


إضاءة على المهنة
حيث  وعاطفيًا  جسديًا،  فكريًا،  المجهدة  المهن  من  التعليم  مهنة  تعتبر   
المادة  تحضير  في  وقته  من  األكبر  الجزء  تخصيص  المعلم  من  تتطلب 
المعلم  تحته  يرزح  الذي  الكبير  النفسي  الضغط  إلى  االلتفات  مع  وإعدادها، 
نتيجة احتكاكه بمشاكل التالميذ اليومية، وتعرضه الدائم للرقابة والمراقبة من قبل المدير والمشرف 
والمنسق. وعلى الرغم من الضغط والتعب فإنها توفر تقديمات كثيرة ال يمكن تجاهلها حيث يعمل 
المعلم ضمن ساعات محّددة عادة ويستفيد من العطل المدرسية الكثيرة وخاصة في الصيف حيث 

يمكنه استغالل وقته في أنشطة أخرى.
أبرز المهام

يحضر الدروس ووسائل اإليضاح المرتبطة بها، ويقوم بالتوزيع السنوي والفصلي والشهري للدروس.
يقّوم عمل تالميذه ويضع لهم العالمات المناسبة، ويتحّقق من سجالت حضورهم وغيابهم، وملفاتهم 

الشخصية.
يشرح الدروس بشكٍل سلس وواضح بما يتناسب مع قدرات التالميذ مراعيًا الفروقات الفردية.

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.
التعليمي  تطورهم  عن  مفصل  بشرح  ويزودهم  أبنائهم  أوضاع  بمتابعة  الراغبين  األهالي  يستقبل 

والتربوي.
يتشاور مع منسق المادة لتصحيح الخلل وإبداع أفكار جديدة تفيده في عمله.

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية - الشخصية االجتماعية - الشخصية التقليدية.

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.
تعليم  أو  تعلم  عند  المتعددة  المقارنات  استخدام  االستراتيجيات:  اكتشاف 

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 .
وليس  األفكار  بعدد  العبرة  األفكار حول موضوع محدد، حيث  القدرة على غزارة  األفكار:  تدفق 

نوعيتها أو صحتها أو ابتكارها.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية - الجامعة األميركّية في بيروت – الجامعة اللبنانّية األميركّية – الجامعة اللبنانّية 
الدولّية – جامعة سيدة اللويزة – جامعة هايكازيان.. 
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