معايري املشرف الرتبوي
م

المؤشرات األدائية

المعيار

رسم رؤية مستقبلية للعمل اإلشرايف ،متثل ما يطمح أن يصل إليه.
وضع األهداف وصياغتها بشكل واضح.
التخطيط للعمل اإلشرايف ،على املستوى اإلداري واملستوى امليداني

مع املعلمني.

يقود املشرف

األول

الرتبوي تطوير
العملية

الرتبوية

بناء الفريق والعمل بروح اجلماعة واستثمار كل الطاقات.
حفز املعلمني وإثارة دافعيتهم لتحقيق أهدافهم املهنية وأهداف

املدرسة.

إدارة االختالف ،وتفادي اآلثار السلبية له ،وتوجيهه وجهة إجيابية.
إدارة عملية التغيري بطريقة بناءة ،حبيث يسعى لتحجيم أثر مقاومة

التغيري.

تفويض بعض األنشطة اإلشرافية بفعالية ،بطريقة توفر الوقت

وتوزع املسؤولية ،وتشعر املشاركني بانتمائهم للمجموعة.

بناء قنوات اتصال فاعلة ومتنوعة مع املشاركني له يف العمل.
حتديد أهداف املالحظة الصفية بالتعاون مع املعلم.
حتديد أدوات املالحظة ومجع املعلومات بالتعاون مع املعلم.
املالحظة العملية لألداء الصفي للمعلم.
حتديد مكونات وعناصر الدرس األساسية من خالل املعلومات

يساعد املشرف
الرتبوي
الثاني

املعلمني على

تطوير أدائهم
الصفي

اجملموعة أثناء املالحظة.

حتليل عملية التدريس بالتشارك مع املعلم.
تقويم مدى حتقق أهداف الدرس ،وحتديد اجلوانب املؤثرة يف

التدريس مما ال يتعلق باملعلم.

حتديد جوانب الضعف والقوة يف أداء املعلم.
إعطاء املعلم تغذية راجعة عن أدائه.
مساعدة املعلم يف تقويم أداء الطالب.
مساعدة املعلم على االستخدام الفاعل لتقنيات التعليم ومصادر
التعلم.

وضع خطة مستقبلية ملالحظة أخرى عند احلاجة.

م

المعيار
يطور املشرف

الثالث

الرتبوي

المؤشرات األدائية
استطالع حاجات املعلمني التدريبية.
ختطيط برامج النمو املهين للمعلمني وإقامتها.
تنويع أساليب النمو املهين ونشاطاته.

املعلمني مهنياً .اإلسهام يف توفري املصادر املعرفية للنمو املهين.
متابعة وقياس أثر التدريب على أداء املعلمني.
حتفيز املعلمني على تطبيق املهارات اليت تعلموها أثناء التدريب.

يهيئ املشرف
الرتبوي البيئة
الرابع

الرتبوية اليت
تدفع للنمو

املهين والنمو

الذاتي للمعلم.

حث املعلمني لإلبداع والتجريب يف التدريس والبحث عن كل

جديد.

تقبل األخطاء الناجتة عن االجتهاد ويدفع املعلمني لالستفادة منها

التطوير.

إشراك املعلمني يف اختاذ القرارات اليت تتعلق بنموهم املهين أو أدائهم

الصفي.

تنويع أساليب النمو املهين وتفرٍيد اإلشراف الرتبوي.
حث املعلمني على العمل اجلماعي واالستفادة من بعضهم.
حتليل أجزاء املنهج وعناصره.

يقوم املشرف

رصد مدى حتقيق أهداف املنهج.

الدراسي.

إشراك املعلمني يف تقويم املنهج.

اخلامس الرتبوي املنهج تتبع نقاط الضعف يف املنهج.

جيري املشرف
الرتبوي
السادس

البحوث

اإلسهام يف توظيف نتائج التقويم يف تطوير املنهج.
رصد مشكالت امليدان الرتبوي.
تشجيع املعلمني على رصد املشكالت اليت تواجههم ودراستها.
حتديد املشكالت بدقة ووضع خطوات إجرائية إلخضاعها للبحث

العلمية وحيث العلمي.
املعلمني على إجراء البحوث امليدانية.

املشاركة فيها .صياغة نتائج البحث وتفسريها وتقديم التوصيات بشأنها.
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