إضاءة على المهنة

يتعامل المختصون في هذا المجال مع األطفال واألوالد والشباب الذين
لديهم إعاقات متنوعة ،ويعمل عدد منهم مع تالميذ يعانون قصوراً عقلياً
أو مشكلة التوحد .كما أنهم يعلّمون المواضيع التي تُدرس في المؤسسات
ً
فضال عن تعليمهم
التعليمية العادية لتالميذ يعانون إعاقات جسدية أو تعليمية،
أموراً أساسية كمهارات الحياة والثقافة العامة .على المختص في مجال التربية المختصة أن يكون
حاضراً للعمل مع جماعات متنوعة مثل ذوي الصعوبات التعليمية ،القصور اللغوي ،القصور
العقلي ،االضطراب العاطفي ،القصور الحركي ،القصور السمعي ،التوحد ،اإلصابات الدماغية أو
ذوي اإلعاقات المتعددة.إن المتطلبات العاطفية والجسدية لهذه المهنة تفترض الصبر والقدرة على
التحمل وتحفيز التالميذ ،وتفهم حاجاتهم الخاصة ،وتقبل االختالف.

أبرز المهام

يرشد التالميذ حول المواضيع األكاديمية باستعمال تشكيلة واسعة من التقنيات :تعلم األصوات،
والتعلم الحسي ،والتكرار بهدف تعزيز التعلم بشكل يلبي حاجات التالميذ واهتماماتهم المتفاوتة.
يقترح استراتيجيات وتقنيات لتحسين المهارات الحسية ـ الحركية ،واللغة ،واإلدراك والذاكرة
لتالميذه.
يعلم التالميذ التصرفات المقبولة اجتماعياً ويستعمل التعزيزات االيجابية؛ ويلتقي األهل والمرشدين
ليناقش معهم تطور التلميذ.
يعدل المنهج العام ليوافق حاجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.
يتشاور مع األهل ،إدارة المدرسة ،المعلمين ،والعاملين االجتماعيين لتطوير خطط تعليمية مصممة
خصيصاً لتعزيز تطور التلميذ من النواحي التعليمية والجسدية واالجتماعية؛
ويواكب التالميذ عند تقديم االمتحانات المدرسية ،ودعمهم معنوياً ودراسياً.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية اإلجتماعية  -الشخصية الفنية  -الشخصية البحثية.

المهارات والقدرات المطلوبة

عدد سنوات
الدراسة:
4–3
سنوات

إعطاء التعليمات :تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.
التوجيه :تقييم وتقويم األفراد عند تعلم أو فعل بعض األشياء.
اكتشاف االستراتيجيات :استخدام المقارنات المتعددة عند تعلم أو تعليم
مسائل جديدة .
اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
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.

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

الجامعة اللبنانيّة  -الجامعة األميركيّة في بيروت – جامعة الق ّديس يوسف – جامعة سيدة اللويزة –
جامعة هايكازيان...

