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نظمتها كلية التربية بجامعة الملك سعود
ورشة تركز على «المعلم» ..احتياجاته وواجباته وتستعرض تجربة المعهد
السنغافوري

الرياض  -سالم الكنعان

نظمتتك كليتتة التربيتتة بجامعتتة الملتتك ستتعود ورشتتة عمتتت بعنتتواتر يم:رجتتاك كليتتة التربيتتةر الممكتتت
والمتتوموتيت تحتتك رعايتتة وكيتتت الجامعتتة للشتتةوت التعليميتتة واوكاديميتتة التتدكتور عبتتدالعزيز بتتت عبتتد
العثمات بحضور عميد الكلية والوكالء ورةساء اوقسام وأعضاء هيئة التدريس وطالب الدراساك العليات
وضيوف مت عمداء الكليتاك فتا الجامعتة وعتدد متت المشترفيت فتا التعلتيم العتامت فتا الاستميت الرجتالا
والنسائا فا الكلية .
وأكد وكيت الجامعة للشةوت التعليمية واوكاديميةت الدكتور عبدالعزيز بت عبد العثماتت أت كلية التربية
مت الكلياك الرائدةت التا تحظى بالعديد مت العلماء المتميزيت المت:صصيت فا الميدات التربتويت وأشتار
إلى أت الجامعة تفت:ر بكلية التربية ودائهتا المتميتزت وانضتباطها ارداريت ومتابعتهتا للطتالبت وتميزهتات
والذي انعكس على م:رجتاك الكليتةت واتضتي فتا أنشتطتها العديتدةت ونتدواتهات ومةتمراتهتات ممتا جعلهتا
كلية رائدة فا ميدات إعداد المعلم .
وأضاف بونها مةهلة بوت تكوت رائدة فا ميدات ت:ريج معلميت أكفاء فا المراحت التعليمية الم:تلفةت وال
ياتصر هذا الجهد على إعداد المعلمتيت فحستبت بتت بدعتادة توهيتت المعلمتيت المت:ترجيت ودعتم مهتاراتهم
ويتضي ذلك جليا ً ف ا جهتود م:تلفتة منهتا إنشتاء مركتز التطتوير التربتوي رعتادة توهيتت المعلمتيتت وستد
الثغراك ال:اصة بدعدادهمت وكا يكوت نافذ ًة لجميع المعلميت فا المراحت الم:تلفةت وجهودهتا فتا أعتداد
برنامج لمعلما المرحلة االبتدائيةت والذي يومت أت يطبق فا العام الاادم بدذت .
وفا جلساك الورشة تناوت د.علا بت سعد الارنات أستاذ إدارة التعليم العالا باسم اردارة تربويةت عتدد
مت التجارب فا محاضرة بعنوات يرةية ماترحة لابوت الطلبة فتا كليتة التربيتة بجامعتة الملتك ستعوديت
أدارها د.فهد بت عبد الدليمت أستاذ علم النفست وتناولك المحاضرة بعتض التجتارب والترة الم:تلفتة
لبعض الدوت فا ميدات إعداد المعلمت حيث تم التركيز على قيمة المعلمت وعناصر إعتداد إعتداداً متميتزاًت
ومشكالك إعداد فا كلياك التربيةت ومد أهمية تاديم رةية الستاطاب معلميت متميزيت .
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أما المحاضترة التتا قتدمها د.عبتدالعزيز بتت محمتد الترويست أستتاذ المنتاهج وطترق التتدريس المشتاركت
بعنوات يبرنامج ارعداد التربوي والت:صصار اوهدافت المحتو ت الطرائقت اونشتطةت التاتويميت وأدار
جلستها د.عبدالعزيز بت محمد العبدالجبارت أستاذ التربية ال:اصة .فاتد وجته المحاضتر رستالة تشتير إلتى
ضرورة إعداد معلما المستابت كا يعكسوا ويظهروا تميزهم فا التدريس مت :الت ممارستتهم الفاعلتةت
واستتت:دامهم طتترق التتتدريس المناستتبةت ومعتترفتهم العمياتتة بمجتتات ت:صصتتهمت وتزويتتدهم بالمعرفتتةت
والمهاراك الالزمة مت أجت التدريس الكتفءت والدافعيتة للعمتت والتحستيت والتفاعتت فتا بيئتة تاتوم علتى
التعلم المستند إلى البحوث التربوية اوساسية والتطبيايةت وكتذلك الجانتب النظتري والتانتات ممتا يتنعكس
على أدائهمت مت أجت إيجاد ممارسيت على أعلى مستتو فتا التتدريس والتعلتيمت وصتانعا قترار يستعوت
للبحث عت النمو واالحترافية .
كمتا حتدد المحاضتتر مجموعتة متت التطلعتتاك تتمثتت فتا تاتتديم ماترراك فتا الجانتتب الثاتافا واالجتمتتاعات
ومراجعة المارراك اال:تيارية فا متطلباك الكليةت وإمكانية زيادة عددها فا ال:طةت والنظر فا ت:فيض
عتتدد ستتاعاك الت:تتر ووضتتع طليتتاك لتطبيتتق البتترامج بصتتورة فعالتتةت واالستتتفادة متتت استتتماراك تاتتويم
الماتررت واستتتطالأ رأي المستةوليت والعتتامليت فتا الميتتدات التربتتوي حتوت بترامج الكليتةت والتعتتاوت متتع
وزارة التعلتتيم والجهتتاك الحديثتتة كهيئتتاك التاتتويم واالعتمتتادت ومركتتز قيتتاس لتحديتتد معتتايير المعلتتم علتتى
المستو الوطنا .وأشار فا نهاية محاضرته إلى أنه يومت تاتديم برنتامج لمتا قبتت الثتانوي يبتدأ بالصتف
اووت حتتتى الثتتامتت وط:تتر للمرحلتتة الثانويتتة يبتتدأ بالصتتف التاستتع وحتتتى الثتتانا عشتترت متتع تاتتديم بتترامج
مت:صصة.
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