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التدريب امليداني
األهداف:
في نهاية برنامج التربية العملية يتوقع من الطالب املعلم أن يكون ً
قادرا على:
 .1التخطيط واإلعداد لعملية التعليم والتعلم
 .2إيجاد بيئة صفية مناسبة لعملية التدريس.
 .3ممارسة التدريس بفعالية بما في ذلك استخدام التقنيات املناسبة.
 .4تحمل مسؤوليات مهنة التدريس وااللتزام بأخالقياتها.

املخرجات التعلمية التعليمية:
يتوقع من الطالب املعلم في نهاية برنامج التربية العملية امليدانية أن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
ُيظهر ً
ولعلم التدريس.
فهما عميقا للمحتوى ،ومتطلباته السابقةِ ،
ُيظهر معرفة شاملة لخلفيات الطلبة ،ومهاراتهم واهتماماتهم.
ّ
ّ
تمثل ً
تعلما ذا قيمة يناسب الطلبة.
يصمم نتاجات تدريس
ً
ُيظهر دراية بمصادر التعلم املتوافرة في املدرسة.
ّ
ً
خططا تدريسية ُم َ
ّ
حكمة ،تدمج التكنولوجيا في التدريس ،وتساعد الطلبة على االنهماك في التعلم.
يصمم
ّ
يصمم تقييمات محوسبة للطلبة تتواءم واألهداف التدريسية.

يوجد بيئة صفية مراعية تحترم الفروقات بين الطلبة.
.7
ِ
 .8يؤسس بيئة صفية تؤصل للتعلم.
 .9يضع قواعد وإجراءات صفية يمكن تطبيقها بسالسة.
 .10يصوغ معايير سلوك واضحة تستجيب بشكل مالئم لسوء سلوك الطلبة.
 .11يحرص على توفير بيئة صفية آمنة.

شفهيا أو ً
ً
كتابيا.
 .12يتواصل بوضوح مع الطلبة ،سواء
 .13يستخدم أسلوب املناقشة وطرح األسئلة بما يعكس مهاراته العقلية العالية.
 .14يدمج الطلبة في أنشطة تعلم تالئمهم.
 .15يزود الطلبة بتغذية راجعة فورية ذات جودة عالية.
 .16يستجيب الهتمامات الطلبة بالتعديل على خططه الدرسية عند الحاجة.
 .17يتأمل تدريسه بعناية.
 .18يحرص على االحتفاظ بسجالت محوسبة دقيقة وفعالة.
ُ
شرك أولياء األمور في التدريس بشكل هادف.
 .19ي ِ
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 .20يساهم بفعالية في األنشطة املدرسية واملهنية واملجتمعية.
 .21يشارك بفعالية في أنشطة التطوير املنهي عبر االنترنت أو ً
وجها لوجه.
 .22يمتلك القدرة على توظيف أدوات التكنولوجيا وبرمجياتها في التدريس.

محتوى التربية العمليــة
يحاول مساق التربية العملية ترجمة إطار منهي متكامل يعمل بموجبه املعلم ذو الكفاءة ،ويسهم بشكل ّ
فعال في تطوير عملية التعلم
والتعليم ،وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس.
ْ
ً
باقتدار على
متعمقين فيها ،وأن يتمكن من العمل
وفهم
ويحدد هذا اإلطار مجاالت أربعة على املعلم أن يكون قادرا على إظهار معرفة ٍ
ٍ
تفعيلها داخل الغرفة الصفية وخارجها.وهذه املجاالت األربعة هي:
.I

التخطيط وإعداد الدروس.

.II

البيئة الصفية.

.III

التدريس.

.IV

املسؤوليات املهنية.

ويشتمل كل من املجاالت األربعة السابقة على عدد من املكونات ،تبلغ في املجموع (ً )22
ً
أساسيا (انظر املالحق 1 :و 2و.)15
مكونا
ويوظف مساق التربية العملية هذا اإلطار  -بمجاالته األربعة  -كأداة للتوجيه ،واإلشراف على التالميذ املعلمين في امليدان ،ويشجع
ّ
التالميذ املعلمين باملقابل على استخدام ذات اإلطار كأداة للتفكر والتقييم الذاتي ،والتنمية املهنية املستمرة .كما يتم تقييم اداء التالميذ
ً
استنادا إلى هذا اإلطار – ً
بناء على مالحظة أدائهم املتواصل الذي يتم توثيقه في ملفات اإلنجاز الخاصة بهم.
املعلمين –
وبما أن تصميم هذا اإلطار يستجيب لحاجات التالميذ املعلمين – قبل الخدمة وأثناءها – فإنه يشتمل على معايير واضحة يطلع عليها
ً
التالميذ املعلمون واملعلمون املتعاونون ومديرو مدارس التدريب وكذلك املرشدون األكاديميون ،وبما ال يدع مجاال لسوء الفهم فيما يتعلق بما
ُيتوقع من الطالب املعلم تحقيقه خالل فترة التدريب امليداني .وللسبب ذاته تكون هذه املعايير ذات مستويات قياس محددة تتسع لعدة
نواح متعددة.
خيارات للداء املتوقع – متميز وفعال وأساس ي وغير ٍ
مرض – وبالتالي تتيح للطالب املعلم إظهار قدراته املختلفة والتميز في ٍ
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ويستند هذا اإلطار في األصل إلى جهد جماعي تكاتف فيه معظم املعنيين بمستقبل مهنة التعليم في الواليات املتحدة األمريكية من
وعملت على توثيقه وتنظيمه الباحثة شارلوت دانيلسون بتكليف من جمعية اإلشراف وتطوير املناهج
هيئات ومعلمين وأكاديميين ومدارسِ ،
ً
ً
مرجعا ً
ولبنة أساسية في بناء برامج إعداد املعلمين في جميع أنحاء العالم.
) ،(ASCDمما جعله
هاما ٍ
وألن التربية العملية هي املمارسة املتكاملة لعملية التدريس ،وحتى يتسنى لنا دراسة هذه العملية وفحصها بشكل دقيق ،كان ال بد من
وضع خطة زمنية مناسبة تسمح بالتركيز على كل مجال من مجاالت اإلطار األربعة ً
وقتا ً
كافيا لتمكين الطالب املعلم من إتقانه ،دون إغفال
القضايا التي تتعلق باملجاالت األخرى التي تحتاج إلى متابعة وتطوير .فاالهتمام بمجال واحد في كل مرحلة من مراحل التدريب يأتي من قبيل
إعطاء األولوية في التغذية الراجعة للمجال الذي يتم تناوله في تلك املرحلة بالتحديد.
وبالنسبة للطلبة املعلمين غير العاملين في امليدان فإن الطالب املعلم يتحمل املسؤولية الكاملة في التدريس منذ بداية األسبوع السابع
بحيث يعتمد على نفسه في اإلعداد والتخطيط والتدريس وخلق البيئة الصفية املناسبة كما يتحمل املسؤوليات املهنية بكفاءة وفعالية وبشكل
متدرج يصل إلى النضج واالستقاللية الكاملة مع نهاية فترة التدريب العملي.
أما التالميذ املعلمون العاملون في امليدان فإنهم ليسوا بحاجة إلى فترة من املشاهدة واملشاركة الجزئية في بداية التدريب ولذا فإنهم
يتحملون مسؤولية التدريس الكامل منذ بداية التدريب العملي ويتلقون التغذية الراجعة املكثفة من املرشد امليداني وأستاذ الجامعة ً
طبقا
للبرنامج الزمني املخصص لهم.
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شروط القبول في التربية العملية

شروط القبول:
ُيشترط اللتحاق الطالب املعلم بمساق التربية العملية أن يحقق املعايير التالية:
 .1استكمال طلب االلتحاق باملساق .Student Teaching application
 .2الحصول على موافقة لجنة القبول  Admissions Committeeالتي ّ
يعينها القسم.
 .3الحصول على املوافقات الرسمية الالزمة من الجهات املعنية.
 .4اجتياز تقييم امليول املهنية  Professional Disposition Evaluationالذي يديره املرشد األكاديمي في نهاية الفصل السابق
لفصل التدريب امليداني.

املتطلبات السابقة:
يسمح للطالب املعلم غير العامل في ميدان التعليم بالتسجيل في مساق التربية العملية امليدانية بعد أن يجتاز جميع املساقات
اإلجبارية ،أي أن ينهي ( )15ساعة معتمدة من ( 24ساعة معتمدة)ُ .ويطالب بأن يتفرغ ً
تماما للتربية العملية امليدانيـة وعدد ساعاتها ( 6ساعات
معتمدة)؛ فيما عدا استكماله للساعات املعتمدة املتبقية له من ساعات برنامج الدبلوم املنهي – إن ُو ِجدت.
فيما ُيطالب الطالب املعلم العامل في ميدان التعليم باجتياز مساقين إجباريين هما "املنهج املدرس ي واملنهج في اإلمارات" ،و"طرق
ً
التدريس حسب التخصص" ،أي أن ينهي ( )6ساعات معتمدة من أصل ( )24ساعة معتمدة؛ وذلك مراعاة لكونه على رأس عمله.
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متطلبات التسجيل

.1

التسجيل ملساق التربية العملية يجري في فترة التسجيل املبكر أي في الفصل الذي يسبق فصل تنفيذ التربية العملية.

.2

عدم الحذف أو اإلضافة في مساق التربية العملية ملا يترتب على ذلك من التزامات كثيرة مثل اختيار املدارس املضيفة وندب
املوجهين واملعلمين املتعاونين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعـة.

.3

التسجيل في الشعبة املناسبة لتخصص الطالب وأي خطأ في ذلك يتحمل نتائجه الطالب واملرشد األكاديمي املختص.

.4

مو ً
إبراز صورة من السجل الدراس ي ّ
ضحا فيه جميع املساقات التي أنهاها في الفصول الدراسية السابقة وذلك قبل حصوله على
توقيع املرشد أو املشرف على التربية العملية.

.5

تعبئة النموذج املعد للتسجيل املبدئي للتربية العملية وذلك في الفصل الدراس ي الذي يسبق مباشرة الفصل الذي يتم فيه
التدريب وتقديمه ملكتب التربية العملية.

.6

ملء نموذج اختيار املدرسة املضيفة خالل فترة التسجيل املبكر وتقديمه ملكتب الخبرات امليدانية.
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ملخص الخطة الزمنية لبرنامج التربية العملية للطلبة املعلمين العاملين في امليدان

األسبوع األول:



اجتماع في الكلية للطلبة املعلمين يحضره املشرفون على التربية العملية من أعضاء هيئة التدريس للتعريف بنظام التربية العملية بما
في ذلك البرنامج الزمني وأنظمة املتابعة والتقويم.

األسبوعان الثاني والثالث:



التركيز على مجال التخطيط واإلعداد لعملية التدريس ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:





إظهار املعرفة باملحتوى واألساليب التربوية.



إظهار املعرفة بالتالميذ.



اختيار األهداف التدريسية.



إظهار املعرفة باملوارد بما في ذلك التقنيات التربوية الحديثة.



تصميم التدريس املترابط.



تقويم تعلم التالميذ.

األسبوعان الرابع والخامس:
التركيز على مجال البيئة الصفية ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:


إيجاد بيئة من االحترام واملودة.



بناء ثقافة للتعلم.



إدارة اإلجراءات الصفية.



إدارة سلوك التالميذ.



تنظيم املكان ( غرفة الصف ).
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األسبوعان السادس والسابع:



التركيز على مجال التدريس ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:


التواصل بوضوح ودقة.



استخدام أساليب طرح السئلة والنقاش.



اشغال التالميذ في التعلم.



تقديم التغذية الراجعة للطلبة.



إظهار املرونة واالستجابـة.
كما تجرى خالل هذين األسبوعين عملية التقويم البنائي للتدريب العملي.

األسبوعان الثامن والتاسع:



التركيز على مجال املسؤوليات املهنية ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:


التفكر (التأمل) في التعليم.



استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها.



التواصل مع أسر التالميذ.



املساهمة لصالح املدرسة واملنطقة التعليمية.



النمو والتطور املنهي.



إظهار املهنية وااللتزام بالقيم اإلسالمية.

األسبوعان العاشروالحادي عشر:



التركيز على مجال التقنيات التربوية ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:


املعرفة بمصادر التقنيات.



اختيار أدوات التقنية املالئمة.



تكامل أدوات التقنية واالستخدام املناسب لها.



تطوير البرامج (املشروعات) التعليمية.
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األسبوعان الثاني عشروالثالث عشر:



التركيز على مجال أخالقيات مهنة التدريس ومناقشة ذلك مع املشرف األكاديمي ،ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:





عالقاته املهنية بالتالميذ.



التزامه بمبدأ التعليم حق لجميع التالميذ.



االحتفاظ بأسرار مهنته وتالميذه.



القيم واآلداب اإلسالمية.



االستقامة والعـدل.



عالقاته املهنية بالزمـالء.

األسبوعان الرابع عشر والخامس عشر(التقييم الختامي للتربية العملية):
كما يقدم التالميذ املعلمون خالل هذين األسبوعين ملف التربية العملية "ملف اإلنجاز" (انظر ملحق رقم  ،)9الذي يحتوي على نماذج

من إعداد الطالب املعلم؛ مثل الخطط التدريسية ،وأدوات التقويم ،والوسائل التعليمية ،ونماذج من أعمال التالميذ ،باإلضافة إلى نماذج
التفكر (انظر ملحق رقم  ، )5ونماذج توثيق األنشطة واملساهمات التي قام بها املعلم في خدمة املدرسة والنمو املنهي.
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ملخص الخطة الزمنية لبرنامج التربية العملية للطلبة املعلمين غيرالعاملين في امليدان



يخصص للتربية العملية فصل دراس ي كامل هو الفصل الثاني من خطة الطالب وتكون مكافئة لست ساعات معتمدة.



يقسم الفصل الدراس ي املخصص للتربية العملية على النحو التالي:

-1

اللقاء التعريفي العام.
 يعقد في اليوم األول من الفصل الدرس ي لقاء عام في الكلية يحضره املشرفون على التربية العملية من أعضاء هيئة التدريس
والتالميذ املسجلون في املساق لتعريفهم بنظام التربية العملية بما في ذلك البرنامج الزمني وأنظمة املشاهدة واملتابعة والتقويم
ومتطلبات البرنامج.
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األسبوعان األول والثاني:
 التعرف على املدرسة بما في ذلك الهيئتين اإلدارية والتعليمية واملرافق املدرسية واملنهاج الدراس ي وإجراء املشاهدات الصفية
والتعرف على األنشطة الالصفية واملوارد التعليمية.
 البدء بالتحضير القتناء ملف لإلنجاز ومناقشة محتوياته مع املعلم املتعاون.
 التركيز على مكونات التخطيط واإلعداد والبيئة الصفية ومناقشة ذلك مع املعلم املتعاون.

-3

األسبوعان الثالث والرابع
إعدادا ً
ً
 تدريس حصة واحدة ً
جيدا وتناقش مع املعلم املتعاون أو املشرف األكاديمي.
يوميا يعد لها
 التركيز على مكونات التدريس واملسؤوليات املهنية ومناقشة ذلك مع أعضاء فريق املتابعة.
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األسبوعان الخامس والسادس.
إعدادا ً
ً
جيدا وتناقشان مع املعلم املتعاون أو املشرف األكاديمي.
 تدريس حصتين يوم ًيا يعد لهما
 التركيز على مجالي التقنيات التربوية وأخالقيات املهنة في النقاش.
 مواصلة املشاهدة بمعدل حصة واحدة ً
يوميا.

-5

األسابيع السابع _ الخامس عشر
 ممارسة االستقاللية من خالل تحمل املسؤولية الكاملة عن اإلعداد والتدريس لثالث حصص يومية ومواصلة املشاهدة
بمعدل حصة واحدة ً
يوميا.
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أدوار ومهـ ـ ــام
املشاركيــن في التربية العملي ــة
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مهام الطالب املعلــم

يتصرف بما ينسجم مع لوائح املدرسة وأنظمتها .و ً
ّ
طبقا لذلك عليه مراعاة املهام التالية:
على الطالب املعلم أن
ً
ومصدرا الحترامهم وتقديرهم.
 .1املحافظة على حسن املظهر ولطف السلوك حتى يظل قدوة للطلبة
 .2االلتزام بالدوام الكامل املخصص لعضو هيئة التدريس في املدرسة .بما في ذلك الحضور الصباحي واالنصراف عند نهاية الدوام
الرسمي والتنسيق املستمر مع مدير املدرسة بشأن أية استثناءات في هذا املجال مع إبالغ املشرف األكاديمي بهذا الشأن.
 .3التعاون والتنسيق مع مدير املدرسة واملعلم املتعاون وأعضاء الهيئة التدريسية مع بذل الجهد لالستفادة من خبراتهم.
 .4التعاون مع التالميذ على أسس من االحترام والجدية واالبتعاد عن التعالي أو التبسط الزائد معهم.
 .5التصرف بمرونة مع اآلخرين بشكل يساعده على التأقلم مع البيئة املدرسية التي يعمل فيها.
 .6تقبل النقد وعدم إبداء االنزعاج أو القلق عندما يوجه إليه النقد من اآلخرين.
ً
 .7استخدام كراسة للتحضير اليومي ويمكن االستعانة بالتحضير الصادر عن الوزارة عند الضرورة  ,علما بان كلية التربية تتبنى أسلوبا
في التحضير يتناسب مع الطريقة البنائية في التعلم ( انظر نموذج التحضير في الدليل).
 .8مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية وملء نموذج املشاهدة الخاص بذلك في كل مشاهدة واالحتفاظ به في ملف االنجاز.
 .9املشاركة الفعالة في النقاش قبل أو بعد تنفيذ الدروس أو بعد املشاهدة أو خالل اللقاءات األسبوعية لبناء مجتمع للتعلم.
املالحظ قبل دخوله غرفة الدرس للمشاهدة .
 .10تقديم "خطة تدريس لحصة واحدة" للزائر ِ
 .11االلتزام بخطة العمل املدونة في الدليل واملشتملة على أعباء الطالب املعلم خالل التربية العملية.
 .12إعداد ملف إنجاز ( )Portfolioخاص لبرنامج التربية العملية.
 .13تقديم تقرير أسبوعي (انظر ملحق رقم  )6حول املهام التي قام بها خالل أسبوع وإيداعه ً
ملفا ً
خاصا يحتفظ به لدى اإلدارة املدرسية
ً
بحيث يكون متوفرا لإلطالع عند زيارة أي عضو من أعضاء املتابعة والتقويم ،كما يحتفظ بنسخة أخرى في ملف اإلنجاز.
 .14تقديم ملف اإلنجاز ألعضاء فريق املتابعة والتقويم أثناء اللقاء بهم خالل التقويم البنائي الذي يجري في منتصف الفصل الدراس ي
وكذلك خالل التقويم الختامي الذي يجري في نهاية الفصل الدراس ي.
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عالقة الطالب املعلم مع املعلم املتعاون
إذا نجح الطالب املعلم في إقامة عالقة من الود واالحترام مع املعلم املتعاون فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية
بكاملها .وقد تتأثر العالقة الطيبة هذه بشكل سلبي إذا أظهر الطالب املعلم ً
نوعا من عدم الحماس أو االكتراث بواجباته ومسؤولياته.
وفيما يلي قائمة بأنواع السلوك التي ينبغي على الطالب املعلم أن يتبعها:
.1

استشارة املعلم املتعاون عند إدخال تعديالت على نظام غرفة التدريس أو طريقة جلوس التالميذ.

.2

أن يسـ ـ ـ ــصى لتشـ ـ ـ ــكيل بـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية متميزة فيما يتعلق بسـ ـ ـ ــلوكياته املهنية وأن ينسـ ـ ـ ــق مع املعلم املتعاون بشـ ـ ـ ــان طرق التدريس
واالختبارات.

.3

التعامل مع التالميذ بحزم مع املحافظة على عالقة من الود واالحترام.
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مهام املشرف األكاديمي
ترتكز مهمة املشرف األكاديمي على قاعدة أساسية هي االختصاص األكاديمي في املناهج وطرق التدريس ،وهو املرجع النظري األكاديمي
الذي يسترشد به الطالب املعلم في حقل تخصصه ،كما أنه املصدر الذي ّ
يحفز الطالب املعلم على تقييم أدائه في ضوء اكتشافه العالقة بين
النظرية والتطبيق.
ويمكن إجمال مهام املشرف األكاديمي في النقاط التاليـة:
 .1يشكل حلقة الوصل بين كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية من جهة وبين مدير املدرسة واملعلم املتعاون من جهة أخرى،
ولذا فإن تعاونه مع القائمين على التدريب في املدارس املضيفة يسهم بشكل كبير في إنجاح برنامج التربية العملية.
 .2يشجع الطالب املعلم على تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.
ً
مسبقا لتزويدهم بالتغذية الراجعة حول
 .3يزور التالميذ املعلمين في مدارسهم املضيفة ضمن خطة زيارات يعلنها للطلبة املعلمين
ً
أدائهم ،كما يتداول مع التالميذ املعلمين بشأن مشاكلهم بصفة عامة محاوال حلها بالتعاون مع مدير املدرسة واملعلم املتعاون.
 .4يطلع على اإلرشادات والتعليمات التي يقدمها مدير املدرسة واملعلم املتعاون للطلبة املعلمين ،وبخاصة تلك املتعلقة بأنظمة املدرسة
واألنشطة الالصفية.
 .5ينسق مع املوجه املختص واملعلم املتعاون حول كافة األمور املتعلقة بالعملية التعلمية التعليمية ،سواء أكان ذلك من حيث
التخطيط أو وضع األهداف أو تنفيذ الدرس أو تقييمهً ،
تجنبا ملا قد ينشأ لدى الطالب املعلم من تباين في أساليب التوجيه.
ً
 .6يتعرف على قضايا التربية العملية ومشاكلها في املدارس املضيفة ،محاوال معالجتها ما أمكن ،واطالع مكتب التربية العملية ومجلس
قسم الدبلوم املنهي في التدريس على تلك القضايا.
 .7ينسق مع املدير واملعلم املتعاون بشأن متابعة وتقييم التالميذ املعلمين الذين يتولى اإلشراف عليهم بما ينسجم مع تعليمات قسم
الدبلوم املنهي في التدريس ،ويودع التقارير األسبوعية وبطاقات التقويم في ملف الطالب املعلم لدى اإلدارة املدرسية ،ويقتض ي ذلك
عقد اجتماع ألطراف املتابعة والتقويم مرتان؛ إحداهما للتقويم البنائي واألخرى للتقويم الختامي.
 .8ينفذ زيارة متابعة واحدة لكل معلم طالب قبل إجراء التقويم البنائي الذي يتم في منتصف الفصل الدراس ي ،ثم ينفذ التقويم
الختامي الذي يتم في نهاية الفصل الدراس ي .وتوضع كافة تقارير املتابعة ونماذج التقويم في ملف الطالب املعلم لدى إدارة املدرسة.
ً
 .9يعتبر مسؤوال عن تنسيق االجتماعات التي تتم مع املدير واملعلم املتعاون والتي تتناول متابعة الطالب املعلم وتقييمه ،كما يعتبر
ً
مسؤوال عن جمع نتائج التربية العملية في نهاية الفصل الدراس ي وتقديمها ملكتب التربية العملية.
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مهام مدي ــراملدرســة

يقوم مدير املدرســة بدور هام في إدارة وتنظيم العملية التعليمية في مدرســته ،ولذا فإن نجاح برنامج التربية العملية يعتمد بشــكل كبير
على مقدار ما يقدمه مدير املدرس ـ ـ ـ ــة من تس ـ ـ ـ ــهيالت لفريق التربية العملية الذي يش ـ ـ ـ ــمل التالميذ املعلمين واملش ـ ـ ـ ــرفين األكاديميين واملعلمين
املتعاونين.

وفيما يلي أهم هذه املهـام:
 .1اس ـ ـ ـ ــتقبــال التالميــذ املعلمين ومــد يــد العون لهم أثنــاء فترة التربيــة العمليــة ،وملــا ـكـان التالميــذ املعلمون يتميزون في هــذه الفترة من
حياتهم العملية بالحساسية فإن االستقبال اإليجابي لهم من قبل مدير املدرسة يشجعهم وينمي لديهم روح االنتماء ملهنة التعليم.
 .2تعريف التالميذ املعلمين باملدرس ــة ومرافقها وتس ــهيالتها وأنش ــطتها املختلفة ،وتش ــجيعهم على اس ــتخدام املكتبة واملختبرات ومركز
الوسائل أو املصادر التعليمية من أجل إنجاح مهمتهم.
 .3اختيار املعلمين املتعاونين العاملين في برنامج التربية العملية بالتنسيق مع املشرف األكاديمي.
 .4تعريف التالميذ املعلمين باملعلمين املتعاونين ،وكذلك بالفص ــول املختلفة من أجل زيارتها ملش ــاهدة العملية التعليمية حتى يتس ــلم
املشرف األكاديمي عمله ويقوم بالتنسيق .وبشكل عام فإن مدير املدرسة ينوب عن املشرف األكاديمي في حال تأخره أو غيابه ،كما
ينوب عن أي عضو من أعضاء فريق املتابعة والتقويم عند غيابه.
 .5مساعدة التالميذ املعلمين في الحصول على الكتب املقررة واألدلة وكراسات التحضير التي يحتاجون إليها.
طوعيا وليس ً
ً
ملزماً ،
 .6حضــور مدير املدرســة ملشــاهدة الطالب املعلم داخل غرفة الصــف يعتبر ً
نظرا للمســؤوليات العديدة التي
أمرا
قد ال تسمح للمدير بالقيام بتلك املهمة.
 .7تعريف التالميذ املعلمين باألنش ـ ـ ــطة الالص ـ ـ ــفية املطلوبة منهم ،وتكليفهم بمهام معينة على غرار ما يكلف به املعلمون الدائمون في
املدرسة.
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 .8التنسيق مع املشرف األكاديمي واملعلم املتعاون بشأن التالميذ املعلمين وأنشطتهم لتيسير مهام الطالب املعلم في املدرسة.
 .9حضور االجتماع الذي يعقده أعضاء املتابعة والتقويم إن أمكن لكتابة التقويمين "البنائي والختامي" للطالب املعلم أو املساهمة
في تيسير عقد االجتماع.
 .10االحتفاظ بسجل دوام خاص بطلبة التربية العملية ،وتبيان عدد مرات الغياب خالل الفصل وتدوين ذلك في ملف الطالب املعلم.
 .11االحتفاظ بملف الطالب املعلم الذي يحتوي على التقارير األسـ ـ ـ ــبوعية ألعضـ ـ ـ ــاء فريق املتابعة والتقويم ،وإرسـ ـ ـ ــاله ملكتب التربية
العملية في نهاية التدريب بالتنسيق مع املشرف األكاديمي.
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مهام املعلم املتع ــاون

املعلم املتعاون هو املعلم املقيم في املدرس ـ ــة التي يلتحق بها الطالب املعلم والذي توكل إليه مهمة مس ـ ــاعدة الطالب املعلم بش ـ ــكل يومي
ومباش ـ ــر على اكتس ـ ــاب مهارات التدريس وعلى التكيف مع العملية التعليمية بكاملها ،ويقتض ـ ـ ي ذلك التواجد الدائم مع الطالب املعلم داخل
الغرفة الدراسـ ـ ــية إلعطائه التغذية الراجعة املناسـ ـ ــبة .ويتم اختيار املعلم املتعاون للقيام بهذه املهمة من خالل التنسـ ـ ــيق بين مدير املدرسـ ـ ــة
واملشرف األكاديمي .ويمكن االستغناء عن دور املعلم املتعاون في حال قيام الطالب املعلم بممارسة مهام التربية العملية في املدرسة التي يعمل
فيها كمعلم دائم.
وفيما يلي أهم املهام التي يؤديها املعلم املتعاون:
 .1مساعدة الطالب املعلم على التأقلم مع وضعه الجديد في املدرسة املضيفة.
 .2تعريف الطالب املعلم باملنهاج والكتب الدراسية ،وتزويده بأدلة املعلم وكتب األنشطة التي يستخدمها في التدريس.
 .3إعطاء الفرص ـ ـ ــة للطالب املعلم للقيام بعملية املش ـ ـ ــاهدة املبرمجة ،وإطالعه على خطة الدرس بكاملها ،ومناقش ـ ـ ــته في نهاية عملية
املشاهدة.
 .4إعطاء الفرصـ ـ ــة للطالب املعلم لكي يشـ ـ ــارك املعلم املتعاون في عملية التدريس بما ينسـ ـ ــجم مع خطة التربية العملية املوضـ ـ ــحة في
ً
تدريجيا نحو تحمل املسؤولية الكاملة للعملية التعليمية.
الدليل ،بحيث يأخذ بيد الطالب املعلم
 .5مساعدة الطالب املعلم في القيام بعملية التحضير للدروس اليومية ،وتسهيل مهمته في عمل الوسائل التعليمية.
 .6مساعدة الطالب املعلم وإرشاده نحو القيام بجميع األنشطة التعليمية سواء الصفية أو الالصفية.
 .7القيام بمتابعة تطور النمو املنهي للطالب املعلم بإعطائه التغذية الراجعة املناسـ ــبة وكتابة تقارير املتابعة األسـ ــبوعية ،وحفظها في
ملف الطالب املعلم املوجود لدى اإلدارة املدرسية.
 .8املش ـ ـ ــاركة في تقويم الطالب املعلم مع املش ـ ـ ــرف األكاديمي وملء نموذج مالحظة األداء مرتين؛ في منتص ـ ـ ــف الفص ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ـ ي وفي
نهايته ،وإيداع تقرير النتائج في ملف الطالب املعلم لدى اإلدارة املدرسية.
 .9التعاون مع املشرف األكاديمي ومدير املدرسة للعمل كفريق متناغم التوجهات من أجل إنجاح عملية التدريب امليداني.
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إج ـراءات
املتابعــة والتقوي ــم
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املتابع ــة
فيما يلي الخطوات املتبعة للمتابعـة:
.1

ً
مسبقا
املالحظ (املشرف األكاديمي) خطة لزيارة املدرسة من أجل متابعة وتقويم الطالب املعلم بحيث يعلم الطالب املعلم
يضع الزائر ِ
بتاريخ الزيارة.

.2

ّ
املالحظ ويفضل مناقشتها في اجتماع
يعد الطالب املعلم خطة تدريس لحصة واحدة – وفق النموذج املعتمد في مدرسة التدريب  -ويقدمها للزائر ِ
يسبق موعد الدرس . pre-teaching conference

.3

ّ
املالحظ واملعلم املتعاون خالل مشاهدته لحصة الطالب املعلم مالحظاته في مجالي البيئة الصفية والتدريس ً
ذاكرا
يدون الزائر ِ
ِ
املالحظة أو الدليل فقط دون التفسير.

.4

ّ
يدون الزائر تفسير تلك املالحظات التي دونها بمساعدة الطالب
خالل اللقاء الذي يعقب حصة التدريس أي خالل حصة النقاش ِ
ّ
ّ
يدون جوانب القوة في أداء الطالب املعلم
يدون الحكم أو التغذية الراجعة بمشاركة الطالب املعلم .وباإلضافة لذلك ِ
املعلم ،كما ِ
والجوانب التي يحتاج الطالب املعلم إلى تحسينها وتطويرها.

.5

املالحظ نسخة من تقرير مالحظاته عن أداء الطالب املعلم في ملفه للرجوع إليه عند إجراء التقويم البنائي والتقويم
يضع الزائر ِ
الختامي .ومن املتوقع أن يقوم كل طرف من أطراف املتابعة (املعلم املتعاون ،املشرف األكاديمي ) بكتابة تقريرين على األقل حتى
منتصف الفصل الدراس ي حين يجري التقويم البنائي.
* يستخدم الزائر املالحظ لتدوين مالحظاته أداة تقييم األداء التعليمي للطالب املعلم (انظر ملحق رقم  7ورقم .)8
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التقويــم

يقسم التقويم إلى قسمين هما:
أ) التقويم البنائي ويجري في منتصف الفصل الدراس ي.
ب) التقويم الختامي ويجري في نهاية الفصل الدراس ي.

التقويم البنائــي


يجتمع أطراف التقويم (املعلم املتعاون ،املشرف األكاديمي) في منتصف الفصل الدراس ي ملراجعة وتقويم األداء التدريس ي للطالب
املعلم حيث يستعرض كل طرف التقارير األسبوعية التي دونها منذ بداية الفصل الدراس ي وبناء على تلك التقارير يتم ملء نموذج
التقويم البنائي بوضع إشارة(√) تحت مستوى األداء املناسب (غير مرض ،أساس ي ،فعال ،متميز) وأمام كل مكون من مكونات
التدريس البالغ عددها ً 22
مكونا.



ّ
ّ
يدونون الجوانب التي يحتاج الطالب املعلم إلى تحسينها وتطويرها.
يدون املجتمعون نقاط القوة التي يرونها في اداء الطالب املعلم كما ِ
ِ



ً
قصورا (مستوى "غير مرض") في أي عدد من عناصر أو مكونات التدريس يضع أطراف التقويم
في الحاالت التي يظهر فيها الطالب املعلم
ً
ً
عالجيا للطالب املعلم يساعده في إظهار التحسن الضروري في ذلك العنصر أو املكون ويعيدون النظر في مدى تقدمه من أجل
برنامجا
إصدار حكم بشأن مدى صالحية الطالب املعلم في االستمرار ببرنامج التربية العملية.



اليوضع تقدير نهائي في التقويم البنائي.
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التقويم الختامي


يجتمع أطراف التقويم (املعلم املتعاون ،املشرف األكاديمي) في نهاية الفصل الدراس ي لتقويم األداء التدريس ي للطالب املعلم حيث
يستعرض كل طرف التقارير األسبوعية التي دونت ً
سابقا باإلضافة إلى التقويم البنائي وبناء على تلك التقارير ومقارنتها بمستويات
معايير األداء املوجودة في دليل التربية العملية يتم ملء نموذج التقويم الختامي بوضع إشارة (√) تحت مستوى األداء املناسب (غير
ً
مرض ،أساس ي ،فعال ،متميز) وأمام كل مكون من مكونات التدريس البالغ عددها  22مكونا.



ّ
ّ
يدونون الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
يدون املجتمعون نقاط القوة التي يرونها في أداء الطالب املعلم كما ِ
ِ



يوقع املقيمون بطاقة التقويم ويبعثون بها لكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.



التقدير النهائي يتم احتسابه من قبل لجنة في الكلية  .إذ تحول التقديرات الوصفية إلى تقديرات كمية في إطار أهمية تلك املكونات
لعملية إعداد املعلم.

* يستخدم الزائر املالحظ لتدوين مالحظاته أداة تقييم األداء التعليمي للطالب املعلم (انظر ملحق رقم  7باللغة العربية و ملحق رقم
 8باللغة اإلنجليزية).
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املالحق
 .1مكونات املجاالت األربعة وعددها ()22
 .2معايير ومستويات أداء املعلمين" :مفصلة" (تشتمل على املكونات والعناصر)
 .3نموذج مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية (نموذج عام للطالب املعلم)  -باللغة العربية
 .4نموذج مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية (نموذج عام للطالب املعلم) – باللغة اإلنجليزية
 .5نموذج التفكر أو التأمل
 .6التقرير األسبوعي للطالب املعلم (يكتبه الطالب املعلم)
 .7نموذج تقييم األداء التعليمي – باللغة العربية
 .8نموذج تقييم األداء التعليمي – باللغة اإلنجليزية
 .9ملف اإلنجاز للتربية العملية (أهدافه ومحتوياته)
 .10مفردات برنامج التربية العمليـة
 .11معايير ومستويات أداء املعلمين :عن كتاب إطار للتدريس لتعزيز املمارسات املهنية
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ملحق (:)1
مكونات املجاالت األربعة وعددها ()22
ً
أوال :التخطيط واإلعداد
-1

إظهار املعرفة باملحتوى واألساليب التربوية

-2

إظهار املعرفة بالتالميذ

-3

اختيار األهداف التدريسية

-4

إظهار معرفة باملوارد (بما في ذلك التقنيات التعليمية)

-5

تصميم التدريس املترابط

-6

تقويم تعلم التالميذ

ً
ثانيا :البيئة الصفية
-1

ايجاد بيئة من االحترام واملودة.

-2

بناء ثقافة للتعلم.

-3

إدارة اإلجراءات الصفية.

-4

إدارة سلوك التالميذ.

-5

تنظيم املكان (الفراغ الحس ي).

ً
ثالثا :التدري ــس
-1

التواصل بوضوح ودقة.

-2

استخدام أساليب طرح األسئلة والنقاش.

-3

إشغال التالميذ في التعلم.

-4

تقديم التغذية الراجعـة للتالميذ

-5

إظهار املرونة واالستجابة.

ً
رابعا :املسؤوليات املهنيـة
-1

التدبر في التعليـم.

-2

استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها.

-3

التواصل مع أسر التالميذ.

-4

املساهمة لصالح املدرسة واملنطقة التعليمية.

-5

النمو املنهي وتطوره

-6

إظهار املهنية

ملحق (:)2
ملخص معايير ومستويات أداء املعلمي ــن

ملخص معاييرومستويات أداء املعلمين
اسم املعلم.............................................. :
تاريخ املالحظة................................:

املالحظ......................................................:
اسم ِ
املدرسـة..............................:

الصف........................:

املوضوع.............................:

املجال  :1التخطيط واإلعداد
املكون
إظهاراملعرفة باملحتوى
واألساليب التربوية

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

ً
يظهر املعلم قليال من الفهم للموضوع

يظهر املعلم معرفة أساسية باملحتوى

ً
يظهر املعلم فهما ومعرفة متينة

معرفة املعلم باملحتوى واألساليب

الدراس ي أو هيكل املادة التعليمية أو

واألساليب التربوية ولكنه ال يربط ذلك

باملحتوى والعالقات والروابط مع املواد

التربوية واسعة ومتعمقة تدلل على

األساليب التربوية املتعلقة باملحتوى

باملواد الدراسية األخرى أو باملفاهيم

الدراسية األخرى التي تشكل متطلبات

استمرارية البحث واإلطالع من أجل

الخاطئة التي يحتمل أن تتكون لدى

سابقة .كما أن ممارسات املعلم

تحسين املمارسة .كما أن املعلم يبني

التالميذ.

التدريسية تعكس معرفة باألساليب

بشكل نشط على معرفة التالميذ

التربوية الحديثة.

باملتطلبات السابقة ويبحث عن
األسباب التي تؤدي إلى وجود سوء فهم
لديهم.

إظهار املعرفة بالتالميذ

يظهر املعلم القليل من املعرفة املتعلقة

يظهر املعلم معرفة جزئية بخلفية

يظهر املعلم معرفة واسعة بخلفية

يظهر املعلم معرفة واسعة بخلفية

بخلفية التالميذ ومهاراتهم ورغباتهم أو

التالميذ ومهاراتهم ورغباتهم ويحاول

التالميذ ومهراتهم ورغباتهم ويستخدم

التالميذ ومهاراتهم ورغباتهم ويستخدم

اليحاول الحصول على تلك املعرفة وال

استخدام هذه املعرفة في التخطيط

هذه املعرفة للتخطيط ملجموعات من

هذه املعرفة للتخطيط لتعلم التالميذ

يحاول استخدام تلك املعرفة في

للدرس بشكل عام.

التالميذ.

كأفراد.

التخطيط.

اختياراألهداف التدريسية

األهداف ليست ذات أهمية في تعلم

األهداف متوسطة في قيمتها وأهميتها

األهداف قيمة وذات أهمية للتعلم وهي

ً
تعكس األهداف مستوى رفيعا من

التالميذ وليست مناسبة لهم أو أنها

ومناسبتها للطلبة وهي مزيج من

ً
مناسبة ملعظم التالميذ وتعكس فرصا

التعلم يتمش ى مع معايير املنهاج كما أنها

مصاغة على شكل أنشطة تدريسية

األهداف واألنشطة ويسمح بعضها

للدمج كما تسمح بوضع أساليب تقويم

متأقلمة مع حاجات التالميذ وتسمح

كما أنها ال تسمح بإيجاد وسائل تقويم

بإيجاد وسائل تقويم ناجحة.

ناجحة.

بوضع أساليب تقويم ناجحة.

ناجحة.

إظهاراملعرفة باملوارد

املعلم غير مطلع على املوارد املتاحة

يظهر املعلم معرفة محدودة باملوارد

املعلم مطلع بشكل تام على املوارد

يسصى املعلم للحصول على املوارد

داخل املدرسة أو املنطقة التعليمية

املوجودة داخل املدرسة أو املنطقة

املوجودة داخل املدرسة أو املنطقة

التعليمية من املنظمات املهنية ومن

سواء من أجل التعليم أو من أجل

التعليمية سواء كانت من أجل التعليم

التعليمية ويعرف كيف يحصل على

املجتمع املحلي .وهو على إطالع باملوارد

التالميذ الذين هم بحاجة إليها.

أو من أجل التالميذ الذين هم بحاجة

تلك املوارد للتدريس أو للطلبة الذين

املتاحة للطلبة الذين هم بحاجة إليها

إليها.

هم بحاجة إليها.

من داخل املدرسة أو املنطقة

العناصر املختلفة الداخلة في تصميم

بعض العناصر الداخلة في تصميم

معظم العناصر الداخلة في تصميم

جميع العناصر الداخلة في تصميم

التدريس ال تدعم أهداف التدريس

التدريس تدعم أهداف التدريس

التدريس تدعم األهداف وتشغل

التدريس تدعم األهداف املعلنة

املعلنة وال تشغل التالميذ في تعلم ذي

وتشغل التالميذ في تعلم ذي معنى ولكن

التالميذ في تعلم ذي معنى كما أن

وتشغل التالميذ في تعلم ذي معنى.

معنى كما أن الدرس أو الوحدة ال

بعض األهداف األخرى ال تقوم بذلك.

الدرس أو الوحدة يحظى ببنية محددة.

ويتميز الدرس أو الوحدة بالوضوح

تحظى ببنية محددة.

ويحظى الدرس ببنية محددة.

التعليمية أو املجتمع املحلي.

تصميم التدريس الواضح

وببنية محددة.

املكون
تقويم تعلم التالميذ

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

طريقة املعلم في تقويم تعلم التالميذ ال
تحتوي على معايير واضحة أو

خطة املعلم في تقويم التالميذ تتوافق
ً
جزئيا مع األهداف التدريسية وتحتوي

خطة املعلم في تقويم التالميذ تتوافق
مع األهداف التدريسية ،وتحتوي على

خطة املعلم في تقويم التالميذ تتوافق
ً
كليا مع األهداف التدريسية وتحتوي

مستويات محددة كما ينقصها التوافق

على معايير ومستويات قياس واضحة

معايير ومستويات قياس واضحة

على معايير ومستويات قياس واضحة

مع األهداف التدريسية وليس لدى

مفهومة من قبل التالميذ .واملعلم

يعرفها التالميذ .كما يستخدم املعلم

ومنقولة للطلبة بوضوح وهناك دليل

املعلم أية خطط إلستخدام نتائج

يستخدم نتائج التقويم من أجل

نتائج التقويم من أجل التخطيط

بأن التالميذ قد ساهموا في تطوير تلك

التقويم في تصميم التدريس املقبل.

التخطيط للتدريس املقبل بشكل عام.

للتدريس املقبل للمجموعات أواألفراد.

املعايير واملستويات .كما يتابع التالميذ
مدى تقدمهم في تحقيق األهداف
التدريسية.

ملخص معاييرومستويات أداء املعلمين
املجال  :2البيئة الصفية
املكون
إيجاد بيئة من اإلحترام
واملودة

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

يتصف التفاعل الصفي بالسلبية

التفاعل الصفي مناسب بشكل عام

التفاعل الصفي يعكس دفء املشاعر

سواء كان ذلك القائم بين املعلم

وخال من النزاع ولكنه قد يتصف في
ٍ

واملودة كما يعكس احترام التالميذ

التفاعل الصفي يتميز باالحترام الكبير
ً
الذي يعكس الدفء األصيل واالهتمام

والتالميذ أو بين التالميذ أنفسهم أو قد

بعض األحيان بأنه بحاجة إلى مراعاة

لالختالفات املوجودة بين مجموعات

بالتالميذ كأفراد .ويحرص التالميذ على

يتصف التفاعل بالنزاع والسخرية

املشاعر.

التالميذ سواء كانت ثقافية أم تطورية

إظهار قدر كبير من لطف التعامل فيما

واإلحباط

بناء ثقافة للتعلم

"عمرية".

بينهم.

ال تمثل غرفة الصف ثقافة تعلمية

تعكس البيئة الصفية الحد األدنى

تمثل البيئة الصفية تثقافة تعلم

ً
ً
يتحمل التالميذ قدرا كبيرا من

وتتميز بوجود معلم ذي التزام ضعيف

فقط من ثقافة التعلم ،كما تعكس

أصيلة مع التزام نحو املادة الدراسية

مسؤولية إيجاد ثقافة تعلمية داخل

نحو مادته الدراسية وتوقعات متدنية

توقعات وطموحات متواضعة بشأن

من قبل املعلم والتالميذ وتوقعات

غرفة الدرس من خالل افتخارهم

بشأن تحصيل التالميذ .وكذلك القليل

تحصيل التالميذ والقليل من التزام

وطموحات عالية بشأن تحصيل

واعتزازهم بعملهم ومبادراتهم في

من افتخار التالميذ واعتزازهم بالعمل.

املعلم نحو مادته الدراسية وكذلك

التالميذ وكذلك اعتزاز التالميذ

القليل من افتخار التالميذ واعتزازهم

بالعمل.

تحسين أدائهم ورفعه إلى أفضل
ً
مستوى .كما أن املعلم يظهر التزاما
ً
حماسيا نحو املوضوع الدراس ي.

بالعمل .وال يظهر املعلم والتالميذ إال
الحد األدنى من األداء لكي يجتازوا
املطلوب.

إدارة اإلجراءات الصفية

الروتين أو اإلجراءات الصفية إما غير

الروتين أو االجراءات الصفية موجودة

الروتين واإلجراءات الصفية تعمل

الروتين واإلجراءات الصفية تعمل

موجودة وإما غير فعالة األمر الذي

ولكنها ال تعمل بإتزان واستمرارية مما
ً
يسبب ضياعا في الوقت املخصص

بشكل سلس بحيث ال ينجم عن ذلك

بشكل غير مربك أ و ملحوظ والتالميذ

ضياع الكثير من الوقت.

هم الذين يتحملون الجزء الكبير من

املخصص للتدريس.

للتدريس.

ينجم عنه ضياع الكثير من الوقت

إدارة سلوك التالميذ

املسؤولية لهذا العمل السلس.

سلوك التالميذ يفتقر للجودة كما

ً
يبذل املعلم جهدا في إيجاد معايير

املعلم على وعي بتصرفات التالميذ كما

سلوك التالميذ مناسب بشكل تام مع

يفتقر للطموحات ،وال تتم مراقبته أو

سلوك للطلبة وفي مراقبة تصرفاتهم،

أنه أوجد معايير واضحة للسلوك

وجود دليل على مساهمة التالميذ في

متابعته ،وتصدر ردود فعل غير

ً
كما يبذل جهدا في االستجابة لسلوك

ويستجيب للسلوك السلبي بطرق

وضع التوقعات والطموحات وفي

مناسبة لسلوك التالميذ.

التالميذ السلبي ولكن هذه الجهود
ً
ليست موفقة دائما.

مناسبة تظهر االحترام ملعظم التالميذ.

مراقبة السلوك كما أن مراقبة املعلم

يستخدم املعلم بيئة الصف الحسية

غرفة الصف آمنة وعملية التعلم

غرفة الصف آمنة وعملية التعلم في

غرفة الصف آمنة ويساهم التالميذ في

بشكل غير جيد مما ينجم عنه جعل

الضرورية في متناول جميع التالميذ،

متناول جميع التالميذ واملعلم يستخدم

ضمان أن البيئة الحسية تدعم عملية

املكان غير آمن لبعض التالميذ أو ينجم

ولكن تنظيم األثاث ال يخدم أنشطة

ً
استخداما ً
جيدا بحيث
املوارد الحسية

التعلم لدى جميع التالميذ.

عنه عدم اتساق بين أثاث غرفة الصف

التعلم إال بشكل جزئي.

يعمل تنظيم األثاث في خدمة أنشطة

ومتابعته لسلوك تالميذه تتم بشكل
وقائي وغير ملحوظ واستجابة املعلم
للسلوك السلبي للطلبة يعكس
االحساس بحاجاتهم الفردية.

تنظيم املكـان (الفـرغ الحس ي)

ونوع النشاط الصفي.

التعلم.

ملخص معاييرومستويات أداء املعلمين
املجال  :3التدري ــس
املكون
التوصل بوضوح ودقـة

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم

يتواصل املعلم مع تالميذه بوضوح

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم

يحتوي على أخطاء أو أنه غير

ال يحتوي على أخطاء ولكنه قد ال

ودقة سواء كان ذلك التواصل

واضح ومعبر باإلضافة إلى أن

واضح أو غير مناسب للطلبة.

ً
يكون مناسبا بشكل تام أو ربما كان

ً
ً
شفويا أو كتابيا .

املعلم يتنبأ باملواقع التي يحصل

ً
بحاجة إلى توضيح أكثر إسهابا لكي

فيها سوء الفهم.

نتجنب اإلرباك.

استخدام أساليب األسئلة

ال يستخدم املعلم أساليب األسئلة

استخدام املعلم للسئلة والحوار

استخدام املعلم للسئلة وأساليب

يطرح التالميذ الكثير من األسئلة

والنقاش

والحوار بشكل جيد ،فاألسئلة

غير ثابت فاألسئلة بعضها ذو

ذات مستوى متدن ومشاركة

مستوى عال وهناك محاوالت

عال من
النقاش تعكس مستوى ٍ
ً
ً
األسئلة ونقاشا حقيقيا ومشاركة

ذات املستوى العالي وهم يتحملون
مسؤولية مشاركة جميع التالميذ

والنقاش

إلجراء نقاش حقيقي ومشاركة

كاملة من التالميذ.

في النقاش.

التالميذ

محدودة

التالميذ تكون معتدلة.

الحقيقي ضئيل.
منشغلين

التالميذ منشغلون (مندمجون)

التالميذ منشغلون (مندمجون)

التالميذ منشغلون (مندمجون)

ً
(مندمجين) ذهنيا في تعلم ذي

ً
ذهنيا في تعلم ذي معنى بشكل

ً
ذهنيا في تعلم ذي معنى طوال

ً
ذهنيا في تعلم ذي معنى بشكل كبير

أهمية وذلك نتيجة األنشطة أو,

جزئي فقط نتيجة عدم الثبات في

الدرس من خالل أنشطة ومواد

وهم يساهمون في املادة الدراسية

املادة غير املناسبة ونتيجة للعرض

نوعية األنشطة أو املواد أو طرح

مناسبة ومن خالل الطرح الجيد

وفي طرح املحتوى واألنشطة واملواد

الضعيف املحتوى أو ضعف في

املحتوى أو بنية الدرس أو وتيرة

للمحتوى

والوتيرة

كما تسمح بنية الدرس ووتيرته

بنية الدرس.

الدرس.

املناسبتين للدرس.

تقديم التغذية الراجعة

التغذية الراجعة التي يقدمها

التغذية الراجعة التي يقدمها

التغذية الراجعة التي يقدمها

التغذية الراجعة التي يقدمها

للطلبة

املعلم للطلبة ذات نوعية ضعيفة

املعلم للطلبة غير ثابتة الوتيرة كما

املعلم للطلبة تصدر في توقيت

املعلم للطلبة ممتازة من حيث

وال تصدر في توقيت جيد.

ً
أن توقيت صدورها ليس ثابتا.

ً
جيد وتكون دوما ذات نوعية جيدة.

والتالميذ

يلتزم املعلم بخطة الدرس كما هي

يظهر املعلم مرونة واستجابة

ً
يسصى املعلم كي يضمن تعلما

يستجيب املعلم بشكل كبير

بالرغم من وجود دليل على ضعف

معتدلتين

التالميذ

ً
نجاحا لجميع التالميذ من خالل

لرغبات التالميذ وأسئلتهم ويجري

استيعاب التالميذ أو نقص

ورغباتهم خالل الدرس ويسصى

إجراء التعديالت التي تتطلبها

تعديالت طفيفة على الدرس

اهتمامهم ورغبتهم ويفشل املعلم في

لضمان نجاح جميع التالميذ.

ويستجيب

حسب الحاجة ويثابر على ضمان

اشغال التالميذ في التعلـم

التالميذ

ليسوا

والبنية

بإعطاء التالميذ الفرصة للتفكر
(التأمل) والغلق.

النوعية

والتوقيت

يستخدمون تلك التغذية الراجعة
في تعلمهم.

إظهاراملرونة واالستجابة

االستجابة للطلبة وأسئلتهم،
ويفترض املعلم أن إخفاق التالميذ
في استيعاب الدرس ليس من
مسئوليته.

لحاجات

خطط

التدريس

لرغبات التالميذ وأسئلتهم.

نجاح جميع التالميذ.

ملخص معاييرومستويات أداء املعلمين
املجال  :4املسؤوليات املهنية
املكون
التفكرفي التدريس

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

ال يعرف املعلم ما إذا كان الدرس

يتكون لدى املعلم انطباع عام

ً
ً
يقدم املعلم تقييما دقيقا بشأن

ً
ً
ً
يقدم املعلم تقييما دقيقا وعميقا

قد حقق أهدافه ،أو أنه يصدر

حول نجاعة الدرس ومدى تحقيق

نجاعة الدرس ومدى تحقيق

بشأن نجاعة الدرس ومدى تحقيق

ً
أحكاما خاطئة على مدى نجاح

أهدافه ،كما أنه يقدم مقترحات

األهداف ويستطيع تقديم الدليل

األهداف ،كما يقدم مقترحات

الدرس وليس لديه أية مقترحات

عامة بشأن تحسين الدرس.

الذي يدعم حكمه كما يقدم

محددة عديدة حول ما يمكن عمله

مقترحات محددة حول ما يمكن

ً
لتحسين الدرس موضحا وزن

عمله لتحسين أداءه.

وأهمية كل مقترح ويقدم البدائل

تؤدي إلى تحسين الدرس.

املحددة واحتماالت نجاحها.

استخدام السجالت الدقيقة

ليس لدى املعلم سجالت تظهر

يحتفظ املعلم بسجالت عن

سجالت املعلم عن تالميذه ومدى

سجالت املعلم عن تالميذه ومدى

واالحتفاظ بها

مدى تقدم التالميذ في عملية

تالميذه ولكن هذه السجالت

قيامهم بالتكليفات الدراسية

التعلم وليس لديه أية سجالت

بدائية وذات نجاح محدود .أما

ناجحة وفعالة .كما أن نظام

قيامهم بالتكليفات الدراسية
ً
ناجحة وفعالة تماماُ .ويسهم

أخرى للنشطة غير التعليمية.

سجالت األنشطة غير التعليمية

سجالت النشطة غير التعليمية

التالميذ في االحتفاظ بهذه

فهي كافية ولكنها بحاجة إلى

ناجح بشكل كامل.

السجالت وفي تفسير محتواها .كما

مالحظة ومتابعة مستمرة لتجنب

أن نظام سجالت األنشطة غير

األخطاء.

ً
التعليمية ناجح تماما ويساهم
التالميذ في االحتفاظ بتلك
السجالت.

التواصل مع أسرالتالميذ

يقدم املعلم القليل من املعلومات

يشارك املعلم في األنشطة

يقدم املعلم املعلومات املتعلقة

يقدم املعلم املعلومات املتعلقة

عن البرامج لآلباء وال يستجيب

املدرسية املتعلقة بالتواصل مع

بالبرامج الدراسية لآلباء بشكل

بالبرامج الدراسية لآلباء بشكل

لالستيضاحات التي يطلبها اآلباء

اآلباء ولكنه ال يضيف لها الكثير

متكرر كما يتواصل مع اآلباء بشأن

متكرر ويقوم التالميذ بإعداد

عن أبنائهم وال يقوم املعلم بأية

من املعلومات .كما أنه يقوم

تقدم أبنائهم بشكل منتظم

املواد ألسرهم .كما يتواصل املعلم

محاوالت إلشراك أسر التالميذ في

بمحاوالت متواضعة إلشراك األسر

ويحاول إشراك األسر بالبرامج

ً
مع اآلباء بشكل منتظم مقدما لهم

البرامج التعليمية.

في البرامج املدرسية.

التدريسية بنجاح.

الجوانب اإليجابية والسلبية بشأن
تقدم أبنائهم ،وتتكلل جهود املعلم
بالنجاح كما أن التالميذ يساهمون
في أفكارهم إلنجاح املشروعات التي
يمكن تحسينها عن طريق املشاركة
األسرية.

املكون

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

املساهمة لصالح املدرسة

عالقات املعلم بزمالءه سلبية وهو

يقيم املعلم عالقات احترام مع

تتميز عالقاته مع زمالءه بالدعم

تتميز عالقاته مع زمالءه بالدعم

واملنطقة التعليمية

يتجنب اإلشتراك في األنشطة

زمالءه تمكنه من القيام بالواجبات

والتعاون وهو يتطوع باملشاركة في

والتعاون وهو يبادر في اتخاذ موقع

املدرسية .كما يتجنب اإلشتراك في

التي تتطلبها املدرسة واملنطقة

األنشطة املدرسية كما يتطوع

القيادة ،كما يتطوع باملشاركة في

املنطقة

ويشارك في األنشطة املدرسية

باملشاركة في أنشطة املنطقة

ً
أنشطة املنطقة مقدما مساهمة

حينما تدعو الحاجة كما يشارك في

ً
مقدما مساهمة كبيرة.

ً
كبيرة ومتخذا موقع القيادة في عدد

أنشطة
التعليمية.

ومشاريع

أنشطة املنطقة حينما يدعي إلى
ً
ذلك بخصيا.

من مشاريع املدرسة أو املنطقة.

ملخص معاييرومستويات أداء املعلمين
تابع املجال  :4املسؤوليات املهنية
املكون
النمو والتطوراملنهي

غيرمرض

أساس ي

فعال

متميـز

ال يشارك املعلم في أنشطة النمو

يشارك املعلم في أنشطة النمو

يسصى املعلم إيى إيجاد فرص للنمو

يسصى املعلم إلى إيجاد فرص للنمو

املنهي التي تؤدي إلى تحسين عمله

املنهي بحدود حينما تكون األنشطة

املنهي لتحسين معارفه ومهاراته كما

املنهي ويحاول بشكل منتظم القيام

كما أنه ال يحاول أن يشارك زمالءه

مناسبة ومريحة كما يساهم بشكل

يساهم بشكل نشط في دعم املربين

باألبحاث اإلجرائية .كما يبادر في

في تبادل املعلومات واملعارف وال

محدود في دعم مهنة التعليم.

اآلخرين.

القيام بأنشطة هامة مساهمة منه
في دعم املهنة كتقديم العون

يتحمل مسؤوليات مهنية.

للمعلمين الجدد أو كتابة املقاالت
للنشر أو العرض.

إظهاراملهنية

ً
ال يظهر املعلم وعيا بحاجات

يحاول املعلم خدمة التالميذ

ً
ً
يظهر املعلم نشاطا معقوال في

التالميذ ويتخذ قراراته بدافع

ً
ً
أحيانا ويتخذ قراراته أحيانا بدافع

خدمة التالميذ كما يعمل مع

ً
التالميذ محاوال إيجاد موارد لذلك

الحاجة الشخصية وليس بدافع

االلتزام املنهي وااللتزام بالقيم

اآلخرين للدفاع عن مصالح

كما يدافع عن مصالح التالميذ

االلتزام باملبادئ والقيم اإلسالمية.

اإلسالميـة.

التالميذ ويتخذ قراراته بعقل

ً
وخصوصا املنتمين للقليات

منفتح وضمن فريق أو قرار من

ويتخذ موقع القيادة في اتخاذ

القسـم.

القرارات املبنية على املصالح

يبادر املعلم إلى أنشطة كثيرة تخدم

املهنية والقيم اإلسالمية.

ملحق ( :)3مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفيـة
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.5

إظهار املرونة واالستجابـة( :هل جرى تعديل على خطة الدرس ،أعط أمثلة على نوعية استجابة املعلم للطلبة)
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

 )2مجال البيئة الصفية:
.6

إيج ــاد بيئ ــة من االحترام واملودة :اكت ــب مالحظ ــات ــك على ش ـ ـ ـ ـك ــل أدل ــة (حق ــائق) حول إيج ــاد بيئ ــة من االحترام واملودة (بين املعلم
ً
والتالميذ ،بين التالميذ أنفسهم) (أعط مثاال من املواقف التي تظهر االحترام واملودة داخل الصف)

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

.7

ً
ثقافة التعلم داخل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــف( :أعط مثاال على مواقف تظهر أهمية محتوى الدرس في حياة التالميذ ومدى تقدير التالميذ للعمل
والتحصيل)
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

.8

ً
إدارة اإلجراءات الصفيـة( :أعط مثاال على إدارة املجموعات أو املواد والتجهيزات داخل الصف)
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

.9

ً
إدارة سلوك التالميذ( :أعط مثاال على كيفية مراقبة املعلم لسلوك التالميذ)
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

.10

ً
تنظيم املكان (غرفة الصف) ( :أعط مثاال ،إن وجد ،على كيفية تنظيم املعلم لغرفة الصف من أجل تحقيق عملية التعلم)
..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. ...........................................................................................................

الطالب املعلم..........................:
التوقيع................................:

Observing Instruction
and Classroom Environment

:)4( ملحق

Intern’s Form
Student’s name: ………………………………..…

Cooperating Teacher: ………………………

Specialization:………………………….…………..

Class: ……………………………………………….…

School: ………………………………………………..

Date: …………………………..……………………….

Subject: ………………………………………………

Describe the instructional process, citing evidence for each of the components below:
Instruction
1.

Communicating with students: (instructions, procedures, oral and written language).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Using questioning and discussion techniques:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Engaging students in learning.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Providing feedback to students.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Demonstrating flexibility and responsiveness. (Has there been any modification on plan?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classroom
Environment
6.

Creating an environment of respect and rapport:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Establishing a culture for learning (Give examples indicating students’ appreciation for work and
accomplishment).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Managing classroom procedures: (Give examples indicating management of groups and material).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Managing students’ behavior:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.

Organizing physical space.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Student Teacher: ________________________________
Signature: ___________________________

ملحق ( :)5نموذج التفكـر(التأمل)في العملية التعليمية التعلميـة

يمأل هذا النموذج من قبل الطالب املعلم بعد التدريس

االســم ............................................

املدرسـة .........................................

الصـف  ............................املوضوع  ...................................التاريخ ......................

.1

حين تفكر وتتأمل في الدرس ،إلى أي مدى (في رأيك) كان التالميذ منشغلين بشكل إيجابي مثمر؟ (مكون 4أ)

.......................................................................................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................... ......................................................................................... .........................

.2

ّ
هل تعلم التالميذ ما كنت تقصده؟ هل حققت األهداف التدريسية؟ كيف تعرف ذلك ،أو كيف ومتى ستعرف ذلك؟ (مكون
4و أو 4أ)

.......................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... ..................................................................................................................

.3

هل ّ
غيرت من أهدافك أو خطتك الدراسية عند تدريسك للدرس؟ ملاذا؟ (مكون اهـ و 3هـ)

.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

.4

إذا كانت لديك الفرصة لتدريس الدرس مرة ثانية لنفس املجموعة من التالميذ ،فما الذي تفعله بشكل مختلف؟ ملاذا؟
(مكون 4أ)

..................................................................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................................

ملحق ( : )6التقريراألسبـوعي للطالب املعلـم

يحتوي هــذا التقرير على وص ـ ـ ـ ــف للمهــام التي قــام بهــا الطــالــب املعلم في مجــاالت اإلعــداد والتخطيط والبيئــة الص ـ ـ ـ ــفيــة
والتدريس واملس ـ ـ ــؤوليات املهنية خالل أس ـ ـ ــبوع كامل :ه للتعرف على مكونات هذه املجاالت وعناص ـ ـ ــرها يمكن الرجوع إلى كتاب "إطار
للتدريس" أو ملحق دليل التربية العملية].
كمثال للتدوين:

اليوم................... :
التاريخ................ :
.......................................................................................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................... ......................................................................................... .........................
...................................................................................................................................................................................... .................................................
..................................................................................................................... ..................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................................. ...................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ........

ملحق ( : )7نموذج تقييم أداء الطالب املعلم في التربية العمليـة
ً
استنادا إلى إطار التدريس الذي
يتم توظيف هذا النموذج ملالحظة وتقييم أداء الطالب املعلم في مجال التدريس.
ص ـ ـ ـ ــممتــه البــاحثــة دانيلس ـ ـ ـ ــون ُ . Charlotte Danielsonيطلــب إلى ّ
املقيم في هــذا النموذج أن يسـ ـ ـ ـ ـجــل مالحظــاتــه على أداء
الطالب املعلم في أربعة مجاالت هي :التخطيط وإعداد الدروس ،وإدارة البيئة الص ـ ـ ـ ــفية ،والتدريسّ ،
وتحمل املس ـ ـ ـ ــؤوليات
املهنية.
ّ
ويتكون نظام التقييم في هذا النموذج من مقياس  Likertرباعي يتدرج على النحو اآلتي :متميز ،فعال ،أسـ ـ ــاسـ ـ ـ ي،
ُْ
ض.
غير مر ٍ
اسم الطالب املعلم:
التخصص:
اسم املدرسة:
الصف والشعبة:

InTASC Domain
Alignment
املجال األول
III
II, III
Diversity
II
Diversity
III
II, III
Technology
I
Technology
املجال الثاني
II, III
Diversity
II
II
II
II

الرقم الجامصي:
يوم وتاريخ التقييم:
املنطقة التعليمية:
املوضوع:

بند التقييم
التخطيط وإعداد الدروس
ُيظهر فه ًم ـا عمي ًق ـا للمحتوى ،ومتطلبــاتــه الس ـ ـ ـ ــابقــة،
ولعلم التدريس.
ِ
ُيظهر معرف ــة شـ ـ ـ ـ ــامل ــة لخلفي ــات الطلب ــة ،ومه ــاراتهم
واهتماماتهم.
يص ـ ـ ــمم نتاجات تدريس تمثل ً
تعلما ذا قيمة يناس ـ ـ ــب
الطلبة.
ً
ُيظهر دراية بمصادر التعلم املتوافرة في املدرسة.
ً
خططا تدريسـ ــية ُم َ
حكمة ،تدمج التكنولوجيا
يصـ ــمم
ّ
في التدريس ،وتساعد الطلبة على االنهماك في التعلم.
يص ـ ــمم تقييمات محوس ـ ــبة للطلبة تتواءم واألهداف
التدريسية.
البيئة الصفية
يو ِج ـ ـد بيئـ ــة صـ ـ ـ ــفيـ ــة مراعيـ ــة تحترم الفروقـ ــات بين
الطلبة.
يؤسس بيئة صفية تؤصل للتعلم.
يض ـ ـ ـ ــع قواع ـ ــد وإجراءات ص ـ ـ ـ ــفي ـ ــة يمكن تطبيقه ـ ــا
بسالسة.
يصــوغ معايير ســلوك واضــحة تســتجيب بشــكل مالئم
لسوء سلوك الطلبة.
يحرص على توفير بيئة صفية آمنة.

ّ
فعال

متميز

()4

()4

أساس ي

()3

()3

()2

()2

ُ
رض
غير م ٍ

()1

()1

InTASC Domain
Alignment
املجال الثالث
IV
IV

بند التقييم
التدريس*
شفهيا أو كتابياً.
ً
يتواصل بوضوح مع الطلبة ،سواء

املجال الرابع
IV

يســتخدم أســلوب املناقشــة وطرح األســئلة بما يعكس
مهاراته العقلية العالية.
يدمج الطلبة في أنشطة تعلم تالئمهم.
يزود الطلبة بتغذية راجعة فورية ذات جودة عالية.
يسـ ـ ـ ــتجي ــب الهتم ــام ــات الطلب ــة ويع ـ ّـدل على خطط ــه
الدرسية عند الحاجة.
املسؤوليات املهنية
يتأمل تدريسه بعناية.

IV
Technology
I

يحرص على االحتفــاظ بسـ ـ ـ ــجالت محوس ـ ـ ـ ـبــة دقيقــة
وفعالة.
ُ
شرك أولياء األمور في التدريس بشكل هادف.
ي ِ

IV

يس ـ ـ ـ ــاهم بفعــاليــة في األنش ـ ـ ـ ـطــة املــدرس ـ ـ ـ ـيــة واملهنيــة
واملجتمعية.
يشارك بفعالية في أنشطة التطوير املنهي عبر االنترنت
أو ً
وجها لوجه.
يـمـتـل ـ ــك الـق ـ ــدرة عـلــى تــوظـيــف أدوات الـتـكـنــولــوجـيـ ــا
وبرمجياتها في التدريس.

II, III, IV
IV
IV

IV
Technology
III
Technology

ّ
فعال

متميز

()4

()4

أساس ي

()3

()3

ُ
رض
غير م ٍ

()2

()2

()1

()1

* تضرب العالمة الخام في .2

جوانب القوة في أداء الطالب  /املعلم:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في أداء الطالب  /املعلم:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ّ
املقيم---------------------------------------------------------- :

التوقيع--------------------------------------- :

ملحق في حال التقويم النهائي فقط
تقييم ملف اإلنجاز:
مستوى األداء

بند التقييم
متميز
()4

ملف اإلنجاز

ّ
فعال
()3

أساس ي
()2

غير
ُ
رض
م ٍ
()1

 .1الكفاية والشمولية
 .2وفرة األدلة وتنوعها وعمقها
 .3سالمة اللغة
 .4اإلبداع واالبتكار
 .5اإلخراج والتنظيم
املجموع من (( = )20

)

العالمات والتقديرالنهائي:
املجال

العالمة العظمى

 )1التخطيط واإلعداد ()4*6

24

 )2البيئة الصفية ()4*5

20

 )3التدريس ()8*5

40

 )4املسؤولية املهنية ()4*6

24

 )5ملف اإلنجاز()4*5

20

 )6الحضور والغياب

12

 )7األنشطة و /أو البحث اإلجرائي

10

املجموع

150

العالمة الكلية

100

ّ
املقيم------------------------------------------------------------------------ :

العالمة املستحقة

التوقيع--------------------------------------- :

)8( ملحق
This form will be used for observing teaching performance. Based on Charlotte Danielson
frame work for teaching, the observer will be observing the 4 domains: Planning and
preparation, classroom environment, instruction and professional responsibilities). The
Evaluation system is based on a 4 point rating scale (Distinguished; Proficient; Basic;
Unsatisfactory)

Candidate/ Teacher Name:

University ID Number:

Specialization:

Day & Date of Evaluation:

School:

District:

Grade / Section:

Subject / Tobic:

II, III
Diversity
II
Diversity
III
II, III
Technology
I
Technology
Domain # 2
II, III
Diversity
II
II
II
II

Unsatisfactory

III

Basic

Domain # 1

Proficient

InTASC
Domain
Alignment

Distinguished

Level of Performance

Planning and Preparation
1A. Demonstrates a solid understanding of content, its
prerequisites and pedagogy.
1B. Demonstrates thorough knowledge of students'
background, skills and interests.
1C. Teacher’s instructional outcomes represent
valuable learning and are suitable for students
1D. Demonstrates knowledge of the school’s resources
available for teaching
1E. Designs coherent instruction, integrate technology
and, engaging students in meaningful learning.
1F. Designs online student assessments aligned with
the instructional goals.

(4)

(3)

(2)

(1)

Classroom Environment
2A. Creates a caring classroom environment that
respects individual differences.
2B. Establishes a genuine classroom environment for
learning.
2C. Sets classroom routines and procedures that
function smoothly.
2D. Sets clear standards of conduct, with appropriate
responds to students’ misbehaviour.
2E. Teacher’s classroom is safe.

(4)

(3)

(2)

(1)

DOMAIN

Level of Performance
Distinguished

Proficient

Basic

Unsatisfactory

InTASC
Domain
Alignment

Instruction*
3A. Teacher communicates clearly to students, both
orally and in writing.
3B. Teacher’s use of questioning and discussion
techniques reflects high cognitive skills.
3C. The teacher engages students in appropriate
learning activities.
3D. Teacher’s feedback to students is timely and of
high quality.
3E. Teacher responds to students’ interests, making
adjustments as needed to instruction plans.

(4)

(3)

(2)

(1)

Domain # 4

Professional Responsibilities

(4)

(3)

(2)

(1)

IV
IV
Technology
I

4A. Teacher reflects accurately on the lesson.
4B. Teacher’s online system for maintaining accurate
records is effective.
4C. Teacher successfully engages families in the
instructional program.
4D. Teacher participates actively in school,
professional and community activities.
4E. Teacher participates actively in online and offline
professional development.
4F. Teacher is able to integrate technological tools/
devices while instructing/teaching

Domain # 3
IV
IV
II, III, IV
IV
IV

IV
IV
Technology
III
Technology

DOMAIN

* Multiply by 2

Points of strength of the Student-Teacher’s performance:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areas in which the Student-Teacher requiers development:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name & Sighnture of the Observer:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPENDEX: To be used for the Summetive Evalution only
Portfolio Evaluation:

Domain

6. Comprehensiveness
7. Evidence and Clarity
8. Language
9. Creativity
10. Layout
Total out of (20) = (

)

Student-Teacher’s Final Evaluation:
Domain

Max

1) Planning & Preparation (6*4)

24

2) Classroom Enviornment (5*4)

20

3) Instruction (5*8)

40

4) Professional Responsibiliteis (6*4)

24

5) Portfolio (5*4)

20

6) Attendence

12

7) Activities and / or Action Research

10

Total

150

Actual Deserved Mark

100

Deserved

Name & Sighnture of the Observer: ---------------------------------------------------------------------Name & Sighnture of the Student- Teacher: ------------------------------------------------------------

Unsatisfactory
(1)

Basic
(2)

The portfolio

Proficient
(3)

Distinguished
(4)

Level of performance

ملحق ( :)9ملف اإلنجـاز للتربية العملية امليدانيـة
يحتوي ملف اإلنجاز الخاص بالتربية العملية امليدانية على أفضل ما يستطيع الطالب املعلم
تجميعه من وثائق في إطار املمارسة املهنية ،بمجاالت األربعة :التخطيط وإعداد الدروس ،والتدريس ،والبيئة
الصفية ،واملسؤوليات املهنية .ويمكن استخدامه للهداف التالية:
.1

التفكرالذاتي والتحليل:
يعتبر تجميع بنود ملف اإلنجاز وسيلة قوية للتفكر املنهي والتحليل .إذ حين يقرر الطالب املعلم أن

ً
ً
مصورا لفصل دراس ي دون غيره فإنه يمارس
يضمن ملفه خطة لوحدة تدريسية معينة دون غيرها أو شريطا
من خالل ذلك ً
نوعا من التفكر والتحليل.
.2

تعزيزعالقات اإلشراف والتدريب:

إن تجميع األدوات التي يستخدمها املعلمون يوسع آفاق املناقشات ويوضح املواقف التي يتخذونها.
ُ
وملف اإلنجاز ال يغني عن املالحظة الصفية أو الحوار املنهي الذي يشكل لب ما يقوم به من عالقات في عملية
ً
ً
تحسينا للحوار والنقاش بهدف تغطية كافة جوانب التعليم وليس
امتدادا أو
اإلرشاد والتوجيه ،ولكنه يمثل
فقط تلك الجوانب التي تمت مالحظتها في درس واحد.
.3

إثراء السيرة الذاتية:
يمكن للطالب املعلم أن يستخدم ملف اإلنجاز لدعم موقفه بالوثائق الثبوتية حين يتقدم إلى وظيفة

أو منصب في املدرسة أو املنطقة التعليمية .إذ أن ملف اإلنجاز يساعد في استكمال جوانب املقابلة.
للمزيد من التفاصيل :دانيلسون ،شارلوت ( .)2011إطار التدريس :تعزيز املهارات املهنية .ترجمة:
د .عبد هللا أبو لبدة .العين :جامعة اإلمارات العربية املتحدة .ص – 101ص .124

ملحق ( : )10محتويات ملف اإلنجاز
 .1قائمة املحتويات.
 .2السيرة الذاتية للطالب املعلم.
 .3الفلسفة التربوية الشخصية.
 .4استمارة التعرف على املدرسة؛ بما في ذلك مرافقها وموقعها ومميزاتها وأسماء املعنيين فيها.
 .5نماذج عدد ( )3من التقارير األسبوعية أعدها الطالب املعلم.
 .6نموذج من تخطيط وحدة دراسية أو ألسبوع دراس ي.
 .7نماذج عدد ( )3لخطط تد يسية ّ
أعدها الطالب املعلم.
ر
 .8أمثلة متنوعة على إجراءات التقويم.
 .9نماذج مشاهدات صفية عدد (.)3
ّ
 .10صحائف تفكر وتأمل (وصف وتحليل وتقرير) عدد (.)3
 .11نماذج متنوعة من أعمال الطلبة.
 .12نماذج متنوعة من مساهمات الطالب املعلم في األنشطة املدرسية أو املنطقة التعليمية.
 .13سجالت االتصاالت األسرية.
 .14شريط فيديو لدرس من الدروس التي ّنفذها الطالب املعلم في املدرسة – إن أمكن – أو لنموذج
ّ
تدريس مصغر نفذه في الجامعة.
 .15قرص مرن أو  Flash Memoryيتضمن نسخة الكترونية من جميع الوثائق السابقة .ويمكن توثيق
النشاطات املختلفة بمختلف الوسائل السمعية والبصرية املتاحة.

)11( ملـحـ ـ ـ ــق
استبانة تقييم التدريب امليداني
internship Evaluation Survey
،أعزائنا الطلبة
تهدف هذه االس ــتبانة إلى الحص ــول على تغذية راجعة بش ــأن تقييم التدريب امليداني من أجل تطوير العملية التعليمية التعلمية في
، إن مش ــاركتكم مهمة لنا وس ــتزيد من مص ــداقية نتائج الدراس ــة.الجامعـ ـ ـ ـ ــة – كلية التربية والعلوم اإلنس ــانية واالجتماعية
.لذلك يرجى تعبئة االستبانة لتعكس رأيكم بصدق وموضوعية في التدريب امليداني
Dear Students,
The aim of this questionnaire is to get your feedback on the Internship performance. This is
significant for the growth of the internship procedures at the University/ College of Humanities and Social
Studies. In addition, your participation would increase the credibility of the university's outcomes.
Therefore, kindly and candidly, fill in the questionnaire to reflect your impression of the internship.
Course Code
Section

رقم املسـاق
الشعبة

.) في املكـان املناسـب بحيث تعكـس رأيـك في التدريب امليداني(يرجى وضع عالمـة
Please tick () in the right place to reflect your opinion about the Internship.

I learned new ideas and skills from the Internship
2

كمية املعارف واملهارات املقدمة في التدريب امليداني مناسبة
The Instructional material offered in the Internship is
appropriate

3

نوعية املعارف واملهارات املقدمة في التدريب امليداني مناسبة
The quality of the knowledge and skills offered in the
Internship is appropriate

4

وسائل التقييم مناسبة و تغطى محتوى التدريب امليداني و أهدافه
Evaluation methods were appropriate, clear and covered
the whole Internship content and outcomes

5

املهام التطبيقية مفيدة في استيعاب محتوى التدريب امليداني
Assignments were useful to understand the Internship
content

6

املحتوى املطروح في التدريب امليداني مفيد ومرتبط بالتخصص
The Internship content is clear, useful, and relevant to the
academic program

7

ً بشكل عام يعتبر التدريب امليداني
مميزا باملقارنة مع مساقات أخرى
Generally speaking, the Internship can be considered
distinguished compared to other courses

غيرمو افق
Disagree

محايد
Neutral

مو افق
Agree

غيرمو افق بشدة
Strongly
Disagree

ً
تعلمت أفكارا ومهارات جديدة من خالل التدريب امليداني

1

مو افق بشدة
Strongly Agree

)Course(املس ـ ــاق

)12( ملـحـ ـ ـ ــق
استبانة تقييم املشرف امليداني
Field Supervisor Evaluation Survey
،أعزائنا الطلبة
 املعلم املتعاون من أجل تطوير عملية/تهدف هذه االس ـ ـ ــتبانة إلى الحص ـ ـ ــول على تغذية راجعة بش ـ ـ ــأن تقييم أداء املش ـ ـ ــرف امليداني
 إن مشاركتكم مهمة لنا وستزيد من مصداقية.التدريب امليداني في الجامع ــة – كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
. املعلم املتعاون/ لذلك يرجى تعبئة االستبانة لتعكس رأيكم بصدق وموضوعية في املشرف امليداني،نتائج الدراسة
Dear Students,
The aim of this questionnaire is to get your feedback on the field supervisor’s performance. This is
significant for the growth of the internship procedures at the University/ College of Humanities and Social
Studies. In addition, your participation would increase the credibility of the university's outcomes.
Therefore, kindly and candidly, fill in the questionnaire to reflect your impression of the instructor
and the course as well.
Course Code
Section

رقم املسـاق
الشعبة

. املعلم املتعاون/ ) في املكـان املناسـب بحيث تعكـس رأيـك في املشرف امليداني(يرجى وضع عالمـة
Please tick () in the right place to reflect your opinion about the field supervisor.

2

Presents the internship objectives clearly
يتأكد من أن الطلبة املتدربين حققوا أهداف التدريب امليداني

Ensures that students have achieved the internship objectives
3
يطرح املعلومات بطريقة واضحة ومفهومة
Delivers information clearly and comprehensibly
4
يشجع الطلبة املتدربين على طرح األسئلة ويجيب عليها
Encourages students to ask questions and responds to them
5
يحفز الطلبة املتدربين و يثير اهتمامهم بالتدريب امليداني
Motivates students and keeps them interested in the course
6
يستغل الوقت املخصص للقاء التدريبي بشكل منظم و فعال
7

Manages lesson time effectively and efficiently
يستخدم الوسائل التكنولوجية املختلفة في التواصل والتدريب
Uses various teaching methods & multimedia resources

8

يستخدم األمثلة والتوضيحات املختلفة في شرح تعليمات التدريب
وإجراءاته
Uses various examples and illustrations to explain the
lesson

9

يتواجد وفق املواعيد املحددة إلرشاد ومساعدة الطلبة املتدربين
Is available during office hours to respond to questions

10

يعامل الطلبة املتدربين باحترام
Treats students respectfully

11

ً يلم
جيدا بمحتوى التدريب ووسائله وإجراءاته
Is knowledgeable of the course content and objectives

12

ً أداء املشرف امليداني كان
مميزا بشكل عام
Generally speaking, the instructor’s performance was
distinguished

ً
غيرمو افق جدا
Strongly
Disagree

يعرض أهداف التدريب امليداني بشكل واضح

غيرمو افق
Disagree

1

محايد
Neutral

( Instructor( املدرس

مو افق
Agree

مو افق بشدة
Strongly Agree

#

)13( ملحق
Employers Survey
استبانة أرباب العمل
السادة والسيدات األعزاء
ً إعدادا
ً تسعى جامعة العين لطرح برامج تعليمية عالية الجودة وإعداد خريجين
ً
جيدا للدخول إلى
معدين
 وكجزء من التقييم الذاتي املستمر نهتم بالتغذية الراجعة من أرباب العمل لتحديد مكامن القوة.سوق العمل
 إن الغاية.والضعف لدى طلبتنا وتحديد إلى أي مدى يحقق هؤالء الطلبة أهداف البرامج التعليمية التي التحقوا بها
 ونحن نؤكد لكم بأنه سوف يتم.من هذه االستبانة هي تقييم أداء طلبة جامعة العين الذين يتدربون في مؤسستكم
 وأنها سوف تستخدم فقط للتخطيط املستقبلي من،التعامل مع جميع املعلومات الواردة في االستبانة بسرية تامة
.أجل تطويربرامجنا التعليمية
نشكركم على حسن تعاونكم
كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Dear Sir / Madam
Al Ain University of (AAU) seeks to provide the highest quality of undergraduate education and to
produce graduates that are well-prepared to enter the workforce. As part of our continual self-evaluation,
we are interested in feedback from employers to determine the strength and weaknesses of our students
and to determine how well our students fulfill the Programs objectives. This questionnaire intends to
evaluate the performance of the AAU graduates who work in your institution. We assure you that all the
information included in this survey will be strictly confidential and will be used only for future planning and
for developing our educational programs.

Thank you for your cooperation.

College of Education, Humanities and Social Studies

I.

Primary Information

بيانات أساسية

1. Please describe your type of firm or agency, specify area of work, and kind of employees you hire.
.الرجاء تبيان نوع املؤسسة التي تديرونها وتحديد مجال عملكم ونوعية املوظفين لديكم




-

Government
Semi- Government
Employment
sector
Private sector
Other, Specify --------------------------- قطاع العمل

حكومية
شيه حكومية
قطاع خاص
---------------------------- ي/ حدد،أخرى











---

Social assistance
Mental Health Services
Educational services
Special Education Services
Other, Specify ----------------------------

خدمات اجتماعية
خدمات الصحة النفسية
 التعليمية/ خدمات تربوية
الخدمات املقدمة لذوي الهمم
---------------------------- ي/ حدد،أخرى











---

Full time
Part time
Employment
Type
Internship
Other, Specify ---------------------------- نوع التوظيف

دوام كامل
دوام جزئي
تدريب
---------------------------- ي/ حدد،أخرى





-

Area
مجال العمل

1. Number of employees in your institution:
 Less than 5
 From 5 to 20
 More than 20

عدد املوظفين العاملين في مؤسسكم
5  أقل من
20  إلى5  من
20  أكثرمن

2. Number of AAU graduates currently working / training in your institution:
ً  يتدربون/ عدد خريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الذين يعملون
حاليا في مؤسستكم






0
1–2
3–5
6 – 10
More than 10

II.

0
2–1
5–3
10 – 6
10 أكثر من

Graduates skills/ abilities Satisfaction







الرضا عن مهارات وقدرات الخريجين

Please evaluate your satisfaction with each of the following skills/abilities of Al Ain University of
Science and Technology graduates employed by your Institution. Kindly select one to indicate the
appropriate response (If the item is not in the field of your organization, select not applicable)

1

4

5

Not applicable
ال ينطبق

Very satisfied
ً اض
جدا
ر

3

Satisfied
راض

2

محايد
Neutralآ

Dissatisfied
غيرراض

Statement

#

Very Dissatisfied
ً غير اض
جدا
ر

ّ نرجو أن
تقيم مدى رضاك عن املهارات و القدرات التالية لكفاءة عمل خريج جامعة العين من خالل إختيار دائرة
) اختر ال ينطبق، واحدة تعبر عن اإلجابة املناسبة (إذا لم تكن العبارة في مجال عمل مؤسستكم

6

(1) The performance of AAU Graduates in your organization
أداء خريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مؤسستكم
Ability to learn new skills
1

القدرة على تعلم مهارات جديدة













2

Appropriate skills in the specialized area
امتالك مهارات في مجال التخصص













4

5

6

Very satisfied
ً اض
جدا
ر

Not applicable
ال ينطبق

3

Satisfied
راض

Dissatisfied
غيرراض

2

محايد
Neutralآ

Very Dissatisfied
ً غير اض
جدا
ر

1

Statement

#

3

Using modern technologies in the specialized area
استخدام التقنيات الحديثة في مجال التخصص













4

Has computer knowledge to facilitate the practice of work
امتالك معرفة حاسوبية تسهل ممارسة العمل













5

Ability to function effectively as a team member
القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق

































































































13

Taking into account ethical considerations when making
decision
مراعاة اإلعتبارات األخالقية عند اتخاذ القرارت













14

presents and discusses issues effectively
يعرض ويناقش املواضيع بفعالية














التفكير والتصرف باستقاللية












لديه أفكار إبداعية لتطوير العمل











6

7

8

9

10

11

12

15

16

Has the ability to research and analyze data related to work
امتالك القدرة على جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بالعمل
Has the skills to communicate and deal with others
ّ التواصل
ّ امتالك مها ات
والتعامل مع اآلخرين
ر
Ability to manage the time
القدرة على إدارة الوقت
Achieve required requirements in appropriate time
القدرة على انجاز املهمات املطلوبة في الوقت املناسب
Ability to work independently
القدرة على العمل بإستقاللية
Ability to take on new responsibilities
القدرة على تحمل مسؤليات جديدة
Positive attitudes towards work
لدى الخريج اتجاه ايجابي نحو العمل

Think and act independently
Has creative ideas to develop work

4

5

6

17

18

Shows interest in cultural developments


ً
ّ
ً اهتماما باملست
جدات الثقافية
يظهر























Overall job performance
أداء العمل بشكل عام

Very satisfied
ً اض
جدا
ر

Not applicable
ال ينطبق

3

Satisfied
راض

Dissatisfied
غيرراض

2

محايد
Neutralآ

Very Dissatisfied
ً غير اض
جدا
ر

1

Statement

#

(2) The skill level of AAU Graduates upon entering the workforce
مستوى مهارة خريجي جامعة العين عند دخولهم سوق العمل
Oral communication skills
مهارات االتصال الشفوي

19

20

21

22

23

Written communication skills
مهارات االتصال الكتابية
Leadership skills
مهارات القياد ة
Technology & computer skills
مهارات التكنولوجيا و الحاسوب
Analysis skills
مهارات التحليل

III.





























































Future Demand for the Graduates الطلب املستقبلي للخريجين

3. Give your impression of the preparation of our students, how likely would you recommend
that your organization accept other employees from AAU?
 ما احتماالت التوصية من طرفكم لتوظيف خريجين آخرين من،بناء على انطباعاتكم عن إعداد طلبتنا
 Always
 Frequently
 Rarely

جامعة العين في مؤسستكم؟
ً 
دائما
ً
غالبا

ً 
نادرا

4. Number of AAU graduates you expect to hire in your institution for next year:
عدد خريجي جامعة العين الذين تتوقع أن تقوم بتعيينهم في مؤسستكم خالل العام القادم






0
1–2
3–5
6 – 10
More than 10

0
2–1
5–3
10 – 6
10 أكثر من







بكالوريوس
الدبلوم املنهي
ماجستير
دكتوراه






5. What is the level of degree to which you wish to appoint?
ماهو مستوى الدرجة العلمية التي تحتاجها عند تعيين خريجي جامعة العين ؟





Bachelor
Professional Diploma
Master
Ph.D.

IV.

General Questions

1. How satisfied are you with the quality of
from our university?
 Excellent
 Pretty good
 Average
 Poor

أسئلة عامة

ما هو مدى رضاكم عن نوعية طلبة جامعتنا؟
ممتاز
ً جيد
جدا
متوسط
ضعيف






2. When the AAU graduate start working,
he/she needs:
 Very Intensive Training
 Intensive Training
 Average Training
 Little Training
 No Training

3. Do you believe that AAU has a good
reputation within the community?






 كان، عندما بدأ طالب جامعة العين العمل لديكم
: بحاجة إلى
ً تدريب مكثف جدا
 تدريب مكثف
 تدريب عادي
 تدريب قليل
 لم يكن بحاجة الى تدريب

هل تعتقد بأن جامعة العين تحظى بسمعة طيبة في
املجتمع؟

Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree

موافق بشدة
موافق
محايد
غيرموافق
غير موافق بشدة

4. What are the points of strength from the graduates of the AAU?
ما هي نقاط القوة في طلبة جامعة العين؟
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

5. What are the aspects that you expected or wished to find in AAU students, but you did not
see?
ما هي الجوانب التي كنت تتوقعها أو تتمناها في طلبة جامعة العين ولم تجدها؟
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................







6. Please provide the names of the specialization courses you do suggest to be included in AAU
study plans?
.الرجاء تزويدنا بأسماء مساقات التخصص التي تقترح ادخالها في الخطط الدراسية لجامعة العين
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

7. What are the required specifications and skills to be acquired by AAU’s students?
ما هي املواصفات واملهارات املطلوب أن يتقنها خريج جامعة العين ؟
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

8. What are your suggestions for us to graduate students who will be very satisfactory to you?
ما هي مقترحاتكم لنا للمساهمة في تخريج طلبة يحوزون على رضاكم ؟
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
9. Please add details about other points, if any.
. ان وجدت,يرجى اضافة تفاصيل حول نقاط أخرى
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

V.

Contact information

معلومات التواصل

Contact information for the Employer
معلومات للتواصل مع رب العمل
Organization
Name of person
completing the survey
First name
Last name
Position
Country
E-mail Address
Phone
Nationality

 UAE

املؤسسة
اسـ ـ ـ ــم الشـ ـ ـ ــخص
ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــام ب ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ـئـ ـ ــة
اإلستبانة
االسم األول
االسم األخير
املسمى الوظيفي
البلد
البريد اإللكتروني
الهاتف
الجنسية

 اإلمارات العربية املتحدة
 Other, Specify --------------------------------------------------------------- ي/ حدد، أخرى
Day & Date
Signature

اليوم والتاريخ
التوقيع

Thank you for your time and cooperation!
نشكرلكم حسن تعاونكم
EMAIL: edu.diploma@aau.ac.ae
Tel: 03-7024901
Fax: 03-7024777

ملحق ( :)14مفردات برنامج التربية العمليــة
 .1الطالب املعلـم:
الطالب امللتحق بالبرنامج والذي يمارس مهام التربية العملية في امليدان.
 .2املعلم املتعاون:
هو املعلم الذي تختاره إدارة املدرسة لإلشراف على الطالب املعلم من أجل اإلشراف على تدريبه.
 .3املشرف األكاديمي:
هو أستاذ الجامعة الذي يشرف على تدريب الطالب املعلم.
 .4فريق التقويـم:
هو الفريق الذي يتكون من املشرف األكاديمي واملعلم املتعاون الذي يتم اختياره في حالة اإلشراف على طالب معلم ال يعمل
في امليدان.
 .5التغذيـة الراجعـة:
اإلرشاد الذي يقدمه أحد أعضاء فريق التقويم للطالب املعلم.
 .6التقويم البنائـي:
هو التقويم الذي يجريه فريق التقويم للطالب املعلم في منتصف فترة التدريب.
 .7التقويم الختامي:
هو التقويم الذي يجريه فريق التقويم للطالب املعلم في نهاية فترة التدريب.
 .8املشاهدة الصفية:
هي عملية حضور الطالب املعلم للداء التعليمي الذي يقوم به املعلم املتعاون.
 .9التقريراألسبوعي:
ً
ملخصا ما قام به من مهام خالل أسبوع واحد.
هو تقرير مقتضب يكتبه الطالب املعلم
 .10معاييراألداء:
هي العناصر التي يجب أن يراعيها الطالب املعلم في أدائه والتي تخضع للتقويم في نهاية التدريب

ملحق ()15
معايير ومستويات أداء املعلمي ــن
عن كتاب

إطـار للتدري ـ ــس
لتعزيز املمارسة املهني ــة

تأليف  :شارلوت دانيلسون
ترجمة  :د .عبد هللا أبو لبدة

مكونات الممارسة المهنية
المجال  : 1التخطيط واإلعداد

إظهار المعرفة بالمحتوى واألساليب التربوية

المكون  1أ :

المعرفة بالمحتوى

المجال  : 2البيئة الصفية

المكون  2أ  :إيجاد بيئة من االحترام والمودة

المعرفة بالمتطلبات السابقة

-

المعرفة باألساليب التربوية ذات العالقة بالمحتوى

-

المكون  1ب  :إظهار المعرفة بالتالميذ .
معرفة بالخصائص العمرية لمجموعات التالميذ .
معرفة بأساليب التعلم المختلفة للتالميذ .
معرفة بمهارات التالميذ ومعارفهم .
معرفة باهتمامات التالميذ وتراثهم الثقافي .

التفاعل مع التالميذ
التفاعل بين التالميذ

المكون  2ب  :بناء ثقافة للتعلم
-

أهمية المحتوى الدراسي

-

افتخار التالميذ بالعمل

-

توقعات التعلم والتحصيل

المكون  1جـ  :اختيار األهداف التدريسية .
القيمة

المكون  2جـ  :إدارة اإلجراءات الصفية

الوضوح

-

إدارة المجموعات التدريسية

-

إدارة الفترات االنتقالية

إظهار معرفة بالموارد

-

إدارة المواد التعليمية والتجهيزات

موارد للتدريس

-

أداء المهام غير التدريسية

-

اإلشراف على المتطوعين والمساعدين المهنيين

مالءمتها للفروق الفردية
التوازن
المكون  1د :

موارد للتالميذ

المكون  1هـ  :تصميم التدريس المترابط
األنشطة التعلمية
الموارد والمواد التدريسية
مجموعات التدريس
بنية الدرس والوحدة التدريسية

المكون  1و  :تقويم تعلم التالميذ
-

التوافق مع األهداف التدريسية

المعايير ومستويات القياس
-

االستخدام من أجل التخطيط

المكون  2د  :إدارة سلوك التالميذ
-

التوقعات

-

مراقبة سلوك التالميذ

-

االستجابة لسلوك التالميذ

المكون  2هـ  :تنظيم المكان (الفراغ الحسي )
-

السالمة وتنظيم األثاث

-

سهولة الوصول إلى مصادر التعلم واستخدامها

تابع  :مكونات الممارسة المهنية
المجال  : 3التدريس

المجال  : 4المسؤوليات المهنية

المكون  3أ  :التواصل بوضوح ودقة

المكون  4أ  :التدبر في التعليم

-

االرشادات واإلجراءات
اللغة الشفوية والكتابية

المكون  3ب  :استتتتتتتخدام أستتتتتتاليب طرح األستتتتتتئلة
والنقاش
-

نوعية األسئلة
أساليب النقاش
مشاركة التالميذ

المكون  3جـ  :إشغال التالميذ في التعلم
-

تمثيل المحتوى
األنشطة والتعيينات
تجميع التالميذ
مواد التدريس ومصادره
بنية الدرس ووتيرة سيرة

المكون  3د  :تقديم التغذية الراجعة للتالميذ
 النوعية  :دقيقة  ،ذات وزن  ،بناءةومحددة
 التوقيتالمكون  3هـ  :إظهار المرونة االستجابة
-

تعديل الدرس
االستجابة للتالميذ
المثابرة

-

الدقة
االستخدام في التدريس المقبل

المكون  4ب  :استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها
-

استكمال التالميذ للتعيينات
تقدم التالميذ في التعلم
السجالت غير التدريسية

المكون  4جـ  :التواصل مع اسر التالميذ
 المعلومات حول البرنامج التدريسي المعلومات عن التالميذ كأفراد مشاركة األسر في البرنامج التدريسيالمكون  4د  :المساهمة لصالح المدرسة والمنطقة التعليمية
-

العالقة مع الزمالء
خدمة المدرسة
المشاركة في مشاريع المدرسة والمنطقة

المكون  4هـ  :النمو والتطور المهني
 تحسين المعرفة بالمحتوى والمهارة التربوية خدمة المهنةالمكون  4و  :إظهار المهنية
-

خدمة التالميذ
الدفاع عن مصالح التالميذ
اتخاذ القرار

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون 1أ  :إظهاراملعرفة باملحتوى واألساليب التربوية

العناصــر
0املعرفة باملحتوى

مستوى األداء
العنصـر

املعرفة باملحتـوى

 0املعرفة باملتطلبات سابقة

 0املعرفة باألساليب التربوية ذات العالقة باملحتوى

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

تش ـ ـ ــير الخطط إلى

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

وجود أخط ــاء في املحتوى أو معرفة بأسـ ــاسـ ــيات املحتوى م ـعــرفـ ــة م ـت ـي ـنـ ــة بـ ــامل ـح ـتــوى معرفة متعمقة باملحتوى مع
ال يصـ ـ ـ ـ ـ ــح األخ ـطـ ــاء ال ـتــي ول ـك ـنـ ــه ال يسـ ـ ـ ـ ـت ـط ـيــع ربــط ويربط ذلــك بــاألجزاء األخرى وجود شـ ـ ـ ــواهـ ــد وأدلـ ــة على
يرتكبها التالميذ في املحتوى

ال ــدرس ب ــاألجزاء األخرى من من موضـ ـ ــوع التخصـ ـ ــص أو اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـمـ ـرار مـ ـتـ ــابـ ـعـ ــة هـ ــذه
املـ ــادة أو ال ـت ــخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــات بالتخصصات األخرى .

املعرفة .

األخرى

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باملتطلبات السابقـة

ً
يظهر املعلم بعضــا

ً
يظهر املعلم قليال

يبني بشـ ــكل نشـ ــط

ت ـ ـع ـ ـكـ ــس خ ـ ـطـ ــط

ً
مــن ال ـف ـهــم بـ ــامل ـعـ ــارف ال ـتــي مـ ــن الـ ــوعـ ــي بـ ــاملـ ـتـ ـطـ ـلـ ـبـ ــات املعلم وممـ ــارس ـ ـ ـ ـ ــاتـ ــه فهمـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــرفـ ــة ال ـ ـتـ ــالم ـ ـيـ ــذ
تعتبر متطلبــات س ـ ـ ـ ــابقــة أو الس ـ ـ ــابقة للتعلم بالرغم من للمتطلب ــات السـ ـ ـ ـ ــابق ــة التي بــاملتطلبــات الس ـ ـ ـ ــابقــة أثنــاء
ذات أهمية لتعلم املحتوى.

أن هـ ــذه املعـ ــارف قـ ــد تكون تش ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ــرواب ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ــدرس أو يـ ـ ـبـ ـ ـحـ ـ ــث عـ ـ ــن
غير مكتملة أو غير دقيقة .

املوضوعات واملفاهيم .

األسـ ــباب التي تؤدي إلى عدم
الفهم لدى التالميذ .

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ً
يظهر املعلم قليال

املمارسات التربوية

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم

ب ـ ــاألسـ ـ ـ ـ ـ ــال ـي ـ ــب ال ـتــربــويـ ــة م ــن ال ـف ـه ــم بش ـ ـ ـ ـ ــأن األم ــور معرفـ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيـ ــة بطرق ت ـ ـت ـ ـفـ ــق ون ـ ـتـ ــائـ ــج األب ـ ـحـ ــاث بالبحث املســتمر عن أفضــل

املتعلقة باملحتـوى

ال ـتــربــويـ ــة امل ـت ـع ـل ـقـ ــة ب ـت ـع ـلــم الـتـ ــدريــس ولـكـنـ ــه ال يـتــوقــع العصـ ـ ــرية املتعلقة بأفضـ ـ ــل املمـارسـ ـ ـ ــات التربويـة ويتوقع
التالميذ للمحتوى

حدوث مفاهيم خاطئة لدى املمارسـ ــات التربوية في مجال مج ــاالت سـ ـ ـ ــوء الفهم ل ــدى
التالميذ .

الـتــخصـ ـ ـ ــص لـكــن املـعـلــم ال التالميذ .
ي ـتــوقــع س ـ ـ ـ ــوء ال ـف ـهــم لـ ــدى
التالميذ .

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون 1ب  :إظهاراملعرفة بالتالميذ

العناصــر
معرفة بالخصائص ( الفكرية واالجتماعية والوجدانية ) العمرية ملجموعات التالميذ  0 .معرفة بأساليب التعلم املختلفة للطلبة 0معرفة
بمهارات التالميذ ومعارفهم 0معرفة باهتمامات التالميذ وتراثهم الثقافي .

مستوى األداء
العنصـر

معرفة بالخصائص
العمرية ملجموعات
التالميذ

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يظهر املعلم الح ــد

يظهر املعلم بشكل

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

األدنى من املعرفـ ــة املتعلق ــة عـ ـ ــام م ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــة دقـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ت ـ ــام ـ ــة و ـك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة معرفـ ــة بخص ـ ـ ـ ـ ــائص النمو
بـ ــال ــخص ـ ـ ـ ـ ــائ ــص الـ ـعـ ـم ــريـ ــة بخصـ ـ ـ ـ ــائص النمو العمري ــة بخصـ ـ ـ ـ ــائص النمو العمري ــة العمريـة ملجموعـات التالميـذ
ملجموعات التالميذ.

املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـقـ ــة بـ ـم ـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــات ملـجـمــوعـ ــات الـتــالمـيـ ــذ كـمـ ــا  ،كم ــا يعرف االسـ ـ ـ ــتثن ــاءات
يعرف االسـ ــتثناءات للنماط لتل ــك األنم ــاط ومــدى توافق

التالميذ .

السائدة

معرفة بأســاليب
التعلم املختلفة للطلبة

ً
يظهر املعلم فهمـ ــا

املـعـلــم غـيــر مـطـلــع

كل تلميذ مع تلك األنماط .
يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

ً
على أسـ ـ ـ ــاليــب وطرق التعلم عاما ألس ـ ــاليب وطرق التعلم معرفـ ــة متينـ ــة بـ ــأس ـ ـ ـ ـ ــاليـ ــب معرفت ــه ب ــأسـ ـ ـ ـ ــالي ــب التعلم
امل ـخ ـت ـل ـفـ ــة وال ي ـعــرف أنــواع املختلفة لدى التالميذ .
ال ـ ــذك ـ ــاء امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ــة ل ـ ــدى

الـ ـتـ ـعـ ـلـ ــم املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ــة لـ ــدى ل ــدى التالمي ــذ في التخطيط
للت ــدريس حيثم ــا يكون ذل ــك

التالميذ .

ً
ممكنـا .

التالميذ .

معرف ــة بمه ــارات
التالميذ ومعارفهم

ي ـ ــوظ ـ ــف امل ـ ـع ـ ـل ـ ــم

يدرك املعلم أهمية

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

مـ ـع ــرفـ ــة قـ ـلـ ـيـ ـلـ ــة بـ ـمـ ـهـ ــارات ف ـ ـه ـ ــم م ـ ـه ـ ــارات ال ـ ـت ـ ــالم ـ ـيـ ــذ معرفـ ــة بـ ــاملهـ ــارات واملعـ ــارف معرفـة بمهــارات ومعــارف كـل
التالميــذ ومعــارفهم وال يــدلــل ومع ــارفهم ولكن ــه يظهر تل ــك املتعلقة بالتالميذ على شــكل تلمي ــذ بم ــا في ذل ــك التالمي ــذ
بأن تلك املعرفة ذات أهمية  .املعرفة فيما يتعلق بالفصــل م ـج ـمــوعـ ــات ويـ ــدرك ق ـي ـمـ ــة ذوي االحتياجات الخاصة .
بشـ ـ ـ ـ ـكـ ــل عـ ــام ول ـيــس ب ـكـ ــل هذه املعارف .
تلميذ .

مستوى األداء
العنصـر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يدرك املعلم أهمية

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

ب ـ ــاه ـت ـم ـ ــام ـ ــات ال ـتــالم ـي ـ ــذ معرفـ ــة قليلـ ــة بـ ــاهتمـ ــامـ ــات فـهــم اهـتـمـ ــامـ ــات الـتــالمـيـ ــذ معرفــة بــاهتمــامــات التالميــذ معرفة باهتمامات كل تلميذ

وتراثهم الثقافي

التالمي ــذ وتراثهم الثق ــافي وال وتراثهم الثق ــافي ولكن ــه يظهر ك ـم ـج ـم ــوعـ ــات ك ـمـ ــا ي ـظ ـه ــر كـمـ ــا يـظـهــر مـعــرفـ ــة بـتـراثـهــم
يــدلــل بــأن تلــك املعرفــة ذات تـلـ ــك املـعــرفـ ــة فـيـمـ ــا يـتـعـلـق معرفة بتراثهم الثقافي ويقدر الثقافـي .
أهمية .

بالفصـ ـ ــل بشـ ـ ــكل عام فقط أهمية هذه املعرفة .
وليس بكل تلميذ .

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون 1جـ  :اختياراألهداف التدريسيـة
العناصــر
القيمة  :تشكل األهداف طموحات عالية للطلبة وتعكس مفاهيم هامة ومعاييرمنهاج وأطر .وضوح  :تصاغ األهداف بشكل واضح
ً
تسمح بإجراء تقييم صحيح  .مالئمتها للفروق الفرديــة  :تعكس األهداف وحاجة كافة التالميذ  .التوازن  :تعكس األهداف فرصا ملختلف
أنواع التعلم – مثل  :التفكيرواملعرفة والتنسيق أو الدمج بين مختلف التخصصات
مستوى األداء
العنصـر

القيم ـ ــة (األهمي ــة )

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

األه ــداف ليس له ــا

تـ ـ ـك ـ ــون األه ـ ــداف

تـ ـ ـك ـ ــون األه ـ ــداف

ليسـ ـ ـ ـ ــت األه ــداف

قيمـ ــة وتش ـ ـ ـ ـكـ ــل طموحـ ــات متوس ـ ــطة في قيمتها وأهميتها ذات قـ ـيـ ـمـ ــة فـ ــي مس ـ ـ ـ ـ ـتـ ــوى مهمـة فحسـ ـ ـ ــب ولكن املعلم
م ـتـ ــدن ـيـ ــة وال ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى وط ـمــوحـ ــات ـهـ ــا وم ـفـ ــاه ـي ـم ـهـ ــا طمـوحـ ــاتهـ ــا واحتـوائهـ ــا علـى قـادر على توضـ ـ ـ ــيح كيف أن
مفـ ــاهيم للطلبـ ــة  .كمـ ــا أن واحتوائها على التعلم .
ً
األهــداف ال تعكس تعلمــا ذا

امل ـفـ ــاه ـي ــم وعـ ـل ــى أه ـم ـي ـت ـهـ ــا األهــداف قــادرة على إنش ـ ـ ـ ــاء
للتعلم التعلم .

أهميـة .

طموح ــات وتوقع ــات ع ــالي ــة
كما يسـ ـ ـ ــتطيع أن يربط تلك
األه ـ ــداف ب ـ ــأط ـ ــر املـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاج
ومعاييره

تـ ـ ـك ـ ــون األه ـ ــداف

الوض ــوح

تـ ـ ـك ـ ــون األه ـ ــداف

مـ ـعـ ـظ ــم األهـ ــداف

جـ ـمـ ـيـ ــع األهـ ــداف

ً
غير واض ــحة أو أنها مص ــاغة متوسـ ـ ـ ــطة الوضـ ـ ـ ــوح أو أنها واض ــحة ولكن بعض ــها يمكن واضحة ومصاغة كتابيا على
على ش ـ ـ ــكل أنش ـ ـ ــطة للطلبة تشـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى األهـ ــداف أن يش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـمـ ــل عـ ـل ــى بـ ـع ــض ش ـ ــكل تعلم وتس ـ ــمح بوض ـ ــع
كمــا أن األهــداف ال تسـ ـ ـ ــمح واألنش ـ ــطة في آن واحد  .كما األنشـ ــطة  .ومعظمها يسـ ــمح أساليب تقويم ناجحـة .
بـ ــإيـ ـجـ ــاد وس ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل تـ ـق ــوي ــم أن بعض األهداف ال تسـ ــمح بــوض ـ ـ ـ ــع أس ـ ـ ـ ـ ــالـيـ ــب تـقــويــم
ناجحة .

بـ ــإيـ ـجـ ــاد وس ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل تـ ـق ــوي ــم ناجحة .
ناجحة .

مستوى األداء
العنصـر

مالئمتها

للفروق

الفردية

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ليسـ ـ ـ ـ ــت األه ــداف

مـ ـعـ ـظ ــم األهـ ــداف

جـ ـمـ ـيـ ــع األهـ ــداف

تـ ـ ــأخـ ـ ــذ األهـ ـ ــداف

مالئمة للصــف .

مالئمـ ــة ملعظم التالميـ ــذ في مناسبـ ـ ــة ملعظـ ـ ــم التالميذ في بعين االعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الح ــاج ــات
الصــف .

ً
املـ ـتـ ـغـ ـي ــرة لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـبـ ــة أفـ ـرادا

الصــف .

وجماعات .

التــوازن

ت ـع ـك ــس األهـ ــداف

ت ـع ـك ــس األهـ ــداف

ت ـع ـك ــس األهـ ــداف

ت ـع ـك ــس األهـ ــداف

ً
ً
نوعا واحدا من التعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أو عـ ــدة أنــواع مــن ال ـت ـع ـلــم وال عــدة أنواع من التعلم وعــدة مبادرة التالميذ إليجاد تعل ــم
ً
ً
ف ـ ــرع ـ ــا واح ـ ــدا م ـ ــن امل ـ ــادة وجود ألية جهود للتنسيق أو فرص للدمــج .
الدراسيـة .

الدمج .

هـام .

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون  1د  :إظهاراملعرفـة باملوارد

العناصــر
موارد للتدريــس

مستوى األداء
العنصـر

موارد للتدريس

موارد للطلبة .

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

املـعـلــم غـيــر مـطـلــع

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

املعلم مطلع بشكل

باإلضـ ـ ــافة إلى كون

ً
ً
ً
ً
على املوارد املتـ ــاحـ ــة داخـ ــل اطالع ــا مح ــدودا على املوارد تام على جميع املوارد املتاحـة املـعـلــم مـطـلـعـ ــا تـمـ ــامـ ــا عـلــى
املـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو املـنـطـقـ ــة املتـ ــاحـ ــة داخـ ــل املـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ــة داخ ــل امل ــدرسـ ـ ـ ـ ــة واملنطق ــة امل ــوارد امل ـتـ ــاحـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التعليميـة .

واملنطقة التعليميـة .

التعليميـة .

املدرس ــة واملنطقة التعليمية
فإنه يس ـ ــصى وبكل نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
ً
بحثا عن مواد أخـ ــرى تهـ ــدف
إلى تحسـ ـ ـ ــين الت ــدريس مث ــل
الحصـ ـ ـ ــول علـ ـ ـ ــى مواد مـ ـ ـ ــن
الهيئـ ـ ـ ــات املهنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو من
املجتمــع املحلــي .

موارد للطلبة

املـعـلــم غـيــر مـطـلــع

املعلم مطلع بشكل

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

باإلضافة إلى ك ـ ــون

ً
ً
ً
عل ـ ـ ـ ــى املوارد املتاح ـ ـ ـ ــة والتي اطالع ــا مح ــدودا على املوارد تام على جميع املوارد املتاحـة املعل ـ ـ ـ ــم مطلعا عل ـ ـ ـ ــى املوارد
تســاع ـ ـ ـ ــد التالميذ الذين هم املتاحـ ـ ـ ـ ـ ــة داخل املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داخل املدرسـ ـ ــة أو املنطقـ ـ ــة داخل املدرسـ ـ ــة أو املنطقـ ـ ــة
بحاجـة إليهـا .

واملنطقـة التعليميـة .

ً
التعليمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ويعرف كيف التعليميـ ــة فإنه أيضـ ــا مطلع
يس ـ ــتطيع التالميذ الوص ـ ــول على موارد أخرى متاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إليهـا .

داخل املجتمــع املحلـي .

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون  1هـ  :تصميم التدريس الواضـح

العناصــر
األنشطة التعليميـة
مستوى األداء
العنصـر
األنشطــة التعليميــة

املواد التدريسيـة واملوارد

مجموعـات التدريس بنية الدرس والوحــدة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بـعـض األنش ـ ـ ـ ـطـ ــة

معظم األنشـ ـ ـ ـطـ ــة

األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ً
التعليمية ليسـ ـ ـ ــت مناسـ ـ ـ ــبة التعليميـ ــة فقط منـ ــاسـ ـ ـ ـبـ ــة التعليميــة منــاسـ ـ ـ ـبــة للطلبــة التعليميـ ــة منـ ــاسـ ـ ـ ـبـ ــة جـ ــدا
للطلبة أو ألهداف التدريس  .للطلبــة وألهــداف التــدريس  .وألهــداف التــدريس كمــا أنهــا للطلبــة وألهــداف التــدريس .
وال تسـ ـ ـ ــير وفق تسـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ــل ولكن هذه األنشــطة ال تســير تنتظم وفق تس ــلس ــل منتظم وتنتظم في تس ــلس ــل بوض ــوح
منتظم وال تعكس البحـ ــث وفق تســلســل منتظم كما أن باإلضـ ــافة إلى أن معظم هذه وانسـ ـ ـ ـج ــام كم ــا أنه ــا تعكس
املنهي الحديث .

بعض ـ ـ ـ ـ ــا منهـ ــا فقط يعكس األنش ـ ـ ـ ـطـ ــة تعكس البحـ ــث البحث املنهي الحديث .
البحث املنهي .

املواد التدريسـ ـ ــية
واملــوارد

املواد التــدريسـ ـ ـ ـيــة

املنهي الحديث .
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــع امل ـ ـ ــواد

ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض املـ ـ ـ ــواد

ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــع امل ـ ـ ــواد

واملـ ــوارد ال تـ ــدعـ ــم أهـ ــداف الت ــدريسـ ـ ـ ـي ــة واملوارد ت ــدعم الت ــدريسـ ـ ـ ـي ــة واملوارد ت ــدعم الت ــدريسـ ـ ـ ـي ــة واملوارد ت ــدعم
التدريس وال تش ــغل التالميذ أهــداف التــدريس وبعضـ ـ ـ ـهــا أه ــداف الت ــدريس ومعظمه ــا أه ــداف الت ــدريس ومعظمه ــا
في تعلم ذي معنى

يش ـ ـ ــغل التالميذ في تعلم ذي يش ـ ـ ــغل التالميذ في تعلم ذي يش ـ ـ ــغل التالميذ في تعلم ذي
معنى .

معنـى .

ً
معنى  .كمـ ــا أن هنـ ــاك دليال
على مش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة التالميـ ــذ في
اختيار أو تعديل املـواد .

مستوى األداء
العنصـر
املجموعات التدريسية

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات

امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات

امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات

امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات

التدريســية ال تســاند أهداف التـ ــدريسـ ـ ـ ـيـ ــة ال تتوافق مع التدريسية متنوعة ومناسبة التدريسية متنوعة ومناسبة
التــدريس وال تقــدم عنصـ ـ ـ ــر األهـ ــداف التـ ــدريس ـ ـ ـ ـيـ ــة وال ألهداف التدريس املختلفة .

ألهـداف التـدريس املختلفـة .

تناس ـ ـ ــبها كما أنها ال تقدم إال

ً
ك ـمـ ــا أن ه ـنـ ــاك دل ـيــال ع ـلــى

الحد األدنى من التنوع .

مش ـ ـ ــاركة التالميذ في اختيار

التنوع .

أن ـ ـم ـ ــاط مـ ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ــة م ـ ــن
املجموعات التدريسية
بنية ( تركيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة )
الدرس والوحدة

ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـ ـلـ ـ ــدرس أو

هنـ ــاك بنيـ ــة يمكن

ب ـ ـن ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدرس أو

هناك بنية محددة

الوحـدة بنيــة أو تركيبــة محــددة مالحظتهــا للــدرس أو الوحــدة بشـ ـ ـ ـك ــل واضـ ـ ـ ــح لل ــدرس أو الــوحـ ــدة واض ـ ـ ـ ـحـ ــة بـحـيـ ــث
أو أن التركيبة غير منتظمة كما بـ ــالرغم من أن تلـ ــك البنيـ ــة الــوحـ ــدة ت ـن ـظــم فــي إطـ ــارهـ ــا تسـ ـ ـ ـ ـمــح بــوجــود مس ـ ـ ـ ـ ــارات
أن الوقت املحدد غير واقصي

ليسـ ــت قائمة طوال الوقت  .األنشـ ـ ـ ـطــة  ،كمــا أن الوقــت تــنسـ ـ ـ ـ ـجــم مــع اح ـت ـيـ ــاجـ ــات
كـ ـ ـم ـ ــا أن ال ـ ــزم ـ ــن املـ ـ ـح ـ ــدد املخصص معقول .
معقول .

التالميذ.

املجال  : 1التخطيط واإلعداد
املكون  1و  :تقويم تعلم التالميذ

العناصــر
التوافق مع األهداف التدريسيـة

مستوى األداء
العنصـر

التو افق مع األهداف
التدريسيــة

االستخدام من أجل التخطيط

املعايير ومستويات القيــاس

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

املحتوى وأسـ ــاليب

ب ـ ـع ـ ــض األه ـ ــداف

جـ ـمـ ـيـ ــع األهـ ــداف

خـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـقـ ــويـ ــم

ً
التقويم ينقصــها التوافق مع التدريس ـ ـ ــية يتم تقويمها من التدريس ـ ـ ــية يتم تقويمها من املقترحـ ــة تتوافق تمـ ــامـ ــا مع
األهداف التدريسية

خالل الخطـة املقترحـة ولكن خالل الخطـة املقترحـة ولكن األهداف التدريسـ ـ ــية سـ ـ ــواء
ً
أهـ ــدافـ ــا كثيرة أخرى ال يتم أسـ ـ ـ ــلوب التقويم ين ــاسـ ـ ـ ـ ــب م ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى أو
بـ ـع ــض األهـ ــداف أكـ ـث ــر م ــن الطريقة .

تقويمها .

غيرها .

املـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر
ومستويات القياس

الخطــة املقترحــة ال

ه ـ ـن ـ ــاك م ـ ـع ـ ــاي ـ ـي ـ ــر

معايير ومس ــتويات

معايير ومس ــتويات

تـ ـحـ ـتـ ــوي عـ ـلـ ــى مـ ـعـ ــايـ ـيـ ــر أو ومسـ ـ ـ ــتويـ ــات قيـ ــاس مطورة قـيـ ــاس الـتـقــويــم واض ـ ـ ـ ـحـ ــة قـيـ ــاس الـتـقــويــم واض ـ ـ ـ ـحـ ــة
مستويات قياس .

ولكنها غير واضـحة أو أنها لم ومنقولة بوضوح للطلبة .

ومنقولـ ــة بوضـ ـ ـ ــوح للطلبـ ــة

تنقل بوضوح للطلبة.

وهن ــاك دلي ــل ب ــأن التالمي ــذ
ق ــد أسـ ـ ـ ــهموا في تطوير تل ــك
املعايير واملستويات .

االستخدام من أجل
التخطيــط املقبل

نـتـ ــائــج الـتـقــويــم ال

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

التالميذ على اطالع

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

تـؤثـر فـي الـتـخـطـيـط لـلـطـلـبـ ــة ن ـتـ ــائ ــج ال ـت ـق ــوي ــم ل ـي ـخ ـط ــط ن ـتـ ــائ ــج ال ـت ـق ــوي ــم ل ـي ـخ ـط ــط عـ ـ ـل ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات األداء
إال بالحد األدنى

للصف بشكل عام .

للطلبة كأفراد ومجموعـات .

املـ ـطـ ـل ــوبـ ــة ويش ـ ـ ـ ـ ــارك ــون ف ــي
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
التاليـة .

املجال  : 2البيئة الصفي ــة
املكون 2أ  :إيجاد بيئة من االحترام واملودة

العناصــر
تفاعل املعلم مع التالميذ

مستوى األداء
العنصـر

تفاعل املعلـم مع
التالميذ

التفاعــل بين التالميذ

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

تفـ ــاعـ ــل املعلم مع

تفـ ــاعـ ــل املعلم مع

تفـ ــاعـ ــل املعلم مع

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

ً
ً
ب ـعــض ال ـتــالم ـيـ ــذ يــتص ـ ـ ـ ــف التالميــذ منــاس ـ ـ ـ ــب ولكنــه في التالميذ يتس ـ ــم بالود ويظهر اهتم ــام ــا أصـ ـ ـ ــيال بـ ـالتالمي ــذ
ً
ً
بـ ــالس ـ ـ ـ ـلـبـيـ ــة أو الـتـحـقـيـر أو بـعــض األحـيـ ــان قـ ــد يـعـكـس قـ ــدرا مـن الـ ــدفء واالحـتـرام واحـتـرامـ ــا لـهــم كـ ــأفـراد كـمـ ــا
ً
التهكم وهو ال يناسـ ـ ــب س ـ ــن عدم الثبات والتحيز أو عدم وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر هـ ــذا يـ ـظـ ـه ــر لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـبـ ــة احـ ـتـ ـرام ـ ــا
ً
التالميذ وال ثقافتهم  .كما أن االحترام لثقـ ــافـ ــة التالميـ ــذ  .التفاعل مناس ـ ــبا للطلبة من ملعلمهم كإنسـ ـ ــان باإلضـ ـ ــافة
الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ يـ ـظـ ـه ــرون عـ ــدم ك ـمـ ــا أن اح ـت ـرام ال ـت ــالم ـيـ ــذ حيث نموهم وثقافتهم  ،كما إلى الدور الذي يقوم به .
احترامهم للمعلم .

للمعلم يظهر بحده األدنـى .

أن ال ـت ــالم ـيـ ــذ ي ـظ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون
االحتـرام للمعلـم .

التفاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين
التالميذ

تف ــاعالت التالمي ــذ

ال يـظـهـر الـتـالمـيـ ــذ

ً
ً
تتص ــف بالنزاع والس ــخريـ ـ ـ ـ ــة سلوكا سلبيا نحو بعضهــم .
واإلحباط .

تف ــاعالت التالمي ــذ
تتصف باألدب واالحت ـرام.

يـ ـظـ ـه ــر الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ
ً
ً
اهتم ــام ــا أصـ ـ ـ ــيال لبعضـ ـ ـ ــهم
كأفـراد وكتالميــذ .

املجال  : 2البيئــة الصفيــة
املكون 2ب  :بناء ثقافــة للتعلـم

العناصــر
أهمية املحتـوى

مستوى األداء
العنصـر

أهمية املحتـوى

افتخار التالميذ بالعم ــل

توقعات التعلــم والتحصيـل

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يـ ـظـ ـه ــر املـ ـعـ ـل ــم أو

يصـ ـ ـ ــدر عن املعلم

يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يظهر التالمي ــذ من

ً
ً
التالمي ــذ اتج ــاهــات سـ ـ ـ ــلبيــة اهتمـ ــامـ ــه بـ ــأهميـ ــة العمـ ــل حماس ـ ـ ــا أص ـ ـ ــيال للموضـ ـ ــوع خالل مشـ ـ ـ ــاركتهم النشـ ـ ـ ــطة
تجـ ــاه املحتوى  ،ممـ ــا يوحي ولكـن بقـلـيـ ــل من القـنـ ــاعـ ــة الـ ــدراسـ ـ ـ ـ ي ويظهر التالميـ ــذ وحـ ـ ـبـ ـ ـهـ ـ ــم لـ ـ ــالس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ــالع
ً
ً
بأن املحتوى غير ذات أهمية الـداخليـة أمـا التالميـذ فـإنهم التزاما دائما لقيمـه .

واهتمامهم بالتفاصـ ـ ــيل أنهم

أو أن املحتوى قد وضـ ـ ــع من ي ـظ ـهــرون ال ـحـ ــد األدنــى مــن

يـ ـثـ ـمـ ـن ــون قـ ـيـ ـمـ ــة املـ ـحـ ـت ــوى

قبل اآلخريـن .

افتخــار التالميــذ
واعتزازهم بالعمل

يـ ـظـ ـه ــر الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ

وأهميتـه .

التقبـل .
ال يـظـهـر الـتـالمـيـ ــذ

يـ ـظـ ـه ــر الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ

ي ـت ـق ـبـ ــل ال ـتــالم ـيـ ــذ

ً
ً
ً
قليال من االفتخ ــار واالعتزاز إال الحد األدنى من مسؤولية إصـ ـ ـ ـرار املعلم على النوعيــة افـتـخـ ــارا واض ـ ـ ـ ـحـ ــا بـعـمـلـهـم
بـعـمـلـهــم ويـبـ ــدو أن مـ ــا يـثـيــر " القي ــام بعم ــل جي ــد " كم ــا الجيـدة من العمـل ويظهرون ويـ ـ ـبـ ـ ــادرون إلـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ــام
ال ــدافعي ــة ل ــديهم هو رغبتهم أنهم ال يستثمرون إال القليل اعتزازهم بذلك العمل .

بتحسـ ــينه مثال ذلك املبادرة

في انهاء مهمة ما أكثر مما هو من طاقتهم في نوعية العمل .

ب ـ ـ ـم ـ ـ ـراج ـ ـ ـعـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

رغبتهم في القي ــام بعم ــل على

بأنفس ــهم والقيام بمس ــاعدة

عال من الجودة .
مستوى ٍ

األق ـران وال ـتـ ــأكـ ــد مــن أن ـهــم
يعرضـ ــون أفضـ ــل نوعية من
عملهم .

توقعات
والتحصيـل

التعلـم

تش ـ ـ ـ ـ ـي ــر األهـ ــداف

تش ـ ـ ـ ـ ـي ــر األهـ ــداف

تش ـ ـ ـ ـ ـي ــر األهـ ــداف

يحـ ــافظ التالميـ ــذ

ال ـتـ ــدريسـ ـ ـ ـ ـيـ ــة واألنشـ ـ ـ ـ ـطـ ــة ال ـتـ ــدريسـ ـ ـ ـ ـيـ ــة واألنشـ ـ ـ ـ ـطـ ــة ال ـتـ ــدريسـ ـ ـ ـ ـيـ ــة واألنشـ ـ ـ ـ ـطـ ــة واملعلم من خالل التخطيط
والتفاعالت والبيئة الص ــفية والتفاعالت والبيئة الص ــفية والتفاعالت والبيئة الص ــفية ألنش ـ ــطة التعلم والتفاعالت
إل ــى ت ــوق ـعـ ــات ال ـت ــحصـ ـ ـ ـ ـيـ ــل إلى توقعــات التحصـ ـ ـ ـيــل غير إل ــى ت ــوق ـعـ ــات ال ـت ــحصـ ـ ـ ـ ـيـ ــل والـ ـبـ ـيـ ـئـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـيـ ــة عـ ـل ــى
املتواضعة لدى التالميذ .

الثابتة لدى التالميذ .

العالية لدى التالميذ .

توقعات عليا للتعلم من قبل
كافة التالميذ .

املجال  : 2البيئــة الصفيــة
املكون 2جـ  :إدارة اإلجراءات الصفيـة

العناصــر
إدارة املجموعات التدريسيـة

إدارة الفترات االنتقالية بين أجزاء الدرس

إدارة املواد التعليمية والتجهيزات أداء املهام غير التدريسية

اإلشراف املتطوعين واملساعدين املهنيين

مستوى األداء
العنصـر
املجموعات

إدارة
التدريسية

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ال ـتــالم ـي ـ ــذ ال ـ ــذيــن ال

مـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل

مـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل

ت ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ــل ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــع

يعملون مع املعلم ال ينش ـ ـ ــغلون

املجموع ـ ــات منظم ـ ــة بشـ ـ ـ ـ ـك ـ ــل

امل ـج ـم ــوع ـ ــات م ـن ـظ ـم ـ ــة ج ـي ـ ـ ًـدا

امل ـج ـم ــوع ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ــل م ـن ـت ــج

ً
ً
بالتعلم انشغاال منتجا .

جــزئــي ف ـقــط ب ـح ـي ـ ــث تــؤدي فــي

بحيــث تعمــل ـك ـافــة املجموعــات

ومس ـ ـ ـ ــتقــل في جميع األوقــات في

بعض األحي ــان إلى ع ــدم التركيز

ويعمـل جميع التالميـذ في جميع

ال ــوق ـ ــت ال ـ ــذي ي ـت ـح ـم ـ ــل ف ـي ـ ــه

على الســلوك التعليمي وخاصــة

األوقات.

ال ـ ـتـ ــالم ـ ـي ـ ــذ املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ـي ـ ــة عـ ــن
إنتاجهم .

خالل انشــغال املعلم مع إحدى
املجموعات .

إدارة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـرات
االنتقـ ــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( بين أجزاء
الدرس )

يضـ ـ ـ ـ ـ ـي ــع كـ ـثـ ـي ــر م ــن
الوقت في الفترات االنتقالية .

بعض أجزاء الفترات

الفترات االنتق ـ ــالي ـ ــة

االنتـق ـ ــال بيـن أجزاء

االنتقــاليــة غير فعــالــة ممــا ينتج

تمر بشكل سلس بحيث ال ينتج

الدرس يتم بش ــكل س ــلس حيث

ع ـ ـن ـ ــه ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــاع ب ـ ـع ـ ــض وق ـ ــت

ع ـ ــن ذل ـ ــك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــاع ل ـ ـل ـ ــوق ـ ــت

أن ال ـ ـتـ ــالم ـ ـي ـ ــذ م ـ ـن ـ ـه ـ ـم ـ ـكـ ــون فـ ــي

التدريس .

التدريس ي .

مسؤولياتهم بكفاءة .

مستوى األداء

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يـ ـت ــم الـ ـتـ ـع ـ ــام ـ ــل م ــع

روتـيـن الـتـع ـ ــام ـ ــل مـع

روتـيـن الـتـع ـ ــام ـ ــل مـع

روتـيـن الـتـع ـ ــام ـ ــل مـع

املواد التدريس ـ ـ ـ ــية بش ـ ـ ـ ــكل غير

املواد التــدريس ـ ـ ـ ـيــة والتجهيزات

املواد التــدريس ـ ـ ـ ـيــة والتجهيزات

املواد والتجهيزات يتم بش ـ ـ ـ ـك ــل

فعال ما ينتج عنه ضياع الوقت

يتم بشكل معتدل الفعالية .

يتم بشكل سلس دون ضياع في

س ـ ـ ـ ــلس في الوقــت الــذي ينهمــك

الوقت التدريس ي .

فـ ـي ـ ــه الـ ـت ــالمـ ـي ـ ــذ ب ــواجـ ـب ـ ــاتـ ـه ــم

العنصـر
إدارة املواد التدريسية
والتجهيزات

التدريس ي

بفعالية .

أداء املهام غيرالتدريسية

اإلشراف على املتطوعين
واملساعدين املهنيين

يض ـ ـ ـ ـ ـيــع الـكـثـيــر مــن

نظـام أداء املهـام غير

هن ـ ــاك نظ ـ ــام فع ـ ــال

هن ــاك أنظم ــة ث ــابت ــة

الوقت املخص ـ ـ ـ ــص للتدريس في

التدريسـ ــية فعال بحيث يضـ ــيع

ألداء امله ـ ــام غير الت ـ ــدريس ـ ـ ـ ـي ـ ــة

ألداء امله ـ ــام غير الت ـ ــدريس ـ ـ ـ ـي ـ ــة

أداء مهام غير تدريسية

ف ـ ـقـ ــط ال ـ ـق ـ ـل ـ ـي ـ ــل مـ ــن الـ ــوق ـ ــت

بحيث اليض ـ ـ ــيع إال الحد األدنى

ي ـق ــوم م ــن خ ــالل ـه ـ ــا ال ـت ــالم ـي ـ ــذ

املخصص للتدريس

من الوقت املخصص للتدريس.

بتحمل املسؤولية بشكل فعال .

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــون

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــون

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــون

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــون

واملسـ ـ ـ ــاعدون املهنيون ليسـ ـ ـ ــت

واملســاعدون املهنيون يشــاركون

واملســاعدون املهنيون يشــاركون

واملســاعدون املهنيون يســهمون

لديهم أدوار أو واجبات محددة

بش ـ ـ ـ ـك ــل مثمر خالل أجزاء من

بشكل مثمر وباستقاللية خالل

بشكل كبير في البيئة الصفيـة.

معظم الوقت .

ال ـ ــدرس ول ـك ـن ـه ــم ب ـح ـ ــاج ـ ــة إل ــى

الحصة الدراسية بكاملها .

توجيه في معظم األحيان .

املجال  : 2البيئــة الصفيــة
املكون 2د  :إدارة سلوك التالميذ

العناصــر
التوقعـات

مراقبـة سلوك التالميذ

مستوى األداء
العنصـر

التوقع ــات

االستجابة لسلوك التالميذ

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ل ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـن ـ ــاك

ي ـبـ ــدو أن م ـعـ ــاي ـيــر

م ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ق ـ ـيـ ــاس

م ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ق ـ ـيـ ــاس

معـ ــايير لقيـ ــاس األداء أو أن قـ ـيـ ــاس األداء مـ ــوجـ ــودة فـ ــي األداء واضـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــة لجمي ـ ـ ـ ـ ـ ــع األداء واض ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لجميع
تلك املعايير ليس ــت واض ــحة

معـظـم املواقف وأن معـظم التالميذ .

الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ ويـ ـبـ ــدو أن هـ ــذه

في أذهان التالميذ .

التالميذ يفهمونها .

املعايي ـ ـ ـ ـ ـ ــر مطورة بمش ـ ــاركة
التالميذ .

مر اقبـ ــة سلـ ــوك
التالميذ

سـ ـ ـ ــلوك التالميـ ــذ

املـعـلـم مـتـيـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ

املعلم مطلع بشكل

م ـ ـراق ـ ـبـ ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

غير مراقــب كمــا أن املعلم ال عـ ــام على سـ ـ ـ ــلوك التالميـ ــذ لسـ ـ ـ ــلوك التالميـ ــذ في جميع لس ــلوك التالميذ تتم بش ــكل
يعرف ما يعمله التالميذ.

ً
ولكن ــه ربم ــا ال يكون مطلع ــا األوقــات .

غير ملحوظ وتج ــري بشكـ ـ ل

على أنشطة بعض التالميذ .

وق ــائي كم ــا يراق ــب التالمي ــذ
سـ ـ ـ ــلوكهم وسـ ـ ـ ــلوك أقرانهم
مص ـ ـ حين سـ ــلوك بعضـ ــهم
البعض باحتـرام .

املعلم ال يســتجيب

االستجابـة لسلوك
التالميذ

يـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

اسـ ـ ـ ــتج ــاب ــة املعلم

اسـ ـ ـ ــتج ــاب ــة املعلم

لس ـ ــلوك التالميذ الس ـ ــلبي أو االس ــتجابة لس ــلوك التالميذ لسـ ـ ـ ــلوك التالميـ ــذ السـ ـ ـ ــلبي لســوك التالميذ الســلبي ذات
ً
ً
أن االسـتجاب ـ ـ ـ ــة ليسـت ثابتة الس ـ ــلبي ولكن ال تأتي النتائج يـعـتـبــر مـنـ ــاس ـ ـ ـ ـبـ ــا ونـ ــاجـحـ ــا فعــاليــة وتراعى حس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيــة
ً
أو أنهـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ــديـ ــدة أكثر ممـ ــا دائم ــا متم ــاثل ــة أو ال يح ــدث ويحترم كرامة التالميذ أو أن وح ــاج ــات التالمي ــذ الفردي ــة
ينبغي أو أنهــا ال تحترم كرامــة س ــلوك مربك للدرس بش ــكل سـ ــلوك التالميذ بشـ ــكل عام أو أن س ـ ـ ـ ـ ـلـ ــوك الـ ـتـ ــالمـ ـيـ ــذ
التالميذ .

جدي .

مناسـب .

ً
مناسـب جـدا .

املجال  : 2البيئــة الصفيــة
املكون 2هـ  :تنظيـم املكـان ( الفراغ الحس ي )

العناصــر
سهولة الوصول إلى مصادر التعلم

السالمة وتنظيـم األثــاث
واستخدامهـا

مستوى األداء
العنصـر

السالمة ( األمان )
وتنظيـم األثـاث

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

غرفة الصـ ـ ــف غير

غرفة الصــف آمنة

غرفة الصف آمنــة

غرفة الصــف آمنة

آمنــة أو أن تنظيم األثــاث ال كما أن أثاث الصـ ـ ـ ــف يمكن وتنظيم األثاث يعتب ـ ـ ـ ـ ــر أحد والـتــالمـيـ ــذ يـكـيـفــون األثـ ــاث
يتناسـ ــب مع أنشـ ــطة الدرس تكييفه ليتناس ــب مع الدرس املص ـ ـ ــادر التي تثري أنش ـ ـ ــطة ل ـ ـك ـ ــي ي ـ ـط ـ ــوروا أه ـ ــداف ـ ـه ـ ــم
أو كالهمـا .

الخاصـة بالتعلـم .

وعند الض ـ ـ ــرورة فإن الدرس التعلـم .
ي ـم ـكــن ت ـك ـي ـي ـفـ ــه وت ـعـ ــدي ـلـ ــه
ليتنــاس ـ ـ ـ ــب مع األثــاث ولكن
بفعالية محدودة .

سهولة الوصول

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

إل ـ ــى مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ــم املص ـ ـ ـ ـ ــادر املـ ــاديـ ــة بش ـ ـ ـ ـك ــل املص ـ ـ ـ ـ ــادر املـ ــاديـ ــة بش ـ ـ ـ ـك ــل املصـ ـ ـ ــادر املادية بمهارة كما والتالميــذ املص ـ ـ ـ ــادر املــاديــة

واستخدامها

ضـ ـ ـ ــعيف أو أن التعلم ليس من ــاسـ ـ ـ ـ ــب وعلى األق ــل ف ــإن أن جميع أنواع التعلم تعتبر على أفض ـ ـ ـ ـ ــل وجـ ــه كمـ ــا أن
في متناول بعض التالميذ .

التعلم الضـ ـ ـ ــروري يعتبر في في متناول جميع التالميذ .

التالميـ ــذ يتـ ــأكـ ــدون من أن

متناول جميع التالميذ

جميع أنواع التعلم تعتبر في
ً
متنـ ــاولهم جميعـ ــا وبشـ ـ ـ ـكـ ــل
متساو .
ٍ

املجال  : 3التـدري ـ ـ ــس
املكون  3أ  :التواصل بوضوح ودقــة

العناصــر
اإلرشادات واإلجـراءات

مستوى األداء
العنصـر

اإلرشادات
واإلجراءات

اللغـة الشفويــة والكتابيــة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ت ـع ـل ـي ـمـ ــات امل ـع ـلــم

إرش ـ ـ ـ ـ ــادات املعلم

إرش ـ ـ ـ ـ ــادات املعلم

إرش ـ ـ ـ ـ ــادات املعلم

وإج ـراءاتـ ــه غ ـي ــر واضـ ـ ـ ـ ـحـ ــة وإجراءاتـ ــه يتم توضـ ـ ـ ــيحهـ ــا واجراءاتــه واضـ ـ ـ ـحــة للطلبــة واجراءاتــه واضـ ـ ـ ـحــة للطلبــة
ومربكة للطلبة .

بـعـ ــد أن يش ـ ـ ـ ـعــر الـتــالم ـيـ ــذ وتـ ـحـ ـتـ ــوي عـ ـلـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ـتـ ــوى آخذة بعين االعتبار توقع أن
ب ـ ـ ـ ــاإلرب ـ ـ ـ ــاك أو أن ه ـ ـ ـ ــذه مناسب من التفاصي ــل .

يسيئ التالميذ فهمهـا .

التعليمـات واإلجراءات تكون
شديدة التفاصيل .

اللغة الش ـ ـ ــفوية
والكتابيـة

ل ـ ـ ـغ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ــم

ل ـ ـ ـغ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ــم

ل ـ ـ ـغ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ــم

ل ـ ـ ـغ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ــم

الش ــفوية غير مس ــموعة كما الش ـ ــفوية مس ـ ــموعة كما أن الش ــفوية والكتابية واض ــحة الشفوية والكتابية صحيحة
أن لـ ـغـ ـتـ ــه الـ ـكـ ـتـ ــابـ ـيـ ــة غـ ـي ــر لغته الكتابية واضـ ـ ـ ــحة كما وس ــليمة واملفردات تتناس ــب ومعبرة أمـ ــا املفردات فـ ــإنهـ ــا
واضـ ــحة وكالهما قد تحتوي أن ك ـلـ ـي ـه ـمـ ــا مسـ ـ ـ ـ ـتـ ـخـ ــدمـ ــة م ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ــالم ـ ـ ـي ـ ـ ــذ مختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة بعنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتثرى
ً
ً
على أخطاء نحوي ـ ــة وتراكيب اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـخـ ــدامـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـلـ ـيـ ـمـ ــا  .واهتماماتهــم .
خـ ــاط ـئـ ــة وامل ـف ــردات قـ ــد ال واملـفـردات فـ ــإنـهـ ــا س ـ ـ ـ ـلـيـمـ ــة
تكون مناسـبة أو غامضـة أو ول ـ ـك ـ ـنـ ـهـ ــا م ـ ـحـ ــدودة أو غـ ـيـ ــر
مسـ ـ ـ ــتخـ ــدمـ ــة بش ـ ـ ـ ـكـ ــل غير متناس ـ ـ ــبة مع س ـ ـ ــن التالميذ
ص ـ ـ ــحيح األمر الذي يس ـ ـ ــبب وخلفياتهـم .
ً
إرباكا للطلبة .

الدرس .

املجال  : 3التدري ـ ــس
املكون 3ب  :استخدام أساليب األسئلة والنقـاش

العناصــر
نوعيـة األسئلـة

مستوى األداء
العنصـر

نوعيـة األسئلـة

مشاركة التالميذ

أساليـب النقـاش

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

أسـ ـ ــئلة املعلم كلها

أســئلة املعلم تمزج

م ـع ـظ ــم أسـ ـ ـ ـ ـئ ـلـ ــة

أسـ ـ ــئلة املعلم كلها

ً
تقريبا ذات نوعيـة ضعيفـة .

ب ـيــن ال ـنــوع ـيـ ــة الض ـ ـ ـ ـع ـي ـفـ ــة امل ـع ـلــم ذات نــوع ـيـ ــة ج ـيـ ــدة ذات نوعيــة جيــدة والتالميــذ
ً
ً
والنوعيــة الجيــدة  .بعضـ ـ ـ ـهــا والتالميـذ ُيعطون وقتـا كـافيـا ي ـ ـع ـ ـطـ ــون الـ ــوقـ ــت ال ـ ـكـ ــافـ ــي

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــب

فـ ـقـ ــط يـ ـثـ ـيـ ــر الـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ــن لإلجابة .

لـإلجـ ــابـ ــة كـمـ ــا أن الـتـالمـيـ ــذ

اإلجابة .

يطرحون أسئلة كثيرة .
يـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

التفاعل بين املعلم

التفــاعــل الصـ ـ ـ ــفي

يضـ ـ ـ ــطلع التالميــذ

ً
ً
والـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ يـ ـغـ ـلـ ـبـ ــه طـ ــاب ــع إش ـ ـ ـ ـراك التالمي ــذ في نق ــاش يمثل نقاش ـ ـ ــا حقيقيا يحاول بمسـ ـ ـ ــؤولي ــة نج ــاح النق ــاش

النقـاش

التســميع حيث يكون للمعلم حقيقي ولكن النتائج ليس ــت امل ـع ـلــم خــاللـ ــه وفــي الــوقـ ــت محـ ــاولين اتخـ ــاذ املبـ ــادرة في
دور في األسئلة وفي األجوبة .

ً
دائما متزنة .

امل ـنـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــب ات ـخـ ــاذ مــوقــف طرح املوضـ ــوعات واإلسـ ــهام
املراقـب .

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التالميذ

يـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

بـ ـع ــض الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ
فقط يشاركون في النقاش .

في املناقشات .
يشـ ـ ـ ـ ـ ــرك امل ـ ـع ـ ـل ـ ــم

يعمل التالميذ على

إش ـ ـ ـ ـراك جميع التالميـ ــذ في جميع التالميـ ــذ في النقـ ــاش ضـ ـ ـ ـ ـمـ ــان إسـ ـ ـ ـ ـمـ ــاع ج ـم ـي ــع
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ول ـ ـكـ ــن ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح بشكل ناجـح .
محدود .

أصواتهم في النقاش .

املجال  : 3التدري ـ ــس
املكون 3جـ  :إشغـال التالميذ في التعلـم

العناصــر
تقديم املحتوى

األنشطة والتعيينات تجميع التالميذ

مواد التدريس ومصادره

تركيبة الدرس ووتيرة سيره

مستوى األداء
العنصـر

تقديم املحتـوى

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ت ـقـ ــدي ــم امل ـح ـت ــوى

تقـ ــديم املحتوى ال

ت ـقـ ــدي ــم امل ـح ـت ــوى

ت ـقـ ــدي ــم امل ـح ـت ــوى

غير مناسـ ــب وغير واضـ ــح أو يـكـون كـلـ ــه بـنـفـس الـنـوعـيـ ــة من ــاسـ ـ ـ ـ ــب ويلتقي جي ـ ًـدا مع من ــاسـ ـ ـ ـ ــب ويلتقي جي ـ ًـدا مع
ً
أن األمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة واملـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــات الجيـ ــدة إذ يتسـ ـ ـ ــم أحيـ ــانـ ــا معارف التالميذ وخبراتهم .

معـ ــارف التالميـ ــذ وخبراتهم .

بـ ــاملهـ ــارة وبـ ــاألمثلـ ــة الجيـ ــدة

كما أن التالميذ يسـ ــهمون في

ً
وأحيانا يصعب فهمه

تقديم املحتوى .

ضعيفة

األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
والتعيينات

األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بـعـض األنش ـ ـ ـ ـطـ ــة

معظم األنشـ ـ ـ ـطـ ــة

ج ـم ـي ــع ال ـت ــالم ـيـ ــذ

ً
والتعيينـ ــات غير منـ ــاسـ ـ ـ ـبـ ــة والتعيينات مناسـ ـ ــبة للطلبة والتعيينات مناسـ ـ ــبة للطلبة مندمجون ذهنيا في األنشطة
ً
لسـ ـ ـ ــن التالميـ ــذ وخلفيـ ــاتهم بحيــث ينــدمجون فيهــا ذهنيــا بـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــث أن مـ ـ ـعـ ـ ـظـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم والتعيينــات من خالل بحمهم
ً
لــذلــك فهم ال ينــدمجون فيهــا والبعض اآلخر غير مناسب  .مندمجون ذهنيا فيها .

فــي امل ـح ـتــوى وهــم ي ـبـ ــادرون

ً
ذهنيا .

بهذه األنشـ ــطة واملشـ ــاريع أو
يقومون بتعــديلهــا لتحسـ ـ ـ ــين
قدراتهم على الفهم .

تجميع التالميذ

مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات

مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات

مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات

مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات

الت ــدريس غير من ــاسـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ــدريس من ــاسـ ـ ـ ـب ــة للطلب ــة الت ــدريس مثمرة ومن ــاسـ ـ ـ ـب ــة الت ــدريس مثمرة ومن ــاسـ ـ ـ ـب ــة
ً
ً
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــة أو لـ ـ ــله ـ ــداف بش ــكل جزئي كما أنها ناجحة تـمـ ــامـ ــا لـلـطـلـبـ ــة ولــلهـ ــداف تمـاما للهداف التـدريسـ ـ ـ ــية
التدريسيـة

بشـ ـ ـ ـ ـكـ ــل جــزئــي فــي ت ـح ـق ـيــق التدريسية للدرس .

للـ ــدرس  .كمـ ــا أن التالميـ ــذ

األهداف التدريسية للدرس .

ي ـبـ ــادرون ل ـل ـتـ ــأث ـيــر فــي هـ ــذه
املـجـمـوعـ ــات كـي يـعـمـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
الفهم لديها .

املجال  : 3التدري ـ ــس
املكون 3جـ  :إشغال التالميذ في التعلـم

العناصــر
تقديم املحتوى

األنشطة والتعيينات تجميع التالميذ

ُبنية

مواد التدريس ومصادره

الدرس ووتيرة سيره

مستوى األداء
العنصـر

التدريس

مواد
ومصادره

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

م ـ ــواد ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس

م ـ ــواد ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس

م ـ ــواد ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس

م ـ ــواد ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس

ومص ـ ـ ــادره غير مناسـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومصـ ـ ــادره مناسـ ـ ــبة بشـ ـ ــكل ومص ـ ــادره مناس ـ ــبة ألهداف ومص ـ ــادره مناس ـ ــبة ألهداف
أله ــداف الت ــدريس أو أنه ــا ال جزئي ألهـ ــداف التـ ــدريس أو التـ ــدريس وتشـ ـ ـ ـغـ ــل أذهـ ــان التـ ــدريس وتشـ ـ ـ ـغـ ــل أذهـ ــان
ً
تشغل التالميذ ذهنيـا .

أنها تشغل أذهان التالميذ .

التالمي ــذ  .كم ــا أن التالمي ــذ

التالميذ .

يبــادرون إلى اختيــار املواد أو
تعديلها أو إنش ـ ـ ــائها من أجل
تحسين أهدافهم .

بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدرس
ووتيرة سيره

ليس لل ــدرس ُبني ــة

لـ ـ ـلـ ـ ــدرس ُبـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ــة

ُب ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدرس

لـ ـ ـلـ ـ ــدرس ُبـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ــة

ً
واضــحة ومحددة أو أن وتيرة بالرغم من أن هذا الوض ـ ــوح مـتـرابـطـ ــة تـنـظــم فــي إطـ ــارهـ ــا مترابطة جدا بحيث تسـ ـ ـ ــمح
ً
ً
سيره بطيئة جدا أو متسرعة ليس ثـ ــابتـ ــا طوال الـ ــدرس  ،األنشطة  ،كما أن وتيرة سير بـ ــإجـ ـراء الـ ـتـ ـفـ ـك ــر واإلغ ــالق
أو كالهمـا .

كم ــا أن وتيرة سـ ـ ـ ــير ال ــدرس الدرس ثابتـة .

بشكل مناسب  .كما أن وتيرة

ليست ثابتـة .

س ــير الدرس مناس ــبة لجميع
التالميذ .

املجال  : 3التدري ـ ــس
املكون  3د  :تقديم التغذية الراجعـة للطلبة

العناصــر
النوعيـة  :دقيقة  ،ذات وزن  ،بناءه ومفصلـة

مستوى األداء
العنصـر

النوعي ــة  :دقيقــة ،
ذات وزن  ،بناءة
ومفصلـة

التوقي ــت

التوقيـت

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

التغ ــذي ــة الراجع ــة

نــوع ـيـ ــة ال ـت ـغـ ــذيـ ــة

التغ ــذي ــة الراجع ــة

التغ ــذي ــة الراجع ــة

إمــا أنهــا ال تقــدم أو أنهــا ذات الراجع ــة غير ث ــابت ــة  ،إذ أن ذات نوعية جيدة بش ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــل ذات نوعي ــة جي ــدة بشـ ـ ـ ـك ــل
نوعية ضعيفـة .

ُ
ال تق ـ ـ ـ ـ ــدم التغذية
الراجعـة في الوقت املناسـب

ب ـعــض ع ـنـ ــاص ـ ـ ـ ــرهـ ــا ج ـيـ ــدة دائــم .

دائـ ــم  .كـ ـمـ ــا أن الـ ـتـ ــالمـ ـيـ ــذ

والـ ـبـ ـعـ ــض اآلخـ ــر لـ ــيس ـ ـ ـ ـ ــت

يسـ ــتخدمون تلك التغذي ـ ـ ـ ـ ــة

كذلك .

الراجعة في تعلمهـم .
توقيـ ــت التـغـ ــذيـ ــة

ً
ً
الراجعة ليس ثابتا دائما .

تـ ـقـ ــدم الـ ـتـ ـغـ ــذيـ ــة

تـ ـقـ ــدم الـ ـتـ ـغـ ــذيـ ــة

الراجعة في الوقت املناسـب  .الراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في وق ــت ث ــاب ــت
ومناس ـ ـ ــب  ،كما أن التالميذ
يسـ ـ ـ ــتخــدمون تلــك التغــذيــة
مباشرة في تعلمهم .

املجال  : 3التدري ـ ــس
املكون  3هـ  :إظهـاراملرونة واالستجابـة

العناصــر
تعديـل الدرس

مستوى األداء
العنصـر

تعديـل الدرس

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة

االستجابة للطلبة

املثابــرة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يلتزم املعلم بخطــة

يـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـجـ ـ ــري املـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــم

يـ ـ ـجـ ـ ــري املـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــم

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ال ــدرس التزام ــا ش ـ ـ ـ ــدي ــدا وال تعــديــل الــدرس ولكن بنتــائج تعـ ــديال طفيفـ ــا على الـ ــدرس تعديال جوهريا على الــدرس .
يجري أي تغيير حتى وإن كان متفاوتـة .

وينسجم التعديل مع الدرس

في التغيير تحسين للدرس.

بشكل لطيـف .

ي ـت ـجـ ــاهـ ــل امل ـع ـل ــم

يـحـ ــاول املـعـلــم أن

ي ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ــز امل ـ ـع ـ ـل ـ ــم

يسـ ـ ـ ــتجيـ ــب املعلم

أس ــئلة التالميذ واهتماماتهم يس ـ ـ ــتجيب ألس ـ ـ ــئلة التالميذ بشكل ناجح ألسئلة التالميذ الفرصة لتحسين التعلم من

للطلبة

أو يتغاض ى عنهـا .

املثابــرة

حين يج ــد التلمي ــذ

واهتمـ ــامـ ــاتهم ممـ ــا يؤدي إلى واهتماماتهـم .

خ ــالل بـ ـنـ ــائـ ــه عـ ـل ــى حـ ــادث

إعطاء نتائج متفاوتة .

عارض .

يـ ـت ـ ـحـ ـمـ ــل املـ ـعـ ـلـ ــم

يـثـ ــابــر املـعـلــم عـلــى

يـثـ ــابــر املـعـلــم عـلــى

صعوبة في التعلم فإن املعلم مسـ ـ ـ ــؤوليـ ــة نجـ ــاح تالميـ ــذه ال ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ع ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـي ـ ــب ال ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ع ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـي ـ ــب
يظهر اسـ ـ ـ ــتسـ ـ ـ ــالمــه أو يلوم جـمـيـعـهــم ولـكـنـ ــه يـحـمـ ــل فــي ملسـ ـ ـ ـ ــاع ــدة التالمي ــذ ال ــذين ملس ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــدة التالميـ ــذ الـ ــذي
ً
ً
التـلـمـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ أو البـيـئـ ــة علـى جعبتـ ــه عـ ــددا محـ ــدودا من يج ــدون صـ ـ ـ ــعوب ــة في التعلم يـ ـحـ ـتـ ــاج ــون لـ ـل ــمس ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــدة
ً
ً
ال ـ ــقصـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ــذي ي ـ ـب ـ ــدي ـ ــه اس ـ ـ ـ ـت ـرات ـي ـج ـيـ ــات ال ـتـ ــدريــس مسـ ــتخدما حصـ ــيلة معقولة مسـ ـ ــتخدما حصـ ـ ــيلة مكثفة
ً
من االسـ ــتراتيجيات وسـ ــاعيا
من االستراتيجيات .
الستخدامها .
التالميذ .
للبحــث عن مص ـ ـ ـ ــادر أخرى
إضافيـة في املدرسة .

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4أ  :التأمل في التعلي ــم

العناصــر
الدق ــة

االستخدام في التدريس املقبــل

مستوى األداء
العنصـر

الدق ــة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

املعلم ال ي ــدري م ــا

لدى املعلم بش ـ ــكل

لــدى املعلم القــدرة

لــدى املعلم القــدرة

ً
إذا ك ـ ــان ال ـ ــدرس ف ـ ـع ـ ــاال أو عـ ــام ان ـط ـبـ ــاع دق ـي ــق ح ــول ع ـل ــى وض ـ ـ ـ ــع ت ـق ـي ـي ــم دق ـيــق ع ـل ــى وض ـ ـ ـ ــع ت ـق ـي ـي ــم دق ـيــق
حقق أهـ ــدافـ ــه كمـ ــا أنـ ــه ال فعالية الدرس ومدى تحقيق ل ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــدرس ومـ ــدى ل ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــدرس ومـ ــدى
يسـ ـ ـ ــتطيع الحكم على نجــاح األهداف التدريسيـة .

تحقيق األهداف التدريسيـ ــة تحقيق األهداف التدريسيـ ــة

الدرس

ً
وبإمكانه اإلشارة إلى مصـ ــادر مش ــيرا إلى أمثلة تفص ــيليـ ـ ـ ـ ــة
ً
عام ـ ـ ـ ـ ـ ــة لدع ـ ـ ـ ـ ـ ــم تقييم ـ ـ ـ ـ ـ ــه كثيرة من الدرس مبينا القوة
وحكمـه .

االسـ ـ ـ ــتخ ــدام في
التدريس املقبـل

لـيــس لـ ــدى املـعـلــم

لـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم

النسبيـة لكل منهـا .
لـ ــدى املعـلـم عـ ــدد

لـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم

أية مقترحات حول كيفيـ ـ ـ ـ ـ ــة مقترحـات عـامـة حول كيفيـة من املقترحات املحددة حول حص ـ ــيلة مكثفة من املهارات
ت ــحسـ ـ ـ ـ ـي ــن الـ ــدرس ف ــي امل ــرة تحسين الـدرس .
القادمـة .

كيفية تحسيـن الدرس .

يسـ ـ ـ ــتخــدمهــا في طرح بــدائــل
محــددة بمــا في ذلــك تصـ ـ ـ ــور
إلمك ــاني ــة نج ــاح األسـ ـ ـ ـ ــالي ــب
املختلفـة .

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4ب  :استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بهـا

العناصــر
متابعة الواجبات واألنشطة الصفية

مستوى األداء
العنصـر

متابعة

الواجبات

واألنشطة الصفية

متابعة األنشطة غير التدريسيـة

متابعة تقدم التالميذ في التعلـم

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ال يس ــتخدم املعلم

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـ ـتـ ـ ــي

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

ً
نظـ ــامـ ــا في حفظ املعلومـ ــات يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ
املتعلقة باس ــتكمال التالميذ املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ـق ـ ــة امل ـع ـل ــومـ ــات امل ـت ـع ـل ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ـق ـ ــة
للتعيين ــات أو أن نظ ــام ــه في بـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـتـ ــالم ـ ـيـ ــذ بـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـتـ ــالم ـ ـيـ ــذ بـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـتـ ــالم ـ ـيـ ــذ
حالة تشتت

ً
للتعيينــات نظــام مبتــدئ وذو للتعيينات نظام فعال كليـا

ً
للتعيينات نظام فعال كليا ،

نجاعة جزئية .

كما أن التالميذ يسـاهم ـ ـ ـ ــون
فـ ـ ــي االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ب ـ ـ ـت ـ ـ ـلـ ـ ــك
السجــالت .

م ـت ـ ــاب ـع ـ ــة ت ـقـ ــدم
التالميذ في التعلـم

لـيــس لـ ــدى املـعـلــم

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

نظــام لالحتفــاظ بــاملعلومــات يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ
املتعلق ــة بتق ــدم التالمي ــذ في املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بتقـ ــدم املعلومات املتعلقـ ـ ـ ـ ـ ــة بتقدم املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بتقـ ــدم
التعلم أو أن النظام في حالة الـتــالمـيـ ــذ فــي الـتـعـلــم نـظـ ــام التالميــذ في التعلم نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـتــالمـيـ ــذ فــي الـتـعـلــم نـظـ ــام
مبتدئ وذو نجاعة جزئيـة .

تشتت

ف ـعـ ــال  ،ك ـمـ ــا أن ال ـتــالم ـيـ ــذ

فعــال .

يسـ ـ ــاهم ـ ـ ـ ـ ـ ــون باملعلومات أو
بتفسير تلك السجـالت .

متابعة األنشطة
غيرالتدريسيـة

سـ ـ ـ ـ ـج ــالت امل ـع ـل ــم

سـ ـ ـ ـ ـج ــالت امل ـع ـل ــم

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ــذي

للنش ــطة غير التدريس ــية في للنشـ ـ ـ ــطة غير التدريسـ ـ ـ ــية يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ يسـ ـ ـ ــتخــدمــه املعلم في حفظ
حـ ــالـ ــة تشـ ـ ـ ـتـ ــت األمر الـ ــذي كــافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ولكنهــا بحــاجــة إلى املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ـق ـ ــة املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ـق ـ ــة
يؤدي إلى أخطاء وفوضـى

مالحظة مس ـ ــتمـ ـ ـ ـ ـ ــرة لتجنب باألنش ـ ـ ــطة غير التدريس ـ ـ ــية باألنش ـ ـ ــطة غير التدريس ـ ـ ــية
األخطـاء .

نظـام فعـال.

نظ ــام ذو كف ــاءة ع ــالي ــة كم ــا
أن التالميـ ــذ يس ـ ـ ـ ـ ــاهمون في
املحافظة عليه .

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4جـ  :التواصل مع أسرالتالميذ

العناصــر
املعلومات حول البرنامج التدريس ي

مستوى األداء
العنصـر

املعلومات

حول

البرنامج التدريسـي

املعلومات حول التالميذ كأفراد

مشاركة األسر في البرنامج التدريس ي

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

يقدم املعلم ألسـ ـ ــر

يسـ ـ ـ ـ ــاهم املعلم في

يقدم املعلم ألسـ ـ ــر

يقدم املعلم ألسـ ـ ــر

ً
التالميذ قليال من املعلومات األنشـ ـ ـ ـطــة املــدرسـ ـ ـ ـيــة ألجــل التالميــذ املعلومــات املتعلقــة التالميــذ املعلومــات املتعلقــة
حول البرنامج التدريسـي

التواص ـ ــل مع أس ـ ــر التالميذ بالبرنامج التدريس ـ ـ ـ ي بشـ ـ ــكل بالبرنامج التدريس ـ ـ ـ ي بشـ ـ ــكل
ول ـك ـنـ ــه ي ـقـ ــدم ال ـق ـل ـيـ ــل مــن مناسب ومستمر .

مناسـ ـ ــب ومسـ ـ ــتمر  ،كما أن

املعلومات األخـرى

ال ـت ــالم ـيـ ــذ يس ـ ـ ـ ـ ــاه ـم ــون ف ــي
تــحض ـ ـ ـ ـيــر املـعـلــومـ ــات املــواد
التعليمية ألسرهـم .

املعلوم ــات حول
التالميذ كأفـراد

يقـ ــدم املعلم أقـ ــل

يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ــزم املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يقدم املعلم ألسـ ـ ــر

يتواص ــل املعلم مع

ما يمكن من املعلومات ألسر ب ـ ــاإلجـ ـ ـراءات امل ـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــة أسـ ـ ـ ــر التالمي ــذ حول تق ــدم الـ ـت ــالمـ ـيـ ــذ وبش ـ ـ ـ ـ ـكـ ــل دائ ــم
ال ـت ــالم ـيـ ــذ وال يسـ ـ ـ ـ ـت ـج ـيـ ــب املطلوبة بشــأن التواصــل مع التالميذ بش ـ ـ ــكل منتظم كما املعلومــات سـ ـ ـ ــواء اإليجــابيــة
ً
الهتماماتهم بش ـ ـ ــأن أوالدهم أس ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ــالمـ ـيـ ــذ كـ ـمـ ــا أن أنـ ــه ي ـظـ ــل م ـت ــواجـ ــدا ع ـنـ ــد منها أو السـ ـ ـ ــلبية حول تقدم
أو قد يســتجيب بدون اظهار اسـ ـ ـ ــتجـ ــابـ ــاتـ ــه الهتمـ ــامـ ــاتهم ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ل ـ ــالسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة التالميذ وتكون اسـ ــتجاباتهم
الحساسية الالزمـة .

تكون في حدها األدنـى .

الهتمامات اآلباء .

الهتم ــام ــات أسـ ـ ـ ــر التالمي ــذ
مـ ـق ــرونـ ــة بـ ـقـ ــدر كـ ـبـ ـي ــر م ــن
الحساسيــة .

مشـ ـ ــاركة األسـ ـ ــر
في البرنامج التدريس ي

ال ي ـحـ ــاول امل ـع ـل ــم

يـ ـ ـجـ ـ ــري املـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــم

م ـ ـحـ ــاولـ ــة املـ ـعـ ـلـ ــم

مـ ـحـ ــاوالت املـ ـعـ ـل ــم

إش ـ ـ ـ ـراك األسـ ـ ـ ــر في البرنــامج محاوالت متواض ــعة وناجحة إلشـ ـ ـ ـراك األس ـ ـ ــر في البرنامج إلشـ ـ ـ ـراك األس ـ ـ ــر في البرنامج
ً
الـ ـ ـت ـ ــدريس ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو أن تـ ـ ـل ـ ــك أحي ــان ــا إلشـ ـ ـ ـراك األسـ ـ ـ ــر في ال ـت ـع ـل ـي ـمــي نـ ــاج ـحـ ــة وك ـث ـيــرة ال ـت ـع ـل ـي ـمــي نـ ــاج ـحـ ــة وك ـث ـيــرة
املحاوالت غير مناسبـة

البرنامج التدريس ي .

الحـدوث .

الحـ ــدوث كمـ ــا أن التالميـ ــذ
يسـ ـ ــاهمون في أفكارهم حول
مش ـ ـ ـ ـ ــاريع تثريهـ ــا مش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة
األسـرة.

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4د  :املساهمـة لصالح املدرسـة واملنطقـة

العناصــر
العالقات مع الزمـالء

مستوى األداء
العنصـر

العالقة مع الزمـالء

خدمـة املدرسة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

عــالقـ ــة املـعـلــم مــع

يحافظ املعلم على

الـ ــدعــم والـتـعـ ــاون

الـ ــدعــم والـتـعـ ــاون

الزمالء سلبية أو نفعية .

خدمـة املدرسـة

املشاركة في مشاريع املدرسة واملنطقـة

ع ـ ــالق ـ ــات ود واح ـ ـت ـ ـرام م ـ ــع ه ــي ال ــخص ـ ـ ـ ـ ــال ال ـت ــي ت ـم ـي ــز ه ــي ال ــخص ـ ـ ـ ـ ــال ال ـت ــي ت ـم ـي ــز
الزمالء من أجـ ــل الواجبـ ــات العالقات مع الزمالء .

العالقـات مع الزمالء كمـا أن

التي تمليه ــا عليهم امل ــدرسـ ـ ـ ـ ــة

املعلم يبـادر إلى تسـ ـ ـ ــلم زمـام

واملنطقة .

قيادة الهيئة التعليمية .

يشـ ـ ـ ـ ــارك املعلم في

يـ ـتـ ـجـ ـنـ ــب املـ ـعـ ـل ــم

ي ـ ـت ـ ـط ـ ــوع امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

ي ـ ـت ـ ـط ـ ــوع امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

املش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة في األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األحــداث املــدرسـ ـ ـ ـيــة حينمــا ب ـ ــاملشـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي األح ـ ــداث ب ـ ــاملشـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي األح ـ ــداث
املدرسيـة .

ً
ً
يطلـ ــب منـ ــه ذلـ ــك بش ـ ـ ـ ـكـ ــل املدرسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة محققا بذلك املـ ــدرسـ ـ ـ ـيـ ــة محققـ ــا بـ ــذلـ ــك
مساهمة قيمـة .

واضـح .

ً ً
مسـ ـ ـ ــاهمة قيمة ومؤديا دورا
ً
قيــاديــا في نــاحيــة على األقــل
من نواحي الحياة املدرسية .

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي

يـ ـتـ ـجـ ـنـ ــب املـ ـعـ ـل ــم

يشـ ـ ـ ـ ــارك املعلم في

ي ـ ـت ـ ـط ـ ــوع امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

ي ـ ـت ـ ـط ـ ــوع امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ــع املـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة املشـاركة في مشـاريع املدرسة مشـ ـ ــاريع املدرسـ ـ ــة واملنطقة بـ ــاملش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة فــي مش ـ ـ ـ ـ ــاريــع بـ ــاملش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة فــي مش ـ ـ ـ ـ ــاريــع
ً
ً
ح ـي ـن ـمـ ــا ي ـط ـلـ ــب م ـنـ ــه ذلـ ــك املــدرس ـ ـ ـ ــة واملنطقــة محققــا املــدرس ـ ـ ـ ــة واملنطقــة محققــا
واملنطقـة .
واملنطقـة
بشكل واضح .

بذلك مساهمة قيمـة .

بـ ــذلـ ــك مس ـ ـ ـ ـ ــاهمـ ــة قيمـ ــة ،
ً
ً ً
ومؤديا دورا قياديا في مشروع
من مشـ ـ ـ ـ ــاريع امل ــدرسـ ـ ـ ـ ــة أو
املنطقة .

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4هـ  :النمـو والتطـوراملهنـي

العناصــر
استمرارية االطالع على الحديث في التخصص واملهارات التربوية

مستوى األداء
العنصـر
استمرارية االطالع على

خدمـة املهن ــة

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ال يقوم املعلم بأية

يش ـ ـ ـ ـ ـت ــرك املـ ـعـ ـل ــم

يبحـ ــث املعلم عن

يبحـ ــث املعلم عن

الحديث في التخصص أنش ـ ـ ـ ـطـ ــة تـطـويـريـ ــة مـهـنـيـ ــة بـ ــأنشـ ـ ـ ـطـ ــة مهنيـ ــة بش ـ ـ ـ ـكـ ــل فرص للنمو املنهي من أجـ ــل فــرص ل ـل ـن ـمــو امل ـنهــي وي ـقــوم
واملهارات التربوية

لتحسـ ـ ـ ــين املعرفــة أو املهــارة م ـ ـحـ ــدود وح ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ت ـ ـكـ ــون تحسـ ـ ـ ــين املعرف ــة ب ــاملحتوى بمح ــاوالت منتظم ــة لتطبيق
األنشطة مواتية

لديـه

واملهارة التربوية

األبح ــاث اإلجرائي ــة في غرف ــة
صفـه .

خدمـة املهنـة

ال يب ــذل املعلم أي

ً
يجــد املعلم سـ ـ ـ ــبال

يس ـ ـ ـ ـ ــاه ــم املـ ـعـ ـل ــم

يـ ـ ـبـ ـ ـادر املـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــم

مجهـ ـ ـ ــود في مشاركة اآلخرين محدودة من أجل املساهمـ ــة بنش ـ ــاط في مس ـ ــاعدة املربين بـ ــأنشـ ـ ـ ـطـ ــة هـ ــامـ ــة من أج ــل
باملعارف الجديدة أو تسـ ـ ـ ــلم في خدمـة املهنـة .
املسؤوليات املهنيـة

اآلخريـن .

املس ـ ـ ـ ــاهمــة في خــدمــة املهنــة
مثل اإلشـ ـ ـ ـراف على املعلمين
الج ــدد وكت ــاب ــة املق ــاالت من
أجل النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وتقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
العروض .

املجال  : 4املسؤوليات املهني ــة
املكون  4و  :إظهــاراملهنيــة

العناصــر
خدمـة التالميذ

مستوى األداء
العنصـر

خدمـة التالميذ

الدفاع عن مصالح التالميذ

اتخـاذ الق ـرار

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم ل ـ ـ ـيـ ـ ــس

مـ ـحـ ــاوالت املـ ـعـ ـل ــم

امل ـ ـع ـ ـل ـ ــم ي ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ــم

ي ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـع ـ ـلـ ــم

ً
متيقظـا لحاجات التالميذ .

لخـ ــدمـ ــة التالميـ ــذ ليس ـ ـ ـ ـ ــت بنشـ ـ ـ ـ ــاط معت ــدل في خ ــدم ــة ب ـم ـبـ ــادرة ق ــويـ ــة ف ــي خـ ــدمـ ــة
التالميذ .

ثابتـة .

ً
التالميـ ــذ بـ ــاحثـ ــا عن املوارد
كلما دعت الضرورة .

ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ع ـ ـ ــن
مصالح التالميذ

يس ـ ـ ـ ـ ــاه ــم املـ ـعـ ـل ــم

ي ـع ـمـ ــل امل ـع ـل ــم ف ــي

ال يسـ ـ ـ ـ ــاهم املعلم

ً
يبــذل املعلم جهــدا

باملمارس ـ ـ ــات املدرس ـ ـ ــية التي عن س ـ ــابق علم باملمارس ـ ــات إطـ ــار فريق أو قسـ ـ ـ ــم معين خــا ً
ص ـ ـ ـ ـا لتحــدي االتجــاهــات
ً
تؤثر سلبا على التالميذ .

ً
املدرسية التي تؤثر سلبا على لضـ ـ ـ ـمــان أن جميع التالميــذ السـ ـ ـ ــلبي ــة ويسـ ـ ـ ـ ــاع ــد في أن
يتلقون فرصـ ـ ـ ــة عادلة لبلوغ يضـ ـ ـ ــمن أن جميع التالميـ ــذ

التالميذ .

يحظون بتقـ ــدير املـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــة

النجاح .

وخـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة أولئـ ــك التالميـ ــذ
ً
الـ ــذيـن لـم يـكـونـوا تـقـلـيـ ــديـ ــا
يـ ـ ـحـ ـ ـظـ ـ ــون بـ ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
املدرسية .

اتخـاذ القـرار

يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذ املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

قـ ـ ـرارات املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يحافظ املعلم على

ً
يـ ــأخـ ــذ املعلم دورا

ً
قرارات بنـ ــاء على مص ـ ـ ـ ـ ــالح مبني ــة على اعتب ــارات مهني ــة عقل مفتوح كما يشـ ـ ـ ــارك في قياديا في اتخاذ القرارات من
نفعية ذاتيـة .

محدودة ولكنها أصيلـة .

ات ـخـ ــاذ ال ـق ـرارات مــن خــالل خالل فريق أو قسـ ـ ـ ــم كمـ ــا
فريق أو قسـم .

يسـ ـ ــاعد في ضـ ـ ــمان أن تكون
تـلـ ــك الـقـرارات مـبـنـيـ ــة عـلــى
أعلى املستويات املهنية .

املجال :التقنيات التربويـة

العناصــر
اختيار أدوات التقنية املالئمة

املعرفة بمصادر التقنية

تكامل أدوات التقنية واالستخدام املناسب لها

البرامج التعليمية

مستوى األداء
العنصـر

املعرفة

بمصادر

التقنيات

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

امل ـع ـلــم ل ـيــس ع ـلــى

ً
يظهر املعلم وعيـ ــا

املـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى وع ــي

بــاإلض ـ ـ ـ ــافــة إلى أن

ً
وعــي بـمـ ــا يـمـكــن الــحص ـ ـ ـ ــول محدودا بما يمكن الحص ــول ك ــام ــل بم ــا يمكن الحصـ ـ ـ ــول املـعـلــم واع مـمـ ــا هــو مـتــوفـر
علي ــه من مصـ ـ ـ ـ ــادر التقني ــة علي ــه من مصـ ـ ـ ـ ــادر التقني ــة علي ــه من مصـ ـ ـ ـ ــادر التقني ــة من مصـ ـ ـ ــادر التقنية ويمكن
املتوفرة من خالل املدرسـ ـ ـ ــة امل ـتــوفــرة س ـ ـ ـ ــواء مــن خــالل املتوفرة من خالل املدرسـ ـ ـ ــة الحصـ ـ ـ ــول عليـ ــه من خالل
أو املنطقة التعليمية

امل ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة أو املـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة أو املـنـطـقـ ــة الـتـعـلـيـمـيـ ــة أو امل ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة أو املـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة
التعليمية.

مصادر أخرى .

الـتـعـلـيـمـيـ ــة  ،فـ ــإنـ ــه يـبـحـ ــث
ب ــنش ـ ـ ـ ـ ــاط ع ــن م ــواد أخ ــرى
ل ـيـ ــدعــم ع ـم ـل ـيـ ــة ال ـتـ ــدريــس
سـ ـ ـ ــواء من منظم ــات مهني ــة
أخرى أو من خالل املجتمع
املحلي املحيط به

اخ ـ ـت ـ ـي ـ ــار أدوات
التقنية املالئمـة

امل ـع ـلــم غ ـيــر قـ ــادر

املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم ق ـ ــدرت ـ ــه

يس ـ ـ ـ ـتـطـيـع املـعلم

ب ـ ــاإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى

على اختيـ ــار أدوات التقنيـ ــة محــدودة على اختيــار أدوات وب ـم ـهـ ــارة أن ي ـخ ـتـ ــار أدوات م ـهـ ــارتـ ــه ف ــي اخ ـت ـيـ ــار أدوات
املالئمــة ليــدعم أسـ ـ ـ ــلوبــه في ال ـت ـق ـن ـيـ ــة امل ـالئ ـمـ ــة لـ ــدع ــم ال ـت ـق ـن ـيـ ــة املــالئ ـمـ ــة ل ـيـ ــدعــم الـتـقـنـيـ ــة املــالئـمـ ــة مـمـ ــا هــو
أسلوبه في التدريس

التدريس

أسلوبه في التدريس.

متاح  ،يشـ ـ ـ ــرك املعلم طالبه
ويش ـ ـ ـ ـ ـجـ ـعـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى إنـ ـتـ ــاج
الوسائل .

تـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ــل أدوات

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

يسـ ـ ـ ــتخـ ــدم املعلم

الـتـقـنـي ـ ــة واالس ـ ـ ـ ـتـخ ـ ــدام أدوات التقني ــة دون مراع ــاة أدوات التقنيــة ويكــامــل بينهــا أدوات التقنيــة ويكــامــل بينهــا أدوات التقنيــة ويكــامــل بينهــا

املناسب لها

للتكامل بينها .

بـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءة  ،إال أن بـ ـ ـع ـ ــض بمهــارة واضـ ـ ـ ـحــة ويسـ ـ ـ ــتفيـد ب ـم ـهـ ــارة واضـ ـ ـ ـ ـحـ ــة ب ـح ـيـ ــث
الطالب ال يستفيدون

منها معظم التالميذ.

يستفيد منها جميع التالميذ .

مستوى األداء
العنصـر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
التعليمية

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ال يسـ ـ ــتطيع املعلم

ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم

يقوم املعلم بتطوير

ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم

ً

تـطــويــر الـبـرامــج الـتـعـلـيـمـيـ ــة ب ـت ـط ــوي ــر ب ـرام ــج ت ـع ـل ـي ـم ـي ـ ــة بـرامـج تـعـلـيـمـي ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ـتـخ ـ ــدم ـ ــا وب ـك ـفـ ــاءة عـ ــال ـيـ ــة ب ـت ـط ــويــر
ً
ً
مسـ ـ ـ ــتخ ــدم ــا أدوات التقني ــة مسـ ـ ـ ــتخ ــدم ــا أدوات التقني ــة
الفاعلة.

الفـ ــاعلـ ــة  .لكنـ ــه ال يربطهـ ــا
ً
دائما بمحتوى الدرس .

أدوات التقنيــة الفــاعلــة بنجــاح

وتص ـ ـ ـ ـمـيــم بـرامــج تـعـلـيـمـيـ ــة

وبربطها بمحتوى الدرس.

ً
مسـ ــتخدما وسـ ــائل فعالة في
التدريس .

املجال :أخالقيـات املهنـة
عالقاته املهنية بالطالب التزامه بمبدأ التعليم حق لجميع الطالب
االستقامة والعدل

االحتفاظ بأسرار مهنته وطالبه القيم

واآلداب

اإلسالمية

عالقاته املهنية بالزمالء

مستويات األداء
العنصـر
عالقاته املهنية بالطالب

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ً
ال يقيم املعلم أيـ ــا

يـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

من العالقات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية إقـ ــامـ ــة ع ــالقـ ــاتـ ــه املـ ـهـ ـنـ ـيـ ــة عــالقـ ــات مـهـنـيـ ــة جـيـ ــدة مـع عالقات ب ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ومهنية
واملهنية بطالبه

والش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـيـ ــة مــع ب ـعــض جميع الطالب

جيدة مع طالبه

طالبه .
الـ ـتـ ـزامـ ــه بـ ـمـ ـبـ ــدأ

يـ ـحـ ــاول أن يـ ـلـ ـت ــزم

ال يلتزم بمسـ ـ ــاعدة

يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ــزم املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم

ي ـ ـك ـ ـي ـ ــف امل ـ ـع ـ ـل ـ ــم

التعليم حق لجميع الطالب جـمـيــع الـطــالب عـلــى الـتـعـلــم بمس ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــدة جميع الطالب درسـ ـ ـ ـ ــه بنج ــاح بحي ــث يلبي بمسـ ـ ــاعدة جميع طالبه على
بمن فيهم ذوي االحتي ــاج ــات على التعلم دون التركيز على االح ـت ـيـ ــاجـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـل ــم بـ ـم ــن فـ ـيـ ـه ــم ذوي
التعليمية الخاصة

ذوي االحتياجات الخاصة .

لجميع طالبــه بمن فيهم ذوي االحـ ـتـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة
االحتياجات الخاصة .

االحتفاظ بأس ـ ـرار
مهنته وطالبه

يـ ـتـ ـفـ ـهـ ــم أهـ ـمـ ـيـ ــة

ال يحتفظ بأس ـرار

اإلسالمية

ً
ي ـكــون نـ ــاج ـحـ ــا فــي

يحتفظ ب ــأسـ ـ ـ ـرار

ً
الحفــاظ على أس ـ ـ ـ ـرار طالبــه االحتفـ ــاظ بـ ــأسـ ـ ـ ـرار طالبـ ــه طالب ــه دائم ــا ويق ــدر أهمي ــة

طالبه

ً
لكنه ال ينجح في ذلك دائما
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم وا داب

وبكفاءة عالية .

يـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـ ـ ـ ـ ــي

ال يـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ــل فـ ـ ــي

معظم األحيان

ذلك.
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي

ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي

سلوكياته  /النموذج املتسق سـ ـ ـ ــلوكي ــات ــه تمث ــل النموذج س ـ ــلوكياته النموذج املتسـ ــق س ـ ــلوكياته النموذج املتسـ ــق
مع ما تقتض ـ ــيه الش ـ ــريعة أو املتسـ ـ ـ ــق مع مـ ــا تقتض ـ ـ ـ ـيـ ــه مع ما تقتض ـ ـ ــيه الش ـ ـ ــريعة  /مع ما تقتض ـ ـ ــيه الش ـ ـ ــريعة /
املعتقدات اإلسالمية

الشـ ـ ـ ـ ــريـ ـع ـ ـة  /املـ ـعـ ـتـ ـقـ ــدات املعتقدات اإلســالمية بنجاح املـ ـعـ ـتـ ـقـ ــدات اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمـ ـيـ ــة
اإلسـ ـ ـ ــالميـ ــة لكنـ ــه ال ينجح في معظم األحيان .

بتلقائية واضحة وباستمرار .

ً
دائما في تحقيق االتساق بين
سـ ـ ـ ــلوكيــاتــه  /ومقتضـ ـ ـ ـيــات
الشريعة .
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ــام ـ ـ ــة
والعدل

يـ ـحـ ــاول أن يـ ـك ــون

ال يـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى

ي ـ ــتصـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـم ـ ــل

يؤدي املعلم عمل ــه

ً
ً
ت ـح ـق ـيــق الص ـ ـ ـ ــالح وال ـعـ ــدل منص ـ ــفا وأمينا  ،لكنه بعض بص ـ ــالح وعدل وأمانة معظم املـ ـعـ ـل ــم الـ ـي ــوم ــي وبص ـ ـ ـ ـ ـفـ ــة
واألمـ ــانـ ــة وهــو يــؤدي عـمـلـ ــه األحيان ال يسـ ـ ــتطيع ضـ ـ ــبط األحيان وبنجاح ملحوظ
وواجباته اليومية .

عواطفه واهتماماته وأهوائه
الذاتية .

مس ـ ـ ــتمرة بالص ـ ـ ــالح والعدل
واألمانة.

مستويات األداء
العنصـر
عالقـ ــاتـ ــه املهنيـ ــة
بالزمالء

غيرمرض

أساس ي

فعـال

متميـز

ال يحـ ــافظ املعلم

يحافظ املعلم على

يـحـ ــافـظ املـعـلـم –

يـحـ ــافـظ املـعـلـم –

عـ ـل ــى ع ــالقـ ــات م ـه ـن ـيـ ــة م ــع عالق ــات مهني ــة – وب ــدرجـ ــة وبـ ـنـ ـجـ ــاح – عـ ـل ــى ع ــالقـ ــات وبصـ ـ ـ ـفـ ــة مسـ ـ ـ ــتمرة – على
زمالئه ورؤس ـ ــائه وغيرهم من متوسـطة – مع بعض زمالئه مهنية جيدة مع جميع زمالئه عالق ــات مهني ــة مع زمالئ ــه ،
العاملين .

من املعلمين .

من املعلمين .

ورؤسائه وجميع العاملين .

