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 الجامعة األردنيةلمحة عن 

بأن تكون جامعة متميزة أكاديمياً وبحثياً وريادياً وصوالً لمستويات عالمية متقدمة، فقد  ارتأت، 1962عام  الجامعة األردنية تأسست
برننامج أكناديمي  250وضعت بين أيدي طلبتها خيارات واسعة منن البنرامج األكاديمينة، إذ أتاحنت لهنم االختينار منن بنين أكثنر منن 

( خنريج  حنول العنالم، 200.000منن ) أكثنرمننذ التأسنيس  وبلن  عندد خريجني الجامعنة ( كلية في مختلف التخصصنات.24تقدمها )
 .2018العالمي  QS( عالميا في السمعة التوظيفية حسب تصنيف 267وصنف خريجي الجامعة االردنية في المرتبة )

بنوؤوا مناصنب ستعين الجامعة بكادر مؤهل ليكون على قدر طموحها وتطلعاتها في التميز، فالعديد منهم سواء الحاليين أم السابقين تت
مرموقة في كثير من المؤسسات األكاديمية واإلدارية والسياسية الهامة في المملكة، فمنهم النوزراء والمستشنارون والننواب ورؤسناء 

 ، البحث العلمي واألدب.االبتكارالجامعات، وهناك من ضلعوا في 

اول تطبينق مبنادإ إدارة الجنودة الشناملة واالسنتعانة وال يتوقف سعي الجامعة األردنية للوصنول إلنى أعلنى مراتنب التمينز، فهني تحن
بأحدث التقنيات المعلوماتية في برامجها واستراتيجياتها. حصلت الجامعة على مراكز متقدمنة فني مختلنف التصننيفات العالمينة: فهني 

 QSصننيف جامعنات عربينة، وأربعنة نجنوم حسنب ت 10 أفضلجامعة عالمياَ، ومن  600 أفضلالعالمي من  QSحسب تصنيف 
Stars الدولية لبرامجها المختلفة كالطب، طب االسنان، الصيدلة، الهندسة، علوم التأهينل،  االعتمادات، كما حصلت على الكثير من

 التمريض وغيرها من التخصصات.

  www.ju.edu.jo :للجامعة، يرجى التّفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الجامعة األردنيةللمزيد من المعلومات حول 

 رؤيتنا

 جامعة عالمية ذكية متميزة أكاديمياً وبحثياً وريادياً وثقافياً.

 رسالتنا

توفير خبرة تعلُّمية متميزة للطلبة وإجراء بحوث منتجة للمعرفة وبناء جسور مجتمعية متينة ضمن بيئة جاذبة مستقرة مالياً ومحفزة 
 ع واالبتكار والريادة.لإلبدا

 في األردن إعداد وتأهيل المعلمين  مشروعلمحة عن 

 إعداد وتأهيل المعلمين  مشروعالغاية من 

 لتدريس الصفوف من الرابع إلى العاشر في األردن. المؤهليندعٌم مستمّر وزيادة في أعداد المعلّمين 

 " " برستيج نطاق البرنامج

للتّنمية الدولية مع وزارة التّربية والتّعليم، ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات تتعاون الوكالة األمريكية 
يعنى بإعداد وتأهيل المعلمين في الجامعات في جميع الذي على إطالق برنامج تدريب قبل الخدمة،  الجامعة األردنيةالتّعليم العالي، و

 ن معتمدين ومتسلّحين بالمعرفة والمهارات األساسية التي ستمّكنهم من التّدريس في المستقبل.أنحاء المملكة؛ ليصبحوا مدّرسي

لطرح وتنفيذ هذا البرنامج؛ وذلك سعيًا لدعم الدرجات  حكومية إعداد وتأهيل المعلمين في األردن أربع جامعات مشروع سيدعم
التّعليم، كما  اتل هذا البرنامج أساًسا متينًا في نظريحيث سيكتسب المشاركون خال في التخصصات المطروحة،األكاديمية 

سيتعلمون طرق التّدريس الالزمة، وذلك بالتركيز على أساليب التّعلم التفاعلية والممارسات الفاعلة في الغرف الصفية، فضالً عن 
 ودمج ذوي اإلعاقة، والوعي البيئي.  ،المساواة بين الجنسين :مثل ،كيفية تكامل المواضيع اآلتية في عملية التّعليم

 في االردنالتحول من الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين إلى مشروع إعداد وتأهيل المعلمين 

لتندريب المعلمنين؛ وذلنك لينتّم  أكاديمية الملكة رانياتطرحه  الذيالمعلمين إعداد وتأهيل صّمم هذا البرنامج بهدف توسيع نطاق دبلوم 

اعتماده في الجامعات األردنية. ولتحقينق تلنك الغاينة، سنتعمل األكاديمينة علنى جعنل النمنوذج الحنالي لبرننامج الندبلوم المهنني تنفيذه و

إلعننداد وتأهيننل المعلمننين أكثننر مالءمننة، وذلننك عبننر تعننديل األنظمننة والسياسننات والعمليننات واإلجننراءات بمننا هننو مطبّننق حاليًننا فنني 

اإلدارينة فني الجامعنات وبالتعناون منع المعلّمنين علنى  اللجنان. كمنا سنتعمل األكاديمينة بالشنراكة منع االجامعات األردنية والبناء عليه

 توفير الدعم الالزم لتنفيذ هذا البرنامج إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، والذي سيستهدف الطالب المتوقع تخرجهم.

http://www.ju.edu.jo/
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 الغرض من هذه الوثيقة

وعملينة  العملني،والتندريب  المعلمنين، إعنداد وتأهينلحنول برننامج بمعلومنات المندارس  منوجهيالغرض من هذه الوثيقة هنو تزويند 

الخبنرات أثناء  المعلمين الطلبةمن أجل يكملها موجه المدرسة التوجيه ودورهم كموجهين. ويشمل أيًضا جميع النماذج التي يُتوقع أن 

 البيئنة االفتراضنيةأثنناء تندريبهم ويجنب أيًضنا إتاحتنه علنى  ي المندارسمنوجهالخاصة بهم. عادة ما يُعطى هذا الكتيب إلى  المدرسية

 .الموجهين والمعلمين الطلبةلجميع 

 المعنيون في هذه الوثيقة

 الموجهون في المدارس الّشريكة 

 مةُمقدّ ال

أصننبح دور  1980ومننذ عننام  المعلمننين،يعنّد التوجيننه وعمنل الموجننه المدرسني مننن األداور الحيوينة فنني عمليننة دعنم إعننداد وتأهينل 

(. وفيمننا يتعلننق بأهميننة عمننل 2009الُموّجننه فنني دعننم إعننداد وتأهيننل المعلّمننين محوريوننا علننى المسننتوو العننالمي )هوبسننون و خننرون 

فإنهنا فني تلنك الحالنة تندعم مبنادرة وطنينة تقودهنا جاللنة الملكنة  بالجامعة األردنينةالمدرسة ضمن برنامج التوجيه المدرسي الخاص 

 .نيا. ونحن نؤمن أن عملية دعم المعلمين الطلبة ستعمل على تحسين التعلُّم والتّعليم في المدرسةرا

أما فيما يتعلق بك كُمدرس ذي خبرة، وكُموّجه في المدرسة، فإن هذا يعني أنك )معلم ماهر( وتمتلك المهارات التدريسية الضنرورية 

المنطلق فإن دورك كموجه في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين سيسناهم فني تطنويرك لدعم عملية التعلُّم في غرفتك الصفّية، ومن هذا 

في الجامعنة، كمنا سنيوفر لنك هنذا الندليل معلومنات حنول هنذا التندريب،  المرتبطة بالبرنامج المهني، حيث ستحضر جلسات التدريب

 .حيث يمكنك دعم ومساعدة المعلمين الطلبة الذين هم تحت مسؤوليتك

ستتلقى نماذج ستستخدمها الستكشاف جوانب التوجيه التي نعتقد أنها مهمة بشنكل خناص لهنذا البرننامج، ونتوقنع مننك  التدريب،أثناء 

كمعلم موجه أن تتأمل في أسلوبك التدريسي، وأن تكون مستعًدا لتلقي األسنئلة ومجابهنة التحنديات منع المعلمنين الطلبنة النذين سنتعمل 

(، هو أنك ُمنّظم وتُتقن إدارة العالقات وقادر على تكامل البعد 2010كما يقترح أورالند باراك وحسين )معهم. إّن السبب وراء ذلك، 

  .النظري مع الممارسة وُمعبّر عن نفسك

بصفتك موجه في المدرسة، سيكون لديك معلّم طالب واحد أو اثنين فقط في كل تنسيب، ستقوم بمالحظنة تدريسنهم منرة واحندة علنى 

سبوع، مع تقديم تغذية راجعة مكتوبة حول مالحظة رسمية واحدة. كما ستنظم متابعة أسبوعية مع المعلم الطالب لمناقشة األقل في األ

التغذية الراجعة المكتوبة، للنظر في نقناط القنوة وطنرق المضني قندًما لتطويرهنا كمعلمنين. سنوف تسناعدهم علنى تتبنع تقندمهم مقابنل 

ة عملية التعلم لطالبنك. كمنا نتوقنع مننك التواصنل منع مدرسني المعلمنين فني الجامعنة، وإبقنائهم معايير المعلمين مع ضمان استمراري

 .على علم بتقدم المعلّم الطالب

مع اإلشارة إلى أن عملية التوجيه تشكل جزءاً من مسؤولية المدرسة ككل؛ حيث سيكون على كافنة المعلمنين فني قسنمك تقنديم الندعم 

ل الدخول في نقاشات قيمة منع المعلمنين الطلبنة، أوقند يكنون تقنديم النّدعم منن خنالل تغطينة مكاننك فني لعملية التوجيه، وهذا من خال

الغرفة الصفّية أثناء جلسات المالحظة التي تقوم بها لحّصة المعلّم الطالب. كما يمكننك أن تطلنب منن المعلنم الطالنب مالحظنة حّصنة 

  .سية، على سبيل المثل: إدارة سلوك الطلبةأحد زمالئك الذين يقدمون نماذج جيدة لممارسة تدري

إّن عملية التوجيه ليست سهلةً دائماً، فقد يكون هنالك تحديات، مثل تقديم الّدعم لمعلم طالب لديه صعوبة فني التقنّدم. وقند تكنون لنديك 

، كمنا هنو الحنال بالنسنبة لفرينق مخاوف تتعلق بتأثر جودة التعليم المقّدمة لطالبنك. ويتحّمنل مندير مدرسنتك دوًرا هاًمنا فني دعنم ذلنك

  .برنامج إعداد وتأهيل المعلمين، ونحن نؤمن بأننا معًا سنحقّق الخبرة المدرسية اإليجابيّة للمعلمين الطلبة الذين تعمل على توجيههم

لمعلمنين فني األردن منن لقد تّم تصميم هذا الدليل بهدف تقديم الدعم لك من خالل تقديم المعلومات، كما يمكننا تطنوير إعنداد وتأهينل ا

حينث يمكننك العثنور علنى  صفحة البرنامج على موقع الجامعةخالل تدريب الموجهين الذي تلقيته، والشراكة المستمرة مع الجامعة و

 .كل ما سبق لنضمن مستقباًل أفضل لبلدنا ،المواد
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 فريق الشراكة بتفاصيل االتصال 

 قائد الّشراكة قائد البرنامج

 هارونرمزي د. أ.
 

haroun@ju.edu.jo 

 
 0795558439هاتف 

 
 د. سحر أبو حلو

 
sahar.helu@ju.edu.jo 

 
 0777329152هاتف 

 

 قائد الوحدة الرئيسية الثالثة
 قائد الجودة األكاديمية

  عمر خطاطبةد. 
 
 
 

 0779760964هاتف 

 
 أ.د. مهند الشبول
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 0795959900هاتف 

 

 األدوار والتوقعات التدريب العملي: – الخبرة المدرسية

تدريسنية بخبنرات  المعلمنين الطلبنةالمعلمين لتزويد  إعداد وتأهيلمن أجل تحقيق معايير المعلمين الموضحة أدناه، تم تطوير برنامج 

في المدرسة ويُتوقع منهم التصّرف على نحو  الئق،  بمثابة زائرينالمعلمين الطلبة ، وعليه فإن العملي واقعية خالل التدريب الميداني

الندعم المقنّدم منن كمنا أن   تعلّم تحتمنل وجنود أخطناء أحيانًنا، والتني يُنظنر إليهنا كفرصنة للنتعلم.هي عملية عملية ال مع التأكيد على أنّ 

مديري المدارس للُموّجهين في المدارس يلعنب دوًرا هاًمنا فني مسناعدة المعلمنين الطلبنة علنى تحقينق الغنرض المنشنود، األمنر النذي 

 قادرين على تحقيق معايير المعلمين. أن يكونوا مدّرسين فاعلين سيؤدي في نهاية التدريب إلى 

 فيمنامسناهمة أقنل فني التندريس، المعلم الطالنب ال في الخبرة المدرسية األولى يتوقع منفبشكل تطوري.  تسيرإن الخبرات المدرسية 

. حيث يكلف المعلمون الطلبة بأنشطة موجهة لمساعدتهم في التعلّم: والثالثة تزداد هذه النسبة أكثر في كل من الخبرة المدرسية الثانية

باإلضنافة  طنوال الوقنت، تطنوير تنأمالتهمالمعلنم الطالنب في أي وقت، فالمتوقع من ؛ %100تصل نسبة التدريس إلى  أنفال يتوقع 

 الحقاً. مدرجة بإيجازاألدوار والمسؤوليات ان أّن المعلمين الطلبة ال يتوقع تواجدهم في الغرفة الّصفية دون وجودك كموجه.  إلى

 دور الُموّجهين في المدارس

 عالقة مع المعلمين الطلبة مبنية على التشجيع والثقة والتفاهم والقبول. األمر الذي سيساعد فني دعنم النقناو حنول عملينة  تكوين

األهمينة بمكنان أن يشنعر المعلمنون الطلبنة باألمنان فني تندريبهم  ، ومننصنعبوالذي قد يكون فني بعنض األحينان نقناو  التعلُّم،

  بأنهم غير مناسبين.الحكم عليهم  دون أن يتمّ العملي، بحيث يمكنهم ارتكاب األخطاء 

  .تسهيل التوجيه المقدم للمعلمين الطلبة من خالل االجتماعات الدورية غير الرسمية خالل التدريب العملي 

  عملية تعلُّم الطلبة. ترّكز علىتوفير دروس نموذجية 

 في هذا المجال. لطلبةتقديم النّصائح حول المناهج وتخطيط الحصص لتطوير مهارات المعلمين ا 

  السياسنات واإلجنراءات  فني سنياق مدرسنتك، مثنل شنرحتوفير المعلومات التفصيلية التني قند تسناعد فني عمنل المعلمنين الطلبنة

  الخاّصة بالمدرسة.

  وتقنديم التغذينة  الغرفنة الصنفيةالمعلمنين الطلبنة علنى التطنّور المهنني وفقًنا لمعنايير المعلمنين، مثنل إدارة وتشنجيع دعم وتحفينز

 وغيرها من جوانب الممارسة المهنية. التدريسيةالراجعة حول االستراتيجيات 

  بطريقة  والتفكير بها التي تلي الدروس النقاشاتالمشاركة في وأثناء التدريس،  لمالحظتكتوفير فرص ُمنتظمة للمعلمين الطلبة

 تأملية. 

  لرفع وعيهم بقضايا متنوعنة مثنل: اإلطنار العنام ؛ علمين الطلبة بشكل مستمرالتواصل مع المتوفير الدعم من خالل الحفاظ على

 للمناهج الدراسية، وأنماط تعلم الطلبة المتنوعة، والفروق الفردية فيما بينهم.  

mailto:haroun@ju.edu.jo
mailto:sahar.helu@ju.edu.jo
mailto:malshboul@ju.edu.jo
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 إلنى المعلمنين أن يكون لندو موجنه المدرسنة المعرفنة والمهنارات الالزمنة إلحالنة المعلنم الطالنب  يجبلذا . العمل كحلقة وصل

لمجموعنة متنوعننة منن وجهننات النظنر والممارسننات  إلنى جانننب تنوجيههم لمصننادر تعليمينة متنوعننة تضنمن تعرضننهماآلخنرين 

 . التعليمية

 توفير معلومات للمعلمين الطلبة حول الفرص التي تقدمها مؤسسات مهنية مختلفة. 

  الراجعةوالتغذية  ةالمالحظتعبئة النماذج المطلوبة، مثل نماذج . 

 

 التوجيه  قائددور 

 فريقإدارة  جنيا إلى جنب معأكاديمي،  ومرشددوره كُمدرس  إلى جانب الجامعةمسؤوليات ُمدرس المعلمين في  قائد التوجيه يتحّمل

 األدوار المنوطة به:  . فيما يليالمدارسلدعم توجيه المعلمين الطلبة في  ؛في الخبرة المدرسية التّدريب الميداني وقائد وحدةالتوجيه 

 ات الخبنر أثنناءللوحدة الرئيسنة الثالثنة،  توجيه المعلمين الطلبة ، باإلضافة إلىالتخطيط وقيادة تدريب التوجيه لُموّجهي المدارس

 . المعّرفين في األعلىالمدرسية إلى جانب الزمالء 

  الطلبة. وبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين للمعلمينتقديم لمحة عامة حول التوجيه 

  البرنامج.توفير التدريب المتتابع خالل عام 

  زينارات الو صفحة البرنامج علنى موقنع الجامعنةتقديم الدعم للمعلمين الطلبة وُموّجهي المدارس طوال العام الدراسي من خالل

 الرسمية.  اتالمالحظو

 وجمع سجاّلت التوجيه المراقبة . 

  مثل التغييرات في المهّمات واألدوار ووصف البرامج(.البرنامج لُموّجهي المدرسة تحديث بيانات( 

 .كتابة األدلة لُموّجهي المدارس 

 المدارس مديريالتوقّعات من 

اتفاقية الشراكة التي تم تطويرهنا منن خنالل المناقشنات بنين الجامعنة ووزارة التربينة والتعلنيم. ضوء تم تحديد التوقعات التعاقدية في 

  المعلمين كما هو موضح أدناه: إعداد وتأهيلبرنامج  المدارس ومديرأن يدعم حيث من المتوقّع 

  ليصبحوا ُموّجهين مدرسين ممن يتمتعون بنالخبرة والقندرة علنى تلبينة )حسب ما هو متاح(  10-4من الّصفوف  علمينمترشيح

 .احتياجات المعلمين الطلبة

 .تسهيل دور ُموّجهي المدرسة من خالل تقديم جداول زمنية مرنة 

 باإلضنافة  صفي استكمال نموذج مالحظنة الحّصنأن ُموّجه المدرسة سيتعاون معهم  توضيحذلك بالتعاون مع المعلمين الطلبة و

 . التّخطيط واستراتيجياتقاو احتياجات المعلّم الّطالب نإلى 

  خالل الخبرة العمليةللمعلمين الطلبة من شأنها أن تعزز من فرص النجاح  أمنةضمان بيئة عمل. 

 وتشجيع الفرص للمعلمين الطلبنة مالحظنة نمناذج مثالينة لحصنص معلمنين فني مدارسنهم، وتشنجيهم علنى المشناركة فني عزيز ت

 مختلف األنشطة المدرسية.

 .تقديم الدعم والحفاظ على عالقات إيجابية بين الُموّجهين ومتلقي التوجيه 

المعلمين الطلبة لاللتزام باألنظمة والتعليمنات المطبقنة علنى جمينع العناملين يرجى االنتباه إلى أنه يحق لمدير/ مديرة المدرسة توجيه 

 في المدرسة.

 التوقعات من المعلمين الطلبة خالل عملهم في المدرسة

 .االلتزام بالتعليمات والقوانين المطبقة داخل المدرسة، مثل أوقات الدوام الرسمية والمشاركة في نشاطات المدرسة وغيرها 

 وفعّالة مع الُموّجهين والزمالء اآلخرين، وتلقي التغذية الراجعة وتقبّلها بسعة صدر. إيجابيّةعالقات  الحفاظ على 

 المطلوبة.، في حالة االنتهاء من األنشطة الموجهة المشاركة في كافة األنشطة الصفية 

  التندريب أو اجتماعنات المنوظفين أو االستفادة منن فنرص التطنّور المهنني المسنتمر، مثنل االنضنمام إلنى منوظفي المدرسنة أينام

 اجتماعات أولياء األمور حيثما كان ذلك مناسبًا.

 .)تخطيط وتدريس الحصص و/ أو أجزاء من الحصص وفقًا لتوجيهات منهاج التنسيب للخبرة المدرسية )الوحدة الرئيسة الثالثة 

 ألنشطة الموجهة.تقديم الدعم لُموّجه المدرسة في التدريس عند االنتهاء من إكمال كافة ا 

 .المشاركة في تقييم تقدُّم الطلبة على الرغم من أن القرار األخير في التقييم يعود إلى المعلم دائًما 
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 وتأملهنا الحصنص التني يقندمها ُموّجنه المدرسنة وغينره منن المعلمنين فني المدرسنة )وفقًنا لتوجيهنات ُموّجنه المدرسنة(  مالحظة

 ممارساتهم.باإلضافة إلى تأّمل 

 االفتراضيمال النماذج المطلوبة والتي يمكن تحميلها من بيئة التعلّم استك . 

 التوجيه الناجح

التدريب الذي قمت بحضوره طنرق ضنمان تطنّور المعلمنين الطلبنة بشنكل  مهنني. وللنجناح فني التندريب يتوجنب أن يكنون  يستكشف

تتحقق عملية التوجيه الناجحة من خالل التخطيط لمجموعنة توجيهك للمعلمين الطلبة قائًما على األنظمة واإلجراءات. حيث يمكن أن 

من الخبرات التي تساعد المعلمين الطلبة فني تطنوير ممارسنات مهنينة فاعلنة، عبنر تنفينذ جلسنات مالحظنة رسنمية للمعلمنين الطلبنة، 

 لى الجوانب اآلتية:ومناقشة المالحظات حول الحصص، وتحديد ُسبل التطّور المستقبلية. وخالل هذه العملية يتم النظر إ

  ّخطيط للخبرات في المدرسةالت 

  المالحظةجلسات. 

  ّظر في وضع األهداف استناًدا إلى معايير المعلمين.تحقيقه والنّ  االجتماعات األسبوعية: مناقشة التقّدم الذي يتم 

  المتفق عليها التي تلي المالحظات واالجتماع األسبوعي استناًدا إلى معايير المعلمين. النتاجاتتقديم تغذية راجعة مكتوبة حول 

 نقاط المراجعة الرسمية والتغذية الراجعة المكتوبة. 

 لخبرة المدرسية ا

إال أن الجزئينة  ضنمن برننامج إعنداد وتأهينل المعلمنين ،تدريسنه للمعلمنين الطلبنة  ينتمّ  الذيالمنهاج الحقا فكرة عن هذا الدليل  سيقدم

المتعلقة بالتدريب العملي ستكون فاعلة إذا حّددت فرص التطوير )ستكون موضحة للمعلمين الطلبة ضمن مذكرة التدريب الميداني(. 

حيث سيتّم إعطاء المعلمين الطلبة أنشطة توجيهية، إال إنه في أغلب األحينان سنيكون علنيهم التنسنيق منع ُموّجنه المدرسنة للبحنث فني 

طبيق تلك األنشطة ومع َمن وأين ومتى. كما سيتّم تحميل األنشطة التوجيهية للخبرة المدرسية على الموقع اإللكتروني للبرنامج سبل ت

وبيئة التعلم االفتراضية.  حيث يمكن لكّل المعلمين الطلبة الوصول إليها. كما يمكنهم مشناركتها منع ُمنوّجهي المدرسنة. فمنن المتوقنع 

الطلبة بإرسال ما عليهم القيام به عوًضنا عنن إخبنار الموّجنه بشنكل شخصني. والسنبب وراء ذلنك هنو إدراكننا بنأن أن يقوم المعلمون 

المدارس تعمل بأساليب مختلفة، حتى يخطط ُموّجه المدرسة والمعلم الّطالب لتنفيذ تلك األنشطة التوجيهية. بعض الفرص قد ال تتناح 

ن تحقيقها في تنسيب الحق، على سبيل المثنال فرصنة العمنل علنى اللنوح التفناعلي. ومنن للمعلم الطالب في مدرسة واحدة، ولكن يمك

المهم مالحظة أن بعض األنشطة التوجيهية ستشتمل إنخراط المعلمين الطلبة في ممارسة استراتيجيات التعلُّم والتعلنيم والتّقينيم والتني 

 قد تُعد جديدةً على موّجه المدرسة.

 لــ: سيحتاج المعلمون الطلبة

 الدراسني ذاتنه وكنذلك المعلّمنين ضننمن  المبحنثمنن قببنل ُموّجنه المدرسنة وغينره مننن المعلمنين فني  - مالحظةة التةدريس الّعّةال

 . اللغة العربية حيث يتميّز بضبطه سلوك الطلبة مادةفي  ماهرالمباحث الدراسية األخرو، مثل التدريس من قببل معلم 

 أو معلم  خر ضمن المبحث المدرسي ذاته الذي يعملون به. سيكون ذلك في البداية ضمن  مع ُموّجه المدرسة التخطيط للتدريس

"حلقننات" تدريسننية قصننيرة جننزء مننن الحّصننة، مثننل بدايننة أو نهايننة الحصننة الصننفية، أو العمننل مننع مجموعننة صننغيرة فقننط مننن 

كاملة، سنيزيد عنددها منع الوقنت خنالل  الطالب. ومع تطّور الخبرة المدرسية سيبدأ المعلمون الطلبة بالتخطيط وتدريس دروس

 اليوم الواحد. 

  سيكون التحّول إلى تحّمل المسؤولية الكاملة عن الدرس مختلفًا في كل خبرة مدرسيّة. عنادةً منا سنيقّدم المعلمنون الطلبنة دروًسنا

الخبنرة المدرسنية الثانينة، وخنالل كاملة خالل األسابيع األخينرة منن الخبنرة المدرسنية األولنى، واألسنابيع األربعنة األخينرة منن 

األسابيع الخمسة األخيرة من الخبرة المدرسية الثالثة. ويعتمد عدد الحصص الدراسية التي يدّرسونها في كل خبرة مدرسية على 

 س.من الجداول الزمنية لُموّجهي المدار %80قدرات المعلمين الطلبة، ولكن مع نهاية البرنامج سيعمل المعلمون الطلبة على 

  تقييم تقدُّم الطلبة مع ُموّجه المدرسة و/ أو المعلم الذي يعملون معه. ويتحمل ُموّجه المدرسة أو معلم الصف االعتيادي مسؤولية

 تقدُّم طالبهم، ولكن على المعلمين الطلبة أن يكونوا على دراية بعملية التقييم بشقيها البنائي والختامي. 

  األخننرو مثننل اجتماعنات المننوظفين واجتماعننات األهننالي واجتماعننات األقسننام واألنشننطة لعنب دور مالئننم فنني أنشننطة المدرسننة

 الالمنهجية اإلضافية.
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 النماذج

 صفحة البرنامج على موقع الجامعة:تتوفر تلك النماذج عبر 

(http://educational.ju.edu.jo/ar/Arabic/Pages/Partnerships.aspx)  والمالحنننق فننني هنننذا الكتيّنننب، والنننذي يجنننب

 استخدامهما من قببل الُموّجه المدرسي لتسجيل مالحظات رسمية حول نتائج النقاشات بشكل يوضح نقاط القوة ومجاالت التطوير.

  نموذج وضع األهداف وسجل االجتماعات: 1الملحق 

  نموذج المالحظات الّرسمي: 2الملحق 

  التغذية الراجعة لُموّجه المدرسة3الملحق : 

 

 سيستخدم المعلمون الطلبة النماذج اآلتية أيًضا:

 نموذج تخطيط الحصص الخاص بوزارة التّربية والتّعليم 

  بالمبحث معرفة النموذج مراجعة 

  جّل حضور  الخبرة المدرسيةسب

  الّطلبةمراجعة تقّدم المعلّمين 

 التدريب العملي  مذكرة 

 أداة التقييم الذاتي 

 ( حكومية(المدرسة ال )فيخاصة( أو مدير المدرسة المدرسة في السجل الحضور )يتم تقديم نسخة مطبوعة إلى موّجه المدرسة 

 الصّحة اإللكترونية للبرنامج على موقع الجامعة

ماذج التي تحتاج إلى استخدامها لدعم المعلم على نسخ إلكترونية من كافة النّ  صفحة البرنامج على الموقع اإللكتروني للجامعةتحتوي 
  .وأدلة المعلمين الطلبة األخرو. إضافةً إلى نسخة من هذا الدليل، فترة التنسيب في المدرسةالّطالب خالل 

: هو صفحة البرنامج على الموقع اإللكتروني للجامعةرابط 

http://educational.ju.edu.jo/ar/Arabic/Pages/Partnerships.aspx 

 وذلننكوجيننه، مثننل دليننل المعلننم الموّجننه والنمنناذج المسننتخدمة نسننخ إلكترونيننة مننن المننواد المتعلقننة بالتّ الوصننول إلننى الكموّجننه يمكنننك 
 الدخول إلى المنصة اإللكترونية على النحو التالي:ب

  :انقر على الرابطwww.ju.edu.jo واختر )عربي( من أعلى يمين الصفحة 

 :المعلمين < ، ومن قائمة البرامج اختر الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل الجامعة < كلية العلوم التربوية كليات اذهب إلى
 المدارس الشريكة.

 تذكر بأن المعلم الّطالب هو مصدر رائع لكافة المعلومات. 

 بروتوكوالت التواصل

 تواصل مدرس المعّلمين مع ُموّجهي المدارس 

وجمنع بياننات  /هابهندف تقنديم نفسنه تنسنيب مدرسنييجب على جمينع مدرسني المعلّمنين إجنراء اتصنال هناتفي منع الُموّجنه قبنل كنل 
 .عملية التنسيبأسبوعين، للتحقق من سير  خالل االتصال. واالتفاق على  لية التواصل في الفترة القادمة

إذا كنان هنذا  /ها.ه علنى تعاوننهوذلك لشكر الموجّ  التدريب العملينهاية في أسابيع/ أي  4إّن التّواصل الثالث مع الموجه سيكون بعد 
 .القيّمة ( إلى رئيس القسم لإلقرار بمساهمة الموجهccإللكتروني عليك أن ترسل نسخة )التّواصل عن طريق البريد ا

المرشد األكاديمي مع المعلم الطالب أو المعلّم الموجه للتأكيند علنى تناريخ وموعند الزينارة. وللتأّكند منن أّن قبل كل زيارة، سيتواصل 
 والمرشند األكناديميالمالحظة، حيث سيجتمع كل من المعلم الموّجه الوقت المختار سيسمح للموّجه في المدرسة من حضور الحصة 

 مع المعلّم الطالب ليقّدما التغذية الّراجعة المناسبة حول الحّصة المالحظة.

http://educational.ju.edu.jo/ar/Arabic/Pages/Partnerships.aspx
http://educational.ju.edu.jo/ar/Arabic/Pages/Partnerships.aspx
http://www.ju.edu.jo/
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وذلنك عبنر البريند اإللكترونني. هنذا سيسناعد  المدرسنة هموّجنمنع المرشد األكاديمي التغذية الراجعة المكتوبة حول الحّصنة  سيشارك
ه سيشناركها ماذج المكتوبة من قبنل الموّجنيخّص المعلّم الطالب. في المقابل فإّن جميع النّ  فيماإلكمال النماذج الواجب تعبئتها الموجه 

 تحميلها على البيئة االفتراضية. ، كما سيتمّ مع المرشد األكاديمي من خالل المعلّم الطالب

 ه مع مدرس المعّلمين:تواصل الموجّ 

  sahar.helu@ju.edu.jo عبر هذا البريد اإللكتروني معنا واصلالتّ يرجى  عام،إذا كان لديك استفسار 

 متى تبدأ الخبرة المدرسيّة الثّانية؟  مثال على ذلك:

 أين يمكنني العثور على النماذج المطلوبة؟

 حول المعلّم الطالب يرجى التّواصل مع المرشد األكاديمي المسؤول عن طالبك.إذا كان لديك استفسار محّدد 

 ماذا لو لم تستمر األمور على ما يرام: خطة دعم المعلمين الطلبة

فهم بالتحّدث مع المعلّم الّطالب للتأكد من أنه ي إذا ما وجد ُموّجه المدرسة أن المعلم الّطالب يواجه صعوبات، يجب أن يقوم في البداية
 فيما يلي أمثلة من بعض السيناريوهات: . السبب الجوهري للقضية

ع بعالقات ي دائًما المواعيد النهائية التي قمت بتحديدها، كما أنه ال يتمتّ يصل المعلّم الّطالب أحيانًا إلى العمل متأخًرا وال يلبّ  .1
 وهناك بعض الشكاوو حول هذا الموضوع. ، جيدة مع بعض الزمالء

 
المعلّم الّطالب صعوبات خارج المدرسة، وقد يضطر إلى السفر لمسافات طويلنة للوصنول إلنى العمنل، وهنذا قند يواجه قد 

يسبب له التعب في العمل. وقد يفتقر المعلّم الّطالب للخبرة ويكون غير متأكد حول سنبل التواصنل بأسنلوب مهنني. تحندث 
ننك تعرفهنا. وقند يكنون منن المفيند أن تتعناطف وتنتفهم وضنعه مع المعلّم الّطالب وحاول معرفة المشكلة قبنل أن تفتنرض أ

للحفاظ على الشعور اإليجابي بينكما، وفي الوقت نفسه تتمّكن منن تعزينز التوقعنات. حينث يتمحنور البرننامج حنول تثقينف 
 المعلّم الّطالب وإعداده لهذه المهنة التي تتجاوز ما يفعله في الغرف الصفّية.

 
مستوو جنودة مننخفض، وعنادة منا يصنل إلنى الندرس غينر مسنتعد للتندريس، بتطوير خطط للدروس يقوم المعلّم الّطالب ب .2

  .على الرغم من أنك أخبرته بأن عليه التحضير بعناية لكل درس
 

وقند ال يعننرف كيننف يرتننب أولوياتنه. كمننا أنننه قنند ال ينندرك  ،قند يعنناني المعلّننم الّطالننب منن مشننكالت مرتبطننة بحجننم العمننل
كن محدًدا حول توقعاتك الخاصنة بنالمعلّم الّطالنب، وكنن واضنًحا حنول طنرق االسنتعداد التني ترينده أن  توقعاتك بالضبط.

 يستخدمها. اسأله إذا كان هناك سبب لعدم تمكنه من التحضير للدرس.
 

 الحظت أن المعلّم الّطالب ال يتصرف بناًء على التغذية الراجعة التي تلقاها منك ومن وزمالئك. .3
 
غير متأكند كينف يتصنرف بنناًء علنى التغذينة الراجعنة المقّدمنة لنه. ففني بعنض األحينان يكنون منن كون المعلّم الّطالب يقد 

الصعب معرفة سبل معالجنة التغذينة الراجعنة، خاصنة إن كاننت النقناط كثينرة و/ أو غينر محنددة. فّكنر فني طنرق تقنديمك 
المجاالت التي يواجه فيها تحنديًا أكثنر فاعلينة وقنوة منن أن تخبنره  للتغذية الراجعة. قد يكون سماحك للمعلم الطالب بتحديد

بها بنفسك. ارجع إلى اإلرشادات في قسم التدريب حول سنبل تقنديم تغذينة راجعنة فاعلنة. تحندث منع المعلّنم الّطالنب حنول 
 احتياجاته.

 

فني  أسناليبه المسنتخدمةوف بشنأن جنودة معنايير المعلمنين ولنديك مخناعناصنر  التقّدم المتوقع تجناهال يحرز المعلّم الّطالب  .4
 التدريس.

 
وقند  وتدريسنه،على األشياء "الخاطئنة" فني تخطيطنه  فنجده يرّكزمتوقع منه القد ال يفهم المعلّم الّطالب بشكل  كامل ما هو 

)ولديه تصور غير دقيق حول أدائه( وال يدرك أنه بحاجة إلى تحسين؛ وقد يكون  يقوم بعمل جيّده يشعر المعلّم الّطالب بأنّ 
وقند ؛ أسرته في وضع غير جيد(للمعلّم الّطالب عوامل شخصية تشتت انتباههم وتعطل عملية التعلّم )كأن يكون أحد أفراد 

 ضننئيلةلديننه معرفننة  ، ربمننا ألنّ الننذي ينشنندهطننوير تّ اله يجنند صننعوبة فنني ولكنّنن ،يحنناول المعلّننم الّطالننب بكننل جهنند ممكننن
 باالستراتيجيات التي يمكنه تجربتها.

 
أداة التقييم الذاتي مع المعلّم الّطالنب خنالل االجتمناع األسنبوعي. اطلنب مننه تقينيم نفسنه بالمقارننة منع المعنايير التني  ناقو

فهمهننم أو ودوافعهننم أو تصننورهم  تقلقنك. ادرس احتماليننة أنننه ينندرك تماًمننا موقفننه الحننالي وأينن تقننع نقنناط الصننعوبات )فنني

mailto:sahar.helu@ju.edu.jo
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قها وكيف يمكن الذاتي(. كن صادقًا مع المعلّم الّطالب حول تقديرك لمستوو تقدمه. ناقو معه التغييرات التي يجب أن يطبّ 
ننة منن المخناوف إنجازها )األهداف واإلجراءات(. أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى المرشد األكاديمي حتنى يكنون علنى بيّ 

ت المرتبطة بالمعلّم الّطالب. قّدم أمثلة للمعلّم الّطالب حنول توقعاتنك. علنى سنبيل المثنال، اعنرض هنذا بنفسنك أو والمناقشا
د ر منا يقنوم بنه هنؤالء المعلّمنين. حندّ المعلّم الّطالب يجنب أن يكنرّ  م  خر وأشر إلى أنّ اذهب مع المعلّم الّطالب لمراقبة معلّ 

. وإذا لم يكن هناك تحسينات واضحة وكافية، ناقو األمنر منع المرشند األكناديمي هالتي تنشدها من مهلة واضحة للتغييرات
 وفّكر في تنفيذ خطة الدعم.

 

باإلضافة إلى أنّه غير متعناون فني المدرسنة وال  المعلمين،االلتزام ببرنامج إعداد وتأهيل يبدو أن المعلّم الّطالب يفتقر إلى  .5
 يريد المشاركة في الحياة المدرسية.

 
متوقع منه في البيئة المدرسية. وقد تتسبب القضايا التماًما ما هو عدم فهم المعلم الطالب ، أو بالخجل يكون األمر شعوًراقد 

 الشخصية بصعوبات للمعلّم الّطالب.
 

ا كن صادقًا مع المعلّم الّطالب حول ما الحظته وامنحه فرصة للتعبير عن مشاعره. على سبيل المثال قنل لنه "أشنعر أحيانًن
أنك ال تشارك بشكل  كامل في الحياة المدرسية. هل كل شيء على ما يرام؟" اشرح للمعلّم الّطالب الثقافة المدرسية وما هو 

، كنأن تقنول لنه منثالً مخاوفنك هنذهمتوقع من الكوادر فيها. ناقو معه أمثلة محنددة لمنا الحظتنه ووضنح لنه السنبب وراء ال
رس. هذا يجعل من الصعب على المدرسة أن تعمل بسالسة وال ض األوراق للدّ "أمس رفضت مساعدة زميلنا في إعداد بع

منا لمسناعدة المعلّنم الّطالنب علنى الشنعور باالرتبناط فني الحيناة المدرسنية. وعلنى سنبيل  شنيئًاكس ثقافة مدرسنتنا". نّظنم يع
ه مألوفنة" أكثنر فني أنحناء الدراسية األخرو حتى يصبح لدينه "وجنو المباحثمدرسي  المثال، قدمه إلى بعض زمالئك من

 المدرسة.
 

 فيمناأعلم المرشد األكاديمي بأّن لديك بعض المخاوف تجاه المعلّنم الطالنب، ومنا هنو االتفناق النذي دار منع المعلّنم الطالنب 
   .يخّص التغيّرات التي يجب عليه فعلها

 

المعلّم الّطالب متحمس ويحاول جاهًدا التخطيط للدروس بفعالينة. ومنع ذلنك، غالبًنا منا يقنع بأخطناء صنغيرة حنول محتنوو  .6
 .بالمبحث تهوتشعر بالقلق حول المستوو العام لمعرفالمبحث، 

 
سناعدته علنى التخطنيط هناك ثغرات حقيقية في المعرفة بمبحث المعلّم الّطالب. ال يستخدم المعلّم الّطالب منوارد مناسنبة لم

 ويقع باألخطاء أثناء التدريس وال يطبق ما ورد في مخطط الدرس. ،لدرسه. ويشعر المعلّم الّطالب بالتوتر أمام الطلبة
 

المعرفة أو التوتر. كن  سببهاارجع إلى خطة الدرس التي أعدها المعلّم الّطالب لمساعدتك على معرفة ما إذا كانت المشكلة 
األخطاء التي ارتكبها في الدرس، وتبادل معه االستراتيجيات لمسناعدته علنى التحقنق  أين تقعصادقًا وأخبر المعلّم الّطالب 

من معرفته بالموضوع أثناء التخطيط )مثل الكتب المدرسية الجيدة والمواقع اإللكترونينة والمنوارد األخنرو(. تعناون معنه 
خطيط. أطلب من المعلّنم الّطالنب مراجعنة ة بحيث يمكنك تطوير نموذج الستراتيجيات جيدة لمساعدته في التّ لتطوير الخط

صنائح حنول تعزينز المعنارف وتهدئنة أعصنابه. وكمنا ذكرننا الرئيسة معنك قبنل كنل درس بحينث يمكننك تقنديم النّ  الشروح
 المرشد األكاديمي.بإبالغ أعاله، قم 

 
يرتكب المعلّم الّطالب األخطاء خالل البرنامج، ولكن أحيانًا يمكن أن تسير بعض األمور بشكل خناط.. قند  نتوقع أنلقد أوضحنا أننا 

 يحتاجون إلى المزيد من الدعم. ومن المحتمل أن تكون المراحل األولى من التدريب العملي كما يلي:
 

 مكنه حل ذلك من خالل عقد مناقشة مهنية. وفي حنال عندم إذا كان لدو المعلّم الّطالب قلق من التعامل مع الُموّجه، أو العكس، ي

الخبنرة المدرسنية والنذي  فنيمخاوف الّطالب أو قلقه، يمكن للمعلم الّطالنب الحصنول علنى نصنيحة منن المرشند األكناديمي  حلّ 

 سيقوم بتيسير النّقاو بين المعلم الّطالب وُموّجه المدرسة. 

 

  ّالتوصنل لحنل  بشنأنها،  ه سيكون هنالك عدد محدود من الحناالت التني لنن ينتمّ نا ندرك بأنّ معظم المشاكل. إال أنّ  حلّ  نتوقع أن يتم

 م التوجيه المناسب الذي سيتم تطويره بناًء على خطة دعم المعلمين الطلبة وبناًء على معلومات ُموّجهي المدرسة. ونقدّ 

 

  ويكمن الهدف وراء خطة دعم المعلمين الطلبة فني تقنديم الجامعة إلى دعم المعلمين الطلبة خالل وقتهم في هذا البرنامجتسعى .

المساعدة للتأكد من أّن المعلمين الطلبة قادرين على تلبية معايير المعلمين مع نهاية البرنامج، وتخّطي التقييمات لكافنة الوحندات 

مهنارات والفهنم النالزم لمواصنلة الرئيسة بنجاح، وترّكز خطة الدعم للمعلّم الّطالب على مسناعدته للحصنول علنى المعنارف وال

 تطّورهم خالل مسيرتهم المهنية المستقبلية.
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 وقند ، أو إدارتهنم الشخصنيةقد يطلب المعلمون الطلبة المزيد من الدعم سواًء لدراساتهم األكاديمينة أو ممارسنتهم فني المدرسنة .

سنننةً صننعبة للغايننة. ويمكننن حنندوث ذلننك لعنندة أسننباب وهنالننك مجموعننة مننن  يعنندّ يحنندث ذلننك فنني أوقننات مختلفننة خننالل مننا قنند 

 االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لضمان حصول المعلمين الطلبة على الدعم الذي يحتاجونه.

 

  التواصل الجيد بين جميع األطراف المعنية هو أمر أساسي لحل أي قضية. ومنن المهنم أن يقنوم ُموّجنه المدرسنة بتنبينه المرشند

 نشوئها، بحيث يتم االتفاق على الدعم وتنفيذه بأسرع وقت ممكن. فوراألكاديمي حول أي قضايا 

 

  البرنامج إذا ما تبنيّن لخخنرين أنهنم بحاجنة لخطنة دعنم. الهندف منن في من المهم أال يشعر المعلمون الطلبة مباشرةً بأنهم فشلوا

 خطة الدعم الموضحة أدناه هو أن تكون داعمة، وال ينبغي النظر إليها كإجراء عقابي.

 خّطة الّدعم

المدرسة عند نتيجةً لتحديد مخاوف معينة، سيتم وضع خطة دعم بين المستشار األكاديمي والمعلمين الطلبة )بالتشاور مع ُموّجه 
 الحاجة(. وتعمل الخطة على:

 .إبراز نقاط القوة لدو المعلم الّطالب 

 .توضيح المخاوف المتعلقة بتقدم المعلّم الّطالب 

  الممكنتحديد الدعم. 

  تحمل أهدافًا محددة. مبدئيةإعداد خطة تحسين 

  لمراجعتها.االتفاق على المدة الزمنية الالزمة لتحقيق تلك األهداف واالتفاق على تاريخ 

 مراجعة أهداف خطة الدعم

عند التاريخ المتفق عليه، يجب أن يقوم المرشد األكاديمي والمعلمين الطلبة )بالتشاور مع ُموّجه المدرسة عند الضرورة( بمراجعة 
 تقّدم المعلمين الطلبة في تحقيق األهداف.

 يجب أن يركز النقاو على:

  الطالبالمعلم  المستجدة عندنقاط القوة. 

  .التأكد من تقديم الدعم المتفق عليه 

 أي دعم مستقبلي قد يلزم. تحّري 

 :أن مرشد األكاديمي والمعلم الّطالبللفي حال تحقيق تقدم كاف  تجاه األهداف، يمكن 

 على إنهاء فترة الدعم. يتفقوا .أ
الحالة يكون مالئًما وضع أهداف مستمر، وفي تلك التقدم  الخطة الدعم المبدئية، للمساعدة في الحفاظ على  يمّددوا .ب

 جديدة أو االستمرار باألهداف الحالية ولكن بدعم إضافي.

. في حال حدوث ذلك، يتمّ فيها  يحدثيكون التقدم الذي  التيقد يكون هنالك بعض الحاالت   تعقدتحويل الحالة إلى لجنة  غير كاف 
القادم مع تحديد مجموعة من  للفوجمواصلة المزيد من الدعم، أو التأجيل لتلك الغاية، ولدو مراجعتها لكافة األدلة يتم اتخاذ قرار ل

 اإلجراءات التخاذها، أو االنسحاب من العقد وفقًا لقوانين وزارة التّربيّة والتّعليم.

 إعداد وتأهيل المعلمين هيكلية يرنامج

لمعلمني أشهر في الطنول تجمنع بنين النظرينة والممارسنة  9ساعة معتمدة من  24المعلمين هو دوام كامل،  إعداد وتأهيلبرنامج إّن 
فضالً عنن  المعلمين، إعداد وتأهيل. يتألف البرنامج من التدريس وجهاً لوجه في جامعة معتمدة تقدم برنامج 10إلى  4صفوف من ال

 ملي، بدعم من التعلم عبر اإلنترنت لكال العنصرين )التعلم المختلط(.الممارسة المهنية في المدارس من خالل التدريب الع

 المعلمين. إعداد وتأهيلتتوفر التفاصيل الكاملة للبرنامج في دليل برنامج 

 المعلمين ما يلي: إعداد وتأهيلتشمل وحدات برنامج 

 بيداغوجيا ال: 1 الرئيسة الوحدة( تعلم والتعليمPLT تركز هذه الوحدة على .).مبادإ وممارسات التعلم والتعليم 
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 اللغننة اإلنجليزيننة  المباحننث. تشننمل بيننداغوجيا مبحننث محننّدد. تركننز هننذه الوحنندة علننى تنندريس المبحننث علننم: 2 لرئيسننةا الوحنندة

 والرياضيات والعلوم واللغة العربية.

 المدرسيةالخبرة في : التدريب العملي 3 لرئيسةا الوحدة (SEP هو التدريب العملي لمدة )أسبوًعا. خالل هنذه الوحندة 20-18 

 مدارس في القطاع الخاص والعام. 3إلى  2في  الطلبةن ميالمعل يتّم تنسيب الرئيسة،

 عليمعلم والتّ بيداغوجيا التّ  – 1الوحدة الرئيسة 

يتم إجنراء مراجنع منتظمنة ألمثلنة حيث ؛ المباحثيتم استكشافها في مجموعات عبر  محاور ةخمسمن هذه الوحدة الرئيسة وتتضمن 
 : المباحث جاالتممحددة من 

  العالقات: 1المحور 

  بيئة التعلُّم: 2المحور 

  شروط التعلّم : 3المحور 

  التخطيط : 4المحور 

  تقدُّم الّطالب تقييم: 5المحور 

 المبحث: تدريس اللغة اإلنجليزية / الرياضيات / العلوم/ اللغة العربية  تدريس علم – 2الوحدة الرئيسة 

ستكون نفسها في كنال  والمباحث في المستقبل المبحث القائم على االستقصاء المحاور:، وستكون ة محاورستتضمن هذه الوحدة خمس

 .االتجاهين

  هذه الوحدة الرئيسة تتكّون من خمسة محاور كاآلتي: 

  المنهاج 1المحور : 

  المعرفة بالمحتوو التربوي: 2المحور 

  التقييم في المبحث3المحور : 

  االستقصاء في المبحث4المحور : 

  المبحث في المستقبل5المحور : 

 الخبرة المدرسية )التدريب العملي( – 3الوحدة الرئيسة 

والوحنندة  1للوحنندة الرئيسننة  النظريننة المحنناوروحنندة عمليننة ومننن المتصننور أن تكننون مظلننة احتضننان تنندمج  3 الوحنندة الرئيسننة تعنندّ 
 ممارسات عملية للخبرة المدرسية: من ثالث 3 الرئيسة ن الوحدةتتكوّ الخبرة المدرسية العملية. حيث  في 2الرئيسة 

  (1 العمليالخبرة المدرسية )التدريب 

  (2 العمليالخبرة المدرسية )التدريب 

  (3 العمليالخبرة المدرسية )التدريب 

كل وحدة رئيسة على تقييم رسمي تجاه المعايير المتفق عليها. حيث سيطلعنا تحقيق هذه المعنايير علنى تقينيم الوحندة الرئيسنة تحتوي 
لتقينيم منن خنالل الوحندات الرئيسنة . ويتوقع البرنامج أن يقوم المعلمون الطلبة بتطوير واستكشناف اسنتراتيجيات النتعلُّم والتّعلنيم وا3

 الثالث، حيث تُرُكز الوحدة الرئيسة األولى على البيداغوجيا، والثانية على المبحث والثالثة على التدريب. بالتالي تُقندم هنذه الوحندات
 الرئيسة الثالث بمجملها معلومات  رئيسة حول نشاطات المعلمين الطلبة في المدرسة.

حنندة الرئيسننة الثانيننة، سننيُطلب مننن المعلمننين الطلبننة االستكشنناف مننن خننالل االستقصنناء فنني المبحننث حننول اإلشننارة أنننه فنني الونننود 
(. ممننا يعننني أنّهننم حتننى فنني مراحننل الحقننة مننن الخبننرة المدرسننية، فقنند 4اهتمامنناتهم الخاّصننة لتطننوير ممارسنناتهم المهنيننة )المحننور 
لمدرسنة التّركينز علنى جاننب معنين منن تدريسنهم ليحصنلوا علنى التغذينة يحتاجون إلى مالحظة التّدريس أو الطلب من الُموّجنه فني ا

الراجعة المحور الثاني سيكون حول معرفة المحتوو التربوي، والذي حددته األبحاث كمعرفة تتعدو كونها معرفة بمبحنث معنين قند 
أولئك  – 1986ة بالمبحث )لي شولمان، يكون المعلم حصل عليها في الجامعة، بل معرفة تتعلق بكيفية تدريس هذه المعرفة المرتبط

الذين يفهمون نمو المعرفة في التدريس(. مما يعني أن المعلمين الطلبة سوف يسألون ُموّجهي المدرسة حول سنبب قينامهم بالتندريس 
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يتقنون التندريس بأسلوب معين، ليس بهدف التّحدي أو التّشكيك في التّدريس، ولكن ليزيد فهمهم بشكل  أفضل. وسيحاول أولئك الذين 
 .على جعله يبدو سهالً للمبتدئين، والذين بدورهم قد يصابون باإلحباط عندما ال تسير األمور بشكل  جيد كما يتوقّعون

 وتأهيل المعلمين  برنامج إعدادالجدول الزمني ل

سيقوم المعلم الطالب الخاصة بك من مشاركة الجندول الزمنني المفصنل للبرننامج معنك، ولكنن التنواريخ التني تهمنك تظهنر أدنناه. قند 
صفحة وومدرس والمعلمين الذين يزورون مدرستك  بك،تتأثر التواريخ في المدرسة بالعطل الرسمية. سيكون المعلم الطالب الخاص 

 ثالث طرق يمكنك من خاللها معرفة المزيد من المعلومات. ني للجامعةالبرنامج على الموقع اإللكترو

 التاريخ الحدث

 11/11/2021 – 24/10/2021 (1 )بلوك وبدء التدريسالبرنامج التعريّي 

 09/12/2021 – 14/11/2021 الخبرة المدرسية األولى

 12/12/2021 موعد المقال التأملي للخبرة المدرسية األولى

 12/12/2021 )بلوك(فترة تدريسية 

ً  الخبرة المدرسية الثانية في المدارس الحكومية  سيتم تحديدها الحقا

ً  فترة تدريسية )البحث االستقصائي(   سيتم تحديدها الحقا

موعد تسليم المقال التأملي للخبرة المدرسية 
 الثانية

 ً  سيتم تحديدها الحقا

ً سيتم  في المدارس الحكومية الخبرة المدرسية الثالثة تحديدها الحقا  

ً  فترة تدريسية ويوم عرض الملصق  سيتم تحديدها الحقا

موعد تسليم المقال التأملي للخبرة المدرسية 
 الثالثة 

 ً  سيتم تحديدها الحقا

ً  موعد تسليم البحث االستقصائي   سيتم تحديدها الحقا

 دريب العمليكيف تدعم المعلمين الطلبة أثناء التّ 

 الحصص  اتمالحظ

سيكون ُموّجهو المدارس على اّطالع بمنا يقنوم بنه المعلمنون الطلبنة خنالل تواجندهم فني المدرسنة طنوال الوقنت، وبالتنالي سنيقومون 
بشنكل  شنفهي حنول منا يروننه أو يالحظوننه فني ذلنك  تغذيتهم الراجعةبمتابعتهم على نحو غير رسمي كل يوم. وبإمكانهم أيًضا تقديم 

، إلنى الخاصين بهم كل أسنبوع معلمين الطلبةال لتدريس رسمية مالحظاتيقوم ُموّجهو المدرسة بتنظيم  نأ مع ذلك لدينا توقعالوقت. 
االجتماعنات األسنبوعية بالمعلومنات والتغذينة الراجعنة المكتوبنة. يجنب أن  التني سنتغذيجانب المالحظة غير الرسمية والمناقشنات، 

لحّصة على األقل )مثل الخبرة المدرسية األولى( أو تدريس مجموعنة يكون هنالك حصص مالحظة رسمية لتدريس جزء واحد من ا
نمنوذج  شنكل/من أجزاء الحّصة أو حّصة كاملة )فني الخبنرة المدرسنية الثانينة والثّالثنة علنى وجنه الخصنوص( ويجنب تسنجيلها فني 

 . صفحة البرنامج على الموقع اإللكتروني للجامعةالمتوفّر في التقييم 

ما تشنتمل المالحظنة علنى تركينز متفنق علينه حنول جواننب التطنوير التني ظهنرت خنالل األسنبوع السنابق، أو أن يحنّدد المعلنم عادةً 
الطالنب أمننًرا معينًنا مثننل أسننلوبهم فني طننرح األسننئلة. إّن تندريب المننوجهين ونمنناذج التوجينه والفيننديو المتعلننق بطريقنة تقننديم التغذيننة 

؛ وذلننك لتعزيننز المالحظننات الفاعلننة المرتبطننة بننالتطّور المهننني للمعلننم حة اإللكترونيننة للبرنننامجالصننفالراجعننة سننتكون متننوفّرة علننى 
الطالب. وهناك جزء هام في البرنامج وهو أّن المالحظات ال ينتّم تقييمهنا بنأي طريقنة، إال أّن نقناط القنوة وجواننب التّطنوير التني تنّم 

 سبوعية بما يتوافق مع معايير المعلمين.رصدها ستشّكل أساًسا إلجراءات تحديد األهداف األ

 اللقاءات األسبوعيّة

يُطلب من الموجهين الجلوس ومناقشة عمل األسبوع السابق في االجتماع األسبوعي ومسناعدة المعلنم  الرسمية،لى جانب المالحظة إ

المالحظنة الرسنمية، ولكنن فني  الطالب على ملء نموذج سجل االجتماع األسبوعي. سيكون العنصر األساسي فني هنذه المناقشنة هنو

بعض األحيان ال يمكن أن يحدث هذا مباشرة بعد المالحظة بسبب مسؤوليات الموّجه األخرو. يجب أن يشّجع النقاو التأّمنل فني منا 

الطالنب يحدث ولماذا و/ أو كيف يمكن تغيير النتاجات أو تحسينها. كما هو الحال مع الطالب، يكون أكثنر فعالينة عنندما يقنوم المعلنم 
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بمعظم التّأمل والتّحدث، مع مطالبة الموّجه تقديم المساعدة في التأمل والمناقشة. يجب أن يكون ملف خبرة المدرسة الذي يُطلنب منن 

المعلمنين الطلبنة إكمالنه )التفاصننيل فني دلينل الخبننرة المدرسنية( يجنب أن يكنون متاًحننا دائًمنا ومحنّدثًا مننع خطنط النّدروس والتّقييمننات 

من قبل المعلم الطالب. قد يُشنار إلنى علنى سنبيل المثنال مناقشنة خطنة درس لنم تنتم مالحظتنه ولكنّنه يسنمح للمعلمنين الطلبنة  المكتملة

بمشاركة النّجاح. يُطلب من الموّجه التّحقق من تحديث ملف الخبرة المدرسية في كل اجتماع. ستشير المناقشنة فني هنذه االجتماعنات 

تمكننين المعلمننين الطلبننة مننن إقامننة روابننط بننين الممارسننة )التنندريس الننذي تننم تنفيننذه أو مالحظتننه(  إلننى معننايير المعلمننين بحيننث يننتمّ 

 والمعايير.

 التّغذية الراجعة المكتوبة حول التدريس

لكترونينة اإلنسنخة ال، سيُعقد اجتماع يقوم فيه الُموّجه المدرسي بتعبئة نموذج التغذية الراجعة )المالحظةأخيًرا، كل أسبوع بعد جلسة 
لمعلنم اطنوير لتّ  توثالثة مجناالمع المعلم الّطالب. وسيوضح النموذج ثالث نقاط قوة  ا( ومشاركتهاالفتراضيةبيئة التّعلّم  موجودة في
 SMARTطبنق عليهنا شنروط األهنداف الذكينة تنيجنب وضنع مجناالت التطنوير بحينث كما م. بشكل ُمرتبط بمعايير المعلّ والّطالب، 

 غذية الراجعة خالل االجتماع األسبوعي إن لم يكن قبله.ذه التّ ويمكن مناقشة ه

 نقاط المراجعة الرسمية

أي الصننلة؛  ذوي مدرسنني المعلمننينعنندد مننن نقنناط المراجعننة التنني سننيجتمعون فيهننا مننع  المعلمننين الطلبننةسننيكون لنندو  العننام،خننالل 
على إحراز تقدم بنجاح  المعلم الطالبطرح أي مخاوف بشأن قدرة  .يتم، حيثمرشدهم األكاديمي لمناقشة وتقييم تقدمهم في البرنامج

ي من المتوقع أن يلبّ ومن خالل محادثة صادقة وداعمة ومهنية. ، وذلك ومناقشتها الجلساتفي أي جانب من جوانب البرنامج في هذه 
تحتناج تحديند مجناالت  يةالنة اسنتمرارفي حولكن بشكل مناسب كمدرسين.  ، ويكون تطورهمتوقعات البرنامج المعلمين الطلبةمعظم 

 البدء في خطة دعم فردية بعد نقطة المراجعة. ال بّد من، عند المعلّم الطالبلتطوير ل

    معايير المعلّمين

بعنصنر الممارسنة المهنينة للندبلوم المهنني النذي تنّم تطنويره وتدريسنه فني الجامعنة، علنى شنكل تحدد هذه الوثيقنة التوقعنات الخاصنة 
مجموعة من المعايير األساسية. واستكماال لمتطلبات النجناح، علنى المعلمنين الطلبنة أن يكوننوا قنادرين علنى تحقينق هنذه المعناييرفي 

لمين التي أعدت علنى أيندي مختصنين منن جمينع أنحناء العنالم، بمنا فني ذلنك نهاية البرنامج. إن هذه المعايير مستقاة وفقا لمعايير المع
وخبراتهم وممارساتهم المستمرة في العمل  2006الممكلة المتحدة وأميريكا ونيوزلندا وسنغافورة باإلضافة إلى المعاييراألردنية لعام 

 .IOEفي معهد التربية 

 المعرفة المهنية- 1 معيار المعلمين

 بالمبحثالمعرفة  1.1

 فهم المعرفة بالمبحث، أو المجال الذي سيتم تدريسه. 1.1.1

 امتالك المعرفة الالزمة بالمحتوو إليجاد خبرة ذات صلة وذات مغزو للمتعلّمين. 1.1.2

 إجادة اللغة العربية أواإلنجليزية حسب المبحث. 1.1.3

 الجانب النفسي للطفل(. امتالك المعرفة بنمو الطفل )مع التركيزعلى 1.1.4

 فهم أنواع التقييم المختلفة للتعلّم. 1.1.5

 

 المعرفة بالمحتوى التربوي 1.2

 امتالك المعرفة التربوية المناسبة بالمحتوو للمتعلمين ومجال الدراسة. 1.2.1

 فهم نظريات التعلم، وأهميتها في الممارسة.  1.2.2

 والتعليم القائمة على االستقصاء.معرفة وفهم مبادإ وممارسات التعلم  1.2.3

 

 المعرفة بالسياق 1.3

 فهم الثقافة والتقاليد األردنية وتأثيرها على الممارسة. 1.3.1
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 م.م والبيئة المالئمة للتعلّ قة بخصائص المتعلّ القدرة على تحديد العوامل المتعلّ  1.3.2

 االحتياجات التعليمية الخاصة وصعوبات التعلم.القدرة على تحديد القضايا الرئيسة المتعلقة بالطلبة ذوي  1.3.3

 

 المعرفة بالمنهاج 1.4

 فهم متطلبات المنهاج األردني. 1.4.1

 فهم المبادإ األساسية لتخطيط المناهج وتصميمها. 1.4.2

 فهم المبادإ األساسية لتقييم المنهاج. 1.4.3

 الممارسة المهنية- 2 معيار المعلمين

 التخطيط  2.1

 االستخدام الفعال للمبحث والمعرفة بالمحتوو التربوي عند القيام بالتخطيط والتدريس وتقييم التعلم وتقويمه. 2.1.1

 اختيار واستخدام استراتيجيات التدريس والموارد وفقا لالحتياجات المختلفة للطالب. 2.1.2

 ة متطلبات أعمارهم بنجاح محليوا وعالميوا.التخطيط للتدريس لتلبية احتياجات جميع المتعلمين وتمكينهم من مواكب 2.1.3

 

 التعلم والتعليم   2.2

 التواصل بوضوح ودقة مع المتعلمين وأصحاب العالقة. 2.2.1

إنشاء واستخدام مجموعنة متسلسنلة منن الخبنرات واألنشنطة المرتبطنة بأهنداف تعليمينة واضنحة ومناسنبة؛ لتعزينز إنجنازات  2.2.2
 المتعلم.

 ت عالية تلهم وتحفز المتعلمين والمحافظة على استدامتها.صياغة توقعا 2.2.3

 جمع أدلة واستخدامها بشكل منهجّي لتحسين التعليم والتعلم. 2.2.4

 بناء حجج منطقية مترابطة حول القضايا والممارسات التعليمية. 2.2.5

 

 بيئة التعلم  2.3

 إيجاد بيئة داعمة و منة للجميع والحفاظ عليها. 2.3.1

 خلق بيئة تعليمية وإدارتها بشكل فعّال لتمكين المتعلمين من التأّمل بتعلّمهم وتقييمه باستخدام التنظيم الذاتّي. 2.3.2

 

 التقييم 2.4

 اعتماد نهج متوازن الستخدام التقييم التكويني والختامي؛ لدعم تعلم الطالب. 2.4.1

 ت الطالب على اختالف قدراتهم. استخدام التمايز في التّعلم والتّعليم لتلبية احتياجا 2.4.2

 جمع وتحليل واستخدام التقييم؛ لتحسين التعلم والكشف عن نقاط القوة والقصورفي التخطيط.  2.4.3

 أخالقيات المهنة- 3معيار المعلمين 

 المعلمون كمهنيين 3.1

 العمل بفعالية مع المدرسة والمجتمع المحلي، بتوفير مستويات عالية من الخدمة. 3.1.1

 فهم وتنفيذ المسؤوليات والحقوق المهنية بشكل كامل. 3.1.2

 عامل مع اآلخرين بلطف واحترام ونزاهة.التّ  3.1.3

 مين للقيام بذلك.استخدام الموارد بنزاهة وتثقيف المتعلّ  3.1.4

 وااللتزام تجاه المجتمع الذي يعملون فيه. إظهار االحترام والتقدير 3.1.5

 مثمرة والحفاظ عليها مع أصحاب العالقة. إيجاد قنوات تواصل  3.1.6
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 التنمية المهنية 3.2

 إظهار المعرفة بضرورة االلتزام بالتطوير الشخصي والمهني مدو الحياة. 3.2.1

 إظهار الوعي بالبحوث التربوية ومساهمتها في والتعلم التعليم. 3.2.2

 اهج الدراسية والتخطيط لتطوير المدارس. التفكير بعمق في كيفية المساهمة الفعّالة في تطوير المن 3.2.3

 تقدير المهنية من خالل تحمل الطلبة مسؤولية تعلمهم وتطورهم المهنّي.  3.2.4

 أسئلة وأجوبة

 عة بين المعلّم الطالب والمدارس والطلبة واآلباء واألمهات؟قافية المتوقّ عامل مع االختالفات الثّ كيف يمكن التّ 

حديات التي قد تظهر خالل العمنل منع المعلمنين وجيه والتّ ق بطبيعة عملية التّ ه بعض األسئلة فيما يتعلّ الموجّ  مقد يتبادر إلى ذهن المعلّ 

عامنل منع بعنض المواقنف التني تظهنر خنالل الطلبة، وفي هذه الجزئية نطرح مجموعة من األسئلة وإجاباتها، بحيث تسناعدكم فني التّ 

 : الخبرات المدرسية

 ؟أولياء األمورقافية المتوقعة بين المعلّم الطالب والمدارس والطلبة والختالفات الثّ عامل مع اكيف يمكن التّ 

نحن ندرك أن لديك بعض المخاوف المشروعة وقمنا بتدوينها، بما في ذلك األسئلة الخاصنة بالمدرسنة. سنيتمّ بنذل الكثينر منن العناينة 
المعلمين الطلبة في المدارس المناسبة، مع مراعاة خصائص المندارس واألفنراد. تتمثنل إحندو الفوائند الحقيقينة للبرننامج فني  لتنسيب

 إتاحة الفرصة أمام المعلمين الطلبة لتجربة عدد من المدارس والّتعلم من ثقافة ونقاط القوة في كل بيئة: سنقوم بإدارة ذلك بعناية حتى
 نتائج الممكنة لجميع المعنيين.يتمّ تحقيق أفضل ال

ماذا لو كةان المعلمةون اآلخةرون فةي مدرسةتي غيةر متعةاونينل مثةل الموافقةة علةى تقةديم دعةم أو مالحظةة حصةة مةن قبةل المعلّةم 
 الطالب؟

المدرسننية فنني البرننامج. وإذا كانننت لننديك مخناوف محننّددة بشننأن  عنصننر الخبنرةنأمنل أن يكننون زمنالؤك مهتمننين فنني المشناركة فنني 
الّتعاون في مدرستك، فإّننا ننصحك بمناقشة هذا األمر مع إدارة المدرسنة فني المقنام األول، حينث أّن لنديهم معرفنة أفضنل بوضنعك. 

مناقشة البرنامج مع زمالئنك خنالل هنذه وسيقوم مدّرس المعّلمين في الجامعة بزيارة كل معّلم طالب في كل تنسيب، وسيكون سعيًدا ب
 الزيارة إذا كنت تعتقد أّن هذا من شأنه أن يدعم الّتعاون والّتفاهم.

 ؟التنسيبالخميس ويوم السبت. هل ستكون هذه مشكلة أثناء -دوام مدرستنا من االثنين

هم سيحضرون إلى مدرستك فني األينام التني إعالمهم بشكل  واضح بأنّ  هذه ليست مشكلة. حين حضور المعّلمين الطلبة للمدرسة سيتمّ 
  .دة في أجندة المدرسةس فيها، واستثناء األيام المحدّ تدرّ 

طالبنا؟ ماذا لو كان أولياء األمور ال يريةدون أن يقةوم المعلمةون  الطلبة بتعليمهل ستوافق إدارة مدرستنا على أن يقوم المعلمون 

 أبنائهم؟الطلبة بتعليم 

االتصاالت منع إدارة كنل مدرسنة  من خاللظر في مخاوفك وسنعيد النّ األمر، كما ت المناقشات األولية مع مديري المدارس هذا غطّ 
 أجنزاء مننإلنى قينادة بعنض يحتاج المعلمنون الطلبنة المدرسني، لنذا سن التنسنيبخبنرة التندريس جنزًءا أساسنيًا منن  تعندّ حيث مضيفة. 

كبينر إلنى حكمنك المهنني  مني إلى حندّ طاق الزّ يرجع هذا النّ حيث . التنسيب األولاملة بنهاية الدروس، والعمل على تدريس دروس ك

ك ويجب أن تكون متاًحا دائًما لدعم الطالنب فني الفصنل الدراسني إذا . ستحتفظ بالمسؤولية عن صفّ م الطالبالمعلّ حول مدو جاهزية 

 لزم األمر.

 

 كيف يمكن أن نحافظ على توافق بين متطلبات البرنامج وهيكلية العمل في المدرسة ومتطلباته؟ 

مثنل شنرط أن يالحنظ المعلمنون الطلبنة الندروس ويعملنون نحنو تندريس جنزء منهنا ودروس  البرننامج،سيتم إصالح بعض عناصنر 
سنم بالمروننة، ويمكنن تكييفهنا لتناسنب سنياقك.كما أّن هنناك فإن العديد من جوانب كيفية تطبيق ذلك في الممارسة تت ذلك،كاملة. ومع 

لذلك نعّدها قوة في إعداد البرننامج التني تمكنن المعلمنين الطلبنة  مختلفة،فائدة كبيرة للمعلمين الطلبة من تجربة مناهج وطرق تدريس 
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للمندارس والمنوجهين العناصنر  ذا سنوضنحاألساسنية.لطالمنا ينتم تلبينة المتطلبنات  لمدرسنتك،من تجربة المتطلبات والهياكل الفريندة 
 اإللزامية وكيف يمكن تقديمها في سياقات مختلفة.

 إذا كان الُموّجه غائبًا عن المدرسة ألي سبب من األسبابل فماذا سيّعل المعلّم الطالب؟

 يجب أن تحدد إدارة المدرسة اإلجراءات المناسبة لتغطية هذا االحتمال. 

 المدرسية؟ما المدة الزمنية للخبرات 

. حينث ينّسنب المعلمنون الطلبنة فني مندارس أسنابيع 10والثالثة  أسابيع 6 والثانية أسابيع 4 الخبرة المدرسية األولى التنسيب في مدة

فني ظنروف  فني مندارس القطناع الخناصالثالثنة، وو تين الثانينةالمدرسي تينحكومية في الخبرخاصة في الخبرة األولى وفي مدارس 

  استثنائية.

 هو اإلجراء الذي يجب اتخاده إذا لم تسر الخبرة المدرسية بشكٍل جيد؟ما 

بنك لمعالجنة أي مخناوف  الخاصّ  م الطالبللمعلّ ص دعمك من قبل المرشد األكاديمي المخصّ  د بوضوح لذلك. سيتمّ هناك إجراء محدّ 

 تثيرها معهم.

 اإلنجليزية؟لتدريس اللغة  مناسب المعلم الطالب مستوى ماذا لو لم يكن لدى

. يواصنل جمينع طنالب اللغنة اإلنجليزينة العمنل مين الطلبنةللمعلّ اللغة اإلنجليزية جزًءا من عملية االختيار الصارمة  في الكفاءةكانت 

تنسيب المعلنم الطالنب  إنّ  ومن المتوقع أن يكون بعضهم أكثر ثقة من اآلخرين. البرنامج،على لغتهم اإلنجليزية األكاديمية كجزء من 
 المناسبة. للمدرسة المعلم الطالب تنسيبإلى  وسنسعىاالعتبار نقاط القوة الفردية  عين في سيأخذ

 إلى أي مدى سيكون لدى المعلّم الطالب الرغبة واالستعداد للعمل وااللتزام بهذا الدور؟ هل يمكنه تحمل أعباء العمل في مدرستنا؟

سنعداء بالصنفات والكفاينات الشخصنية التني الحظناهنا فني هنذا الفنوج حتنى اآلن. كمنا أن  بعناية ونحنالمعلمين الطلبة  تم اختيارلقد 
المعّلمين الطلبة يعرفون توقعاتنا منهم كمشاركين في البرنامج، بما في ذلك المرونة والعمل الجاد واالستجابة للتغذية الراجعة. ونحن 

شعرنا تماًما. وإذا واجه أي معلنم طالنب تحنديات فردينة فني التكينف منع  واثقون من أنك ستشعر باإلعجاب بأداء المعلمين الطلبة كما
 متطلبات وضع معين، فإن لدينا خطة دعم.

 إلى أي مدى سيكون المعلمون الطلبة على استعداد لقبول التغذية الراجعة؟

 انظر إلى النقاط السابقة

 ما مدى نجاح المعلم الطالب في التكيف مع بيئة وأنظمة مدرستنا؟

 انظر إلى النقاط السابقة

 المعلّم الطالب الموجود لدينا؟ هل سنتمّكن من مقابلتهم قبل بدء التدريب العملي؟ حول باطالعناهل ستقوم 

أكند منن ذلنك. وبسنبب إخطار المدارس عن المعّلم الطالنب النذي سينضنم إلنيهم بمجنرد التّ  التنسيب عملية تستغرق وقتاً طوياًل. وسيتمّ 
نا نأمل في استضافة حدث " لقاء وتحية " في ولكنّ ضيق الوقت لن يكون من الممكن للُموّجهين من لقاء المعّلمين الطلبة قبل تنسيبهم. 

 يرغبون التواصل مع المعلمين الطلبة المخّصصين لهم. ستقّدم المزيد من التفاصيل في وقت الحق.الجامعة للموجهين الذين 

 

 

العربيةل الرياضياتل اللغة اإلنجليزيةةل  )اللغةسيقوم المعلم الطالب بمالزمة الطالب وحضور الحصص جميعها في ذلك اليوم؟  هل

 (وغيرها.

للجندول الزمنني نفسنه  ابعًنمتّ يقضي اليوم  المعّلم الطالبالطالب" ليعني أن  مالزمةنستخدم مصطلح " اإلنجليزية،نعم. في نظام اللغة 

حديد مع طالب واحد، ولكن قد تجد أن مجموعة صغيرة منن الطنالب ن عليهم قضاء الوقت على وجه التّ الذي يقضيه الطالب. ال يتعيّ 
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، إذا كان ذلك مناسبًا داخنل مدرسنتك. يجنب علنى الطالنب أن يختبنر الينوم كمنا لنو كنان المعلم الطالب ليوم كاملتستمتع "باستضافة" 

قضناء فتنرات  للمعلمنين الطلبنة وحنده منع أي طنالب. يمكنن المعلنم الطالنب يكنون من درس إلى  خر. ال يوجد توقنع بنأن ا ينتقلطالبً 

سيحضنر المعلمنون الطلبنة هذا اليوم مع المعلمنين النذين للترتيب ه االموجّ الراحة مع المعلمين اآلخرين كما في أي يوم  خر. سيحتاج 
  .عندهم الحصص

 ؟موّجهدة التي نحصل عليها؟ هل هو حضور أم شهادة ما نوع الشها

لقد فهمنا بوضوح أهمية االعتراف بعملكم في البرننامج ومسناهمتكم التني هني أمنر بنال  األهمينة. نحنن نعمنل منن أجنل إنشناء شنهادة 

تتمّ مناقشة هذا الموضوع على مستوو رفينع، وسنيتمّ مشناركة الّتفاصنيل معكنم  تعكس بدقة مستوو وأهمية دوركم في البرنامج.حيث

 .في وقت الحق

 ختيار؟ما هي معايير اختيار المُوّجهين ومن يقوم بعملية اال

هو دعم عملية التعّلم، يالتدريس و عملية ويتقنسنوات في مهنة التدريس،  3 أكثر منوهو الذي قضى  –معلم خبير  السابقة:المعايير 

 وبناًء على هذا الوصف الوظيفي، يُطلب من مديري المدارس اختيار الُموّجهين.حدي. عنده استعداد واضح للتّ  متأّملممارس 

 ؟ نسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونية؟الجامعةإرسالها إلى  ماذج ليتمّ كيف ينبغي أن تستكمل النّ 

نماذج إلى الُموّجنه وسنيتم إرسنال النمناذج المكتملنة عبنر البريند اإللكترونني مباشنرة إلنى بإرسال نسخ إلكترونية من الّ  الجامعةستقوم 

 النذي يعمنل كمرشندمندرس المعلمنين والمرشد األكاديمي المسؤول عن هذا المعّلم الطالب، مع نسخة مطبوعة تعطى للمعّلم الطالب. 

 تواصل معك في بداية التنسيب.للمعلم الطالب سيكون على  أكاديمي

 ؟موّجهلكل مين الطلبة المعلّ عدد سيكون كم 

 .لمين الطلبةاثنين من المعّ واحد أو  عنسيكون مسؤواًل  موّجه تم االتفاق على أن كلّ 

 ماذا لو لم يتقبّل الطلبة في المدرسة المعلّم الطالب؟

نقترح أن يفكر معلم الصف فني سنبل تقنديم المعّلنم الطالنب إلنى الطلبنة، كنأن نحن نفهم أن هذا يمكن أن يكون مصدًرا للقلق، لذا فإننا 

يقول: "أود أن أقدم لكم "س"، وهو خريج جامعة "ص" ومتخّصص في "ع". "س" سيعمل معنا في المدرسة و مل أن تجعلوه يشعر 
". وننود أن نطلنب أيًضنا منن الُمنوّجهين أن بالترحيب. وسيعمل معي في الغرفة الصّفية ويساعدني في دعم عملية التعّلم الخاصة بكنم

ارس يقدموا الّدعم المهني للمعّلم الطالب، حتى يتسّنى للطلبة الّتعامل معه باحترام. وبالطبع، فإّننا مدركين للفرق في الثقافات فني المند

 لذا نعمل على تنسيب المعّلمين الطلبة بشكل  مناسب لتجّنب أي ظروف صعبة أو حساسة.
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 قـالمالح

  سجل إعداد الهدف وجلسة االجتماع: 1الملحق 

 خالل االجتماعات األسبوعية. المدرسةفي  هالموجّ م الطالب كل أسبوع مع يكمله المعلّ 

 المعلّم الُموّجه في المدرسة: المعلّم الّطالب:

 التّاريخ:

 الخبرة المدرسيّة:

 المرشد األكاديمي:

 قاش )ما الذي تّم نقاشه في االجتماع مع الموّجه؟(التأّمل والنّ 

 األسئلة المقترحة: يجب استخدام معايير المعلمين كأساس  للّنقاو، وذلك لتطوير المعّلم الّطالب. ويمكن إدارة النقاو حول األهداف األسبوعية في ضوء هذه 

 

 ما الذي يميّز الممارسات الفاعلة؟ 

 ما الذي نسعى إليه خالل هذا االسبوع؟ 

  ظهرت مسبًقا؟ وماذا نحتاج لمتابعة عمليّة الّتوجيه والعمل ُقُدًما نحو تطوير هذه الجوانب؟ما القضايا التي برزت أو نقاط التطوير التي 

  ّير بها لتحقيق هذه األهداف؟ ما العمل والّدعم الالزم إلحداث الّتقّدم؟ وما هي اإلجراءات التي يمكن الس 

 

 ما الذي تّم نقاشه في االجتماع؟ 

 أهداف 3-2 به المعّلم الطالب بعد النقاو؟( )ما الذي سيقوم أهداف األسبوع األول

 األهداف
الممارسات لغاية تحقيق 

 الهدف

 مراجعة األهداف / المتابعة

 معايير المعلّمين / المحتوى الدليل على تحقيق الهدف تاريخ تحقيق الهدف

 
 

    

 
 

    

 التواقيع:

 المعلّم الموّجه: المعلّم الطالب:

  التاريخ: التاريخ:
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 نموذج المالحظات الّرسمي: 2الملحق  

 م الُموّجه:المعلّ  :/ المالحظ س الُمعلّمينُمدرّ  الُمعلّم الّطالب:

 المدرسة: :الّدرسالّصف /  :التاريخاليوم و

 لمالحظة: اتركيز جلسة 

 

 تحقيقه()يرجى االنتباه إلى أن التركيز الحالي سيكون على التطور الذي يعمل الُمعّلم الّطالب على 

 

 عطى:رس المُ الدّ ة خطّ غذية الراجعة على التّ 

 

 :سار الحصةم

 مرتبطة بمعايير الُمعّلمين(ال القوة نقاطيجري بالحصة باألخص  مامالحظة )يرجى 

 

الدرس بهدف التأّمل بما  حول/ أسئلة  لمناقشةانقاط 

 :جرو

النقاط الرئيسية التي تحتاج نقاو مع  ة)يرجى مالحظ

 (الطالب حول الحصةالمعّلم 

 

 

 القوة:  نقاط

عايير المرتبط بها من مالمعيار تعريف الدرس وتّمت مالحظتها في التي  القوة نقاط)يرجى تحديد 

 الُمعّلمين(

 

 

  معايير المعلّمين:

 

 

 تطوير:لل نقاط تحتاج

 (3طوير والتي ال تزيد عن )يرجى تحديد بعض أهداف التّ 

 

 

  معايير المعلّمين:

 

 التواقيع:

 الُمعلّم الّطالب

 

 الُمعلّم الُموّجه/  س الُمعلّمينُمدرّ 



   
 

 2021 تشرين ثاني 4 – النسخة المعتمدة –دليل المعلّم الُموّجه     |     3

 تعليمات نمودج المالحظات الرسمية: 3الملحق 

 مبحث المعلّم الّطالب )نسخة من التقرير له( :المالحظ المعلّم الّطالب:

 المدرسة:ُموّجه  المدرسة: الدرس / الصف: التاريخ والوقت:

 )بناًء على مدرس المعلّمين( المالحظةموضوع 

 ينبغي أن يكون هذا التركيز مرتبًطا بمعايير المعلمين يعمل المعلّم الّطالب على تحقيقهالحظ التركيز الحالي للتطّور الذي 

 مالحظات على الدرس )بناًء على مدرس المعلّمين(:

 الدرس ومرتبط بمعايير المعلمين()يرجى تدوين المالحظات حول ما تراه في 

 في هذا القسم، دّون المالحظات حول األحداث واإلجراءات الرئيسة التي تحدث خالل الدرس. ويمكن أن يشمل ذلك:

 ما يفعله المعلّم الّطالب. –

 ماذا يفعل الطلبة لالستجابة للمعلّم الّطالب؟ . –

 كيف يستجيب المعلّم الّطالب للطلبة؟. –

 كيف أدار المعلّم الّطالب السلوك؟. –

 كيف قدم المعلّم الّطالب التعليمات؟. –

 كيف فسر المعلّم الّطالب المفاهيم األساسية؟. –

 ما الذي فعله الطلبة أثناء قيام المعلّم الّطالب بالتدريس؟. –

 كيف قدم المعلّم الّطالب الدرس؟ –

 لدرس؟كيف قام المعلّم الّطالب باالنتقال من جزء إلى  خر في ا –

 الموارد التي اختارها المعلّم الّطالب من الدرس وسبل استخدامها. –

 سجل األحداث اإليجابية واإلجراءات التي يمكن استخدامها للمناقشة التطويرية بعد الدرس.

 بحسب اختيار مدرس المعلّمين.  –يمكن تنظيم هذا القسم وفقًا للوقت أو مجمعة بحسب المبحث 

 

م المعلّم الّطالب بالمقارنة مع معايير المعلمين. أضف ق بتقدّ واإلجراءات الهامة لتسجيلها والتي تتعلّ تحديد األحداث 

 تعليق توضيحي لكل استخدام للمعيار )المعايير(.

 

 قدم تفاصيال كافية ليتمّكن القارإ من فهمها إذا لم يكن موجوداً في الدرس )مثل معلم المبحث(.

 

تعليمات للمعلمين الذين يراقبون الدروس. نماذج من بيانات المعلّم الّطالب الستخدامها في مالحظات الوثيقة الداعمة: 

 الدرس.

 نقاط النقاو:

 )يرجى مالحظة المطالبات للنقاو بعد الدرس(

 لك:استخدم هذا القسم لتطوير تفكير المعّلم الّطالب فيما يتعلق بالمالحظات في العمود المقابل. ويمكن أن يشمل ذ

 

تساؤالت حول المرجعية المنطقية للمعلّم الّطالب التخاذ اإلجراء والتي ستناقشها بعد ذلك )مثل لماذا اخترت  –

 تنظيم المجموعات بهذه الطريقة؟(

تعليمات للمعلّم الّطالب لدراسة بدائل الخيارات التي قاموا بها )مثل: ما الذي كان يمكن أن يكون مختلفاً إذا  –

 جموعات بحسب التحصيل بدالً من األصدقاء لهذا النشاط؟كنت قد رتبت الم

رأيك / نصيحتك حول الحدث / اإلجراء المبررة بمنطق واضح )مثل في حالة مماثلة كنت قد ارتب  –

حدي للطلبة م المزيد من التّ المجموعات بحسب التحصيل ألن هذا يعني أن بإمكانك أن تميّز المهمة وتقدّ 

 بالعبث بعد أن انتهوا من الحل بسرعة(.المتمّكنين والذين بدأوا 

أسئلة حول تصور المعلّم الّطالب لجزء من الدرس الذي ترغب في استكشافه بشكل  أكبر )مثل: ما مدو  –

 م في أقل مستوو من الدرس؟(فعالية نشاط المجموعة في تطوير التعلّ 

معلّم الّطالب لتطويرها / تعلّمها في التعليق على نقاط القوة واالستفسار حول السبل التي يمكن أن يتخذها ال –

 فيد من ذلك في الدروس المستقبلية؟(تالمستقبل )مثالً: فكرت بعناية في تنظيم هذا النشاط، كيف س

 

ينبغي أن تشكل هذه األسئلة األساس الذي تُبنى عليه مناقشة تعليقاتك بعد الدرس مع أفكار المعلّم الّطالب الخاصة بالدرس 

 على كيفية تقدم المناقشة. ومناقشتها بناءً 

 للتأّملتجنب "إخبار" المعلّم الّطالب ما يجب القيام به في هذا العمود. ركز على تعميق أو الكشف عن أفكارهم كأساس 

 والتعلّم.

 الوثيقة الداعمة: لغة التغذية الراجعة ومحادثات تحديد الهدف )األجزاء التي تتعلق بتعميق التفكير(
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 سة:نقاط القوة الرئي

 )يرجى تحديد جميع مجاالت القوة التي شاهدتها في الدرس وتحديد معايير المعلمين المرتبطة بها(

 تلخيص نقاط القوة بناًء على النقاط المشار إليها في العمود أعاله. حدد المراجع من المعايير لكل نفطة قوة.

 في مالحظات الدرس.ُموّجه الستخدامها لل نموذجية الوثيقة الداعمة: نماذج من بيانات

 

  نقاط تحتاج للتطوير:

 أهداف( 3)يرجى تحديد بعض األهداف الخاصة بالتطور، ال يزيد عن 

 

ينبغي أن تكون هذه التوصيات محددة وذات عالقة بالنقاط التي أثيرت في عمود "المناقشة" أعاله، أو الناشئة عن مناقشة 

 .ربط كل هدف بمعيارالتغذية الراجعة. وينبغي 

 التواقيع:

 موّجهالمعلّم ال مدرس المعلّم م الّطالبالمعلّ 

 



   
 

 2021 تشرين ثاني 4 –النسخة المعتمدة  –دليل المعلّم الُموّجه     |     5

 الدروس يالحظونمين الذين تعليمات للمعلّ : 4الملحق 

 تصميم الدرس

 أهداف ونتائج واضحة

 مشتركة ونتاجاتأهداف 

 تحفيز على البدء بالمشاركة

 عبارة افتتاحية لمراجعة ما تم تعلّمه سابقًا

 للمادة الجديدةعبارة افتتاحية لالستعداد 

 مجموعة من األنشطة في الدرس

 أنشطة مرتبطة باألهداف

 روابط )مؤشرات( بين األنشطة

 لجنة لتعزيز التعلم

 

 طرح األسئلة

 أسئلة مغلقة / مفتوحة

 طول السؤال

 وضوح السؤال

 مخطط أو عفوي

 المعلم يطرح األسئلة

 الطلبة يطرحون األسئلة )على المعلم / طلبة  خرين(

 المعلم على سؤال الّطالبيجيب 

 يساعد المعلم الّطالب على اإلجابة عن السؤال 

 طرح أسئلة المتابعة الستكشاف إجابات معينة

 استخدام وقت التفكير

 طرح األسئلة للتقييم والتحقق وتوسيع التفكير واالستكشاف

 من سيُطرح عليه السؤال؟ طالب واحد أو جميع الطلبة 

 األسئلة الهادفة 

 )ال( لرفع األيدي لإلجابة 

 المشاركة -تكوين األزواج -التفكير 

 الوقوف، التوقف، التقّدم، الرجوع 

 تغيير درجة التحدي

 طرح أسئلة متسلسلة لتطوير التفكير المنطقي 

 يأخذ التدريس في االعتبار خصائص المتعلم

 مالحظات في خطة الدرس حول التميّز 

 ترتيب الطلبة في مجموعات 

 المهام طبيعة

 طبيعة الموارد الداعمة

 التعليمات

 البصرية / اللفظية -التعليمات المقدمة 

 أنشطة التوّسع المتوفرة 

 دعم / تبسيط للطلبة الذين يواجهون صعوبات 

 اختيار الّطالب للمهمة

 أمثلة جذابة

 الدعم 

 األسئلة الهادفة 

 منح مهام أكثر صعوبة للمتفوقين وليس المزيد من العمل

 

 ماذا يّعل الطلبة؟

 االستماع إلى المعلم

 االستماع إلى الطلبة اآلخرين

 الكتابة

 المناقشة

 المشاهدة

 التطبيق )التجارب والمهام العملية(

 العمل على اللوح 

 التحرك في جميع أنحاء الغرفة

 شفهيًا -اإلجابة على األسئلة 

 إكمال ورقة العمل

 حظات / إنجاز المهامتدوين المال -الكتابة في دفتر التدريبات 

 تقييم الذات

 تقييم الزمالء 

 صياغة / تحسين المهام 

 المهام المستقلة / والعمل ضمن زوج / مجموعة من الطلبة

 تشتيت اآلخرين

 االبتعاد عن الدرس

 تدوين المالحظات

 الطالب يأخذون المالحظات بشكل مستقل

 المالحظاتالمعلم يوجه الطالب إلى تدوين 

 المعلم يوجه ما يكتب

 مالحظات الّطالب تعكس عملية التعلّم

 مالحظات الّطالب تحتوي على ثغرات

 المالحظات فيها عالمات / تعليقات المعلم

 

 كّاءة استخدام الوقت

 الموارد المعدة مسبقًا

 توزيع المواد

 وتيرة العمل 

 منح وقت للتفكير

 منح الطلبة حدود زمنية لكل مهمة

 د الوقت المناسب للمهمةتحدي

 ديد وقت مرن لالستجابة الحتياجات الطلبة حت

 أنشطة طويلة مقسمة إلى أنشطة أصغر 
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 تخريب متعمد للدرس

 ماذا يّعل المعلم؟

 تقديم المعلومات

 تقديم التعليمات

 تطوير النماذج 

 طرح االسئلة

 الرد على أسئلة الطلبة 

 تقديم دعم شخصي

 التحقق من االستيعاب 

 التقييم

 الشرح

 وتوضيح األفكار الرئيسة تلخيص

 إدارة المناقشة

 المهام اإلدارية

 انضباط الطلبة 

 

 تقييم عملية التعلّم

 مشاركة أهداف عملية التعلّم

 مشاركة معايير النجاح

 طرح األسئلة لتقييم التقدم

 جمع المعلومات عن التقدم والتكيف كاستجابة لذلك

 التقييم الذاتي

 تقييم الزمالء 

 تقييم المعلم

 تقديم التغذية الراجعة 

 تخصيص وقت للتحسين 

 يتفّكر الّطالب في التقدم

 مناقشة معايير االمتحان

 وضع عالمات على المهام المكتوبة

 

 التعلم األوسع

 الرجوع إلى قيم المدرسة

 تطوير محو األمية، تعلّم الحساب

 تطوير القيم االجتماعية

 رفع الطموحات

 

 عند إعداد النشاط

 وتوقيت واضحينتعليمات 

 التحقق من االستيعاب

 الوقت المحدد للطلبة لطرح األسئلة

 تطوير نماذج للنشاط

 المنهجية  –ترتيب الطلبة في مجموعات 

 إعطاء الطلبة الخيارات 

 مشاركة النتائج / معايير النجاح

 رابط واضح للتقدم

 البيئة الصّّية 

 ودودة

 هادفة 

 طبيعة التفاعل بين الطلبة والمعلمين

 الطلبة يستمعون إلى بعضهم البعض

 الطلبة يقاطعون اآلخرين أثناء الكالم

 تم توضيح التوقعات

 تم تعزيز التوقعات 

 استخدام مجموعة من أساليب إدارة السلوك 

 استخدام العقوبات والثناء

 السلوك التعاوني

 مشاركة الطلبة 

 نظافة الغرفة

 استخدام شاشات ومحفزات بصرية

 للتّّكر بهاأسئلة عامة 

 ما الذي يتعلمه الّطالب؟ •

 كم تعلّم الّطالب؟ •

 هل يعمل جميع الطلبة علی قدم المساواة؟ •

 ما مدى الصعوبة التي تواجه الطلبة في التّكير؟ •

 هل يشارك جميع الطلبة في الدرس؟ •

هل يتم تحدي جميع الطلبة علی المستوى الصحيح  •

 ألدائهم الحالي؟

 الّطالب؟كيف يعرف المعلم ما تعلّمه  •
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 المؤشرات الضعيّة للتعلّم :5الملحق 

 

 المؤشرات الضعيّة للتعلّم

 )يمكن مالحظتها بسهولةل ولكنها غير مرتبطة بعملية التعلّم(

 

 )وخاصة فيما يخص المهام المكتوبة( الطلبة منشغلون وقد أنجزوا الكثير .1
 الطلبة مشاركون ومهتّمون ومتحفّزون .2

 الراجعة والشرحالطلبة منتبهون للتغذية  .3

 الغرفة الصفّية منظمة وهادئة وتحت السيطرة .4

 تم تغطية المنهاج )أي تم تقديمه للطلبة بأنماط مختلفة( .5

حصل )بعض الطلبة( على اإلجابات الصحيحة )سواء استوعبوها أم ال أو قاموا بإعادة  .6

 . (تطوير إجاباتهم بشكل  مستقل
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 لتحديد الهدف لغة التغذية الراجعة ومحادثات: 6لملحق ا

 لغة للشروع في محادثة

 لقد استمتعت حقا بهذا الدرس... -شكراً  •

 بنفسي كم هو درس مثير لالهتمام. لقد تعلمت الكثير عن ]الموضوع[ •

 كم هو يوم طويل. أحسنتم ألنكم قضيتموه بالكثير من الطاقة! •

 حسنًا، ما هي أفكارك الخاصة بالدرس؟ •

 عليها؟ما هي النتائج التي تود الحصول  •

 ما الذي سيجعل هذه المحادثة قيّمة بالنسبة لك؟ •

 هل يمكنني التأكيد على الوقت المتاح لدينا اليوم؟ •

 لغة للتشجيع على التّكير العميق

 ماذا فعلت، على وجه التحديد، حتى أصبح هذا الجزء من الدرس قوي جًدا؟ •

 التدريس؟كيف يمكن أن تستفيد من جوانب القوة األخرو في أساليبك في  •

 ما هو تأثير ذلك على التعلّم؟ •

 كيف يمكن أن تقوم بذلك؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدث؟ •

 كيف يمكنك تكييف هذه المرحلة لتعميق عملية التعلّم؟ •

 هنا؟بما هي النظرية / البحث التي تعرف أنه ذو عالقة  •

 لغة لمواصلة المحادثة

 ما هو الجانب اآلخر من التدريس الذي لفت انتباهكم اليوم؟ حسنًا، لقد قضينا بعض الوقت في مناقشة "س".  •

 أعتقد أننا تناولنا الكثير من الجوانب الخاصة بهذا الموضوع. ما الذي ينبغي أن نناقشه بعد ذلك؟ •

 حسنًا، لذلك دعونا نتابع. أخبرني عن أي الجوانب التي تشعر تجاهها بالفخر في هذا الدرس... •

 ناقشة "س" اآلن. أعتقد أن هذا أمر مثير لالهتمام ألن ...أود أن أقترح أن ننتقل لم •

 دقيقة متبقية. ما الذي ينبغي أن نستكشفه في الوقت المتبقي؟ 15لدينا  •

 اللغة للحصول على التّاصيل

 أخبرني المزيد عن ذلك ... •

 ماذا أيًضا؟ •

 ما هي األدلة التي تستخدمها لهذا البيان؟ •

 هذا الخيار؟ما هو المنطق الذي دفعك التخاذ  •

 الحظت... ]مثالً أن بعض األطفال لم يشاركوا[. كيف يمكن مقارنة ذلك مع الدرس النموذجي؟ •

 لغة للتلخيص  

 التفكير في كل ما ناقشناه، برأيك ما هي أهم نقاط عملية التعلّم بالنسبة لك؟ •

 لقد غطينا الكثير اليوم. كيف تلخص محادثتنا؟ •

 بالنسبة لك في محادثة اليوم؟ما هي العناصر القوية / المفيد  •

 ما هي الجوانب التي تعلّمتها في هذه المحادثة؟ •

 كيف سيؤثر هذا النقاو على أسلوبك في التدريس؟ •

 لغة مشاركة اإلدخال

 أوافق )ثم أعطي األسباب إذا استطعت( •

 أعتقد أن تلك كانت أفكاراً / تعليقاً مفيداً جداً منكم ألن... •

 يمكنني استخدامها في هذه الحالة هي ... ألن ...إحدو االستراتيجيات التي  •

 الحظت... •

 أتساءل عما إذا كان... •

 …هذه منهجية مثير لالهتمام. )لم أكن أعتقد ذلك(. أحبها ألنها •

 …أعتقد أنه قد تكون هناك طرق لتعزيز عملية التعلّم بشكل  أكثر فعالية في هذه الحالة. فمثالً  •

 القوة هذه وهو ... ألن.. هناك شيء قد تقوم به لتعزيز نقاط •

 اللغة الّعّالة لتحديد األهداف

 ضع مناقشتنا في االعتبار، ما هي األهداف التي ترغب في تحديدها لنفسك؟ /  •

 ما هي التغييرات التي تريد أن تحققها؟

 كيف ستعرف أنك قد حقَقت ذلك؟ •

 ما الذي سيتعين عليك القيام به لتحقيق ذلك؟ •

 التي تحتاجها لتحقيق ذلك؟ما الدعم أو المدخالت  •

 كيف يمكننا أن نضع إطاًرا للعمل كهدف إيجابي؟ •

 ما هو تأثير هذا الهدف على عملية التعلّم؟ •

 هل هذا الهدف / الجدول الزمني هو تحد  كاف  لك؟ •

 الهدف الذي أود اقتراحه هو ... •

 لغة مّيدة أخرى تسمعها
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 بيانات نموذجية الستخدامها في مالحظات الدرس: 7الملحق 

 :التعليمات

س المعلّمين عند التعليق على أداء المعلّم  ّ الطالب فيما يلي بعض األمثلة على البيانات التي يمكن استخدامها من قبل ُموّجهي المدارسي ومدرب

ز  مالحظةأثناء  الممارسة المهنية، وهو ما يمكن مالحظته بسهولة في  - 2الدرس بشكل رئيس على معيار المعلمين  مالحظةالدرس. وستركب

واختيار إضافة المالحظات عليها. ويمكن استخدام هذه البيانات في كل من  المالحظةالدرس. وقد تجد أيًضا أدلة على معايير أخرو من خالل 

ق على جميع المجاالت التي يجب أن تختارها ألنك أقسام المالحظات وجوانب القوة الرئيسة في نموذح المالحظة. وليس من الضروري التعلي

ق تعتبرها األنسب لك. ومن المرجح أنك ستحتاج إلى إضافة تعليقاتك الخاصة وتعديل البيانات الواردة في األمثلة أدناه. يجب تجنب نسخ ولص

 هذه العبارات، ولكن استخدمها بمثابة مصدر إلهام لتطوير مالحظاتك الشخصية الخاصة بك.

 التخطيط  2. 1

 المعلم الطالب: 

 يخطط للدروس لتسليط الضوء على المفاهيم الخاطئة الشائعة في هذا الموضوع 

 يخطط للدروس لمعالجة المفاهيم الخاطئة في هذا الموضوع 

 يظهر االستعداد الجيد للدرس الذي يقدمه 

  تم تقديمه يللدرس الذي المعرفي على دراية كافية بالمحتوو 

 علن أسئلة الطلبة حول معرفة المحتوو يمكنه اإلجابة 

  للطلبة في الصف العمريةيدّرس هذا الموضوع في مستوو مناسب للفئة 

 مجموعاتاليخطط لتلبية احتياجات الفرد و 

 يخطط لألنشطة المناسبة للمتعلمين فيما يتعلق بمعرفة المحتوو الذي تم تدريسه 

  والطالبيخطط للدروس التي تظهر الوعي حيال سياق المدرسة 

 تم تدريسهيالذي  للمحتووللحصول على معرفة متعمقة  يستعد بشكل فاعل 

  واضحة ومتسلسلة  ونتاجاتهأهداف الدرس 

  الدرس نتاجاتأنشطة الطلبة تساهم في تحقيق 

  مخطط الدرس مبني على جدول زمني 

 يتم استخدام وقت الدرس بشكل  فعال 

 هناك فرص لمراجعة وتعزيز عملية التعلّم 

 س يستجيب لقضايا عملية التعلّم الناشئة عن الدروس السابقةالدر 

 والتعليم عملية التعّلم 2. 2

 المعلم الطالب ...

  المبحثعرفة ميستخدم اللغة العربية / اإلنجليزية بدقة لنقل 

  الدرس مبحثيقدم تفسيرات واضحة للمعرفة في محتوو 

  المبحثيستخدم أمثلة مناسبة لتوضيح المعرفة في 

  يدرك سوء الفهم في استيعاب الطلبة 

 يستجيب للمفاهيم الخاطئة في الدرس ويعالجها 

 يطور روابط مع ما تم تعلّم في الدروس السابقة، بما في ذلك عملية التعلّم متعدد التخصصات 

 يبني على المعرفة المسبقة للطلبة 

 يدير األنشطة في الدرس التي تساعد الطلبة على تحقيق تقدم جيد 

 الطلبة في أهداف عملية التعلّم ونتائج الدرس يشرك 

 يوازن بين لغة التعليم التي يستخدمها المعلّم مع إتاحة الفرص للطلبة للتحدث والمساهمة في الدرس 

  المبحثيستخدم أنشطة المناقشة لتوسيع مجاالت التفكير للطلبة ومستوو استيعابهم ضمن مجال 

  المبحثيستخدم األسئلة لتوسيع مجاالت التفكير للطلبة ومستوو استيعابهم ضمن مجال 
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  المبحثيوضح الحماس والتحفيز والفائدة في 

 يشجع الطلبة على تحديد توقعات عالية ألنفسهم 

  يوضح التوقعات العالية لجميع الطلبة 

 يعد الطالب ليكونوا قادرين على التفكير النقدي 

 لقائم على االستقصاء بشكل  مناسبيستخدم التعلم ا 

 )يتسم بالمرونة واالستجابة الحتياجات المتعلمين في الدرس )أي أنه قادر على الخروج عن خطة الدروس عند الضرورة 

 بيئة التعلم 2. 3

 يشعر جميع الطلبة باألمان أثناء الدرس

 يشعر الطلبة بالراحة عند طرح األسئلة والتعبير عن أفكارهم 

  يشارك جميع الطلبة في عملية التعلّميتوقع أن 

 يتم التعامل مع جميع الطلبة بإنصاف واحترام 

 هناك توقعات واضحة ومتسقة للسلوك 

 يتم تنفيذ توقعات السلوك بما يتماشى مع الممارسات المدرسية 

  في عملية تعلمهم أثناء الدرس للتأمليتم إعطاء الطلبة فرًصا 

 ومسؤولين عن عملية تعلمهم يتم تشجيع الطلبة ليكونوا مستقلين 

 التقييم 2. 4

 المعلم الطالب ...

 يستخدم استراتيجيات لتقييم التقدم المحرز خالل الدرس 

  يتبادل مع الطلبة معايير النجاح 

  يوفر الفرص للطلبة للتقييم الذاتي وتقييم مهام الزمالء 

 يقدم للطلبة التغذية الراجعة حول التقدم المحرز 

 الطلبة حول تقدمهم يشارك في حوار مع 

 يمنح الطلبة فرصاً للعمل بناء على التغذية الراجعة المقدمة 

 يعمل وفق نتائج التقييم في تشخيص عملية التعلّم 

  يستخدم نتائج التقييم لتعزيز فرص التعلم في المستقبل 
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 : التغذية الراجعة لُموّجه المدرسة8الملحق 

يجب أن يقوم الُمعّلم الُموّجه باستكمال النموذج اآلتي في نهاية الخبرة المرحلة الختامية خالل الخبرة المدرسية، بحيث يمثل هذا النموذج 
 .المدرسية ومناقشته مع الُمعّلم الطالب

 الُمعلّم الُموّجه: الُمعلّم الطالب:

 الخبرة المدرسية: المدرسة:

عّلم الطالب بالمقارنة مع كل معيار من معايير الُمعّلمين. وستحتاج إلى الرجوع إلى الفئات الفرعية من معايير الُمعّلمين في دليل يرجى تدوين رأيك في التقدم الذي أحرزه المُ 

 الُمعّلم الُموّجه.

 سياق والمعرفة في المنهاج(الوالمعرفة في  المحتوو التربويالمعرفة في المبحث والمعرفة في  :)يرجى تدوين رأيك حول بعض أو كل ما يلي المعرفة المتخصصة

 

 التعلم والتقييم( التخطيط، والتعلم والتعليم، وبيئة :)يرجى تدوين رأيك حول بعض أو كل ما يلي الممارسة المهنية

 

 المهنية كمدرس والتطور المهني( :يرجى تدوين رأيك حول بعض أو كل مما يأتي) األخالقيات المهنية

 

 العامة: المالحظات

 

 األهداف من الخبرة المدرسية القادمة:

 مالحظات الُمعلّم الطالب:

 

 مالحظات مدرس الُمعلّمين:

 التواقيع:

 مدرس الُمعلّمين الُمعلّم الطالب الُمعلّم الُموّجه

 التاريخ: التاريخ: التاريخ:

 


