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 : التقويم والرصد والتقييم6الوحدة 

  

 أدلة التقييم لمالحظة المعلم 6.5.1 المادة التوجيهية
 

مالحظة يمكن استخدام نموذج مالحظة المعلم من قبل  قادة المدارس عند   ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟
 المعلمين لتنفيذ الكفاءات.

 

 متى يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟
 
 

عند متابعة المعلمين أثناء تطبيقهم إلطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة 
متعلمي القرن الحادي والعشرون في إمارة أبوظبي  –لمجلس أبوظبي للتعليم 

 ( في الصف الدراسي.2014)

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 قادة المدارس 

 المعلمون 
 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق 
 هذه المادة مع المعلمين هي:

 

 5.14 خطة الدرس 
 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟
 

 ( 6.6يجب مشاركة نموذج مالحظة المعلم وأدلة التقييم  )نموذج مالحظة المعلم
 استخدامها لمالحظة المعلم مع المعلمين قبل

 .يجب االتفاق على وقت معين مع المعلم ليتم البدء بمتابعته فيه 

  يجب على المالحظ إعطاء المعلم الوقت الكافي لمراجعة التخطيط الدرسي
 ولمالحظة الدرس.

  من المقترح أيضاً أن يقوم المعلم الذي تتم مالحظته بعمل متابعة ذاتية للدرس
 الذي يشرحه.

  الحصة، يقوم المالحظ والمعلم بجلب مالحظاتهم ومناقشة الدرس الذي تم بعد
 شرحه.

  إن الهدف من هذه المالحظة هو تحديد الخطوات التالية المناسبة التي يجب أن
يتبناها المعلم في التخطيط الدرسي وفي شرح كفاءات إطار الكفاءات الطالبية 

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
 

 هذه المادة التوجيهية  المادة التوجيهية؟ كيف يمكنك تطبيق هذه

 6.5 أدلة تقييم مالحظة المعلم 
 

تحليل المجموعة المكتملة من نماذج مالحظة المعلمين وتحديد المستوى في تقييم   ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
 مالحظة المعلم
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التقييم لمالحظة المعلمأدلة  15.6.  

 جوانب الدرس
  المؤشرات

  ممتاز .4  جيد .3  مقبول .2  ضعيف .1

 خطة الدرس

الدليل: انظر خطة الدرس 

 للمعلم
 

 مع مطابقة  اليزال الدرس غير متوائم
المنهاج المدرسي إلطار الكفاءات 

 الطالبية أو توقعات المدرسة

  تعليم القيم والكفاءات 
 

  المنهاج في إطار الدرس مع مطابقة يتوائم
 الكفاءات الطالبية أو توقعات المدرسة

 تتضمن خطة الدرس الكفاءات و/أو القيم 
 

  يتوائم الدرس مع مطابقة المنهاج
المدرسي في إطار الكفاءات الطالبية 

 وتوقعات المدرسة

  تتضمن خطة الدرس الكفاءات ومؤشرات
 األداء

 يتوائم الدرس مع مطابقة المنهاج المدرسي في إطار 
 الكفاءات الطالبية وتوقعات المدرسة

 تتضمن خطة الدرس الكفاءات ومؤشرات األداء 

  مخرجات التعلم لخطة الدرس تتوائم مع الكفاءة محور
 التركيز ومؤشرات األداء

 ربط بالحياة الواقعية

تحدث مع الطلبة  الدليل: 

 والحظ الدرس

 

  لدى الطلبة القليل من الوعي أو الفهم
 في إطار الكفاءات الطالبيةللكفاءات/القيم 

  

  يربط المعلم بإيجاز الكفاءة التي ضمن
 محور التركيز بالحياة الواقعية

  يربط المعلم باختصار بين الكفاءات مع
 خبرات الحياة الواقعية  

 الطلبة وعي صحيح للكفاءات/القيم  يظهر
 الطالبية الكفاءاتفي إطار 

  يربط المعلم الكفاءة محور التركيز
 الحياة الواقعية  من خالل الدرسبخبرات 

 الطالب وعي وفهم للكفاءات/القيم من إطار  يظهر
 الكفاءات الطالبية

  يربط المعلم بشكل فعال الكفاءة ذات محور التركيز
 بخبرات الحياة الواقعية من خالل تقنيات تعلم صحيحة

 المستوى المناسب

الدليل: إقرأ خطة الدرس 

 والحظ الدرس

 

  األنشطة/المهام الطلبة لممارسة التدعم
 الكفاءات

  أدلة قليلة توضح أن الدرس يتناسب مع
لمؤشرات األداء من المناسبة المرحلة 

 إطار الكفاءات الطالبية

  تدعم األنشطة/المهام الطالبة ممارسة
 الكفاءة محور التركيز

  األنشطة تتوائم مع المرحلة المناسبة
لمؤشرات األداء من إطار الكفاءات 

 الطالبية

 صول إلى تدعم األنشطة/المهام الطلبة للو
مؤشرات األداء ضمن إطار الكفاءات 

الطالبية من خالل الممارسة واألعمال 
 المعتمدة للتدريس

  مؤشرات األداء لتدعم األنشطة/المهام الطالب للوصول
 بشكل واضحمن إطار الكفاءات الطالبية 

  الكفاءات، مما يتيحيقدم المعلم توازن فعال بين تدريس 
 للطالب الوقت لممارستهم والتأمل الذاتي.

 أساليب التعلم الحديثة

 مالحظة الدرس

االدلة: يمكن ألساليب التعلم 

 الحديثة أن تتضمن:

 ي ف البدء يتضمين أساليب التعلم الحديثة
  الدرس

  أساليب التعلم الحديثة واضحة ولكن غير
عالية بفمالئمة للكفاءات أو لم يتم تنفيذها 

 من قبل المعلم

  مجموعة من أساليب التعلم الحديثة
 واضحة وتنفذ بفعالية

  يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من أساليب التعلم الحديثة
 بفعالية وتتحدى تعلم الطالب

 مشاركة أهداف التعلم مع الطلبة 
 وضع معايير النجاح مع الطلبة 
 تقييم ذاتي/أقران 
 تأمل ذاتي 
  مجموعات/تعاونعمل في 

 

 فيديو/عرض تقديمي 

 ألعاب على االنترنت 

 الصفوف الدارسية المعكوسة 

 حواسب آلية/ جهاز لوحي 

 ةيدوي ممارسات 

 عصف ذهني 

 طرح أسئلة فعالة 

 استقصاء الطالب/مهام تعتمد على التعلم 

 أغاني/تمثيل 

 خرائط المعرفة 

 مهام عملية 
 


