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خارطة أبعاد لتقييم المعلمين
االلتزام تجاه التالميذ/
التلميذات ،وتجاه المدرسة
العالقة مع التالميذ
• التع ّرف عىل التالميذ وعاملهم  ،بشكل ج ّيد.
• بناء عالقة حميمة مع التالميذ ،تظهر ِمن خالل االهتامم بهم
والتعاطف معهم.
آداب املهن ِة واالحرتام املتبادل والثقة.
• املحافظة عىل قواعد ِ
•________________________

ًّ
استجابة ُم َ
الءمة شخصيا

Ministry of Education

وزارة ت
ال�بية والتعليم

خبرة في مجال المضمون وتدريسه

إدارة التدريس والتربية

والتمهن ،خالل
التعلم
ّ
ّ
المهنية
المسيرة
ّ

ْ َ
بنينة المعرفة وتطوير التفكير

تخطيط التدريس وتنظيمه

ّ
ّ
دائم التعلم
كشخص
م
المعل
ِ

•خربة يف مجال املعرفة ،واستعامل لغة مهن ّية.
التعليمي.
•التمكّن من املنهج
ّ
•اإلملام بطرائق التدريس-التعلّم-التقييمِ ،من أجل ب ْن َينة املعرفة
وتطوير مهارات تفكري عالية.
•معرفة بيداغوج ّية تكنولوج ّية يف مجال املعرفة(.موضوع
التدريس)
•الربط مع مجاالت معرفة أخرى ،ومع الحياة اليوميّة.
•____________________________

ّ
ّ
تطوير مهارات عاطفية وبيداغوجية.
ّ
واجتماعية

•صياغة األهداف والغايات بشكلٍ واضح ومالئم :للتلميذ/ة،
وللصف.
للمجموعة،
ّ
•التط ّرق ألهداف يف مجال :املعرفة(املضامني) ،املهارات والق َيم،
خالل عمليّة التخطيط.
•مالءمة طرائق التدريس ،التعلم والتقييم لـِ :األهداف ،التباين بني
التالميذ ،مميّزات املضمون.
منطقي لبيئات محوسبة وتكنولوجيّة.
• دمج
ّ
الصف وخارجه.
•تخطيط بيئات تعلّم مالمئة ،داخل ّ
•املشاركة يف تطوير خطط تعليم مدرسية.
• ____________________________

تطبيق سيرورات التدريس والتربية

•معرفة ما ّدة نظريّة وعمل ّية عن التباين بني التالميذ ،وعن العرس
الخاصة.
ّمي ،واالستجابة لحاجات التالميذ ّ
التعل ّ
بكل جنس.
الخاصة ّ
•املعرفة عن الفروق بني
الجنسني ،وعن امليول ّ
َ
(الجنساويّة).
•إعطاء إمكانيات اختيار للتالميذ :املضامني ،طرائق التعلم والتقييم.
حب االستطالع ،الدافع ّية للتعلّم ،واالندماج
•تنمية التو ّجه الذا ّيتّ ،
يف الحياة املدرسيّة ،لدى التالميذ.
•إيجاد حاالت تثري التح ّدي لدى التالميذ ،وتنمية توقّعات عالية
لدى التالميذ ِمن أنفسهم.
•________________________

•خربة نفس ّية بيداغوج ّية.
•التع ّرف عىل املناهج التعليم ّية ،لتطوير مهارات عاطف ّية
تربوي جيّد.
واجتامعيّة ،ومناخ
ّ
•إملام يف طرائق التدريس-التعلّم-التقييم ،لتطوير مهارات عاطف ّية
واجتامع ّية.
املدريس وفعاليّات بعد الدوام.
•الربط بني العمل
ّ
•___________________________

الصف ،وتطبيقها.
•تحديد قوانني إلدارة ّ
•إدارة الدروس وفعاليّات التعلّم املحوسبة :املبنى ،استغالل الوقت
واملرونة.
• الوضوح يف :تنظيم املضامني ،طرح األسئلة ،التعليامت املو ّجهة
للتالميذ.
•اشرتاك واندماج التالميذ.
الصف.
•مناخ آمن وعالقات متبادلة يف ّ
• ____________________________

شراكات من أجل نجاح التالميذ والمدرسة

التربية للقيم

التقييم والمردود

•معرفة مفاهيم ومعضالت قيميّة (.)dilemma
•التع ّرف عىل مناهج التعليم يف مجال الرتبية للق َيم.
•خربة مبفاهيم تربويّة وبطرائق التدريس ،التعلم والتقييم ،اإلملام
يف الرتبية للقيم ،للهوية وللمشاركة الفاعلة.
• ربط مواضيع التعليم بـِ :جوانب قيميّة ،أحداث الساعة ،وبحياة
التالميذ.
• ____________________________

•القدرة عىل تحديد صعوبات تفكري وفهم ،وصعوبات عاطفيّة
واجتامع ّية.
الصف ،وكذلك عىل
•تقديم مردود يدفع التعلّم ،خالل املحادثة يف ّ
النتاجات املكتوبة.
•اختيار أداة تقييم تتالءم مع األهداف واحتياجات التالميذ.
•استعامل حكيم ألدوات تقييم معياريّة ومدرس ّية.
• وعي وانتباه لرصد تق ّدم التالميذ.
•إرشاك التالميذ يف التقييم واملردود.
• ____________________________

•رشاكة مع :معلمني زمالء ،طاقم متع ّدد التخصصات ،وأصحاب
وظائف.
•رشاكة مع األهل والتالميذ.
•رشاكة مع أطراف باملجتمع.
•اندماج ،قيادة ومبادرة مبها ّم مدرسية.
•________________________

משרד החינוך

املهني.
•مقدرة املعلّم/ة عىل تحديد حاجته/ا إىل التط ّور
ّ
املهني.
•استهالك حكيم إلمكان ّيات تعلّم لها عالقة مبجال التط ّور
ّ
•تطبيق ما يت ّم تعلّ ُم ُه بشكلٍ
اليومي.
حكيم ،أثناء العمل
ٍ
ّ
•إرشاك الزمالء بالتعلّم ،وبتطبيق ما يت ّم تعلّ ُم ُه.
•____________________________

ّ
ّ
العملي
التعلم ِمن خالل البحث
اليومي ،وعىل املبادرات،
•إجراء عمليّة تأ ّمليّة عىل العمل
ّ
والتجديدات يف التدريس ،وجعلها نظا ًما يوم ًّيا (روتني).
•تحليل نتاجات التالميذ وتحصيالتهم من أجل فحص نجاعة
التدريس.
بتبصات ،بنا ًء عىل العمل ّية التأملية والتحليل لتحسني
•االستعانة ّ
العمل.
•____________________________

ّ
تعلم مع زمالء
•عضويّة ف ّعالة يف مجموعة زمالء.
•املحافظة عىل قواعد آداب املهنة ،عىل االشرتاك وعىل الحامية يف
مجموعة التعلّم.
•االستعانة بزمالء لتحسني العمل ،ومساعدتهم ِمن خالل تقديم
مردود مش ّجع ودافع.
•____________________________

