مكتبة اليقظة العربية – رأس الخيمة
دعوة للقراءة
مجلة آباء ومعلمون )(1
ص>در ال>عدد الج>دي>د م>ن املج>لة ال>سنوي>ة )آب>اء وم>علمون( ال>تي ي>صدره>ا
مج>>لس اآلب>>اء وامل>>علمني – إم>>ارة عج>>مان ل>>يحتفي ك>>ال>>عادة ب>>اإلن>>جازات
واألنش >>طة ال >>ترب >>وي >>ة ال >>تي ت >>حققت ف >>ي إم >>ارة عج >>مان ،ول >>كنه ال ي >>غفل
ال>عدي>د م>ن امل>وض>وع>ات ال>تي ت>هم ال>ترب>وي>ني وامل>ثقفني ف>ي إم>ارة ال>دول>ة
كافة ،وفي خارجها أيضا ً.
وت >>تصدر ص >>فحات املج >>لة ك >>لمة ال >>عدد ب >>قلم ال >>شيخة /ع >>زة ب >>نت راش >>د
ال>>نعيمي رئ>>يس مج>>لس اآلب>>اء وامل>>علمني وج>>اءت ت>>حت ع>>نوان )ت>>أس>>يس
للمس>>تقبل( أش>>ارت ف>>يها إل>>ى ط>>موح>>ات ال>>قيادة )ل>>إلرت>>قاء ب>>امل>>ؤس>>سات
ال >>تعليمية ل >>تكون ج >>ميع امل >>دارس م >>تميزة ب >>قيادات وم >>علمني ذوي ج >>ودة
ع>ال>ية( ول>كنها ت>شير ف>ي ال>وق>ت ن>فسه إل>ى ب>عض ال>عقبات ال>تي ي>عان>ي
م >>نها امل >>يدان ال >>ترب >>وي وي >>مكن أن ت >>عيق ت >>حقيق ه >>ذه ال >>طموح >>ات وم >>نها ت >>دن >>ي مس >>توى ال >>طالب ف >>ي
االخ>تبارات ،وك>ثرة األس>تقاالت وخ>اص>ة ب>ني امل>علمني امل>واط>نني ،وال>تواج>د امل>تزاي>د ل>لعنصر األج>نبي ف>ي
ال >>تعليم إض >>اف >>ة إل >>ى ك >>ثرة امل >>واد امل >>قررة م >>ع ض >>يق ال >>وق >>ت م >>ما أدى إل >>ى ت >>ذم >>ر ال >>طالب وأول >>ياء األم >>ور
وامل>>علمني أي>>ضاً ،وت>>دع>>و ال>>شيخة ع>>زة ف>>ي ن>>هاي>>ة ك>>لمتها وزارة ال>>ترب>>ية إل>>ى األه>>تمام بح>>ل ه>>ذه امل>>شاك>>ل
)حتى يكون التعليم على قدر طموحات قيادتنا الرشيدة(.
وت >>دل ك >>ثاف >>ة األنش >>طة ال >>ترب >>وي >>ة ال >>تي ق >>ام ب >>ها املج >>لس داخ >>ل وخ >>ارج اإلم >>ارات ع >>لى أن املج >>لس أص >>بح
خلية نحل ال تهدأ من أجل تحقيق التميز في املشهد التربوي في عجمان.
وإل>>ى ج>>ان>>ب ه>>ذه األنش>>طة ت>>قدم املج>>لة ع>>رض>ا ً ل>>كتاب ت>>اري>>خ ال>>تعليم ال>>تقليدي ف>>ي م>>دي>>نة عج>>مان وح>>وار
م>ع م>ؤل>ف ال>كتاب :ع>لي مح>مد امل>طروش>ي مس>تشار ال>تراث وال>تاري>خ املح>لي بعج>مان ،وق>راءة ف>ي ك>تاب
)ت >>أم >>الت ف >>ي ال >>سعادة واإلي >>جاب >>ية( ل >>سمو ال >>شيخ مح >>مد ب >>ن راش >>د آل م >>كتوم ،وم >>لفا ً م >>هما ً ع >>ن ال >>ترب >>ية
األخ>>الق>>ية ف>>ي اإلم>>ارات وم>>وض>>وع>ا ً آخ>>ر ع>>ن ال>>ترب>>ية األخ>>الق>>ية ف>>ي ال>>ياب>>ان ،وح>>وارا ً م>>ع خ>>ول>>ة ال>>حوس>>ني
م>دي>رة أح>دث معه>د ل>تدري>ب امل>علمني ف>ي عج>مان ،إل>ى ج>ان>ب م>وض>وع>ات أخ>رى ص>حية وث>قاف>ية وت>رب>وي>ة
وي>>ختم األس>>تاذ خ>>ميس ع>>بداهلل م>>دي>>ر التح>>ري>>ر ال>>تنفيذي ص>>فحات املج>>لة ب>>صرخ>>ة أخ>>رى  -ع>>سى أن ال
تكون صرخة في ٍ
واد  -ضد هذا الهجوم الكاسح للغة األجنبية على لغتنا القومية.
وه>>ذه دع>>وة ل>>قراءة ه>>ذه املج>>لة ال>>ترب>>وي>>ة ال>>تي تس>>د ف>>راغ >ا ً ف>>ي م>>نظوم>>تنا ال>>تعليمية ال>>تي ت>>عان>>ي م>>ن ش>>ح
املجالت التربوية.
املستشار الثقافي والتربوي
زكريا أحمد عيد

