
 

 :وظيفة المعلمة في برنامج العربية لألتراك

 

 تأوال: اإللتزام بحصة ستة دروس يوميا والتحضير لكل درس بشكل مناسب قبل الدرس بوقت مناسب و بالتنسيق والتعاون مع المعلمات وعرض أدوا

 ..الدرس إلدارة المعسكر بوقت كاف حتى يتم التأكد من مناسبة الطريقة واألدوات للطالبات

بشكل  تثانيا: بعد موافقة اإلدارة على طريقة عرض الدرس يجب على المعلمات التعاون مع المساعدات العربيات والتركيات من أجل التنسيق للنشاطا

 .جيد وعرضها كذلك لإلدارة بوقت كاف ألخذ الموافقة الالزمة

 . لمسائية ووقت القيلولةثالثا: وقت استراحة المعلمة عند الحاجة هي أوقات المطالعات الصباحية وا

  .يمكنها الخروج في ساعات محددودة اذا احتاجت ذلك لضرورة ما بالتنسيق مع إدارة المعسكر

 .. رابعا: عليها أن تكون صبورة ومتعاونة مع طاقم العمل من إدارة ومعلمات ومساعدات وعامالت وطالبات وال تنحاز ألحد مهما كان األمر

م الطالبات بشكل دقيق أثناء العملية التعليمية لتتثبت من عدم وجود أية عوائق ومحادثة بلغات أخرى غير العربية لجميع خامسا: تقوم بمراقبة تعل

 ..الموجودين في مبنى المعسكر

يق حتى يتم انجاح ل دقسادسا: سيكون هناك استبيانات أسبوعية تقيم الطالبات وجميع العامالت في البرنامج ، يجب على الجميع التركيز على تعبئتها بشك

 .البرنامج وتثبيت الخلل إن وجد في الوقت المناسب حتى ال يتفاقم الوضع

 .اإلدارةسابعا: وظيفة المعلمة انجاح العملية التعليمية بكل طاقتها وليس لها أن تقارن نفسها مع غيرها أو تحاسب أحدا على شيء ألن هذا وظيفة 

 ..ج محدود بشهر ونصف ومن أجل ذلك يجب العمل دون تخاذل أو مللثامنا: الوعي التام بأن هذا البرنام

الية أهداف م تاسعا: هذا البرنامج غير ربحي أو تجاري وال يعد براتب مغر أبدا، بل هو برنامج تطوعي يدفع راتبا بسيطا جدا قد ال يكون جاذبا لمن له

 .وربحية

  . في مبنى خاص بالطالبات وال يمكن للمحرم البقاء فيه عاشرا: يهدف البرنامج لتكوين بيئة عربية مصغرة محدودة

ال أو ستقبال األطفحادي عشرا: البرنامج ال يتكفل بتذاكر الذهاب والعودة إال بعد انتهاء مدة المعسكر بنجاح مع المعلمة المتعاقد معها وليس هناك مجال ال

 .المرافقين

 .ئمثاني عشرا: مدة المعسكر شهر ونصف ، أي ليس بعمل دا

 .ثالث عشرا: ضرورة رحابة الصدر في هذه البيئة التي ستضم الجنسيات العربية المختلفة

 .لتكوين نموذج جيد للطالبات  رابع عشرا: مراعاة اللباس اإلسالمي المنضبط داخل المعسكر وعدم لبس الضيق من المالبس أو لبس البنطال

بتاتا، حيث يمنع ذلك للطالبات بشكل دائم ، لذلك على المعلمة أن ال تغري الطالبة باحضارها خامس عشرا: عدم استخدام الهاتف المتنقل في الصفوف 

 .هاتفها للدرس

 ..راجسادس عشرا: هذا البرنامج لغوي بحت وليس للمعلمة أن تطرح آراءا سياسية أو دينية أو مذهبية أو طائفية أو دعوية أو غير ذلك منعا لإلح

  ..قته في النظافة والطعام والشراب والعبادات على اآلخرين احترامها وعدم انتقادهاسابع عشرا: لكل مذهبه وطري

 اثامن عشرا: على الجميع مراعاة حساسية العيش في مجتمع مختلف ورعاية بعض األمور، المجتمع التركي حساس في بعض النقاط لذلك يجب معرفته

 .بشكل جيد ومراعاتها تجنبا للمشاكل


