


إضاءة على المهنة
تقضي معلمة مرحلة الروضات غالبية وقتها مع األطفال، لذلك ال بد أن تتمتع بصفات معينة تمّكنها من أداء 

مهامها بنجاح، ومن أبرزها الصبر واأللفة وبشاشة الوجه والقدرة على التعامل مع األطفال.
ال تزال هذه المهنة تستوعب المئات من الخريجين بشكل دوري، خاصة المؤهلين منهم، لذلك فإن فرص 
العمل تكون متوفرة بشكل عام، وإن كانت التقديمات متفاوتة بحسب مكان العمل . تؤمن هذه المهنة نوعا 
من المتعة والفرح لألشخاص الذين يرغبون في التعاطي مع األطفال الصغار ، لكنها قد تشكل عبًئا نفسًيا  
شديًدا  وإرهاًقا جسدًيا إ ذا ما أوكلت المعلمة بتعليم أكثر من صف، لذلك نجد أن العديد من المعلمات يتركن 

قسم الروضات بعد سنوات قليلة. 
أبرز المهام

تعليم المهارات األساسية لألطفال كتمييز األلوان، األشكال، األرقام، الحروف، النظافة الشخصية والتواصل 
اإلجتماعي.

تراقب أداء األطفال وتقّوم ، وتتبع تصرفاتهم ، تطورهم اإلجتماعي، وصحتهم الجسدية .
ُتشرف على نشاطات األطفال من قص وتلوين ولصق وتشكيل وغير ذلك.

تروي القصص المصورة أو الحركية لألطفال وتشاركهم في تمثيلها عبر مسرح الدمى أو المسرح التعبيري. 
ُتقدم باقة متنوعة من المواد لألطفال بهدف إكتشافها وإعادة إستعمالها في األنشطة التعليمية وألعاب الخيال .
أو  اإلجتماعية   ، السلوكية  التالميذ  مشاكل  حل  على  للعمل  النفسي  والمرشد  واإلدارة  األهل  مع  تتشاور 

التعليمية .
ُتحّضر األطفال للصفوف الالحقة بتشجيعهم على إكتشاف قدراتهم العقلية وقبول المهام الصعبة التي تعلمهم 

التحدي .      
الشخصّية المهنّية

الشخصية اإلجتماعية - الشخصية الفنية  - الشخصية البحثية.
المهارات والقدرات المطلوبة

إعطاء التعليمات: تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.
فهم القراءة : فهم الجمل والفقرات.

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 جديدة.
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

الكتابة: التواصل ألكتبي الفعَّال مع اآلخرين.
إدراك العالقات اإلجتماعية: فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم .
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 تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية - الجامعة األميركّية في بيروت – جامعة القّديس يوسف – الجامعة اللبنانّية الدولّية - جامعة 
والعلوم  لإلدارة  الحديثة  الجامعة   – الجنان  جامعة   – البلمند  جامعة   – هايكازيان  جامعة   – اللويزة  سيدة 
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