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المحتويات
الموضوع
مقدمة:
-

أهداف التربية الميدانية

-

مهام الطالب المعمم

-

ضوابط اإلنذار والحرمان والرسوب لمطالب المعمم

-

آلية تقويم الطالب المعمم في مقرر التربية الميدانية

-

توزيع الدرجات لمقرر التربية الميدانية

-

استمارة رصد درجات الطالب.

-

بطاقة تقويم المشرف التربوي لمطالب  /المعلم في األداء التدريسي .

-

بطاقة تقويم المشرف التربوي لمطالب المعمم في مرحمة المشاهدة .

-

بطاقة تقويم المشرف لمطالب المعمم في الورش التدريبية .

-

بطاقة تقويم مشرف التربية الميدانية لمطالب المعمم في التواصل االجتماعي والتعمم
اإللكتروني والدروس النموذجية

-

بطاقة تقويم مدير المدرسة لمطالب المعمم في التربية الميدانية .

-

بطاقة تقويم المعمم المتعاون لمطالب المعمم في التربية الميدانية.
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يقذيح:

تُشكل التربية الميدانية الركن األساس في عممية إعداد معمم المستقبل ،إذ ال يمكن تزويد
المؤسسات التعميمية بمختمف مستوياتيا بمعممين قادرين عمى إنجاز األىداف التي تسعى إلييا تمك
المؤسسات من دون تأىيميم عمميا لمقيام بما يراد منيم بكفاية وفاعمية.

ولما كان إعداد المعمم ىو األساس في العممية التعميمية التعمُمية كان البد من أن يكون برنامج التربية
َّ

طا لو ،ىادفًا ،لو األثر الكبير في زيادة ثقة الطالب المعمم بنفسو ،وذلك
نظما
تنظيما دقيقًا مخط ً
ً
الميدانية م ً
من خالل اإلشراف الموجو الذي يقوم بو كادر من أعضاء ىيئة التدريس المؤىمين لتنفيذ خطة البرنامج
لمن سيمارس مينة التعميم ،بحيث يتم إكساب الطالب المعمم كفايات وميارات عديدة ،ومنيا التخطيط

لمتدريس ،واستراتيجيات وطرق التدريس المختمفة ،وآليات تقويم تعمم الطمبة ،وتصميم واستخدام الوسائل

التعميمية ،وميارات االتصال مع الطمبة ،وادارة غرفة الصف ،والتعزيز والدافعية ،وكيفية توظيف مصادر

التعمم المتنوعة.

وصف انًقزر:

التربية الميدانية
رمز المقرر

نهج ـ 8

الوحدات الدراسية

 8وحدات

المتطمبات السابقة

اجتياز الطالب جميع مقررات برنامج اإلعداد بنجاح.

أهذاف انتزتيح انًيذانيح:

تسعى التربية الميدانية إلى تحقيق األىداف اآلتية لدى الطالب المعلم:

-1

إكسابو اتجاىاً إيجابيا نحو مينة التدريس واالنتماء ليا.

-2

التعرف عمى البيئة المدرسية بكافة عناصرىا.

-3

تنمية ميارتو عمى المالحظة اليادفة التي تساعده عمى تعديل وتطوير أدائو التدريسي.

-4

تعرف المناىج الدراسية في المرحمة التي يعد لمتدريس بيا.

-5

تنمية مياراتو لمتخطيط لمتدريس ،وتنفيذه ،وتقويمو.

-6

تنمية شخصيتو لممارسة األدوار االجتماعية والمينية المختمفة.

-7

التنمية المينية المستمرة خالل فترة التدريب.

-8

التحمي بأخالقيات مينة التدريس .
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يحتىي انخثزج انًيذانيح ويزاحهها

المرحمة

م

الزمن (األسبوع)

1

المقاء التحضيري لمتريبة الميدانية

الثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2

برنامج الورش التدريبية

الثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

3

المشاىدة والمالحظة الصفية

الثالث

4

التدريس التجريبي

الرابع والخامس

5

التدريس الفعمي

من الخامس الي الرابع عشر

6

التواصل االجتماعي والتعمم اإلليكتروني

من الثاني الي الرابع عشر

7

المقاء الختامي

الخامس عشر

 يهاو انطانة انًعهى:


انتسجيم و يًارسح دور انًعهى انزسًي

 التسجيل المبكر في مقرر التربية الميدانية حال اإلعالن عن ذلك والمبادرة بسرعة اختيارالمدرسة لدى المشرفة العامة عمى التربية الميدانية.
 استالم خطاب التوجيو لممدرسة المتعاونة والمباشرة في اليوم الذي يميو كحد أقصى في تنفيذالمرحمة األولى ،المشاىدة .
 االلتزام بالحضور لممدرسة وعدم تغييرىا في أي حال من األحوال بحيث تبدأ ساعات الدوامببدء الدوام اليومي لممدارس وتنتيي بانتيائو.
-

يمتزم الطالب المعمم بأنظمة الجامعة والمدرسة المتعاونة التي يتدرب فييا.

 حضور الورش التدريبية التي ستعقد داخل الكمية. تقديم نسخة من جدول الحصص المدرسية إلى مشرف التربية الميدانية. االلتزام بتنفيذ جدول الحصص المدرسية ( 12حصة كحد أقصي اسبوعيا اساسية واحتياط)المكمف بو وسائر األعمال التربوية واألنشطة المدرسية سواء أكانت صفية أم غير صفية.
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 التحضير اليومي لمدروس المنوط بو تدريسيا. الحرص عمى عكس صورة مشرفة لمكمية والجامعة داخل المدرسة وخارجيا. التواصل مع مشرف التربية الميدانية لتحقيق أكبر قدر من اإلفادة. إقامة عالقات مينية طيبة مع أسرة المدرسة المتعاونة قائمة عمى االحترام المتبادل. التعاون مع المعمم المتعاون في أثناء التدريس ،واألنشطة األخرى ،واالختبارات(الفصميةوالنيائية).
 التزام الطالب المعمم بالمشاركة في االختبارات النيائية (مع مراعاة ظروف الطالب الذي لديومقررات متبقية وذلك بالتنسيق مع المشرف التربوي وقائد المدرسة)
 تنفيذ الموائح المدرسية في التعامل مع المشكالت الطالبية والمجوء إلى الطرق التربوية فيحميا دون استخدام العقاب البدني.
 المشاركة في االجتماعات الدورية التي تعقدىا المدرسة لمدرسييا وألولياء األمور. التعاون مع مشرف التربية الميدانية وتقبل التوجييات لتصحيح المسار وتطوير األداء . في حال وجود أي استفسار أو اعتراض يتم الرجوع إلى مشرف التربية الميدانية. االلتزام بالحضور وعدم الغياب إال لمضرورة مع الحرص عمى تبميغ إداراة المدرسة ومشرفةالتربية الميدانية.
 ضىاتط اإلنذار وانحزياٌ وانزسىب نهطانة انًعهى
ويحال إلى
 ينذر الطالب المعمم إذا أخل باألنظمة والموائح المعمول بيا بالمدارس والكميةُ ،لجنة تأديب الطالب بالكمية ويضم إلييا المشرف من الجامعة.

 ينذر إنذار أول وثان لغيابو وفق المعمول بو بالنظام ببقية المقررات في المستويات السابقة. يحرم الطالب من مواصمة التربية الميدانية إذا بمغت نسبة الغياب  %25من عدد أيامالتدريب.
 يرسب الطالب المعمم إذا حصل عمى درجة أقل من  %66وال يحق لـو إعادتيا إال بقرار منمجمس القسم ومجمس الكمية.
تقىيى
 آنيح
انًيذانيح:

انطانة

انًعهى

في

يقزر

انتزتيح
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أوال ـ تقىيى يشزف انتزتيح انًيذانيح:
ويتم ذلك عبر مراحل ثالث ىي:
 1ـ المرحلة األولى ـ المشاهدةٌ :تم تقويم الطالب المعمم من قبل مشرف التربية الميداني خالل
زيارتو لمطالب المعمم في أثناء فترة المشاىدة وتخصص ليا (من خالل استمارة يقوم الطالب
بتعبئتيا في االسبوع األول من دوامو بالميداني " 3استمارات عمى األقل") ويخصص ليا درجة
. %5
 2ـ المرحلة الثانٌة ـ التدرٌس التجرٌبً :يتم تقويم الطالب المعمم من قبل مشرف التربية
الميدانية خالل زيارتو الصفية األولى لمطالب المعمم في أثناء فترة التدريس التجريبي بعدد زيارة
واحدة لممشرف التربوي  ،بغرض تييئة الطالب لمزيارات التقويمية (ال تحتسب من درجة الطالب
النيائية).
 3ـ مرحلة التدرٌس والتقوٌم (الفعلً) :يتم تقويم الطالب المعمم بعدد زيارتان من قبل المشرف
التربوي عن طريق استمارة التقويم ويخصص ليا درجة .%66
توزع الدرجات كما ٌلً:
 التدريس الفعمي%66 : الحضور وااللتزام بالدوام المدرسي %16 ممف اإلنجاز .%26 مدير المدرسة .%5 المعمم المتعاون .%5المجموع %166
ـ ملف االنجاز:
أ ـ المشاىدة %5 :من خالل قيام الطالب المعمم بحضور ال يقل عن ثالث حصص صفية عند
المعمم المتعاون وتعبئة النموذج المخصص لذلك.
ب -حضور الورش التدرٌبٌة :تخصيص ( )% 6لحضور الطالب لمورش التدريبية التي ستنفذ
داخل الكمية وخارجيا ضمن جدول زمني معمن.
ج ـ التواصل االجتماعً والتعلم اإللٌكترونً :تخصٌص ( )% 5لمشاركة الطالب وتفاعلهم مع
زمالئهم وأساتذتهم فً مواقع التواصل االجتماعً التً تنشئها لجنة التربٌة المٌدانٌة لتحقٌق هذا
الغرض.
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د .التدرٌس المصغر :تخصٌص ( ،)%2تطبٌق درس نموذجً أو درس مصغر فً مجال
التخصص.
هـ .المبادرات التدرٌسٌة :تخصٌص  %2من خالل اختٌار الطالب المعلم إحدى المبادرات
التالٌة:
 تقدٌم وسٌلة تعلٌمٌة فً مجال التخصص من انتاج المتدرب. تقدٌم المتدرب مشروع مبتكر فً مجال التخصص. تقدٌم بحث علمً متعلق بمجال تدرٌس المقرر. حضور دورات تدرٌبٌة (ال تقل عن دورتٌن) مرفق بشهادات تثبت ذلك. تقدٌم مبادرة إبداعٌة تطوٌرٌة فً مجال التخصص. مبادرة تدرٌسٌة أخرى.ثانيا

ـ تقىيى يذيز

انًذرسح انًتعاونح:

ٌتم تخصٌص ( )% 5لمدٌر المدرسة لتقوٌم الطالب المعلم.
ثانثا ـ تقىيى انًعهى

انًتعاوٌ:

ٌتم تخصٌص ( )% 5للمعلم المتعاون لتقوٌم الطالب المعلم.
راتعا ـ انحضىر واالنتزاو تأوقاخ انذواو انًذرسي:
تم تخصٌص  %01من خالل متابعة المشرف التربوي ومدٌر المدرسة لسجل حضور المتدرب
والتزامه بأوقات الدوام المدرسً وٌحسب الغٌاب بالطرٌقة التالٌة:
 غٌاب الطالب المعلم بعذر الئحً ال ٌخصم منه درجات من المواظبة وااللتزام بالدوامالرسمً.
 غٌاب الطالب المعلم بدون عذر ٌخصم منه نصف درجة من المواظبة وااللتزام بالدوامالرسمً.
 -تأخٌر الطالب المعلم  6تأخٌرات ٌخصم درجة واحدة من االلتزام بالدوام الرسمً.
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الوـــالحـــــق (ًوارج التقىين والوتاتعة)
 .1استمارة رصد درجات الطالب  /المعلم النهائٌة فً التربٌة المٌدانٌة.
 .2بطاقة تقوٌم مشرف التربٌة المٌدانٌة للطالب المعلم فً مرحلة المشاهدة.
 .3بطاقة تقوٌم مشرف التربٌة المٌدانٌة فً التدرٌس الفعلً.
 .4بطاقة تقوٌم مشرف التربٌة المٌدانٌة فً الورش التدرٌبٌة.
 .5بطاقة تقوٌم مشرف التربٌة المٌدانٌة فً التواصل االجتماعً والتعلم اإللٌكترونً
 .6بطاقة تقوٌم مدٌر المدرسة للطالب المعلم فً التربٌة المٌدانٌة.
 .7بطاقة تقوٌم المعلم المتعاون للطالب المعلم فً التربٌة المٌدانٌة.
 .8جدول الورش التدرٌبٌة .
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المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم
جامعة نجران
كلٌة العلوم واآلداب بشروره
قسم التربٌة ورٌاض األطفال

استمارة رصد درجات الطالب  /المعلم فً التربٌة المٌدانٌة
الاسم ------------------------------------------- :التخصص--------------------------------- :
الرقم الجامعي -------------------------------- :املدرسة -------------------------------------- :
القائم
بالتقويم

املشرف التربويً

مرحلة التقويم

الدرجة
الكلية

التدريس الفعلي

% 06

الحضور والالتزام بأوقات الدوام
املدري
ملف الاهجاز

% 06
% 06

مدير املدرسة

%5

ن
املعلم املتعاو ً

%5

املجموع

% 066

درجة رقماً

الدرجة كتابة

املشـرف التربـوي...........................................................................................................:
التوقيع.........................................................................................................................:
التاريخ...........................................................................................................................:
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ملف االنجاز
الاسم-------------------------------------- :

التخصص ----------------------------------- :

الرقم الجامعي ---------------------------------:

املدرسة -- ------------------------------------ :

م

مرحلة التقوٌم

الدرجة الكلٌة

1

المشاهدة

%5

2

حضور الورش التدرٌبٌة

%6

3

التواصل والتفاعل

%5

4

التدرٌس المصغر

%2

4

المبادرات التدرٌسٌة

%2

المجموع

درجة رقما

الدرجة كتابة

% 20

المشرف التربوي :د .............................................. .التوقٌع.......................................... :التارٌخ........................... :

أمثلة على المبادرات التدرٌسٌة:
على المتدرب (الطالب المعلم) اختٌار إحدى المبادرات التدرٌسٌة التالٌة:
.1

تقدٌم وسٌلة تعلٌمٌة فً مجال التخصص من انتاج المتدرب.

.2

تقدٌم المتدرب مشروع مبتكر فً مجال التخصص.

.3

تقدٌم بحث علمً متعلق بمجال تدرٌس المقرر.

.4

حضور دورات تدرٌبٌة (ال تقل عن دورتٌن) مرفق بشهادات تثبت ذلك.

.5

تقدٌم مبادرة إبداعٌة تطوٌرٌة فً مجال التخصص.

.6

مبادرة تدرٌسٌة أخرى.
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استمارة تقوٌم المشرف التربوي للطالب المعلم
فً مرحلة المشاهدة والمالحظة
اسم الطالب المعلم.............................. :

التخصــــص................................ :

المدرسة المضٌفة.......................... :

التارٌـــــخ........................... :

القائم بالتدرٌس............................ :

الصـــــف.................................... :

الموضــــوع.............................. :

.1

المــــــادة.................................. :

اكتب هدفٌن تعلٌمٌٌن صحٌحٌن تعتقد أنهما تحققا فً سلوك التلمٌذ من خالل الحصة؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.2

هل استخدم المعلم التهٌئة الحافزة (التمهيد للدرس)؟ صف صور التهٌئة التً استخدمها؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.3

اذكر ثالثة أنشطة مختلفة قام بها التالمٌذ فً الموقف التعلٌمً؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.4

اذكر مثالٌن على التعزٌز الذي استخدمه المعلم ووضح رأٌك فً ذلك؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.5

ما أسالٌب التقوٌم التً استخدمها المعلم فً الحصة؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................
* الدرجة التً ٌستحقها الطالب  .................................................= 5درجات

*

المشرف التربوي  ..................... :التوقيع .................... :
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استمارة تقوٌم المشرف التربوي
للطالب  /المعلم فً األداء التدرٌسً
االسم.................................................................................................. :
الرقم الجامعً................................... :التخصص........................................ :
عنوان الدرس ................................. :التارٌخ.......................................... :
المدرسة..........................................:الصف الدراسً ................................:
المعٌار
.0صٌاغة أهداف الدروس
صٌاغة سلوكٌة صحٌحة .

.2تحدٌد محتوى الدرس
تحدٌداً واضحاً.

 .3اقتراح استراتٌجٌات
وأنشطة تعلٌمٌة تعلمٌة
مناسبة.

 - 4اقتراح وسائل وأنشطة
تعلٌمٌة تعلمٌة مناسبة.

.5تحدٌد أسالٌب تقوٌم
متنوعة وشاملة ألهداف
الدرس.

.6التمهٌد للدرس بطرٌقة
مشوقة وجذابة.

.7استخدام استراتٌجٌات
تدرٌسٌة مناسبة .

-8استخدام لغة تدرٌسٌة
واضحة ومٌسره لفهم

المؤشرات
أوال – التخطٌط للتدرٌس
* الصٌاغة العلمٌة لعبارة الهدف (أن وفعل سلوكً ٌقبل المالحظة
 +المتعلم  +محتوى تعلٌمً واحد  +المعٌار
* شمولٌة األهداف لجوانب التعلم.
* تصف أهداف نواتج التعلُّم ولٌس أنشطة التعلُّم.
* التدرج فً مستوٌات األهداف المعرفٌة
* كتابة عنوان الدرس
* كتابة التمهٌد
* مراعاة الترتٌب المنطقً فً تسجٌل عناصر الدرس.
* كتابة عناصر الدرس كاملة مع نبذه أو مثال لكل عنصر.
* تحدٌد استراتٌجٌة تدرٌسٌة أو أكثر مناسبة للموضوع.
* تحدٌد وسائل تعلٌمٌة مناسبة للموضوع.
* تحدٌد أنشطة تعلٌمٌة مناسبة.
* تحدٌد الزمن المناسب لكل نشاط من أنشطة الدرس.
* تحدٌد وسٌلة أو أكثر مناسبة للدرس.
* اقتراح أنشطة متنوعة (سمعٌة بصرٌة).
* اقتراح أنشطة متنوعة (كتابٌة قرائٌة).
* اقتراح أنشطة عالجٌة للمتاخرٌن وإثرائٌة للمتفوقٌن.
* كتابة وتحدٌد أسئلة تقوٌمٌة تكوٌنٌة (بنائٌة) لكل هدف سلوكً
* تنوع مستوٌات وأسالٌب أسئلة التقوٌم المستخدمة.
* كتابة التقوٌم الختامً للدرس.
* كتابة الواجب.
ثانٌا  -تنـــفٌـــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــــــدرس
* استخدام صورة مناسبة من أنواع التمهٌد للدرس (الربط بمواضٌع
سابقة ،قصة ،حدث ،سؤال ،توضٌح األهداف)
* توظٌف التمهٌد فً جذب انتباه المتعلمٌن وإثارة دافعٌتهم.
* تنفٌذ التمهٌد فً زمن مناسب ما بٌن ( 5 – 3دقائق) .
* إعالن عنوان موضوع الدرس الجدٌد.
* مناسبة االستراتٌجٌة لموضوع الدرس
* تطبٌق خطوات االستراتٌجٌة التدرٌسٌة المستخدمة.
* تفعٌل دور المتعلمٌن فً تنفٌذ االستراتٌجٌة.
* الحٌوٌة والفعالٌة فً استخدام االستراتٌجٌة المقترحة.
* استخدام اللغة العربٌة الفصحى وتوضٌح مفرداتها بلغة بسٌطة.
* وضوح الصوت لٌغطً بٌئة الصف.

4
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* تنوٌع نبرات الصوت مما ٌحقق الحٌوٌة فً األدا
الطالب.
* استخدام مفردات مناسبة لسن المتعلمٌن.
-9مراعاة التسلسل المنطقً *استخدام التهٌئة االنتقالٌة بٌن عناصر الدرس
* عرض عناصر الدرس مرتبة وفقا ً للكتاب المدرسً.
للمادة العلمٌة.
* تنوٌع األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة (فردٌة ـ جماعٌة ـ سمعٌة،
-01مراعاة الفروق الفردٌة
بصرٌة ،حسٌة)
بٌن الطالب أثنا التدرٌس.
ً
*توزٌع األنشطة الفردٌة على الطالب وفقا لقدراتهم وبنظام محدد
(بالدور ،الفاهم أوالً ثم المتردد  ،...باألسما )..
*إعطا الفرصة لجمٌع المتعلمٌن للمشاركة حسب قدراتهم.
* تقدٌم أنشطة عالجٌة للمتأخرٌن وأخرى إثرائٌة للفائقٌن(.درجة
تمٌز)
*تحدٌد محتوى الدرس تحدٌدا جٌدا.
 -00التمكن من المادة
*ٌوجه الطالب ألنشطة ال صفٌة.
العلمٌة
*إثرا المحتوى العلمً.
-02ربط الدرس بمواقف من * تقدٌم أمثلة وشواهد الرتباط الدرس بحٌاة الطالب الٌومٌة.
*التأكٌد على التطبٌق العملً للخبرات التربوٌة المتضمنة بالدرس
الحٌاة الٌومٌة للطالب.
فً حٌاة التالمٌذ الٌومٌة.
* استخدام وسٌلة تعلٌمٌة مناسبة لتحقٌق الهدف.
-03توظٌف الوسائل
*استخدام الوسٌلة فً الوقت المناسب.
التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق
*وضوح الوسٌلة وجاذبٌتها النتباه المتعلمٌن
أهداف الدرس.
*الحرص علً مشاركة المتعلمٌن أثنا توظٌفها.
-04استخدام أسالٌب التعزٌز *استخدام أسالٌب تعزٌز متنوعة (لفظٌة ومادٌة).
*العدالة فً استخدام التعزٌز.
المناسبة.
*استخدام التعزٌز الفوري.
*استخدام سجل المتابعة أثنا التقوٌم.
-05تحقٌق التكامل بٌن فروع * ربط موضوع الدرس بمواضٌع سابقة فً نفس المادة.
* ربط موضوع الدرس بمواضٌع فً مواد أخرى.
المادة وغٌرها من المواد
األخرى.
*إنها الدرس بأسلوب مشوق وجذاب (ملخص – مراجعة سرٌع).
 -06إنها الدرس بطرٌقة
*إنها الدرس فً التوقٌت المناسب.
مناسبة مع ربط عناصر
*تضمٌن الخاتمة إعالن الواجب المنزلً.
الدرس الرئٌسة.
*إنها الخاتمة بتعبٌرات الوداع المناسبة للمتعلمٌن.
ثالثا ـ التقــــــــــــــوٌــــــــــــــــــم
*أن ٌغطى التقوٌم جمٌع اهداف الدرس
 -07ربط أسئلة التقوٌم
*أن ٌكون التقوٌم متنوعا (شفهً  -تحرٌري)
بأهداف الدرس.
*أن ٌكون متدرجا من السهولة الى الصعوبة
*تناسب أسئلة التقوٌم مع مستوٌات الطالب.
 - 08توزٌع األسئلة
*استثارة الطالب للمشاركة من خالل طرح أسئلة متنوعة تتناسب
التقوٌمٌة على الطالب
مع قدراتهم.
بصورة متكافئة.
*توزٌع األسئلة التقوٌمٌة على الطالب بصورة متكافئة.
*تنوٌع التقوٌم لٌشمل (االفتتاحً  -البنائً  -الختامً)
-09المحافظة على
*تصحٌح المسار الذي ٌسٌر فٌه شرح الدرس بنا على نتائج التقوٌم
استمرارٌة التقوٌم أثنا
الدرس.
* تعزٌز إجابات الطالب الصحٌحة.
 - 21تقدٌم التغذٌة الراجعة
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* التفاعل اإلٌجابً مع اإلجابات الخاطئة.
*تحسٌن إجابات المتعلمٌن.

*التحقق من حل الطلبة واجباتهم المنزلٌة.
 -20متابعة الواجبات
*تصحٌح الواجبات المنزلٌة المختلفة (الكتاب* ،كتاب التمارٌن،
المنزلٌة مع التالمٌذ
أوراق العمل ،االختبارات )...
باستمرار.
*التعزٌز الكتابً المناسب على الواجبات.
رابعا  :إدارة البٌئة الصفٌة
*تهٌئة غرف الصف.
 - 22ضبط النظام داخل
*تحدٌد القواعد والقوانٌن المنظمة للعمل.
الصف على أسس تربوٌة.
*إدارة الوقت بما ال ٌسمح بوجود وقت فراع ٌثٌر الفوضى.
*تستعمل اشارة واضحة لتنبٌه الطالبات .
 -23معالجة المواقف الصفٌة *ضبط النفس تجاه تلك المواقف وعدم االنفعال.
*التعامل معها وحلها بطرٌقة مناسبة.
الطارئة بطرٌقة تربوٌة.
*المرونة فً إكمال ما تبقى من الدرس بعد معالجة المشكلة.
*الحركة اإلٌجابٌة الوظٌفٌة فً الفصل.
 -24المحافظة على
*الحٌوٌة والحماسة طوال وقت الحصة.
استمرارٌة جذب انتباه
المتعلمٌن أثنا سٌر الدرس* .تلوٌن نبرات الصوت.
*التعزٌز المستمر والفوري لمشاركات المتعلمٌن.
*وضع خطة توزٌع المنهج ضمن ملف االنجاز.
 -25االلتزام بأدا الدرس
*تنفٌذ الدروس وفق خطة توزٌع المنهج.
وفق الخطة الزمنٌة لتوزٌع
*المصداقٌة فً تنفٌذ الدرس
المنهج
 -26تنفٌذ الدرس وفقا للخطة *تنفٌذ كل نشاط تعلٌمً فً وقته المحدد.
*تنفٌذ الدرس كامالً فً الوقت المحدد.
الزمنٌة المقترحة فً خطة
* استخدام أنشطة لمل وقت الفراغ.
الدرس.
*إدارة المرحلة االنتقالٌة بٌن األنشطة
خامسا  :شخصٌة الطالب  /المعلم
*المظهر الشخصً المناسب.
 -27تقدٌم القدوة الحسنة
*السلوك الحسن فً الصف وخارجه.
لتالمٌذه وزمالئه مظهرا
وسلوكا
* االتزان االنفعالً.
 - 28الثقة بنفسه والتزام
* ضبط النفس.
االتزان انفعالً.
*المرح والدعابة.
*التغاضً عن زالت المتعلمٌن.
* تقبل النقد.
 - 29تقبل النقد وٌنفذ
* تنفٌذ تعلٌمات المشرف.
تعلٌمات المشرف.
*ٌطور من أدائه التدرٌسً على مستوى التخطٌط.
 -31تقبل التجدٌد وتطوٌر
*ٌطور من أدائه التدرٌسً على مستوى التنفٌذ.
أدائه التدرٌسً وفقا
للمستحدثات التربوٌة.
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نقاط القوة لدى الطالب:

نقاط تحتاج تحسٌن:

أبرز التوصٌات:

*الدرجة الفعلٌة للطالب على االستمارة من 120درجة =  ..........................درجة
*الدرجة النهائٌة التً ٌستحقها الطالب = الدرجة الفعلٌة ( 60 /...... = 2 / )......درجة
المشرف التربوي .................................... /التوقٌع .............................. /
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تطاقح تقىيى يشزف انتزتيح انًيذانيح
نهطانة انًعهى في انتىاصم االجتًاعي وانتعهى اإلنيكتزوني

االسم. ........................................... :التخصص........................................

م
0

معاٌٌر التقوٌم
الدخول والمشاركة

2

التمٌز فً نوعٌة المشاركات

0

3

تقدٌم دروس نموذجٌة

0

المجموع

الدرجة
3

5 /........

* الدرجة التً ٌستحقها الطالب من  5درجات =  ...........................................درجة

*مشرف التربٌة المٌدانٌة ....................... :التوقٌع .......................... :
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استوارة تقىين هذير الوذرسة للطالة في الترتية الويذاًية
االسم................................ :
م

المدرسة المتعاونة.............................. :
معايير التقويم

1

المظهر العام وحسن الهندام.

2

االلتزام بأخالقيات مهنة التدريس.

3

التعاون مع إدارة المدرسة.

4

المشاركة في األ نشطة المدرسية.

5

المشاركة في حل مشكالت الطالب.

6

التعامل الحسن مع المتعممين.

7

المشاركة في حفظ النظام في المدرسة.

8

التقيد باألنظمة والموائح المدرسية.

9
10

استثمار الوقت داخل المدرسة.

5

4

3

2

1

التعامل مع المعممين المتعاونين.
المجموع

* الذرجة الكلية هي  56درجة =  .....................درجة
* الذرجة التي يستحقها الطالة هي  5درجات = الذرجة الكلية( ......... = 10 / )......درجات

* عدد أيام غياب الطالب/المعمم=............................................
* رأي ومقترحات مدير المدرسة حول التربية الميدانية :
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
* مدير المدرسة ................. :

* التوقيع ...................... :
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استوارة تقىين الوعلن الوتعاوى
للطالة الوعلن في الترتية الويذاًية
االسن.............................. :

م

الوذرسة الوضيفة .............................:

معايير التقويم

1

انضباط الطالب المعمم في دخول الحصة.

2

الحماس وتحمل المسؤولية المينية.

3

اإلعداد الجيد لمدروس

4

تنفيذ خطة الدرس

5

التمكن من المادة العممية

6

حسن إدارة الصف والمحافظة عمى النظام

7

استخدام تقنيات التعميم

8

تقويم تعمم الطمبة

9

تقبل المالحظات من المشرفين لتطوير األداء

01

استثمار الوقت داخل المدرسة

5

4

3

2

1

المجموع
* الذرجة الكلية هي  50درجة =  .....................درجة
* الذرجة التي يستحقها الطالة هي  5درجات = الذرجة الكلية( ......... = 10 / )......درجات

* المعلم المتعاون .................. :التوقيع ........................ :
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