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مقدمة :

ًّ
نفسيا و ًّ
ًّ
ًّ
اجتماعيا ,و قد أدركت
عقليا و
جسديا و
تهتم الرتبي�ة األسرية بالنمو الشامل واملتكامل للفرد و املجتمع
وزارة الرتبي�ة و التعليم أهمية ذلك فأوجبت تدريس مادة الرتبي�ة األسرية جلميع مراحل التعليم العام انطالقا
ً
من حرصها على إعداد التلميذة إعدادا متكامال جلميع النوايح ,و لتصبح ًّأما يف املستقبل تعي دورها الريادي
يف احلياة.
و الرتبي�ة األسرية لم تعد تلك اخلربة البسيطة اليت تلقنها األم ألبنتها ،بل أصبحت مع االنفجار املعريف و
ُ
ً
ٌ
التكنولويج ً
علما ُيدرس وخربة تكتسب ومجاال تعد له الفتاة إعدادا جيدا ومقنن�ا وهناك قول مأثور» إذا أردت
أن تريب طفال ِّ
فرب أمه قبل عشرين عاما من والدته «.
فالرتبي�ة األسرية هي علم خيتص بدراسة األسرة واحتي�اجاتها ومقوماتها على مستوى املزنل والبيئ�ة االجتماعية
واملواطنة وكذلك اإلسهام يف رفاهية أفراد األسرة واملجتمع من حيث تلبي�ة االحتي�اجات البشرية األساسية.
ً ًّ
جيدا حبيث يكون لديها
و حىت تستفيد التلميذة من هذه المادة فالبد من إعداد معلمة الرتبي�ة األسرية إعدادا
ً
خصوصا.
فهم للمهارات احلياتي�ة والقيادية الالزمة ملهنة التعليم عموما ،وهذه المادة
ً
و استمكاال ملشروع تطوير املعايري اخلاصة باملعلمني يف اململكة العربي�ة السعودية الذي أعده املركز الوطين
للقياس لصالح مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم ،جاءت هذه الوثيقة لتحدد املعايري املهني�ة للمعلمات يف
ختصص الرتبي�ة األسرية.

خطوات العمل:

ُعمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:

١-١التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
.

أإعداد اإلطار العام للمعايري.

.

بإعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.

.

جإعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.

٢-٢تكوين فرق العمل ،ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يأيت:
.

أمختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراه.

.

بمختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) بدرجة دكتوراه.

.

ج مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
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٣-٣تدريب فرق العمل ،فقد عقد املركز ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة ايام تضمنت ما يأيت:
.

أالتعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.

.

بالتعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.

.

جالتدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.

ّ
ً
نموذجا للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
٤-٤إعداد النموذج األويل ،فقد أعد الفريق
ّ
٥-٥إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج أعد الفريق مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية
والعربي�ة املتاحة.
٦-٦الفحص األويل ملسودة املعايري :اعتنت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها
باملواصفات واملعايري املطلوبة.
٧-٧التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم،
يتضمن ثالثة مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة ال تقل درجتهم العلمية عن الدكتوراه.
ً
٨-٨التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد إىل فريق العمل ليعدله وفقا
مللحوظات املحكمني.
ً
٩-٩املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من
اتساق املنتجات يف كافة التخصصات.
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ويتضح من الشكل اآليت خطوات العمل يف املشروع:

5
4
3

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
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مكونات املعايري

تتكون معايري معلمة الرتبي�ة األسرية من جزأين؛ اجلزء العام الذي تشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى،
واجلزء الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري
املهني�ة الوطني�ة للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على عشرة معايري تتن�اول
بني�ة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

المعايير
العامة
المشتركة

منهجية إعداد املعايري

أعدت املعايري املهني�ة ملعلمات الرتبي�ة األسرية بن�اء على مسح شامل ألهم املصادر املحلية والعاملية لتكون بمثابة
خلفية علمية لبن�اء املعايري ومن هذه املصادر:
1.1وثيقة سياسة التعليم باململكة العربي�ة السعودية.
2.2وثيقة مشروع املعايري التربوية لعناصر العملية التعليمية (وزارة الرتبي�ة والتعليم  /اإلدارة العامة للقياس والتقويم).
3.3املعايري املهني�ة الوطني�ة للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية (املركز الوطين للقياس).
4.4النماذج العاملية للمعايري املهني�ة للمادة.
وعند بن�اء املعاير واملؤشرات ُّاط ِلع على بعض الدراسات والنماذج العاملية لالستفادة منها  ,لوضع املعايري املهني�ة
ملعلمات مادة الرتبي�ة األسرية  ,ومنها على سبي�ل املثال ال احلصر النماذج اآلتي�ة :
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ومن املعايري الرئيسية لهذا النموذج :

1.1اإلعداد الذايت للطالبة .
2.2تعزيز العالقات باآلخرين .
3.3املشاركة واملساهمة.
4.4التفكري ( مناقشة املواضيع واحللول بتطبيق طرق التفكري يف احلوارات الثن�ائي�ة )
5.5استخدام اللغة والرموز والنصوص ( استخدام اللغة املناسبة حتدثا وكتابة من أجل التعبري عن األفكار ).
6.6العالقات العائلية والشخصية والتفاعلية
7.7كيفية تربي�ة األطفال.
8.8تطوير الطفل وتعليمة.
9.9علم التغذية والطعام.
1010إعداد الطعام واخلدمة والضيافة
1111املوضة واألقمشة واملالبس.
 1212املسكن والديكور الداخلي.

ً
أوال :النموذج األمريكي

يركز النموذج األمريكي على :
(1.1الشخصية ،واألسرة ،وتنمية الطفل ) فهم األنظمة العائلية ،ورفاهية العائلة طيلة العمر االفرتايض لها
فيوضح أدوار األفراد ومسؤولياتهم داخل العالقات العائلية.
2.2فهم ترابط األدوار واملسؤوليات بني العائلة واملجتمع.
(3.3األبوة واألمومة) التنمية البشرية واألبوة
4.4تنمية الطفل والتعليم
5.5مصادر العائلة واملستهلك (فهم املبادئ األساسية إلدارة املصادر العائلية والشخصية ).
(6.6األزياء واملنسوجات) توضيح املعرفة بمهارات املستهلك فيما يتعلق بالزخارف واملالبس واألقمشة .
 (7.7التغذية ،واألطعمة ،والضيافة) فهم أساسيات إنت�اج الطعام واستهالكه ،والغذاء والتغذية.
 (8.8إعداد الطعام والضيافة) معرفة مبادئ إعداد الطعام وسالمة الطعام.
9.9اإلسكان والتصميم الداخلي
1010توعية املستهلك وحقوق املستهلك واملسؤوليات
1111القيادة
1212تصميم الربامج
معايير معلمات التربية األسرية
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ً
ثاني�ا  :النموذج النيوزلندي

يركز النموذج النيوزلندي على:

1.1العوامل اليت تؤثر يف رفاهية األفراد والعائالت داخل املنازل واملجتمع ،واملواقف اليت يتخذها األشخاص من أجل
تعزيز بيئ�اتهم وتطويرها يف مجال:
.
.
.
.

أالغذاء والتغذية .
بتقويم الطالب ،القضايا والنظريات احلالية للتغذية.
جحتديد وتوضيح العوامل اليت تؤثر على اختي�ارات األشخاص وسلوكياتهم.
داستخدام التكنولوجيا يف اختاذ القرارات العملية خالل عمليات االختي�ار واإلعداد والطبخ
وتقديم الطعام.

2.2العالقة بني الرتبي�ة األسرية ومجاالت تعلم التكنولوجيا والعلوم االجتماعية
3.3توفري اختي�ارات صحيحة للمستهلك.
4.4االشرتاك يف األعمال اإلبداعية واألعمال اليت حتتوي على مبادرة عندما تتن�اسب مع حاجات الرفاهية
املجتمعية والصالح الشخيص.
5.5إجياد مهارات اتصال شخصية فعالة.
6.6وجود حس باملسؤولية االجتماعية والقرارات املستنرية.
7.7تعزيز مستقبل الرفاهية العائلية والصالح الشخيص يف املواقف اليت تتعلق بالتغذية والطعام ،والتنمية
البشرية ،والبيئ�ات احلية.

ً
ثالثا  :النموذج األسرتايل
قدم اطار عمل من أجل املناهج التعليمية اخلاصة بالطعام والتغذية يف املدارس (املناهج الدراسية للتغذية الوطني�ة
يف مشروع املدارس لعام  :2991حيث إنها تملك املبدأ املسيطر لتطوير السلوك الغذايئ الذي يعمل على تعزيز :
١.١اتب�اع الطالب التغذية الصحية خالل حياتهم اليومية .
2.2تقديم كثري من املعلومات والعادات واملهارات والقيم من أجل تدريب الطالب على اختاذ قرارات اجتماعية
وشخصية واعية
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ً
رابعا  :النموذج الربيطاين
يركز على :

١ .تزويد الطالبات باملعرفة واملهارات املتعلقة بالتغذية وكيفية إعداد الطعام.
٢ .إتاحة الفرصة للطالبات بتجربة إعداد الطعام واملهارات العملية يف سياق األكل الصيح.
٣ .توضيح املشاكل املرتبطة باألكل الصيح واختي�ارات األطعمة الصحية.

ً
خامسا :النموذج السنغافوري

يركز على تطوير معرفة الطالبات ومهاراتهن وسلوكياتهن فيما يتعلق بالرتبي�ة األسرية من أجل البن�اء اجليد الذايت
العائلي واالجتماعي ،وإنشاء عالقات داخلية واضحة بني الطعام والتغذية ،واألقمشة وامللبس ،وتعليم املستهلك
ٍّ
يف كل من اإلطار النظري والعملي ،ويقدم اخلربات التعليمية يف تطوير كفايات الطالبات
وإنشاء روابط وصالت بني حياتهم اليومية ،وعاملهم املستقبلي ،وتقوية فهمهم للرتابط بني مفهوم التبعية
واالستقالل ،والرتابط داخل العائالت واملجتمع.

معايير معلمات التربية األسرية
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ً
سادسا  :النموذج البسواين :
يركز على :

١ .تصنيف الواجبات املتعلقة بالعمل أو باحلياة العائلية بوضوح .
٢ .اكتساب مهارات فكرية متعددة يف نشاطات التعليم والتقويمات .
٣ .السماح للطالبات باملشاركة مع الطالبات األخر والفصول ،واآلباء ،وأعضاء املجتمع بإجنازاتهم.
٤ .حتديد أنواع البني�ات العائلية وخصائصها والتفاعل األسري.
٥ .توضيح معرفة التأثريات املتب�ادلة بني العائلة ومكان العمل.
٦ .توضيح املعرفة بالطرق اليت تتن�اسب مع حاجات التنمية األخالقية ،واجلسدية ،والعاطفية ،واإلدراكية،
واالجتماعية ،طيلة العمر االفرتايض .
٧ .توضيح املراحل والتغريات اجلسدية اليت حتدث أثن�اء احلمل والوالدة ،وتوضيح التأثري الثقايف والبييئ
والتارييخ على البيئ�ات احلية ،واملنسوجات والتصميم الداخلي.

ً
سابعا  :نموذج كولومبي�ا الربيطاني�ة

االقتصاد املزنيل هو مقرر اختي�اري لتعليم البن�ات والفتي�ان ،مؤكدا على اختاذ القرارات الشخصية واملهني�ة واملهارات
ُ
اإلدارية ،والشخصية ،والتنمية األسرية ،واملنهج االقتصاد املزنيل وقد ق ِّسمت إىل ثالثة مجاالت محددة مع
املحتوى ،هي:
١ .األطعمة والتغذية
•إعداد الطعام ،وأسس تقني�ات إعداد الطعام.
•التغذية وتن�اول الطعام الصيح.
•التأثريات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
•الفرص الوظيفية.
 ٢ .صناعة النسيج
•أسس النسيج واملواد النسيجية بن ً�اءا.
•تطبيق العمليات اإلبداعية ،والفرص الوظيفية.
•العوامل املؤثرة يف اختي�ار األقمشة.
٣ .الدراسات األسرية ،وتنمية الطفل واألبوة واألمومة ،وسن املراهقة ،وسن البلوغ ،واألسر يف املجتمع،
والعالقات الشخصية ،والعالقات األسرية ،واإلسكان ،واملعيشة البيئ�ات.
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ويوضح جدول ( )1مقارنة بني معايري الرتبي�ة األسرية املقرتحة وبني املعايري العاملية
جدول ( )1املقارنة بني املعايري املحلية والعاملية ملعلمات الرتبي�ة األسرية:
املعايري

أمريكا

سنغافورة

أسرتاليا

بريطاني�ا

نيوزيلندا

جمهورية
بسوانا

كولومبي�ا
الربيطاني�ة

(الشخصية والعالقات األسرية
وتنمية الطفل)
املعيار1.23.3 :

P

P

P

P

P

P

P

غذاء وتغذية
املعيار2.23.3:

P

P

P

P

P

P

P

األمومة والطفولة
املعيار3.23.3 :

P

P

P

P

ß

P

P

األمن والسالمة
املعيار4.23.3:

P

P

ß

ß

P

P

P

التوعية الصحية
املعيار5.23.3:

P

P

P

P

P

P

P

توعية املستهلك
املعيار6.23.3:

P

P

P

P

P

ß

ß

الثقافة امللبسية وكيفية العناية بها
املعيار7.23.3 :

P

P

ß

ß

ß

P

P

السكن والديكور املزنيل
(شؤون مزنلية)
املعيار8.23.3 :

P

P

ß

ß

P

P

P

التجميل
املعيار9.23.3 :

ß

P

ß

ß

P

ß

ß

الوسائل املصاحبة
املعيار10.23.3 :

P

P

P

P

P

P

ß
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محتوى املعايري التخصصية

بن ً�اءا على ما سبق ُص ِّم َمت معايري ختصصية لمادة الرتبي�ة األسرية محددة وواضحة لقياس هذه المادة و تقويمها
ً
ً
تقويما متكامال للتأكد من حتقيق األهداف املطلوبة بدرجة عالية من الكفاية والفعالية على ضوء تلك املعايري اليت
حتدد بوضوح املعارف واملهارات واالجتاهات اليت جيب أن تتوفر لدى املعلمة لتؤدي عملها بمستوى وكفاية عالية,
وهذه املعايري تشمل جميع مجاالت مادة الرتبي�ة األسرية (مهارات اجتماعية ،وغذاء وتغذية ،واألمومة والطفولة،
واألمن والسالمة ،والتوعية الصحية ،وتوعية املستهلك ،والثقافة امللبسية وكيفية العناية بها ،واإلسكان والتصميم
الداخلي «شؤون مزنلية» ،والتجميل ) وقد أضيف مجال تصميم برنامج «محتوى المادة» ألهميت�ه حبيث تصمم
املعلمة برامج مناسبة ومرتبطة باملتعلمات على اختالف ثقافتهن وميولهن واجتاهاتهن وحتديد املوارد املتاحة ،ويكون
ً
قابال للتطبيق يف بيئ�ات مشابهة .و قد قسمت املعايري حسب عشرة مجاالت رئيسة هي:

غذاء و تغذية

التجميل

التوعية الصحية

الوسائل املصاحبة
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مهارات اجتماعية
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اإلسكان والديكور املزنيل

األمومة و الطفولة

توعية املستهلك

األمن و السالمة

الثقافة امللبسية
وكيفية العناية بها

معايري ومؤشرات معلمة الرتبي�ة األسرية:
املجال األول :مهارات اجتماعية
املؤشرات

املعيار

ًّ
ً
إجيابي�ا
عضوا
١.١توضح سمات الشخصية املثالية واألسس اليت جتعل منها
َ ً
وف َعاال يف أسرتها ومجتمعها ،وربطها بما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
٢.٢تطبق طرائق وأساليب حديث�ة تسهم يف تنمية مهارة حسن التصرف واختاذ
القرار يف املواقف املختلفة.
٣.٣تنفذ خريطة مفهومية حول ضغوط احلياة( :أسبابها ،مصادرها ،أنواعها،

املعيار1.23.3 :

مؤشراتها) مع تصميم خطة عالجية للتعامل معها ،وآثارها السلبي�ة على

 تعمل معلمة الرتبي�ة األسريةعلى تنمية شخصية املتعلمة
لتكسبها مهارات اجتماعية فعالة
عند اتصالها بمحيطها األسري
واالجتماعي

صحة اإلنسان ،موظفة ما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية ملواجهتها.
٤.٤تصمم أنشطة تكسب من خاللها املتعلمة مهارة اإللقاء واحلوار واإلنصات
والتحدث أمام اآلخرين بطالقة وثقة.
٥.٥تقرتح خطة لالستفادة من وقت الفراغ توضح فيها أهمية الوقت واحرتامه،
واستثماره بما يفيد.
ً
َ
أساليب وطرقا عالجية ملعاجلة بعض العيوب الشخصية لدى
٦.٦حتدد
املتعلمة مثل ( :اخلجل ،االنطواء ،ضعف الثقة بالنفس ،التهرب من حتمل
املسؤولية ،اخلوف) مع تعزيز الصفات املرغوبة مثل ( :العطاء ،الصدق،
اإليث�ار).
 ٧.٧تصميم خريطة معرفية تقرتح فيها بعض أساليب اإلحسان وآداب التعامل
مع الوالدين ،واإلخوة واجلريان واملسنني ،والفقراء ،واخلدم ،واملعلمات،
واألقارب ،والصديقات ،وذوي االحتي�اجات اخلاصة ،مدعمة ذلك بأدلة من
القرآن الكريم والسنه النبوية

معايير معلمات التربية األسرية
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 ٨.٨تب�دي رأيها يف توظيف وسائل االتصال احلديث�ة (الفضائي�ات واإلنرتنت)
مع توضيح طرق التعامل الصحيح معها بما يتماىش مع تعاليم الدين
اإلساليم ،ومنا قشة اآلثار اإلجيابي�ة والسلبي�ة لها ،والتأكيد على االستفادة
من إجيابي�اتها ومعاجلة سلبي�اتها.
٩.٩تصوغ معايري اختب�ار الصديقات وطرائق املحافظة عليهن مع التميزي بني
الصداقة والزمالة.
١٠١٠تصمم أنشطة تعلم  ،ومشكالت تدريبي�ة (داخل الصف وخارجه) تكتسب
املتعلمة منها معارف يف كيفية االهتمام بالنظافة الشخصية وامللبس
واملرافق العامة( :املسجد ،احلديقة ،دورات املياه ،السوق ،أماكن اللعب)
ومعرفة القواعد الصحيحة للعناية واالهتمام باملظهر الشخيص.
١١١١تعزز االنتماء والوالء للمجتمع والوطن من خالل (العمل التطوعي ،والريق
بالذوق العام ،والسلوك املسؤول ،وتعزيز الروح الوطني�ة واملواطنة).
١٢١٢تصمم أنشطة تعلم ،ومشكالت تدريبي�ة (داخل الصف وخارجه) تمارس
من خاللها املتعلمة( :الذكاء التواصلي ،االتصال الشخيص ،العمل مع
الفريق ،التعامل مع الشخصيات الصعبة ،إدارة املشكالت وحلها ،واختي�ار
التخصص والكلية املناسبة ) .
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املجال الثاين :غذاء وتغذية
املؤشرات

املعيار

١.١تشرح أهمية الغذاء املتوازن للفرد من خالل العناصر الغذائي�ة األساسية ،و
توضح دور الغذاء يف العمليات احليوية.
املعيار2.23.3 :
لكل الفئات العمرية املختلفة
والفئات اخلاصة وما يلزم
من معارف ومهارات
يف كيفية التخطيط
إلعداد األطعمة
بطريقة صحية،
وأسس تقديمها وجتميلها.

٢.٢تربط بني وظائف العناصر الغذائي�ة وأهميتها للجسم واملرحلة العمرية.
٣.٣تصمم وجبات غذائي�ة متوازنة وصحيحة معتمدة على الهرم الغذايئ
ًّ
واقتصاديا .
احلديث مع تقويمها غذائي�ا
٤.٤توضح طرق تطبيق أساليب العمل اجلماعي ( البي�ان العملي) يف ورش
ومشاريع ينفذ من خاللها أنواع مختلفة من الوجبات ،وتتعرف على طرق
الطهي املختلفة الصحيحة ،وأسس تقديمها وجتميلها.
٥.٥تعد تقريرا عن أهمية الفيت�امين�ات واألمالح املعدني�ة للفئات العمرية
املختلفة .
٦.٦تعد خطة مناسبة حلفظ األغذية وختزينها مراعية توظيف التقني�ات
احلديث�ة يف ذلك.
٧.٧تطبق أساليب العمل اجلماعي يف ورش ومجموعات تكسب املتعلمة مهارة
التصنيع الغذايئ ،وإعداد أطعمة بديلة إلكسابهن حرفة أو مهنة.
٨.٨تشجع على القيام بعمليات البحث واالستقصاء الكتشاف ثقافة الشعوب
الغذائي�ة يف إعداد الطعام والذوق العام يف تقديمه.

معايير معلمات التربية األسرية
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املجال الثالث :األمومة والطفولة
املؤشرات

املعيار

١.١تبني أهمية الفحص الطيب لما قبل الزواج.
٢.٢تفسر مفهوم احلمل وكيفية حدوثه مع حتليل مراحل تكوين اجلنني.
٣.٣حتدد أساليب وطرائق يف تربي�ة األطفال وكيفية التعامل معهم لينمو نموا
سليما وصحيا.
٤.٤تربط بني األمراض الشائعة للطفولة وأهمية التطعيمات األساسية
واالختي�ارية.
املعيار3.23.3:
توضح معلمة الرتبي�ة األسرية
طبيعة األمومة والطفولة ،وما
يستلزم ذلك من معلومات ومهارات
إلنشاء جيل صيح وسليم

٥.٥تصف خطوات الفحص الذايت للثدي مع التأكيد على أهمية هذا الكشف
املبكر لسرطان الثدي.
٦.٦تقارن بني اإلرضاع الطبيعي واإلرضاع الصناعي مستن�دة يف ذلك بالشواهد
الشرعية والعلمية.
٧.٧حتدد بعض األمراض اجلنسية الناجتة عن العالقات املحرمة مع ربطها بما
جاء يف القران الكريم والسنة النبوية.
٨.٨حتدد معايري اختي�ار الزوج املناسب وفقا للصفات الشخصية اليت تنعكس
على تكوين أسرة صاحلة سوية مع ربطها بما جاء يف القران الكريم والسنة.
٩.٩توضح األنشطة الرياضية املهمة لصحة وسالمة املرأة احلامل اجلسمية
والنفسية.
١٠١٠حتدد وجبات غذائي�ة صحية للحامل لعدة أيام مستعين�ة بالهرم الغذايئ
احلديث. .
١١١١تمزي من خالل خريطة معرفية مسؤولية كل فرد من أفراد األسرة (األب ،األم،
األوالد) لتحقيق االستقرار األسري عند قدوم املولد اجلديد.
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املجال الرابع :األمن والسالمة
املؤشرات

املعيار

١.١تطبق طرائق تدريس حديث�ة وأساليب تبني أهم قواعد وأسس اإلسعافات
املعيار4.23.3 :
تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية
املتعلمة من خالل مواقف وخربات
تعليمية  -معارف ومهارات تدريبي�ة
حول األمن والسالمة يف املزنل
واملحيط اخلاريج.

األولية يف( :احلرائق ،االختن�اق ،الغرق ،األزمات القلبي�ة ،ضيق التنفس)
 ٢.٢تضع خطة توضح التدابري املتخذة لتحقيق قواعد األمن والسالمة يف املزنل
واملدرسة ،واألماكن العامة عمليا وإكسابهن القدرة على حسن التصرف يف
احلاالت الطارئة.
٣.٣تصمم أنشطة تتعلم منها أهم أسس التمريض املزنيل (قياس درجة احلرارة،
التعامل مع األدوية ...إلخ).
٤.٤توضح أهم الرموز اإلرشادية( املرور ،إشارات التحذير ...إلخ)
٥.٥تطرح العديد من األسئلة اليت تثري تفكري املتعلم حول آداب العبور ،وركوب
وسائل املواصالت ،وربطها بالسنة النبوية.
٦.٦تقرتح بعض االحتي�اطات واإلرشادات الالزمة للسالمة عند (السباحة،
احلرائق ،أخطار األسالك الكهربائي�ة ،األخطار أثن�اء اللعب .)...

معايير معلمات التربية األسرية

19

املجال اخلامس :التوعية الصحية
املؤشرات

املعيار

١.١تبني أهم األمراض الناجتة عن سوء التغذية ،وكيفية الوقاية منها ،وطرق
عالجها.
٢.٢تفسر التغريات اليت تطرأ على صحة املتعلمة وسالمتها يف جميع جوانب احلياة،
وكيفية الوقاية منها.
املعيار5.23.3 :
تهئي معلمة الرتبي�ة األسرية
للمتعلمة مواقف تعليمية
مناسبة تنيم لديها توعية
صحية وغذائي�ة عالية تسهم
يف إكسابها بعض السلوكيات
اإلجيابي�ة للمحافظة
على الصحة العامة.

٣.٣تصمم أنشطة تعلم وتطرح مشكالت تكتسب من خاللها املتعلمة بعض
العادات الصحيحة مثل ( :اجللوس والوقوف الصحيح ،وحمل األشياء ،ومسك
القلم ،وآداب قضاء احلاجة ،والنظافة الشخصية ).
٤.٤تصف بعض التغريات الفسيولوجية والسيكولوجية اليت حتدث عند البلوغ
واملراهقة وطريقة التعامل معها .
٥.٥توضح اهم األمراض الناجتة عن التغذية غري الصحية ( كالسمنة ،والنحافة،
وفقر الدم ،والسكري ،والضغط) وكيفية الوقاية منها وطرق عالجها .
٦.٦تصميم وجبات غذائي�ة مناسبة لبعض األمراض (كالسمنة ،والنحافة ،وفقر ً
الدم ،والسكري ،والضغط ،ومرىض القلب ) اليت تصيب الفئات اخلاصة أحيانا.
 ٧.٧تقدم مقرتحات للحد من أضرار تن�اول بعض الوجبات السريعة املجهزة خارج
املزنل (املطاعم) وداخله (استخدام األغذية ،وطرق الطهي غري الصحية،
وطريقة التخزين غري السليمة) وتقرتح بدائل للحد من أضرار تن�اولها .
٨.٨حتلل مفهوم املضافات الغذائي�ة ،وأهمية قراءة البطاقات اإلرشادية لألطعمة
اجلاهزة ،ومدى مناسبتها أو ضررها على صحة اإلنسان.
٩.٩حتدد بعض األنشطة الرياضية املهمة لصحة اإلنسان وسالمته اجلسمية
والعقلية والنفسية.
١٠١٠توضح أهمية الطب النبوي وبعض أضرار الطب الشعيب
 ١١١١توضح أضرار املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومدى تأثريها على صحة
اإلنسان.
١٢١٢توضح ضرر املخدرات والعقاقري املحرمة على الصحة ًّ
علميا وربطها بما جاء يف
القران الكريم والسنة.
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املجال السادس :توعية املستهلك
املعيار

املؤشرات
١.١تصنف أهم املوارد المالية للفرد ولألسرة ،وتبني كيفية زيادة املوارد المالية وتنميتها.

املعيار6.23.3 :
تلم معلمة الرتبي�ة األسرية
بالنظريات واملبادئ
والقواعد العلمية والعملية
لتوعية املتعلمة حبقوق
املستهلك ومسؤولياته.

٢.٢حتدد أهم أنواع األهداف المالية للفرد ولألسرة ودرجاتها يف حياة عموم األفراد.
٣.٣تصمم أنشطة تعلم ومشكالت تدريسية(داخل الصف وخارجه) تمارس
من خاللها املتعلمة بعض ما يواجه املستهلك من غش جتاري ،ومدى تأثري
اإلعالنات التجارية يف إقبال الفرد على شراء السلع االستهالكية غري املطابقة
للمواصفات واملقاييس العاملية(اجلودة).
٤.٤تطبق طرائق تدريس وأساليب حديث�ة تسهم يف تنمية مهارة تصميم املزياني�ة
اخلاصة باألسرة وتوزيعها وربطها باألهداف ،مع التأكيد على باب االدخار
لتحقيق األهداف املنشودة.
٥.٥تقارن بني املشرتيات االستهالكية األساسية والسلع االستهالكية غري
األساسية اليت يمكن احلد منها.
٦.٦تطبق أساليب العمل اجلماعي يف ورش ومجموعات تكتسب املتعلمة منها مهارة
االتصال والتفاوض وحل املشكالت املتعلقة بالسلع واالستفادة من اخلدمات
املتاحة وترشيدها (النقل ،واملالبس ،واألجهزة املزنلية ،والهواتف املحمولة،
وأنظمة الرتفيه ،وترشيد استهالك الكهرباء ،وترشيد استهالك الماء...إلخ ).
٧.٧تطرح العديد من األسئلة اليت تثري ً
ومستويات من التفكري املختلف لدى
أنواعا
ٍ
املتعلمة عن طرق التسوق الصيح والذكي.
٨.٨تقرتح على املتعلمة القيام بعدة أنشطة (حبث ,نشرات توعوية )...عن كيفية
املحافظة على البيئ�ة من التلوث مع تصنيف النفايات وطرق االستفادة منها
وإعادة تدويرها.
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املجال السابع :الثقافة امللبسية وكيفية العناية بها
املؤشرات

املعيار

١.١توضح أنواع األقمشة وكيفية اختي�ارها
٢.٢تطبق أساليب عمل جماعية ،وورش عمل تكسب املتعلمة مهارة يف جتميل
القطع امللبسية ،وإصالح عيوبها وترميمها مع إكسابهن مهارة التصميم الزخريف
املعيار7.23.3 :
تكسب معلمة الرتبي�ة األسرية
املتعلمة ثقافة ملبسية معرفية ,
مهارية ووجداني�ة وعن كيفية العناية
باملالبس وجتميلها وإخراجها بطريقة
جمالية مناسبة .

٣.٣تطبق طرائق تدريب حديث�ة وأساليب تسهم يف تنمية مهارة ( التطريز
,الكوروشيه  ،تركيب الفصوص ومكمالت املالبس)
٤.٤تصمم أنشطة تعلم تدريسية ومشكالتها (داخل الصف وخارجه) تكتسب
املتعلمة من خاللها مهارة قراءة معاين بعض الرموز ومصطلحات البطاقات
اإلرشادية اليت تكون ملصقة على املالبس.
٥.٥تصمم وتنفذ أنشطة وخربات تعلم متنوعة إلدارة خزانة املالبس وكيفية
تنظيمها.
٦.٦تطبق طرائق تدريب حديث�ه وأساليب تسهم يف معرفة مشاكل الغسيل والكي
واألخطاء اليت تقع فيها ،وكيفية الوقاية منها وعالجها وتنظيفها.
٧.٧حتدد أنماط اجلسم املختلفة مع ربطها بما ين�اسبها من الزي امللبيس ،ونوع
املناسبة ،مع أهمية االلزتام بالتعاليم اإلسالمية.
٨.٨تبني مبادئ تصميم األزياء مع تطبيق مهارة تصميم األزياء.
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املجال الثامن :السكن والديكور املزنيل (شؤون مزنلية)
املعيار

املعيار8.23.3 :
تبني معلمة الرتبي�ة األسرية للمتعلمة
أهم قواعد السكن وإكسابها مهارة يف
كيفية اختي�اره وإدارته واختي�ار األثاث
وإضافة النوايح اجلمالية اليت تعتمد
على التذوق الفين بالتشكيل والتلوين
واإلعداد الذي حيقق االرتي�اح النفيس يف
كل ركن من أركان املسكن

املؤشرات
١.١توضح معايري اختي�ار السكن األسري من حيث( املوقع ،البن�اء ،السالمة)
وكيفية توظيفها يف واقع احلياة.
٢.٢تشجع على البحث واالستقصاء عن كيفية تصميم املزنل وتنظيمه
وجتميله مع اختي�ار األثاث املناسب للمساحة (غرفة املعيشة ،االستقبال،
غرف النوم ،الصاالت ،دورات املياه  ...إلخ)
٣.٣تشرح أدوار أفراد األسرة للمساهمة مساهمة إجيابي�ة وفعالة إلدارة شؤون
ً
األسرة جيدا.
٤.٤تطبق أساليب العمل اجلماعي بعمل ورش ومجموعات تكتسب املتعلمة
منها مهارة ترتيب املوائد وتنسيقها بما ين�اسب نوع احلفالت املختلفة.
٥.٥تصمم أنشطة تعلم تدريبي�ة(داخل الصف وخارجه ) تمارس املتعلمة من
خاللها مهارة صيانة مرافق املزنل املختلفة.
٦.٦تشرح مفهوم املطبخ وأساسياته ،وتقرتح تصاميم وأفكارا مختلفة ومبتكرة
تسهل العمل والتخزين يف املطبخ.
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املجال التاسع :التجميل
املعيار
املعيار9.23.3 :

املؤشرات
١.١تشجع على البحث واالستقصاء الكتشاف األغذية املهمة لسالمة الشعر ونموه
ونضارة البشرة واألظافر.

تدرب معلمة الرتبي�ة األسرية ٢.٢تطبق ورش عمل تكتسب املتعلمات منها طرائق مختلفة لتجميل الشعر وتصفيفه.
املتعلمة على بعض املهارات ٣.٣توضح من خالل خريطة مفاهيم ( مفهوم الشعر وتركيب�ه ،وطريقة املحافظة عليه،
األساسية الالزمة لتثقيف
الفتاة للمحافظة واالهتمام
جبمالها بما يتفق والقيم
اإلسالمية

ومشكالته وطرق عالجها ،والوقاية منها مع توضيح طرق تطبيق لف الشعر املختلفة).

٤.٤تدرب املتعلمة من خالل ورش عمل على مهارة وضع الماكياج بما يتن�اسب وختطيط
الوجه ،والتعرف على خامات وأدوات الماكياج املختلفة.
٥.٥توضح مفهوم البشرة وتركيبها ،و تصنف أنواع البشرة ،وطرائق العناية بها ،وأهمية
األقنعة لكل نوع من أنواع البشرة. .

املجال العاشر :الوسائل املصاحبة
املعيار

١.١تصمم املحتوى املعريف مع ربطه بالربامج األخرى مثل (بر الوالدين ،والنظافة ،والتعامل

املعيار10.23.3 :

مع أفراد األسرة واملجتمع ،واألمانة ،والوالء الوطين ،والصدق ،واألخالق اإلسالمية،

تصمم برامج تهدف إىل غرس

والتعامل احلسن مع منسوبات املدارس ،والثقافة والغذاء الصيح حنو حياة أفضل،

القيم واالجتاهات اإلجيابي�ة
لدى املتعلمة على اختالف
ثقافتها وميولها واجتاهاتها،
واملوارد املتاحة لها
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واملحافظة على البيئ�ة ،والتعامل مع التكنلوجيا احلديث�ة ،وبرامج املدارس املعززة
للصحة) .
٢.٢ختتار األنشطة املصاحبة وأساليب التدريس احلديث�ة؛ لتنفيذ الربنامج بعد عرضه
على املحكمني.
٣.٣جترب الربنامج على الفئة املستهدفة العتماده وتطبيقه على فئات أخرى مشابهة بعد تقويمه.

