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  التربوية العلوم النظرية لبرامج تالكفايا

 :اآلتيةالنظرية  الكفاياتختبار الخاص بعائلة العلوم التربوية بحيث يغطي صميم االلقد تم ت

  ئا واتا  المنيةياة وبناألاستيعاب المعلم للمفااييم األساساية للموعاول الادر ي رسا  و :المعيار األول

 مما يمكن  من بناء خبرات تعليمية تةعل المظاير العامة للموعول الدر ُي رس  دات معنى للطلبة.

 :ن المعرفيالمكو
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 تشمل المعارف الالزمةة لذة ا المعيةار فةةالة للمعةارف المرتبطةة بالموةةوي الة ب يتخصةص بة  المعلةم

 والتي يتوقع أن يتم تطوير معايير وكفايات لذا الحقا( ما يلي:)

لتراةات وقواعد المعلومات ومناهج البحث وطرق الوصول الأن يعرف المعلم المفاهيم األساسية وا .1

 تعلقة بالموةوي ال ب يقوم على تدريس .للمعرلة الم

الةة ب مجةةال المعرلةةة  لةةي ئةةةطاأن يفذةةم المعلةةم كيفيةةة تةةر ير األطةةر المفاهيميةةة السةةابقة والمفةةاهيم الخ .2

 ممارسات  المذنية.لي ب   يتخصص

 س  مع المجاالت األخرى  ات الصلة.در  أن يربط المعلم معرلت  لي المجال ال ب ي   .3

 :يالالمكون االنفع

 ن المعرلةةةةة المرتبطةةةةة بالموةةةةةوي المتخصةةةةص بةةةة  ليسةةةةت جسةةةةما   ابتةةةةا  مةةةةن ري المعلةةةةم بةةةةأن يعةةةة .1

األلكةار علةى ، وهو يسةعى دائمةا  بشةكل مسةتمر لالطةالي باستمرارمعقد يتطور كل  يبل ه الحقائق،

 الجديدة لي تخصص  ولذمذا.

 للمتعلم. ذاأن ي بدب المعلم تقديرا  لوجذات النظر المختلفة وطرق توصيل .2

 ارتباط  وصلت  بالحياة اليومية.مدى بدى المعلم حماسا  للموةوي ال ب ي درس  ويرى أن ي   .3

أن ي بدب المعلم التزاما  بالتعلم المستمر والمشاركة لي المحاةرات والندوات المذنية حةول موةةوي  .4

 تخصص .

 :ن األ ائـيوالمك

والتةي  ،التي تقع ةمن تخصص  أن يستخدم المعلم بفاعلية التم يالت والتوةيحات المتعددة للمفاهيم .1

 ، ويعمل على ربطذا مع الفذم السابق للطلبة.لي  تج ب االنتباا لأللكار المفتاحية

لمفاهيم لي مجال اعند تدريس وطرائق  أن يستخدم المعلم وجذات النظر المختلفة ونظريات التدريس  .2

 تخصص .

أو  يتذا ودقتذةا ولائةدتذا لعةرف ألكةارم المعلم مصادر التدريس ومواد المنذاج من حيث شةمولأن ي قي   .3

 .ةمفاهيم معين

أن ي شرك المعلم الطالب لةي التوصةل فلةى المعرلةة ولحةص الفرةةيات تبعةا  لطةرق البحةث الخاصةة  .4

 ستخدم لي ه ا التخصةص للحكةم علةى قيمةة المعرلةةمع مراعاة المعايير التي ت   ،بموةوي تخصص 

 .ونوعذا

بحيث يشجع الطلبة على رؤية األلكار والتسةاؤل عنذةا وتفسةيرها أن يستخدم المعلم المنذاج وي طورا  .5

 من وجذات النظر المتعددة.

إحةداث ب ذةمتسةم  ل (Interdisciplinary)التخصصةات  داخلةةخبةرات تعلةم متلطلبتة  أن يولر المعلةم  .6

 لمعرلة والمذارات وطرق البحث لي المجاالت التخصصية المتعددة.لتكامل 

معلم لطريقة تعلم األطفاال ومرالال نماويم يسااع ى علاى تاوفير الفارم المالئماة فيم ال :ار الثانييالمع

 العقلية واالةتماعية والشخصية. واليليم لت عيم نمويم من الن

 :المكون المعرفي

بناء الطلبة للمعرلةة واكتسةاب المذةارات وتطةوير عةادات  طرقو ،أن يفذم المعلم كيفية حدوث التعلم .1

 سذل التعلم لدى الطلبة.يجيات التدريسية المناسبة التي ت  ويستخدم االسترات ،العقل

 لةةيأن يفذةةم المعلةةم أن النمةةو الجسةةمي واالجتمةةاعي واالنفعةةالي واألخالقةةي والمعرلةةي للطلبةةة يةةؤ ر  .2

   القرارات التدريسية.اتختم اتعلمذم. ويعرف كيف يمكن أن يراعي ه ا العوامل عندما ي
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توقع والتباينات الفردية الطبيعية لي كل مجةال مةن مجةاالت النمةو أن يعرف المعلم التتابع النمائي الم .3

الجسمي واالجتماعي واالنفعالي والخلقي والمعرلي. وأن يكون قادرا  على تحديةد مسةتوى االسةتعداد 

 الجوانب األخرى. ليويفذم أن النمو لي جانب من جوانب النمو يؤ ر  ،للتعلم

 :المكون االنفعالي

واحتراما  للتباين لةي اببةداي  ،للتباينات الفردية لي كل جانب من جوانب النمو يرا  أن ي بدب المعلم تقد .1

 بين الطلبة، وي ظذر التزاما  بمساعدة جميع الطلبة على تنمية الشعور بال قة بال ات وبالكفاءة لديذم.

بةةةةةةدب المعلةةةةةةم توجذةةةةةةا   .2  اسةةةةةةتخدام جوانةةةةةةب القةةةةةةوة لةةةةةةدى الطلبةةةةةةة كرسةةةةةةاس نحةةةةةةو  فيجابيةةةةةةا  أن ي 

 تعلمذم. ألغرافهم ءأخطاويوظف ، للنمو

 :المكون األ ائي

أن ي قيم المعلم األداء الفردب والجماعي للطلبة من أجل تصميم التةدريس الة ب ي لبةي حاجةاتذم القائمةة  .1

ويقودهم فلةى االنتقةال  ،لي جميع جوانب النمو )المعرلي واالجتماعي واالنفعالي والخلقي والجسمي(

 للمستوى النمائي التالي. 

وربطذا مع األلكار والخبرات  ،المعرلة السابقة لديذملي ي شجع المعلم الطلبة على الترمل والتفكير  أن .2

معالجةة األلكةار والمةواد التعليميةة، لةي التي تبدو مرلولة لذةم، ويتةي  لذةم الفةرص للمشةاركة النشةطة 

 .وبنائذا مذماتذم التعلمية تحديدويشجعذم على تولي مسؤولية 

فةرص الم تفكير الطلبة وخبراتذم كرساس للتخطيط لألنشطة التدريسية عن طريق فتاحةة أن ي قيم المعل .3

 وف ارة التفكير لديذم. ذم،واالستجابة لمتطلبات تعلمفليذم، واالستماي وتشجيعذا، مناقشة لل

فارم تعليمياة تراعاي  تاوفيرالطلبة في طرق تعلميام وبين فيم المعلم للفروق الفر ية  :المعيار الثالث

 ى الفروق ل ييم.يد

 :المكون المـعرفي
 

أن يفذم المعلم االختاللات لةي منةاحي الةتعلم واألداء )بمةا لةي  لةك أنمةاط الةتعلم والة كاءات المتعةددة  .1

 ب ي سةاعد بدب قدرة على تحديةدها بشةكل يمكنة  مةن تصةميم التةدريس الةوي   ،وأشكال األداء وطرقذا(

 لنمو.لدى الطلبة كرساس ل ةعلى استخدام نقاط القو

والصعوبات  ،أن يعرف المعلم مجاالت تعليم األطفال غير العاديين ال ين يعانون من صعوبات التعلم .2

 و وب التحديات الحركية والعقلية الخاصة. ،البصرية والحسية

فةةالة فلةى  ،أن يفذم المعلم كيف أن تعلم الطلبة يتر ر بخبةراتذم الفرديةة وفبةداعاتذم وتعلمذةم السةابق .3

 رة وال قالة والقيم المجتمعية لذم.خبرات األس

 :المكون االنفعالي

 ،ن علةى الةتعلم للوصةول فلةى أعلةى المسةتويات التحصةيليةوأن يعتقد المعلم برن جميةع األطفةال قةادر .1

 وأن  على استعداد لمساعدتذم على النجاح.

 ،ووجذات النظةر اتالقدروي ظذر احتراما  للطلبة المتباينين لي  ،من المعلم التباينات لدى األلرادأن ي     .2

 ويسعى لمساعدتذم للوصول فلى مستوى النجاح ال ب يرمل  كل منذم.

ويتبةاينون لةي  ،أن يحترم المعلةم الطلبةة كةرلراد مةع أنذةم يختلفةون لةي خلفيةاتذم األسةرية والشخصةية .3

 مذاراتذم واهتماماتذم.

 بة.أن ي بدب المعلم حساسية للمعايير والقيم المجتمعية وال قالية للطل .4

 . ا  ويساعدهم على تعلم تقدير بعةذم بعة ،كرلراد تقديرا لذمأن ي شعر المعلم الطلبة ب .5

 :ون األ ائيكالم
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 المعلم التدريس المالئم للمراحل النمائية للطلبة وأنماط تعلمذم وحاجاتذم. صممأن ي   .1

راعةةي طريقةةة ت ،أن يسةةتخدم المعلةةم منةةاحي وأنمةةاط تعلةةم حساسةةة للخبةةرات المتعةةددة لةةدى المتعلمةةين .2

 تعلمذم وأدائذم.

والظةةروف المحيطةةة بةةاألداء  ،أن يتخةة  المعلةةم التةةدابير واالحتياطةةات المالئمةةة )بمةةا لةةي  لةةك الوقةةت .3

 لتعلم.لوالمذمات، وأنماط االتصال واالستجابة( لكل طالب لدي  احتياجات خاصة 

در الخاصةةة لتلبيةةة أن ي بةةدى المعلةةم قةةدرة علةةى تحديةةد متةةى وكيةةف عليةة  أن ي ةةدخل الخةةدمات والمصةةا .4

 الحاجات غير العادية للمتعلم.

وأن يسةةتخدم هةة ا  مجتمعةةاتذم المحليةةة،أن يسةةعى المعلةةم لفذةةم الخلفيةةات األسةةرية وال قاليةةة للطلبةةة و .5

بمذمةات  ذةمالمعلومات كرساس لربط التدريس بخبرات الطلبةة ومشةكالت المجتمةع المحلةي، وأن ي كلف

 تربط خبراتذم مع  قالتذم.

ويلفةت انتبةاا الطلبةة فلةى  ،لمعلم وجذات نظر متعددة عند مناقشة الموةوي الة ب ي درسة أن ي وظف ا .6

 مجتمع المحلي وال قالة المتصلة ب .الخاصة بالالمعايير الشخصية واألسرية والخبرات 

 أن يخلق المعلم بيئة تعلمية يتم ليذا احترام االختاللات والتباينات بين األلراد. .7

المعلام االساتراتةيات الت ريساية المتنوعاة واساتخ اميا مان  ةال لاث الطلباة علاى فيم : المعيار الرابع

 تطوير ميارات التفكير الناق  ولل المشكالت والميارات األ ائية.

 :كون المعرفيمال

التفكير الناقةد واببةداعي كةأن يفذم المعلم العمليات المعرليةة التةي تتفةق مةع األنمةاط المختلفةة للةتعلم ) .1

 وكيف يمكن أن تست ار ه ا العمليات. ،ت والت كر وابعادة(وحل المشكال

فلى جانب لوائد ومحددات االستراتجيات التدريسية المختلفة للتعلم  ،أن يفذم المعلم المبادئ واألساليب .2

التعةةاوني والتةةدريس المباشةةر والةةتعلم االستكشةةالي والنقةةاة لةةي المجموعةةة ككةةل والدراسةةة المسةةتقلة 

 ناحي.والتدريس متعدد الم

أن يعةةرف المعلةةم كيفيةةة تعزيةةز الةةتعلم مةةن خةةالل اسةةتخدام مةةدى واسةةع ومتنةةوي مةةن المةةواد والمةةوارد  .3

مةةن م ةةل: الحاسةةوب واألدوات والوسةةائل التكنولوجيةةة البصةةرية والسةةمعية  ،البشةةرية والتكنولوجيةةة

 والفيديو واألقراص الممغنطة والو ائق والمراجع وغيرها من المواد المطبوعة.

 :النفعاليالمكون ا

ة    .1 من المعلةةم تطةةوير الطالةةب لمذاراتة  لةةي التفكيةةر الناقةةد ومذةارات حةةل المشةةكالت بشةةكل مسةةتقل أن ي 

 وابمكانيات والقدرات األدائية لدي .

ةة    .2 مالئمةةا  لعمليةةة ومن المعلةةم المرونةةة والتبادليةةة لةةي عمليةةة التةةدريس عنةةدما يكةةون  لةةك ةةةروريا  أن ي 

 ات الطلبة.التدريس ولالستجابة أللكار وحاج

 

 :المكون األ ائي

ن يوظف استراتجيات التعلم أأن ي قيم المعلم بحرص وعناية الكيفية التي سيحقق بذا أغراف التعلم، و .1

المالئمة والمواد التعليمية المختلفة من أجةل تحقيقذةا، مةع مراعةاة حاجةات الطلبةة والمراحةل النمائيةة 

 اتذم.لذم، ومعارلذم السابقة وأنماط تعلمذم واهتمام

الفةرص لةي لحمةل الطلبةة علةى االنخةراط المناسةبة أن يستخدم المعلم استراتجيات التةدريس والتعلةيم  .2

وتنميةةة  ،والخاصةةة بتطةةوير مذةةارات التفكيةر الناقةةد ومذةةارات حةةل المشةةكالت ،التعليميةة المتاحةةة لذةةم

 .ومساعدتذم على تحمل مسؤولية تحديد مصادر التعلم واستخدامذا ،قدراتذم األدائية
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أن ي راقب المعلم بشكل منتظم ومتسق استراتجيات  التعليمية وي كيفذةا بمةا ينسةجم مةع التغ يةة الراجعةة  .3

 التي يحصل عليذا من الطلبة.

للتعلم، ومدرب، ومستمع( بما يالئم  يسر)مدرس، وم أ ناء عملية التدريسلي أدوارا أن ي نوي المعلم  .4

 المحتوى وأنماط التدريس وحاجات الطلبة.

وأن يستخدم البدائل المختلفةة للتفسةيرات لمسةاعدة  ،ي طور المعلم عروةا  واةحة  ودقيقة  للمفاهيمأن  .5

 بما لي  لك وجذات النظر المتباينة من أجل حث الطلبة على التفكير الناقد. ،الطلبة على الفذم

يئاة تعلام تشاةع فيم المعلم لل افعية الفر ية والةماعية واستخ اميا مان  ةال خلاق ب: المعيار الخامس

 يةابي والمشاركة النشطة في التعلم وتعزز ال افعية الداتية ل ى الطلبة.إلالتفاعل االةتماعي ا

 :المكون المـعرفي

الدالعيةةة التةةي اكتسةةبذا مةةن خةةالل علةةم الةةنفس التربةةوب وعلةةم الةةنفس عةةن أن يسةةتخدم المعلةةم المعرلةةة  .1

ات اصةة بتنظةيم عمةل األلةراد والمجموعةاالجتماعي وعلم االجتماي من أجةل تطةوير اسةتراتجيات خ

 .ودعم 

 .تر يرهم على عملذاأن يفذم المعلم طريقة عمل المجموعات وكيفية تر يرها على األلراد وكيف  .2

أن ي بدب المعلم قدرة على مساعدة األلراد على العمل بشكل منتج ومتعاون مع بعةةذم لةي المواقةف  .3

 االجتماعية.

بةةابدارة الفاعلةةة للغةةرف الصةةفية مةةن خةةالل اسةةتخدام مةةدى مةةن  أن يفذةةم المعلةةم المبةةادئ الخاصةةة .4

االسةةتراتجيات الخاصةةة بةةابدارة والتفاعةةل الصةةفي لتسةةذيل العالقةةات االيجابيةةة والتعةةاون بةةين الطلبةةة 

 والتعلم الذادف لديذم.

 أن يعرف المعلم العوامل والمواقف التي تعمل على تسذيل تطور الدالعية الداخلية لدى الطلبة. .5

 

 :مكون االنفعاليال

وي شارك لي المحالظة على هة ا المنةاف لةي المدرسةة  ،أن يولر المعلم مناخا  فيجابيا  لي غرلة الصف .1

 ككل.

 ذةموأن يلتزم بإتاحة الفةرص ل ،لدى الطلبةوتدعيم  أن يعي المعلم دور المشاركة لي تعزيز االلتزام  .2

 ة الصف.وأن يوظف القيم الديمقراطية لي غرل ،للتعبير عن أنفسذم

ويقدر أهمية العالقات بين الزمالء لي بناء  ا ،أن ي  من المعلم دور الطلبة لي تسذيل تعلم بعةذم بعة .3

 المناف التعليمي.

 أن ي  من المعلم قيمة الدالعية الداخلية لي النمو والتعلم مدى الحياة لدى الطلبة. .4

ويعةةةي أهميةةةة ودور اسةةةتخدام  ،أن يلتةةةزم المعلةةةم باالسةةةتمرار لةةةي تطةةةوير قةةةدرات الطلبةةةة الفرديةةةة .5

 استراتيجيات الدالعية المختلفة لي تطوير ه ا القدرات لدى كل طالب.

 :المكون األ ائي

ها المسةؤولية عةن أنفسةذم وعةن ؤأن ي شكل المعلم مجموعة تعلمية تعمل بشكل سلس، يتولى أعةةا .1

لةي أنشةطة الةتعلم  ارطةووينخ ،بتعةاون واسةتقاللية اويعملةو ،لي اتخا  القةرارات اويشاركو ،اآلخرين

 الذادف.

والتةي ت سةاعدهم علةى  ،أن يحمل المعلم الطلبة على االنخراط لةي أنشةطة الةتعلم الفرديةة والتعاونيةة .2

والسماح  ،الهتمامات والميول الشخصية للطلبةابتطوير دالعيتذم للتحصيل عن طريق ربط الدروس 
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والسعي فلى حل المشكالت  ،وح ذم على طرح األسئلة ،لذم بالتعامل مع خيارات متعددة أ ناء تعلمذم

  ات المعنى بالنسبة لذم.

أن ي نظم وي حدد ويةدير المةوارد الخاصةة بالوقةت والمكةان واألنشةطة بحيةث يةةمن االلتةزام الفعةال  .3

 المذمات المنتجة. لي والذادف والنشط للطلبة 

 ،الةتعلم عةن طريةق وةةع توقعةاتلةي أن ي عظم المعلم من وقت الحصة الصةفية الة ب يةتم توظيفة   .4

وتحديد عمليات وآليات االتصال والسلوك الصفي المقبول لي ظةل بيئةة صةفية ليزيائيةة تسةاعد علةى 

 تحقيق األهداف الصفية.

مما  ؛بينذمليما أن ي ساعد المعلم طلبة الصف كمجموعة على تطوير قيم وتوقعات مشتركة للتفاعل  .5

 ودعم وانةباط  اتي. ، ، لي  احترام متبادلي سذم لي خلق مناف صفي فيجابي منفت

ويجةةرب التعةةديالت  المناسةةبة بشةةرنذا،ويتخةة  القةةرارات  ،أن ي حلةةل المعلةةم البيئةةة الصةةفية باسةةتمرار .6

 بالعمل المنتج.التزامذم والطلبة وف ارة دالعية  ،من أجل تعزيز العالقات االجتماعية ليذا ،عليذا

ما يسةم  بالمشةاركة الكاملةة بةمن فطار المجموعة العمل و ،للطلبة للعمل المستقاالمعلم  ذيئي  أن  .7

 .والمتنوعة لجميع األلراد

استخ ام المعلم للمعرفة لاول وساائل االتصاال اللفظاي وايار اللفظاي مان  ةال تعزياز : المعيار السا س

 التساؤل النشط والتعاون والتفاعل ال اعم في ارفة الصف.

 :المكون المعرفي

 ية االتصال وتطور اللغة ودور اللغة لي التعلم.أن يفذم المعلم نظر .1

االتصةةال الفعةةال لةةي غرلةةة  لةةياالختاللةةات ال قاليةةة والجندريةةة )أو الجنسةةوية(  أ ةةرأن يفذةةم المعلةةم  .2

 الصف.

 أن يعرف المعلم أهمية أدوات االتصال اللفظي وغير اللفظي. .3

 غير اللفظية.أن يعرف المعلم كيفية استخدام تكنيكات وأدوات االتصال اللفظية و .4

 :لياالمكون االنفع

 أن ي درك المعلم قوة اللغة لي تعزيز التعبير عن ال ات وتطوير الذوية والتعلم. .1

ويشجع أنماطةا  متنوعةة مةن االتصةال  ،أن ي  من المعلم الطرق المتنوعة التي يسل كذا األلراد لالتصال .2

 داخل غرلة الصف.

 طلبة.المعلم مستمعا  يقظا  ومستجيبا  لل يكونأن  .3

االتصةةال ويسةةتجيب لذةةا بشةةكل عمليةةة األبعةةاد ال قاليةةة واالجتماعيةةة للطلبةةة لةةي دور أن ي قةةدر المعلةةم  .4

مالئم، ويسعى لتعزيز حساسيت  لطةرق االتصةال التةي تراعةي الجوانةب ال قاليةة واالجتماعيةة لجميةع 

 الطلبة لي غرلة الصف.

 :المكون األ ائي

أو عنةد  ،نقل األلكةار والمعلومةات لذةم التصال مع الطلبة عندأن يستخدم المعلم استراتيجيات لاعلة ل .1

ذةةم، وي عيةةد طةةرح األلكةةار، ويسةةتخدم لي تةةابع تةةر ير الرسةةائل التةةي ي قةةدمذا  ، وأنطةةرح األسةةئلة علةةيذم

التلميحات البصرية والشفوية والحركية المالئمةة، وي بةدب حساسةية للتلميحةات غيةر اللفظيةة الصةادرة 

 اها من اآلخرين.عن  أو تلك التي يتلق

أو تلةك التةي يةتم التعبيةر عنذةا بالوسةائل األخةرى  اللفظيةة والكتابيةةالمةتعلم  اتأن يدعم المعلةم تعبيةر .2

 ويوسعذا.
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أن يعةةرف المعلةةم كيةةف يطةةرح األسةةئلة علةةى الطلبةةة وكيةةف ي  يةةر النقةةاة لةةديذم بطةةرق مختلفةةة حةةول  .3

على بيان أو توةي   هم، وي ساعدملذمذللوقوف على  مينأغراف أو أهداف معينة، لذو ي تابع المتعل

علةةى المجازلةةة اآلمنةةة وحةةل المشةةكالت، وي سةةذل لةةديذم عمليةةة  ذم، وي شةةجع، وكيةةف يفكةةرونألكةةارهم

 ،ويسةت ير حةةب االسةةتطالي لةةديذم ،بييوي شةةجعذم علةى التفكيةةر التجميعةةي والتشةةع ،اسةترجاي الحقةةائق

 وي ساعدهم على طرح األسئلة.  

طلبةةة بطةرق تراعةي الحساسةية لالختاللةةات الجندريةة )الجنسةوية( وال قاليةةة أن يتواصةل المعلةم مةع ال .4

واالجتماعيةة لةةديذم كاالسةةتخدام المناسةةب لالتصةةال البصةرب، والتفسةةير المالئةةم للغةةة الجسةةم والجمةةل 

 اللفظية، وتقدير األنماط المختلفة لدى الطلبة واالستجابة لذا.

بما لي  لك المساعدات البصرية والسمعية  ووسائل ، م أدوات االتصالاأن يعرف المعلم كيفية استخد .5

 والحاسوب من أجل ف راء لرص التعلم.

 (Subject Matter) التخطيط للمواقف الت ريسية استنا اً للمعرفة بالموعاول الت ريساي: ار السابعيالمع

 والطلبة والمةتمع و ي اف المنياج.

 :المكون المعرفي

. كمةةا تطةةوير المنذةةاج، ونمةةو الطلبةةةكيفيةةة موةةةوي تخصصةة ، وأن يفذةةم المعلةةم نظريةةات الةةتعلم، و .1

 .وأهدال  ه ا المعرلة لي التخطيط للتدريس ال ب ي لبي أغراف المنذاج توظيفكيفية  يعرف

أن ي راعي المعلم االعتبارات السياقية ) المواد التدريسية واالهتمامات والحاجات واالسةتعدادات لةدى  .2

خلةةق جسةةر لعةةال بةةين مةةن أجةةل المتاحةةة( عنةةدما ي خطةةط للتةةدريس والمصةةادر المجتمعيةةة  ،كةةل طالةةب

 أهداف المنذاج وخبرات الطلبة.

المعطيةةات اعتمةةادا  علةةى  ويكيفذةةا أن يعةةرف المعلةةم متةةى وكيةةف يمكةةن أن ي عةةدل خططةة  التدريسةةية .3

 .والمتغيرات األخرى ةالطلب اتاستجابالمتوالرة لدي  عن 

 :المكون االنفعالي

 من التخطيط قصير المدى وطويل المدى. أن ي  من المعلم كال .1

أن يعتقد المعلم أن الخطط يجب أن تكون دائما  قابلةة للتعةديل والتنقةي  اعتمةادا  علةى حاجةات الطالةب  .2

 وتغير الظروف.

 أن ي  من المعلم التخطيط كنشاط أكاديمي. .3

 :المكون األ ائي

 ،م أهةةداف المنذةةاجئةةعلم التةةي تال)أو كعةةو لةةي لريةةق( خبةةرات الةت منفةةردا  أو يختةةار  المعلةةم أن يبنةي .1

وتسةتند فلةى المبةادئ الخاصةة بالتةدريس الفعةال بحيةث ت فعةل المعرلةة  ،والتي تبدو  ات صلة بالمتعلم

مفاهيم  السةابقة، وتشةجع  علةى االستكشةاف وحةل المشةكالت وبنةاء المذةارات  يوتراع ي السابقة لد

 .الجديدة

 ماط التعلم المتنوعة وأنماط األداء المختلفة.أن ي خطط المعلم لفرص التعلم التي تراعي أن .2

ةةل  للمسةةتويات التحصةةيلية والنمائيةةة المتعةةددة .3  ، وتلبةةيأن يةةةع المعلةةم الةةدروس واألنشةةطة التةةي تص 

 .أن ينمو بطريقة سليمةوتساعدهم لي  ،الحاجات النمائية والفردية للطلبة

يةتم و ،حاجةات الطالةب وأدائة طويلةة المةدى تةرتبط بأخةرى أن يةع المعلةم خططةا  قصةيرة المةدى و .4

 .للمتعلمالسير األكاديمي والدالعية مع  تعديلذا لتتالءم

م خطط  اسةتنادا  وي قي   ،أن يستجيب المعلم للمصادر غير المتوقعة من المدخالت لعملية التعلم والتعليم .5

 التعلم لديذم. وي عدلذا بانتظام لتلبي حاجات الطلبة وتحسن ،فلى األهداف قصيرة المدى وطويلة المدى
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الرسمية واير الرسمية والالزمة للتأكا  مان والتقويم فيم المعلم الستراتيةيات القياس : ار الثامنيالمع

 استمرارية التطور العقلي واالةتماعي والةسمي للمتعلم.

 :المكون المعرفي

س والتقيةيم )بمةا أن يفذم المعلم الخصائص واالستخدامات والفوائد والمحددات لألنماط المختلفةة للقيةا .1

لي  لك األدوات معيارية المرجةع ومحكيةة المرجةع، واالختبةارات المعياريةة التقليديةة، واالختبةارات 

المبنية على األداء، وطرق وأنظمة المالحظة وتقيةيم وقيةاس عمةل الطالةب، وملةف الطالةب، والتقيةيم 

  أو مةةا ونةةعنةةد الوقةةوف علةةى مةةا يعرلأو  ،الحقيقةةي، والتقيةةيم البةةديل.....الم( عنةةدما ي قةةيم تعلةةم الطلبةةة

 أو الوقوف على ماهية الخبرات التي تعمل على تقدم نموهم وتطورهم. ،يستطيعون القيام ب 

أن يعرف المعلم كيفية اختيار وبناء واستخدام استراتيجيات التقييم واألدوات المالئمة لذا لتقييم نواتج  .2

 يصذا.التعلم التي هو بصدد قياسذا أو تقييمذا أو تشخ

أن يفذم المعلم نظريةة القيةاس الحدي ةة والتقليديةة وغيرهةا مةن قةةايا القيةاس المرتبطةة بذةا مةن م ةل  .3

 ال بات والصدق والتحيز وبنوك األسئلة ومعادلة الدرجات.

 :المـكـون االنفعالي

جيات أن ي  من المعلم التقيةيم المسةتمر كرسةاس لعمليةة التةدريس واالسةتخدام الةدقيق والمةنظم السةتراتي .1

 التقييم المتنوعة والتي تعتبر ةرورية لمتابعة تعلم الطالب وتعزيزا.

 ،تحسةين نمةوامةن أجةل عنةد الطالةب والةةعف أن يلتزم المعلم باستخدام التقييم لتحديد جوانب القةوة  .2

 وفتاحة لرص التعلم المناسبة ل .

 :المكون األ ائي

مةن م ةل:  ،لتقيةيم الرسةمي وغيةر الرسةميأن يستخدم المعلةم بشةكل مناسةب األسةاليب المتنوعةة مةن ا .1

المالحظةةة، وملةةف عمةةل الطالةةب، واالختبةةارات التةةي مةةن صةةنع ، والمذمةةات األدائيةةة، والمشةةاريع، 

وتقيةيم سةيرا  ،واالختبةارات المعياريةة لتحسةين معرلتة  عةن المةتعلم ،والتقييم ال اتي، وتقيةيم الةزمالء

 .ية وتعديلذاالتدريس  يف استراتيجياتي  األكاديمي والنمائي، وتكئوأدا

أن يتحرى المعلم المعلومةات عةن خبةرات الطالةب وسةلوك  التعلمةي وحاجاتة  وسةيرا األكةاديمي مةن  .2

 الطلبة أنفسذم.من و ،زمالئ  المعلمينمن و الطالب، والدب

أن يسةةتخدم المعلةةم اسةةتراتيجيات التقيةةيم لحمةةل الطلبةةة علةةى االنخةةراط لةةي أنشةةطة التقيةةيم الةة اتي،  .3

يصةةبحوا علةةى وعةةي بجوانةةب القةةوة لةةديذم وحاجةةاتذم، ولحةة ذم علةةى وةةةع أهةةداف كةةي م ولمسةاعدتذ

 شخصية لتعلمذم.

ويجمع المعلومات من خالل  ،أن ي قيم المعلم تر ير األنشطة الصفية على كل طالب وعلى الصف ككل .4

 وتفحص أعمال الطلبة وتحليلذا. ،وطرح األسئلة ،لتفاعالت الصفيةامالحظة 

م استراتيجيات  التدريسية الخاصة وسلوك  استنادا  لنجاح الطلبةة وتحقيةق أهةداف عمليةة أن ي تابع المعل .5

 ويعمل على تعديل خطط  ومناحي  التدريسية تبعا  ل لك. ،التعلم والتعليم

وأن ينقةةل السةةير األكةةاديمي  ،أن يحةةتفظ المعلةةم بسةةجالت مفيةةدة وعمليةةة عةةن عمةةل كةةل طالةةب وأدائةة  .6

   اآلخرين استنادا  فلى مؤشرات مالئمة.ئزماللولوالدي  و للطالب ب كاء ومسؤولية ل 

ن  ام تااأثير اختياراتاا  و فعالاا  علااى الخاارين االطلبااة  والوالاا المعلاام ممااارس متأماال ُيقااي   :ار التاسااعيااالمع

 ن في مةتمع الم رسة( ويو يسعى بفاعلية الاتنام فرم النمو الميني.ون الخروواالختصاصي

 :المكون المعرفي
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ذم المعلم الطرق المنذجية التي تزودا باسةتراتيجيات متنوعةة للتقيةيم الة اتي واسةتراتيجيات حةل أن يف .1

 نمو الطلبة وتعلمذم والتفاعالت المعقدة بينذم. ليللترمل والتفكير بممارسات  وتر يرها  ؛المشكالت

تعلم والنمةو والمصةادر المتةولرة للة ،أن يعرف المعلم المجةاالت الرئيسةية للبحةث لةي مجةال التةدريس .2

 المذني )األدب المتخصص، والزمالء، والجمعيات المذنية، وأنشطة النمو المذني(.

 :المكون االنفعالي

 أن ي  من المعلم التفكير الناقد والتعلم الموج   اتيا  كعادات للعقل.   .1

 تعلم كعملية مستمرة.يعتبر الم، ويأن يلتزم المعلم بإجراء الترمل، والتفكير، والتقي .2

 .وتقديمذا ن ي بدب المعلم استعدادا لتلقي المساعدةأ   .3

  .باستمرار وتعديلذا و يقة الصلة بالحاجات الفردية للطلبةال أن يلتزم المعلم بتطوير ممارسات  .4

 أن ي درك المعلم مسؤوليات  لي المشاركة ودعم الممارسات المذنية المالئمة لنفس  ولزمالئ . .5

 :المكون األ ائي

م المالحظة الصفية والمعلومات عن الطلبة واألبحةاث كمصةادر لتقيةيم نةواتج عمليةة أن يستخدم المعل .1

 تفكير بممارسات  وتعديلذا.لوكرساس ل ،التدريس والتعلم

أن يسةةتعين المعلةةم بةةاألدب المذنةةي والةةزمالء والمصةةادر األخةةرى لةةدعم نمةةوا المذنةةي الةة اتي كمةةتعلم  .2

 وكمعلم.

تبةادل الخبةرات ويالمجاالت المذنية األخرى لي خل المدرسة أو أن ي شارك المعلم زمالءا المذنيين دا .3

 والمعلومات معذم.

الموةااو ف فااي والييئااات   ولياااء األمااورتعزيااز العالقااات مااع الاازمالء فااي الم رسااة و :ار العاشااريااالمع

 من  ةل  عم تعلم الطلبة ورفاييتيم. المةتمع وتشةيعيا

 :المكون المعرفي

لمظاهر  ات الصلة بالنظام ال ب يعمل اوأن يفذم  كمؤسسات اجتماعية، المدارسفلى المعلم  نظرأن ي .1

 ب .

أن يفذةةم المعلةةم أن بيئةةة الطلبةةةة خةةارج المدرسةةة )ظةةروف العائلةةةة، والبيئةةات المحليةةة، والظةةةروف  .2

 االقتصادية والصحية( ربما تؤ ر على حياة الطلبة وتعلمذم. 

سةؤوليات المعلةم )المسةاواة لةي الحقةوق مةن حيةث أن يفذم المعلم القوانين المتعلقةة بحقةوق الطلبةة وم .3

 ويطبقذا. تولير لرص التعلم لذم والخصوصية الخاصة بذم والتعامل المالئم مع الطلبة(

 :المكون االنفعالي

 ويقدرها. خبراتأن ي  من المعلم  .1

 ،ية(أن ي بةةدب المعلةةم اهتمامةةا  بجميةةع جوانةةب الطفةةل )المعرليةةة، واالنفعاليةةة، واالجتماعيةةة، والجسةةم .2

 ذا.ليية فشارة عن وجود صعوبات ألمتنبذا  ويقظا  يكون و

  .تأن ي بدب المعلم االستعداد لتلقي المشورة من اآلخرين ليما يتعلق بتربية ورلاهية طلب .3

 أن يحترم المعلم خصوصية الطلبة ويبقي المعلومات عنذم سرية. .4

 ل تحسين البيئة التعليمية للطلبة.أن ي بدب المعلم االستعداد للعمل مع المذنيين اآلخرين من أج .5

 :المكون األ ائي

 أن ي شارك المعلم لي األنشطة األكاديمية المصممة لجعل المدرسة ككل بيئة تعلمية منتجة. .1

أن ي قيم المعلم عالقات مع البيئات التعليميةة األخةرى للمتعلمةين ويجةرب اتصةاالت بالنيابةة عةنذم مةع  .2

 .لئات المجتمع األخرىالمدارس ووالصفوف الوالدين والمرشدين والمعلمين لي 
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 أن ي حدد المعلم المصادر المختلفة لتعزيز تعلم الطالب ويستخدمذا. .3

ويسعى فلى فقامة عالقات شراكة  ،أن ي قيم المعلم عالقات قائمة على االحترام وابنتاجية مع الوالدين .4

 .مورلاهيتذ لبةمن أجل دعم تعلم الط ؛وتعاون معذم

لم مع الطالب ويستمع ل  وي بدب حساسية للمؤشرات الدالة على التوتر لدي  ويسةتجيب أن يتحدث المع .5

 لذا، ويبحث عن السبل العالجية المالئمة ل  عند الحاجة.

 أن يتصرف المعلم كمحامي عن الطلبة.  .6


