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اليوم للتعبير عن "االمتنان" لمعلمك.
هـــــــل يـــــــــــــــــمكنك تــــــــــــــصور الــــــــــــــــــحــيــاة بــــــــــــــدون وجــــــــــــــود الــــــــــــــــــمــعــلــم؟

املقدمة : 

مـنذ بـدايـة جـائـحة كـوفـيد -19 ، أخـذ املـعلمون حـول الـعالـم زمـام املـبادرة فـي االسـتمرار فـي تـقديـم تـعليم 

جــيد مــع الــتكيف مــع بــيئة جــديــدة مــليئة بــالتحــديــات، عــلى الــصعيد الــعاملــي ، لــعب املــعلمون أيــضا دورا 
رائدا في الحفاظ على مجتمعات التعليم آمنة وصحية. 

سـيكون يـوم املـعلم الـعاملـي بـمثابـة مـنصة لـلمعلمني لـيتم االسـتماع إلـيهم وهـم يـواصـلون تـكريـسهم لـبناء 
غد أفضل لطالبهم. 

كــــان املــــعلمون دائــــما فــــي الــــصدارة ، فــــي مــــسؤولــــياتــــهم الــــيومــــية فــــي املــــدارس وأدوارهــــم الــــقياديــــة فــــي 
املجتمعات. 

 فــي الــعصر الحــديــث ، واجــه املــعلمون والــتعليم مــزيــدا مــن التحــدي لــالســتجابــة لتحــديــات بــيئة الــتدريــس 
والتعلم الجديدة واالحتياجات املتطورة ملجتمعاتهم طوال جائحة كوفيد -19. 

يُــعد يــوم املــعلم الــعاملــي لهــذا الــعام فــرصــة لــلتركــيز عــلى املــعلمني وتســليط الــضوء عــلى قــدرات املســتوى 
الـذي لـديـهم فـي الـتدريـس والـتضامـن مـع جـميع املـعلمني ، فـهم بـالـفعل رواد األزمـات وهـم أيـضا صـانـعوا 

املستقبل.

املعلم صديق وحكيم ومرشد يغرس الثقة في عقول الشباب ويوجههم ويشجعهم على الحلم.



اليوم للتعبير عن "االمتنان" لمعلمك.

https://en.unesco.org/commemorations/
worldteachersday 

اليونسكو: 

فــي عــام 2020 ، ســيحتفل الــيوم الــعاملــي لــلمعلمني بــاملــعلمني تــحت شــعار "املــعلمون: الــقيادة فــي األزمــات ، 

إعـادة تـصور املسـتقبل“، يـوفـر هـذا الـيوم مـناسـبة لـالحـتفال بـمهنة الـتدريـس فـي جـميع أنـحاء الـعالـم ، وتـقييم 

اإلنــجازات ، ولــفت االنــتباه إلــى أصــوات املــعلمني ، الــذيــن هــم فــي قــلب الــجهود املــبذولــة لــتحقيق هــدف الــتعليم 

العاملي املتمثل في عدم ترك أي شخص خلف الركب. 

لـقد أضـافـت جـائـحة كـوفـيد -19 بـشكل كـبير إلـى التحـديـات الـتي تـواجـهها أنـظمة الـتعليم املـمتدة بـالـفعل فـي 

جــميع أنــحاء الــعالــم، لــيس مــن املــبالــغة أن نــقول إن الــعالــم يــقف عــلى مــفترق طــرق ، واآلن أكــثر مــن أي وقــت 

مضى ، يجب أن نعمل مع املعلمني لحماية الحق في التعليم وتوجيهه إلى املشهد الذي نتج عن الوباء. 

إن مــسألــة قــيادة املــعلم فــيما يــتعلق بــاالســتجابــة لــألزمــات ليســت فــقط فــي الــوقــت املــناســب ، ولــكنها مــهمة مــن 

حـيث املـساهـمات الـتي قـدمـها املـعلمون لـتوفـير الـتعلم عـن بـعد ، ودعـم الـفئات الـضعيفة مـن الـسكان ، وإعـادة 

فـــتح املـــدارس ، وضـــمان تـــخفيف فـــجوات الـــتعلم، ســـتتناول املـــناقـــشات املـــتعلقة بـــالـــيوم الـــعاملـــي لـــليوم الـــعاملـــي 

أيضا دور املعلمني في بناء املرونة وتشكيل مستقبل التعليم ومهنة التدريس.
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الــــــــــــــــــتــعــلــيــم والــــــــــــــمدرســــــــــــــة

تســــــــبب جــــــــائــــــــحة COVID-19 فــــــــي أكــــــــبر تــــــــعليق 

لـلتعليم فـي الـتاريـخ، حـيث كـان لـه بـالـفعل تـأثـير شـبه 
عـــــاملـــــي عـــــلى املـــــتعلمني واملـــــعلمني فـــــي جـــــميع أنـــــحاء 

الـعالـم، مـن املـدارس مـا قـبل االبـتدائـية إلـى املـدارس 
الــــــثانــــــويــــــة، ومــــــؤســــــسات الــــــتعليم والــــــتدريــــــب الــــــتقني 

واملهني، والجامعات ، وتعليم الكبار. 

بحـلول مـنتصف أبـريـل / نـيسان 2020 ، تـأثـر 94 
فــــي املــــائــــة مــــن املــــتعلمني فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم 

بـــــالـــــوبـــــاء، ويـــــمثلون 1.58 مـــــليار طـــــفل وشـــــاب، مـــــن 
الــــتعليم قــــبل االبــــتدائــــي إلــــى الــــتعليم الــــعالــــي ، فــــي 

200 دولة. 

قـبل الـوبـاء، كـان الـعالـم يـواجـه بـالـفعل تحـديـات هـائـلة 

فــي الــوفــاء بــوعــد الــتعليم كــحق أســاســي مــن حــقوق 

اإلنسان. 

املـعلمون هـم الـعمود الـفقري ألنـظمة الـتعليم وال غـنى 

عـنهم لـلوصـول إلـى أهـداف الـتعلم، بـغض الـنظر عـن 
الــسياق والــوضــع ضــمن أزمــة كــوفــيد -19، هــم عــلى 

خــــــط املــــــواجــــــهة فــــــي ضــــــمان اســــــتمرار الــــــتعلم، فــــــي 

جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم، قــــام املــــعلمون وقــــادة املــــدارس 
بــالــتعبئة واالبــتكار بســرعــة لــتسهيل الــتعلم الــجيد عــن 
بـــــعد لـــــلطالب املـــــوجـــــوديـــــن فـــــي مـــــكان مـــــغلق، مـــــع أو 
بـــدون اســـتخدام الـــتقنيات الـــرقـــمية، كـــما أنـــهم كـــانـــوا 
يــــــشاركــــــون ويــــــقدمــــــون أشــــــكاال أخــــــرى مــــــن الــــــتعليم، 

بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــــى ذلـــــــك، يـــــــعد املـــــــعلمون ضـــــــروريـــــــني 

لـتوصـيل الـتدابـير الـتي تـمنع انـتشار الـفيروس، مـما 

يضمن سالمة األطفال ودعمهم.
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الــــــــــــــــــتــعــلــيــم والــــــــــــــمدرســــــــــــــة

بــالنســبة لــلعديــد مــن األطــفال، يــعتبر املــعلمون هــم 

األشــخاص املــؤثــريــن الــوحــيديــن فــي حــياتــهم، مــن 

الــالفــت لــلنظر، فــي مــا إذا كــان لــديــك مــعلم، فــأنــت 

من املحظوظني. 

فـــــي يـــــوم مـــــن األيـــــام، ســـــتنظر عـــــلى األرجـــــح إلـــــى 

حـــــياتـــــك ونـــــجاحـــــاتـــــك وأحـــــالمـــــك الـــــتي حـــــققتها أو 

األشياء الصعبة التي نجوت منها. 

مـــــــــــن املـــــــــــحتمل أن تجـــــــــــد أن كـــــــــــلمات املـــــــــــعلم قـــــــــــد 

ساعدتك في تحقيق هذه األشياء بفعالية. 

ربما تعرف بالفعل من سيكون هذا املعلم. 

 قـال مـفوض االتـحاد األفـريـقي: املـعلم هـو املـفتاح 

لــــــــضمان أن يــــــــطور شــــــــبابــــــــنا املــــــــهارات واملــــــــعرفــــــــة 

واملــــــــواقــــــــف والــــــــقيم والــــــــكفاءات املــــــــطلوبــــــــة لــــــــتحقيق 

أجـندة أفـريـقيا 2063 - أفـريـقيا سـلمية ومـزدهـرة 

ومتكاملة. 

تــــدعــــو األجــــندة األفــــريــــقية لــــعام 2063 إلــــى ثــــورة 

فـــــــــي الـــــــــتعليم واملـــــــــهارات وتـــــــــعزيـــــــــز نشـــــــــط لـــــــــلعلوم 

والــــــتكنولــــــوجــــــيا والــــــبحث واالبــــــتكار، لــــــجعل الــــــقرن  

القادم أفريقي. 

سـيكون مـن املسـتحيل بـدون املـعلم - املـؤهـل جـيدا 

، والــــــــحافــــــــز والــــــــدعــــــــم الــــــــكافــــــــي ، واملشــــــــبّع بــــــــقيم 

املــواطــنة املــسؤولــة الــتي ســيكون قــادرا عــلى نــقلها 

إلى األطفال والشباب تحت مسؤوليته. 

نــــشجعك عــــلى الــــعثور عــــلى نــــسخة وقــــراءة نــــتائــــج 

وتوصيات الدراسة بأنفسك. 

 نـــــتطلع إلـــــى جـــــعل الـــــتدريـــــس مـــــهنة أولـــــى تجـــــذب 

أفـــــــــضل الـــــــــطالب، ألنـــــــــه أهـــــــــم عـــــــــمل نـــــــــحو تـــــــــمكني 

اإلنــسان، وتــنمية الــقدرات لــالبــتكار وتــوفــير الــقيادة 

التحويلية في كل قطاع، نحو التنمية املستدامة. 

يـوم املـعلم الـعاملـي هـذا هـو الـيوم املـثالـي لـالحـتفال 

بـــمعلمك املـــفضل، إلظـــهار املـــعلم فـــي حـــياتـــك إلـــى 

أي مـــــدى يـــــعنيه لـــــك أو ملجـــــرد االعـــــتراف بـــــالـــــتعليم 

بـــــشكل عـــــام، بـــــعد كـــــل شـــــيء، فـــــإن أكـــــبر مـــــقياس 

ملـــــجتمع فـــــعال هـــــو قـــــوة مـــــهنة الـــــتدريـــــس فـــــي ذلـــــك 

املجتمع.

https://au.int/en/pressreleases/20171006/world-teachers-day-hrst-
commissioner-expresses-appreciation-african-teacher
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