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   المدرسأداء تقییم 
  الھادي العزعوزي : إعداد 

  
  

  : ینطلق تقییم عمل المدرس  من مؤشرات تتعلق  بـ 
  

 التخطیط  واإلعداد المادي   §
 التمشیات والفعالیات  أثناء الدرس: اإلنجاز §
 التقییم §

  
یز  التركمن الضروري نھ إ و ما دام إطار المشاركة  یتعلق  بمالحظة درس أثناء اإلنجاز  ، ف

  : ثالث جوانب أساسیة على 
  

  السلوكات من جانب المعلم  §
  فعالیات المتعلمین  §
 المعرفة المراد إكسابھا   §

  
 لتقی  یم عم  ل الم  درس  ھ  و البرن  امج الرس  مي  وم  ا ج  اء ب  ھ م  ن توص  یات  ت  دبرهوأول  م  ا ینبغ  ي  

عل ق بالعملی ة   منھجیة  ، ومبادئ المقاربة بالكفایات ، وأس س تعلمی ة الم واد  إل ى جان ب مع ارف تت              
  .... من ممارسات  و مبادئیكتنفھاالتعلمیة التعلیمیة وما 

  
،  وصبرا كبیرا ،لكن للوصول إلى حصول الكفایة في ھذا الشأن یتطلب األمر جھودا  عالیة

  . ورغبة حقیقیة  ، ودافعیة 
  
   : التعرف إلى  اإلعداد المادي للمعلم - 1
  
  ...المشروع / دة التعلیمیة مخطط الوح/ المخطط السنوي: المخططات  -
  نمط التعلم / والمحتوى /ھدف الحصة / الھدف الممیز / مكون  الكفایة : دفتر اإلعداد  -
  جذاذات التنشیط :  المذكرات  -
  ....سمعیة ، بصریة ، وثائق:  الوسائل -
   
  

   : مؤشرات التخطیط
  
  / الوضوح / قة الد / مراعاة مبدأ اإلدماج / التوافق مع البرامج الرسمیة* 
 دقة البیانات / الوضوح/ انتظام اإلعداد : دفتر إعداد الدروس * 

  / توافق محتویاتھا  مع البرامج الرسمیة / توفرھا :  المذكرات 
  تنوعھا / توفرھا : الوسائل 

توافق مع مستوى ال/ تدرج ال/ تنوع ال/انتظام التمارین / العرض والتنظیم :  األنشطة الكتابیة 
  باإلصالح  تعقبال/  علمینالمت
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ع ادة یك ون الم ساعد البی داغوجي     ( التثبت من ھ ذه المعلوم ات ب الرجوع إل ى الب رامج الرس میة            * 

 بحاسوب یمكنھ من االط الع ال سریع عل ى محت وى الب رامج لی تمكن م ن إس داء توجیھ ات              متسلحا  
   ر المعلومات  ، أو توضیح معلومات أو لتوجیھ المربي إلى  مصاددقیقة و ناجعة

  
  التسلح  بشبكات تقییم جاھزة -2
  
تنطل  ق ) م  شاركة المتعلم  ین ف  ي ال  درس   / الوض  عیات / فعالی  ات المتعلم  ین / س  لوكات الم  درس(

 ،  مؤشراتھا مما جاء بالبرامج الرس میة وبرن امج الب رامج  واإلص الح الترب وي والق انون التنفی ذي           
   ...و الوثائق المنھجیة ، وأدلة المعلم 

تعمر ھذه الشبكات أثن اء اإلنج از بوض ع التق دیر المناس ب لت ساعد عل ى ح صول تقی یم موض وعي                 
  ألداء المدرس    

  
 -  -+/  +  سلوكات المدرس  

  
1       
2      

...      
  
  

 -  -+/  +  سلوكات  المتعلمین  
  

1       
2      

...      
  
  
  

 -  -+/  +  الوضعیات    
  

1       
2      

...      
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یمسك المراقب شبكة یسجل فیھا  مشاركة المتعلمین  بتعیین نقاط  عل ى ق در         : مشاركة المتعلمین 
المشاركات الفردیة ، تعطي فكرة صحیحة عن مدى فعالیات المتعلمین وتكون حج ة  عن د النق اش            

.  
  

  الصف األیسر  الصف األوسط   الصف األیمن 
☺  ☺  ☺  
☺  ☺  ☺  
☺  ☺  ☺  
☺  ☻  ☺  
☺  ☻  ☺  
☺  ☺  ☺  
☺  ☺  ☺  

  
  
    : النتائج سجل ت - 3
  
   التوسع في تحریرھا یراعى : النتائج  اإلیجابیة -
  السلوكات غیر المالئمة و السلوكات التي  لم تنجز على ضوء ما تم استشرافھ       :  النتائج السلبیة -
  
   : عند المناقشة- 4
  
   .تائج الحاصلة  یتم التركیز في المقام األول على اإلیجابیات بالرجوع إلى الن-
  ن سعى إل ى   عدین  الاألن ھ ف ي الع ادة  نح ن مع شر الم س        . بال سلوكات ال سلبیة     كما یتم الت صریح      -

 رحم  ة  ،الت  صریح بك  ل النق  ائص ب  ل نكتف  ي ع  ادة ب  التركیز عل  ى مالحظت  ین عل  ى أق  صى تق  دیر       
 م ع  .ا ب ضاعتنا   ویقبل من،  ولكي یستمر التواصل معھ ،  وكي ال نفقده الثقة في نفسھ ، بالمدرس  

الحرص على استعمال عبارات مھذب ة یست سیغھا المعن ي ب األمر وال تعج ل باس تقالتھ  ع ن ال سعي           
في تحسین مردوده ، أو دفعھ  إلى اإلقرار ذاتیا بتقصیره بواسطة تلمیح ات ت ستدرجھ للتعبی ر ع ن        

  .مواطن النقص من تلقاء نفسھ ، وھو األسلوب األمثل 
         
  
    :ةمالحظة ھام - 5
  

تتم مناقشة المدرس على ضوء المادة المقترحة ، إذن یجب التركیز خالل النقاش على خصوصیة         
، ) انظر الشبكات ( الدرس إن كان في القراءة ، فإنھ من المؤكد تخیر السلوكات الخاصة بالقراءة    

  .إلى جانب السلوكات العامة الصالحة لكل المواد 
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  مــــــ المعلاتــــفعالی

  
  
   التخطیط واالستعداد للعمل - 1

      : ألّنيحتاج المعلم إلى تخطيط عمله

                             التخطیط للدروس یشجع المعلم على التعرف على األھداف -
یساعد المدرس في التعرف على حاجات التالمیذ وتوفیر الوسائل المعینة إلثارتھم  -

                                                                        .وتحفیز دوافعھم ومیولھم 
                                                          یقلل مقدار المحاولة والخطأ في التدریس -
                                                                                                           یكسب المدرس احترامًا -
 یساعد المدرس وخاصة المبتدئ على الثقة بالنفس ، وعلى أن یتغلب على شعور -

                                                                      .االضطراب ، وعدم االطمئنان 
                                                          یساعد المدرس على تحدید أفكاره -
ترتیب المعلومات والحقائق العلمیة التي یتضمنھا موضوع الدرس ترتیبًا  ییسر -

                                                                  .منطقیًا متدرجًا من السھل إلى الصعب 
طن الصعوبة فیھ قبل دخول مواجھة مشكالت الدرس ، ومعالجة موا یمكن من –

  .المدرس غرفة الفصل 

   :  التخطیطاتمؤشر
  
تخصیص فترات للدعم / تخصیص فترات للتقییم    / التوافق مع البرامج الرسمیة : المخططات*

                                 إدراج مشاریع                                                               / مراعاة مبدأ اإلدماج   / والعالج  
دقة البیانات                                       / الوضوح/ انتظام اإلعداد  : دفتر إعداد الدروس* 

/                                            توافق محتویاتھا  مع البرامج الرسمیة / توفرھا  : المذكرات
ا                                                                             تنوعھ/ توفرھا  : الوسائل

توافق مع مستوى ال/ تدرج ال/ تنوع ال/ انتظام التمارین / العرض والتنظیم  : األنشطة الكتابیة
   باإلصالح  تعقبال/ المتعلمین

   :الوسائل المعینةتوظیف  - 2

                                                                     . ة ، وتثبیت أثرھا في أذھان التالمیذ تستثمر في توضیح المادة التعلیمی-
المعلم الكفء ھو الذي یعمل على جذب انتباه طالبھ لمجریات درسھ، فیستخدم الوسائل المعینة  -

                                                                           .تحّضھم على المشاركة في النشاط  التي
  .ھایارھا، وأین موضعھا من الدرس، وكیف یستعمل كل نوع من أنواع یحسن اخت-
  
  :مراعاة الفروق الفردیة - 3
  

تمش تربوي یستعمل مجموعة من الوسائل التعّلمیة التعلیمیة ، تھدف إلى إعانة األطفال      : الفارقیة  
 القدرات و السلوكات و المنتم ین إل ى ف صل واح د عل ى الوص ول إل ى نف س            المختلفین في العمر و   
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  ، و تطمح إلى جعل المتعلم یواجھ كلم ا أمك ن وض عیات تعل م مالئم ة ل ھ       ،األھداف بطرق مختلفة  
   ،  اھتماماتھھ وقدرات في التعلم و  أسلوبھ األولیة و مكتسباتھتأخذ بعین االعتبار أي  وضعیات 

  
 یستطیع أن یستخدم أكثر من  المتبصر الفردیة بین التالمیذ ، فإن المعلم الممتھن و نتیجة للفروق-

       .أسلوب في أداء الدرس الواحد ، بحیث یتالءم كل أسلوب مع مجموعة من الطالب 
  :التطبیق العملي 

                                                  ق من مكتسبات كل تلمیذ إلعانتھ على تجاوز صعوباتھ نطالال ا- 
ف على وقللوو  تعرف خصوصیاتھم  لأثناء إنجاز المھمات الصعبة   التالمیذ بانتظامة راقبم -

                                                                                تمكن من ممارسة التفریقللصعوباتھم و 
               عادیا من مكونات تنظیم العمل على امـتداد السنة ر التمایز البیداغوجي مكونا ا اعتب-
  التعلم و أثناء أنشطةالتمایز البیداغوجي كمقاربة وقائیة و كمقاربة عالجیة أي أثناء  دااعـتم -

                                                                                                . الدعم و العالج أنشطة
                                                                                                                      . األفراد خصوصیاتتطویع الوضعیات والمھمات ل -
 و من  جدیدة مغایرةد العمل المجموعي لیتمكن المتعلمون من اكتشاف وجھات نظرا اعتم-

                                                                        . كفایاتھم و مالمح شخصیاتھم حقیقةالوعي بمختلف 
أثناء ( ع الوضعیات المقترحة لیجد كل متعلم مھمة على قدر مقاسھ و ذات داللة بالنسبة إلیھینوت -

أثناء حصص الدعم والعالج ) / التدرب ( أثناء حصص التعلم المنھجي / الحصص االستكشافیة 
أثناء الحصص اإلدماجیة                                                                                       / 
   .ز على األخطاء و العوائق في مختلف الموادیركالت -

                                            
  :تعھد المكتسبات - 4
  

إعادة بناء الخبرة السابقة المتصلة اتصاًال مباشرًا بموضوع الدرس الجدید ، وذلك لتعزیز 
    )  كمبدأ من مبادئ المقاربة بالكفایات اللولبیة( المعلومات التي یحویھا موضوع الدرس 

  
  اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب  :القدرة على مواجھة المواقف الطارئة - 5
  
   عالئقي یثیر الدافعیة :    المناسبمناخالیر  توف- 6
  
 على اإلنجاز، واحترامھم ، وتقدیر ات المتعلمین  كالثقة في قدر:تنمیة العواطف الموجبة ب -

                . الدراسيفصلكما أن ذلك یھیئ  في الوقت نفسھ  المناخ التعلیمي داخل ال. إجاباتھم وأعمالھم 
 األنشطة التعلیمیة التالمیذ حسنة حتى یحبوه ویتقبلوا ما یقول ویقبلوا على بة المربي جعل عالق ب-

  بكل رغبة 
  
    :لتنشیطتوسل أسالیب ناجعة ل – 6
  
  .استدراج المتعلمین إلى المشاركة في التعلم  و أسالیب تحفیز 

ل  تجع ل التالمی ذ یطرح ون بأنف سھم األس ئلة ، وم ن ث م، تتح و        التحفیز معناه  خل ق ش روط محیط ة     
  .المشكلة والبحث عن حلھا إلى مسألة شخصیة للتالمیذ ، ولیست مجرد استجابة لطلب المدرس

المدرس في ظل ھذه البی داغوجیا ، أص بح ملزم ا بتمك ین الم تعلم م ن أدوات عم ل ، ومنھجی ات ،              
وأسالیب ، وطرق، واستراتیجیات ، وكل ما من ش أنھ أن ی ساعد الم تعلم عل ى ح سن القی ام ب دوره                

لیة التعلم على الوج ھ األكم ل ، ب ل وی سھلھا ف ي وجھ ھ ، تمكین ھ منھ ا وتدریب ھ علیھ ا حت ى                في عم 
   .تستدمج ضمن خبراتھ العملیة
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   :  المتابعة والتقویم المستمر - 7
  

  یقیم الكفایات ومدى تحققھا ، ویرصد الصعوبات والعوائق التي قد تحول دون تحققھا ،
  :أنواع التقییم 

   بواسطة أسئلة-
   بواسطة نشاط كتابي -
  الحماسة ، المشاركة الفاعلة ، الدافعیة ، :  بواسطة المالحظة المباشرة-
   المراقبة أثناء إنجاز المھمات -
  

 مساعدة التالمیذ ضعاف المستوى  - 8

                                                                             .                       وحبذا إذا كان من أصدقائھ ،  یجلس الطالب ضعیف المستوى بجوار آخر مستواه أفضل-
                    . یقدم لھ  باإلضافة إلى الواجبات المنزلیة  أنشطة إضافیة یقوم بأدائھا في البیت-
                                                              .  یركز علیھ في الصف بإعطائھ مزیدًا من االھتمام-
  .  یشجعھ  ویحفزه -

   على العمل التعاوني التدریب  - 9

                                                                                     تنظیم  الفصل في شكل مجموعات-
                                             ي نطاق الفرق ف...)  لغة ،  ریاضیات، حوارات ، ( التعلم المنھجي  تنظیم أنشطة -
                                                                                                              تنظیم مشاریع-
                          .                                   تنظیم أنشطة البحوث في نطاق المجموعات  -
   تنظیم أنشطة الدعم والعالج -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7

  :السلوكــــــــــــــات 
  

   لدى المتعلم    لدى المدرس
  یساھم في بناء المعرفة  الحث على التفاعل بین المتعلمین

  یبدي الرأي ویعللھ  التواصل بلغة سلیمة
  نفسھیصلح خطأه ب  التشجیع على العمل التعاوني

  یتواصل إیجابیا  مع أنداده  استثمار الخطأ  االستثمار المناسب
  یعمل مع اآلخرین  متعلمینن مشاركة كل الاضم

  یوظف الوسائل   م الفصل في مجموعات عملینظت
  یبدي رغبتھ في التعلم   االستثمار الناجعر الوقت استثما
  ع یشارك في البحوث والمشاری  م أسالیب تقویم مختلفةاستخدا
    ار أسالیب تدریس مالئمةیختا

    التحكم في المشاعر واالنفعاالت
    مساعدة التعثرین

    التحفیز و خلق الدافعیة  
    توفیر مناخ یساعد على التعلم

    مراعاة الفروق الفردیة
    ینظم صراعات معرفیة
    مالءمة الوسائل للنشاط

    توظیف الوسائل
    توافق اإلنجاز مع ھدف الحصة

    ءمة الوسائل للنشاطمال
  

  الفضاء التربوي  األنشطة الكتابیة  الوضعیات
  جمال العرض  التنظیم والعرض  الداللـــــة

  التحیین  تنوع التمارین  الؤمھا مع  مستوى التالمیذت
  التوظیف  تدرج التمارین  وضعیات إشكالیة

  االستثمار  التوافق مع مستوى التالمیذ  یألفھا المتعلممقامات 
  مساھمة التالمیذ   التعقب باإلصالح  ھاعتنو 

    اإلصالح الذاتي   تدرجھا
  
   

  
/ وثائق التلمیذ /  كراس التناوب/ یالحظ المراقب األنشطة الكتابیة  المنجزة  على كراسات القسم 

  .....على كراسات المحاوالت وعلى السبورة  
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    : صفات المعلم
  

    المؤشرات  
    لمعلمیعرف الدور األساسي ل  1
    یحّدد أھداف الحصة و المادة  2
    یحدد حاجات طالبھ  3
    ینظم الحصة بحیث یضمن مشاركة كل الطالب  4
    یستمع إلى للتالمیذ  5
    ینظم الفصل في مجموعات عمل  6
    یخطط إلشراك الطالب في الحصة و تنفیذھا  7
    یعرف األسس المادیة لعملیة االتصال  8
    الثقافیةیعرف خصائص تالمیذه   9

    یفھم اللغة غیر اللفظیة  10
    ینوع مصادر معلوماتھ  11
    متعلمینیفھم دوافع ال  12
    دون إطالة أو بطءاالستثمار الناجع یستثمر الوقت   13
    یوزع العمل بین المشاركین  14
    یبني على خبرات تالمیذه  15
    یستخدم أسالیب تقویم مختلفة  16
    ھ على اآلخرینیقدم رأیھ دون أن یفرض  17

    یستخدم أسالیب اتصال ناجحة  18
    یختار أسالیب تدریس مالئمة  19

    یستمع جیدًا ویالحظ جیدًا  20
    یتجنب تسویق أفكاره وآرائھ  21
    یقدم تغذیة راجعة  22
    یمارس عملیة الحوار والمفاوضات  23

    یتحكم بانفعاالتھ ومشاعره  24
    سائلھم الشخصیةیحافظ على خصوصیات الطالب وم  25

    .یثق بقدرات التالمیذ  26
    تحمس لمھنتھی  27
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     سلوكات المعلم في حصة القراءةمؤشرات  
  یرغب المتعلمین في قراءة  النص  1
  یمكن المتعلمین من صیاغة فرضیات   2
  یخصص فترات ھامة  للقراءة الصامتة   السریعة لفھم المقروء  وبناء المعنى    3
  یتوخى أسلوب  تنشیط  یمكن المتعلمین من المشاركة والتفاعل    4
  یراوح بین النشاط الشفوي والنشاط القرائي والنشاط الكتابي     5
  یوظف  أنشطة القراءة  في اإلنتاج الكتابي  6
  ینمي الرصید اللغوي للمتعلمین    7
  یدرب على النقد وإبداء الرأي  باتخاذ مواقف  8
  مین على التوسع  یحث المتعل  9

   لتخطي الصعوبات ینظم أنشطة عالجیة حینیة  10
  یحسن توظیف الوسائل  11
  یوجھ إلى القراءة الھادفة  باعتماد تعلیمات ومھمات قرائیة  متنوعة  12
  یراعي الفوارق بین المتعلمین وأنساق تعلمھم  13
  یستثمر الخطأ  االستثمار المناسب  14
  المسترسلة السریعة یدرب على القراءة    15

  
    ) إیقاظ علمي( سلوكات المعلم في حصة العلوم مؤشرات  

    ُیلم بخصوصیات المجال  1
    ُیلم بالمفاھیم العلمیة  2
    ُیمكن المتعلم من تعلیل إجاباتھم  وإبداء آرائھم  3
    ُیمكن المتعلمین من معالجة السندات  شكال و مضمونا   4
    رسة وتوظیف المكتسبات یوفر للمتعلمین فرص المما  5
    یمكن المتعلمین   من فرص التحسس والتجریب  6
    یقدم وضعیات إشكالیة  7
    یوفر للمتعلمین فرص االستنتاج والتعمیم   8
    ینوع وضعیات التعلم المنھجي   9

    یحث على النقد واالستدالل   10
    یحرص على إدماج المفھوم الجدید  ضمن المكتسبات السابقة  11
    یمكن المتعلمین من وصف التمشي  وتقییمھ   12
    علمیة للتخلص من االزدواجیة المعرفیة  الیكشف عن التصورات ما قبل   13
    یمكن المتعلمین من تدوین أثر كتابي    14
    عرفة بین المتعلمین مینظم صراعات   15
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    )الریاضیات  ( سلوكات المعلم في حصة العلوم مؤشرات  
    ......).ّرموز  الفّك (ي المھارات المّتصلة بالكفایات نّمی  1
    .یبني أدوات تقییم تكشف عن مدى تطّور المكتسبات  2
    یتخّیر الوضعیات التي تتالءم ونضج المتعلم ونسقھ الخاص  3
    یدعو إلى حل الوضعیة بصورة فردیة  4
    یمّكن من مناقشة الحلول في نطاق المجموعات  5
    الّضروري والكافي للحّلیمنح الوقت   6
    یغّذي الّصراعات العرفانیة بین المتعّلمین في نطاق المجموعات  7
    یدعو إلى تبادل اآلراء ضمن المجموعة الكبرى  8
    یختار ما یتوافق ومستوى الفصل وحاجات المتعلمین من وضعیات  9

    یتدّرج في تقدیم تمارین التدّرب من السھل إلى الّصعب  10
    ل الّنشاط عند الّتعثر باقتراح تمارین مماثلةیعّد  11
    یشخص األخطاء ویقدم تمارین عالجیة حینیة  12
    یراوح بین العمل الفردي والعمل المجموعي والعمل الجماعي  13
    یتوّخى بیداغوجیا فارقیة   14
     یعتمد لغة ریاضیة سلیمة    15
    یمتلك المحتوى العلمي للدرس  16
    للقضایا الریاضیة بالتركیز على الوضعیة المشكلیعطي معنى   17
     و  النتائج یرّكز على مناقشة  الّتمشیات  واإلستراتجیات  18
    یساعد على تجاوز الحواجز التي تطفو خالل حصص االستكشاف  19
    /....).إقناع/تعلیل(ینمي مقّومات الحّس االجتماعي لدى المتعلم    20
    لمحاولة والّتمّرن على الھیكلة والّتألیفیوّفر فرص الّتحّسس وا  21
  

  التواصل الشفوي سلوكات المعلم في حصة شراتمؤ
 

 - للمتعلم تالمس التجارب الشخصیة  -  المتعلم مقامات یألفھا -   ذات داللة  الوضعیات
  إدماجیة وضعیات – وضعیات حقیقیة

یحث  -  التواصلینوع مقامات - یركز على األبنیة المحققة للعمل اللغوي  المعلم
 یزیل التردد -   یشجع على  توظیف  المعیش- التعابیر على تنویع

ال  -  یمكن من توظیف البنى في وضعیات حقیقیة-  واإلحساس بالحرج
   یراعي الفروق الفردیة    -  یحول النشاط إلى تمارین آلیة

مطلوب یفھم ال - یستعمل رصیدا معجمیا  متنوعا -یتواصل برغبة  ودافعیة  المتعلم
یحترم  -ال یتردد وال یحس بحرج - یتواصل بلغة عربیة -بیسرویستجیب 

  السلوكات التواصلیة
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  )الدرجتان الثانیة والثالثة ( في نشاط القراءة شرات تقییم الفعالیات مؤ
                                 

     +   /+-  -  

        یرغب المتعلمین في قراءة  النص   1
التحقق /صیاغة فرضیات( لمتعلمین من تحقیق مشروع قرائيیمكن ا  2

  ....)من صحتھا
      

          یولي أھمیة للقراءة الصامتة   السریعة لفھم المقروء  وبناء المعنى    3
        یتوخى أسلوب  تنشیط  یمكن المتعلمین من المشاركة والتفاعل    4
        ط الكتابي    یراوح بین النشاط الشفوي والنشاط القرائي والنشا  5
 / نمط الكتابة تعرف( یوظف  أنشطة القراءة  في اإلنتاج الكتابي   6

  )إنتاج/ محاكاة
      

        ینمي الرصید اللغوي للمتعلمین  بواسطة االستعمال   7
         نقد المقروء   و اتخاذ مواقف  و تقدیم البدائلیدرب على   8
        ھا في الوحدة التعلیمیةیدرب المتعلمین على بناء الكفایة المصرح ب  9

یحث المتعلمین على التوسع  لتكریس العمل التعاوني  لتنمیة   10
  االستقاللیة

      

        ینظم أنشطة عالجیة  حینیة لتخطي الصعوبات  11
         یحسن توظیف الوسائل  12
ینوع  التدریبات  المتصلة باستثمار المقروء  في بعدیھ الشكلي و   13

  الداللي 
      

        یوجھ إلى القراءة الھادفة  باعتماد تعلیمات ومھمات قرائیة  متنوعة   14
        یراعي الفوارق  وأنساق التعلم لدى المتعلمین   15
         یحسن التصرف في التوقیت   16
        یستثمر الخطأ  االستثمار المناسب  17
        یساعد المتعلمین على اإلسھام بصورة نشیطة في بناء معارفھم  18
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   في مجال التخطیط واالستعداد الماديفــعـالـیات المعلم
  
      
    یراعي توافق محتوى التخطیط مع الكفایات المستھدفة  1
    یخطط للعمل وفق وحدات تعلیمیة ویأخذ في االعتبار مبدأ اإلدماج    2
    یضمن دفتر إعداد الدروس الیومي البیانات المطلوبة  3
     تتوافق مع البرامج الرسمیة ومستوى المتعلمینیضع أھدافا  4
    یخصص فترات للتقییم والدعم والعالج  5
    یرسي مشروع القسم  6
    دفتر اإلعداد الیومي منتظم اإلعداد ودقیق البیانات  7
    یعد مذكرات تتوافق محتویاتھا مع البرامج الرسمیة  8
    یعد مذكرات تتوافق مراحلھا مع تعلمیة المادة  9

    یعد وسائل متنوعة  10
    الفضاء التربوي وظفي ومحین   11
    یستثمر الفضاء التربوي لفائدة التعلم  12
    التمارین الكتابیة متنوعة  ومتدرجة  13
    التمارین تتوافق مع مستوى التالمیذ   14
    یتعقب التمارین الكتابیة باإلصالح بصورة منتظمة  15
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