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معلم الكبار

مدارس )هو المعلم الذي يقوم بتعليم فئة المتعلمين الكبار سواء في المؤسسات النظامية منها 

.  أو في المؤسسات الغير نظامية( وراكز تعليم الكبار
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مبررات إعداد معلم للكبار

خصوصية عمله والفئات التي يتعامل معها  .

دوره المنوط به في تغيير المفاهيم واالتجاهات.

االختالف والتنوع الكبير في الخلفيات الثقافية والمهنية والتعليمية لمعلم الكبار.

اختالف حاجات الكبار ودوافعهم عن الفئات األخرى.

تنوع طرق تعليم الكبار عن الصغار.

األدوار الجديدة للمعلم ومستحدثات العصر.

األخذ بمفهوم التربية المستمرة  .

تطوير مناهج وبرامج تعليم الكبار.
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واقع إعداد معلم تعليم الكبار
م من وفي الوقت الراهن أغلب معلمي الكبار في مراكز محو األمية و المدارس الليلية في السعودية ه

جموعة من معلمي المدارس التعليم العام حيث تقوم إدارة التعليم في منطقتها بالترشيح والتعاقد مع م
المعلمين بحسب معايير وضوابط  معينة مثل 
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ح التعميم لجميع المدارس بشأن الترشي
.لمدارس تعليم الكبار

تعميم بشأن االحتياج إلى مكلفات للعمل

ية بمدارس ومراكز تعليم الكبار وبرامج محو األم

شد مر/معلم/وكيل/استمارة ترشيح  للعمل قائد

.طالبي
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قد التركيز على أهمية التجديد في سياسة إعداد المعلم ، و،2030حيث تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 
ومن هنا تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهليهم وتطويرهم،"نص الهدف االستراتيجي السابع على 

.جاءت الجهود المتتالية من وزارة التعليم حول االهتمام بمجال تعليم الكبار 
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المعايير المهنية
للمعلمين 

يم والمعلمات للتعل
.العام 

-ثا  حدي–ولتلبية تطلعات الرؤية فقد أصدر 

هيئة مجلس الوزراءـ بشأن الموافقة على تنظيم

على إعداد تقويم التعليم والتدريب التي تشتمل

تدريب المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم وال

ق واعتمادها وتقويم تطبيقها وبناء وتطبي

لمعلمين االختبارات الخاصة بالكفايات المهنية ل

ومن في حكمهم في التعليم وإصدار الرخص

عتمدها المهنية الخاصة بها وفق الضوابط التي ي

.مجلس إدارة الهيئة القياس والتقويم
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معلما ، ومن هنا ينبغي إعادة النظر ( 13766)أشارت إحصائيات عامة عن اإلدارة العامة للتعليم المستمر أن معلمي ومعلمات تعليم الكبار بلغ عددهم 
ظامية، ليمية النوالبحث عن رخصة مهنية لهذا العدد الكبير، من معلمي ومعلمات تعليم الكبار، حيث لم ينل اهتماما  كغيره من معلمي المؤسسات التع

ره من معلمي فإنه لم ينل اهتماما  كغيسواء فيما يتعلق بإعداده أم في اختياره، حتى يصبح المعلم قادرا  على أداء مهام عمله بالشكل المطلوب
ثار سلبية بسبب المؤسسات التعليمية النظامية ،بسبب االعتماد على أفراد غير متخصصين في محو األميه ، وتعليم الكبار؛ مما نتج عنه آ

عدم تفهمهم للخصائص النفسية واالجتماعية للكبار وطرائق التعامل معهم ، وتدريسهم ، وحل مشكالتهم
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 التعليم ترخيص مهنة التدريس للمعلمني يف
يم الكبار العام واليت حتقق نفس اهداف تعل
:ميكن الوصول اىل االهداف التالية

دىن من الرتخيص يؤدي اىل حتقيق احلد األ•
يد ال حيث ان التعلم اجل: الكفاءة للمعلم

ءة أييت ابلصدفة، ووجود معلم ذي كفا
.يؤدي اىل حتقيق التعلم اجليد

املعلمني مهنيا  يةتنم•

.منياإلسهام يف تطوير برامج اعداد املعل•

يؤدي الرتخيص اىل التطوير الذايت•
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تصور مقترح لمعايير ومؤشرات الرخصة 
.ارالمهنية لمعلمي ومعلمات تعليم الكب

حتددكيلواضحةومؤشراتمعايريضوءيفاملعلمأداءقياسولضرورة
يصبححىتم،املعليفتوافرهايفرتضاليتالكفاايتأوضحوبشكل

.أداءهيطورممااملطلوبابلشكلعملهمهامأداءعلىقادرا  

ولضمانتعليمالجودةحتقيقإىلاحلقيقياملدخلهو:املعايريأنحيث
املعايريهذهوفقالعملمنالبداملهنةجودة
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ال تكرهوا "
أوالدكم على 

آثاركم ، فإنهم 
مخلوقون لزمان 

".غير زمانكم 

سقراط
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