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مجلة آباء ومعلمون (1)

صـدر الـعدد الجـديـد مـن املجـلة الـسنويـة (آبـاء ومـعلمون) الـتي يـصدرهـا 
مجــلس اآلبــاء واملــعلمني – إمــارة عجــمان لــيحتفي كــالــعادة بــاإلنــجازات 
واألنشــــطة الــــتربــــويــــة الــــتي تــــحققت فــــي إمــــارة عجــــمان، ولــــكنه ال يــــغفل 
الـعديـد مـن املـوضـوعـات الـتي تـهم الـتربـويـني واملـثقفني فـي إمـارة الـدولـة 

كافة، وفي خارجها أيضاً.
وتــــتصدر صــــفحات املجــــلة كــــلمة الــــعدد بــــقلم الــــشيخة/ عــــزة بــــنت راشــــد 
الــنعيمي رئــيس مجــلس اآلبــاء واملــعلمني وجــاءت تــحت عــنوان (تــأســيس 
للمســتقبل) أشــارت فــيها إلــى طــموحــات الــقيادة (لــإلرتــقاء بــاملــؤســسات 
الـــتعليمية لـــتكون جـــميع املـــدارس مـــتميزة بـــقيادات ومـــعلمني ذوي جـــودة 
عـالـية) ولـكنها تـشير فـي الـوقـت نـفسه إلـى بـعض الـعقبات الـتي يـعانـي 

مــــنها املــــيدان الــــتربــــوي ويــــمكن أن تــــعيق تــــحقيق هــــذه الــــطموحــــات ومــــنها تــــدنــــي مســــتوى الــــطالب فــــي 
االخـتبارات، وكـثرة األسـتقاالت وخـاصـة بـني املـعلمني املـواطـنني، والـتواجـد املـتزايـد لـلعنصر األجـنبي فـي 
الـــتعليم إضـــافـــة إلـــى كـــثرة املـــواد املـــقررة مـــع ضـــيق الـــوقـــت مـــما أدى إلـــى تـــذمـــر الـــطالب وأولـــياء األمـــور 
واملــعلمني أيــضاً، وتــدعــو الــشيخة عــزة فــي نــهايــة كــلمتها وزارة الــتربــية إلــى األهــتمام بحــل هــذه املــشاكــل 

(حتى يكون التعليم على قدر طموحات قيادتنا الرشيدة).
وتـــدل كـــثافـــة األنشـــطة الـــتربـــويـــة الـــتي قـــام بـــها املجـــلس داخـــل وخـــارج اإلمـــارات عـــلى أن املجـــلس أصـــبح 

خلية نحل ال تهدأ من أجل تحقيق التميز في املشهد التربوي في عجمان.
وإلــى جــانــب هــذه األنشــطة تــقدم املجــلة عــرضــاً لــكتاب تــاريــخ الــتعليم الــتقليدي فــي مــديــنة عجــمان وحــوار 
مـع مـؤلـف الـكتاب: عـلي محـمد املـطروشـي مسـتشار الـتراث والـتاريـخ املحـلي بعجـمان، وقـراءة فـي كـتاب 
(تـــأمـــالت فـــي الـــسعادة واإليـــجابـــية) لـــسمو الـــشيخ محـــمد بـــن راشـــد آل مـــكتوم، ومـــلفاً مـــهماً عـــن الـــتربـــية 
األخــالقــية فــي اإلمــارات ومــوضــوعــاً آخــر عــن الــتربــية األخــالقــية فــي الــيابــان، وحــواراً مــع خــولــة الــحوســني 
مـديـرة أحـدث معهـد لـتدريـب املـعلمني فـي عجـمان، إلـى جـانـب مـوضـوعـات أخـرى صـحية وثـقافـية وتـربـويـة 
ويــختم األســتاذ خــميس عــبداهلل مــديــر التحــريــر الــتنفيذي صــفحات املجــلة بــصرخــة أخــرى - عــسى أن ال 

تكون صرخة في واٍد - ضد هذا الهجوم الكاسح للغة األجنبية على لغتنا القومية.
وهــذه دعــوة لــقراءة هــذه املجــلة الــتربــويــة الــتي تســد فــراغــاً فــي مــنظومــتنا الــتعليمية الــتي تــعانــي مــن شــح 

املجالت التربوية. 
املستشار الثقافي والتربوي 
زكريا أحمد عيد 




