمني على خمتلف م�ستوياتهم؛ حتى
ن�ستطيع �أن ن ��ؤدي حق التعليم كما يجب للأجيال القادمة،
فهم عماد امل�ستقبل وبُنا ُته.

ال��ر�ؤي��ة لتحقيق مرتكز
«االق���ت�������ص���اد امل���زده���ر»
�إمي���ا ًن���ا ب����دوره امل��ح��وري
يف ت�أهيل القوى العاملة
الوطنية.
ونحن يف كلية الرتبية
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
ن�شرف بالر�سالة التي
نحملها يف �إعداد املعلم،
ون�سعى م��ن خ�لال اخل�ب�رات املرتاكمة
للكلية يف امل�ساهمة يف �إع���داد معلمني
�أكفاء ،ويف برامج التطور املهني امل�ستمر
لهم .كما تعمل الكلية بالتعاون مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص بتطوير �سيا�سات �إعداد
املعلم وتطوره املهني ،كما ت�ضطلع الكلية
ومن�سوبوها مب�س�ؤولية البحث العلمي
و�إج���راء الدرا�سات واال�ست�شارات التي
ت�سهم يف رف��ع م�ستوى ت�أهيل املعلمني
وتطورهم املهني امل�ستمر.
وت�سعى الكلية بتحقيق ر�ؤيتها لتكون
بيت اخل�برة ال�ترب��وي الأول يف الوطن
العربي ،وهو ما �أكدته عدد من الت�صنيفات
واالعتمادات الدولية ،و�آخرها ا�ستمرار
كلية الرتبية يف ن��ادي �أف�ضل مائة كلية
تربية يف العامل  -والكلية الأوىل على
م�ستوى الوطن العربي وال�شرق الأو�سط-
وفق ت�صنيف �شنغهاي.
�أ.د .فهد ال�شايع  -عميد كلية الرتبية
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

من �شتى العلوم التي انتقلت �إليه من خالل معلميه.
موقع االحتفال
و�سيكون احل�ضور للرجال يف كلية الرتبية مبنى 15
والن�ساء يف كلية الرتبية مبنى  ،2و�سيتم تغطية الفعالية
وبثها على عدد من القنوات التلفزيونية ،وكذلك برنامج
البري�سكوب وال�سناب ،ف�ض ً
ال عن البث املبا�شر جلامعة
امللك �سعود.
وي�أتي احتفاء كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود باملعلم
يف يومه العاملي �إمي��ا ًن��ا منها ب�أهمية �صناعة الوعي
املجتمعي بدور ومكانة املعلم.
�صرح بذلك امل�شرف على العالقات العامة والإعالم
بكلية الرتبية الدكتور حممد بن عبداهلل ال�شهري.

وممَّ ��ا م� َّ�ن اهلل ب��ه علينا يف ه��ذا ال��وط��ن ال�ع��زي��ز �أن ه�ي��أ لنا
قيادة حكيمة �أولت التعليم على وجه العموم واملعلم على وجه
اخل�صو�ص اهتمامها منذ توحيدها على يد املغفور له امللك
عبدالعزيز طيب اهلل ث ��راه ،و�أب�ن��ائ��ه امل�ل��وك م��ن ب�ع��ده رحمهم
اهلل جميعًا ،وحتى ه��ذا العهد ال��زاه��ر بقيادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز وويل ع�ه��ده الأم�ي�ن
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان حفظهم اهلل.
�أ.د .حممد بن �صالح النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية والتعليمية

اليوم العالمي للمعلم
منذ � 5أك��ت��وب��ر 1994م يحتفل ال��ع��امل باليوم
العاملي للمعلمني تفعي ً
ال للتو�صية امل�شرتكة ال�صادرة
عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعمل والثقافة «اليون�سكو» يف عام 1966م
واملتعلقة بحقوق املعلم.
ويج�سد مو�ضوع هذا العام وهو «احلق يف التعليم
يعني احلق يف معلم م�ؤهل» فكرة �أنَّ االهتمام يف
ت�أهيل املعلم تربو ًّيا و�أكادمي ًّيا ما زال حتد ًيا م�ستم ًرا،
للو�صول �إىل �أه��داف التعليم العام وحتقيق ر�ؤية
 ،2030ويف ه��ذا ال�صدد ،طرحرت وزارة التعليم
برامج تطوير مهني تعليمي �صيفي يف عدة جامعات،
ال كام ً
ال ت�أهي ً
ليقينها بحق املعلم ب�أن يكون م�ؤه ً
ال؛
كي يتمكن من �أداء ر�سالته الرتبوية على �أف�ضل وجه.
فواجبنا جمي ًعا ت�سليط ال�ضوء على �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ،وكيفية حتقيقها ل�ضمان تعليم
جيد و�شامل للجميع� ،إذ �إن �إعداد معلم اليوم يختلف
عن �إعداد املعلم قبل خم�سني عا ًما .وعلينا عر�ض
ومناق�شة التقدم الذي �أحرزته اجلامعات ،وكذلك
مناق�شة التحديات امل�ستمرة يف التعليم العايل
للو�صول �إىل �ضمان تعليم جيد للجميع وتعزيز فر�ص
التعلم.
فالتعليم  -وال���ذي توليه حكومتنا الر�شيدة
الأهمية  -هو ثروة الوطن الأوىل لتحقيق التقدم،
و�أحد الركائز الأ�سا�سية لالزدهار .واملعلم هو الأداة
الرئي�سية للتحول �إىل جمتمع املعرفة ،فتحية وتقدير
لك معلم ومعلمة يف وطننا املعطاء.
د .رجاء بنت عمر باحاذق
وكيلة كلية الرتبية

يوم المعلم ودور الجامعات

اختارت منظمة اليون�سكو
ل��ه��ذه ال�����س��ن��ة ���ش��ع��ار ال��ي��وم
العاملي للمعلم بربطها بني
ت�أهيل املعلم وح��ق الطالب
يف التعليم «ت�أهيل املعلم حق
للمتعلم» ،ورغ��م �أن الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان الذي
�أط��ل��ق ع��ام 1948م �أك��د �أن
التعليم حق �أ�سا�سي للإن�سان،
�إال �أن منظمة اليون�سكو تريد �أن ت�ؤكد �أن
ال��ط��م��وح لي�س جم��رد ت��ق��دمي �أي ن��وع من
التعليم للطالب ،ولكن ينبغي �أن يتم تقدمي
تعليم مميز لهم ،وال ميكن ذلك دون �أن يكون
للطالب حق يف التعلم على يد معلم م�ؤهل.
واجلامعات مبا حتويه من كليات تربية
وكليات م�ساندة لها يف �أداء �أدواره��ا ،يقع
على عاتقها عبء كبري يف �إع��داد وتطوير
املعلم املت�صف بالت�أهيل ،الذي ي�ستحق �أن
يتعلم على يديه طالب التعليم العام ،وينبغي
�أن يركز الت�أهيل ال��ذي نن�شده يف برامج
كليات الرتبية على �إك�ساب اخلريج معارف
تخ�ص�صية عميقة ،ومهارات وخربات تربوية
مميزة ،مع قدرته على تقدمي التخ�ص�ص يف
قالب تربوي ينا�سب الفئات العمرية للطالب
الذين �سيدر�سهم ،ويراعي التباين الذي قد
يواجهه املعلم بني الطالب بتباين خلفياتهم
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.
وميكن �أن حتقق كليات الرتبية هذا النوع

من الت�أهيل بارتكازها على
كليات تخ�ص�صية تقدم عمقاً
معرفياً ومهارياً تخ�ص�صياً
مم����ي����زاً ي�����س��اع��د م��ع��ل��م��ي
امل�ستقبل على التعامل مع ما
ميلكونه من معارف ومهارات
بقدرة عالية ،ويك�سبهم مهارة
تكييف املعرفة التخ�ص�صية؛
ل���تُ���ق���دم ل��ل��ط�لاب ب�����ص��ورة
لب�س �أو
منا�سبة دون �أن يَ��ح��دث لديهم
ٌ
ر�س ُخ يف �أذهانهم،
خط�أ �أو ت�سطي ٌح علمي يَ ُ
ويُخالط املعرفة العلمية ال�صحيحة لديهم.
كما يفرت�ض �أن يرتكز الت�أهيل على تقدمي
املعرفة الرتبوية يف �سياق مهاري متكرر
وم��ت��و���س��ع م��ع ال��وق��ت �أث���ن���اء ���س�يره��م يف
الربنامج ،لينتهي ب�إتقان معلم امل�ستقبل
للمهارات الرتبوية الأ�سا�سية ،وامتالكه
ق��درة على التكيف م��ع البيئات الرتبوية
املختلفة ،وميكنه من تطوير الذات مبا يكفل
له النجاح يف �أي �سياق تربوي قد يعي�ش فيه
�أثناء ممار�سته للتعليم.
ف����إذا ت��واف��رت ه��ذه امل��ي��زات يف برامج
�إع��داد املعلم قبل اخلدمة �أو يف الربامج
التطويرية �أثنائها ف�إننا ن�ضمن – ب�إذن اهلل
– توفري معلم م�ؤهل وكفء لطالبنا ،يتوافق
مع �شعار اليوم العاملي للمعلم.
�أ .د� .سعيد بن حممد ال�شمراين
وكيل كلية الرتبية لل�ش�ؤون الأكادميية

