
 ڕۆڵی مامۆستا

. س درێژی مامۆستا و فێرکار، بۆ تێرکردنی ویستی پرسیار کردنی مندااڵن زۆر گرنگه فه پاشخانی هۆشیاری و زانیاری و نه   

.زانه ی مه ها و گاڵته بێ به و به  گرهرب ند وه هه ست و ڕاوبۆچوونی مندااڵن به به م مه رده هه   -١  

 

الی  له  کار بهێنه، که به  واژانه سته مک و ده و چه  و وشه ئه  وڵبده چێت، هه ده ڕێوه پۆلدا به  فی له لسه کاتێک گفتوگۆ و دیالۆگی فه  -٢

.ن گه و زووتر تێیده  مندااڵن ئاسنتره  

 

.وه یته ، ڕوونبکه و ساده  کی ئاسان یه شێوه هکان، ب واژه، قورس و گرانه سته و ده ، وشه  وڵبده هه -٣  

 

.ستیان چیه به مه  ، که وه نه ی ڕوونبکه ن و هۆکه بکه ربڕینێکیان، ڕاڤه کان گشت بیروبۆچوون و کۆمێنتار و ده ، تا منداڵه وڵبده هه -٤  

 

  و پاساو به  هانه به  وڵبده یت و هه دا بکهمترباش(  و پاساوی، )باش( و )که  هانه لماندن و به نێوان سه  بێت بزانیت جیاوازی له ده  -٥

.یت دا ڕێکبخه سایه ی له واڵنه و هه ، تا ئه وه ک بدۆزیته ڕێسایه  وڵبده . هه وه ره و پاساوی نوێ ڕوونبکه  هانه به  

 

ی  وه و بیروڕا گۆڕینه ی گفتوگۆ مایه  بێته ده  وه ی جار ئه جێبهێڵیت، زۆربه اڵم( به یی)بێ وه کراوه ترسێ پرسیارێک به مه  وه له -٦

.نوێ  

 

ک  وانیش وه ڵکو ئه موو شتێک نازانن. به و هه  کانیش سنورداره وره زانیاری گه  کاندا دانی پێدابنێ و باسیبکه، که م منداڵه رده به له -٧

.ن و شتی نوێ فێرببن بکه ن، تا زانیاری خۆیان زیاد ده وڵده ڵ مندااڵندا هه گه مندااڵن و له  

 

  ردابێت. ئاشکرایه سه گۆڕانی به  و  بزاوتدا بێت  له  میشه کاتی فگتوگۆ و دیالۆگدا، هه  له  وه بێت بیرکردنه ده   که بێت، بیرت هه -٨

.مه ، یان که نییه  وه یه باره زانیاری له  دا فێربیت، که و بواره زانیاری له -دات شت وڵده مرۆڤ هه  

 

٢٠٠٢مامۆستا کاترینا ) نهرویجی( له فێرگهی پاشای گهورە له ڕەواندوز،   

    


