نسخة تجريبية

المعايير

المهنية للمشرفين التربويين
إعداد
إدارة االختب�ارات املهني�ة
 143٩هـ  201٧ -م

مقدمة :

يعد اإلشراف التربوي من األركان الرئيسة والفاعلة يف أي نظام تعلييم ،ألنه يسهم يف تشخيص واقع العملية
التعليمية -التعلمية من الناحيتني الفني�ة واإلدارية ،وبما يتلاءم والتطورات احلديث�ة يف املجاالت التربوية
والتقني�ة ،وذلك من أجل النهوض باملؤسسة املدرسية كوحدة أساسية للتطوير التربوي ،لتؤدي دورها بفاعلية
باجتاه حتقيق رسالتها وفق األهداف املخططة.
ومطلبا ً
ً
أمرا ً
كل هذه األمور مجتمعة جعلت احلاجة إىل اإلشراف التربوي ً
ملحا ،على اعتب�ار أن عملية
هاما

اإلشراف هي املصدر األساس الذي يغذي مهنة التعليم ،ويساعد على إحداث التغيري ملواجهة متطلبات
وحتديات العصر.
ً
وتأسيسا على ما سبق :فإن التحديات اليت يواجهها املشرفون التربويون-كقادة للعملية التربوية -تفرض

على املسؤولني مراجعة األدوار واملمارسات اإلشرافية لإلرتقاء بالعملية التربوية إىل املستوى املنشود ،وهذا
يتطلب وضع معايري الختي�ار املشرفني حتقق مبدأ اجلودة الشاملة وتليب احتي�اجاتهم ،وتسهم يف حتديد األطر
النظرية ورسم اجلوانب التطبيقية للعملية اإلشرافية وتوضيح التوقعات األدائي�ة ،ومن ثم بن�اء تقويم تتوافر
له درجة عالية من الثب�ات.
ً
وإدراكا من املركز الوطين للقياس لألهمية الكبرية للمشرف التربوي وملكانت�ه يف العملية التربوية ،قام املركز
بتحديد معايري مهني�ة جلودة املشرف التربوي تليب متطلبات املنظور احلديث للمشرفني التربويني ،وتسهم يف
توجيه جهود املشرف التربوي حنو التطوير والتنمية املهني�ة.
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منهجية إعداد املعايري:

رجعنا إىل العديد من املصادر املحلية والعاملية عند إعداد معايري املشرفني التربويني ،من ذلك :
١-١سياسة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية .
٢-٢دليل املشرف التربوي (وزارة الرتبي�ة والتعليم /اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ) .
٣-٣دليل املفاهيم اإلشرافية (وزارة الرتبي�ة والتعليم /اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ) .
٤-٤دليل القيادة املدرسية ( برنامج تطوير املدارس  /مشروع تطوير ) .
٥-٥وثيقة املعايري املهني�ة لعناصر العملية التعليمية ( وزارة الرتبي�ة والتعليم  /اإلدارة العامة للتقويم ) .
٦-٦املعايري الوطني�ة املشرتكة للمعلمني ( شركة تطوير للخدمات التعليمية ) .
 ٧-٧اإلطار املفاهييم لإلشراف التربوي (وزارة الرتبي�ة والتعليم /اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ) .
٨-٨وثيقة اإلشراف التربوي يف عصر املعرفة (وزارة الرتبي�ة والتعليم) .
 ٩-٩دليل تقويم بن�اء وتنفيذ اخلطط اإلشرافية االسرتاتيجية (وزارة الرتبي�ة والتعليم /اإلدارة العامة لإلشراف
التربوي).
١٠١٠دليل مؤشر أداء اإلشراف التربوي (وزارة الرتبي�ة والتعليم /اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
١١١١تعميم تنظيم اإلشراف التربوي (تعميم وزاري رقم  31 / 341830954وتاريخ 1434/11/9هـ).
١٢١٢النموذج اإلشرايف ضمن مشروع تطوير  -اخلرباء التربويون  ( -مدارس تطوير) .
١٣١٣إصالح اإلشراف على املدارس للجودة :دليل التحسن.
١٤١٤املعهد الدويل للتخطيط التربوي (اليونسكو)
International Institute for Educational Planning (UNESCO (١٥١٥

١٦١٦التجارب العاملية :اطلعنا على بعض التجارب العاملية للدول اليت يطبق فيها اإلشراف التربوي أو التفتيش التربوي
بنفس املسىم  ،وكذلك جرى االطالع على جتارب بعض الدول اليت تمارس العمليات اإلشرافية بمسميات
أخرى  .والغرض من االطالع على هذه التجارب ،لكي تكون بمثابة محكات مرجعية ( ،)Benchmarking
للمعايري املهني�ة للمشرفني.
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مجاالت ومعايري املشرف التربوي:

ً
أوال :يف الدول العربي�ة:

بن�اء على املنهجية السابقةُ ،ت ِّ
وصل إىل عدد من املجاالت العامة اليت تمثل طبيعة عمل املشرف التربوي ،ين�درج حتت
كل منها عدد من املعايري بوضحها جدول (.)1

جدول ( )1مجاالت ومعايير المشرف التربوي
املجال

املعيار
1.يسهم املشرف التربوي يف صياغة الرؤية اإلسرتاتيجية لإلشراف
التربوي ورسالته ،وأهدافه ونشرها يف املجتمع 7
املدريس .
2.يتعرف املشرف التربوي املفاهيم األساسية للقيادة ومهارات تطبيقها.
 3.خيطط املشرف التربوي لعمليات التغيري وتشجيعها .
4.يمارس املشرف التربوي األساليب اإلشرافية بفاعلية ويوظفها لتطوير
8
أداء املعلمني.
5.يلم املشرف التربوي باملتطلبات املعرفية لتقويم أداء املعلم وعمليات
تقويمه يف مختلف مراحلها .

األول

القيادة واإلشراف

الثاين

التطوير املهين

1.يراجع املشرف التربوي على حنو ناقد ممارسات اإلشراف9التربوي.
2.يطور املشرف التربوي أداءه املهين على حنو مستمر.

الثالث

دعم
التعليم والتعلم

1.جييد املشرف التربوي استخدام طرق حتديد االحتي�اجات التدريبي�ة،
ويوظف نت�اجئها لتدريب املعلمني وتطوير أدائهم.
ُ 2.ي ّ
فعل املشرف التربوي اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وأساليب
التقويم وأدواته..
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املعيار

املجال

الرابع

حتسني املنتجات والربامج
واملشاريع واملناهج

اخلامس

أخالقيات املهنة واالتصال

1.يسهم املشرف التربوي يف عمليات تطوير املناهج الدراسية حسبما
تقتضيها املصلحة يف امليدان التربوي.
2.يسهم املشرف التربوي يف إعداد البحوث اإلجرائي�ة حسب حاجة
امليدان التربوي.
3.يدعم املشرف التربوي التجارب واملشروعات يف مجال التخصص .
1.جيسد املشرف التربوي أخالقيات مهنة التعليم يف ممارساته املهني�ة
2.يبين املشرف التربوي عالقات مهني�ة وثيقة مع األفراد واجلهات ذات
العالقة باإلشراف التربوي.
3.يدعم املشرف التربوي مبدأ الشراكة املجتمعية بني جهة عمله
ومؤسسات املجتمع ذات العالقة .
4.يستخدم املشرف التربوي مهارات االتصال يف العمل اإلشرايف .

بن�اء على املنهجية السابقةُ ،ت ِّ
وصل إىل عدد من املجاالت العامة اليت تمثل طبيعة عمل املشرف التربوي ،ين�درج حتت
كل منها عدد من املعايري بوضحها جدول (.)1
شكل ( )1األوزان النسبي�ة املجاالت

20% 25%
15%
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القيادة واإلشراف
التنمية املهني�ة
دعم التعليم والتعلم
حتسني املنتجات والربامج واملشاريع واملناهج
أخالقيات املهني�ة واالتصال

كما يوضح اجلدول اآليت مقارنة بني معايري اإلشراف التربوي املقرتحة واملعايري العاملية لإلشراف التربوي والقيادة
التربوية :

م

املعايري املقرتحة
يسهم يف صياغة الرؤية اإلسرتاتيجية
لإلشراف التربوي ورسالته وأهدافه
ونشرها يف املجتمع املدريس .

أمريكا

بريطاني�ا

أسرتاليا

سنغافورة

هولندا

كوريا

كندا

*

*

*

*

*

*

*

.2

يتعرف املفاهيم األساسية للقيادة
ومهارات تطبيقها.

√

√

√

*

√

√

*

.3

خيطط لعمليات التغيري وتشجيعها.

*

*

√

*

*

√

*

.4

يمارس األساليب اإلشرافية بفاعلية
ويوظفها لتطوير أداء املعلمني .

*

√

*

*

√

√

√

.5

يلم باملتطلبات املعرفية لتقويم أداء املعلم
وعمليات تقويمه يف مختلف مراحلها .

√

√

√

√

√

√

√

.6

يراجع على حنو ناقد ممارسات اإلشراف
التربوي.

*

√

√

*

*

*

*

.7

يطور أداءه املهين على حنو مستمر.

√

√

√

√

√

√

√

.8

جييد استخدام طرق حتديد االحتي�اجات
التدريبي�ة ويوظف نت�اجئها لتدريب
املعلمني وتطوير أدائهم.

*

√

*

√

*

*

*

.1
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م

املعايري املقرتحة

أمريكا

بريطاني�ا

أسرتاليا

سنغافورة

هولندا

كوريا

كندا

.9

يفعل إسرتاتيجيات التعليم والتعلم
وأساليب التقويم وأدواته.

√

√

√

√

√

√

√

.10

يوظف التقني�ة يف التواصل االجتماعي
والتدريب.

√

√

√

√

√

√

√

.11

يسهم يف عمليات تطوير املناهج الدراسية
حسبما تقتضيه املصلحة يف امليدان
التربوي.

√

√

*

√

*

√

*

.12

يسهم يف إعداد البحوث اإلجرائي�ة حسب
حاجة امليدان التربوي.

*

√

*

√

*

*

*

.13

يدعم التجارب واملشروعات يف مجال
التخصص

√

*

*

*

*

*

*

.14

جيسد أخالقيات مهنة التعليم يف
ممارساته املهني�ة

√

√

√

√

√

√

√

.15

يبين عالقات مهني�ة وثيقة مع األفراد
واجلهات ذات العالقة باإلشراف التربوي

*

√

*

*

*

*

*

.16

يدعم مبدأ الشراكة املجتمعية بني جهة
عمله ومؤسسات املجتمع ذات العالقة

√

√

√

√

√

√

√

.17

يستخدم مهارات االتصال يف العمل
اإلشرايف

√

√

*

*

*

√

√
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المجال األول :القيادة واإلشراف:
املعيار

املؤشرات
1.يتعرف املبادئ األساسية للتخطيط اإلسرتاتييج.
2.يعرف املبادئ الرئيسة إلعداد اخلطة التشغيلية للمدراس.

1.25.3
يسهم املشرف التربوي يف صياغة
الرؤية اإلسرتاتيجية لإلشراف
التربوي ورسالته وأهدافه ونشرها
يف املجتمع املدريس .

2.25.3
يتعرف املشرف التربوي املفاهيم
األساسية للقيادة ومهارات
تطبيقها

3.يتعاون يف إعداد الرؤية اإلسرتاتيجية لإلشراف التربوي وأهدافه .
4.يراعي توجهات الوزارة واخلربات العاملية يف بن�اء اخلطة التشغيلية لإلشراف
التربوي.
5.يعرف طرق حتليل واقع اإلشراف التربوي وكيفية توظيف نت�اجئه إلعداد الرؤية
واخلطة التشغيلية.
6.يوثق إجراءات تنفيذ الرؤية اإلسرتاتيجية واخلطة التشغيلية لإلشراف
التربوي وأهدافه.
7.يضع املحكات الالزمة للتحقق من تالؤم السياسات واإلجراءات اإلشرافية مع
الرؤية اإلسرتاتيجية لإلشراف التربوي وأهدافه.
1.يمزي بني النظريات األساسية يف القيادة.
2.يقارن بني األنماط القيادية املختلفة ،ومعوقاتها يف العمل اإلشرايف.
3.يبني أهمية القيادة يف العمل اإلشرايف.
4.يعرف أهم نظريات اختاذ القرارات وإسرتاتيجياتها.

المهنية للمشرفين التربويين
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املؤشرات

املعيار

١.١جييد تهيئ�ة األفراد والفرق داخل املجتمع املدريس لتقبل التغيري وتبين عملياته.
٢.٢يشرح مفهوم التغيري ومستوياته ومجاالته.
٣.٣يضع ً
خططا إلدخال التغيري بالتشاور مع املعنيني بالعملية التعليمية.

٤.٤يتعرف على إسرتاتيجيات التغيري اليت حتدث ً
أثرا فاعال يف األفراد.

 ٥.٥يدير حاالت االختالف ،وتفادي اآلثار السلبي�ة له ،وتوجيهه وجهة إجيابي�ة
٦.٦يتعامل مع عملية التغيري بطريقة بن�اءة ،حبيث يسعى لتحجيم أثر مقاومة التغيري.
٧.٧يستثمر التقني�ة يف تيسري التغيري وزيادة وتريته .
ّ
ويقومها ويب�ادر باختاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلتها.
٨.٨حيدد املخاطر
3.25.3
خيطط املشرف التربوي لعمليات
١٠١٠يدعم األفــراد والفرق لالستجابة بفاعلية وبكفاءة للتغيري يف أهداف اإلشراف
التغيري وتشجيعها
التربوي وخططه وأولوياته .
٩.٩حيدد مؤشرات األداء لألهداف املضمنة يف خطته.

١١١١يوظف التدريب ملساعدة األفراد والفرق يف تطوير معارفهم ومهاراتهم واجتاهاتهم
للتعامل مع التغيري بفاعلية وكفاءة .
١٢١٢حيدد الفرص والتحديات ،ويتخذ اإلجراءات املناسبة إلحداث تعديالت وتلبي�ة
املتطلبات املتغرية باملجتمع واملعنيني بالعملية التعليمية
١٣١٣يتوقع احتي�اجات األفراد والفرق ويسهل احلصول عليها كجزء من تنفيذ وإدارة
التغيري.
١٤١٤حيدد التوصيات الالزمة لتحسني طرق وإدارة التغيري  ،ومن ثم مناقشتها مع
األفراد والفرق املعني�ة.
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املعيار

املؤشرات
١.١يمزي بني األساليب اإلشرافية ويبني إجيابي�ات وسلبي�ات كل أسلوب.
٢.٢خيتار األسلوب اإلشرايف املناسب للموقف التعلييم(التدريب التربوي -البحث
الزيارة الصفية -املداوالت اإلشرافية  -الندوة
اإلجرايئ -الزيارات املتب�ادلة -
التربوية  -النشرة التربوية -االجتماعات -املؤتمرات  -القراءة املوجهة  -الورشة
التربوية أو املشغل التربوي  -الدروس التطبيقية أو التوضيحية) .
٣.٣حيدد اخلطوات الالزمة لتطبيق األساليب اإلشرافية.
٤.٤ينفذ األساليب اإلشرافية بفاعلية ،ويوازن بني استخدامها مع األفراد واملجموعات.

4.25.3
يمارس املشرف التربوي األساليب ٥.٥خيتار النمط اإلشرايف املناسب للموقف اإلشرايف ( اإلشرايف الصفي اإلكلينيكي)
–اإلشراف التطوري – اإلشراف املتنوع ) .
اإلشرافية بفاعلية ويوظفها يف
تطوير أداء املعلمني
٦.٦حيدد اخلطوات الالزمة لتطبيق النمط اإلشرايف.
٧.٧ينفذ األنماط اإلشرافية حسب حاجة املعلمني.
٨.٨يرصد املمارسات اإلجيابي�ة والسلبي�ة اليت حدثت أثن�اء تطبيق النمط اإلشرايف.
٩.٩ينفذ التقني�ات اإلشرافية احلديث�ة (التعليم املصغر-استخدام نافذة جوهاري-
ً
التدريب على احلساسية ..إلخ) بما حيقق مزيدا من الكفاءة والفاعلية للنشاطات
التدريبي�ة والتقويمية
١٠١٠يفعل تقني�ة االتصال وشبكات التواصل االجتماعي يف عمليات اإلشراف والزتويد
بالتغذية الراجعة .

5.25.3
يلم باملتطلبات املعرفية لتقويم
أداء املعلم وعمليات تقويمه يف
مختلف مراحلها

1.يعرف املتطلبات املهارية لتقويم أداء املعلم ،وكيفية استخدامها.
2.يستخدم أدوات متنوعة يف عملية التقويم ،ويوظف نت�اجئه يف تطوير أداء
املعلم.
3.يعرف مفهوم املالحظة الصفية وكيفية استخدامها وأساليب تطويرها.
4.يتقن استخدام وبن�اء عدد من أدوات املالحظة الصفية.
ً
ً
ً
ختطيطا وتنفيذا وتقويما).
5.يالحظ أداء املعلم يف مجال مهارات التدريس (
6.يشجع املعلمني على ممارسة التقويم الذايت ،ويوظف ذلك كوسيط تدرييب.
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المجال الثاني :التطوير المهني:
املؤشرات

املعيار

6.25.3
يراجع املشرف التربوي على حنو
ناقد ممارسات اإلشراف التربوي

7.25.3
يطور املشرف التربوي أداءه املهين
على حنو مستمر

1.حيلل مخرجات العمل اإلشرايف وحيدد نقاط القوة والضعف يف اجلانب
املهين من أجل تعزيز اإلجيابي�ات ،ومعاجلة السلبي�ات ،وتقويم مدى فاعلية
املمارسات اإلشرافية.
2.يوظف التغذية الراجعة املقدمة من املعلمني والزمالء واملسؤولني لتحديد
التحسين�ات اليت يمكن إدخالها يف املمارسات اإلشرافية.
ً
3.يقرتح حلوال للمشكالت التعليمية اليت تقابله بصورة رسمية للجهات املختصة.
1.يـتأمل بصورة ناقدة يف املمارسة املهني�ة الذاتي�ة من خالل تقويم أفعاله
وممارساته من أجل االرتقاء بأدائه.
2.خيطط لنموه املهين وتطوير مهاراته وفق احتي�اجاته التدريبي�ة.
3.يواكب ما يستجد من النظريات واملمارسات التربوية ،ويمارس تطبيقاتها
ً
عمليا.
ً
4.ينيم معلوماته يف مجال ختصصه خاصة ويف مجال الرتبي�ة عامة.
ً
خصوصا
5.حيضر الندوات واملؤتمرات واملناشط ذات العالقة بتخصصه
ً
عموما .
وبالرتبي�ة
6.حيدد فرص التعلم والتطوير وختطيطها واستثمارها لتحسني ممارساته املهني�ة
.
 7.يت�ابع نت�اجئ الدراسات والبحوث التربوية ويوظفها يف حتسني املمارسات
املهني�ة .
ّ 8.
يقوم التغيريات اليت طرأت على املمارسات املهني�ة املنبثقة من التدبر الذايت
الناقد وأنشطة التعلم والتطوير .
9.يستفيد من فرص التدريب عن بعد والتعلم اإللكرتوين.
ً
	10.حيدد مجتمعات وشبكات التعلم املهني�ة وفقا للخربة واالهتمامات الشخصية.
10
	11.يمتلك مهارات استشراف املستقبل ،وذلك بتوقع املشكالت والصعوبات اليت
ّ
تواجه العمل وإختاذ اإلجراءات الوقائي�ة اليت تمكن من تالفيها قبل وقوعها.
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المجال الثالث :دعم التعليم والتعلم:
املعيار

8.25.3
حيدد املشرف التربوي االحتي�اجات
التدريبي�ة ،ويوظف نت�اجئها
لتدريب املعلمني وتطوير أدائهم.

9.25.3
يفعل املشرف التربوي
إسرتاتيجيات التعليم والتعلم
وأساليب التقويم وأدواته

املؤشرات
1.يعرف طرق حتليل األداء وأساليب تصميم أدواته.
2.ينتقي أو يصمم أداوت ملتابعة املعلمني مبني�ة على معايري أو كفايات محددة.
3.يقرتح الربامج التدريبي�ة املناسبة والالزمة للمعلمني لتدريس املناهج حسب
التخصص.
4.يشارك قيادة املدرسة يف ترشيح املعلمني لاللتحاق بالربامج التدريبي�ة
5.يسهم يف إعداد الربامج التطويرية حسب حاجة املعلمني.
6.يصمم أدوات لتقويم الربامج التدريبي�ة وقياس أثرها.
7.يصمم ملفات اإلجناز بنوعيها الوريق واإللكرتوين ويوظفها ملتابعة أداء املعلمني.
8.يقدم تغذية راجعة بن�اءة للمعلمني ويسهل عمليات توظيفها لتطوير أدائهم.
1.يعرف املبادئ العامة لنظريات التعلم احلديث�ة وما أنبثق عنها من تطبيقات
تربوية فعلت دور الطالب واستخدامه للعمليات العقلية العليا.
2.يدعم استخدام املعلم إلسرتاتيجيات التدريس اليت تتمحور حول املتعلم .
ً
3.يدعم استخدام املعلم ملصادر التعلم وانتقاء الوسائط التقني�ة املناسبة وفقا
لمادة التخصص .
4.يفرق بني أساليب وأدوات التقويم املختلفة وحيدد املواقف التعليمية املناسبة
لكل منها.
5.يمزي بني األغراض املختلفة للتقويم وكيفية توظيفها لدعم تعلم الطالب.
 6.يقوم تطبيقات املعلم للتقويم وتوظيف نت�اجئه ،ويقدم له الدعم الالزم لربطه
بالتعليم والتعلم.
ُ 7.يعد أدوات ملتابعة إسرتاتيجيات التعليم والتعلم من قبل املعلمني .
8.يوظف مهارات التفكري املختلفة يف تطوير عملية التعليم والتعلم.
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المجال الرابع :تحسين المنتجات والبرامج والمشاريع والمناهج:

16

املعيار

املؤشرات

10.25.3
.يسهم املشرف التربوي يف
عمليات تطوير املناهج الدراسية يف
ضوء التوجهات احلديث�ة

1.يدرس اللواحئ والتعاميم والتوجيهات من اجلهات املسؤولة يف الوزارة بشأن
املناهج الدراسية .
ّ
ّ 2.
يقوم ويطور املنهج الدرايس يف ضوء محكات علمية متفق عليها.
3.يعرف طرق حتليل املحتوى ويوظفها لبن�اء األدوات الالزمة لتحليل محتوى
املنهج الدرايس.
4.يقرتح التقني�ة ووسائل االتصال املناسبة لكل درس حسب التخصص.

11.25.3
يسهم املشرف التربوي يف إعداد
البحوث اإلجرائي�ة حسب حاجة
امليدان التربوي

1.يتعرف على خطوات البحث اإلجرايئ.
2.يعد توصيات إجرائي�ة قابلة للتطبيق يف امليدان محققه ألهداف حبثه.
3.يقدم مقرتحات لتذليل الصعوبات يف امليدان من خالل التقارير الدورية.

12.25.3
يدعم املشرف التربوي التجارب
واملشروعات يف مجال التخصص

ّ 1.
يقوم التجارب واملشروعات الواردة من املدارس.
2.يعد تقارير حول التجارب واملشروعات القابلة للتطبيق يف امليدان التربوي
3.يسهم يف نشر التجارب واملشروعات املتمزية يف امليدان.
4.يوظف التقني�ة يف التواصل ومتابعة ونشر التجارب واملشروعات.
5.يقرتح البدائل لتحسني املنتج وتطويره.
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المجـــال الخامــــــس :أخالقيات المهنة واالتصال :
املعيار

املؤشرات

13.25.3
.جيسد املشرف التربوي أخالقيات
مهنة التعليم يف ممارساته املهني�ة

1.ينجز املهام املوكلة إليه بدقة ،ويف مواعيدها املحددة ،مع احلفاظ على أسرار
العمل.
 2.حيرتم املعلمني وقدراتهم ويتقبل آراءهم وحيافظ على أسرارهم.
3.يلزتم بلواحئ العمل وقوانين�ه وأنظمته.
4.حيقق املساواة بني جميع من يتعامل معهم.
5.يتلمس مشكالت املعلمني واحتي�اجاتهم وحيرتم خصوصياتهم.
6.يشجع املعلمني وحيفزهم على اإلبداع واالبتكار والتفكري وبذل اجلهود لتفجر
طاقات اإلبداع عند املعلمني دون تميزي .
 7.يراعي أخالقيات استخدام التقني�ة أثن�اء عمله اإلشرايف.

14.25.3
يبين عالقات مهني�ة وثيقة مع
األفراد واجلهات ذات العالقة
باإلشراف التربوي

1.يتعاون مع اجلهات ذات العالقة؛ لضبط العملية التعليمية وتطويرها.
2.يظهر املعرفة بمهارات التواصل وآدابه ،وكيفية استخدامها خلدمة العملية
التعليمية وحتسينها.
3.حيسن استخدام مهارات التواصل اإلنساين الشخيص والفريقي يف تعامالته
داخل املؤسسة وخارجها.
4.يستخدم مهارات التواصل الفاعل يف تمثي�ل مؤسسته مع اجلهات األخرى
ذات العالقة

15.25.3
يدعم مبدأ الشراكة املجتمعية بني
جهة عمله ومؤسسات املجتمع
ذات العالقة

1.يدعم مبدأ الشراكة بني جهة عمله ومؤسسات املجتمع املحلي ذات العالقة
بهدف تطوير التعليم والتعلم.
2.يرسخ مبدأ تب�ادل اخلربات التربوية بني جهة عمله واملؤسسات التربوية ذات
العالقة.
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املؤشرات

املعيار

16.25.3
يستخدم مهارات االتصال يف
العمل اإلشرايف

18

1.يفسر االتصال وطبيعته ،وحيدد أنماطه ومكوناته.
2.يشرح نماذج عملية االتصال و أهم وظائفه يف العمل التربوي.
3.يستخدم النماذج العلمية لالتصال يف العمليات اإلشرافية.
 4.يشجع العمل التعاوين الفاعل والعمل بروح الفريق.
5.يبين الثقة بين�ه وبني املعلمني من خالل بن�اء عالقات إنساني�ة تسهم يف تطوير
أدائهم .
6.يستخدم شبكات التواصل االجتماعي يف التواصل مع املعلمني وتزويدهم
بمصادر تربوية حديث�ة.
ّ
7.يهئي أجواء تعليمية حرة لتسهيل عمل املعلمني وتقبلهم للتقويم البن�اء.
8.يستخدم االتصال املفتوح بهدف تعديل اجتاهات املعلمني حنو عملية االشراف
وتنمية سلوك إجيايب حنو املهنة
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