ثانيا :الكفايات التعميمية الرئيدة التي يدعى البرنامج لتحكيقيا:


الكفاية األولى :تدييل عممية التعميم والتعمم المتمركز حهل المتعمم.



الكفاية الثانية :ترميم المرادر والمهاد التعميمية والتعممية.



الكفاية الثالثة :المتابعة والتقهيم لعممية التعميم والتعمم



تعمميو فاعمة وآمنة
الكفاية ال اربعة :المذاركة في تهفير بيئة
ّ
الكفاية الخامدة :اإلرشاد والتهجيو لممتعممين.



الكفاية الدادسة :الدعي لمتطهر الميني.



الكفاية الدابعة :تفعيل الذراكة داخل المجتمع.



وفيما يأتي الكفايات الفرعية لمكفايات الرئيدة الدبعة:
المجال
المجال األول :تدييل عممية التعميم والتعمم
المتمركز حهل المتعمم.

الكفاية الفرعية
ُ .1.1يخطط لتعّمم متمركز حهل المتعمم.
ُ .2 .1يطهر كفايات الطمبة( التحريل :لممعارف والميارات والكيم
واالتجاىات) ،مدتفيداً من مبادئ التربية.

 .3 .1يبني برامج تعمم متخررة إضافية تديم في تحقيق مخرجاات
تعمم عالية.
ُ .4 .1ينعم أنذطة تعّمم ال صفية ( أنذطة مراحبة).
المجال الثاني :تفعيل الذراكة داخل المدرسة

وخارجيا.

ُ .1 .2يكيم شبكة عالقات قهية داخل المدرسة وخارجيا.
 .2 .2يرفع مذاركة أولياء األمهر ومدؤوليتيم لدعم التعمم.
ُ.3 .2يذارك في بناء وإدارة نعام لمعالقة بين المدرسة والمجتمع
المحمي.

المجال الثالث :المتابعة والتقهيم لعممية التعميم ُ .1 .3يخطط لمخرجات التعمم.
والتعّمم ومخرجاتيا.
ُ .2 .3يدير وُينفذ عممية التقهيم والمتابعة.

ُ .3 .3يهظف نتائج التقهيم لتحدين نهعية التعميم والتعمم.
ُ .4 .3يطهر كفايات التقهيم الذاتي لنفدو ولطمبتو.

المجال الرابع :الدعي المدتمر لمتطهر

الميني.

ُ .1 .4يرمم خطة فردية لتطهره الميني.
ُ .2 .4يذارك بكفاءة وفاعمية في نذاطات التطهر الميني.
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 .3 .4يدتخدم نتائج التطهر الميني في تحدين التعميم والتعمم.
المجال الخامس :المذاركة في تهفير بيئة

ُ .1 .5يذارك في تنفيذ الدياسات التربهية.
ُ .2 .5يرمم بيئة تعمم مناسبة وصديقة لمطالب.

المجال الدادس :ترميم المرادر والمهاد

ُ .1 .6يخطط لممهاد والمرادر التعميمية التعممية في ضهء احتياجات
الطمبة والمناىج.

تعممية فعالة وآمنة.

ُ .3 .5ينعم أنذطة ترفع من والء وانتماء المعممين والطمبة لممدرسة.
التعميمية والتعممية.

ُ .2 .6يطهر وُيكيف مرادر ومهاد التعميم والتعمم.
ُ .3 .6يهظف مرادر التعميم والتعمم بطرق إبداعية.
المجال الدابع :اإلرشاد والتهجيو لممتعممين.

ُ .1 .7يعزز العالقة اإليجابية بين الطمبة والمعمم ،وبين الطمبة
أنفديم.
 .2 .7يتعامل بإيجابية مع صعهبات تعمم الطمبة.

ُ .3 .7يقهي الدمهكات والكيم واالتجاىات االيجابية لدى الطمبة.
.يعزز قهاعد الدمهك وأخالقيات المينة.
ُ 4 .7
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