
 مقدمة بحث عن يوم المعلم

تحتفل كافة دول العالم في الخامس من شهر أكثوبر من كّل عام بيوم المعلم العالمي، والذي يُصادف موعده في تاريخ الذكرى السنوية 

يُقدمها  م بشأن وضع المعلمين، إذ يُظهر المجتمع الدولي بهذا اليوم المساهمات الكبيرة التي1966العتماد توصية اليونسكو لعام 

دودة المعلمون للتعليم والتنمية في المجتمع، إذ ينتظر األشخاص من كافة أنحاء العالم قدوم هذا اليوم الذي لم يتبق على قدومه سوى أيام مع

تقديمهم من أجل الفخر بالمعلمين واالحتفال بهم، وتكريمهم على كّل ما بذلوه من جهود متفانية من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية، و

 لألفضل ألبنائهم الطلبة في كّل مكان.

 

 بحث عن يوم المعلم

م الذي أولّت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( التعليم والمعلم اهتماًما خاًصا، وعدتّه أحد وسائل الوصول إلى السال

م كيوم عالمي ومناسبة دولية وضّحت اليونسكو أّن المعلم 1994عام  تهدف إليه المنظمة عالميًا، ومن خالل إعالنها عن يوم المعلم في

قه روح العملية التعليمية وأساسها، وجاء اإلعالن عن هذا اليوم بهدف إبراز مكانة المعلم في المجتمع، والمهمة الكبيرة التي تقع على عات

 بحثاً شامالً عنه في سطورنا التّالية: من أجل االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، ومن هذا المنطلق نرفق

 نبذة عن يوم المعلم

ه الهيئة يوم المعلم هو مناسبة عالمية أقرتّها اليونسكو كمناسبة سنوية من أجل االحتفال بالمعلمين في كافة أرجاء العالم، وذلك إيمانًا من هذ

لوم المختلفة ألبنائنا الطلبة، فالمعلم هو األساس والعنصر الرئيسي الذي الدولية بدور المعلم الكبير في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الع

يقود التعليم في المؤسسات التعليمية، وباتت كافة الدول حريصة على إيالء هذا اليوم أهمية خاصة، وتقدير المعلمين وتكريمهم بما يليق 

 بهم.

 

 2022موعد االحتفال بيوم المعلم 

، إذ يُحتفل بهذه اليوم على مستوى دول العالم 2022في يوم األربعاء الموافق الخامس من شهر أكتوبر  2022يُصادف يوم المعلم لعام 

كافة، وتحرص الجهات المسؤولة عن الهيئات التعليمية على تكريم المعلم في هذا اليوم، وبيان الدور الكبير الذي يؤديه المعلم من أجل 

بكّل شخص في المجتمع المساهمة في االحتفال بهذا اليوم من أجل تقدير المعلم وتحفيزه لتحّمل التحسين والتطوير على التعليم، ويجدر 

 ثقل هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.

 

 1444موعد االحتفال بيوم المعلم 

هـ، إذ تُشارك الدول  1444م هـ في يوم األربعاء الموافق التاسع من شهر ربيع األول لعا 1444يُصادف يوم المعلم للعام الهجري 

تي يحظى بها العربية كافةً دول العالم االحتفالية الكبيرة بهذه المناسبة العالمية، وذلك إيمانًا من المجتمع العربي بأهمية المعلم، والمكانة ال

لمين خيًرا، وفي ذلك ُروّي عن السيدة بين أفراد المجتمع، ويجدر بالذكر أّن الدين اإلسالمي أولى اهتماًما كبيًرا بالمعلم، وأوصى بالمع

(. -رضي هللا عنها-عائشة  ُِّّم الخيرِّ يستغفُر لَهُ كلُّ شيٍء حتَّى الحيتاُن في البحرِّ  بقولها: )ُمعل

 

 مظاهر تكريم المعلم

ع، ونُدرج في ما يأتي عدد تحرص كافة دول العالم على تكريم المعلم في هذا اليوم، وذلك بهدف إظهار المكانة الكبيرة له بين أبناء المجتم

 من أبرز مظاهر االحتفال بهذا اليوم:



 . تكريم الهيئات اإلدارية للمعلمين في كافة الهيئات التعليمية من خالل تقديم شهادات التقدير والهدايا الرمزية.1

 كنوع من الفخر بهم.. مشاركة الطلبة في االحتفال بهذا اليوم من خالل تقديم بطاقات المعايدة والهدايا لمعلميهم 2

 . إقامة احتفاليّة على مستوى المدارس كافة من أجل إظهار الدور الكبير للمعلم في المجتمع، وتقديم الدعم والشكر له.3

 . تخصيص فقرات متنوعة عن يوم المعلم، وبيان مكانة المعلم إللقائها ضمن اإلذاعة المدرسية في يوم المعلم.4

 لثقافية المختلفة في المدارس من قِّبل الطلبة لالحتفال بهذا اليوم.. إقامة عدد من البرامج ا5

 دور المعلم في العملية التعليمية

 يؤدي المعلم دوًرا رئيسيًا في العملية التعليمية، ويظهر ذلك من خالل اآلتي:

 عاون.استطاع المعلم تحويل البيئة الصفية بالشكل التقليدي إلى بيئة حديثة قائمة على التفاعل والت

. يحرص المعلم على التطور والتجديد في العملية التعليمية من خالل اطاّلعه على خبرات المهنة المتطورة، واألساليب والتقنيات 1

 الحديثة.

 . ينقل المعلم الخبرات المتطورة إلى طالبه بشكل فعال وإيجابي من خالل الغرف الصفية.2

 نمو الشامل للطالب.. يؤدي المعلم دوراً رئيسياً في رعاية ال3

 أهمية يوم المعلم

قول يُشّكل يوم المعلم أهمية كبيرة بين المناسبات التي يُحتفل بها عالميًا، فالمعلم هو اللبنة األساسية في المجتمع، وهو نور وضياء للع

واألمر الذي ال شك فيه بأّن المعلم وحضارات األمم، ودون وجوده لن تستطيع الشعوب النهوض والتطور ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، 

قديم المربي األول ألبنائنا الطلبة، والمؤثر األول بهم، وبذلك فإّن االحتفال بهذا اليوم يمنح المعلم شعوًرا بالفخر، ويكون داعًما له لت

 األفضل، ويشعر بالسعادة نظًرا للتقدير الذي يُقّدم له.

 كلمة عن يوم المعلم

 ي المعلم حقه وبيان مكانته في المجتمع، ومن خالل الكلمات اآلتية نتحدث بشكل بسيط عن يوم المعلم:تكاد الكلمات ال تُوفّ 

 

نَّا، وما يطلُّ علينا يوم المعلم العالمي هذا العام، ونحن كلنا أمل على أن نستطيع أن نقدم من الشكر والتقدير للمعلمين جميعًا ما يستحقونه م

بعض تلك المشاعر تجاه المعلمين، فالمعلم هو منارة تضيء طرقات الجهل، وتحمل األجيال جياًل بعد جيل إلى  هذا االحتفال إاّل تعبير عن

 محطات النجاح، فالمعلم شمس علم ومعرفة، وبحر تضحية وإحسان، يبذل كل جهٍد في سبيل العلم والتعليم، ومهما تكلمنا لن نوفيه حقه.

 

المعلمين، ورّدِّ بعض الجميل لهم، حتى يستشعروا بعض التقدير من طالبهم وأبنائهم، ونسأل هللا وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل تقدير 

 أن يلبَسهم ثوب الصحة والعافية على الدوام، وأن يجزيهم خيًرا على كل ما يبذلونه في سبيلنا وفي سبيل العلم.

 

 خاتمة بحث عن يوم المعلم



دنا في الكالم فيه عن يوم المعلم تفصيليا، وذلك من خالل التطّرق لذكر أهمية يوم المعلم، وهكذا اآلن نكون قد أنهينا بحثنا، حيث سرَ 

للعام ومكانة المعلم ودوره الرئيسي في المجتمع وفي البيئات التعليمية المختلفة، فضاًل عن التطّرق للحديث عن مواعيد االحتفال بهذا اليوم 

 كلمة معبرة تتحدث عن يوم المعلم، والمكانة العظيمة له على مدى سنين طويلة عبر التاريخ. الميالدي والهجري، وفي نهاية بحثنا أدرجنا

 


