pGURU KINI
DIKENALI PERMADIK

milk

Persatuan Mahasiswa/i Sekolah Pendidikan
dan Pembangunan Sosial kini dikenali
sebagai PERMADIK bagi menggantikan
Subuh berjamaah pada jam 4.50 pagi, singkatan
digunakan
pGURU
yang
Keputusan
walaupun terdapat beberapa orang peserta sebelumnya.
penjenamaan
yang lewat. Setelah itu kuliah keempat semula tersebut diambil sempena pelantikan
bermula pada jam 5.15 pagi disampaikan
barisan kepimpinan bagi PERMADIK sesi
Sobri
bertajuk'Guru
En.
Mohd
Ismail
2010. Saudara JRD Surian Sebastian Banior
oleh
dan Masyarakat' Pada jam 6.15 pagi pula dilantik Presiden baru PERMADIK pada sesi
sesi riadah telah dilaksanakan diketuai oleh pemilihan berlangsung pada Februari 2010.
YM En. Raja Ismail Raja Lope. Pada jam 8.00 Selaras
tersebut
pembaharuan
'Beraspirasikan
Reformasi,
Mahasiswa
pagi sehinggalah tengah hari, aktiviti
'Berakit' telah dijalankan dengan dibantu
Berintegriri, Pendidikan Berkualiti' dipilih
oleh jurulatih-jurulatih dari Borneo Paradise moto baru PERMADIK.
Resort. Para peserta dikehendaki
berakit
menuju ke pulau berhampiran. Pada jam 2
petang, sekali lagi para peserta menjalani
aktiviti 'team buliding; juga dikendalikan
oleh jurulatih berpengalaman dari resort.
biasa, para peserta
Seperti
muslim
menunaikan solat maghrib berjamaah di
dewan. Setelah itu pada jam 7 malam,
kuliah kelima bertajuk'Sekolahku Syurgaku
'telah disampaikan oleh Dr. Sabariah Sharif.
Pada jam 8.30 malam pula, para peserta
melaksanakan aktiviti ketiga iaitu'Kembara
Malam' dengan diketuai dan dibantu oleh
jurulatih, staf resort dan orang kampung
sendiri. Para peserta terpaksa melalui jalan
kampung, denai dan laluan pantai yang
agak sukar apatah lagi di malam hari.
Pada hari terakhir, setelah solat subuh,
kuliah terakhir telah disampaikan oleh
Mejar (B) PM Dr Hamzah Omar bertajuk
'Insafi Diri/Refleksi Kendiri: Setelah itu
kesemua peserta melakukan senaman pagi
atau riadah yang dikendalikan oleh YM En.
Raja Ismail Raja Lope. Pada jam 8 pagi
kesemua peserta melaksanakan aktiviti LDK
oleh fasilitator dan
yang dikendalikan
dibantu oleh jurulatih resort. Pada jam
11.00 pagi aktiviti terakhir iaitu sesi refleksi
telah dilaksanakan di dewan. Para peserta
dikehendaki
membentangkan
refleksi
mereka mengikut kumpulan dan mengisi
borang refleksi kendiri secara individu.
Setelah itu, penutupan program atau kem
secara rasminya telah dilaksanakan oleh
ketua urus setia, En. Mohd Sobri Ismail.
Kesemua peserta'check out' pada jam 2.00
petang.
Kesimpulannya,
terdapat
walaupun
kelemahan
dan kekangan
beberapa
khususnya
masa persediaan
sebelum
program bermula, dan tenaga pensyarah
yang agak terbatas, program Bina Insan
Guru DPLI 2010 ini telah berjalan dengan
jayanya dan telah mencapai objektif yang
disasarkan. Adalah diharapkan program
seperti ini akan dapat diteruskan pada
masa akan datang agar bakal guru yang
akan dilahirkan
nanti dapat menepati
insan
watak
guru sebenar selaras dengan
aspirasi negara kita.

LEBIH 1,000 PELAJAR HADIRI
PERJUMPAAN BERSAMA

DEKAN SPPSSESI2009/2010

Perjumpaan bersama Dekan SPPS, Prof.
Madya Dr. Hj. Mohd Yusof Bin Abdullah telah
berlangsung
17 Januari 2010
pada
bertempat di Dewan Kuliah Pusat 1. Turut
hadir bersama di majlis tersebut adalah Prof.
Madya Dr Hjh. Na'imah Yusof selaku timbalan
dekan, Ketua-ketua program HT16, HT17,
HT18, HS20 dan HT06 serta Saudara Azrul
Ibrahim, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar.
Dalam ucapannya kepada lebih 1000 pelajar
yang hadir, dekan telah meminta bakal
pendidik agar sentiasa menunjukkan imej
tempoh
yang baik sepanjang
masa
ini,
4
tahun
pengajian
selama
mempraktikkan ciri-ciri guru yang berdisplin,
berperwatakan balk, berpakaian sopan dan
menepati masa.

Pengetahuan tentang isu semasa dalam
mahupun luar negara, terutamanya isu

pendidikan negara harus diketahui agar
kemahiran
insaniah dalam diri dapat
ditingkatkan. Pelajar juga haruslah mula
menyediakan diri untuk proses temuduga
sebagai langkah berterusan
membina
keperibadian, keyakinan dan ketrampilan
masing-masing. Kaedah ini menurut beliau
dapat memastikan peluang lebih cerah
untuk menjamin penempatan di sekolah.
Pelajar juga perlu lebih prihatin kepada
pencapaian akademik dan mengambil
langkah proaktif dalam memastikan PNGK
mereka pada tahap 2.75 dan ke atas. Di akhir
amanat beliau, Dr. Mohd Yusof memetik
kata-kata dari seorang tokoh pendidikan,
"seorang guru itu perlu membawa watak
dan wajah seorang guru".

