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التربية المدنية وبناء اإلنسان المعاصر في مؤتمر تربية
بنها
أفتتح صباح يوم األحد الدكتور /السيد القاضي  -رئيس جامعة
بنيا مؤتم اًر عن التربية المدنية وبناء اإلنسان المعاصر الذي

تنظمو كمية التربية بالجامعة ويناقش في جمساتو الثالث عدة محاور أىميا محور عمم
النفس التربوي والصحة النفسية واإلدارة التربوية واإلعالم التربوي ،وتفعيل دور المدرسة في

تعزيز المواطنة وأىمية التربية المدنية في تشكيل الوعي السياسي لممواطن المصري في
عصر العولمة ،وبحضور الدكتور /جمال إسماعيل  -نائب رئيس الجامعو لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة والدكتور /ىشام أبوالعينين  -نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العميا والبحوث ،وعدداً من خبراء وأساتذة كميات التربية والمسئولين بو ازرة التربية والتعميم

وعدداً من ممثمي الجامعات المصرية.

حيث أكد الدكتور /إبراىيم فودة  -عميد الكمية ورئيس المؤتمر عمي أن ىذا المؤتمر يعقد
في وقت بالغ األىمية ،تسعي الدولة فيو إلي تطوير منظومة التعميم بمختمف مراحمو
وتطوير أداء المعمم واكسابو مزيد من الخبرات بإعتباره عماد العممية التعميمية وأشار إلي
أن التربية المدنية يعد مطمباً أساسي في الوقت المعاصر وذلك لترسيخ قيم المواطنة لذلك

سعت الكمية إلي عقد موتمرىا األول من أجل المحاولة لمبحث عن حمول لممشكالت

التعميمية والنيوض بالعممية التعميمية في مصر.
ومن جانبو أكد الدكتور /السيد القاضي  -رئيس جامعة بنيا عمي أن جامعة بنيا من
الجامعات الحكومية المصرية التي ليا بصمتيا الواضحة ،والتي تسطر سطو اًر من نور في

تاريخ التعميم المصري ،مضيفاً أن التعميم المصري رغم وجود سمبيات بو ورغم أن
المخرجات التعميمية ليست عمي المستوي المطموب ولكنو ليس بالسوء الذي يروده البعض.
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وتابع القاضي حديثو :البعض منا اليجيد سياسة اإلختالف مع بعضنا البعض ،وعدم
القدرة عمي سماع آراء الغير ،موضحاً أنو يجب األخذ باألدلة حتي نصل إلي القرار

والعمل بو وبعد اتخاذ القرار بديمقراطية يجب أن ننصاغ جميعاً ليذا القرار سواء مؤيدين
أو معارضين.

وأضاف أن أي مسئول يتخذ قرار ال يمكن أن يكون ىذا القرار في صالح الجميع فأي
تشريع لو مستفيدين وىم أنصار ليذا التشريع وأخرين يقممون من فوائد ىذا التشريع ،ولكن
يجب أن نتعمم جميعاً شيئاً واحداً وىو صالح الوطن ،وأن أي استثناءات وان كانت
لصالحك اليوم فغداً ستكون عبء عميك وعمي أوالدك.

وشدد رئيس الجامعة عمي أىمية أن نعمم أوالدنا معني القيم والشرف واألخالق فيم تاج
عمي رؤوس الجميع ،مشي اًر إلي أن المدرسة ليست فقط لمعمم بل لمتربية ايضاً وتعمم اإللتزام

وميارات التواصل والتعامل مع األخرين واكتساب خبرات متعددة وقيم تربوية ،موضحاً أن
تحصيل العمم بالدروس الخصوصية ينتج انسان ال يجيد التعامل مع األخرين.

وقال القاضي :أن من ميام القيم المدنية ىو إعداد مواطن صالح قادر عمي التعامل مع
األخرين ،مطالباً أن تكون مواقع التواصل اإلجتماعي لمتعبير عن الرأي بحيادية ودون

تجريح أو استخدام ألفاظ غير مقبولة ،وتعميم أوالدنا حب وتقدير مؤسسات الدولة وأىمية
الحفاظ عمييم.

وطالب القاضي خالل المؤتمر بإشراك الطالب داخل المدارس والمؤسسات التعميمية
المختمفة في كافة األنشطو داخميا من تعميم ونظافة وصيانة وأمن ،حتي يشعروا بالمسئولية
تجاه مؤسساتيم التعميمية ،موضحاً أن ىذه التجربة تم تطبيقيا بنجاح في كمية ىندسة شب ار

منذ أن كان عميداً ليا ،وأنو جاري تعميم ىذه التجربة عمي مستوي جامعة بنيا.

وأضاف أن مصر تمر بضائقة يجب العبور منيا بالعمل والتعاون بين كافة أطياف
المجتمع والبعد عن اإلستغالل والجشع ،مطالباً الييئات التنفيذية بأداء دورىا بجدية في

الرقابة عمي السمع وعدم السماح بإستغالل المواطنين نتيجة لبيع سمعو أو تقديم خدمة.
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فيما أوضح الدكتور /جمال إسماعيل عمي ضرورة غرس قيم التسامح والعمل بين الطالب
في المدارس بيدف النيوض بالمجتمع.
وأشار الدكتور /ىشام أبوالعينين في كممتو إلي أىمية موضوع المؤتمر في إسترجاع
منظومة القيم التعميمية ،حيث شب الجيل الحالي تحت مظمة التربية والتعميم ،فمما فرطنا
في منظومة التربية تفشت الظواىر السمبية مثل الغش الجماعي وعنف الطالب ضد
معممييم ،مما أدي بالتبعية إلي تدىور منظومة التعميم ،وطالب القائمين عمي المؤتمر
بالخروج بتوصيات عممية إلعادة المنظومة التعميمية واألخالقية إلي سابق عيدىا.

