نسخة تجريبية

المعايير المهنية

لمديري ومديرات المدارس
إعداد
إدارة االختب�ارات املهني�ة
 143٩هـ  201٧ -م

نسخة جتريبي�ة

مقدمة :

ً
وعامال ّ
هاما يف حتقيق األهــداف
ُيعد مدير املدرسة ركــزة أساسية من ركائز حتسني العملية التعليمية
التعليميةوحتسني مخرجاتها .ويف ضوء التحديات والتغيريات يف املجتمعات ،وكذلك أساليب اإلدارة املدرسية
ومتطلباتها زادت املسؤوليات واملهام الوظيفية ملدير املدرسة ،وأصبح التوجه التربوي والعاليم حنو أهمية
أمرا ًّ
وجود القائد التربوي الذي يستطيع قيادة املدرسة ،وإدارة مرافقها بفعالية عالية ً
ملحا.
ويف ظل هذه التوجهات ،فقد ُصممت معايري ملديري ومديرات املــدارس تركز على قيادة املدرسة بطريقة

احرتافية ،وبن�اء قواعد سليمة ،يتم من خاللها حتقيق معايري تتوافق مع املعايري الدولية يف إطار املتطلبات املحلية
جلميع جوانب العملية التعليمية ،وتفرض على املديرين القيام بدور قيادي ،يتحلى برؤية تسمح لهم بوضع
خطط مدرسية تسعى إىل حتقيق التمزي والعدالة وضمان حتقيق األهداف.
كما أن هذه املعايري لم تغفل السمات اخلاصة الالزمة ملديري املدارس ضمن مهاراتهم املهني�ة ،ومنها استخدام
ّ
أساليب ووسائل حل املشكالت على حنو فعال ،واألخذ بزمام املبادرة والتحلي باالستقاللية ،وحتفزي وتطوير
ّ
دعم األفراد واملجموعات ،والتعاون واملشاركة يف مد جسور التواصل بني املدرسة واملجتمع ،والقدرة على
تقديم ،واستقبال امللحوظات واآلراء اإلجيابي�ة والسلبي�ة ،إضافة إىل القدرة على قيادة عمليات التغيري حبيث
تكون املدرسة جزءا ال يتجزأ من مجتمع املعرفة.

منهجية إعداد املعايري:

ّتم الرجوع إلعداد املعايري املهني�ة ملديري ومديرات املدارس إىل عدد من املصادر املحلية والعاملية لتكون بمثابة خلفية
علمية يستخلص منها ما يستفاد منه لبن�اء هذه املعايري ،ومن هذه املصادر:
١-١وثيقة سياسة التعليم للمملكة العربي�ة السعودية.
٢-٢دليل القيادة املدرسية ( برنامج تطوير املدارس  /مشروع تطوير ).
٣-٣وثيقة املعايري التربوية لعناصر العملية التعليمية(وزارة الرتبي�ة والتعليم  /اإلدارة العامة للقياس والتقويم ).
٤-٤املعايري املهني�ة الوطني�ة للمعلمني يف اململكة العربي�ة السعودية .
٥-٥الصالحيات املعتمدة ملدير ومديرة املدرسة ( وزارة التعليم ) .
٦-٦النماذج العاملية للمعايري املهني�ة ملديري املدارس.

ومن النماذج العاملية اليت استفيد منها على سبي�ل املثال ال احلصر النماذج اآلتي�ة:
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ً
أوال :النموذج الربيطاين :

يركز النموذج الربيطاين يف القيادة واإلدارة على.
١-١مدى ارتب�اط املدرسة بأولياء األمور .
 ٢-٢فاعلية اجلهاز املركزي .
 ٣-٣فاعلية القيادة واإلدارة يف تضمني األهداف املؤدية للتحسني .
 ٤-٤فعالية املدرسة يف رسم خطة محكمة لتوجيه املوارد المالية بكفاءة ،واحرتام قيمة المال .
 ٥-٥مدى الشراكة املحققة يف التعليم والتقويم .
٦-٦فعالية املدرسة يف الفرص املتكافئة ،وإزالة الفوارق وأشكال التميزي .
٧-٧فعاليات إجراء األمن واألمان .
٨-٨فعالية املدرسة يف إجياد مجتمع متماسك .

ً
ثاني�ا :النموذج األسرتايل :
يركز النموذج االسرتايل( املعهد األسرتايل للتدريس والقيادة املدرسية) على أن املمارسة املهني�ة تتكون من :
١-١قيادة التدريس والتعليم .
٢-٢التنمية الذاتي�ة واآلخرين.
٣-٣قيادة التحسني والتطوير والتغيري.
٤-٤القيادة اإلدارية للمدرسة.
٥-٥املشاركة يف العمل مع املجتمع املحلي .
وهذه املمارسة املهني�ة حتدث عند توفر متطلبات القيادة وهي :
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•

•الرؤية والقيم .

•

•املعرفة والفهم .

•

•املهارات الفردية واملجتمعية .
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ويؤدي هذا النموذج إىل درجة عالية من النوعية يف التعلم املدريس ،وينتج عن ذلك متعلمون ناجحون يتحلون بالثقة
واإلبداع واملواطنة الصاحلة يف املجتمع .

ً

ثالثا  :النموذج السنغافوري:

ُع ِّرف التعليم يف سنغافورة بأنه قوة رئيسة  ،توجه البلد حنو دخول األلفية الثالثة  ،ويشمل برنامجه ما يأيت:
تزويد اجلميع بالتعليم .
زيادة التمويل واحلوافز التعليمية.
اجتذاب املعلمني اجليدين.
زيادة مردود التعليم التقين.
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أهداف النظام التعلييم :

ً
يوفر النظام التعلييم جلميع الطالب فرصا عديدة ومتنوعة لتنمية قدراتهم ،واهتماماتهم وميولهم ،ويتمزي باملرونة
الكافية اليت تمكن الطالب من توظيف كامل إمكاناتهم لتحقيقها ،ويركز على تطوير العنصر البشري تلبي�ة حلاجات
البالد من القوى العاملة املثقفة الماهرة .وضعت سنغافورة ثالث أولويات لنظامها التعلييم  ،هى:
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١-١تطوير املهارات الفكرية للطالب وتعزيزها.
 ٢-٢االستفادة من تقني�ة املعلومات يف التعليم.
٣-٣التأكيد على التعليم الوطين الذي يسعى إىل حتقيق الوحدة واألمن القوميني .

9

إعداد القادة يف املدارس:

ُ
يعمل النظام السنغافوري على أن تعطى االستقاللية للمدارس ( أن يكون املدير مديرا تنفيذيا للمدرسة  ،كشركة
يستخدم صالحياته لتطوير أداء الطالب) عن طريق:
أ .حتديد مزياني�ة للطالب يف املدارس .
ب .تسليم املزياني�ات ملدير املدرسة .
ج .تطوير التعليم عن طريق صرف املزياني�ة حسب حاجة الطالب .
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شروط جناح املدارس :

ً
ً
معيارا أو أكرث،
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التربوية العامة املنظمة وفقا ألربعة مجاالت عامة ،حيوي كل مجال
ٌ
وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات ،كما يف الشكل التايل:
أن حيصل املدير على التدريب الستخدام الصالحيات ؛ لتجنب التب�ذير والتب�ديد  ،والتعامل مع االستقاللية.

ً
رابعا  :النموذج األمريكي :

ّ
تؤكد أنظمة إحتاد رخص القيادة التربوية يف الواليات املتحدة األمريكية  ISLLCعلى عدد من املعايري املهمة للقيادة
املدرسية ،منها :

ّ
١-١حتسني عمليات التعليم والتعلم .

٢-٢دعم التنمية املهني�ة للعاملني يف املدرسة.
٣-٣الزناهة واملساءلة ،واختاذ القرارات بن�اء على دقة املعلومات.
٤-٤توعية املجتمع املحلي بتكامل دوره مع املدرسة.
٥-٥املبادرة لتحقيق أعلى مستويات األداء للطلبة ،وإلهام العاملني لتحقيق هذه الرؤية.
٦-٦التواصل مع اآلخرين بفاعلية.
ّ
٧-٧بن�اء بيئ�ة مالئمة للتعلم .
٨-٨تشجيع اإلبداع .

وقد تمت االستفادة من هذه النماذج يف بلورة املعايري املهني�ة ملديري ومديرات املدارس اليت تتكون من املجاالت
العامة اآلتي�ة:

ّ
١-١حتسني عمليات التعليم والتعلم .

٢-٢التنظيم البييئ للعمل املدريس.
٣-٣القيادة املدرسية .
٤-٤الدعم والتطوير.
٥-٥التنمية املهني�ة.
٦-٦املشاركة والتواصل.
٧-٧القيم واألنظمة املهني�ة.
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ّ
ويوضح اجلدول رقم ( )1مقارنة بني معايري التنمية املهني�ة املقرتحة ملديري ومديرات املدارس  ،وبني املعايري العاملية.

الجدول رقم ( )1مقارنة بين معايير التنمية المهنية لمديري ومديرات المدارس والمعايير العالمية
بريطاني�ا

أسرتاليا

سنغافورة

أمريكا

املعايري املقرتحة

م
1

االلزتام بالقيم واملبادئ

*

√

*

√

2

قيادة التعليم كمهنة أخالقية

√

*

*

√

3

الثقة واملثابرة وحتمل املسؤولية

*

*

*

*

4

توفري بيئ�ة عمل إجيابي�ة

*

*

√

*

5

التواصل مع املجتمع املدريس واملحلي

√

√

√

√

6

قيادة عمليات التخطيط املدريس

√

√

*

*

7

قيادة عمليات التغيري

*

√

*

*

8

قيادة عمليات اإلشراف التربوي

√

*

*

*

9

دعم عمليات التعليم

√

√

√

√

10

تعزيز عمليات التعلم

√

√

√

√

11

قيادة عمليات التقويم الذايت للمدرسة

√

*

*

*

12

التعلم الذايت

*

√

*

*

13

تهيئ�ة بيئ�ة مهني�ة مناسبة ومشجعة للتطوير

*

*

*

√

14

قيادة املدرسة املتعلمة

*

*

*

√

15

قيادة مجتمع املعرفة

*

*

*

√

16

قيادة املدرسة املنتجة

√

*

√

*
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ً
ولتحقيق الدور القيادي ملديري املدارس ،فقد ُبنيت ستة مجاالت رئيسة حتتوي على سبعة عشر معيارا  ،وحتتوي
ّ
املعايري على ( )149مؤشرا ويوضح اجلدول رقم ( )2خالصة هذه املجاالت واملعايري واملؤشرات.

جدول رقم ( )2خالصة مجاالت ومعايير األداء لمديري ومديرات المدارس ومؤشراتها
م
1

املجال

التنظيم البييئ للعمل -1يوفر بيئ�ة عمل داعمة ومحفزة.
املدريس
-2يراعي متطلبات السالمة.

2

القيادة املدرسية

3

الدعم والتطوير

4
5

6

املعايري

10

6

 -1يقود عمليات التخطيط املدريس.
-2يقود عمليات التغيري.

9

 -3يمارس دور املشرف املقيم.

8

 -4يلم بأبرز النظريات واالجتاهات احلديث�ة يف اإلدارة املدرسية.

6

 -5يقود مدرسة املستقبل

13

 -6يقود عمليات التقويم الذايت للمدرسة

8

 -1يدعم عمليات التعليم

12

 -2حيسن ويطور بيئ�ة التعلم

13
5
10

 -1يلزتم بمبدأ املشاركة وتوسيع فرص احلوار واملناقشة

6

 -2جييد التواصل مع املجتمع املدريس واملحلي

9

 -1يلزتم بالقيم واملبادئ اإلسالمية

7

القيم واألنظمة املهني�ة  -2يلم بالنظم واللواحئ اإلدارية والتربوية
 -3يقود التعليم كمهنة أخالقية

املجموع

6
14

قيادة عمليات التقويم  -1يهتم بتطوير معارفه وصقل مهاراته املهني�ة
الذايت للمدرسة
 -2يوجد بيئ�ة مهني�ة وتنظيمية مشجعة للتطويروالتحسني
املشاركة والتواصل

عدد املؤشرات

81

4
6
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142

وقد أخذ يف االعتب�ار أن تقيس هذه املعايري واملؤشرات املعارف واملهارات والقيم الواجب توافرها لدى جميع مديري
ً
ومديرات املدارس ،وأن تكون جزءا من عملية التطوير املهين املستمر للقيادات التربوية للمدارس .وتسهم يف تسليط
الضوء على املهارات املهني�ة اليت تتضمن العالقات التفاعلية يف البيئ�ة املدرسية ،وكيفية التطوير املهين لألفراد
وللمجموعات ،لبن�اء وتعزيز املجتمع القائم على التعلم واملعرفة والتطوير املستمر.

المجال األول  :التنظيم البيئي للعمل المدرسي :
املعيار

1.26.3
يوفر بيئ�ة عمل داعمة ومحفزة

املؤشرات
 .1يعدل يف تعامله مع اآلخرين ،ويشجع على االحرتام املتب�ادل بني العاملني.
 .2يتقبل النقد البن�اء ،ويطبق مهارات العمل اجلماعي وبن�اء الثقة.
ّ .3
يقوم العاملني وفق أسس موضوعية ومنهجية علمية.
 .4يطور مهارات التعاون ويوظفها يف املجتمع املدريس.
 .5يشيع روح العمل اجلاد واجلو التربوي داخل أسرة املدرسة.
 .6يهئي بيئ�ة مدرسية محفزة لإلبداع.
 .1يعرف مواصفات السالمة الهندسية واإلنشائي�ة ملبىن املدرسة.
 .2يضع مبادئ وقواعد السالمة داخل املدرسة.
 .3حيرص على توفري جميع التجهزيات املدرسية الالزمة ذات اجلودة العالية

2.26.3
يراعي متطلبات السالمة

.4يوفر وسائل وأدوات السالمة ويدرب على استخدامها.
.5يتخذ اإلجراءات املناسبة حيال املواد واملستلزمات املدرسية اثن�اء التخزين
والتعبئ�ة واحلفظ والتوزيع.
 .6يعد خطة طوارئ لإلخالء ومواجهة الكوارث.
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المجال الثاني  :القيادة المدرسية:
املؤشرات

املعيار

3.26.3
يعد خطة اسرتاتيجية واضحة
للمدرسة

4.26.3
يقود عمليات التغيري

12

 .1يمارس األدوار القيادية للتخطيط االسرتاتييج
ّ .2
يكون فريقا إلعداد اخلطة االسرتاتيجية للمدرسة تتكون من الشراحئ املختلفة
داخل املدرسة وخارجها.
 .3يتشارك مع الفريق يف حتليل البيئ�ة الداخلية واخلارجية للمدرسة.
ً
.4يصوغ رؤية مستقبلية للمدرسة تتسم بالبساطة والوضوح وتتضمن قدرا من
التحدي املتواصل.
.5حيدد أهداف واقعية وسهلة التحقيق.
 .6يعد خطة تشغيلية للمدرسة حتقق رؤيتها وأهدافها.
 .7يرسم خطة إسرتاتيجية تتضمن املراحل األساسية لعملية التغيري املدريس.
 .8يعرف خصائص املرحلة اليت يشرف عليها.
 .٩جييد إدارة برامج الرتبي�ة اخلاصة باملدرسة.
 .١٠يستفيد من التجارب العاملية الناجحة يف التعليم.
 .١١يساعد يف رسم خطة لرعاية ذوي االحتي�اجات اخلاصة يف املدرسة.
 .١٢يهتم برعاية وتنمية مهارات الطلبة ذوي املواهب اخلاصة يف املدرسة
 .١٣يضع إسرتاتيجيات ملعاجلة املشكالت املتوقعة
 .١٤يستخدم قواعد البي�انات جلمع وتنظيم املعلومات لتقوية فعالية وكفاءة
العملية التخطيطية .
 .1يشرح مفهوم التغيري ومستوياته ومجاالته.
 .2يظهر معرفة بنظريات اإلدارة ونماذجها
 .3يعرف الفروق بني القيادة واإلدارة املدرسية
 .4جييد قيادة التغيري ويعرف أدوار القيادة املدرسية فيها
 .5يعرف مفهوم ومقومات التغيري يف ثقافة املدرسة
 .6يضع اخلطة اإلجرائي�ة لتنفيذ التغيري والتطوير املدريس املطلوب
 .7يشجع على التغيري البن�اء يف املدرسة
 .8يستثمر املوارد البشرية والمادية املتاحةللمدرسة يف عمليات التغيري وتطوير التعليم
 .9حيفز ويمكن العاملني يف املدرسة من حتقيق أهداف التغيري املدريس املطلوب
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املعيار

5.26.3
يمارس دور املشرف املقيم

املؤشرات
 .1يعرف أهداف اإلشراف التربوي وأنواعه.
 .2يشارك بفعالية مع املشرف التربوي يف تقييم املعلم.
 .3يوازن بني أعماله اإلدارية واإلشرافية.
.4يزور املعلمني يف الفصول الدراسية ويستخدم أدوات تقويم متنوعة.
.5يعرض اسرتاتيجيات املالحظة الصفية وكيفية توظيفها لتقويم أداء املعلم.
 .6يفوض بعض صالحياته اإلدارية للوكيل للرتكزي على عمليات اإلشراف التربوي وأنواعه.
 .7يشجع على استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس.
 .8يدعم بن�اء الكائن�ات التعليمية واستخدامها يف التعليم والتعلم.

6.25.3
يلم بأبرز النظريات واالجتاهات
احلديث�ة يف اإلدارة املدرسية

املعيار

 .1يمايز بني النظريات واالجتاهات احلديث�ة يف اإلدارة املدرسية.
 .2يقارن بني املفاهيم املختلفة لإلدارة التربوية والتعليمية واملدرسية.
 .3يبني معايري تقويم اإلدارة املدرسية يف ضوء النظريات التربوية احلديث�ة.
 .4يوضح أهم االجتاهات احلديث�ة لصناعة القرار التربوي.
 .5يعرف مبادئ ومفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف امليدان التربوي.
 .6يطبق معايري اجلودة يف معامالته اإلدارية والفني�ة.
املؤشرات

معايير االشراف واإلدارة واإلرشاد
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7.26.3
يقود مدرسة املستقبل

8.26.3
يقود عمليات التقويم الذايت
للمدرسة
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 .1يتبىن رؤية ورسالة مدرسة املستقبل يف مجتمع املعرفة
 .2يصف املؤشرات النوعية ملدرسة املستقبل.
 .3يعرف مفهوم ومرتكزات مدرسة املستقبل.
 .4يسهم يف إجياد بني�ة حتتي�ة قوية للعلم والتكنولوجيا
 .5بعرف أسس بن�اء مجتمع املعرفة وسماتها الرئيسة.
 .6يتبىن فلسفة مجتمع مدرسة املستقبل.
 .7يعرف متطلبات حتويل املدرسة إىل مدرسة متعلمة.
 .8يعرف كفايات الدور املستقبلي ملدير املدرسة.
 .9يوضح الفرق بني أدوار املعلمني يف نظام املدرسة املتعلمة
 .10يعمل على دعم اجلهود يف تطوير املبين املدريس لكي بصبح مالئما للمدرسة املتعلمة
 .11يسعى إىل توفري األجهزة والتجهزيات اليت تتطلبها مدرسة املستقبل
 .12يعمل على توفري موارد ذاتي�ة للمدرسة لشراء بعض األجهزة ويمنح حوافز
للقائمني على مشروع املدرسة املنتجة.
 .13يستفيد من برامج املدرسة يف دعم فكرة إنت�اج الربمجيات والتوسع فيها
باعتب�ارها إحدى أدوات العصر.
 .1يعرف دور القيادة املدرسية يف عمليات التقويم الذايت للمدرسة
 .2يمزي بني مجاالت التقويم الذايت للمدرسة.
 .3يقيس اجتاهات الطلبة وأسرهم حنو املدرسة ويعالج االجتاهات السلبي�ة منها.
 .4يقيس مدى الرضا الوظيفي للعاملني يف املدرسة.
 .5يدرس مزياني�ة املدرسة وخيطط الستثمارها بطريقة جيدة.
يقيس فاعلية التدريس بأدوات قياس متعددة ،ويقدم على ضوئها تغذية
.6
راجعة للمعلمني.
 .7يوظف التقني�ة لرصد وتوثيق نت�اجئ الطالب ولنشر البي�انات الدقيقة عن أداء املدرسة.
 .8حيلل نت�اجئ الطلبة يف االختب�ارات الشهرية والفصلية ،ويوظفها لتطوير أداء
املعلمني والطالب.
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المجال الثالث :الدعم والتطوير التربوي:
املعيار

9.26.3
يدعم عمليات التعلم

10.26.3
حيسن ويطور بيئ�ة التعلم

املؤشرات
 .1يمزي بني نظريات التعلم املعاصرة وطرق استخدامها
 .2يبني أدوار املتعلم واملعلم يف التعلم النشط
 .3يدعم أدوات التأليف اإللكرتوين يف بن�اء املواد التعليمية
 .4يظهر معرفةباالجتاهات التربوية احلديث�ة إلدارة الصف.
 .5يوجه الطلبة الحرتام وتقدير العمل اليدوي واإلنت�اج واالدخار.
 .6يكسب الطلبة مهارات رجال األعمال بعمله كتاجر أو منتج صغري.
 .7يكسب الطلبة قيم املبادأة والشجاعة يف مواجهة الصعاب والتفكري يف العواقب
والتحسب لالحتماالت املختلفة.
 .8يتعرف على امليول املهني�ة للطلبة يف وقت مبكر بن�اء على رؤية واقعية.
 .9ينيم قدرات ومهارات الطلبة على استشراف املستقبل بتنمية
مهارات التفكري وحل املشكالت بطريقة واقعية.
 .10يدعم مصادر التعلم ويسهم يف تطوير املكتب�ة
 .11يهتم بتوجيه وإرشاد الطلبة ورعاية مهارات املوهوبني وتنميتها.
 .12يوظف التقني�ة احلديث�ة لتهيئ�ة بيئ�ة مدرسية دائمة.
 .1يمزي بني أنواع بيئ�ات التعلم
 .2يظهر معرفة بالدور القيادي للمدير يف تطوير بيئ�ات التعلم
 .3يوفر البيئ�ة املدرسية املناسبة للتعلم النشط
 .4يساعد يف بن�اء قيادات طالبي�ة من خالل إتاحة الفرصة لهم للمشاركة يف صنع
القرارات وحضور املجالس الطالبي�ة
 .5يت�ابع الطلبة ويجتمع معهم ملناقشة مشكالتهم الدراسية
 .6ينوع يف تقدبم األنشطة التربوية بما يتن�اسب مع احتي�اجات الطالب
 .7حيدد معوقات تعلم الطلبة ويعمل على عالجها
 .8يشرف على تنفيذ األنشطة غري الصفية
 .9يساند بيئ�ات التعلم املدعمة بالتقني�ة
 .10يسهم أو يساعد يف تصميم بيئ�ات التعلم البن�ائي�ة
 .11حيسن التصرف مع املواقف الطارئة
 .12يساند املبادرات الفردية واجلماعية
 .13يشجع املعلمني على التجديد والتجريب
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المجال الرابع :التنمية المهنية:
املؤشرات

املعيار

ً
 .1يظهر اهتماما بتطوير ذاته من خالل االشرتاك يف االجتماعات وورش العمل
واحللقات الدراسية ومشروعات البحوث العلمية.
11.26.3
يهتم بتطوير معارفه وصقل
مهاراته املهني�ة

12.26.3
يوجد بيئ�ة مهني�ة وتنظيمية
مشجعة للتطويروالتحسني
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 .2حيدد أولويات نموه املهين.
 .3يطبق مفاهيم ومهارات جديدة حتسن من أدائه من خالل اختي�ار أساليب جديدة
للقيادة اإلدارية.
.4جييد تنظيم الوقت لالطالع على ما جد يف مجال الرتبي�ة والتعليم
.5حييط بالتطورات احلديث�ة يف املناهج وطرق التدريس
 .1يظهر معرفة بأهمية التطوير املهين للمعلمني.
 .2يشجع التطوير املهين والذايت للمعلمني من خالل وضع خطة مهني�ة تطويرية.
 .3يعد خطة إسرتاتيجية للتنمية املهني�ة وفق االحتي�اجات والتوجهات
اإلسرتاتيجية.
 .4يراعي اختالف حاجات األفراد من برامج التنمية املهني�ة.
 .5يشجع املعلمني على إجراء الدراسات والبحوث العلمية.
 .6يشجع املعلمني على االستفادة من نت�اجئ البحوث والدراسات العلمية.
 .7يشجع التعليم املستمر لألفراد.
 .8يشجع املعلمني على املشاركة يف اللقاءاتوالندوات العلمية
 .9يهئي لألفراد فرصا لالرتقاء املهين من خالل آليات متنوعة مثل التدريب والدراسة.
 .10يعقد لقاءات علمية ملناقشة قضايا تربوية
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المجال الخامس :المشاركة والتواصل:
املعيار

املؤشرات

13.26.3
يلزتم بمبدأ املشاركة وتوسيع
فرص احلوار واملناقشة

 .1يشارك املعلمني يف صنع واختاذ القرارات املدرسية.
 .2يشارك املعلمني يف تطوير الربنامج التعلييم يف املدرسة.
 .3يطبق مهارات التفاوض واألساليب العملية حلل املشكالت املدرسية.
.4يدير احلوارات داخل املدرسة على حنو يدعم العالقات اإلنساني�ة بني العاملني.
.5يرسخ مبادئ التشاور والتعاون بني أفراد املجتمع املدريس.
 .6يبين ثقافة مؤسسية مشرتكة تعىن بالقيم التنظيمية.

14.26.3
جييد التواصل مع املجتمع املدريس
واملحلي

 .1يعرف أساليب التواصل الفعال ويمارسها.
 .2يوفر سبل االتصال الفعال داخل املدرسة
 .3يوظف التقني�ة احلديث�ة لتيسري التواصل الفعال بني العاملني يف املدرسة.
.4يرسخ العالقة بني املدرسة واملجتمع املحلي لتحقيق أهداف املدرسة.
.5يوظف القيم التربوية الداعمة للشراكة املجتمعية.
 .6يشرك املدرسة يف الفعاليات الوطني�ة واملجتمعية.
 .7يفعل دور مجالس اآلباء بما حيقق الشراكة املجتمعية.
 .8يفعل إسهام ودعم مسؤويل القطاع العام واخلاص للمدرسة وأنشطتها ماديا
ومعنويا.
 .9يرسخ العالقة بني البيت واملدرسة.
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المجال السادس :القيم واألنظمة المهنية:
املعيار
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املؤشرات

15.26.3
يلزتم بالقيم واملبادئ اإلسالمية

 .1يؤصل الثقافة اإلسالمية يف ممارساته اليومية وينشرها يف املجتمع املدريس.
 .2يلزتم بالسلوك اإلساليم الوسطي.
 .3يكون قدوة حسنة يف عمله ويف مظهره ويف سلوكه.
.4يعمل على املحافظة على قيم املجتمع
.5يكون محل الثقة من قبل العاملني معه
 .6يتعامل حبيادية مع أفراد املجتمع املدريس واملحلي
 .7يعزز أهمية قيم املجتمع وعاداته وتراثه لدى العاملني باملدرسة.

16.26.3
يلم بالنظم واللواحئ اإلدارية
والتربوية

 .1يعرف أسس ومبادئ وأهداف السياسة العامة للرتبي�ة والتعليم باململكة.
 .2يلم بغايات التعليم يف املمكلة واألهداف العامة ملراحل التعليم العام.
 .3يطبق أنظمة اخلدمة املدني�ة املتعلقة بالرتبي�ة والتعليم.
 .4يعرف تطور ومراحل أنظمة التعليم باململكة.
 .5يعرف مهامه وصالحياته وفقا للنظام.
 .6يوضح األثر اإلجيايب للتعميمات والتشريعات املدرسية .

17.26.3
يقود التعليم كمهنة أخالقية

 .1يفهم أبعاد مهنة التعليم.
ً
ً
 .2يلزتم بأخالقيات املهنة سلوكا وعمال.
 .3يشجع املعلمني على غرس أخالقيات العمل لدى الطلبة.
.4يهتم بإعالن القيم التربوية داخل املدرسة ويوجه أفرادها لاللزتام بها .
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