
 مسؤوليات المعلم وواجباته

 
 

 تتعدد مسؤوليات المعمم وواجباتو، ومن أىما:
 

 أواًل: مسؤوليات المعلم المهنية:
 

  االنتماء إلى مينة التعميم، وذلك من خالل مؤشرات أساسية، كثقتو بدور وأىمية ىذه
 المينة، والعمل عمى تطوير ذاتو مينيًا وثقافيًا.

 يم الفمسطينية وأىدافيا، وسعيو إلى تحقيق أىدافيا، االطالع عمى أبرز سياسات التعم
 وفق القوانين واألنظمة والتعميمات التي تحكم النظام التعميمي الفمسطيني.

 .األمانة في العمم وعدم كتمانو، ونقل ما تعممو إلى الطمبة 

 جراء الدراسات التربوية والبحوث اإلجرائية، واالطال ع المشاركة في الدورات التدريبية وا 
 عمييا.

 .االبتعاد عن ممارسة أي عمل أو مينة من شأنيا أن تسيء إلى دوره كمعمم 

 

 ثانيًا: واجبات المعلم نحو مدرسته:
 

 .االلتزام بواجبو الوظيفي واحترام القوانين واألنظمة 
 .تنفيذ المناىج والتقويم بأنواعو حسب األنظمة والتعميمات المعمول بيا 

 والعمل معا كفريق. التعاون مع المجتمع المدرسي 

 .المساىمة في حل المشكالت المدرسية 

 .الحفاظ عمى خصوصية المدرسة وأسرارىا 

 

 ثالثًا: واجبات المعلم نحو الطلبة:

 
 .االلتزام بمعايير المعمم المينية 
 الو، تعديل سموك الطمبة نحو األفضل بأساليب حضارية، بعيدا عن العنف بكافة أشك

 وتعويدىم عمى التسامح والحوار البناء، واالستماع لمرأي اآلخر واحترامو.



  قبول الطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف التي يعمميا قبوال حقيقيا، وعدم
 إىمال أي منيم.

 .غرس القيم واالتجاىات اإليجابية في نفوس طمبتو 

 دارة استثمار ينمي لدييم ثقافة حب التعمم والمطالعة واالست كشاف، والتفكير الناقد، وا 
 الوقت.

 .احترام خصوصيات الطمبة والحفاظ عمييا 

 

 رابعًا: واجبات المعلم نحو المجتمع المحلي:
 

 .القيام بدور القائد الواعي الذي يعرف القيم والمثل واألفكار التي تحكم سموك المجتمع 
 عطاء المثل الحي لتالميذه  ومجتمعو. توافق قولو مع تصرفاتو وا 

 .التفاعل والتواصل اإليجابي مع مجتمعو في قضاياه المصيرية والتحديات التي تواجيو 

 .أن تتكامل رسالة المعمم مع رسالة األسرة في التربية الحسنة ألبنائيا 

 .الظيور بمظير الئق في جميع المواقف االجتماعية و الثقافية والدينية 

  السياسية لجميع أفراد المجتمع.احترام المعتقدات الدينية والفكرية و 

 .اإلسيام في المحافظة عمى المدرسة من التجاذبات السياسية والفكرية 

 
 


