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 ..ءنبا ال  يف تعلمي  البيتدور 

ذ أ نبا هئم، و ال هل  خ صة نبني التعلمي عالقة شلك  يثكثرًيا م  اعمتدت العالقة عىل املس توى ادلرايس اذلي حيرزه ال نبا ء، ب ا 

ل  مهنم، يا ل الرىض من يتفوق فقد ترتبت  "عن نبعد"نبيامن يع ين غري املتفوق لُتلىب طلب ته، وكون التعّلم يف ظل اجل حئة حتوم

ض فية وأ دوار جديدة محله  عهنم التعلمي  رضهت  اجل حئة ، مف  ال دوار اليت فالاعتي دي نبني جدران املدرسةعىل ال هل مسؤولية ا 

 عىل ال هل فامي يتعلق نبتعلمي أ نبا هئم؟

ن  وأ   مبقرري تية متاوعة أ دى ال هل دور املعلمني ل نبا هئم، لكن ذكل مل يرتبط ارتب ًط  وثيقً  يف مواقف ح  كت ب، أ م  اليوم ف  

أ حد أ مه ال دوار هو دور املعّل اذلي يسري وفق كت ب حمدد ال مر اذلي يرتب عىل ال هل منح أ نبا هئم الشعور ابل م ن 

 .يف نفوسهم ليقبلوا التعّل مهنم ومعهم والطمأ نينة أ ثا ء تدريسهم وأ ن يغرسوا الثقة

عىل ال هل الاعتي د عليه وهذا ال مر متعلق ابلشق التقين أ كرث من الشق  يس توجب امله رات التكنولوجية ج نب همم

ذ جيب عىل ال هل معرفة تشغيل املاص ت ومت نبعهت   ثة وحامية ال نبا ء من كيفية التع مل مع الربجمي ت اخلبي جب نب التكنولويج، ا 

 .الض ر وامليسء احملتوى

دارة الوقت، والالزتام هب  أ م م أ نبا هئم الطلبة  ن عىل ال هل تمنية هم رات ا  ويك يبقى ال نبا ء يف جو تعلميي مش نبه جلو املدرسة ف  

ىل تمنية هم رات التعّل اذلايت ض فة ا  عديل خالل هذا الوقت من الع م ادلرايس واذلي مت فيه تخ صة  – يك يكونوا قدوة هلم، ا 

نذار  التعلمييةال جندة  حث عن مص در  علمهم البف ل هل ليسوا خرباء يف املواد ادلراس ية لكمه ، وهذا ال مر حيتم  -دون س نبق ا 

ىل تمنية هذا الاجت ه يف مم رس هتم ،يتعلمون مهن  م  سيرشحونه ل نبا هئم اليومية  فريى ال نبا ء كيف يتعّل أ هلهم ذاتًي  مم  يؤدي ا 

ىل ال هل لالس تفس مضن املاص ت واملواقع الآمنة، وجيعلهم حيرصون عىل التعّل اذلايت والبحث  ر واحلصول قبل أ ن يذهبوا ا 

 . هةةاجلعىل ال ج ابت 

ن الآاب جن هح ، وحتقيق أ هداف كرشاكء يف معلية الرتنبية،  ت،ء وال هم ا  ه  مه املسؤولون اليوم عن دمع مسرية التعلمي املزنيل وا 

املرجوة، ويك يضماوا جن هح  ف  ن علمهم التحيل ابلصرب أ وًل، والظهور مبظهر الواثق املامتسك أ م م ال نبا ء اذلي يس تطيع التكيف 

 ، واملت نبعة املس مترة لتحصيل أ نبا هئم.مع الظروف الط رئة ومس تجدات احلي ة

 


