إضاءة على المهنة

كانت مهنة التعليم وال تزال موضع تقدير واحترام من قبل غالبية أفراد المجتمع نظراً
للدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في صقل شخصية التالميذ وتنمية مهاراتهم الحياتية والمعرفية والوجدانية.
وبسبب هذه األهمية فإن فرص العمل تبقى دائماً مفتوحة ومتوفرة للمتخصصين في مجاالت التعليم المتنوعة
وإن كانت التقديمات المالية تتفاوت بتفاوت أمكنة التعليم والموقع الذي يتواله المعلم .وكما هو معروف فإن
دور المعلم ال يقتصر على نقل المعرفة والمعلومات المرتبطة بالمقررات الدراسية إلى تالميذه وحسب ،بل
يتعداه إلى توجيههم وإرشادهم وتعديل سلوكهم نحو األحسن.

أبرز المهام

يحضر الدروس ووسائل اإليضاح المرتبطة بها ،ويقوم بالتوزيع السنوي والفصلي والشهري للدروس.
ّ
ويتحقق من سجالت حضورهم وغيابهم ،وملفاتهم
يقوّم عمل تالميذه ويضع لهم العالمات المناسبة،
الشخصية.
بشكل سلس وواضح بما يتناسب مع قدرات التالميذ مراعياً الفروقات الفردية.
يشرح الدروس
ٍ
يسعى إلى تطوير القدرات الفكرية واإلبداعية والمعرفية واألخالقية واالجتماعية لتالميذه من خالل أنشطة
تربوية متنوعة.
يشارك في المجالس واللقاءات التربوية واإلدارية التي تعقد داخل المدرسة وخارجها.
يستقبل األهالي الراغبين بمتابعة أوضاع أبنائهم ويزودهم بشرح مفصل عن تطورهم التعليمي والتربوي.
يتشاور مع منسق المادة لتصحيح الخلل وإبداع أفكار جديدة تفيده في عمله.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية البحثية  -الشخصية االجتماعية  -الشخصية التقليدية.

المهارات والقدرات المطلوبة

إعطاء التعليمات :تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.
فهم القراءة  :فهم الجمل والفقرات.
عدد سنوات
التوجيه :تقييم وتقويم األفراد عند تعلم أو فعل بعض األشياء.
الخطابة :التحادث مع اآلخرين بفاعلية لنقل المعلومات.
اكتشاف االستراتيجيات :استخدام المقارنات المتعددة عند تعلم أو تعليم مسائل الدراسة:
جديدة .
4–3
اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
إدراك العالقات اإلجتماعية :فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم .
سنوات
التعبير الشفهي :القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
فهم الغير :القدرة على فهم كالم اآلخرين .
اإلدراك الشفهي :القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في
الخطابات الشفهية.
وضوح التخاطب :القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لآلخر.
التعبير الكتابي :القدرة الكتابية على إيصال المعلومات واألفكار بشكل مفهوم لآلخرين .
تدفق األفكار :القدرة على غزارة األفكار حول موضوع محدد ،حيث العبرة بعدد األفكار وليس نوعيتها أو
صحتها أو ابتكارها.

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

الجامعة اللبنانيّة  -الجامعة األميركيّة في بيروت – جامعة الق ّديس يوسف – الجامعة اللبنانيّة الدوليّة  -جامعة
سيدة اللويزة – الجامعة اللبنانيّة األميركيّة – جامعة هايكازيان – جامعة البلمند – جامعة الجنان – الجامعة
الحديثة لإلدارة والعلوم ...MUBS

