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 الكفاٌات النظرٌة لبرامج العلوم التربوٌة 

: الكفاٌات النظرٌة اآلتٌةصمٌم االختبار الخاص بعابلة العلوم التربوٌة بحٌث ٌغطً لقد تم ت

ه ئدواته المنهجٌة وبناألاستٌعاب المعلم للمفاهٌم األساسٌة للموضوع الذي ٌدرسه و: المعٌار األول

ٌُدرسه ذات معنى للطلبة  .مما ٌمكنه من بناء خبرات تعلٌمٌة تجعل المظاهر العامة للموضوع الذي 

: المكون المعرفً
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 تشمل المعارف الالزمة لهذه المعٌار إضافة للمعارف المرتبطة بالموضوع الذي ٌتخصص به المعلم

: ما ٌلً (والتً ٌتوقع أن ٌتم تطوٌر معاٌٌر وكفاٌات لها الحقا)

فتراضات وقواعد المعلومات ومناهج البحث وطرق الوصول الأن ٌعرف المعلم المفاهٌم األساسٌة وا .1

 .للمعرفة المتعلقة بالموضوع الذي ٌقوم على تدرٌسه

الذي  مجال المعرفة فً بةطاأن ٌفهم المعلم كٌفٌة تأثٌر األطر المفاهٌمٌة السابقة والمفاهٌم الخ .2

 .ممارساته المهنٌةفً  به ٌتخصص

ٌُدّرسه مع المجاالت األخرى ذات الصلة .3 . أن ٌربط المعلم معرفته فً المجال الذي 

: يالالمكون االنفع

 ن المعرفة المرتبطة بالموضوع المتخصص به لٌست جسماً ثابتاً من أأن ٌعً المعلم ب .1

األفكار على ، وهو ٌسعى دابماً بشكل مستمر لالطالع باستمرارمعقد ٌتطور كل  ي بل هالحقابق،

 .الجدٌدة فً تخصصه وفهمها

ٌُبدي المعلم تقدٌراً لوجهات النظر المختلفة وطرق توصٌل .2  . للمتعلمهاأن 

ٌُدرسه وٌرى  .3 ٌُبدى المعلم حماساً للموضوع الذي   .ارتباطه وصلته بالحٌاة الٌومٌةمدى أن 

ٌُبدي المعلم التزاماً بالتعلم المستمر والمشاركة فً المحاضرات والندوات المهنٌة حول موضوع  .4 أن 

 .تخصصه

: ن األدائـًوالمك

 والتً ،أن ٌستخدم المعلم بفاعلٌة التمثٌالت والتوضٌحات المتعددة للمفاهٌم التً تقع ضمن تخصصه .1

 .، وٌعمل على ربطها مع الفهم السابق للطلبة فٌهتجذب االنتباه لألفكار المفتاحٌة

لمفاهٌم فً مجال اعند تدرٌس وطرابقه أن ٌستخدم المعلم وجهات النظر المختلفة ونظرٌات التدرٌس  .2

 .تخصصه

ٌّم المعلم مصادر التدرٌس ومواد المنهاج من حٌث شمولٌتها ودقتها وفابدتها لعرض أفكار أو  .3 ٌُق أن 

 .ةمفاهٌم معٌن

ٌُشرك المعلم الطالب فً التوصل إلى المعرفة وفحص الفرضٌات تبعاً لطرق البحث الخاصة  .4 أن 

  مع مراعاة المعاٌٌر التً ُتستخدم فً هذا التخصص للحكم على قٌمة المعرفة،بموضوع تخصصه

 .ونوعها

ٌُطوره بحٌث ٌشجع الطلبة على رؤٌة األفكار والتساؤل عنها وتفسٌرها  .5 أن ٌستخدم المعلم المنهاج و

 .من وجهات النظر المتعددة

إحداث ب هم تسمح ل(Interdisciplinary) التخصصات داخلةخبرات تعلم متلطلبته أن ٌوفر المعلم  .6

 .لمعرفة والمهارات وطرق البحث فً المجاالت التخصصٌة المتعددةلتكامل 

فهم المعلم لطرٌقة تعلم األطفال ومراحل نموهم ٌساعده على توفٌر الفرص المالئمة : ار الثانًيالمع

 . العقلٌة واالجتماعٌة والشخصٌةواحًلهم لتدعٌم نموهم من الن

: المكون المعرفً

 بناء الطلبة للمعرفة واكتساب المهارات وتطوٌر عادات طرق و،أن ٌفهم المعلم كٌفٌة حدوث التعلم .1

 . وٌستخدم االستراتٌجٌات التدرٌسٌة المناسبة التً ُتسهل التعلم لدى الطلبة،العقل

 فًأن ٌفهم المعلم أن النمو الجسمً واالجتماعً واالنفعالً واألخالقً والمعرفً للطلبة ٌؤثر  .2

 .ذ القرارات التدرٌسٌةاتختم اوٌعرف كٌف ٌمكن أن ٌراعً هذه العوامل عندما ي. تعلمهم
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أن ٌعرف المعلم التتابع النمابً المتوقع والتباٌنات الفردٌة الطبٌعٌة فً كل مجال من مجاالت النمو  .3

وأن ٌكون قادراً على تحدٌد مستوى االستعداد . الجسمً واالجتماعً واالنفعالً والخلقً والمعرفً

 . الجوانب األخرىفً وٌفهم أن النمو فً جانب من جوانب النمو ٌؤثر ،للتعلم

: المكون االنفعالً

ٌُبدي المعلم تقدٌراً للتباٌنات الفردٌة فً كل جانب من جوانب النمو .1  واحتراماً للتباٌن فً اإلبداع ،أن 

ٌُظهر التزاماً بمساعدة جمٌع الطلبة على تنمٌة الشعور بالثقة بالذات وبالكفاءة لدٌهم  .بٌن الطلبة، و

ٌُبدي المعلم توجهاً  .2  استخدام جوانب القوة لدى الطلبة كأساس إٌجابٌاً نحو أن 

 . تعلمهمألغراضهم ءأخطا، وٌوظف للنمو

: المكون األدائً

ٌُلبً حاجاتهم القابمة  .1 ٌُقٌم المعلم األداء الفردي والجماعً للطلبة من أجل تصمٌم التدرٌس الذي  أن 

 وٌقودهم إلى االنتقال ،(المعرفً واالجتماعً واالنفعالً والخلقً والجسمً)فً جمٌع جوانب النمو 

 . للمستوى النمابً التالً

ٌُشجع المعلم الطلبة على التأمل والتفكٌر  .2  وربطها مع األفكار والخبرات ،المعرفة السابقة لدٌهمفً أن 

معالجة األفكار والمواد التعلٌمٌة، فً التً تبدو مألوفة لهم، وٌتٌح لهم الفرص للمشاركة النشطة 

 . وبنابها مهماتهم التعلمٌةتحدٌدوٌشجعهم على تولً مسؤولٌة 

ٌُقٌم المعلم تفكٌر الطلبة وخبراتهم كأساس للتخطٌط لألنشطة التدرٌسٌة عن طرٌق إتاحة  .3 فرص الأن 

 . وإثارة التفكٌر لدٌهمهم،واالستجابة لمتطلبات تعلمإلٌهم، واالستماع وتشجٌعها، مناقشة لل

 فرص تعلٌمٌة تراعً توفٌرالطلبة فً طرق تعلمهم وبٌن فهم المعلم للفروق الفردٌة : المعٌار الثالث

 .هذه الفروق لدٌهم

: المكون المـعرفً
 

بما فً ذلك أنماط التعلم والذكاءات المتعددة )أن ٌفهم المعلم االختالفات فً مناحً التعلم واألداء  .1

ٌُساعد ،(وأشكال األداء وطرقها ٌُبدي قدرة على تحدٌدها بشكل ٌمكنه من تصمٌم التدرٌس الذي   و

 . لدى الطلبة كأساس للنموةعلى استخدام نقاط القو

 والصعوبات ،أن ٌعرف المعلم مجاالت تعلٌم األطفال غٌر العادٌٌن الذٌن ٌعانون من صعوبات التعلم .2

 . وذوي التحدٌات الحركٌة والعقلٌة الخاصة،البصرٌة والحسٌة

 إضافة إلى ،أن ٌفهم المعلم كٌف أن تعلم الطلبة ٌتأثر بخبراتهم الفردٌة وإبداعاتهم وتعلمهم السابق .3

 .خبرات األسرة والثقافة والقٌم المجتمعٌة لهم

: المكون االنفعالً

 ،ن على التعلم للوصول إلى أعلى المستوٌات التحصٌلٌةوأن ٌعتقد المعلم بأن جمٌع األطفال قادر .1

 .وأنه على استعداد لمساعدتهم على النجاح

ٌُّثمن المعلم التباٌنات لدى األفراد .2 ٌُظهر احتراماً للطلبة المتباٌنٌن فً القدر،أن   ، ووجهات النظرات و

 .وٌسعى لمساعدتهم للوصول إلى مستوى النجاح الذي ٌأمله كل منهم

 وٌتباٌنون فً ،أن ٌحترم المعلم الطلبة كأفراد مع أنهم ٌختلفون فً خلفٌاتهم األسرٌة والشخصٌة .3

 .مهاراتهم واهتماماتهم

ٌُبدي المعلم حساسٌة للمعاٌٌر والقٌم المجتمعٌة والثقافٌة للطلبة .4  .أن 

ٌُشعر المعلم الطلبة ب .5  . اً  وٌساعدهم على تعلم تقدٌر بعضهم بعض، كأفرادتقدٌره لهمأن 

: ون األدائًكالم
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 . المعلم التدرٌس المالبم للمراحل النمابٌة للطلبة وأنماط تعلمهم وحاجاتهمصممأن يُ  .1

 تراعً طرٌقة ،أن ٌستخدم المعلم مناحً وأنماط تعلم حساسة للخبرات المتعددة لدى المتعلمٌن .2

 .تعلمهم وأدابهم

 والظروف المحٌطة باألداء ،بما فً ذلك الوقت)أن ٌتخذ المعلم التدابٌر واالحتٌاطات المالبمة  .3

 .لتعلمللكل طالب لدٌه احتٌاجات خاصة  (والمهمات، وأنماط االتصال واالستجابة

ٌُدخل الخدمات والمصادر الخاصة لتلبٌة  .4 ٌُبدى المعلم قدرة على تحدٌد متى وكٌف علٌه أن  أن 

 .الحاجات غٌر العادٌة للمتعلم

 وأن ٌستخدم هذه مجتمعاتهم المحلٌة،أن ٌسعى المعلم لفهم الخلفٌات األسرٌة والثقافٌة للطلبة و .5

ٌُكلف  بمهمات همالمعلومات كأساس لربط التدرٌس بخبرات الطلبة ومشكالت المجتمع المحلً، وأن 

 .تربط خبراتهم مع ثقافتهم

ٌُدرسه .6 ٌُوظف المعلم وجهات نظر متعددة عند مناقشة الموضوع الذي   وٌلفت انتباه الطلبة إلى ،أن 

 .مجتمع المحلً والثقافة المتصلة بهالخاصة بالالمعاٌٌر الشخصٌة واألسرٌة والخبرات 

 .أن ٌخلق المعلم بٌبة تعلمٌة ٌتم فٌها احترام االختالفات والتباٌنات بٌن األفراد .7

فهم المعلم االستراتجٌات التدرٌسٌة المتنوعة واستخدامها من أجل حث الطلبة على : المعٌار الرابع

 .تطوٌر مهارات التفكٌر الناقد وحل المشكالت والمهارات األدائٌة

: كون المعرفًمال

التفكٌر الناقد واإلبداعً ك)أن ٌفهم المعلم العملٌات المعرفٌة التً تتفق مع األنماط المختلفة للتعلم  .1

 . وكٌف ٌمكن أن تستثار هذه العملٌات،(وحل المشكالت والتذكر واإلعادة

 إلى جانب فوابد ومحددات االستراتجٌات التدرٌسٌة المختلفة للتعلم ،أن ٌفهم المعلم المبادئ واألسالٌب .2

التعاونً والتدرٌس المباشر والتعلم االستكشافً والنقاش فً المجموعة ككل والدراسة المستقلة 

 .والتدرٌس متعدد المناحً

أن ٌعرف المعلم كٌفٌة تعزٌز التعلم من خالل استخدام مدى واسع ومتنوع من المواد والموارد  .3

الحاسوب واألدوات والوسابل التكنولوجٌة البصرٌة والسمعٌة :  من مثل،البشرٌة والتكنولوجٌة

 .والفٌدٌو واألقراص الممغنطة والوثابق والمراجع وغٌرها من المواد المطبوعة

: المكون االنفعالً

ٌُّثمن المعلم تطوٌر الطالب لمهاراته فً التفكٌر الناقد ومهارات حل المشكالت بشكل مستقل  .1 أن 

 .واإلمكانٌات والقدرات األدابٌة لدٌه

ٌُّثمن المعلم المرونة والتبادلٌة فً عملٌة التدرٌس عندما ٌكون ذلك ضرورٌاً  .2 مالبماً لعملٌة وأن 

 .التدرٌس ولالستجابة ألفكار وحاجات الطلبة

 

: المكون األدائً

ٌُقٌم المعلم بحرص وعناٌة الكٌفٌة التً سٌحقق بها أغراض التعلم، و .1 ن ٌوظف استراتجٌات التعلم أأن 

المالبمة والمواد التعلٌمٌة المختلفة من أجل تحقٌقها، مع مراعاة حاجات الطلبة والمراحل النمابٌة 

 .لهم، ومعارفهم السابقة وأنماط تعلمهم واهتماماتهم

الفرص فً لحمل الطلبة على االنخراط المناسبة أن ٌستخدم المعلم استراتجٌات التدرٌس والتعلٌم  .2

 وتنمٌة ، والخاصة بتطوٌر مهارات التفكٌر الناقد ومهارات حل المشكالت،التعلٌمٌة المتاحة لهم

 . ومساعدتهم على تحمل مسؤولٌة تحدٌد مصادر التعلم واستخدامها،قدراتهم األدابٌة
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ٌُكٌفها بما ٌنسجم مع التغذٌة الراجعة  .3 ٌُراقب المعلم بشكل منتظم ومتسق استراتجٌاته التعلٌمٌة و أن 

 .التً ٌحصل علٌها من الطلبة

ٌُنوع المعلم  .4 بما ٌالبم  ( للتعلم، ومدرب، ومستمعٌسرمدرس، وم) أثناء عملٌة التدرٌسفً أدواره أن 

 .المحتوى وأنماط التدرٌس وحاجات الطلبة

ٌُطور المعلم عروضاً واضحًة ودقٌقًة للمفاهٌم .5  وأن ٌستخدم البدابل المختلفة للتفسٌرات لمساعدة ،أن 

 . بما فً ذلك وجهات النظر المتباٌنة من أجل حث الطلبة على التفكٌر الناقد،الطلبة على الفهم

فهم المعلم للدافعٌة الفردٌة والجماعٌة واستخدامها من أجل خلق بٌئة تعلم تشجع : المعٌار الخامس

 .ٌجابً والمشاركة النشطة فً التعلم وتعزز الدافعٌة الذاتٌة لدى الطلبةإلالتفاعل االجتماعً ا

: المكون المـعرفً

الدافعٌة التً اكتسبها من خالل علم النفس التربوي وعلم النفس عن أن ٌستخدم المعلم المعرفة  .1

ات االجتماعً وعلم االجتماع من أجل تطوٌر استراتجٌات خاصة بتنظٌم عمل األفراد والمجموع

 .ودعمه

 .تأثٌرهم على عملهاأن ٌفهم المعلم طرٌقة عمل المجموعات وكٌفٌة تأثٌرها على األفراد وكٌف  .2

ٌُبدي المعلم قدرة على مساعدة األفراد على العمل بشكل منتج ومتعاون مع بعضهم فً المواقف  .3 أن 

 .االجتماعٌة

أن ٌفهم المعلم المبادئ الخاصة باإلدارة الفاعلة للغرف الصفٌة من خالل استخدام مدى من  .4

االستراتجٌات الخاصة باإلدارة والتفاعل الصفً لتسهٌل العالقات االٌجابٌة والتعاون بٌن الطلبة 

 .والتعلم الهادف لدٌهم

 .أن ٌعرف المعلم العوامل والمواقف التً تعمل على تسهٌل تطور الدافعٌة الداخلٌة لدى الطلبة .5

 

: المكون االنفعالً

ٌُشارك فً المحافظة على هذا المناخ فً المدرسة ،أن ٌوفر المعلم مناخاً إٌجابٌاً فً غرفة الصف .1  و

 .ككل

 هم وأن ٌلتزم بإتاحة الفرص ل،لدى الطلبةوتدعٌمه أن ٌعً المعلم دور المشاركة فً تعزٌز االلتزام  .2

 . وأن ٌوظف القٌم الدٌمقراطٌة فً غرفة الصف،للتعبٌر عن أنفسهم

ٌُثمن المعلم دور الطلبة فً تسهٌل تعلم بعضهم بعض .3  وٌقدر أهمٌة العالقات بٌن الزمالء فً بناء اً،أن 

 .المناخ التعلٌمً

ٌُثمن المعلم قٌمة الدافعٌة الداخلٌة فً النمو والتعلم مدى الحٌاة لدى الطلبة .4  .أن 

 وٌعً أهمٌة ودور استخدام ،أن ٌلتزم المعلم باالستمرار فً تطوٌر قدرات الطلبة الفردٌة .5

 .استراتٌجٌات الدافعٌة المختلفة فً تطوٌر هذه القدرات لدى كل طالب

: المكون األدائً

ٌُشكل المعلم مجموعة تعلمٌة تعمل بشكل سلس، ٌتولى أعضا .1 ها المسؤولٌة عن أنفسهم وعن ؤأن 

 فً أنشطة التعلم ا وٌنخرطو، بتعاون واستقاللٌةا وٌعملو، فً اتخاذ القراراتا وٌشاركو،اآلخرٌن

 .الهادف

 والتً ُتساعدهم على ،أن ٌحمل المعلم الطلبة على االنخراط فً أنشطة التعلم الفردٌة والتعاونٌة .2

 والسماح ،الهتمامات والمٌول الشخصٌة للطلبةابتطوٌر دافعٌتهم للتحصٌل عن طرٌق ربط الدروس 
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 والسعً إلى حل المشكالت ، وحثهم على طرح األسبلة،لهم بالتعامل مع خٌارات متعددة أثناء تعلمهم

 .ذات المعنى بالنسبة لهم

ٌُحدد وٌدٌر الموارد الخاصة بالوقت والمكان واألنشطة بحٌث ٌضمن االلتزام الفعال  .3 ٌُنظم و أن 

 . المهمات المنتجةفً والهادف والنشط للطلبة 

ٌُعظم المعلم من وقت الحصة الصفٌة الذي ٌتم توظٌفه  .4  ،التعلم عن طرٌق وضع توقعاتفً أن 

وتحدٌد عملٌات وآلٌات االتصال والسلوك الصفً المقبول فً ظل بٌبة صفٌة فٌزٌابٌة تساعد على 

 .تحقٌق األهداف الصفٌة

ٌُساعد المعلم طلبة الصف كمجموعة على تطوٌر قٌم وتوقعات مشتركة للتفاعل  .5  مما ؛بٌنهمفٌما أن 

 . ودعم وانضباط ذاتً،ٌُسهم فً خلق مناخ صفً إٌجابً منفتح، فٌه احترام متبادل

ٌُحلل المعلم البٌبة الصفٌة باستمرار .6  وٌجري التعدٌالت المناسبة بشأنها، وٌتخذ القرارات ،أن 

 .بالعمل المنتجالتزامهم والطلبة  وإثارة دافعٌة ، من أجل تعزٌز العالقات االجتماعٌة فٌها،علٌها

ما ٌسمح بالمشاركة الكاملة بضمن إطار المجموعة العمل  و،لطلبة للعمل المستقلا المعلم ٌُهٌاأن  .7

 .والمتنوعة لجمٌع األفراد

استخدام المعلم للمعرفة حول وسائل االتصال اللفظً وغٌر اللفظً من أجل تعزٌز : المعٌار السادس

 .التساؤل النشط والتعاون والتفاعل الداعم فً غرفة الصف

: المكون المعرفً

 .أن ٌفهم المعلم نظرٌة االتصال وتطور اللغة ودور اللغة فً التعلم .1

 االتصال الفعال فً غرفة فً (أو الجنسوٌة) االختالفات الثقافٌة والجندرٌة أثرأن ٌفهم المعلم  .2

 .الصف

 .أن ٌعرف المعلم أهمٌة أدوات االتصال اللفظً وغٌر اللفظً .3

 .أن ٌعرف المعلم كٌفٌة استخدام تكنٌكات وأدوات االتصال اللفظٌة وغٌر اللفظٌة .4

: لًاالمكون االنفع

ٌُدرك المعلم قوة اللغة فً تعزٌز التعبٌر عن الذات وتطوٌر الهوٌة والتعلم .1  .أن 

ٌُثمن المعلم الطرق المتنوعة التً ٌسلُكها األفراد لالتصال .2  وٌشجع أنماطاً متنوعة من االتصال ،أن 

 .داخل غرفة الصف

 . المعلم مستمعاً ٌقظاً ومستجٌباً للطلبةٌكونأن  .3

ٌُقدر المعلم  .4 االتصال وٌستجٌب لها بشكل عملٌة األبعاد الثقافٌة واالجتماعٌة للطلبة فً دور أن 

مالبم، وٌسعى لتعزٌز حساسٌته لطرق االتصال التً تراعً الجوانب الثقافٌة واالجتماعٌة لجمٌع 

 .الطلبة فً غرفة الصف

: المكون األدائً

 أو عند ،نقل األفكار والمعلومات لهم أن ٌستخدم المعلم استراتٌجٌات فاعلة لالتصال مع الطلبة عند .1

ٌُقدمها ، وأنطرح األسبلة علٌهم ٌُتابع تأثٌر الرسابل التً  ٌُعٌد طرح األفكار، وٌستخدم ل  هم، و

ٌُبدي حساسٌة للتلمٌحات غٌر اللفظٌة الصادرة  التلمٌحات البصرٌة والشفوٌة والحركٌة المالبمة، و

 .عنه أو تلك التً ٌتلقاها من اآلخرٌن

 أو تلك التً ٌتم التعبٌر عنها بالوسابل األخرى اللفظٌة والكتابٌة المتعلم اتأن ٌدعم المعلم تعبٌر .2

 .وٌوسعها
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ٌُثٌر النقاش لدٌهم بطرق مختلفة حول  .3 أن ٌعرف المعلم كٌف ٌطرح األسبلة على الطلبة وكٌف 

ٌُتابع المتعل ٌُساعدم للوقوف على فهمهمٌنأغراض أو أهداف معٌنة، فهو   على بٌان أو توضٌح هم، و

ٌُشجع، وكٌف ٌفكرونأفكارهم ٌُسهل لدٌهم عملٌة هم، و  على المجازفة اآلمنة وحل المشكالت، و

ٌُشجعهم على التفكٌر التجمٌعً والتشع،استرجاع الحقابق  ، وٌستثٌر حب االستطالع لدٌهم،بًي و

ٌُساعدهم على طرح األسبلة  .  و

والثقافٌة  (الجنسوٌة)أن ٌتواصل المعلم مع الطلبة بطرق تراعً الحساسٌة لالختالفات الجندرٌة  .4

واالجتماعٌة لدٌهم كاالستخدام المناسب لالتصال البصري، والتفسٌر المالبم للغة الجسم والجمل 

 .اللفظٌة، وتقدٌر األنماط المختلفة لدى الطلبة واالستجابة لها

 بما فً ذلك المساعدات البصرٌة والسمعٌة ووسابله،م أدوات االتصال اأن ٌعرف المعلم كٌفٌة استخد .5

 .والحاسوب من أجل إثراء فرص التعلم

 (Subject Matter) التخطٌط للمواقف التدرٌسٌة استناداً للمعرفة بالموضوع التدرٌسً: ار السابعيالمع

 .والطلبة والمجتمع وأهداف المنهاج

: المكون المعرفً

كما . تطوٌر المنهاج، ونمو الطلبةكٌفٌة أن ٌفهم المعلم نظرٌات التعلم، وموضوع تخصصه، و .1

ٌُلبً أغراض المنهاجتوظٌف كٌفٌة ٌعرف  . وأهدافه هذه المعرفة فً التخطٌط للتدرٌس الذي 

ٌُراعً المعلم االعتبارات السٌاقٌة  .2 المواد التدرٌسٌة واالهتمامات والحاجات واالستعدادات لدى  )أن 

ٌُخطط للتدرٌس  ( والمصادر المجتمعٌة المتاحة،كل طالب خلق جسر فعال بٌن من أجل عندما 

 .أهداف المنهاج وخبرات الطلبة

ٌُعدل خططه التدرٌسٌة .3 المعطٌات  اعتماداً على  وٌكٌفهاأن ٌعرف المعلم متى وكٌف ٌمكن أن 

 .والمتغٌرات األخرى ة الطلباتاستجابالمتوافرة لدٌه عن 

: المكون االنفعالً

ٌُثمن المعلم كال من التخطٌط قصٌر المدى وطوٌل المدى .1  .أن 

أن ٌعتقد المعلم أن الخطط ٌجب أن تكون دابماً قابلة للتعدٌل والتنقٌح اعتماداً على حاجات الطالب  .2

 .وتغٌر الظروف

ٌُثمن المعلم التخطٌط كنشاط أكادٌمً .3  .أن 

: المكون األدائً

 ،م أهداف المنهاجئخبرات التعلم التً تال (أو كعضو فً فرٌق) منفرداً  أو ٌختار  المعلمأن ٌبنً .1

 وتستند إلى المبادئ الخاصة بالتدرٌس الفعال بحٌث ُتفعل المعرفة ،والتً تبدو ذات صلة بالمتعلم

 مفاهٌمه السابقة، وتشجعه على االستكشاف وحل المشكالت وبناء المهارات ي وتراعٌهالسابقة لد

 .الجدٌدة

ٌُخطط المعلم لفرص التعلم التً تراعً أنماط التعلم المتنوعة وأنماط األداء المختلفة .2  .أن 

 ، وتلبًأن ٌضع المعلم الدروس واألنشطة التً تُصلح للمستوٌات التحصٌلٌة والنمابٌة المتعددة .3

 .أن ٌنمو بطرٌقة سلٌمة وتساعدهم فً ،الحاجات النمابٌة والفردٌة للطلبة

ٌتم  و،طوٌلة المدى ترتبط بحاجات الطالب وأدابهأخرى أن ٌضع المعلم خططاً قصٌرة المدى و .4

 .للمتعلمالسٌر األكادٌمً والدافعٌة مع  تعدٌلها لتتالءم

ٌِّم خططه استناداً ،أن ٌستجٌب المعلم للمصادر غٌر المتوقعة من المدخالت لعملٌة التعلم والتعلٌم .5 ٌُق  و

ٌُعدلها بانتظام لتلبً حاجات الطلبة وتحسن التعلم لدٌهم،إلى األهداف قصٌرة المدى وطوٌلة المدى  . و
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الرسمٌة وغٌر الرسمٌة والالزمة للتأكد من والتقوٌم فهم المعلم الستراتٌجٌات القٌاس : ار الثامنيالمع

 .استمرارٌة التطور العقلً واالجتماعً والجسمً للمتعلم

: المكون المعرفً

بما )أن ٌفهم المعلم الخصابص واالستخدامات والفوابد والمحددات لألنماط المختلفة للقٌاس والتقٌٌم  .1

فً ذلك األدوات معٌارٌة المرجع ومحكٌة المرجع، واالختبارات المعٌارٌة التقلٌدٌة، واالختبارات 

المبنٌة على األداء، وطرق وأنظمة المالحظة وتقٌٌم وقٌاس عمل الطالب، وملف الطالب، والتقٌٌم 

ٌُقٌم تعلم الطلبة (الخ.....الحقٌقً، والتقٌٌم البدٌل ه أو ما ون أو عند الوقوف على ما ٌعرف،عندما 

 . أو الوقوف على ماهٌة الخبرات التً تعمل على تقدم نموهم وتطورهم،ٌستطٌعون القٌام به

أن ٌعرف المعلم كٌفٌة اختٌار وبناء واستخدام استراتٌجٌات التقٌٌم واألدوات المالبمة لها لتقٌٌم نواتج  .2

 .التعلم التً هو بصدد قٌاسها أو تقٌٌمها أو تشخٌصها

أن ٌفهم المعلم نظرٌة القٌاس الحدٌثة والتقلٌدٌة وغٌرها من قضاٌا القٌاس المرتبطة بها من مثل  .3

 .الثبات والصدق والتحٌز وبنوك األسبلة ومعادلة الدرجات

: المـكـون االنفعالً

ٌُثمن المعلم التقٌٌم المستمر كأساس لعملٌة التدرٌس واالستخدام الدقٌق والمنظم الستراتٌجٌات  .1 أن 

 .التقٌٌم المتنوعة والتً تعتبر ضرورٌة لمتابعة تعلم الطالب وتعزٌزه

 ،تحسٌن نموهمن أجل عند الطالب والضعف أن ٌلتزم المعلم باستخدام التقٌٌم لتحدٌد جوانب القوة  .2

 .وإتاحة فرص التعلم المناسبة له

: المكون األدائً

:  من مثل،أن ٌستخدم المعلم بشكل مناسب األسالٌب المتنوعة من التقٌٌم الرسمً وغٌر الرسمً .1

المالحظة، وملف عمل الطالب، واالختبارات التً من صنعه، والمهمات األدابٌة، والمشارٌع، 

 وتقٌٌم سٌره ، واالختبارات المعٌارٌة لتحسٌن معرفته عن المتعلم،والتقٌٌم الذاتً، وتقٌٌم الزمالء

 .ٌة وتعدٌلها التدرٌسهٌف استراتٌجٌاتيه األكادٌمً والنمابً، وتكئوأدا

أن ٌتحرى المعلم المعلومات عن خبرات الطالب وسلوكه التعلمً وحاجاته وسٌره األكادٌمً من  .2

 .الطلبة أنفسهممن  و،زمالبه المعلمٌنمن  و الطالب،والدي

أن ٌستخدم المعلم استراتٌجٌات التقٌٌم لحمل الطلبة على االنخراط فً أنشطة التقٌٌم الذاتً،  .3

ٌصبحوا على وعً بجوانب القوة لدٌهم وحاجاتهم، ولحثهم على وضع أهداف كً ولمساعدتهم 

 .شخصٌة لتعلمهم

ٌُقٌم المعلم تأثٌر األنشطة الصفٌة على كل طالب وعلى الصف ككل .4  وٌجمع المعلومات من خالل ،أن 

 . وتفحص أعمال الطلبة وتحلٌلها، وطرح األسبلة،لتفاعالت الصفٌةامالحظة 

ٌُتابع المعلم استراتٌجٌاته التدرٌسٌة الخاصة وسلوكه استناداً لنجاح الطلبة وتحقٌق أهداف عملٌة  .5 أن 

 . وٌعمل على تعدٌل خططه ومناحٌه التدرٌسٌة تبعاً لذلك،التعلم والتعلٌم

 وأن ٌنقل السٌر األكادٌمً ،أن ٌحتفظ المعلم بسجالت مفٌدة وعملٌة عن عمل كل طالب وأدابه .6

 .ه اآلخرٌن استناداً إلى مؤشرات مالبمةئزماللللطالب بذكاء ومسؤولٌة له ولوالدٌه و

ٌّم تأثٌر اختٌاراته وأفعاله على اآلخرٌن : ار التاسعيالمع ٌُق ن، االطلبة، والوالد)المعلم ممارس متأمل 

 .وهو ٌسعى بفاعلٌة الغتنام فرص النمو المهنً (ن فً مجتمع المدرسةون اآلخروواالختصاصً

: المكون المعرفً
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أن ٌفهم المعلم الطرق المنهجٌة التً تزوده باستراتٌجٌات متنوعة للتقٌٌم الذاتً واستراتٌجٌات حل  .1

 . نمو الطلبة وتعلمهم والتفاعالت المعقدة بٌنهمفً للتأمل والتفكٌر بممارساته وتأثٌرها ؛المشكالت

 والمصادر المتوفرة للتعلم والنمو ،أن ٌعرف المعلم المجاالت الربٌسٌة للبحث فً مجال التدرٌس .2

 .(األدب المتخصص، والزمالء، والجمعٌات المهنٌة، وأنشطة النمو المهنً)المهنً 

: المكون االنفعالً

ٌُثمن المعلم التفكٌر الناقد والتعلم الموجه ذاتٌاً كعادات للعقل .1  .  أن 

 .تعلم كعملٌة مستمرةٌعتبر الم، ويأن ٌلتزم المعلم بإجراء التأمل، والتفكٌر، والتقً .2

ٌُبدي المعلم استعداده لتلقً المساعدة .3  . وتقدٌمها  أن 

  . باستمرار وتعدٌلهاوثٌقة الصلة بالحاجات الفردٌة للطلبة الأن ٌلتزم المعلم بتطوٌر ممارساته .4

ٌُدرك المعلم مسؤولٌاته فً المشاركة ودعم الممارسات المهنٌة المالبمة لنفسه ولزمالبه .5  .أن 

: المكون األدائً

أن ٌستخدم المعلم المالحظة الصفٌة والمعلومات عن الطلبة واألبحاث كمصادر لتقٌٌم نواتج عملٌة  .1

 .تفكٌر بممارساته وتعدٌلهال وكأساس ل،التدرٌس والتعلم

أن ٌستعٌن المعلم باألدب المهنً والزمالء والمصادر األخرى لدعم نموه المهنً الذاتً كمتعلم  .2

 .وكمعلم

ٌُشارك المعلم زمالءه المهنٌٌن داخل المدرسة أو  .3 تبادل الخبرات ويالمجاالت المهنٌة األخرى فً أن 

 .والمعلومات معهم

الموجودة فً  والهٌئات أولٌاء األمورتعزٌز العالقات مع الزمالء فً المدرسة و: ار العاشريالمع

 . من أجل دعم تعلم الطلبة ورفاهٌتهمالمجتمع وتشجٌعها

: المكون المعرفً

لمظاهر ذات الصلة بالنظام الذي ٌعمل ا وأن ٌفهم كمؤسسات اجتماعٌة،المدارس إلى  المعلم نظرأن ي .1

 .به

ظروف العابلة، والبٌبات المحلٌة، والظروف )أن ٌفهم المعلم أن بٌبة الطلبة خارج المدرسة  .2

 . ربما تؤثر على حٌاة الطلبة وتعلمهم (االقتصادٌة والصحٌة

المساواة فً الحقوق من حٌث )أن ٌفهم المعلم القوانٌن المتعلقة بحقوق الطلبة ومسؤولٌات المعلم  .3

 .وٌطبقها (توفٌر فرص التعلم لهم والخصوصٌة الخاصة بهم والتعامل المالبم مع الطلبة

: المكون االنفعالً

ٌُثمن المعلم  .1  . وٌقدرهاخبراتأن 

ٌُبدي المعلم اهتماماً بجمٌع جوانب الطفل  .2  ،(المعرفٌة، واالنفعالٌة، واالجتماعٌة، والجسمٌة)أن 

 .هافًٌة إشارة عن وجود صعوبات ألمتنبهاً وٌقظاً ٌكون و

ٌُبدي المعلم االستعداد لتلقً المشورة من اآلخرٌن فٌما ٌتعلق بتربٌة ورفاهٌة طلب .3  .هتأن 

 .أن ٌحترم المعلم خصوصٌة الطلبة وٌبقً المعلومات عنهم سرٌة .4

ٌُبدي المعلم االستعداد للعمل مع المهنٌٌن اآلخرٌن من أجل تحسٌن البٌبة التعلٌمٌة للطلبة .5  .أن 

: المكون األدائً

ٌُشارك المعلم فً األنشطة األكادٌمٌة المصممة لجعل المدرسة ككل بٌبة تعلمٌة منتجة .1  .أن 

ٌُقٌم المعلم عالقات مع البٌبات التعلٌمٌة األخرى للمتعلمٌن وٌجري اتصاالت بالنٌابة عنهم مع  .2 أن 

 .فبات المجتمع األخرىالمدارس ووالوالدٌن والمرشدٌن والمعلمٌن فً الصفوف 
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ٌُحدد المعلم المصادر المختلفة لتعزٌز تعلم الطالب وٌستخدمها .3  .أن 

ٌُقٌم المعلم عالقات قابمة على االحترام واإلنتاجٌة مع الوالدٌن .4  وٌسعى إلى إقامة عالقات شراكة ،أن 

 .م ورفاهٌتهلبة من أجل دعم تعلم الط؛وتعاون معهم

ٌُبدي حساسٌة للمؤشرات الدالة على التوتر لدٌه وٌستجٌب  .5 أن ٌتحدث المعلم مع الطالب وٌستمع له و

 .لها، وٌبحث عن السبل العالجٌة المالبمة له عند الحاجة

.  أن ٌتصرف المعلم كمحامً عن الطلبة .6


