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صاحبة فكرة املشروع أكدت أن متهني التعلم يرجعنا لكويت املاضي عندما كانت مكانة املعلم كالعلماء واملفكرين

العبداجلليل لـ »األنباء«: »رخصة املعلم« تهدف إلى انتقاء املعلمني 
ذوي الكفاءة العالية واألقدر على العطاء النابع من الذات

ما أسس رخصة التعليم 
في مدارس الكويت؟

٭ مينح املعلمون واملعلمات 
املتخرج����ون ف����ي اجلامع����ة 
التربي����ة رخص����ة  وكلي����ات 
إكمال  الرئيسية بعد  التعليم 
مدة عام����ن في مجال التعليم 
امتياز م����ع تقدمي  وبتقدي����ر 
بح����ث ميداني يلخص نتيجة 
العامن السابقن وينقلون إلى 
املستوى األعلى منها وعند عدم 
متكنهم م����ن االمتياز أو تدني 
جودة البحث املقدم يؤخرون 
عام����ا كامال إلى أن يصلوا إلى 
املستوى املطلوب وال يحتسب 
العملية من  التربي����ة  كورس 
ضمن العامن ورخصة املعلم 
األولية تك����ون بعد اجتيازهم 
متطلبات الرخصة الرئيسية، 
ويك����ون إلزاما عليهم التعليم 
ملدة 4 س����نوات وتقدمي تقرير 
يتعل����ق مبج����ال العمل داخل 
املدارس وعند عدم التمكن من 
حتقيق اله����دف خالل األربعة 
أعوام فسيكون عليهم احملاولة 
لعام آخر، أم����ا رخصة املعلم 
املتخصص فتمنح ملن لديهم 
خبرة بالتعليم ملدة 6 سنوات 
ويكون ملم����ا بتدريس جميع 
الدراس����ية في مجال  املراحل 
تخصصه )ري����اض، ابتدائي، 
متوس����ط، ثانوي( مع تقدمي 
تقرير سنوي ملا مت إجنازه خالل 
العام وإرفاقه مع تقرير الكفاءة 
لتقييمه عليها وللحصول على 
املستوى األعلى يجب احلصول 
على االمتياز في آخر 4 أعوام 
مع جودة التقارير الس����نوية 

املقدمة واملقيم عليها.

وماذا عن رخصة املعلم 
اجلامع أو الرخصة 

اجلماعية للتعليم؟
٭ الرخصة اجلماعية للتعليم 
)رخصة املعلم اجلامع( هي فقط 
للمرحلة االبتدائية واملتوسطة 
وهي الرخصة التي تعطى بعد 
)رخصة التعليم املتخصصة( 
وهي رخصة املعلم املتخصص 
ومحددة خصيصا برغبة املعلم 
واملعلمة بتحديد مرحلة معينة 
لتعليمها واإلبداع بها مثال عند 
الثالث يجب  الص����ف  اختيار 
املعلم����ن واملعلمات في  على 
التعلي����م املتخصص  رخصة 
تعليم هذا الصف ملدة 4 أعوام 
واإلبداع في طريق تعليم هذه 
املرحلة ليس في مجال واحد 

املتعلمن واملجتمع وبناء احترام 
هذه املهنة كالسابق.

هل مت اكتشاف سلبيات 
في عمل الهيئة التعليمية 

تستدعي تطبيق نظام 
رخصة املعلم على وجه 

السرعة؟
٭ نعم مت اكتشاف الكثير من 
الهيئة  الس����لبيات بن قطاع 
التعليمية ومنه����ا ما يتعلق 
باملستوى املهني للمعلم وأدائه 
التدريس  في تطبيق أساليب 
وعالقته االجتماعية بن زمالئه 
وطالبه، باإلضافة إلى طريقة 
تقومي املعل����م وطريقة تقبله 
ملستوى تقييمه بعد معرفته 
املعل����م وكل ذلك  وأخالقيات 
له أهمية كبي����رة في االرتقاء 
باملعل����م وبالتال����ي االرتق����اء 
بالتعليم وله����ذا يجب متهن 
مهن����ة التدريس وجعل املعلم 
الذين  كالطبي����ب واحملام����ي 
يزاولون عملهم )مهنتهم( من 
خالل رخصة مهنية والتي سبق 
أن أمتوا متطلباتها قبل تسلمها. 
ومن جهة أخرى إن املتعلمن 
)الطلبة والطالبات( لهم حقوق 
من حيث كفاءة معلميهم بحسب 
معايير جودة املعلم والتعليم 
في العالم وتأهيل ش����امل ألن 
املعلم الضلع األهم في األضالع 

الثالثة إلجناح التعليم.
ما اجلهة املعنية والتي يجب إناطة 
هذا النظام بها لتنفيذه الوزارة أم 

جمعية املعلمني؟
٭ من املفترض أن تكون وزارة 
التربية املنفذ األول لهذا املشروع 
وباعتبار أن ينفذ املش����روع 
الكويتية  مع جمعية املعلمن 
فيتبع مشروع رخصة املعلم 
إدارة التدري����ب واملتفرعة من 
قطاع التطوي����ر والتنمية في 
مكتب نائ����ب رئيس اجلمعية 
ألن إدارة التدري����ب حاليا في 
جمعي����ة املعلم����ن يوجد لها 
فرعان هو مركز احلاسب اآللي 
ومركز ال����دورات فال مانع أن 
نضيف فرع����ا ثالثا وهو فرع 
املعل����م« وبالتعاون  »رخصة 
م����ع وزارة التربية للقيام مبا 
يلزم إلعطاء الهيئة التعليمية 
الدورات التدريبية وما يستجد 
من طلب����ات إلعطائهم رخصة 
التعليم وأيضا باعتبار أن ينفذ 
مشروع رخصة التعليم ويديره 
شخص أو مجموعة أشخاص 
مع املعاهد التجارية ومبساعدة 

وزارة التربية.

وفكرية عالية لتطوير قدرته 
على اإلنتاج واالهتمام بالعمل 
واحترامه لنحصل على كفاءات 
تعليمية متمي����زة وأيضا من 
أهداف رخصة التعليم حتديد 
مستويات املعلمن واملعلمات 
لتس����هيل عملية تقييمهم كال 
حس����ب كفاءته س����واء كانت 
مكافآتهم أو ترقيتهم أو باتخاذ 
أس����اليب تدريبية للضعاف 
منهم وأخيرا االس����تغناء عن 
القادرين على االستمرار  غير 
بها فال م����كان للمجاملة على 
حساب املتعلمن فهي كما ذكرنا 
مهنة سامية تتعلق مبستقبل 
فل����ذات أكبادنا، أم����ا األهداف 
اخلاصة له����ا تكمن في وضع 
برامج تدريبية لتنمية املهارات 
والتطوير باألساليب والتخلص 
من العوائق والبعد عن الروتن 
واحلرص على مواجهة واقع 
مختل����ف وتوفي����ر األج����واء 
املناس����بة للوصول لألهداف، 
باإلضافة إلى التوعية اإلعالمية 
مبكانة املعلم واملعلمة واحلث 
على تقديره ورفع مكانته أدبيا 
ومعنويا واختيار أفضل الكوادر 
لهذه املهنة وليس فقط لس����د 

الفراغ.

في ظل رخصة املعلم 
أين سيكون مكان 
تطبيق أداء القسم؟

٭ اعترافا بدور املعلم واملعلمة 
في أداء مسؤولياتهم التربوية 
السامية يجب االلتزام بعملية 
تطبي����ق أداء القس����م ألن لها 
بعدا أخالقي����ا تلزم أعضاءها 
املهنة  بقواعد س����لوك وآداب 
وبالتالي اكتساب ثقة املجتمع 
وتطبيق أداء القسم للمعلمن 
واملعلمات يضمن التفاني في 
أداء العمل وإعطاء كل ذي حق 
حقه والصدق واألمانة والعدل 
واإلخالص في العمل، ألنها من 
مقومات الشخصية اإلسالمية 
ومن اخلصائص الراقية للعمل 
املهني )مهنة التعليم( وتطبيق 
القس����م هو حتذير النفس من 
خيانة األمانة وتعظم من قدر 
املس����ؤولية امللقاة على عاتق 
املعلمن واملعلمات كما يضمن 
احت����رام املعلم����ن واملعلمات 
ملهنته����م واجتن����اب األعمال 
التي تسيء لسمعتهم وسمعة 

مهنتهم.

عند تطبيق نظام رخصة 
املعلم هل سيلزم بها 

بداية ما الهدف من 
رخصة مزاولة مهنة 

التعليم؟
٭ ان رخص����ة مزاول����ة مهنة 
انتقاء  إل����ى  التعلي����م تهدف 
املعلمن بغرض توفير املعلم 
العطاء  الكفء والق����ادر على 
الناب����ع م����ن ال����ذات واملوجه 
من الضمير م����ع التأكيد على 
وجوب ع����دم االعتم����اد على 
القدرات فقط بل يجب أن تتم 
تنميتها وتطويرها عن طريق 
التدريب والبحث والتجديد في 
األساليب أثناء اخلدمة واالبتعاد 
عن دور امللقن وربط اخلبرات 
بالواقع احلال����ي وعن طريق 
تشجيع الطلبة والطالبات على 
التفكير وخصوصا في التعليم 
املبكر، لهذا يجب على املعلمن 
واملعلمات امتالك املعرفة في 
مجال التكنولوجيا للمعلومات 
واالتصاالت والتي متكنهم من 
التخطيط والتنفي����ذ لتعليم 
طالبهم، باالضافة الى ان متهن 
إل����ى تعليم ذي  املعلم يؤدي 
نوعية رفيعة وهو يعتبر معيارا 
يصنف املعلم على أساسه سواء 
كان معلما خبيرا متمرس����ا أو 
معلما مستجدا، وبالتالي يتم 
حصوله على االمتيازات املادية 
واملعنوية كل حسب مستواه 
وهو السبب األساسي بأهمية 
اعتماد الترخيص ملزاولة مهنة 
التعلي����م للمعلمن واملعلمات 
في الكويت كونها مس����ؤولية 
مش����تركة ما ب����ن التربوين 
واملس����ؤولن واملجتمع بشكل 

عام.

ما دواعي هذه الفكرة 
وهل هناك أسس 

لرخصة املعلم؟
٭ إن مته����ن وظيفة التعليم 
يرجعنا لكويت املاضي عندما 
كانت مكانة املعلم االجتماعية 
ب����ن جمي����ع فئ����ات املجتمع 
املفكرين  وطبقات����ه كمكان����ة 
والعلماء ونظ����رة املجتمع له 
نظرة رفيعة، وجتعلنا نفكر 
أنفس����نا بضرورة  ونراج����ع 
الذين  اختيار نوعية املعلمن 
تتواف����ر فيهم صفات أخالقية 
وفكرية عالية والقادرين على 
القيام بهذه املهنة السامية، فهي 
املهنة الوحيدة التي متد املهن 
البش����رية  األخرى بالعناصر 
العاملة الفعالة وأن يكونوا على 
اعتزاز بها وإحساسهم بالفخر 
بها يج����ب أن يتعدى احلدود 
وأن تب����رز مكانتهم وهيبتهم 

في املجتمع.
أما فكرة أسس رخصة املعلم 
تعتمد على التشدد في انتقاء 
املعلمن لهذه املهنة غير العادية 
حيث يكون اخلطأ فيها كبيرا 
كونه يدمر جيال كامال وليس 
مثل خطأ أي مهنة أخرى بحيث 
يكون خطأ محدودا ومعدودا 
وأيضا تعمل على تطوير قدرات 
مه����ارات املعلم����ن واملعلمات 
بصورة س����نوية مس����تمرة 
للتمكن م����ن التواصل الفعال 
الطلب����ة والطالبات من  م����ع 
خ����الل دورات تدريب وتأهيل 
املعلمات واملعلمن تسهم في 
رفع مستواهم الثقافي وتنمية 
تفكيرهم اإلبداعي ومن أهم أفكار 
رخصة املعلم االهتمام بإنشاء 
مركز متخص����ص في تدريب 

املعلمن واملعلمات.

ما أهداف رخصة 
التعليم للمعلمني 

واملعلمات؟
٭ الهدف العام من هذا املشروع 
التربوي االرتقاء مبهنة التعليم 
وألن التعليم يرتكز أساسا على 
دور املعلم فيجب إعداده معنويا 
وثقافيا واختيار األفضل الذي 
تتوافر فيه صف����ات أخالقية 

عدوية العبد اجلليل

متهني التعليم يعيد للمعلم مكانته االجتماعية

املشروع ينفذ بالتعاون بني وزارة التربية وجمعية املعلمني

التعليم اخلاص أو 
القطاع األهلي؟

٭ مشروع رخصة املعلم يخدم 
ش����ريحة املعلمن واملعلمات 
القطاع احلكومي بصورة  في 
إلزامية والقطاع اخلاص بصورة 
اختيارية على حسب طلب إدارة 
املدرسة أو التعليم اخلاص ألن 
مشروع رخصة التعليم يقصد 
إنش����اء مرك����ز متخصص في 
تدريب املعلمن واملعلمات وال 
مانع من االستفادة من إمكانات 
القطاع اخلاص التدريبي ومن 
ثم تشكيل جلان لعمل اختبارات 
تقوميي����ة للهيئات التعليمية 
واإلشرافية باملدارس من حيث 

اجلانب األكادميي.

وهل يجب تطبيق فكرة 
رخصة املعلم على 

املعلمني من ذوي اخلبرة 
الطويلة في مجالهم؟

٭ يجب اجتياز برامج تدريبية 
لتنمي����ة امله����ارات وتطوي����ر 
األساليب حتى لو كانت اخلبرة 
الوظيفية طويلة فالتقدم ال يقع 
الفئة  عند زمن واحد، وأيضا 
املستهدفة ال تقف عند حاجز 
املعلم����ن واملعلمات بل أيضا 
الهيئة اإلدارية واإلش����رافية 
على حس����ب تقدي����ر القائمن 
على اختبارات رخصة التعليم 
إلى جانب املعلمن واملعلمات 
باختالف املراح����ل التعليمية 
والتي هي بحاجة ماسة للبدء 
في تنفيذ هذا املشروع حيث ان 
التعليم في السابق كان بنمط 
عادي ولك����ن الوضع احلالي 
وبالتق����دم التكنولوجي الذي 
نعيش����ه وفي ظ����ل التغيرات 
النفسية التي مير بها الطالب 
والطالبات واأله����م املعلمون 
واملعلمات أصبح إلزاما علينا 
التفكير بأهمي����ة متهن مهنة 
التعلي����م الختيار األفضل من 
التعليمي����ة وتأهيلهم  الهيئة 
للتدريب ورفع مستواهم الثقافي 
ووضع أنظمة وأساليب حديثة 
بحسب معايير الدول املتقدمة 
الكويت  ف����ي  التعليم  ليكون 
واخلليج العربي مثاال يقتدي به 
الكبير قبل الصغير ناهيك عن 
ان متهن التعليم ووضع رخصة 
للمعلم����ن واملعلم����ات ترقى 
مبس����تواهم وتوفر لهم املزيد 
من احلوافز املعنوية والنفسية 
التي تشجع املعلمن  واملادية 
على امتالك املزيد من املعرفة 
وتنفيذها وبالتالي اكتساب ثقة 

فقط وإمنا في ع����دة مجاالت 
من مواد أدبية وعلمية ومواد 
حركية وفني����ة ولغة عربية 
واجنليزية ورياضيات والعلوم 
والفن����ون والتربي����ة البدنية 
وتربية إس����المية واحلاسوب 
واملوس����يقى واالجتماعي����ات 
واالقتصاد املنزلي وهي تهدف 
إلى القضاء على نقص املعلمن 
واملعلمات في املدارس وإعطاء 
املسؤولية كاملة للمعلمن في 

اإلبداع في عملهم.

هل هناك آلية أو طريقة 
لتشغيل مشروع رخصة 

التعليم؟
٭ أوال علين����ا االنتباه إلى أن 
البعد الزمني يؤثر في رخصة 
أنه س����يواجه  التعليم حيث 
صعوبة لعدم وأقبال املعلمن 
عليه ف����ي البداية ولكن يجب 
االستمرار في تطبيقه للحصول 
على نتائج إيجابية ولتشغيل 
املش����روع يجب أن يقسم إلى 
او مراحل تكون  أربعة أجزاء 
املرحلة األولى ملعرفة اإلجراءات 
واجلهات املشاركة والتخطيطية 
للمشروع وتشكيل جلنة إعداد 
خطة املش����روع باإلضافة إلى 
حصر االحتياجات البش����رية 
ف����ي تنفيذه  واملادي����ة للبدء 
والثانية هي املرحلة اإلعالمية 
للمشروع من خالل عقد لقاءات 
تعريفي����ة وحم����الت إعالنية 
مكثفة واالس����تعانة بوسائل 
اإلعالم من صحف وتلفزيون 
وانترن����ت وراديو، أما الثالثة 
فهي املرحلة التنفيذية للمشروع 
وتعني تدريب الهيئة املدرسية 
)املعلمن واملعلمات( وتسلم 
البحوث والدراس����ات في حن 
تنصب املرحلة األخيرة على 
التوعية للمش����روع واملتابعة 
والزيارات امليدانية باإلضافة إلى 
إدارة املشروع وإدارة املناطق 
التربية(  التعليمي����ة )وزارة 
وجمعي����ة املعلم����ن واملعاهد 

التدريبية.

ما الوحدات اإلدارية 
املسؤولة عن اجلوانب 

التنفيذية وكيف نضمن 
االستدامة واالستمرار 

للمشروع؟
٭ من مزايا مش����روع رخصة 
التعليم للمعلمن واملعلمات أنه 
توجد مرونة في طريقة تنفيذه 
وسالس����ة في طريق����ة إدارته 
وأهم وحدة إدارية مس����ؤولة 
هي مجلس إدارة املشروع مع 
وزارة التربية وجمعية املعلمن 
وبشأن االستدامة واالستمرار 
لرخصة املعلم فهو مش����روع 
سيلتمس احتياجات أصحاب 
الهيئة  الفعلية وهم  املصلحة 
التعليمية ويبحث بعناية عن 
اآلثار اإليجابية على املستوى 
البعيد وميحو اآلثار السلبية 
التي واجهها املعلم ويواجهها 
كل يوم وتغيير نظرة املجتمع 
له وسنحتاج للتأكيد عن مدى 
االس����تدامة عمل االستبيانات 
والتخطيط ملعرفة األداء الفعلي 
واالعتماد على الطرق احلديثة 
في جم����ع البيانات وحتليلها 
لتقييمه����ا باإلضافة إلى تقبل 
الدراسات واألبحاث التي تطبق 
من قبل املعلم����ن واملعلمات 

ومكافأتهم عليها.

هل قمت بعمل استبيان 
للمعلمني بهذا الشأن؟

٭ نعم قمت بعمل اس����تبيان 
ملدى تقبل املعلمن واملعلمات 
واملجتمع الكويتي بشكل عام 
لهذا املشروع ونشرت نبذة عنه 
ومازلت على املوقع اإللكتروني 
.alabduljaleel.www التابع لي

com وقام أكثر من ألفن شخص 
ما بن تربوين وأولياء أمور 
ومسؤولن باإلجابة عليه وحاز 
ترقى نسبة قبول عالية )%92( 
وحاز أيضا نس����بة رفض من 
قبل الكثير من املعلمن لعدم 

تعودهم على الفكرة.

ما اإليجابيات التي 
يتمتع بها مشروع 

»رخصة املعلم« وما 
جوانبه اإلبداعية؟

٭ م����ن ايجابياته عدم وجود 
مش����روع منافس في الكويت 

وال حتى مشابه وهو مسجل 
الوطنية  الكوي����ت  في مكتبة 
حلفظ احلقوق وه����و يحمل 
طابقا ثقافيا واجتماعيا وتربويا 
رفيعا وأهداف ترقى مبستوى 
الكويت����ي وال توجد  املجتمع 
مشاكل كبيرة تعترض عملية 
تنفيذه ويعتبر من املشاريع 
املبش����رة بالنج����اح من حيث 
الظروف احلالية املواتية للبدأ 
فيه وآثره في رفع املس����توى 
الثقافي للمعلمن واملعلمات، أما 
جوانب اإلبداع واالبتكار تكمن 
في أن مشروع رخصة املعلم 
هو إحد املشاريع املتفق على 
أهميتها واحلاجة لها وال تتطلب 
وقتا طويال لتنفيذها وهو ما 
يجعله مش����روعا مبتكرا أوال 
ألنه مسجل في املكتبة الوطنية 
حلفظ احلق����وق األدبية كأول 
من نوعه في الكويت واخلليج 
العربي وهو فكرة رائدة ومبدعة 
من حيث اجتماع وزارة التربية 
م����ع جمعي����ة املعلم����ن ومع 
املعاه����د اإلدارية إلجناحه وال 
ننسى اإلعالم بجميع فروعه 
باإلضافة إلى استفادة أكبر عدد 
من التربوين من هذا املشروع 
وأن تكون الكويت هي األولى 
بالبداية وحتتل الصدارة هو 
الرئيسي لإلبداع فيه  السبب 
وأن يكون قدوة لألجيال القادمة 
الكويتي وأن  وإبداع اإلنسان 
ينشر املفاهيم التربوية السليمة 
وهو في طور التنفيذ وأخيرا 
ان التكيف مع املش����روع هو 
أساس إبداعه لكونه يعمل في 
أساليب وطرق محددة وفي بيئة 
معينة لم يسبقه أحد لتقدمي 
قيمة جديد وهو االرتقاء باملعلم 

ورفع املستوى الفكري لهم.

أين يصب هذا املشروع 
هل في مصلحة الطالب؟

٭ لك����ي يصب����ح املعلم قدوة 
حس����نة عليه أن يكون ممتاز 
السيرة والسلوك ومتمكنا من 
مساعدة الطالب على فهم ذاته 
ومعرفة قدراته والتغلب على 
ما يواجهه من صعوبات ليحقق 
النفس����ي والتربوي  التوافق 
واالجتماع����ي واملهن����ي لبناء 
ش����خصية س����وية وذلك عن 
طريق تبصير املجتمع املدرسي 
وبناء عالقات مهنية مثمرة مع 
إدارة املدرسة ومع أولياء أمور 
الطالب وإعداد اخلطط العامة 
السنوية في ضوء التعليمات 
املنظمة لذلك واعتمادها من مدير 
املدرسة وتعبئة السجل للطالب 
واحملافظة على سريته وتنظيم 
امللفات والس����جالت اخلاصة 
بالتوجيه، وبحث حاالت الطالب 
التحصيلية والسلوكية وتقدمي 
اخلدمات اإلرش����ادية التي من 
شأنها حتقيق أهداف باإلضافة 
إلى متابع����ة مذكرة الواجبات 
اليومي����ة وفق خط����ة زمنية 
وتفعيلها والعمل على ما يحقق 
األهداف املرجوة منها ورعاية 
الطالب املوهوبن واملتفوقن 
دراسيا وتشجيعهم وتوجيههم 
ومنحهم احلواف����ز واملكافآت 
املتأخرين  الط����الب  ومتابعة 
دراسيا ودراسة أسباب تأخرهم 
وعالجها واتخ����اذ اخلطوات 
الالزمة لالرتقاء مبستوياتهم 
ناهي����ك عن حت����ري األحوال 
األس����رية للتالميذ ودراس����ة 
احلاالت الفردية للطالب الذين 
تظهر عليهم بوادر سلبية في 
السلوك وتفهم مشكالتهم وتقدمي 
التوجيه والنصح لهم حسب 
حالتهم وعقد لق����اءات فردية 
مع أولياء أمور الطالب الذين 
تظهر على أبنائهم بوادر سلبية 
في السلوك أو عدم التكيف مع 
اجلو املدرسي الستطالع آرائهم 
والتعاون معهم وبحث املشكالت 
األس����رية ذات األثر في أحوال 
أولئك الطالب، كما يكون على 
املعلم أو املعلمة إعداد تقارير 
دورية عن مستويات الطالب 
العلمية والتربوية وتقدميها 
ملدير املدرسة وإجراء البحوث 
والدراسات التربوية وتدريس 
ما يس����نده إليه مدير املدرسة 
من احلصص واملش����اركة في 
أعمال مراقبة الطالب والقيام 
بأي أعمال أخرى يسندها إليه 
مدير املدرس����ة مم����ا تقتضيه 

طبيعة العمل التعليمي.

املشروع يخدم 
شريحة املعلمني 
في القطاع العام 

بصورة إلزامية 
والقطاع اخلاص 

بصورة اختيارية

رخصة املعلم 
اجلامع هي 

للمرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة وتعطى 
بعد رخصة التعليم 

املتخصصة

مت اكتشاف الكثير 
من السلبيات 

في عمل الهيئة 
التعليمية تستدعي 

تطبيق رخصة 
املعلم على وجه 

السرعة

يجب االلتزام 
بأداء القسم عند 

احلصول على 
الرخصة ألبعاده 

األخالقية

أكدت صاحبة فكرة مشروع متهن املعلم )رخصة املعلم( ومدرسة اللغة االجنليزية عدوية العبداجلليل أن عملية متهن املعلمن واملعلمات من خالل نظام رخصة املعلم باتت أمرا ضروريا وحاجة ملحة للنهوض 

مبستوى التعليم على جميع األصعدة واملراحل التعليمية، وأيضا لتحقيق إعادة نظرة املجتمع إلى املعلم كسابق عهدها.

جاء ذلك خالل لقائها مع »األنباء« للوقوف على حيثيات عملية متهن مهنة التعليم التي تعكف وزارة التربية والتعليم العالي على دراستها وتطبيقها حسبما صرح به وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف 

احلجرف وعدد من قياديي الوزارة الختيار النخبة من الهيئات التعليمية وتأهيلهم بحسب معايير الدول املتقدمة لالرتقاء وتنمية التفكير اإلبداعي باستمرار وتطوير املستوى املهني للمعلم وأدائه في تطبيق 

أساليب التدريس وعالقته االجتماعية بن زمالئه وطالبه وطريقة تقدمي املعلم وأخالقياته. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حوار: محمود الموسوي
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االإعالن وال يعتد باأية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
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