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 18 מתוך 2 עמוד      א" תשעמורים להערכת כלי

 
 
 

تصوُّر الوظیفة وآداب : 1مقیاس عاّم 
  المھنة

 التزام للمؤّسسة والجھاز

     التربیة والتعلیم مع وظیفةتماھيال

 ٍّتصوُّر وظیفة المعّلم كمرب 
 קוד התנהגות( قواعد السلوك( 

   وآداب المھنة
 

 بذل الجھد والمشاركة الفاعلة 
 الشراكة مع أطراف مساعدة  
  تحمُّل المسؤولیة(المساءلة (

)Accountability(  
 راكة ومشاركة  فاعلةش: األھل  

 
 

تمّكن المعّلم في مجالھ  : 2مقیاس عاّم 
 المعرفّي

  خبرة في المجال المعرفّي وفي تدریسھ

 التعلیم مجال المعرفة ومنھج 
  معالجة صعوبات التعّلم لدى

  التالمیذ 
 

سیرورات تعلیمّیة : 3مقیاس عاّم 
 وتربوّیة

 بیئة داعمة للتعّلم 

 إدارة الدرس وتنظیمھ

 طرائق الّتدریس، التعّلم، والتقییم

 تخطیط وتنظیم  التدریس 
 

 

 البیئة المحسوسة 
  القواعد السلوكّیة  
 تلمیذ-عالقة معّلم  
 

  
 

 طرائق ووسائل 
 تفكیر بمستوى عاٍل  
 اشتراك ومشاركة فاعلة:  التالمیذ  
 المردود والتقییم  

  
 

  شراكة في مجموعة مھنّیة: 4مقیاس عاّم 

  معرفّيمجموعة مھنّیة في مجال 

  مجموعة مھنّیة مدرسّیة 

 ةمراجعة تأملّیتعّلم مشترك و 
)reflection(  

 
 

  تطّور مھنّي 
 
 



 

 18 מתוך 3 עמוד        א" תשע - מורים להערכת כלי

 

   الوظیفة وآداب المھنةتصّور : 1  عاّممقیاس
  التنفیذ مستوى

 باتمرّكال
  األساسّي دون المستوى 

0 
   مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر 

4,3 
   قمتفّومستوى 

6,5 
  بارع 

7 
   والتربیة ّتدریس وظیفة التصّور 1.1

  بٍّ كمرم وظیفة المعّلتصّور
في  التالمیذ التزام بنجاح كّل

، ةاإلدراكّیالجوانب 
 ة، القیمّیةالشعورّی

   .ةواالجتماعّی
 

  على المستوى وظائفھ یؤّدي
 دون اأحیاًن -التقنّي فقط
 ع، مرسمیاالمطلوب 

التغاضي عن األبعاد 
 ،شعورّیةة، الالقیمّی

ر تطّولة واالجتماعّی
  . تالمیذه

 ؛  نتائجقیقلتحا ال یبدي التزاًم
تجاه ولیة ؤمسال ال یتحّملو

 . تالمیذهتحصیالت 
 تالمیذهقدرات  یؤمن بأّن 

 یُّرغیر قابلة للتغ؛ ثابتة
 . والتأثُّر

 ھ نحو استنفاد الطاقة ال یوّج
 .  تلمیذة لكّلالشخصّی

  ولة مع ؤیتعامل بصورة مس
 ، والتربیةدریسوظائف الّت

  .حسب المطلوببیھا ویؤّد
 شعور  یةتنمة ّی یدرك أھّم

 .تالمیذه بأّنھم قادرون
 یؤمن باستنفاد رتصّوتمّتع بی 

اعتبار  عطاقة التلمیذ  م
 .هتمّیز

 یعمل على استنفاد طاقة كّل 
  .تلمیذ

  ا مختلفة فرًصویستثمر  یحّدد
من   شیًئالیمنح تالمیذه

 .معرفتھ
  قیم تناولا لق فرًصویحّق یحّدد 

 مھارات لرعایةوة شخصّی
درس ة في إطار الاجتماعّی

 .ھومع صّف
 عن توّقعات عالیة في  ربعُی

، ّيالتدریس(التحصیل 
 ،الشعورّي، ّيسلوكال

 واحد من كّل) واالجتماعّي
 تمّیز مع اعتبار ،من تالمیذه

 .   كلٍّ منھم
 ة إدارة نقاش كیفّیمدرك لقادر و

 .مع تالمیذه ذي معنى 

  :كذلكو... 
 وتسھیل  االستطالع یعمل على توسیع حّب

  .لمعرفة لدى تالمیذها إلى الوصول
 الشعور  وتطویر عزیزفرص لتیتیح ال

 .لدى تالمیذهبالقدرة 
 ة  الستیضاح قیم شخصّیمّرساتیبادر بت

ة  اجتماعّیمھاراتلرعایة بشكل فّعال، و
 . لدى تالمیذه

  بینینجح في بعث اإلیمان بقدرة تالمیذه 
الدعم  أطرافطاقم المدرسة و

 . ةالمدرسّی
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   تصّور الوظیفة وآداب المھنة: 1مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي 

0 
  مستوى أساسّي  

2,1 
  مستوى ماھر 

4,3 
  مستوى متفّوق 

6,5 
  بارع 

7 
والعمل قیم ال یعابإلالسعي 

 في سیروراتعلى انعكاسھا 
 .   التعّلم-الّتدریس 

  ال یعمل كما ھو مطلوب
  . القیمیعابإل

  بتراث شعبھ ُملّمغیر. 
 

  قیم ال إیعابیعمل على
ة بین نسانّیاإلة ودیمقراطّیال

 إدراجتالمیذه من خالل 
إلى التطّرق بو ،نماذج

  .ةة ومدنّیمواضیع اجتماعّی
  وإثراء یعمل على توسیع

 .تراث شعبھبمعرفتھ 

  :كذلكو...
  ة اجتماعیة، مدنّیجوانبیدمج، 

ة ّیالتدریستھ وثقافیة في خّط
 .ّيونشاطھ الصّف

  :كذلكو...
 إشراك بواسطتھاا یمكن  طرًقیختبر 

بشكل في سیرورة التربیة  لتالمیذا
  .فاعل

 ا مختلفة للحوار ق فرًصیبادر ویحّق
ة القیم الدیمقراطّیمعنى  في التمّرسو

 االنعكاس العملّي بحثلوواإلنسانیة، 
في (مجموعة  في ا كونھ عضًومعنىل

، )، في المدرسة، في الحّيالصّف
 .اطن في الدولة كمووأیًضا

 ع نطاق عملھ وتأثیره  ویوّس،یبادر
 اإلطار الرسمّي خارجلیمتّد  ؛التربوّي

 .وحدود صفھ

  

   مھنةالوآداب  السلوكقواعد 
  آداب المھنةیحرص علىال   آداب المھنة 

(  في المجاالت األربعة
 األداءلة في مستوى مفّصال

  .)األساسّي

  آداب   علىمحافًظا ،یعمل
 المجاالت  في،المھنة

  : التالیةاألربعة
  ،العالقات مع التالمیذ *
الي   * ع أھ ات م العالق

  ،التالمیذ
  ؛زمالءالالعالقات مع  *

لتزام بجودة المھنة اال       *
لدى   ومكانتھا
  1 .الجمھور

  
   فقط)السابقین (ن من التنفیذاالختیار بین مستویییمكن 

                                                        
 یسعى لتحقیق أقصى  للطاقة الكامنة  في -العالقات مع التالمیذ) 1 (:مثًال. 383-390, רמות:אביב-תל, הזמן במבחן החינוך) עורך. (א, פלדי: בתוך. משרתת כאליתה בחברה ותפקודם למורים מקצועית אתיקה). 1997 (נ, אלוני: مصدرال 1

؛ یحرص في المحافظة على  ...ألوالدھم ھم على الوضع التعلمي واالجتماعي یحرص على إطالع–العالقات مع أھالي التالمیذ ) 2 (.؛ وغیر ذلك...؛  یحافظ على نھج المساواة، اإلنصاف واالحترام...یرعى وینّمي المزایا األخالقّیة والمدنّیة ؛...تالمیذه
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   تصّور الوظیفة وآداب المھنة: 1مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي 

0 
  مستوى أساسّي  

2,1 
  مستوى ماھر 

4,3 
  مستوى متفّوق 

6,5 
  بارع 

7 
  جھازلتنظیم والبا التزام 1.2

   الفاعلةمشاركةال والجھد بذل
  ّتدریسفي الالجھد  بذل
 

 متنع عن االلتزام بغایات ی
 .الّتدریس

  لتعزیز  الوقت والجھد بذلی
 أھداف  وتحقیقمھنّیتھ 

 . في الصّفالتدریس

 :كذلكو...
 الوقت  ،بمثابرة ومواظبة ،یبذل

ّي التدریسالعمل والجھد في 
 السعي لبلوغ  مع،والتربوّي
 .تنفیذالعالیة من درجات 

  :كذلكو...
 الوقت والجھد في ، ومواظبة بمثابرة،بذلی 

 ،ةة، الطبقّیّی مجاالت العمل الصّفكّل
  .ةوالمدرسّی

 لتنفیذعالیة من ا عاییرلتزم بمی . 

    

 مھاّم/ اتاالندماج في فعالّی
  ةمدرسّی

  
  
  
  
 

 مھاّم/الیات ال یشارك في فّع 
 .ةمدرسّی

  الوقت بشكل متواصل، ،یبذل 
 في  مجالوالجھد في كّل

  .الصّف
 لتقدیم العون والمساعدة مستعّد 

 .لآلخرین

  في كّلالوقت والجھد  یبذل 
 والمدرسة مجال في الصّف
   .بشكل متواصل

 ألن یأخذ على عاتقھ مستعّد 
وظائف على المستوى 

 .ةھازّی جأو مھاّم/ والمدرسّي

 المدرسة ة على مستوى یقوم بوظائف ھاّم
  .ككّل

 مركزّیةات في عملّی بشكل فاعل  یشارك، 
 .ةجھازّیلدفع مبادرات ومشاریع ویتجّند 

    
  

   مساعدةأطراف مع الشراكة
   مساعدةأطرافمع الشراكة 

 
 في ال یعرف الطاقم العالجّي 

  .المدرسة
  ال یتعاون مع الطاقم

ل من  أو یتنّص،العالجّي
 الطاقم عتبرتھ ویولّیمسؤ

 .اوًال وحیًدؤ مسالعالجّي

  ھ ّن ولك،شرك الطاقم العالجّيُی
التي ة العمل ق خّطال یطّب
 .علیھاُیتَّفق 

 فور  الطاقم العالجّيشركُی 
 لصعوبات ةلّیأّو بوادرظھور 

ة على مستوى سلوكّی/عاطفّیة 
  .الفرد والمجموعة

 فق علیھاة العمل المّتق خّطیطّب. 

 :كذلكو...
  مقبولة على ةإضافّیحلول إلى تقدیم یبادر 

 .الطاقم العالجّي

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
یكون بمثابة   -التزام بجودة  مھنتھ وسمعتھا الطّیبة) 4 (.؛ وغیر ذلك...یمتنع عن التھّكم علیھم أو  المّس باحترامھم  یبادلھم الخبرة والتجربة  المھنّیة؛  یساعد في استیعاب زمالء جدد؛-العالقات مع الزمالء) 3 (.؛ وغیر ذلك...سّرّیة التفاصیل الشخصّیة

  .؛ یحرص على أخالقّیات عمل عالیة؛ ویبدي مشاركة، مبادرة ومسؤولّیة  في كّل ما یتعلق بأداء المؤّسسة التي یعمل فیھا؛ وغیر ذلك...؛ یمتنع عن سوء استغالل مكانتھ ...قدوة
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   تصّور الوظیفة وآداب المھنة: 1مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي 

0 
  مستوى أساسّي  

2,1 
  مستوى ماھر 

4,3 
  مستوى متفّوق 

6,5 
  بارع 

7 
  )Accountability (ل المسؤولّیةتحمُّ - المساءلة 

 تقدیمخطة عمل وإعداد 
   عن تنفیذھا  مساءلةتقریر

 

 ة نوّیة عمل سال یطرح خّط
  أو،بحسب المطلوب

 ثةة غیر محّدیطرح خّط
  .)قدیمة(

  واإلنجازات  ال یتابع التنفیذ. 
  ال یتیح ة والشفافّی یوفِّرال

 .نجازاتھإمراقبة عملھ و
 
  
 
  
  
 

  ة ویضع ة عمل سنوّی خّطیعّد
لّبي ت ،قابلة للقیاس اأھداًف

  . تالمیذهحاجات
  التنفیذ في مقابل التخطیط یتتّبع

 .وفي آخرهمنتصف العام 
 ز الموضوع  لمرّكام تقریًریقّد

ة خّطتنفیذ  مدى عنالطبقة /
 .العمل

 ةة ودورّی خطة عمل سنوّییعّد، 
 لقیاسقابلة ل اویضع أھداًف

یطرح ؛ على مستوى التلمیذ
تحقیق مدى على ة أدّل

  . األھداف
  یجري في منتصف العام وفي

نھایتھ مقارنة بین التخطیط 
ة ل الخّطیعّدو ،والتنفیذ

حسب المعطیات التي ب
 .یجمعھا

  ة العمل، األھدافخّطیعرض، 
ونتائج المتابعات على إدارة 

 . واألھالي،تالمیذالمدرسة، ال

  :كذلكو...
  ة عمل  خّط على قییم الجاریةنتائج التتؤّثر

رة  تالئم االحتیاجات المتغّیدینامّیة
  .للتالمیذ

 ةة عمل طبقّی خّطیقود ویشارك في إعداد/ 
 وما ،دة المجاالتمتعّد /ماردة األعمتعّد

 .إلى ذلك
  ویبلور ،ة العملشركاء خّطالیبحث مع 

 عمل من أجل اتمعھم استراتیجّی
  .التحسین

    

   فاعلةشراكة ومشاركة: األھل
مشاركة فاعلة لألھل في 

  التدریسّي-الجانب التربوّي 
 

  ال یعطي معلومات، أو یعطي
معلومات جزئّیة لألھالي 

  .حول منھج التدریس
  ال یحرص على إطالع

األھالي بانتظام على أداء 
یكتشف األھالي (أوالدھم 

المشاكل عندما تصل إلى 
  ).مستوى األزمة فقط

  یتحّفظ من مشاركة األھالي
ویفّضل عدم  الفاعلة،

إشراكھم في نشاطات 
 .الصّف

   یقّدم لألھالي معلومات عن
خّطة النشاط التدریسّي 

  . والتربوّي
 ة منتظمة ُیطلع األھالي بصور

  .على أداء أوالدھم
  یبادر إلى، وُیَمأسس شراكة

األھالي في تخطیط وتفعیل 
 .نشاطات صفیة

  :وكذلك...
  یقّدم لألھالي معلومات حول

طرائق التدریس، التعّلم، 
  .والتقییم

  یشّجع الشراكة مع األھالي لدفع
 .تعّلم أوالدھم

  یبادر إلى  ویبرمج شراكة
األھالي في تخطیط  وتطبیق 

  . الّیات مدرسّیةفّع
 

  :وكذلك...
  طرق / یطّور بالتعاون مع األھالي برامج

  .عمل تتالءم مع تقّدم التعّلم لدى أوالدھم
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  ّيمجال المعرفال: 2عاّم مقیاس 
  التنفیذمستوى 

  المرّكبات
  دون المستوى األساسي

0  
  مستوى أساسي  

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفوق

6,5  
  بارع  

7  
  في تدریسھ وّيمجال المعرفالفي خبرة ال 2.1

  التدریسومنھج  ّيمجال المعرفال
  مجال المعرفة اإللمام ب

 
 فیما  والفھم لمامإلانقصھ ی

مفاھیم مبادئ، یخّص 
في مركزّیة  سیروراتو

 .مجال المعرفة

  قدر المطلوب– لّمُم- 
 المفاھیمبالمبادئ، 

المركزّیة ت السیروراو
 . مجال المعرفةل

 مجال المعرفة، با ا كبیًراًملمإبدي ُی
ألفكار، ولدیھ إدراك عمیق ل

لقیم المشمولة ول ،لمبادئل ،فاھیململ
 طرق البحث عرف تماًماوی؛ فیھ

  . في المجاللمركزّیةا
  المتعّلقة معرفة بالا لماًمإیبدي

 .مجال المعرفةتدریس ب

  :كذلكو,...
 في مجال المعرفة في  للمعرفةال مصدًریشّك 

ة بنظر بقّیمرجًعا ذا ثقة ر عتبُی و،المدرسة
  .المعلمین

 ر تطّوكیفّیة  ویفھم بصورة عمیقة لّمم
 والقیم في ، المبادئفاھیم،األفكار، الم

طرق البحث بأیًضا  ملّم، ومجال المعرفة
 . في المجالالمركزّیة 

 التعِضُموبالالمركزّیة الت تحّوالب ملّم 
المعرفّي مجال الة في مستجّدال )דילמות(

 .دریسھوت

   

المنھج التعلیمّي معرفة 
  ّيمجال المعرفلل

 

  مجال المنھج ال یعرف
 .ّيالمعرف

  مجال ل بالمنھج التعلیمّي  ملّم
المعرفة الذي تدریس 

 .تخّصص فیھ

  :كذلكو...
  منھج التعلیمفي التطّورات یتابع 

 ا وفًقھلالتخطیط ویعّدبالمقارنة مع 
 بما في ذلك الموارد ،لذلك

 .واألدوات

  :كذلكو...
  ّيمجال المعرفال تدریستخطیط یقود بناء 

  . في المدرسة
 تدریس عملون في مین الذین ی المعّلھ كّلیوّج

 .المجال

    

ات سیرورموارد والمالءمة 
مجال ال زاتمّیمل التدریس

  ّيالمعرف

  ات سیرورموارد والال یالئم
 ةلموضوعالتدریس 

 .الدرس

   یستخدم وسائل مالئمة
 .المعرفّيمجال اللتدریس 

  ،دریسات الّتسیروریالئم الموارد–
م مع  التعّل ومھاّم،یمیالتق–التعلم

زات زات المجال وممّیممّی
 .التالمیذ

  :كذلكو...
 تدریسبذات صلة ثة  محّدر مواّدیطّو 

 وینشرھا بین طاقم المدرسة ،المجال
 .وخارجھ
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  المجال المعرفّي: 2مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

  المرّكبات
  وى األساسيدون المست

0  
  مستوى أساسي  

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفوق

6,5  
  بارع  

7  
ة ّیمجاالت معرفمع  لربطا

  أخرى
 

  ة ّی مع مجاالت معرفیربطال
 كان وإنى  حّت،أخرى

 .اًال أو مطلوًباألمر مفّض

   یربط أحیاًنا، وبشكل غیر 
ة ّیمنھجّي، بمجاالت معرف

 .أخرى

 جال مالة في یربط بین قضایا مركزّی
ذات صلة من  وقضایا ّيالمعرف

  .ة أخرىّیمجاالت معرف
 مجاالت با ا واھتماًمیبدي انفتاًح

بموضوع ترتبط عة متنّو
 ویعمل على توسیع ،دریسالّت

 .ثقافتھ العامة
 

  :كذلكو...
  المشتركة  بالجوانب وفھم عمیقین معرفةذو

تھا ّیوأھّم ،بین مجاالت المعرفة المختلفة
. طریقة تدریسھ وّيمجال المعرفالفھم في 

 عةمعرفتھ المتنّوب ملة،ا بثقافتھ الشتمّیزی، 
 .ھامتواصل إلى توسیعال ھسعیو

 لمعلومات ا لتوسیععرف مراجع متنّوعةی 
 .والمعرفة

 رفتھتوسیع معلة ة كبیر موارد شخصّیبذلی 
  .وتحدیثھا ،، تعمیقھاشاملةال

    

ة مغلوطة أو لغتھ المھنّی  ةلغة مھنّیاستعمال 
 .زیلةركیكة وھ

   في ة لغة مھنّییستعمل
 .المستوى األساسّي

  ا، یستعملا وخطیة لغة مھنّی، شفًھی
  . ةة غنّی، ذات ثروة لغوّیمعیارّیة

 ُفرًصا  الحین واآلخر  بین ستغّلی
لغة اللتوسیع معرفة التالمیذ ب

 .ّيمجال المعرفلل ِةمھنّیال

 لھا  ویعّد،ة وغنّیمعیارّیةة لغة مھنّی یستعمل
  .داتیرات والتجدللتطّوا وفًق

  تالمیذه لتوسیع معرفة ا دائًمالفرص یستغّل
 .للمجال المعرفّي باللغة المھنّیة

 

   

          م لدى التالمیذمعالجة صعوبات التعّل
مع م  والتعّلدریستخطیط الّت

  الصعوباتإلىالتطّرق 
  المألوفة

 

 م صعوبات في تعّل الال یتعّقب
أو ال /، ومجال المعرفة

 . وًلا لھایوّفر حل

  ویكشف م ط طرق التعّلیخّط
 ا من الصعوباتبعًض

في مجال المعرفة  المألوفة
، أخطاء مفاھیمر تصّو(

 خاطئة تصّوراتشائعة، 
  ). وغیر ذلك

 لبعض صعوبات حلوًلا ر یوّف
  . مالتعّل

 

 ة بصورة منھجّیلدیھ  یعتمد الّتدریس
أو  /ة ونظرّی (معلومات على 
 تعلمالطرائق بشأن ) ة عملّی

في مجال المألوفة صعوبات الو
، أخطاء مفاھیم ر تصّو(المعرفة 
 خاطئة وغیر تصّوراتشائعة، 

  ). ذلك
 ص تفّحیل )راسخة(متأّصلة  آلّیًةفّعل ی

إزاء التدریس  تخطیط من جدید
 :مثًال(تالمیذه لدى فھم كیفّیات ال

  . )شائعة في المصطلحاتأخطاء 

  ...كذلكو
 قھاویطّبستجّدة  یتزّود باألسالیب الم/یتحتَّن.  
 م ة للتعّل وأسالیب خاّصطرائقر یطّو

 .  ومواجھة الصعوبات
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  ةة وتربوّیتعلیمّیسیرورات : 3عاّم مقیاس 
  التنفیذمستوى 

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي

0 
  مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  قمستوى متفّو

6,5 
  بارع 

7 
   الدرس وتنظیمھإدارة 3.1

  الّتدریسوتنظیم تخطیط 
  ھداف الدرس أتحدید 

 
 أو ، أھداف الدرسحّددال ی 

 ال غامضة ا أھداًفیضع
خطة یمكن أن تنبني علیھا 

ھا ال ّنإ أو ،ةتطبیقّی دریست
 .تناسب الصّف

  غایاتلا  أھداف الدرس وفًقحّددی 
  .التدریسج امنھ

 غالبیة أھداف الدرس تالئم الصف. 

 المنھج  أھداف الدرس تالئم كّل
  .لصّفومالئمة ل ،لتعلیميا

 عات عالیةم تعكس توّقأھداف التعّل. 

 أھداًفا ُمالئمة، للدرس حّدد ی
  .قابلة للقیاسوواضحة، 

 عات عالیة م تعكس توّقأھداف التعّل
 . التالمیذمن كّل

  

مبنى الدرس، : سیر الدروس
استغالل وقت الدرس، 

   .مرونةالو
 

 ؛ م نحو الھدفالدرس ال یتقّد
ز بین ال یوجد تمیی
تتشّكل ال و؛ المصطلحات
  .عالقات بینھا

  بصورة یسیر الدرس
 مبنى ھینقصو، عشوائّیة

 .واضح
 ستغّلوقت الدرس ال ُی 

 ، المواّدبصورة كافیة
رة والوسائل غیر محّض

 .كافیةبدرجة 
  وتینالر(الرتابة الیومّیة( 

، ةغیر واضحللصّف 
ة التالمیذ ال یعرفون غالبّی

 .ع منھم ما یتوّق
 ة الدرس  بخّطةشّد بكیتمّس

 . مع أھدافھتطابق دون 
 

  مواضیع ا إلى ینتقل الدرس أحیاًن
  یتّم الأو / وذات صلةلیست 

  .المدروسالموضوع استنفاد 
  الدرس ذو مبنى ومضمون

 . واضحین، منبثقین عن أھدافھ
 والربط  المفاھیمیعمل على توضیح 

 .بینھا
 الدرس، اختتام الفتتاح واس وقًت یكّر 

 .جمالھإلوكذلك 
 وقت الدرس  ً،عادة ،یستغّل

 2.بنجاعة
  الرتابة  على تدّلمؤّشرات ھناك

الجمیع من ّیة التي تمّكن الصّف
 .ع منھمتوّقمعرفة ما ُی

 احة الوسائل جاھزة ومتكّل . 
 سیر خاللة یبدي مرونة جزئّی 

التعدیالت  جري وی،الدرس
 . المناسبة

 ز بصورة ناجعة غالبیة الدرس یترّك
مع وفي تحقیقھا الغایات في 

  .حتیاجات التالمیذااللتفات ال
  جوانبھ بالدرس یعالج موضوع

 .ویستنفدهالمختلفة 
  المفاھیمبین مرّكبة عالقات تتشّكل. 
 ح یوّض، ة مرحلّیوم بتلخیصاتقی

یتأكد من الفھم قبل والنقالت، 
 .ى آخرةاالنتقال إلى موضوع

 كّلھ وقت الدرسنجاعةیدیر ب . 
 ع منھمتوّقا ُی التالمیذ میعرف جمیع، 

 .خالل الدرسالتصّرف  ّیةوكیف
 یبدي مرونة كبیرة خالل الدرس، 

 .ویجري التعدیالت المناسبة

  :كذلكو...
  تبّصرات/ تصّوراتیبلور التالمیذ 

یواجھون / حلوًلاجدیدة، یجدون 
التحّدیات،  وھم على وعي بكّل 

  .ذلك
 ى حّتاستغالل وقت الدرس ناجع 

ر  یغّی أویبدي المعلم مرونةحین 
 .ةالخّط

  طرح ُتیصغي إلى أھداف جدیدة
الفرص ویستثمر خالل الدرس 

 .قیمةذي  متعّللتحقیق 
  
  
  
 

  

  

                                                        
 .بحیث یتالءم وأھدافھ) ث ونقاش، عمل ضمن مجموعات، تنقیذ مھاممحاضرة، حدی( تخصیص الوقت لكّل جزء من الدرس  2
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  سیرورات تعلیمّیة وتربوّیة: 3مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي

0 
  مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفّوق

6,5 
  بارع 

7 

  یمیتقالم وتعّلال، دریسّتلاق ائطر 3.2
  أسالیب ووسائل

 )متباین ( عمل تفاضلّي
  דיפרנציאלי

 

 كتلة  تالمیذالصف والعتبر ی
یأخذ بعین ال . واحدة

االختالف في االعتبار 
 وتیرة  فياالحتیاجات،

 قدراتفي  أو ،مالتعّل
 . التالمیذ

  
 

 ھناك بدایة عمل تفاضلّي 
الحتیاجات  وفقا )דיפרנציאלי(

، التھمؤّھتلفة ومذ المخالتالمی
 أھداف تحدیدمن خالل  وذلك

 . مختلفینتالمیذمختلفة ل

 ھناك انعكاس للعمل التفاضلّي 
 یتمّثل في )דיפרנציאליה(

حجم التدّخل وبین بین  المالءمة
 .تالمیذستنفاد قدرات ال امدى

 דיפרנציאליה (العمل التفاضلّي( 
من  یتّمو ،متواصل ومنھجّي

توى مسالتوفیق بین  خالل
قدرات واالستنفاد األمثل لط التوّس

 .التالمیذجمیع 

    
  

، دریسق الّتائطر تشكیلة
  یمیم والتقالتعّل

  

  من محدودة یستخدم تشكیلة
  في وسائلالوالطرائق 
  .التدریس

  العالقة بین الوسائل وأھداف
 . غیر واضحةالدرس

  یضع نفس األھداف
 .ویستعمل نفس الموارد

 دة یم موّحییستعمل أدوات تق
ھي في األساس و(

 . تالمیذ اللكّل) اختبارات

   في ووسائل مختلفة طرائق یستعمل
، تدریس وجاھّي(التدریس 

، استخدام وسائل نقاش، مھاّم
 -)  وما إلى ذلك، مختلفةإیضاح

  .تالئم أھداف الدرس
  ة یم إضافّیی أدوات تقأیًضایستخدم

 ةعّیمفتوحة بصورة موِض
 . ومحدودة

 طرائقلیستخدم تشكیلة من ا ،
من ( دریستالر ُط وُأ،الوسائل
  أسئلة وأمثلة، مھاّم:ضمنھا

ة، ة، واجبات بیتّیمّیتعّل–تدریسّیة
استخدام ضاح، ووسائل إیعروض 

 ةم فردّی مختلفة، أطر تعّلاتشكلّی
 تالئم أھداف الدرس -...)ةوجماعّی

  .التالمیذواحتیاجات 
  عة  وأدوات متنّوطرائقیستعمل

 -شفھّیة /ّیةمھّمة كتاباختبار، (
 )منّظی، جمل ُیجماعّیة،/ فردّیة

 ما یالئمیم القدرات المختلفة، بیلتق
 .سیرورات التعلیم والتعّلم

 طرائقة یستعمل بصورة إبداعّی، 
ومبتكرة عة ا ووسائل متنّوطًرأ
مھاّم أسئلة وأمثلة، : من ضمنھا(

ة، وظائف بیتیة، مّیة تعّلتعلیمّی
  ،ووسائل إیضاحعروض 

 أطر لّیات مختلفة،استخدام شك
تالئم ) ةة وجماعّیة فردّیمّیتعّل

 واحتیاجاتأھداف الدرس 
 . لتالمیذا

 ق واألدوات ائإلى جانب الطر
مھّمة اختبار، (یم یة للتقاالعتیادّی

 ،ة جماعّی/ةفردّی -ةّیھشف /كتابّیة
 یدمج -)م وما إلى ذلكنظیجمل، ی

 والتقییم المردودفي سیرورة 
 ، للتالمیذة یم ذاتّییتقمرّكبات 

 .ءیم زمالیأو تق/و
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  سیرورات تعلیمّیة وتربوّیة: 3مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي

0 
  مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفّوق

6,5 
  بارع 

7 
تكنولوجیا المعلومات  

 3 ، اإلنترحوسبةصاالتواالّت
)ICT(   
  
  
 

 ة ال یستخدم الحاسوب بالمّر
  ). الثابت أو المتنقل(

 تكنولوجیا ات ال یدمج تقنّی
 صاالتالمعلومات واالّت

 . م والتعّلدریسفي الّت

   صال لالّتالحوسبة یستخدم بیئات
 ستوى الشخصّيعلى الم
 البرید :مثًال (والمھنّي

  ).  االلكتروني، مجموعات نقاش
  للبحث عن الحوسبة یستعمل بیئات

 .ظمھامعلومات وَن
 في الحوسبة یستخدم بیئات / قُیطّب

م تعّلال ودریستال سیرورات
 وتوظیفھا م  تعّلمالءمة مواّد(

 ). في الدرس

  ...كذلكو
 الحوسبة  بیئات شكل منطقّيیستخدم ب

یالئم المضامین (التدریس  في
 ًابحیث تكون لھا قیمة إضافیة وفًق

االختالف بین  و دریسألھداف الّت
  ).تالمیذه

  חכםלוח (" اللوح النشط"یستخدم( 
إلیضاح ا لغرضبشكل فّعال، 

 . والتفاعل مع المتعّلمین
  الحوسبة بیئات بشكل منطقّي یستخدم

تفعیل (یم یم والتقفي التعّل
 ).LMS -التعّلم إلدارة منظومات

   إدارة منظومات ادائًمیستخدم 
 -منباس(ة تربوّیالمعلومات ال

 منظومة إدارة المدارس،
 ).وغیرھا

 م في بیئات ّلھ تالمیذه للتعیوّج
 . الحوسبة

  القراءة، الكتابة تنمیة  مھارات
لدى  لكترونّیةإ في بیئة واإلبداع
 . تالمیذه

  : ...كذلكو
 منظومات بصورة واسعة فّعلی 

 /دارة مضامینإ(م دارة التعّلإل
 / مجموعات/ صفوف/مستخدمین
 ) وغیر ذلكمختلفة توزیعات 

 ة  تعلیمّیاّدور بصورة فاعلة میطّو
  . محوسبة

  ابة إلكترونّیة بّوإنشاء)Portal.(4  
 من تعاونّیة  مجموعات تفعیل

معرفة مین والزمالء لبناء المتعّل
 . مشتركة

  ة یجاد ودمج تجدیدات تقنّیإإلى ُیبادر
سیرورة  لإضافّيكمورد 

 . یمیالتق-مالتعّل-دریسلّتا

    

                                                        
 .معّلم یدیر منظومات ویطّور مواّد تعلیمیة محوسبة: الحدیث عن" مستوى متفّوق"معّلم وتلمیذ مرتبطین بالحاسوب، في : الحدیث عن" مستوى ماھر"معّلم مرتبط بالحاسوب؛ في : الحدیث عن" المستوى األساسّي"في  3
 .Portal: ، وباالنجلیزّیةפורטל/פורטן یقابلھا بالعبریة كلمة .بّوابة، مدخل= اج ِرت 4
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    عاٍلمستوىبتفكیر 
یة لتنمنشاطات    

مستوى في التفكیر 
 5راٍق

 

  لتنمیة تفعیل نشاطات على دالئلال توجد 
  . راقیةمستویات تفكیر عالیة

  بأسلوب تالمیذالو  المعّلمالتفاعل بینیتمّیز 
  األسئلة وكّلكّلیتكّفل مّ المعّل؛ إللقاءا

 .اإلجابات
 ھة  أسئلة موجِّ، على األغلب، یستخدم

 وال یربط ،اعة مسبًقإلجابة متوّق
سابقة لدى ال رفةمعال الدرس بةوضوعم
 .  لتالمیذا

  
 الستخدام ھناك بوادر أّولّیة 

 مستویات نشاطات لتنمیة
  . تفكیر عالیة

 أفكار ومفاھیم إلىق یتطّر 
 . تالمیذیطرحھا ال

 نشاطات ة یدمج في الدرس بصورة عاّم
  .  مستویات تفكیر عالیةلتنمیة

  بین ما یتعّلمھ التالمیذ وبینیربط 
 .ست  قبل ذلكن التي درِّالمضامی

 أقوال إلىناد تالنقاش باالسویطّور ھ ُیوّج 
 . التالمیذ 

 من تمكین بدًال(مل ویعكس بنفسھ جُی 
  ).التالمیذ من عمل ذلك

 
 

 ة مستویات منھجّیب و باستمرارینّمي
  .6تفكیر عالیة لدى معظم التالمیذ

 أو ،یستخدم األفكار، األخطاء 
الق كنقاط انطالكامنة  تصّوراتال

یطلب من المشاركین ؛ للحوار
 وتفسیرات ألخطاء ،اقتراحات

إبداء على ع التالمیذ شّج ویواردة؛
 . اتنظرّی / آراء/وقائعك بشأن التشّك

  ولیة ؤ على عاتقھم مسالتالمیذیأخذ
إنجاح النقاش، ُیسھمون بمبادرة 

 . وضوعات ویطرحون م،منھم

  
  

    فاعلةمشاركةواشتراك  :التالمیذ
نشاطات لخلق 

مشاركة فاعلة لدى 
   التالمیذ

  
  
  
  
  
  
 

  اعالقتھ وةلموضوعا ةّیأھّمى لإ یتطّرقال 
  . لتالمیذبا

 الفاعلة، المشاركة واالشتراك ع ال یشّج
 أو/وغیر المشتركین تالمیذ الیتجاھل و

 .غیر المصغین
 یتجاھل أسئلة واھتمامات التالمیذ . 

   ذات صلة ومثیرة مواّدیقّدم ،
عة،  متنّوریسدق تائطر

ممارسات أو /مناقشات و
طة لزیادة مخّطتفعیل 

المشاركة الفاعلة لدى 
  . التالمیذ

 

  ذات و  راھنةقضایاب التدریسماّدة یربط
یستدرج أفكار حیاة التالمیذ، ب صلة

، یشجع التعبیر الشخصّيالمتعّلمین 
عة ، ت متنّوفعیال أو ت/ُیثیر مناقشات و

ع ویشّج التفاعالت االجتماعیة ستدعيی
  . لمشاركة في الدرسعلى ا التالمیذ كّل

 التفكیر، على  ویحّث االستطالع ُیثیر حّب
د من فھم التالمیذ ألھمیة وھدف یتأّك

 .   الدرسةموضوع

  :كذلكو...
  في المشاركة الفاعلة واالشتراك ُیثیر

 عيی. ة ومبتكرةبداعّیإ الدرس  بطرق
مستوى اھتمام  في التغییرات 

الت دّختب ب وُیعّق،ّفالتالمیذ في الص
 . فاعلة

 ھمن وُیمّكتالمیذالمبادرات یفتح المجال ل 
، ضوعات، المومن اختیار المھاّم

 ذلك لتعزیز إلى وما المواّد
 . تھم الفاعلةمشارك

    

                                                        
سبب، دلیل، : أسئلة مفتوحة؛ منح وقت للتفكیر ولتنظیم اإلجابات؛ تشجیع التالمیذ على طرح األسئلة؛ التعّمق من خالل أخطاء التالمیذ، توفیر فرص للمقارنات، تعمیمات وتصّورات، استعمال لغة التفكیر: مثًال 5

 .فرضّیة، تشجیع التفكیر الناقد؛ تشجیع اإلبداع؛ ربط بمعرفة سابقة
طیط وتنظیم األفكار، ویشّجعھم على عدم التسّرع في طرح الحلول؛ ُیتیح المعلم للتالمیذ وقتًا للتفكیر في التخ.. یدعو التالمیذ إلى القیام بأنفسھم بتعمیمات، مقارنات، ربط بمعرفة سابقة، وما إلى ذلك. كثیرة / أو اّتجاھات تفكیر مختلفة/ُیشّجع التعّمق و 6

 . وبذلك ینقل رسالة بأّن التفكیر سیرورة تتطّلب وقًتا
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المشاركة الفاعلة 

 ،في الواقع للتالمیذ
متبادلة العالقات الو

  .في الصّف

 یبدون مشاركة فاعلةة من التالمیذ قّل.  
 الجو . دون احترامد مظاھر تواصل وجت

غاظات، إ: مر ویثقل على التعّلمتوّت
 . وما إلى ذلك قاسیةألفاظمضایقات، 

   عادًة في الدرس تشترك
ا من مجموعة صغیرة نسبّی
 إلىالتالمیذ الذین ینتمون 

  .ةمجموعة معیارّی
   ة تالمیذ الصف لدى بقّییالَحظ

 .اھتمام بالدرسوقّلة ملل 
 فرد من بین  تّم یمعظم التواصل

 .  والمعلمالتالمیذ
  بون على أقوال تالمیذ یعّقھناك

 .تسامحبدون زمالئھم 
 

  یشاركون بصورة فاعلة غالبیة التالمیذ
ا بالدرس، ویبدون اھتماًمم، في التعّل

ف من مكّثتحفیز  إلىھم بحاجة ولكّن
  . م المعّلقبل

  بینب وداعم  مھّذمظاھر تواصلھناك 
كمجموعة فون یتصّر. التالمیذ
ة، مساعدة موّد: تماسكةة ماجتماعّی
 . إطراءمتبادلة، 

  
  
  
  
 

 یشاركون بصورة فاعلة التالمیذ كّل 
ا م، یبدون اھتماًمبقدر كبیر في التعّلو
  .اسون لھ الدرس ویتحّمةموضوعب

  بمبادرة ، في الدرسالتالمیذیشترك 
 .بشكل فّعالومنھم 

 أیضا بین (د االتجاھات  متعّدتواصلال
 إصغاء ورغبة مع) ذ أنفسھمالتالمی

في فھم اآلخرین، استعداد لإلعراب 
 ومحاولة  تشكیكعن آراء مختلفة،

 . االحترام ة علىظافحالممع قناع إ
  .مریح  الجّو

    

  والتقییم المردود  
 مردودإعطاء 

)Feedback(   دافع
 م للتعّل

 المردود  یستخدم أو ،اال یعطي مردوًد
 يّمتن وال تدفع بصورة ال والتقییم

، ، غیر تطبیقّي تالمیذتعمیمّي، یصّنف(
   )رط، متأّخمحِب

 

  ات تقنّی الستخدام ھناك بوادر
 تدفع  والتقییم التيالمردود

یعزز (م في إطار الدرس التعّل
 إلى  ایجابیة ویتطرقأعماًال

 دنقاط تستدعي التحسین، محدَّ
قابل كالُمُھ ، ]دقیق وواضح[

 .)ع ویدعمللتطبیق، یشّج

  ُقدًما ملتعّلالدفع دودّیة وتقییًما مریقّدم 
ق لنقاط ویتطّر ةیجابّیإ  أعماًالز یعّز(

دقیق [ دتستدعي التحسین، محدَّ
ع  یشّج،قابل للتطبیقكالُمُھ ، ]وواضح

إلجابات، إلى اقھ  تطّرفي) زویعّز
داء في الدرس وفي األ والمھاّم

  . ةالواجبات البیتّی
 ةّیز بین أوضاع تلزم إعطاء مردودیمّی 

للفرد وبین أوضاع تلزم إعطاء 
 .مجموعة للّیةمردود

  :كذلكو...
  یستخدم بصورة م  والتقییالمردودفي

دافعة  سیروراتة ة ومنھجّینمبنی
  .للتعّلم

 المردودأن یستثمروا تالمیذ الع یشّج 
تعدیل  من أجلحصلوا علیھ  الذي 

  .سیرورات التعّلم لدیھم
 ادة االستف القدرة على لدى تالمیذه ینّمي

ص یخّص( یمیالتقنتائج  والمردودمن 
للتالمیذ الوقت واألدوات لتصحیح 

 استعادةداء واألخطاء، لتحسین األ
 .)جتواالن

    



 

 18 מתוך 14 עמוד      א" תשעמורים להערכת כלי

  سیرورات تعلیمّیة وتربوّیة: 3مقیاس عاّم 
  مستوى التنفیذ

 المرّكبات
  دون المستوى األساسّي

0 
  مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفّوق

6,5 
  بارع 

7 
 لتحسین ّیةمردود

  دریسالّت
  
  
  
  
  
 

  األداء ال یحرص على توثیق مستوى
   .لتالمیذهتحصیالت الو

 التدریسیم ال تؤثر على تخطیط ینتائج التق. 

   اء أدیحرص على توثیق
  .تالمیذهوتحصیالت 

 تخطیط تأثیر علىیم ینتائج التقل 
استخدام  وعلى التدریس
  .الموارد

 یستخدم المسح كأساس لكّل 
 .أعمالھ

  :كذلكو...
  لدى فجواتالكفاءات وال  زمّیوییكشف 

 ،ةدراكّیفي النواحي اإلالتالمیذ  جمیع
  .ةسلوكّیال و،ةجتماعّیاال شعورّیة،ال

  توى الفرد على مس برامج تدّخلیبني
 ستنتاجاتال وفًقا والمجموعة أیًضا

 .م نتائجھاّیویق؛ ةة وخارجّیداخلّی

  :كذلكو...
  ،ل دِخُیمن أجل تحسین عملّیة التدریس

 تفّحصسیرورات ة بصورة منھجّی
تالمیذ ال تستند الى نتاجات ،وتأمُّل

 . متعّلالوتفاعالت 

    

  مبیئة داعمة للتعّل 3.3
 البیئة المحسوسة 

   وتنظیمھلصّفظر انم
 

 ب فیھ غیر مرّتیدّرس  الذي ظر الصّفنم
 إیجاد  التالمیذیستصعب؛ وغیر نظیف

 عدم النظام یمّس. أماكنھم وأغراضھم
 .ش سیر الدرسبقدرة اإلصغاء ویشّو

 خدم بصورة تم  منّظالصّف
  .م وراحة التالمیذنجاعة التعّل

 مظھر الصف : الصفي مرّب
 .فیھالمكوث  یطیب، جمیل

إلى  یبادر :يمھّنالم ّلمعال: أو
  مظھر الصّفات فيتغییر

 . ولین عن ذلكؤالمسبإشراك 
  التالمیذ على المحافظة یحرص

بصورة التعّلمّیة  تھمعلى بیئ
 .الئقة

  :كذلكو...
  ولیة ؤمسعلى عاتقھم التالمیذ یأخذ

بصورة بیئتھم التعّلمّیة على  لحفاظا
رعایتھا  ویسھمون في ،الئقة

  .ھاوتحسین
 

  :كذلكو...
 لصّفاتنظیم بیئة في ك التالمیذ شِرُی 

 على توجد دالئل، والمحسوسة
 .التالمیذأعمال و اإلنتاج الذاتّي

  

  داعمةة بیئة تعلیمّی
  
  
  
  
  
  
  

  أشكال تعبیر ظاھرة ال توجد التعّلم في بیئة
  .ضوعات المدروسةلمواحول 

 

  مظاھر م في بیئة التعّلتوجد
 تعّبر بطرق تمثیل مختلفة عن

  .یتّم تعّلمھا التي تلموضوعاا

 وفًقا لبرنامج  مظھر وتنظیم الصّف یعّدل
   .النشاطات الجاریة فیھ

 مثیرةة مّی تعّلحوافزة ّیالتدریسالبیئة توّفر 
  .ز مشاركة المتعلم وتعّزومالئمة،

 م الوسائل المطروحة في البیئة التي یعّل
على  و،مم تساعد على التعّلفیھا المعّل

  .ملمتعّلل امن ِقبالمشاركة الفاعلة 

  :كذلكو...
  ة  لقضایا اجتماعّیالتعّلم تبّث حوافزبیئة

  .ا للنقاشل أساًس تشّك،ةوآنّی
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  قواعد سلوكّیة
تنظیم لقواعد تحدید 

 وإدارة الصف 
 التقّیدب، مظھرقة بالالمتعّلوالقواعد عات التوّق 

السلوك  أثناء ب و،لجدول الزمنّيبا
أو غیر / وواضحة  غیر -الدرس

ع توّق للتالمیذ ماذا ُیاواضًح لیس منتظمة؛
  . ممن المعّلسیتلقَّون  فعل  رّد وأّي،منھم

  أو ،رةمتكّرانضباط ھ مشاكل في صّفتبرز 
 . المدرسةقواعد لخروقات

 غیر رّده ب على سلوك غیر سلیم، أو ال یعّق
  فاقدُمھین أو ،أو مبالغ فیھ، ثابت

 .الحترامل

  واضحة قواعدعات ویضع توّق 
 لتقّیداظھر، ملا: بخصوص

سلوك و بالجدول الزمنّي،
  .التالمیذ في الدرس

 في الحفاظ على  عادًةینجح 
 من ،إطار أوقات الدرس

المتابعة المتعاقبة خالل 
 وللذین یخرقون ،للمتأّخرین

  .االنضباط قواعد
 لقواعدتطبیق افي  ومتابع ثابت. 

  معروفة ، واضحةّیةسلوكقواعد ھناك 
: تالمیذقة من قبل غالبیة الومطّب

 ، األدبتسامح،الصبر، الصغاء، اإل
لتقّید واللباس الالئقین، وا ظھرمال
  .لجدول الزمنيبا

 واالعتراضات  ،صراعاتالزعاجات، اإل
 الحفاظ معوبتعّقل  موضوعّیة بُتعاَلج
 .باحترامالتعامل على 

 وتطبیق َبلورة شرك التالمیذ في ُی
صبر، ال ،صغاءاإل: معاییر السلوك

، اللباسوظھر مال، بألداتسامح، ال
 في الصّف - الجدول الزمنّيب والتقّید

  .وخارجھ
  ذات طابعمتابعتھ لسلوك التالمیذ 

 . وقائّي
 لسلوكھممردود إعطاء بإمكان التالمیذ . 
  في معالجة ات سیرورینتھج

مفاوضات، ال، التوفیق: اتصراعال
 في التالمیذ إشراكمع  -التسویة 

عتبر ی. الصراعمعالجة ة ولّیؤمس
م صراع فرصة للتعّلالأحداث 

 . والجماعّيالشخصّي

    

   تلمیذ–م معّل عالقة
 وطبیعة  العالقة ةماھّی

 الجاریةلقاءات ال
 هال یحرص على لقاءات منتظمة مع تالمیذ.  
 ا التالیة، ّتصرفاتأحد الیقوم با أو كلیجزئی :

في  نزعة إلى االنتقاد وظھر استخفاًفاُی
 ویھمل تالمیذ صّنفی؛ تالمیذهلمعاملتھ 

مّیز في ی؛  ویھینسيءی؛ مستصعبین
  شكاٍوتوجد. )یكیل بمكیالین (تعاملھ
 .لتالمیذبخصوص معاملتھ ل عدیدة

  مشاكل وھموم التالمیذفي حّللیس ناجًعا . 
 لدعم ى الإ التالمیذ  الحتیاجاتغیر متیّقظ

، وال یلّبي ھذه والرعایة المساعدةو
 .االحتیاجات

  لقاءات  ،بصورة ثابتة ،ُیجري
  .تالمیذه  معا دائًماوحواًر

  كّلنحو ا والتزاًممباالة یبدي 
 مع  بلطف ویتعامل،التالمیذ

 . واحد منھمكّل
 تلمیذ ال وممعّلالبین تفاعل ال

 ویعكس الدفء ،ّيوّد
 . االھتمام واالحترامو

 مشاكل وھموم ناجع في حّل 
 .التالمیذ

  كذلكو...
 حسب ب على نحو تفاضلّياللقاء ط یخّط

  .التلمیذیاجات احت
  إبداء الیقظة على م التالمیذ المعّلیشّجع

زمالئھم  الحتیاجاتة والحساسّی
 . العاطفّیة

 

  :كذلكو...
 ا للمساعدة والدعم للتالمیذ عنواًنشّكلی،  

لقاءات خارج : مثل(  أیًضاھالیھمألو
 ).المدرسةإطار 
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  ةمھنّیمجموعة في شراكة : 4عاّم مقیاس 
  التنفیذ مستوى

 ّكباتمر
  دون المستوى األساسي

0 
  مستوى أساسّي 

2,1 
  مستوى ماھر

4,3 
  مستوى متفّوق

6,5 
  بارع 

7 

  ة مدرسّیةمھنّیمجموعة  4.1
 )reflection( ةّیومراجعة تأملم مشترك تعّل
ومراجعة   م مشتركتعّل

                  .ةتأملّی
)reflection(   
 

  ال یعرف إذا كانت الدروس
ت ققد نجحت أو حّق

  .األھداف
  طرائقغیر قادر على طرح 

 .دریسلتحسین الّت
  م  تعّلسیروراتفي فّعال غیر

 .لطاقما
 المردودي تلّق متنع عنی. 

  الدرس ومدى نجاعة یقّیم بدّقة مدى 
  . تحقیق أھدافھ

  ة بخصوص اقتراحات عاّمیقّدم
 .دریستحسین الّت

  م  التعّلسیروراتفي شریك فّعال
 .ةالمدرسّی

 م  ویتعّلالمردودت سیرورا لمنفتح
 .منھا

  :كذلكو...
 مصادر  /ةیمكنھ اإلشارة إلى أدّل

  .الدرسنجاعة شأن حكمھ بلدعم 
  التدریساقتراحات لتحسین یقّدم 

التي مشاكل فیما یخّص  ال
 .طرأت وطرق حّلھا

 عضالتیطرح ُم) dilemma( ،
؛ صعوبات، نجاحات وصراعات

مشترك الم ة للتعّلكماّد ویقّدمھا
 .طاقمفي لقاءات ال

 ھ ما استخلصھ كّلق في صّفیطّب 
 ،م ھذهات التعّلسیرورمن 

 فيخبرتھ في ویشرك الطاقم 
 .متطبیق التعّل

 م  ویتعّلالمردودسیرورات  لمنفتح
 .منھا

  :كذلكو...
 ودقیق لمدىقوم بتقییم منطقّيی  

 الدرس ومدى تحقیق نجاعة
اإلشارة إلى وبإمكانھ  أھدافھ، 

یر ع تقدأمثلة كثیرة من الدرس م
  . منھاة لكّل النسبّیالصلة

 في مین آخرین یشرك معّل
 ) ناتجة عنالتبّصرات ال
 ةتأملّی المراجعةال
)reflection.( 

 سیرورات  في خریناآل شركُی
 كوسیلة لدفع وتنمیةالتأّمل 

 .مین آخرینمعّل
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  ةمھنّیمجموعة في شراكة : 4أعلى مقیاس 
  ألتنفیذمستوى 

  مرّكبات
  اسيدون المستوى األس

0 
  مستوى أساسّي 

2,1  
   

  مستوى ماھر
4,3 

  مستوى متفّوق
6,5 

  بارع 
7 

    في مجال المعرفةةمھنّیمجموعة 
 مھنيالتطور ال
طر التطویر أمشاركة في ال

  م وتطبیق التعّلالمھنّي
 

  ال یشترك بصورة منتظمة
  .طر التطویر المھنّيفي أ

  ھ تطبیق لما في صّفال یوجد
ر طر التطویأم في تعّلُی

 .المھنّي

  طر أ بصورة منتظمة فيیشترك
  .التطویر المھنّي

  دون (وجارف یطّبق بشكل جزئّي
ما تعّلمھ في أطر  )تفّحص

 .التطویر المھنّي
  ر المھنّي للتطّوھاحتیاجاتیكشف 

 . تلبیتھاویعمل على 

  :كذلكو...
 ما تعّلمھ ضمن ھ ق في صّفیطّب

بصورة وذلك ؛ التطویر المھنّي
 وفًقا مالَءمة وفاحصة،، منطقّیة
  . للحاجة

  من صّفھ على ) أدّلة(یأتي بشواھد
 .ما تعّلمھ

  :كذلكو...
  یعمل ، فیھافي األطر التي َیتعلم

  .  المطلوبفوقُیسھم ویشارك و
 باالعتماد ة ر تطبیقات إضافّییطّو

 .على ما تعّلمھ
 ر المھنّيلتطّول ھاحتیاجات شفتیك 

 .7نتائج أداء التالمیذمن خالل 

  

في  كة الفاعلةالمشار
  مجال المعرفة مجموعة

 
  

  ضمن یشارك بفاعلّیة ال
في  ةالمھنّیالمجموعة 

  .مجال المعرفة
 أحد من المكّلفین  بستعینال ی

  .بمساعدتھ

 

 شبكة   علىةیعرف مواقع مھنّی 
  . بھاستعینویاالنترنت 

 م زمیل، معّل( بآخرین ستعینی
  . مھلتحسین تعّل) مرشد وغیرھم

 على  شبكة ة ّی بمواقع مھنستعینی
  .االنترنت

  في مساعدة بشكل فّعالیشترك 
  .معلمین آخرین

  :كذلكو...
 ة أو ة لوائّیم مھنّیواقز ویقود طیرّك

في  شریك فاعل ومساھم ؛ةقطرّی
  .مجال المعرفةمجموعة 

  

  

  

                                                        
 .أحد أنواع الكتابة، فیكشف المعّلم حاجتھ إلى تطویر مھنّي في ھذا المجال/ مثًال، نتائج تحصیالت التالمیذ تشیر إلى صعوبات في الكتابة7 
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 : المرحلة األولى في عملّیة  تقییم المعّلمین 
  . م بحسب المرّكبات الخمسة التالیةقبل بدء سیرورة التقییم، یرجى تقییم عمل المعّل

 .دون المطلوب، یفي بالمطلوب: یكون تقییم المعّلم بحسب ھذه المرّكبات في مستویین من التنفیذ
 

دون   
 المطلوب 

یفي  
 بالمطلوب 

 مواظبة المعّلم في المدرسة والتبلیغ عن -أ
 غیابات شخصّیة  

 ُیكثر من التغّیب ألسباب غیر مبّررة  .  

 ّسق غیاباتھال ُین . 

  على مواظبتھ التاّمة  في یحرص 
  . المدرسة، وغیاباتھ مبّررة

 على أوقات التدریس یحرص 
 .  واالستراحات

 على تنسیق غیاباتھیحرص  . 

 

ال یحرص على التبلیغ عن المستجّدات كما    تبلیغ عن أحداث شاّذة بین التالمیذ -ب
 . ھو مطلوب

  ة  على التبلیغ عن أحداث شاّذیحرص
  . في الدرس وساحة المدرسة

  .  على أنظمة المدرسة یحرص   . ُسّجلت بعض الخروق لألنظمة     8 الحرص على  األنظمة-ج
ال یحرص على توثیق حضور، أداء وسلوك     توثیق حضور وسلوك التالمیذ -د

 . التالمیذ
  على توثیق حضور، أداء، یحرص 

  .  وسلوك التالمیذ

  ..لغتھ بسیطة وغالًبا لیست  معیارّیة  العربّیة /غة العبرّیة استعمال الل-ھـ

 توجیھاتھ غیر واضحة. 

    بلغة في معظم األحیان یعّبر 
  .معیارّیة، شفھیا وخطیا

  
  

                                                        
  . مة شكل السلوك المّتبع في المدرسة، تنفیذ المناوبة وغیر ذلكتتضّمن األنظ 8


