إعداد  /د .أمحد سعيد سويلم
إِشراف  /أ.د .حنان حممد حافظ
الطبعة الثانية 7102

قسم املناهج وطرق التدريس .كلية الرتبية .جامعة عني مشس

ثالث اً :أ وراق وبطاقات خاصة باملشرف األكادميي
 . 1بطاقة مالحظة الدرس
اسم الطالب املعلم .............................................. :
اسم املالحظ  ( ............................................ :املرشف األكاديمي )
تستخدم هذه البطاقة من قبل املرشف األكاديمي داخل املدرسة ملالحظة أداء الطالب املعلم يوميا يف أثناء تنفيذه للدروس ،
كام يمكن استخدامها من قبل املرشف الرتبوي يف أثناء زيارته ملالحظة أداء الطالب أيضا .
عناصر السلوك املراد مالحظتها

مالحةة طخط الدس :









مستوى االداء
1 2 3 4

الدس

إىل املشرف قبل وقت كاف من عملية التدسيس لتقديم

مت إعطاء طخط
مالحةته.
احتوى طخط الدس على كافة العناصر اليت مت توضيحها يف منوذج طخط
بالدليل.
مت تقديم املعلومات األساسية عن الفصل .
مت كتابة أهداف الدس بشكل واضح.
املواد واملصادس التعليمية مذكوسة بوضوح.
مت سرد إجراءات عملية التدسيس بالتفصيل (تهيئة وعرض وخامتة).
مت حتديد جوانب التقييم املختلفة.
مت إعداد خطة الدس قبل عملية التدسيس بوقت كاف.

الدس

صياغة األهداف التعليمية:









تركز األهداف علي عناصر الدس األساسية.
تركز األهداف علي سلوك الطالب وليس سلوك املعلم.
تركز األهداف علي ناتج التعلم وليس أنشطة التعلم.
تصف األهداف ناتج واحد من نواتج التعلم.
تشتمل األهداف علي جوانب التعلم املختلفة (معرفية– وجدانية – مهاسية).
األهداف قابلة للقيا واملالحةة.
األهداف واضحة املعين قابلة للفهم.
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مستوى االداء
1 2 3 4

عناصر السلوك املراد مالحظتها
الوسائل التعليمية ومصادس التعلم وأوساق العمل.





مت ذكر كافة املواد التعليمية والوسائل اليت حيتاجها الدس .
املواد والوسائل التعليمية مناسبة ملستوى التالميذ.
أوساق العمل وكتب العمل والكتب املدسسية متاحة.
األدوات الالزمة لتشغيل طختلف األجهزة والوسائل متاحة وجمربة.

مهاسات اداسة الفصل









ستب املواد والوسائل التعليمية داخل الفصل.
نةم البيئة الصفية لتناسب طبيعة الدس املعروض.
نةم اجملموعات داخل الفصل دون حدوث أي استباك.
وضح عالقة الدسجات بسلوكيات الطالب داخل الفصل.
انتقل من نشاط إىل آخر على حنو سلسل ومرن.
استخدم أنواع طختلفة من التعزيز(الثناء واملكافآت) أثناء التدسيس.
استخدم اساليب طختلفة للحصول على انتباه الطالب وحتفيزهم على املشاسكة يف
األنشطة الصفية.
تشجيع الطالب باستمراس ومينع أي سلوك طخالف بتحركه املستمر داخل الفصل وفى
كل جنباته.

اسرتاتيجيات وأساليب التدسيس











شرح أهداف الدس ووضحها للطالب
استخدم معرفة الطالب السابقة أو األنشطة التمهيدية لتهيئة الطالب للدس .
اشرك كافة الطالب يف أنشطة التعلم.
تفاعل املعلم مع الطالب.
إظهاس املعلم لقدسة الطالب على املشاسكة بفاعلية يف الدس (مل يعد مصدس املعرفة).
استخدم املعلم طرق تدسيس متنوعة .
وضح األجزاء الصعبة للطالب بأكثر من طريقة.
يتنقل داخل الفصل ويتفاعل مع كافة التالميذ.
سري الدس بالشكل املخط له يف الوقت احملدد.
كون أشكاال طختلفة من اجملموعات أثناء عملية التدسيس  ،حدد النوع الذى
استخدمه"
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مهاسات طرح االسئلة











مستوى االداء
1 2 3 4

عناصر السلوك املراد مالحظتها

وجه املعلم أسئلة واضحة الصياغة.
طرح أنواعا طختلفة من األسئلة احملفزة جلذب انتباه الطالب.
طرح مستويات طختلفة من األسئلة .
قدم تغذية ساجعة لإلجابات الصحيحة واإلجابات اخلطأ للطالب.
أعطى الطالب فرصة للتفكري يف السؤال بعد طرحه عليهم.
أشرك مجيع الطالب يف اإلجابة عن األسئلة.
صاغ املعلم السؤال الغامض على التالميذ مرات عديدة .
إعادة إلقاء السؤال الصعب مرة أخرى على التالميذ.
شجع الطالب على اإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض.
حدد النقاط غري الواضحة واليت مل يستوعبها الطالب من خالل األسئلة املتكرسة.

تقييم الطالب








وضع تعليمات واضحة ومناسبة للطالب يف أثناء عمليات التقييم واألنشطة املختلفة.
إعطاء التوجيهات اإلسشادية املختلفة للطالب .
استخدم املعلم أساليب التقييم املرحلي والتكويين املختلفة.
التقييم املستخدم (مرحلي أو نهائي) يتفق مع األهداف التعليمية وخطة الدس .
اعطاء الطالب فرص التقييم الذاتي.
استخدم طرق متنوعة لتقييم أداء الطالب.
تضمن التقويم واجبات منزلية.

اللغة والتواصل










التواصل بفاعلية عالية مع الطالب.
التفاعل مع الطالب بأمسائهم.
استخدم جمموعة متنوعة من اساليب العرض .
التنوع يف مستويات الصوت اخلاصة به جلذب انتباه الطالب.
التحدث بسرعة كبرية أو بطيئة ويستخدم املهاسات غري اللفةية.
استخدم املفردات الصحيحة واملصطلحات املتعلقة مبادة ختصصه.
الكتابة بأسلوب خالٍ من األخطاء االمالئية.
التحدث بلغة صحيحة ومجل صحيحة مناسبة ملستوى الطالب.
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مستوى االداء
1 2 3 4

عناصر السلوك املراد مالحظتها
احملتوى









يوضح املفاهيم املختلفة بشكل واضح للطالب.
يعرض املعلومات الواحدة أكثر من مرة وباستخدام أكثر من وسيلة تعليمية.
سب املعلومات احلالية مبعلومات سابقة مت تعلمها من قبل.
سب املعلومات حبياة الطالب العملية.
توضيح العالقات املوجودة بني املفاهيم املختلفة.
التمييز بني املعلومات الواقعية وغري الواقعية.
توضيح وجهة نةره جتاه املوضوعات املختلفة ووجهة نةر الطالب.
حيدث احملتوى باستمراس ويتشاسك معلوماته يف جمال ختصصه مع اخرين.

يف نهاية الدس
 يلخص النقاط الرئيسية يف الدس .
 حيدد املهام والواجبات اليت جيب أن ينجزها الطالب.
 يوجه الطالب اىل التحضري للدس التالي من خالل أسئلة متهيدية.

تعليقات املالحظ

توقيع املالحظ:

تعليقات الطالب املعلم :

توقيع الطالب املعلم :

التاريخ :
التاريخ :
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 . 2بطاقة ت أ مالت املشرف األ كادميى لأل داء التدريسى للطالب املعلمني
اسم الطالب املعلم املقدم للدس  ..........................................................:املادة ...................................... :
الصف  ........................................:التاسيخ .................................... :مدة العرض............................. :
تستخدم هذه البطاقة يف تلخيص تعليقات املشرف األكادميي أو الرتبوي على الطالب املعلم املستخلصة من بطاقة املالحظة
السابقة فى شكل توجيهات ونصائح للطالب املعلم.
ماقبل عملية املالحةة

يعلق املشرف األكادميي للطالب املعلمني على خطة الدس  ،ويضع اقرتاحات طختلفة هلم لتحسني أدائهم
التدسيسي واليت سيالحةها يف أثناء عرض الطالب (حيث يرسل الطالب نسخة من التحضري اخلاص بهم إىل املشرف
قبل زياسته هلم والبدء يف عملية املالحةة).

أ ثناء عملية املالحةة للدس

أهداف الدس :

ختطي الدس

مهاسات التواصل واألسئلة صياغتها وتوجيهها

إداسة الفصل

طرق التدسيس
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استخدام الوسائل واملواد التعليمية

تقييم الطالب

القدسة على التعديل يف مساس الدس

ج

نقطتان قوة لدى الطالب املعلم

نقطتان حباجة إىل التنمية لدى الطالب املعلم

ج

اسم املعلم  .................................................................. :التوقيع ................................................ :
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