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مقدمة
طــورت وزارة الربيــة والتعليــم العــايل اســراتيجية إعــداد وتأهيــل املعلمــن عــام)2008( ضمــن رؤيــة 

للمعلمــن هادفــة إىل امتالكهــم منظومــة معــارف ومهــارات واتجاهــات إيجابية، بحيــث يكونــوا ملتزمن 

نحــو تعلّــم طلبتهــم، وميرسيــن لنموهــم الســوي الشــامل، ومتمكنــن مــن تخصصاتهــم العلميــة ومــن 

طرائــق متعــددة لتعليمهــا، بمــا يســاعد الطلبــة عــى تطويــر املهــارات الحياتيــة بمــا فيهــا مهــارات 

حــل املشــكالت والتفكــر الناقــد ضمــن بيئــة آمنــة ومحفــزة لهــم، يســودها االحــرام والتواصــل الفّعال. 

ولتحقيــق ذلــك، وضعــت هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم معايــر مهنيــة للمعلــم الفلســطيني  تركــزت 

عــى الكفايــات املهنيــة للمعلمــن بمــا تتضمنــه مــن مجــاالت املعرفــة والفهــم واملهــارات واالتجاهــات 

ــه،  ــط ومتطلبات ــات التخطي ــة، وعملي ــه العام ــاج وأهداف ــفة املنه ــة بفلس ــم املرتبط ــة والقي املهني

واملحتــوى الــدرايس والتخصــي وطرائــق التعلــم املتنوعــة ودمــج التكنولوجيــا يف عمليتــي التعليــم 

ــم.  ــم والتعل ــي التعلي ــة بهــدف تحســن عمليت ــم أداء الطلب ــة، وتقيي ــم وفــق خصائــص الطلب والتعلّ

وقــد ترجمــت هــذه املعايــر بصــورة إجرائيــة عــى هيئــة كفايــات تمثلــت يف ســبع كفايــات رئيســة 

ــة  ــواد التعليمي ــادر وامل ــم املص ــب، وتصمي ــول الطال ــز ح ــم املتمرك ــم والتعل ــهيل التعلي ــي: تس ه

ــه فاعلــة  والتعلميــة، واملتابعــة والتقويــم لعمليــة التعليــم والتعلــم، واملشــاركة يف توفــر بيئــة تعلميّ

وآمنــة، واإلرشــاد والتوجيــه للمتعلمــن، والســعي للتطــور املهنــي، وتفعيــل الرشاكــة داخــل املجتمــع.

 وتركز هذه الكفايات عى أداء املعلم وأدواره املهنية ليكون: 

ميرساً لعملية التعليم والتعلّم املتمركز حول املتعلّم.

مصمماً للمصادر واملواد التعليمية.

متابعاً ومقيماً لعمليتي التعليم والتعلّم ومخرجاتها بهدف تحسينهما.

مشاركاً يف  توفر بيئة تعليمية فاعلة وآمنة.

مرشداً للمتعلمن وموجهاً لهم.

ساعياً للتطور املهني املستمر.

مفعالً للرشاكة داخل املدرسة وخارجها.

ــّر عــن مســتوياتها بمقاييــس  ولتحقيــق هــذه األغــراض، طــّورت مــؤرشات لــكل كفايــة رئيســة ُع

ــن أن  ــة، آمل ــتوياتها املختلف ــي بمس ــور املهن ــة التط ــل خريط ــتويات تمث ــة مس ــن أربع ــة م متدرج

تكــون هــذه الوثيقــة ملبيــة لتوقعاتكــم، ومحفــزاً لكــم للتأمــل وتحديــد احتياجاتكــم؛ لنكــون داعمــن 

ــي  ــرى تلب ــج أخ ــم، وبرام ــص يف التعلي ــي املتخص ــوم املهن ــج الدبل ــن برنام ــي ضم ــم املهن لتطورك

ــم، ورفــع  مكانــة مهنــة التعليــم. احتياجاتكــم، ولنعمــل ســوياً عــى تحســن نوعيــة التعليــم والتعلّ

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي 
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الغرض من استخدام الكفايات التعليمية ملعلمي املدارس الفلسطينية: 

تعتــر الكفايــات التعليميــة ملعلمــي املــدارس الفلســطينية واحــدة مــن األدوات الرئيســة التي تســتخدم 

ــددة منها: ــراض متع ألغ

ــم الفلســطيني يف ضــوء املعايــر 	  ــة الواجــب امتالكهــا مــن املعل الركيــز عــى الكفايــات التعليمي

املهنيــة التــي أعدتهــا هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم لدعــم زيــادة الحــس املهنــي لديهــم.

تزويــد أصحــاب املصلحــة بمــا فيهــم مديــري املــدارس، واملعنيــن يف املديريــات، والــوزارة بــأدوار 	 

املعلمــن ومســؤولياتهم، وقيــادة التطــور املهنــي لهــم.

ــور 	  ــم للتط ــد احتياجاته ــي وتحدي ــل الذات ــة التأم ــة يف عملي ــاج بفعالي ــن لالندم ــز املعلم تحفي

ــي. املهن

اعتماد أساس للتخطيط ولتطوير كفايات املعلمن وفقا الحتياجاتهم.	 

ــركة 	  ــم مش ــة ومفاهي ــتخدام لغ ــى اس ــة ع ــاب املصلح ــن أصح ــن م ــن واملعني ــاعدة املعلم مس

ــم. ــة التعلي ــر مهن ــول تطوي ــوار ح ــرس الح تي

اإلفادة منها كأدوات قياس تطور كفايات املعلمن يف مراحل تطورهم املهني املختلفة.	 

بناء وثيقة الكفايات ومؤرشات األداء:

جــاءت فكــرة بنــاء هــذه الوثيقــة نتيجــة لتطبيــق أداة القيــاس » مســتوى كفايــات املعلمــن التعليمية 

» ملعلمــي 5-10 امللتحقــن يف برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف التعليــم؛ وهــو برنامــج تطويــر 

ــة  ــتخدم األداة ملعرف ــث تس ــر. بحي ــابقة الذك ــبع س ــاالت الس ــات يف املج ــتند إىل الكفاي ــات يس كفاي

مســاهمة الرنامــج يف رفــع مســتوى الكفايــات لــدى املعلمــن. فكانــت ومــا زالــت تطبــق قبــل البــدء 

ــايس  ــرت الخم ــج ليك ــة تدري ــت األداة مدرج ــج. كان ــن الرنام ــم م ــاء املعل ــد انته ــج وبع يف الرنام

وتعالــج احصائيــا عــى هــذا األســاس. أصبــح التفكــر يف طريقــة اســتثمار األداة كأداة تقييــم ذاتــي 

بهــدف تحســن املمارســات التعليميــة إىل جانــب توظيفهــا لدراســة فاعليــة برنامــج الدبلــوم املهنــي 

املتخصــص. فــكان ال بــد مــن التفكــر بمســتويات األداء لــكل مــؤرش مــن مــؤرشات هــذه الكفايــات 

حتــى يتمكــن املعلــم مــن تقييــم مســتوى أدائــه ومعرفــة املســتوى الــذي يــود الوصــول إليــه. فأخــذ 

قســم الدراســات والتقويــم يف املعهــد الوطنــي بالتعــاون مــع مجموعــة مــن املرشفــن الربويــن مــن 

قســم التدريــب وإدارة املعهــد عــى عاتقــه تطويــر هــذا املقيــاس وذلــك باالســتفادة مــن أداة ملحــق 

الجاهزية........الــذي أعــده املعهــد بالتعــاون مــع البنــك الــدويل يف برنامــج تأهيــل معلمــي 1-4  فخــرج 

املقيــاس بصورتــه الحاليــة.
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أهمية الوثيقة:

تتمحــور أهميــة الوثيقــة يف امكانيــة تطبيقهــا كأداة تقييــم ذاتــي يســتخدمها املعلــم كخارطــة وبوصلــة 

لتطويــر ممارســاته التعليميــة وتطــوره املهنــي. فاملعلــم يســتطيع من خــالل الوثيقــة التأمل يف ممارســاته 

ــاء  ــاته واالرتق ــن ممارس ــة لتحس ــة ذاتي ــة تطويري ــاء خط ــا وبن ــتوى األداء فيه ــدد مس ــم يح ــن ث وم

بمســتوى أدائــه، لــذا يؤمــل أن يســتخدمها كل املعلمــن يف ســعيهم لالرتقــاء بممارســاتهم التعليميــة. 

استخدام الوثيقة »مقياس األداء املتدرج« :

يمكــن أن توظــف هــذه املــؤرشات بمقيــاس األداء املتــدرج الخــاص بــكل منهــا، كأداة تقييــم للمعلمــن يف 

كفاياتهــم التعليميــة تســتخدمة الجهــات املســائلة واملقيمــة للمعلمــن. لكــن األســاس الــذي بنيــت عليــه 

ــة  ــن يف املمارس ــدف التحس ــي به ــم ذات ــم بتقوي ــوم املعل ــي أن يق ــات ه ــؤرشات الكفاي ــة وم ــذه الوثيق ه

كجــزء مــن التطــور الذاتــي للوصــول إىل املعلــم وفــق الرؤيــة للمعلــم الفلســطيني، لــذا فــإن هــذه األداة 

بكفاياتهــا ومؤرشاتهــا هــي أداة تحســن ومســاءلة ذاتيــة وال يرتــب عليهــا أيــة مســاءلة خارجيــة ملســتوى 

أداة املعلــم. لــذا يمكــن للمعلــم الشــعور بالراحــة عنــد التعامــل مــع هــذه األداة ويتعامــل معهــا بموضوعية 

ولتكــون مــرآة ملمارســاته التعليميــة وخارطــة الطريــق وبوصلتــه نحــو التحســن والتطــور املهنــي. 

لــكل كفايــة تعليميــة يف هــذه األداة مجموعــة مــن املــؤرشات ولــكل مــؤرش أربعــة مســتويات لــأداء، 

ــة  ــتوى ومجموع ــذا املس ــف ه ــي تص ــات الت ــلوكات واملمارس ــة الس ــتوى مجموع ــر يف كل مس يظه

ــرف يف أي  ــه ويع ــم ذات ــم املعل ــى يقيّ ــه. وحت ــذي قبل ــتوى ال ــن املس ــزة ع ــي تميّ ــلوكات الت الس

مســتوى مــن الكفايــة هــو، عليــه دراســة جميــع الســلوكيات يف املســتوى، فــإذا توافــرت جميــع هــذه 

الســلوكيات يكــون يف املســتوى. وإن لــم تتوافــر أو ال يمــارس إحــدى الســلوكات أو املمارســات أو أكثــر 

ــه إىل أن يطــور ســلوكه أو ممارســته للمســتوى األعــى. فإنــه يبقــى يف املســتوى الــذي قبل

مثال تطبيقي: يف مجال الكفاية الرئيسة األوىل: تسهيل التعليم والتعلم املتمركز حول الطالب

واملؤرش الخامس: يرشك الطلبة وذوي العالقة يف مناقشة  مخرجات التعلم املرجوة.

1.5

يرشك الطلبة وذوي العالقة 

)مؤسسات وأولياء أمور  

والزمالء( يف مخرجات التعلّم ويف 

عملية التخطيط مستثمرا االمكانات 

والخربات كافة ويظهرها يف 

مشاريع عمل تشاركية. 

يناقش الطلبة يف 

مخرجات التعلم وعملية 

التخطيط لتعّلمهم، بما 

يتوافق واحتياجاتهم 

ومتطلبات تحقيق 

املخرجات.

يوضح للطلبة 

مخرجات 

التعلّم املرجوة 

ويناقشها 

معهم.

يعرض 

مخرجات 

التعلم املرجوة 

عى الطلبة.

يرشك الطلبة 

وذوي العالقة 

يف مناقشة  

مخرجات 

التعلم املرجوة.

فإذا كان املعلم يوضح مخرجات التعلم املرجوة لطلبته دون أن يناقشها معهم، فهو ما زال يف املستوى األول 

حتى وإن كان ال يكتفي بعرض مخرجات التعلم ويقوم بتوضيحها لطلبته... وحتى يطور ممارساته ويصل 

إىل املستوى الثاني علية عدم االكتفاء بتوضيح مخرجات التعلم لطلبته وإنما يناقشها.
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دولة فلسطني

وزارة الرتبيـة والتعلـيم العايل

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

State Of Palestine

Ministry of Education & Higher Education

National Institute for Educational Training

أداة قياس » الكفايات التعليمية لدى معلمي املدارس الحكومية الفلسطينية«

عزيزي/تي املعلم/ ة:

ــا،  ــى قراءته ــة يرج ــن التعليمي ــات املعلم ــس كفاي ــي تقي ــؤرشات الت ــن امل ــة م ــي مجموع ــا يأت فيم

ثــم ضــع تقديــرك ملســتوى أدائــك بنــاء عــى مقيــاس األداء املتــدرج املرفــق حيــث إن:  1: ال يحقــق 

مســتوى الكفايــة املطلــوب ، 2: يقــرب مــن تحقيــق مســتوى الكفايــة املطلــوب، 3: يحقــق مســتوى 

ــز. ــة ويتمي ــق الكفاي ــوب، 4: يتجــاوز تحقي ــة املطل الكفاي

مستوى األداء
املؤرشات الكفايات

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (

يبني خططا يومية وفصلية تنسجم وأنماط تعلم الطلبة املختلفة. 1.1

الكفاية 

االوىل: 

تسهيل 

التعليم 

والتعلم 

املتمركز 

حول 

الطالب

1.2 يراعي الفروق الفردية بن الطلبة.

يراعي الخرات السابقة للطلبة. 1.3

ملنهاج  العامة  التعلم  ومخرجات  تنسجم  محددة  تعلم  مخرجات  يبني 

املرحلة األساسية. 
1.4

يرشك الطلبة وذوي العالقة يف مناقشة  مخرجات التعلم املرجوة. 1.5

ينفذ أنشطة مصاحبة للمنهاج تعزز التعلم التشاركي بن الطلبة. 1.6

يطبق أنشطة صفية مرتبطة بمحتوى الدرس، ويطرح أسئلة من مستوى 

مهارات التفكر املتنوعة للتأكد من تعميق الفهم.
1.7

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

من،   ( ومصادرهما  والتعلم  التعليم  مواد  لتطوير  سنوية  خطة  يضع 

وكيف، ومتى، وأين، وملاذا؟(.
2.1

الكفاية 

الثانية: 

تصميم 

املصادر 

واملواد 

التعليمية 

والتعلمية

يوظف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف تعليم وتعلُم الطلبة. 2.2

يف  البرشية(  واملصادر  والزيارات  )كالرحالت  املجتمعية  املصادر  يستعمل 

تحسن عملية التعلم.
2.3

يوظف مصادر التعليم والتعلم التي تتناسب مع احتياجات الطلبة. 2.4

مصادر  باستخدام  اإلبداعية  التعلميّة  واملهارات  القدرات  من  يحّسن 

التعليم والتعلم املختلفة.
2.5

يرشك الطلبة يف تطوير مصادر تعلّم متنوعة. 2.6

يوظف مصادر تعليم وتعلم متنوعة لتحقيق عنارص املنهاج. 2.7
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) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

يصمم خططاً فردية لتحسن التعليم بناءً عى عملية التقويم. 3.1

الكفاية 

الثالثة: 

املتابعة 

والتقويم 

لعملية 

التعليم 

والتعلم

يستخدم نتائج التأمل الذاتي لتحسن عمليات التعليم والتعلم. 3.2

ينفذ برامج تعلم عالجية تتالءم مع احتياجات الطلبة الخاصة باالستناد 
إىل نتائج التقويم. 3.3

يزود أولياء األمور بالتقارير حول النتائج الدراسية الخاصة بأبنائهم. 3.4

يستخدم نتائج املتابعة والتقويم لتحسن التعليم والتعلُم. 3.5

يبني أدوات تقويم مختلفة تناسب الفروق الفردية عند الطلبة. 3.6

يقيم ذاته من أجل التطور املهني. 3.7

يختار إسراتيجيات التقويم التي تتالءم مع حاجات الطلبة التعلميُة. 3.8

يوثق نتائج التقويم الستخدامها يف متابعة تقُدم الطلبة. 3.9

يقدم التغذية الراجعة املناسبة للطلبة بناء عى نتائج التقويم. 3.10

يستخدم املتابعة والتقويم كإسراتيجية تعليم وتعلم. 3.11

يشجع الطلبة عى إستخدام التقويم الذاتي. 3.12

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

يعزز مشاركة الطلبة يف األنشطة الصفيّة املختلفة. 4.1 الكفاية 

الرابعة: 

املشاركة 

يف توفري 

بيئة 

تعلميّه 

فاعلة 

وآمنة

يستخدم بيئة تعلّم تشجع الطالب عى التعلُم من خالل املحاولة والتجريب. 4.2

يرشك الطلبة يف عمليات صياغة القواعد الصفيّة واملدرسية. 4.3

يوفر فرص تعلم متساوية لجميع الطلبة. 4.4

يوفر بيئة تعلم صحية وآمنة تشجع الطلبة يف عملية تعلمهم. 4.5

يوفر بيئة تعلمية جاذبة للطلبة تحفزهم عى التفكر االبداعي والناقد. 4.6

يكلف الطلبة بمهام تعزز ثقتهم بأنفسهم  وتحملّهم ملسؤولية جودة تعلًمهم 4.7

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

يوّجه الطلبة نحو السلوكيات اليومية ) مثل الصحة والنظافة الشخصية 
والسالمة العامة واالنضباط الذاتي...(. 5.1

الكفاية 

الخامسة: 

اإلرشاد 

والتوجيه 

للمتعلمني

يتّبع اإلجراءات املناسبة لتحسن سلوك الطلبة اليومي. 5.2

يرفع من شأن القيم واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة. 5.3

يكلف الطلبة بمهام أداء وواجبات ترتبط بواقع حياتهم. 5.4

املالئم  املهني  مسارهم  الختيار  املناسبن  والتوجيه  اإلرشاد  يستخدم 
المكانياتهم 5.5

يتواصل مع املختصن إليجاد أفضل الحلول ملعالجة صعوبات التعلم. 5.6
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) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

يستخدم نتائج التقييم يف تحديد احتياجاته التدريبية.  6.1

الكفاية 

السادسة: 

السعي 

للتطور 

املهني

يطبق الخرات التدريبية التي أكتسبها يف تفعيل األنشطة الصفية. 6.2

التعليم  يف  املشركة  األساليب  الستخدام  الزمالء  مع  الخرات  يتبادل 
واملشاريع. 6.3

املعلومات  يجمع املصادر ذات الصلة بعمله بوساطة وسائل تكنولوجيا 
واإلتصاالت.  6.4

يفيد من املنهجيات املالئمة للوصول اىل مخرجات تعلم الطلبة. 6.5

يستخدم البحث اإلجرائي يف تحسن عملية التعليم والتعلم. 6.6

يحتفظ بملف يحتوي الفعاليات واألنشطة املختلفة ملتابعة تطوره املهني. 6.7

يشارك يف الدورات واأليام الدراسية لتطوير أدائه. 6.8

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املؤرشات الكفايات

يشجع الطلبة عى االنخراط بالتجارب املجتمعية املحلية التي تدعم تعلمهم. 7.1

الكفاية 

السابعة: 

تفعيل 

الرشاكة 

داخل 

املجتمع

يشارك يف وضع الحلول املناسبة للمشكالت املجتمعية. 7.2

يزود أولياء األمور بتقارير حول نتائج تحصيل أبنائهم. 7.3

)السلوكية  املختلفة  الطلبة  مشكالت  لحل  األمور  أولياء  مع  يتعاون 
والتعلُمية والصحية(. 7.4

يشارك الزمالء بالخرات التي تدعم عمليات التعلم واملشاريع املشركة  7.5

يوظف املصادر املجتمعية يف تحسن عملية التعليم والتعلم 7.6
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دولة فلسطني

وزارة الرتبيـة والتعلـيم العايل

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

State Of Palestine

 Ministry of Education

National Institute for Educational Training

الكفايات التعليمية لدي معلمي املدارس الفلسطينية

عزيزي/تي املعلم/ة 

فيمــا يأتــي مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تقيــس كفايــات املعلمــن التعليميــة يرجــى قراءتهــا، ومــن ثــم ضــع التقديــر الــذي تــرى نفســك فيــه يف 

ــث إن: ــاس حي ــة يف أداة القي الخان

1: ال يحقق مستوى الكفاية املطلوب ، 2: يقرتب من تحقيق مستوى الكفاية املطلوب، 3: يحقق مستوى الكفاية املطلوب، 4: يتجاوز تحقيق الكفاية ويتميز.

الكفاية األوىل: تسهيل التعليم والتعلم املتمركز حول الطالب

) 4 ( ) 3 ( ) 2 () 1 (املؤرشات

1.1

يبني خططا يومية 
وفصلية تنسجم وأنماط 

تعلم الطلبة املختلفة.

يطور خططا يومية 
وأخرى فصلية ويحتفظ 

بها.

يبني خططاً تنسجم 
ومخرجات املنهاج 

يبني خططاً تنسجم  ومخرجات االتعلم 
يف املنهاج  وتتوافق مع أنماط تعّلم 

الطلبة

يبني خططاً شاملة ومرنة تنسجم ومخرجات التعلم يف املنهاج وتتوافق 
مع أنماط تعلّم الطلبة املختلفة وبالتنسيق والتشاور مع الزمالء ومدير 

املدرسة.

1.2

 يراعي الفروق الفردية 
بن الطلبة

يخطط لتدريس طالب 
الصف معا بتنفيذ 

أنشطة دون االهتمام 
بمراعاة الفروق 

الفردية.

يستخدم أساليب 
وأنشطة متنوعة تراعي 

الفروق الفردية بن 
الطلبة

يشخص احتياجات الطلبة املختلفة، 
ويبني خططاً تتوافق واحتياجاتهم 

والفروق الفردية بينهم ويستخدم أساليب 
وأنشطة تربوية قائمة تتالءم وتطور 

الطلبة وتقييمهم الفردي املستمر.

مع  تتوافق  خططاً  ويبني  املختلفة  الطلبة  احتياجات  يشخص 
وأنشطة  أساليب  ويستخدم   ، بينهم  الفردية  والفروق  احتياجاتهم 
الطلبة وتقييمهم  اندماجهم فيها وتتالءم وتطور  تربوية  تساعد عىل 
التحصيل  املتميزين منهم وذوي  الطلبة  الذاتي والبنائي بالرتكيز عىل 

املتدني وتوثيق ذلك يف ملفات واضحة.

1.3

يراعي الخربات السابقة 
للطلبة.

يستخدم اسرتاتيجيات 
تعليم تتوافق واملحتوى 

التدرييس للتخصص

اسرتاتيجيات  يستخدم   
واملحتوى  تتوافق  تعليم 
للتخصص  التدرييس 
بناء عىل خرباته السابقة 

يف معرفة الطلبة.

تتوافق  تعليم  اسرتاتيجيات  يستخدم 
واملحتوى التدرييس للتخصص بناء عىل 
خرباته السابقة يف معرفة الطلبة، وبناء 

عىل تشخيص مستمر ملعرفتهم. 

للتخصص  التدرييس  واملحتوى  تتوافق  تعليم  إسرتاتيجيات  يستخدم 
بناء عىل خرباته السابقة يف معرفة الطلبة، وبناء عىل تشخيص مستمر 
لهم   واملهاري  التخصيص  املعريف  التطور  يف  عليها  ويبني  ملعرفتهم. 
الخربة  لتحديد  للطلبة  الذاتي  التأمل  يعتمد  كما  باستمرار،  ويوثقها 

السابقة والجديدة والتوقعات املستقبلية.
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1.4

يبني مخرجات تعلم 
محددة تنسجم 

ومخرجات التعلم العامة 
ملنهاج املرحلة األساسية. 

يخطط ملخرجات التعلّم 
للمرحلة األساسية      

)5-10( من خالل 
الكتاب املدريس.

يبني مخرجات تعلّم 
املرحلة األساسية)5-10( يف 

ضوء املنهاج املدريس. 

يبني مخرجات التعلّم بما يتوافق 
ومنهاج املرحلة األساسية ومتطلبات 

التخصص الذي يدرسه.

األساسية  املرحلة  ومنهاج  يتوافق  بما  التعلّم  مخرجات  تطوير  يعيد 
املباحث  بني  التكامل  يحقق  وبما  يدرسه  الذي  التخصص  ومتطلبات 
املختلفة، وتفعيل مشاريع تنمي مهارات الحياة بالرشاكة مع الزمالء 

يف املدرسة. 

1.5

يرشك الطلبة وذوي 
العالقة يف مناقشة  

مخرجات التعلم 
املرجوة.

يعرض مخرجات التعلم 
املرجوة عىل الطلبة.

يوضح للطلبة مخرجات 
التعلّم املرجوة 

ويناقشها معهم.

يناقش الطلبة يف مخرجات التعلم 
وعملية التخطيط لتعّلمهم، بما 

يتوافق واحتياجاتهم ومتطلبات 
تحقيق املخرجات.

يرشك الطلبة وذوي العالقة )مؤسسات وأولياء أمور،  والزمالء( 
االمكانات  مستثمرا  التخطيط  عملية  ويف  التعلّم  مخرجات  يف 

والخربات كافة ويظهرها يف مشاريع عمل تشاركية. 

1.6

ينفذ أنشطة مصاحبة 
للمنهاج تعزز التعلم 
التشاركي بن الطلبة.

يوفر أنشطة صفية 
معززة لتعلم الطلبة.

ينظم أنشطة الصفية 
معززة لتعلّم الطلبة 

تتوافق واملنهاج 
واحتياجات الطلبة 

وميولهم.

يخطط ألنشطة ال صفية تتوافق 
واملنهاج واحتياجات الطلبة وميولهم 

ترتبط بسياقات حياتية يومية

واملنهاج  تتوافق  صفية  ال  ألنشطة  التخطط  يف  الطلبة  يشارك 
واحتياجات الطلبة وميولهم ترتبط بسياقات حياتية يومية تخدم أوجه 

الفهم العميق للمخرجات التخصصية والعامة.

1.7

يطبق أنشطة صفية 
مرتبطة بمحتوى 

الدرس، ويطرح أسئلة 
من مستوى مهارات 

التفكري املتنوعة للتأكد 
من تعميق الفهم.

يوظف أنشطة تشجع 
الطلبة عىل التفكري 

الناقد.

ينفذ نشاطات تشجع 
عىل التفكري الناقد، 

وتتحدى  الطلبة 
وتستثري تفكريهم، 
مرتبطة باملحتوى 

الدرايس وأهدافه

يوفر مناخاً جاذباً وميرساً لتنفيذ 
األنشطة الصفية والالصفية التفاعلية 

املرتبطة بمحتوى الدرس واملعززة 
ملواصلة التعلم بالرتكيز عىل العمل 
الجماعي وطرح األسئلة املرتبطة 
بمهارات التفكري العليا، استقراء-

استنباط- تقييم –تحليل والتي 
تتحدى تفكري الطالب لالرتقاء بتفكريه 

والتأكد من فهم ما تعلمه. ويوثق ذلك

يوفر مناخاً جاذباً وميرساً لتنفيذ األنشطة الصفية والالصفية التفاعلية 
املرتبطة بمحتوى الدرس واملعززة ملواصلة التعلم بالرتكيز عىل العمل 
بمهارات  أسئلة مرتبطة  وربطها بسياقات حياتية  وطرح  الجماعي، 
العليا، استقراء-استنباط- تقييم –تحليل والتي تتحدى تفكري  التفكري 
كافيا  وقتا  الطلبة  ويعطي  األفكار،  وتوليد  بتفكريه  لالرتقاء  الطالب 
للتفكري والتأمل، ويتيح لهم فرصة للتعبري عن آرائهم والدفاع عنها، 

واحرتام آراء اآلخرين.ويوثق ذلك بطرق متنوعة
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الكفاية الثانية: تصميم املصادر واملواد التعليمية والتعلمية

يضع خطة سنوية 2.1
لتطوير مواد التعليم 
والتعلم ومصادرهما 
) من، وكيف، ومتى، 

وأين، وملاذا؟(.

يضع خطة سنوية 
تغطي املحتوى وال 
يظهر فيها مصادر 

واضحة لتعليمه وتعلمه 

يضع خطة سنوية 
تتضمن املصادر لتعليم 

املنهاج اعتمادا عىل 
املصادر املتوفرة

املصادر  تتضمن  سنوية  خطة  يضع 
التعليمية التعلمية املتوفرة والتي يمكنه 

تصميمها وتوفريها

مصادر  وتصميم  لتوفري  التخطيط  يف  املحيل  واملجتمع  الطلبة  يرشك 
يحقق  بما  استثمارها  استمرار  وضمان  واستثمارها  تعلمية  تعليمية 

املخرجات املرجوة.

يوظف تكنولوجيا 2.2
املعلومات واالتصاالت يف 

تعليم وتعلُم الطلبة.

يقترص استخدام 
تكنولوجيا املعلومات 
واإلتصاالت يف تعليم 

الطلبة عىل عروض

 power point 

يستفيد من بعض 
جوانب التكنولوجيا 

)مثل العروض،االنرتنت، 
والفيديوهات،..( 

يف تصميم الدروس 
وتقديمها للطلبة 

تكنولوجيا  من  متعددة  جوانب  يوظف 
املعلومات واالتصاالت يف تصميم دروس 
بمواقع  والتواصل  التعلم  فرتة  لزيادة 
تعليم  تدعم   اإلنرتنت  عىل  متعددة 

وتعلم  الطلبة.

لهم  ويرتك  الطلبة،  تعليم  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  يوظف 
املجال يف اإلفادة من املجاالت املتعددة للتكنولوجيا واملشاركة واالتيان 

باملبادرات التي تعزز وتدعم تعلمهم.

يستعمل املصادر 2.3
املجتمعية )كالرحالت 

والزيارات واملصادر 
البرشية( يف تحسن 

عملية التعلم.

يستعمل املصادر 
املجتمعية دون ربطها 

بأهداف واضحة

يطوع املصادر 
املجتمعية لتحقيق 

أهداف ترفيهية 
وتعليمية. 

يخطط مع الزمالء والطلبة الستقطاب  
املصادر املجتمعية لتحقيق أهداف 

تربوية علمية وترفيهية.

لتحقيق  تشاركية  بطريقة  مخطط  بشكل  املجتمعية  املصادر  يوظف 
أهداف تربوية علمية وترفيهية وإلتاحة الفرصة للطالب لتعزيز القيم 
املشكالت  وحل  البرشية  والعالقات  العليا  واملثل  والتقاليد  والعادات 

القائمة.

يوظف مصادر التعليم 2.4
والتعلم التي تتناسب 
مع احتياجات الطلبة.

يستخدم مصادر 
تعليمية ال تنسجم مع 

احتياجات الطلبة 

يوظف مصادر تعليم 
وتعلم تنسجم مع  

احتياجات الطلبة دون 
تلبيتها.

تراعي  وتعلم  تعليم  مصادر  يوظف 
تنوع الطلبة والفروق الفردية

يوظف مصادر تعليم وتعلم تراعي التنوع والفروق الفردية بن الطلبة 
وتلبي احتياجاتهم وتعزز مشاركتهم بشكل يمكنهم تطوير أقىص حد 

من مقدراتهم

يحّسن من القدرات 2.5
واملهارات التعلميّة 

اإلبداعية باستخدام 
مصادر التعليم والتعلم 

املختلفة.

يوظف مصادر تعليم 
وتعلم محدودة قلما 

تراعي امكانات الطلبة 
ومواهبهم

يوظف مصادر تعليم 
وتعلم تراعي امكانات 

الطلبة ومواهبهم 
وتكشفها 

ينوع يف توظيف مصادر تعليم وتعلم 
تكشف عن مهارات الطلبة التعلمية 

ومواهبهم ويرعاها

الكشف عن مهارات  ينوع يف توظيف مصادر تعليم وتعلم يركز عىل 
الطلبة مواهبهم وابداعاتهم  ويعمل عىل رعايتها وتنميتها إىل أقىص حد 

يرشك الطلبة يف تطوير 2.6
مصادر تعلّم متنوعة.

قلما يكلف الطلبة 
بتطوير مصادر للتعلم 

بتطوير  الطلبة  يكلف 
املختلفة  التعلّم  مصادر 

عند الحاجة

يف  عليهم  ويرشف  الطلبة  مع  يخطط 
بحيث  املختلفة  التعلّم  مصادر  تطوير 

تناسب رغباتهم

املبادرة وفقا لرغباتهم يف تطوير مصادر تعليم  الطلبة فرصة  يعطي 
وتعلم تخدم مخرجات املنهاج

يوظف مصادر تعليم 2.7
وتعلم متنوعة لتحقيق 

عنارص املنهاج.

يوظف مصادر تعليم 
وتعلم محدودة تركز 
عىل محتوى الكتاب 

املقرر فقط.

يوظف مصادر تعليم 
وتعلم تركز عىل 

املحتوى  لتحقيق 
مخرجات التعلم املرجوة

يوظف مصادر تعليم وتعلم متنوعة 
ضمن أنشطة تعزز املهارات الحياتية 

و تحقق مخرجات التعلم املرجوة.

الطلبة  من  فاعلة  بمشاركة  متنوعة  وتعلم  تعليم  مصادر  يوظف 
واملجتمع املحيل وضمن اسرتاتيجيات تنمي املهارات الحياتية ومهارات 

التفكري العليا.
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الكفاية الثالثة: املشاركة يف توفري بيئة تعلميّه فاعلة وآمنة

3.1

يعزز مشاركة الطلبة 
يف األنشطة الصفيّة 

املختلفة.

يويل أهمية قليلة 
لألنشطة الصفية، وال 

يعطي مجاال لتنفيذ 
األنشطة الصفية 

ألنه غري مقتنع فيها، 
وتركيزه منصب عىل 

قطع كامل املنهاج

يتيح هامش محدود 
ملشاركة الطالب يف 

االنشطة الصفية 
واليعريها األهمية 

املطلوبة

يخطط وينفذ  انشطة الصفية ويتيح 
الفرصة للراغبني من الطلبة باملشاركة 

فيها بما يحقق مخرجات التعلم

يخطط وينفذ انشطة صفية مختلفة فاعلة وبها متعة و تنمي مهارات 
التفكري الناقد وتتحدى تفكري الطلبة وتنمي لديهم روح املبادرة ويتيح 

املجال للطلبة كافة املشاركة فيها ويعززها.

3.2

يستخدم  بيئة تعلّم 
تشجع الطالب عىل 

التعلُم من خالل 
املحاولة والتجريب.

يعتمد البيئة الصفية 
كما هي كبيئة تعلم، 

وال يهتم بتطويرها بما 
ينسجم مع املادة التي 

يعلمها 

يستخدم بيئات تعلم 
تشجع عىل التجريب 

وعمل املشاريع 
التعاونية عندما يطلب 

منه

يصمم ويستخدم بمشاركة الطلبة 
بيئات تعلم تشجع عىل التجريب 
واملحاولة والخطأ واعتبار الخطأ 

فرصة للتعلم وعمل املشاريع التعاونية 
بما يحقق مخرجات التعلم

يدير بيئة تعلّم تشجع عىل التجريب وعمل مشاريع تعاونية بما يحقق 
لتفعيل  واإلتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  موظفا  التعلم  مخرجات 
هذه البيئات وزيادة التواصل داخل وخارج املدرسة وبمشاركة اولياء 

األمور واملجتمع املحيل

3.3

يرشك الطلبة يف عمليات 
صياغة القواعد الصفيّة 

واملدرسية.

يلزم الطلبة بمجموعة 
القواعد الصفية 

واملدرسية املوضوعة من 
الوزارة

يلزم الطلبة بمجموعة 
القواعد الصفية 

واملدرسية املوضوعة 
من الوزارة باالضافة اىل 

قواعد خاصة يضعها 
لصفه

يرشك الطلبة يف وضع وعرض مجموعة 
ويختار  القواعد املدرسية والصفية  من 

القواعد التي تم االتفاق عليها

يرشك الطلبة يف اقرتاح القواعد الصفية واملدرسية ويصوغها معهم عىل 
شكل ميثاق وبما يضمن وصولها إىل مرحلة التذويت لديهم واإلعالن 

عنها عىل مستوى الصف واملدرسة

3.4

يوفر فرص تعلم 
متساوية لجميع الطلبة.

يقوم بتنفيذ أنشطة 
تعليمية دون مراعاة 
الفروق الفردية بن 

الطلبة واختالف 
خصائصهم النمائية

أو ظروفهم االجتماعية 
أو امكانياتهم أو 

احتياجاتهم الخاصة

يشارك يف أنشطة  
مخططة ومتنوعة تعزز 

ثقة الطلبة بانفسهم  
وتحملهم للمسؤولية 

وتراعي الفروق الفردية 
والخصائص النمائية

أنشطة  ويرعى  أوضاعهم  يشخص 
الصف  غرفة  داخل  مخططة  تعليمية 
وتحملهم  بانفسهم  الطلبة  ثقة  تعزز 
الفردية  الفروق  وتراعي  للمسؤولية 
والخصائص النمائية وتدعمهم وترفع 

من شعورهم باالنتماء للمدرسة

ظروفهم  و  امكاناتهم  تراعي  تعليمية  أنشطة  ويرعى  وينظم  يخطط 
بأنفسهم  الطلبة  ثقة  وتعزز  الخاصة  احتياجاتهم  و  االجتماعية 
وتحملهم للمسؤولية، وشعورهم باالنتماء للمدرسة، ويستثمر الفرص 
اولياء  بالرشاكة مع  التعلم  لتحقيق مخرجات  املدرسة  داخل وخارج 

االمور واملجتمع
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3.5

يوفر بيئة تعلم صحية 
وآمنة تشجع الطلبة يف 

عملية تعلمهم.

يعتمد عىل البيئة 
الصفية كما هي، دون 

االنتباه إىل أثر البيئة 
الصفية اآلمنة عىل 

التعلم

يهيء ويتابع مرافق  
التعلم لتكون صحية 

وآمنة خالية من العنف 
بأنواعه

يصمم بيئات تعلم صحية وآمنة خالية 
من العنف ويدعم أنظمة وقوانني تعزز 
اآلخر  الرأي  واحرتام  املتبادل  االحرتام 
أنشطة  ضمن  الطلبة  مع  ويتمثلها 
مصادر  عىل  وباالعتماد  محفزة  تعلم 

متوفرة وآمنة

يفّعل بيئات تعلم صحية وآمنة خالية من العنف ويدعم أنظمة وقوانن 
الطلبة ضمن  يتمثلها مع  اآلخر  الرأي  املتبادل واحرتام  االحرتام  تعزز 
وبدعم  وآمنة  متوفرة  مصادر  عىل  وباالعتماد  محفزة  تعلم  أنشطة 
الطلبة  الزمالء واملجتمع املحيل تضمن فرص تعلم عادلة لجميع  من 

وتشجع فرص التطور للمعلمني.

3.6

يوفر بيئة تعلمية جاذبة 
للطلبة تحفزهم عىل 

التفكري االبداعي والناقد.

يوظف البيئة التعليمية 
واملصادر واملوارد  

املتوفرة ويستخدم  
نشاطات تعليمية  تحفز 

تفكري وتعلم الطلبة 
بشكل عام

يوظف بيئات تعلم 
تشجع عىل التجريب 

وعمل املشاريع 
التعاونية ويوفر 

نشاطات تعليمية 

يصمم بيئات تعلم تشجع عىل التجريب 
وعمل املشاريع التعاونية ويوظف 
نشاطات تعليمية مخططة تحفز 

الطلبة عىل التفكري اإلبداعي 

يخطط مع الزمالء وأولياء األمور واملؤسسات املجتمعية لنشاطات تتحدى 
تفكري الطلبة وتحفزهم و تعزز مبادراتهم االبداعية بطرق مختلفة.

3.7

يكلف الطلبة بمهام 
تعزز ثقتهم بأنفسهم  

وتحملّهم ملسؤولية 
جودة تعلًمهم.

يقوم بتوزيع مهام 
ادارية غري تعليمية عىل 
فئة محددة من الطلبة، 
وال تخدم جودة التعليم

يقوم بتوزيع مهام 
ادارية غري تعليمية 

عىل جميع الطلبة دون 
الرتكيز عىل جودة 

تعلمهم

يخطط مع الطلبة لنشاطات ومهام 
يتحمل فيها الطلبة املسؤولية عىل 

مستوى الصف واملدرسة آخذا بعني 
االعتبار جودة  تعلمهم

يتحمل  ومهام  لنشاطات  واملجتمع  األمور  وأولياء  الطلبة  مع  يخطط 
تعزز  واملجتمع،  واملدرسة  الصف  مستوى  عىل  املسؤولية  الطلبة  فيها 

ثقة الطلبة بأنفسهم وتحملهم مسؤولية جودة تعلمهم.
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الكفاية الرابعة: املتابعة والتقويم لعملية التعليم والتعلم

1.4

يصمم خططاً فردية 
لتحسن التعليم بناءً 

عىل عملية التقويم.

يضع خططاً تنظم 
مواعيد االختبارات 

بالتوافق مع خطط 
املديرية.

ينظم مواعيد االختبارات 
التي يعدها للتأكد من  
تحقق أهداف تعليمية 

مقرة من الوزارة.

ينظم مواعيد االختبارات التي يعدها 
للتأكد من  تحقق أهداف تعليمية مقرة 

من الوزارة، ويبني خططاً للتحسني 
بناء عىل نتائج هذه االختبارات وأدوات 

تقييم أخرى.

يطور خططا شاملة للتقييم بناًء عىل أدوات مختلفة توفر بيانات 
كمية وكيفية، ويخطط للتحسن يف ضوئها بالرشاكة مع اآلخرين.

2.4

يستخدم نتائج التأمل 
الذاتي لتحسن عمليات 

التعليم والتعلم.

يحسن عمليات التعلم 
إذا طلب منه ذلك.

يتأمل يف املمارسة 
الصفية لطلبته ليحسن 

عمليات التعليم.

األقران  وتأمل  الذاتي  التأمل  يستخدم 
من خالل الزيارات التبادلية للحكم عىل 
ولتحسن  ولطلبته  له  املمارسة  جودة 

عمليات التعليم والتعلم.

خالل  ومن  واضحة  أسس  عىل  بناء  الذاتي  التأمل  مهارات  يوظف 
مجتمعات التعلم  للتخطيط لتحسن ممارساته وممارسات طلبته.

3.4

ينفذ برامج تعلم 
عالجية تتالءم مع 
احتياجات الطلبة 

الخاصة باالستناد إىل 
نتائج التقويم.

ينفذ الربامج العالجية 
املقرة من الوزارة أو 

التي يطلبها منه املدير.

يوظف املعلومات التي 
يحصل عليها من 

خالل التقييم الختامي 
املعتمد عىل االختبارات 

للتخطيط العالجي  
والتعليمي.

يوظف نتائج التقويم التشخييص 
والتكويني يف التخطيط العالجي  

والتعليمي.

يوظف نتائج التقويم التشخييص والتكويني يف التخطيط العالجي  
والتعليمي من خالل أدوات مختلفة تتعدى االختبارات.

4.4

يزود أولياء األمور 
بالتقارير حول النتائج 

الدراسية الخاصة 
بأبنائهم.

يعلم الطلبة بنتائجهم 
الدراسية ويطلب منهم 

إعالم أولياء أمورهم .

يطلع أولياء األمور عىل 
تقدم الطلبة حسب 

تعليمات اإلدارة أو عند 
الطلب منه.

الطلبة  تقدم  يف  األمور  أولياء  يناقش 
بشكل  التعلم  من  املتوقعة  والنتاجات 

مستمر.

التعلم  من  املتوقعة  والنتاجات  الطلبة  تقدم  يف  األمور  أولياء  يناقش 
الطالب  مع  التواصل  من  اتجاهني  ذي  نظام  ويطور  مستمر،  بشكل 

وعائالتهم حول تطور الطلبة.

4.5

يستخدم نتائج املتابعة 
والتقويم لتحسن 

التعليم والتعلُم.

يستخدم نتائج املتابعة 
والتقويم إلصدار حكم 

عىل أداء طلبته.

يستخدم نتائج املتابعة 
والتقويم لتحسني نتائج 

الطلبة املستقبلية.

يوظف نتائج املتابعة والتقويم لتحسن 
عمليات التعليم كالتخطيط واملتابعة 

والتقييم.

يوظف نتائج املتابعة والتقويم من أجل تحسن عمليات التعليم 
والتعلم أوال بأول ودعم اإلبداع واالبتكار واملبادرات.

4.6

يبني أدوات تقويم 
مختلفة تناسب الفروق 

الفردية عند الطلبة.

يستخدم االختبار 
للتقييم.

يستخدم ادوات 
واسرتاتيجيات متنوعة 

للتقويم.

يختار أدوات التقويم واسرتاتيجياته 
بما يتالئم مع مخرجات التعلم 

املحددة.

يختار أدوات التقويم واسرتاتيجياته بما يقيس تحقق مخرجات التعلم 
ويتالءم مع أنماط الطلبة وذكاءاتهم.
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4.7

يقيم ذاته من أجل 
التطور املهني.

يحرض التدريبات 
والورشات التي تدعو 

لها الوزارة.

يحدد احتياجاته 
التدريبية مستنداً إىل 

التقييم الذاتي ويطلب 
من املدير إلحاقه 

بالتدريب.

إىل  مستنداً  التدريبية  احتياجاته  يحدد 
خالل  من  نفسه  ويطور  الذاتي  التقييم 
االجرائية(  البحوث  نتائج   ( ممارساته 
ومالحظات املعلمني يف الزيارات التبادلية.

الزمالء  يف  وآراء  الذاتي  التقييم  إىل  التدريبية مستنداً  احتياجاته  يحدد 
من  نفسه  ويطور  وخارجها،  املدرسة  داخل  املهنية  التعلم  مجتمعات 

خالل البحوث اإلجرائية والبحث عن تدريبات وورش عمل مناسبة.  

4.8

يختار إسرتاتيجيات 
التقويم التي تتالءم مع 
حاجات الطلبة التعلميُة.

لديه اسرتاتيجيات عامة 
للتقويم.

اسرتاتيجيات  يستخدم 
التقييم املناسبة للموقف 

التعليمي.

يوظف أكثر من إسرتاتيجية لتقييم 
املوقف التعليمي  ومستوى تحقق 

املخرجات.

يوظف أكثر من إسرتاتيجية لتقييم املوقف التعليمي وحاجات الطالب، 
ومستوى تحقق املخرجات ومدى فاعلية عمليات التعليم والتعلم.

4.9

يوثق نتائج التقويم 
الستخدامها يف متابعة 

تقُدم الطلبة.

يوثق عالمات الطلبة يف 
سجل العالمات.

يرصد ويوثق تطور 
الطلبة من خالل 

نتائجهم.

يحتفظ بتوثيق تطور الطلبة يف ملفات 
اعتماداً عىل بيانات كمية ويحدد نقاط 

القوة والضعف.

فعالة قابلة لالستخدام من قبل املعنيني  يوثق نتائج التقويم بطريقة 
عىل  اعتماداً  وثقت  التي  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  من  ليتمكنوا 

بيانات كمية وكيفية.

4.10

يقدم التغذية الراجعة 
املناسبة للطلبة بناء عىل 

نتائج التقويم.

يكتفي بالعالمة لرياجع 
كل طالب أدائه.

يضع للطالب عىل 
اختباراته جمل معربة 

تقود للتحسني.

يوضح لكل طالب مواطن قوته وضعفه 
بعد تقويم الطلبة بأدوات مختلفة.

عىل  الطلبة  لتساعد  مختلفة  بأدوات  التقويم  خالل  أسئلة  يستخدم 
تقييم ذواتهم وتشخيص نقاط الضعف والقوة لديهم وتطوير أنفسهم 

بشكل ذاتي.

4.11

يستخدم املتابعة 
والتقويم كإسرتاتيجية 

تعليم وتعلم.

يتابع عالمات الطلبة 
يف االختبارات اومدى 

تحسنها.

يقدم التغذية الراجعة 
املناسبة للطلبة بناء 

عىل نتائج التقويم.

تطوير  ويتابع  الراجعة  التغذية  يقدم 
مؤرشات  عىل  بناء  ألعمالهم  الطلبة 
يضعها لتحسن عمليات التعليم والتعلم.

يوظف خطط تطوير ذاتي تقود لتطوير طلبته مسرتشدا بآراء الزمالء 
الخرباء يف مجتمعات التعلم، وبالتقيم الذاتي للمارسة الصفية والتغذية 

الراجعة التي قدمها انطالقا من مؤرشات النجاح. 

4.12

يشجع الطلبة عىل 
إستخدام التقويم 

الذاتي.

يكتفي بتقييمه لطلبته 
فلديه قناعة أن الطالب 

غري قادر عىل تقييم ذاته 

يشجع الطلبة عىل 
التأمل يف أخطائهم.

يشجع الطلبة عىل التأمل يف أخطائهم. 
يدرب الطلبة عىل اسرتاتيجيات لتحديد 

نقاط قوتهم وضعفهم.

يشجع الطلبة عىل التأمل يف أخطائهم. يدرب الطلبة عىل اسرتاتيجيات 
لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، ويتابع تطورهم.
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الكفاية الخامسة: اإلرشاد والتوجيه للمتعلمني

5.1

يوّجه الطلبة نحو 
السلوكيات اليومية       
مثل) الصحة والنظافة 

الشخصية والسالمة 
العامة واالنضباط 

الذاتي...(.

يقدم  نصائح 
عامة للطلبة تتعلق 
بالسلوكات اليومية 

يقدم النصح واإلرشاد 
فيما يتعلق بالنظافة 

الشخصية وقواعد 
السلوك 

يبادر يف تقديم النصح واإلرشاد 
للطلبة حول مشاكلهم والتحديات 

التي يواجهونها ويوجههم  أكاديميا 
واجتماعيا، ويتابع ذلك باستمرار

عىل  تركز  معايري  عىل  معهم  ويتوافق  الطلبة  مع  الثقة  أوارص  يعزز 
وأسس متابعة وتنظيم  العامة  والسالمة  الشخصية  بالنظافة  االهتمام 

ذلك بالرشاكة مع الزمالء وأولياء األمور 

5.2

يتّبع اإلجراءات املناسبة 
لتحسن سلوك الطلبة 

اليومي.

يتخذ إجراءات مناسبة 
لتعديل سلوك الطلبة 

اليومي يف ضوء النظام 
الداخيل للمدرسة

ينفذ برامج تعديل 
السلوك التي اتفق عليها 
مع إدارة املدرسة والتي 
تساعد يف تحسني سلوك 

الطلبة عىل مدار العام

يطور خططاً وبرامج ومشاريع مع 
الطلبة تفعل دورهم وتعزز السلوكات 

والقيم املرغوبة والتي تتوافق مع 
ميولهم ورغباتهم داخل وخارج ملدرسة

وتعزز  دورهم  تفعل  الطلبة  مع  ومشاريع  وبرامج  خططاً  يطور 
داخل  ورغباتهم  ميولهم  مع  تتوافق  والتي  املرغوبة  والقيم  السلوكات 

وخارج ملدرسة بالرشاكة مع الزمالء وأولياء األمور واملجتمع املحيل.

5.3

يرفع من شأن القيم 
واالتجاهات االيجابية 

لدى الطلبة.

يعترب أن دوره ال 
يقترص يف غرفة الصف 
عىل الناحية األكاديمية 

وإيصال املعرفة 
للطالب بل يتعدى ذلك 

إىل االهتمام بالناحية 
السلوكية 

يعترب أن دوره يتعدى 
الناحية املعرفية للطالب 

ليهتم أيضا بالناحية 
السلوكية والقيمية 

والوجدانية له .

يتعدى دوره الناحية املعرفية 
والسلوكية للطالب فهو يمثل أنموذجا 

للطلبة ويتصل باملرشد الرتبوي يف 
املدرسة الستشارته يف بعض الحاالت 

التي تحتاج مساعدة عىل التكيف 
املدريس وكيفية تعزيزه

للطالب،  والوجدانية  والسلوكية  األكاديمية  الناحية  املعلم  دور  يتعدى 
اتجاهات  لديهم  الطلبة تعزز  فلديه خطط وبرامج ملشاريع ينفذها مع 
وقيم ايجابية إضافة لحضوره اجتماعات املرشد مع أولياء األمور إلبداء 
رغبته يف املساعدة يف بعض الحاالت وكيفية تكوين شبكة عالقات لتعزيز 

القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة وتذويتها.

5.4

يكلف الطلبة بمهام أداء 
وواجبات ترتبط بواقع 

حياتهم.

يكلف الطلبة بأداء 
مهام وواجبات لها 

عالقة بالبيئة املحيطة 
للمدرسة بحيث يسهل 

تأديتها

يكلف الطلبة بأداء مهام 
وواجبات لها عالقة 

بالبيئة املحيطة وتحتاج 
إىل إبداء رأي أولياء 

األمور فيها

يكلف الطلبة بمهام وواجبات لها 
عالقة بالبيئة املحيطة ويستشري األهل 

وذوي االختصاص فيها لوضع خطة 
عمل تتضمن اسرتاتيجية متفق عليها 

لتحقيقها

لديهم  القوة  ونقاط  السابقة  بخرباتهم  مرتبطة  بمهام  الطلبة  يكلف 
مع  بالرشاكة  وذلك  تفكريهم  تستثري  الحياتية،  بالسياقات  ومرتبطة 

ذوي العالقة، فتوقعاته من طلبته عالية ويعمل عىل تعزيزها.

5.5

يستخدم اإلرشاد 
والتوجيه املناسبن 

الختيار مسارهم املهني 
املالئم المكانياتهم.

يستخدم اإلرشاد 
والتوجيه املناسبن من 

أجل دراسة احتياج 
الطلبة والتي تتالءم مع 

ميولهم واتجاهاتهم 
ورغباتهم 

يستخدم اإلرشاد 
والتوجيه املهني 

املناسبن وبالتعاون 
مع املرشد الرتبوي ، 

وذلك من خالل التوجيه 
املهني واإلرشاد الفردي

يتعاون مع الطلبة وأولياء األمور 
واملرشد الرتبوي يف تحديد نقاط 

القوة وتوجهاتهم املهنية وميولهم 
األكاديمية ويدعم توجههم يف تطوير 

رؤى مهنية مستقبلية

يتعاون مع الطلبة وأولياء األمور واملرشد الرتبوي يف تحديد نقاط القوة 
وتوجهاتهم املهنية وميولهم األكاديمية ويدعم توجههم يف تطوير رؤى 

مهنية ويف بناء خطط  التطور املهني ومتطلبات تحقيق ذلك
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5.6

يتواصل مع املختصن 
إليجاد أفضل الحلول 

ملعالجة صعوبات 
التعلم.

يبذل قصارى جهده 
بداية العام لدراسة 
احتياجات الطلبة ال 
سيما فيما يختص 
بتحديد احتياجات 

الطلبة والصعوبات التي 
يواجهونها يف التعلم 

ويقوم بعمل إحصائية 
حول ذلك

يقوم بعرض النتاجات 
اإلحصائية لالحتياجات 

عىل إدارة املدرسة 
إلرشاكها يف وضع آلية 

عمل وخطة قابلة 
للتنفيذ ملعالجة الضعف 

وصعوبات التعلم

يهييء الطلبة لتنفيذ خطة التدخل 
وأخذها عىل محمل الجد منطلقاً من 
اآلثار اإليجابية التي ستنعكس عىل 
األداء األكاديمي للطلبة وتعزيز ذلك

يتواصل مع املؤسسات ذات العالقة لتشخيص صعوبات التعلم وبناء 
خطط تدخل ومتابعتها ورصد التغريات يف ملفات موثقة بما يساعد 

يف عمليات التحسن
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الكفاية السادسة: السعي للتطور املهني

6.1
يستخدم نتائج التقييم 

يف تحديد احتياجاته 
التدريبية. 

يتأمل نتائج تقييم الغري 
له ويعد بالتحسن.

يحدد احتياجاته 
التدريبية مستنداً إىل 
نتائج تقييم الغري له.

يحدد احتياجاته التدريبية مستنداً إىل 
تقييم الغري والتقييم الذاتي و نتائج 

البحوث اإلجرائية.

يحدد احتياجاته التدريبية مستنداً إىل التقييم الذاتي و نتائج البحوث 
االجرائية، وآراء الزمالء  يف مجتمعات التعلم املهنية.

6.2
يطبق الخربات التدريبية 

التي أكتسبها يف تفعيل 
األنشطة الصفية.

يفعل األنشطة الصفية 
حسب ما يراه مناسباً.

ينقل خربات التطور 
املهني املالئمة ملحتوى 
التعلم اىل غرفة الصف.

ينقل خربات التطور املهني املالئمة 
للطالب ومحتوى التعلم إىل غرفة 

الصف

ينقل خربات التطور املهني املالئمة للطالب ومحتوى التعلم 
والسياقات الحياتية داخل وخارج غرفة الصف

6.3

يتبادل الخربات مع 
الزمالء الستخدام 

األساليب املشرتكة يف 
التعليم واملشاريع.

يفضل العمل وحده 
باألساليب التعليمية 

املناسبة من وجهة 
نظره.

يعمل مع زمالئه 
ويتبادل الخربات معهم 

عند الحاجة.

يعمل مع الزمالء يف املدرسة ويتبادل 
الخربة ويطبق ما يناسب السياق يف 

صفه.

يبادر يف العمل مع الزمالء داخل وخارج املدرسة ويسعى يف االنخراط يف 
مجتمعات تعلم ليطبق ما تعلمه مع طالبه بما يتناسب مع سياق صفه.

6.4

يجمع املصادر ذات 
الصلة بعمله بوساطة 

وسائل تكنولوجيا 
املعلومات واإلتصاالت. 

يلتزم باملصادر التي 
توفرها له املدرسة.

يكيف خطة تطوره 
املهني بمصادرها 

إذا طلب منه مواكبة 
املستجدات الرتبوية 

يف تدريس املرحلة 
األساسية.

يكيف خطة تطوره املهني بمصادرها 
مواكباً أحدث التطورات الرتبوية 

املالئمة للمحتوى.

يكيف خطة تطوره املهني بمصادرها مواكباً أحدث التطورات الرتبوية 
التقنية وغري التقنية املالئمة للمحتوى وحاجات املتعلمني ورغباتهم.

6.5
يفيد من املنهجيات 
املالئمة للوصول اىل 

مخرجات تعلم الطلبة.

يسعى لتحقق أهداف 
الدرس بطرق محددة 

اعتاد عليها.

يهتم بطرق التعليم التي 
تحقق املتعة والتعلم 

للطلبة.

يهتم باملحتوى وطرق تعليمه لتحقيق 
مخرجات التعلم.

يهتم باملحتوى وطرق تعليمه والتكنولوجيا املناسبة لهذا املحتوى 
لتحقيق مخرجات التعلم بفعالية.

6.6

يستخدم البحث 
اإلجرائي يف تحسن 

عملية التعليم والتعلم.

يعتقد أن دراسة 
األبحاث وعملها ال يؤثر 

يف نتائج طلبته.

يستخدم نتائج 
الدراسات واألبحاث التي 

قيل له انها ستفيده يف 
مجال عمله

يستخدم نتائج الدراسات واألبحاث 
التي تتشابه معه يف ظروف التعلم 

وبيئته يف تحسني ممارساته 
وممارسات  الطلبة

يوظف نتائج الدراسات واألبحاث التي قام بها يف تحسن ممارساته 
وممارسات  الطلبة ويف تحسني خطة تطوره املهني

6.7

يحتفظ بملف يحتوي 
الفعاليات واألنشطة 

املختلفة ملتابعة تطوره 
املهني.

يعمل دون تجميع 
ألعماله أو توثيقها.

يجمع أعماله وأنشطته 
يف ملف الستخدامها 

فيما بعد.

تربوية  فلسفة  من  منطلق  ملف  لديه 
ويحتفظ فيه بأعماله وأبحاثه وتأمالته.

لديه ملف يطوره باستمرار حسب تطور فلسفته الرتبوية، ويتضمن 
أعماله وتأمالته وأبحاثه.
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6.8

يشارك يف الدورات 
واأليام الدراسية لتطوير 

أدائه.

يعتقد أن املشاركة يف 
الدورات عديمة الفائدة 

فيحاول تجنبها.

يحدد احتياجاته 
التدريبية مستنداً إىل 

التقييم الذاتي ويختار 
من الدورات التي يلزم 

بها ما يناسبه.

يحدد احتياجاته التدريبية مستنداً 
إىل التقييم الذاتي ونتائج البحوث 

االجرائية ويطلب من املدير رفع طلب 
بالدورات التي تناسبه.

يحدد احتياجاته التدريبية مستنداً إىل التقييم الذاتي و نتائج البحوث 
االجرائية وإطالعه وبحثه املستمر عىل آخر املستجدات يف مجال عمله 

وتخصصه.

الكفاية السابعة: تفعيل الرشاكة داخل املجتمع

7.1

يشجع الطلبة عىل 
االنخراط بالتجارب 

املجتمعية املحلية التي 
تدعم تعلمهم.

ينفذ مع الطلبة والزمالء 
مبادرات تخدم املجتمع

ينفذ مع الطلبة والزمالء 
مبادرات مخططة  

تخدم املجتمع وتعزز 
قيم التطوع بالرشاكة 

مع مؤسسات املجتمع 
املحيل

ينفذ مع الطلبة مبادرات والزمالء 
مبادرات مخططة تخدم املجتمع 
وتعزز قيم التطوع بالرشاكة مع 

مؤسسات املجتمع املحيل وبما يخدم 
أهداف املدرسة ومخرجاتها.

يتواصل بفعالية مع الطلبة وأولياء األمور ومؤسسات املجتمع املحيل 
عىل  مهامها  يف  تركز  التي  واملجتمع  املدرسة  أصدقاء  جمعية  إلنشاء 
املشاركة الفاعلة ألعضائها ضمن خطة واضحة يشارك فيها الطلبة 
املختلفة  املجتمعية  بالنشاطات  ورغبتهم  وقدراتهم  ميولهم  ضوء  يف 
لتعزيز انتمائهم وقيم املواطنة الصالحة وأهداف املدرسة ومخرجاتها.

7.2

يشارك يف وضع الحلول 
املناسبة للمشكالت 

املجتمعية.

يشارك مدير املدرسة 
يف مشكالت الطلبة 
األكاديمية ويحمله 

مسؤولية حلّها.

يتواصل مع الطلبة 
وأولياء األمور يف 

املشكالت التي يواجهها 
الطلبة يف تعلّمهم 

وسلوكهم.

يتحمل مسؤولية تعلّم الطلبة ويفتح 
املجال أمام أولياء األمور ملناقشتهم 
يف املشكالت التي يواجهها أبناؤهم 
ويساهم معهم ومع الزمالء يف حل 

مشكالت الطلبة.

يتحمل مسؤولية تعلّم الطلبة ويفتح املجال أمام أولياء األمور ملناقشتهم 
يف املشكالت التي يواجهها أبنائهم ويساهم معهم ومع الزمالء يف حل 
مشكالت الطلبة أو املشكالت املجتمعية التي تساهم يف تحّسن تعّلمهم 
وانتمائهم إىل مجتمعهم ضمن مناخ يعزز االحرتام وتقبل النقد البناء.

7.3

يزود أولياء األمور 
بتقارير حول نتائج 

تحصيل أبنائهم.

يرسل شهادات تحصيل 
الطلبة الرسمية إىل 

أولياء األمور يف موعدها 
املقرر من املديرية.

يشارك املعلومات مع 
األهايل حول تقدم 

أبنائهم يف التعلم بناء 
عىل طلب املدير، إضافة 

لشهاداتهم الرسمية

يشارك مع األهايل املعلومات املوثقة 
حول تعلم ابنائهم يف التعلم من خالل 

لقاءات داخل املدرسة وخارجها.

أسلوبه  ومتابعة  أبنائهم  أداء  لتقييم  األمور  أولياء  أمام  املجال  يفتح 
حول  املوثقة  املعلومات  ويشاركهم  تطورهم  ملتابعة  إدارته  وطريقة 
تعلم ابناءهم يف التعلم من خالل لقاءات داخل املدرسة وخارجها ومن 
خالل مواقع التواصل االجتماعي االلكرتوني التي شارك يف تصميمها، 

ويتقبل آراءهم ويحرتمها.

7.4

يتعاون مع أولياء األمور 
لحل مشكالت الطلبة 

املختلفة )السلوكية 
والتعلُمية والصحية(.

يوجه الطلبة نحو مرشد 
املدرسة أو املديرية 
ملساعدتهم يف حل 

مشكالتهم التعليمية 
والسلوكية والصحية.

يتحاور مع املعلمني 
يف مشاكل الطلبة 

التعليمية بناء عىل 
توجيهات االدارة 

ويوجه الطلبة للمرشد 
الرتبوي يف املدرسة أو 

املديرية لحل مشكالتهم 
السلوكية والصحية.

يشارك املعلمن واألهايل يف حل مشاكل 
الطلبة التعليمية موظفا الطرق 

املختلفة لعمل ذلك. ويوجه الطلبة 
للمرشد الرتبوي يف املدرسة أو املديرية 

لحل مشكالتهم السلوكية والصحية. 

 يتواصل مع املرشد الرتبوي يف املدرسة أو املديرية ويبادر يف مشاركة 
التعليمية  الطلبة وحل مشكالتهم  تعلم  لدعم  األهايل واإلدارة والزمالء 
والسلوكية، والصحية، وموظفا السبل كافة مراعيا للمنظومة االجتماعية 

لألهايل.
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7.5

يشارك الزمالء بالخربات 
التي تدعم عمليات 

التعلم واملشاريع 
املشرتكة 

يشارك الزمالء داخل 
املدرسة بخربته  يف 

مجال تخصصه.

يشارك الزمالء داخل 
املدرسة بالخربات 

التخصصية الداعمة 
لعمليات التعلم وبشكل 

تكاميل مع الزمالء.

يبادر إىل تشكيل مجتمعات تعلمية 
بمشاركة الزمالء داخل املدرسة 
وخارجها ويشاركهم بالخربات 

التخصصية وغري التخصصية الداعمة 
لعمليات التعلم  ويستثمرها لتنفيذ 

مشاريع داخل صفه.

يبادر إىل تشكيل مجتمعات تعلمية ويشارك الزمالء داخل املدرسة 
وخارجها بالخربات التخصصية وغري التخصصية الداعمة لعمليات 
التعلم ويستثمرها يف تنفيذ مشاريع مختلفة مشرتكة تتعدى حدود 

الصف وبمشاركة الطلبة، ضمن خطة واضحة تكاملية تتوافق مع 
مخرجات التعّلم وأهداف املدرسة ومتطلباتها.

7.6

يوظف املصادر 
املجتمعية يف تحسن 
عملية التعليم والتعلم

يستخدم املصادر 
املجتمعية املتاحة  يف 

إثراء املنهاج.

يستثمر املصادر 
التعليمية املختلفة 

وبدعم من املجتمع 
املحيل إلثراء املنهاج 

ودعم التعلم. 

يفعل ويوفر املصادر التعليمية 
والتكنولوجية من املدرسة واملجتمع  

لدعم وتحسن عمليتي التعليم والتعلم 
وإثراء املنهاج.

وتحسن  دعم  يف  واملمكنة   املتاحة  املجتمعية  املصادر  ويوظف  يوفر 
عمليتي التعليم والتعلم وتساهم يف ربط املنهاج بحياة الطالب اليومية، 
ضمن  املادية  احتياجاته  تحديد  يف  املسؤولة  اللجان  مع  ويشارك 

مواصفات وقوائم دقيقة ويسعى لتوفريها من املدرسة أو خارجها.


