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الريادة في قيادة تميز األداء التعليمي ورعاية الموهوبين

مقدمــــة
إن تحول الجائزة إلى نماذج الترشيح الرقمية قد ساعد في توضيح وتحديد جوانب التميز لكل فئة ،ومكن المرشحين من
استكمال متطلبات التميز عندهم ،وترسيخا ً لهذا النهج ارتأت إدارة الجائزة وضع هذا الدليل الذي من شأنه أن يحقق جملة
أهداف وفوائد ،ومنها:
 اإلسهام في توضيح وتحديد معايير التميز الرئيسة والفرعية في أذهان المرشحين لكل فئة من فئات الجائزة.
 تقديم تفسير إجرائي واضح لكل سؤال وارد في حقل المعايير الفرعية في طلب الترشيح ،بما يسهل على المرشح
تعبئة الطلب بدقة وفهم.
 تنظيم عمل المرشح للجائزة وتحسين طريقة عرض أعماله وتوثيق ما لديه من مرفقات وترقيمها بصورة سهلة
وسليمة.
 تيسير عملية تقييم وتحكيم طلبات الترشيح من الفئات المختلفة وجعلها أكثر دقة وموضوعية وعدالة.
 توسيع ثقافة التميز لدى المرشحين والراغبين في ترشيح أنفسهم ومساعدتهم على استكمال جوانب التميز في عملهم.
أما منهجية هذا الدليل فهي منهجية عملية قريبة التناول ،تقوم على إيراد ما يتضمنه طلب الترشيح من معايير رئيسة
وأخرى فرعية منبثقة عنها مع بيان ترقيمها في طلب الترشيح ،ثم تقديم تفسير إجرائي عقب المستندات والوثائق التي
نعم على السؤال وتمكن المرشح من الحصول على الدرجة المستحقة عن السؤال.
تدعم اإلجابة بـ 
هذا وال يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى أن ما يقدمه هذا الدليل من تفسيرات وما يقترحه من إجراءات ال تشكل نهاية
المطاف على درب التميز في هذا الجانب ،ولكنه اجتهاد في الفهم من جانب واضعي الدليل ،وهو اجتهاد ال يشكل قيداً
على حرية التفكير لدى المرشحين أو الراغبين في السير على درب التميز .ويظل الباب مفتوحا ً أمامهم لذكر إجراءات
أخرى ومستندات أخرى تظهر جوانب التميز في المجال نفسه ،وليس هذا الدليل في واقع األمر سوى محاولة جادة إللقاء
مزيد من الضوء على اإلجراءات المطلوبة من المرشح كما تعكسها سلسلة األسئلة الموضوعة تحت كل معيار من معايير
التميز لدى كل فئة ،وهو خطوة لتيسير وتقريب معايير الجائزة تضع الباحثين عن التميز على بداية الدرب السليم.
ونسال هللا أن يجعل من هذا العمل خيط ضوء يهدي إلى سواء السبيل والتميز.
إدارة الجائزة
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المعيار الرئيس

 -1المهارات القيادية

يعنى معيار الم هارات القيادية القدرات القيادية للمعلم وتوظيفها في تحقيق إنجازات تربوية عالية الجودة ،وتعتبر الريادة والنتائج المتحققة من
أهم األدلة على المستوى العالي والقيادة المتميزة.

المعيار الفرعي
م

 1/1التخطيط
البيان والتفسير

 1/1/1هل يوجد لديك رؤية واضحة وموثقة؟
المعلمالمتميزيسيروفقرؤيةمحددةبينمارؤيةالمعلمفائقالتميزطموحةوعاليةالتوقعاتكماتكونصياغتهاواضحةبحيثال
تحتملالمعانيالمتناقضةأوالشروحالمبهمةوتكونقصيرةالبنيانبحيثالتتجاوزالسطرينليسهلحفظهالديهوحضورهاالدائم
فيذهنه.

 2/1/1هل حددت لك رسالة واضحة وموثقة ؟
المعلمفائقالتميزيسيروفقرسالةواضحةومحددةيستخلصهامنرؤيتهويمزجهابالرؤىالتربويةالمحيطةبهكرؤيةالمدرسة
وتوجيهالمادةالدراسية.
يتوقعأنتكونالرسالةموجهةبدرجةأساسيةنحوالمتعلمويقومالمعلمباالستفادةمنكلالمواردالبشريةوغيرالبشريةللمساهمة
فيتحقيقالرسالةوأهمهذهالمواردالتيبحاجةلتفعيلكبيرهياألسرةوالمجتمعالمدرسيوالمجتمعالمحلي.
للرسالةأربعةأركانمنالمفترضأنتحويها:
منهيالشريحةالمستهدفة؟
كيفسنؤديالرسالة؟
ماهوالهدفالعامللمرحلةالمقبلة؟
لماذاتماختيارهذاالهدفالعام؟

 3/1/1هل وضعت األهداف الرئيسة موزعة على مجاالت العمل في خطتك؟
من المفترض أن تتضمن خطة المعلم فائق التميز عدة مجاالت يقوم بالعمل من خاللها وهذه المجاالت تخدم نمو المتعلم في
المجاالتالمختلفةاالجتماعيةوالثقافيةوالنفسية  والدينيةوالفنيةوهكذاأوتتوجهنحوالتنميةالمهنيةالذاتيةأوالزمالءالمعلمينأو
التقنياتالتربويةأواألنشطةالتعلميةاإلثرائيةأوغيرهامنالمجاالتالتييبتدعهاالمعلم.
يحددالمعلمأهدافاًلكلمجالمنالمجاالتوتتصفهذهاألهدافبمايلي :الوضوح،قابلةللقياس،غيرمركبة،واقعية.

 4/1/1هل حددت مؤشرات األداء لتلك األهداف المتضمنة في خطتك؟
تعدمؤشراتاألداءألهدافأيةخطةضروريةومهمةألنهاتساعدعلىوضوحالرؤيةفيتحقيقماخططتألجله.
وممايزيدمنجودةمـؤشرات األداء احتواؤهاعلى أرقامواضحةأونسبمحددةإلنجازالمفترض،واحتواؤهاعلىمستويات
األداءلكلمؤشر،علىأنيتمتحديدمؤشراتاألداءالخاصةبكلهدف.
يرفقالمعلمفائقالتميزنسخةمنالخطةموضحاًمنخاللهاأهدافالخطةواألنشطةوالبرامجالمصاحبةلهاومؤشراتأدائها.

 5/1/1هل وضعت البرامج واإلجراءات التنفيذية المحققة لتلك األهداف ؟
يتموضعالبرامجواألنشطةالتنفيذيةالمحققةلألهدافالرئيسةللخطةويراعىفيهاأنتكونواقعيةومبتكرةوفعالة.
يتمبرمجةاإلجراءاتالتنفيذيةزمنياًوفقالظروفوالمناسباتالتعليميةوالتربوية.

 6/1/1هل قمت بتقويم ما تم تنفيذه من الخطة ؟

يقدمالمعلمفائقالتميز تقويما ً شامالً لخطتهبحيثيتضمنالتقويمالنهائيإضافةلبنودالخطةما تم تحقيقه منإجراءات تنفيذية
ونسبةتحققاألهدافالموضوعةوالعوائقوالصعوباتالتيواجهتتنفيذالخطة.
يتسمتقويمالمعلمفائقالتميزللخطةبالدقةواستخدامأدواتمصممةوفقاألسسالعلميةكماأنتقويمهللخطةيتصفبالموضوعية
بحيثيعززاإليجابياتالمحققةويواجهالصعوباتوالعوائقوالسلبيات.

 7/1/1هل قدمت تصوراً لتطوير التخطيط للجهات التربوية المختصة ؟
يتوقعمنالمعلمفائقالتميزأنيشاركفيتطويرجوانبالعملالتربوي،ويعتبرتطويرالتخطيطأحدهذهالجوانبالمهمة،حيث
يستهدفتطويرالتخطيطزيادةفاعليتهوتيسيره،واستيعابالمستجداتالتربويةوالتخطيطيةمنخالله.
يرفقالمعلمفائقالتميزأدلةموثقةعندورهفيتقديمتصوراًلتطويرالتخطيطللجهاتالتربويةذاتالعالقة.
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المعيار الفرعي

 2/1الفرق واللجان

البيان والتفسير
م
1
/
2 /1
هل حددت اللجان والفرق التي أسهمت في تأسيسها أو قيادتها ؟
اللجانالتربويةكثيرةومتعددةوعلىمستوياتمختلفةفهناكاللجانالتيتتكونعلىمستوىالمدرسةوتهدفبصورةمباشرةأو
غيرمباشرةلتحسينأداء الطالبومناللجانماتكونعلىمستوىالمنطقةالتعليميةأوعلىمستوىالدولةأوالوزارةومنأمثلة
اللجانوالفرقلجنةرعايةالموهوبينولجنةالتخطيطاالستراتيجيوفريقاستقبالالطلبةالجددوتندرجمعهافرقتأليفوتطوير
المناهجالدراسيةبالوزارةواللجانوالفرقالمجتمعيةسواءفيجمعياتالنفعالعامأوالمؤسساتالرسميةواألهلية.
يرفقالمعلمفائقالتميزجدوالً باللجانوالفرقالتي أسهم فيتأسيسهاأوقيادتها موضحااسم الفريقومستوى عمله (المدرسة،
المنطقة،الوزارة) ....واألهدافالرئيسةللفريق.

 2/2/1هل أوضحت دورك في تأسيس تلك اللجان والفرق أو قيادتها؟

يعتبرتأسيساللجانوالفرقمؤشراًعلىالرياديةفيالعملحيثتتبلورالمبادراتفيصورةمشاريعتربويةيتمتنفيذهامنخالل
فرقالعمل.
يفترضفيالمعلمفائقالتميزأنيمتلكمهاراتبناءفرقالعملوقيادتهاحيثيتمكنمناختياراألعضاءالمناسبينللفريقوبناء
الثقةوالروحالتعاونيةوتحملالمسؤوليةبينهمكمايتقنمهاراتالتخطيطللفريقوإدارتهوفقثقافةالفرقالناجحةوالفعالة.
يحددالمعلمفائقالتميزدورهبوضوحفيعملياتالتأسيسأوالقيادةلتلكالفرقموضحا ًالمقصودبالمسمىالقياديلهفيالفريق
واألعمالالموكلةلهأوالتييتولىمسؤوليتها.

 3/2/1هل حصرت نتائج تلك األنشطة وأثرها في العملية التعليمية التعلّمية ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاآلثاراإليجابيةلعملتلكاللجانعلىالعمليةالتعليميةالتعلميةويحدداإلسهاماتالتيكانلهانتائجإيجابية
علىالواقعالتربوي.
يتمإرفاقخطاباتشكرمنالجهاتالمستفيدةمنعملتلكاللجانأوصورمنتقاريرتلكاللجانأوأيمرفقيدلعلىتميز
النتائجواآلثار.

 3/1التشجيع والتحفيز

المعيار الفرعي

البيان والتفسير
م
 1/3/1هل قمت بحصر الجهود والممارسات التي نفذتها لتحفيز المتعلمين وتشجيعهم؟
المعلم فائق التميز يلم بفنون التحفيز ويمارسها على المتعلمين وفق األصول التربوية الصحيحة وبما يتناسب وأعمار المتعلمين
ويديرعملياتالتحفيزوالتشجيعبحيثتظلمؤثرةوفاعلةومستمرة.
يحرصالمعلمفائقالتميزعلىتقييمعملياتالتحفيزوالتشجيعالتييقومبهابحيثيعززاإليجابياتالناتجةعنهاويعالجالسلبيات
المتوقعةأوالناتجةعنها.
المعلمفائقالتميزيطرحبرامجمتطورةفيالتحفيزواليكتفيبمجرداآللياتالتقليديةفيالتحفيزوالتييمارسهاعمومالمعلمين،
فتجدفيبرامجهالتحفيزيةأساليبمبتكرةورؤىتربويةعميقةوأفكاراًجديدة،منمثلمواقفتعليميةتتناسبوالمستوياتالعقلية
للمتعلمينممايزيدمن دافعيتهمللتعلموتحقيق أهدافالتعلم .وتالحظمن خاللهاتوظيفهللتقنياتالحديثة واألطروحات اإلدارية
الجديدةواالعتباراتالنفسيةواالجتماعيةالمختلفة.
يحصرالمعلمفائقالتميزتلكالجهودوالبرامجالتحفيزيةويقدمهامنظمةموضحا ًالهدفالمنشودمنكلبرنامجتحفيزيوالفئات
المستهدفةواألنشطةالمنفذةولهأنيضيفبياناتأخرىحسبإبداعاتهوابتكاراته.

 2/3/1هل أثرت تلك الجهود والممارسات التحفيزية على المتعلمين؟

يذكرالمعلمفائقالتميزاآلثاروالنتائجالمقاسةوالواضحةلجهودهفيتحفيزالمتعلمينموضحاًعمقهذهاآلثارومدىانتشارهابين
منتمتطبيقتلكالبرامجالتحفيزيةعليهم.
يرفق المعلم فائق التميز األدلة الموثقة على وجود تلك اآلثار من خالل تحليل استبانات أو انطباعات طالبية مكتوبة أو تقارير
معتمدة.
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البيان والتفسير
م
 3/3/1هل حددت الجهود والممارسات التي قمت بها لتحفيز الزمالء؟
المعلمفائقالتميزقدوةبينزمالئهالمعلمينيتأثرونبتوجيهاتهلهموتشجيعهألعمالهموتحفيزهألدوارهم.
منالمهمأنتتضمنخطةالمعلمفائقالت ميزبرامجتحفيزيةللزمالءذاتأهدافمحددةوإجراءاتتنفيذيةواضحةبحيثالتعتمد
علىالمصادفاتبلتستثمرالفرصفيإطارتخطيطمحكمومنظم.
يرفقمايثبتذلكمنصوروأشرطةوشهاداتشكروتقدير.

 4/3/1هل أثرت تلك الجهود والممارسات على الزمالء؟
يذكرالمعلم فائقالت ميزنتائججهودهفيتحفيز الزمالءإذيمكن أنتتمثلهذهالنتائجفيتطوير األداءالتخطيطي أوالتدريسي
للمعلمالزميلأوتتمثلفيمشاركتهفيأحداألنشطةالتربويةأوالمسابقاتالمفيدةأومشاركتهفيأحدبرامجالتنميةالمهنيةأو
غيرهامناألعمالالتيتعبرعننتائجللتحفيزوالتشجيع.
إنالدليلالمرفقعلىاإلجابةعنهذاالسؤاليفترضأنيتضمنالنتاجاتالتيقامبهاالمعلمونالمحفزونموثقةكماتتضمنما
يثبتأنهذهاألعمالهينتاجتحفيزالمعلمفائقالتميزأوتشجيعه.

 5/3/1هل حددت الجهود والممارسات التي قمت بها لتحفيز أولياء األمور ؟
مدالجسوربينأولياءاألموروالمدرسةهينقطةمركزيةومحوريةلنجاحتحقيقالمدرسةلرسالتهافاليمكنللعمليةالتربويةأن
تؤتيثمارهامالمتكنالشراكةبينالمؤسسةالتربويةممثلةفيالمدرسةوبينأولياءأمورطلبتهامفعلةكماينبغييمكنأنيبدع
الم علمفائقالتميزفيأشكالالتحفيزألولياءاألمورإذقديستخدمالرسائلالمباشرةأوالرسائلاإللكترونيةأوالندواتالتوعويةأو
الزياراتوالمكالماتالهاتفية.
قد يستهدف المعلم فائق التميز من التحفيز أموراً كثيرة منها تشجيع ولي األمر للتواصل مع المدرسة لمتابعة إنجازات ابنه أو
تشجيعهللمساهمةالماديةأوالمعنويةلدعمبرامجالمدرسةأودفعهلرعايةابنهالموهوبأوإيالءرعايةخاصةللذييعانيمن
صعوباتفيالتعلم.
يرفق المعلم فائق التميز في هذا البند ما يثبت جهوده وممارساته مثل أن يرفق صورة من الرسالة التشجيعية أو تسجيل للندوة
التوعويةأونسخةمنالرسالةاإللكترونية ..إلخ.

 6/3/1هل أثرت تلك الجهود والممارسات على أولياء األمور ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزنتائججهودهفيتحفيزأولياءاألمورإذيمكنأنتتمثلهذهالنتائجفيانتظامواستمرارتواصلولياألمر
بالمدرسةأوتنفيذولياألمربرنامجاًتربوياًفعاالًالبنهأوقيامولياألمربدورواضحفيدعمالقضاياوالبرامجالتربويةالمتضمنة
فيخطةالمدرسةأوغيرهامناألعمالالتيتعبرعننتاجللتحفيزوالتشجيع.
إنالدليلالمرفقعلىاإلجابةعنهذاالسؤاليفترضأنيتضمنالنتاجاتالتيقام بهاأولياءاألمورالمحفزونكمايتضمنما
يثبتأنهذهاألعمالهينتاجتحفيزالمعلمفائقالتميزأوتشجيعه.
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 -2األداء التعليمي

المعيار الرئيس

يعنى معيار األداء التعليمي بالتعرف على الكفايات التدريسية للمعلم من خالل المواقف التعليمية وكيفية تصميمها وتنفيذها وتقويم التنفيذ
وتطويره والتعرف على أثر األداء التدريسي في المتعلمين.

المعيار الفرعي

 1/2األساليب التدريسية

البيان والتفسير
م
 1/1/2هل طبقت األساليب التدريسية الحديثة في المواقف التعليمية المختلفة ؟
إناختيارأسلوبالتدريسالمناسب  يعتمدعلىالخصائصالثقافيةواالجتماعيةللمتعلمينوعلىاتجاهاتهمفيالتعلمكماأنأسلوب
التدريسيجبأنيتوافقمعاألهدافالمنهجيةوالوسائلوالتقنياتالمتاحةعلما ًبأنسماتالمعلموأهدافهالتربويةلهاأثرواضح
فياألسلوبالتدريسيالمختارللموقفالتعليمي.
يح ددالمعلمفائقالتميزعلىاألقلثالثةمنأساليبهالتدريسيةالحديثةالتياستخدمهاخاللثالثالسنواتالماضية ..يرفقالمعلم
فائقالتميزخططاًدرسيةوكذلكشريطفيديولتنفيذتلكاألساليبالحديثة.

 2/1/2هل طبقت التدريس اإلبداعي في المواقف التعليمية المختلفة ؟
التدريساإلبداعيهوأداءتدريسييعتمدعلىقدرةالمعلمعلىاالبتكارفيواحدأوأكثرمنعناصرالتدريسكأنيسعىلتطبيق
بدايةاستهالليةأوتهيئةحافزةقبليةذاتفكرةجديدةأويعتمدطريقةمبتكرةفيتوظيفعناصرالبيئةالصفيةأويبدعفيتطبيق
إحدىطرائقالتدريسالحديثةأوينفذلعبةتعليميةقامبتصميمهاأوتطويرها.
التدريساإلبداعيهورغبةقويةنحوالخروجمنالنمطيةفقديشركالمعلمطالبهفيالتفكيرمعهفيمايضفيعلىالتدريستجديداً
وتشويقا ً والبأسأنيستقيالمعلمأفكاراً مناآلخرينكالزمالءوالكتبوالمجالتومواقعاإلنترنتويكونرائداً فيتطبيقهاأو
تطويرها.
ً
ً
ً
يرفقالمعلمفائقالتميزتسجيالً مرئيا ألحدالمواقفالتعليميةالتييعتقدأنهاتتضمنتدريسا إبداعيا وليعتمدالجرأةوالرغبةفي
التجديدوالتميزإذأناإلبداعميسورلمنيملكالرغبةويثقفيقدراتهويبذلالجهدالمتواصل.

 3/1/2هل حددت األهداف المرجوة من استخدام هذه األساليب ؟
األساليبالحديثةوالمتطورةفيالتدريستتيحللمعلمأنيحققتوقعاتعاليةكماأنهاتعينهعلىتحقيقتلكالتوقعاتواألهدافبكل
سهولة ويسر ويفترض في المعلم فائق التميز أن يصوغ أهداف التدريس التي تكسب المتعلمين مهارات االستكشاف ومهارات
التفكيرومهاراتالتعلمالذاتيوالمهاراتاالجتماعيةوالتركزفقطعلىجوانبالتذكروالحفظ،كماأنهاتدعمالمهاراتالعلمية
للمادة.
إناستخدامأهدافتدريسيةمنالنوعالذييحققتوقعاتعاليةليسأمراًطارئاًفيعملالمعلمفائقالتميز.بلهوسمةمالزمةفي
عمله يستخدمها باستمرار لذا يفترض أن تظهر آثار تلك األهداف المصممة على المتعلمين في طرائق تعلمهم وتفكيرهم ومدى
إتقانهمللمهاراتالعلمية.
يرفقالمعلمفائقالتميزاألهدافالتدريسيةالمستخدمةويرفقتصويراً مرئيا ًللموقفالتعليميالذييطبقمنخاللههذهاألهداف
التدريسية.

 4/1/2هل تتخذ إجراءات منظمة تيسر تطبيق أساليب التدريس الحديثة وتدعم فعالياتها ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاإلجراءاتالتياستخدمهاوكذلكالمصادرالمعينةعلىإنجاحتنفيذطرقالتدريسالحديثةسواءكانذلك
علىالمستوىالشخص يمندخولدوراتأوقراءةكتبومراجعأوإعدادالطلبةلطريقةالتدريسالحديثةأواإلعدادالماديمن
توفيروسائلومصادرمهمةإلنجاحاألسلوب.
يذكرالمعلمفائقالتميزاإلجراءاتوالخطواتالتيقامبهالضماننجاحتنفيذالطرائقالحديثةمرفقاًالصورواألوراقالدالةعلى
ذلك.
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البيان والتفسير

 5/1/2هل حددت اآلثار اإليجابية لهذه األساليب التدريسية على المتعلمين ؟
يقومالمعلمفائقالتميزبرصدنتائجتنفيذأسلوبالتدريسالحديثعلىطلبتهوذلكفيضوءماتحققمنأهدافرسمهافيالخطة
الدرسيةعلماًبأنلكلأسلوبتدريسيوسائلتقويمخاصةبهتبينمدىتحققهفيالمتعلمين.
منالمتوقعمنالمعلمأنيرفقالتغيراتالتيحدثتللمتعلمينبسبباستخدامهذهاألساليبالتدريسيةمثلتطورأنماطتعاملهممع
األشياءواألحداثوقدرتهمعلىتطبيقالمهاراتالعلميةفيمواقفجديدةويمكنأنيكونمناآلثارحصرنواتجتعلميةمتطورة
كالتقاريروبناءالنماذجوتصميمالتجريب.
ويعدالتحسنفيالتحصيلمناألموراألساسيةالتيتدلعلىاآلثاراإليجابيةلألساليبالتدريسيةالحديثة.

 6/1/2هل قمت بنشر خبراتك في األساليب التدريسية لآلخرين ؟
يمكننشرالخبراتالمتميزةفي األداءالتدريسيمنخاللحصصالمشاهدةالتييحضرهاالمعلمونالزمالءللمعلمفائقالتميزأو
منخاللتوزيعالنشراتالتربويةحولهذهالطرائقواألساليبأوإقامةالورشالعمليةوالدوراتالتدريبيةللزمالء.
إنثقافةنشرالخبرةتتسمعادةبالتشاركيةوتبادلاآلراءوالتقويمالمتبادللألداءوتقبلآراءاآلخرين كماأنهاتعظمفوائدهاكما
اتصفناقلالخبرةبالتواضعوحبالخيرلآلخرين.
يرفقالمعلممايدلعلىجهودهفينشرالخبراتالمتميزةفيالتدريسويمكنأنتتضمنتلكالمرفقاتخطاباتخطيةمنقبل
المعلمينالزمالءحولآرائهمفيالخبراتالمنقولةإليهم.

 7/1/2هل تقوم بأدوار تعليمية متنوعة في الموقف التعليمي ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاألدوارالمتنوعةفيالموقفالتعليميوالتيتساعدهفيتحقيقأهدافالتعلم،فالمعلمفائقالتميزيحرص
كل الحرصعلى إبرازدورالمتعلمينفيالموقفالتعليميبحيث تكونمشاركتهمومداخالتهموتفاعالتهمفيالموقفالتعليمي
السمةالبارزةوالمميزةفيه،واليتأتىذلكإالإذانوعالمعلمفائقالتميزفيأدواره،فنجدهيمارسدورالمرشدوالمشرفوالمربي
والمساعدوالمصمموالمدربوالناقدوالمتأملوالمناقشوالمحاوروالمناظر،وأناليقتصردورهبأيشكلمناألشكالعلىدور
الملقن،ويكونالمتعلممتلقيسلبي.
يحرصالمعلمفائقالتميزعلىتقديممواقفتعليميةصفيةموثقةبالفيديويعكسمنخاللهاأدوارهالمتنوعةفيالمواقفالتعليمية
المختلفة،كمايمكنأنيستطلعآراءالمتعلمينحولفاعليةهذهاألدوار.

 8/1/2هل وفرت لزمالئك المعلمين أدوات تعليمية تساعدهم على تطبيق األساليب التدريسية الحديثة ؟
اليكتفيالمعلمبالجهودالنظريةفينشرخبراتهالتدريسيةبليوفرللمعلمينالخططالتدريسيةالمعنيةوأوراقالعملوالتقنيات
التعليميةالمساعدةومنتلكالتقنياتعروضالحاسبوبطاقاتالتعلموغيرها.
يرفقالمعلمتلكالمساعداتالتعليميةويدللعلىأنهامنتصميمهوأنالمعلميناستخدموهابتشجيعوإرشادمنه.
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المعيار الفرعي
م

 2/2التقنيات التربوية
البيان والتفسير

 1/2/2هل وظفت التقنيات التربوية بشكل إبداعي في مجال التعليم والتعلّم ؟
تعتبرالتقنياتالتربويةأحدأركانعمليةاالتصالالفعالوالمعلمفائقالتميزهوالمعلمالذييوظفالتقنيةالمناسبةللهدفالمناسب
وال يمكن الحكم على مدى فعالية التقنية التعليمية في إطار منعزل عن األهداف والمحتوى وطبيعة المستهدفين وطرق التدريس
المستخدمةوالحواسالتيتخاطبهاالتقنية.
يختار المعلم فائق التميز التقنية التربوية المناسبة التي تضمن للمعلم ثبات الحصول على النتائج السليمة للمخرجات التعليمية،
والمرونةفيالتنفيذ،والقدرةعلىتقييمالعمليةالتعليمية .يرفقالمعلمفائقالتميزنماذجلتخطيطدرسيويبرزفلسفتهفياختيار
التقنيةالتعليميةوكيفيةتوظيفهلها،ويرفقأيضاًشريطفيديويبينويظهرمهارتهوإبداعاتهفيتوظيفها.

 2/2/2هل قمت بحصر جهودك في تصميم أو تطوير تقنيات تعليمية مبتكرة ؟

المعلم فائق التميز ال يقف عاجزاً عندما يقوده تخطيطه المنظومي إلى استخدام تقنية ذات مواصفات معينة دون القيام بإعدادها
وتنفيذهاوإخراجهاإلىحيزالوجود.
فاإلبداعاتفيتطويرتقنيةتعليميةمعينةاستخدمهاالمعلمأوالمعلمونلتحقيقهدفمايعتبرإنجازاً رائعا ً واألروععندمايقوم
المعلم فائق التميز بإخراج فكرة أصيلة لتقنية تعليمية للميدان التربوي.يرفق المعلم فائق التميز تخطيطاً درسياً للتقنيات التعليمية
المطورة أو المبتكرة ويرفق أيضا ً ملخصا ً للتقنية القديمة وجوانب التطوير الحاصلة ويرفق خطوات تطوير الفكرة من بدايتها
لنهايتهاويرفقشريطفيديويوضحكيفيةتوظيفهافيالعمليةالتعليمية.

 3/2/2هل حددت اآلثار اإليجابية الستخدامك التقنيات التعليمية على عملك ؟
للتقنيةالتعليميةفوائدكثيرةمنأهمهاتغييرالنمطيةوالتقليدوالتشويقوالجذبوزيادةالدافعيةوتوضيحالمفاهيملدىالمتعلمين.
يرفقالمعلمأدلةتظهرمدىاألثر)اآلثار( الذيت ركهاستخدامالتقنيةالتعليميةعلىأداءالطلبة،كمايمكنللمعلمفائقالتميزأن
يلحقذلكاألثربنماذجعلميةمحددةأوبعبارةأخرىيظهرأثراستخدامتقنيةتعليميةمابطريقةإبداعيةعلىتصحيحمفهومعلمي
أولغويأورياضيأودينيأواجتماعي .كمايتوقعمنهأنيرفقأدلةيوضحمنخاللهااآلثاراإليجابيةلتوظيفالتقنياتفي
جوانبعملهاألخرى.

 4/2/2هل عممت االستفادة من التقنيات المبتكرة من قبلك ؟
بتباينالتميزبينمعلموآخرفيكيفيةتلقيالمجتمعالتربويإلنتاجاتهاإلبداعيةومدىاستفادتهمنها.يذكرالمعلمفائقالتميزالمدى
الذيتقبل فيهالمجتمعالتربوي نتاجاته اإلبداعية فهل استفاد الزمالءفيالمدرسةمنذلك؟هلوصلتالفائدة لمدارسالمنطقة
التعليمية؟هلعمتالفائدةمدارسأخرىعلىمستوىالدولة؟إنتعميماالستفادةمنالتقنياتالمبتكرة يبرزحكما ً مستقالً على
جودةذلكالمنتجالتربوياإلبداعي.
يرفقالمعلمفائقالتميزمايدعمذلكمنشهاداتتقديرأورسائلتعميملورشةعمليديرهاللتقنيةالمبتكرةأوأشرطةفيديوتوضح
تداولزمالءالمهنةلذلكالمنتجالمبتكرللمعلمفائقالتميزأوقصاصةمنجريدةتتحدثعنالتقنيةالمبتكرةوتثنيعلىاستفادة
اآلخرينمنها.
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 3/2بيئة التعلّم

المعيار الفرعي

البيان والتفسير
م
 1/3/2هل حصرت الجوانب اإلبداعية في تنظيم بيئة التعلّم ؟

يمارسالمعلمالتدريسفيبيئةتعلممعدةمسبقا ًمنقبلاإلدارةالمدرسيةولكنثقافةالتميزلدىالمعلمتجعلهيدخلبعضالجوانب
التطويرية في تلك البيئة حيث تتمثل تلك الجوانب في جوانب مادية وأخرى معنوية فيسهم في الرقي بمحتويات قاعة التدريس
مستهدفا ً تيسيرالتعلموتنميةالحسالجماليوالذوقالرفيعلدىالمتعلمينكمايسهمفيتحسينالجوانبالمعنيةغيرالملموسةفي
البيئةالصفيةكأن تتسمبيئةالتعلمفيحصصهبالديمقراطيةوحريةالحواروتقبلاآلراءالمعارضةمنالمتعلمينأوتتصفبالمرح
والدعابةالجميلة.
ً
ً
يعتبرشريطالفيديومرفقادااللمثلهذاالجانبوالبأسبالصوروغيرها.

 2/3/2هل وظفت إبداعات المتعلمين في تنظيم بيئة التعلّم ؟

المعلمفائقالتميزيكتشفإبداعاتالمتعلمينويسهمفيتوظيفهافيتنظيمبيئةالتعلمممايولدلديهمشعوراًقوياًباالنتماءلمدرستهم

ومعهدهموتتكونلديهماتجاهاتإيجابيةنحوالتعلمالذييشعرونأنهمجزءمنهويساهمونفينجاحهوتطويره.
يرفقالمعلمنماذجمنتلكاإلبداعاتمحدداًأسماءالمتعلمينالمشاركينفيتنظيمبيئةالتعلمويحسنبالمعلمكذلكأنيذكردورهفي
اإلشرافعليهموتشجيعهمومساعدتهم.

 3/3/2هل حصرت اآلثار اإليجابية لجهودك في تنظيم بيئة التعلّم على اآلخرين ؟
يرفقالمعلمفائقالتميزنتائججهودهفيتنظيمبيئةالتعلمويدللعلىتلكالنتائجمنخاللتحليلاالستباناتأواستطالعاتالرأيأو
الجملالقصيرةالتييعبرفيهااآلخرونعنتلكاآلثاربصورةعفويةوصادقة.

 4/3/2هل قمت بنشر إبداعاتك وإبداعات طلبتك في تنظيم بيئة التعلّم لتعميم الفائدة ؟

يمكنللمعلمفائقالتميزأنيصممألبوما ًللصورأوفيلما ًتسجيلياً قصيراً يتضمنإبداعاتهوإبداعاتطلبتهفيتنظيمالبيئةالتعلمية
بحيث يتقن إخراجه وتجميله أو يستعين باآلخرين في ذلك .ومن ثم يسوق لتلك اإلبداعات بين المعلمين الزمالء لتحفيزهم على
المحاكاةواإلبداعونشرالتميزبينهم.
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 4/2التقويم
البيان والتفسير

 1/4/2هل طبقت أساليب تقويم متطورة ؟
المعلمفائقالتميزيستخدمأساليبالتقييمالتيتناسباألهداف،كماأنأهدافالمعلمفائقالتميزتتنوعمنحيثالمجاالتالعامة:
كالمجال الوجداني المتعلق بالقيم واالتجاهات؛ والمجال النفس  حركي المتعلق بمهارة التآزر العضلي الذهني؛ والمجال المعرفي
المتعلقبالتذكرومهاراتالتفكيرالعليا.
ً
كلهذهالمجاالتبحاجةإلىوسائلتقويمغيرتلكالتقليديةالتيتقيمالمستوىالمعرفيفقطوتحديداالمستوياتالدنيامنه.
يذكرالمعلمفائقالتميزأساليبالتقويم  المتطورةالتييستخدمهالرصدالنموالحاصللدىطالبهفيالمجاالتالمختلفة،منمثل
األساليبالمتبعةفيالتقويمالتشخيصي،والتقويمالقبلي،والتقويمالبنائي،والتقويمالختامي.

 2/4/2هل صممت أدوات التقويم المناسبة لتلك األساليب؟
المعلم فائقالتميزيعملعلىتصميمأدواتتقويم متنوعةتساعدهفيتقويم تعلمالطلبة،فيعملعلتوظيفاستراتيجياتالتقويم
المستمرالقائمعلىتقويم  أداءالطلبة،ويتوقعمنالمعلمفائقالتميزأنيصممويستخدمأدواتمثلالتقرير،والمشروعوالبحث
والعروضالتقديمية،ولعباألدوار،والمناظرة ،والمحاكاة،والنمذجة،وملفاإلنجاز،والتقويم الذاتي،ومؤشراتتقويم األداء.
يرفقالمعلمفائقالتميزأمامكلأسلوبتقويميأدواتالتقويمالتيصممهاوالتيتتناسبمعه.
يمكنللمعلمفائقالتميزأنيضعذلكعلىشكلجدولمتسلسليذكرأسلوبالتقويم الحديثيقابلهاألداةأواألدواتالمصممةكما
يرفقاألدواتمعتمدةمنإدارةالمدرسةأوالمشرفالتربوي.

 3/4/2هل حصرت الجوانب اإلبداعية في األدوات التقويمية التي قمت بتطبيقها ؟
يمكنأنيبدعالمعلمفائقالتميزعندتصميماألداةالتقويميةفياألهدافالمتميزةالتي يمكنأنتحققهاأويبدعفيمحتواهاأو
طريقةعرضها.
يذكرالمعلمتلكالجوانباإلبداعيةمحدداًأسبابتميزها.

 4/4/2هل قمت بتحليل نتائج التقويم ؟
يرفقالمعلمفائقالتميزنتائجطلبتهعلىشكلنسبمئويةوتكراراتتظهرمنخاللهامستوياتالطلبةفيالمجاالتالمختلفة.
يمكن للمعلم أن يحسب بعض المعامالت التقويمية كمعامل الصعوبة ومعامل التمييز وغيرها ليبين جودة األدوات التقويمية
المستخدمةوموضوعيتها.

 5/4/2هل وظفت نتائج التقويم في تحسين العملية التعليمية ؟
يمكن أن تظهر نتائج تحليل التقويم  نقاط ضعف معينة لدى الطلبة لذا يرصد المعلم فائق التميز نقاط الضعف تلك ويذكرها في
المرفق .كمايمكنأنتظهرنتائجتحليلالتقويم نقاطقوةمعينةلدىالمتعلمينلذايرصدالمعلمفائقالتميزنقاطالقوةتلكويذكرها
فيالمرفق.
يوردالمعلمماقامبهمنعملياتوإجراءا تفيتحسينالتدريسلتحقيقنتائجأفضلفيالمستقبلبمايعودعلىالمتعلمينبمزيد
مناالستفادةوالتميز.

 6/4/2هل شاركت في تصميم اختبارات موحدة أو مقننة ؟
يسوقالمعلمفائقالتميزقدراتهلدىاآلخرينويعرضرغبتهللمشاركةفياللجانوالفرقالفنيةالتييمكنأنتسهمفيتطوير
كفاياتهوتكسبهخبراتجديدةومنذلكفرقتصميماالختباراتالموحدةأوالمقننةحيثسيتعلمالكثيرمنخاللالفريقومناقشة
الخبراءوالمختصين.
يرفقالمعلممايدلعلىتلكالمشاركاتمنخطاباترسميةأوتعميماتإداريةوغيرها.
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 -3المسؤوليات المهنية

المعيار الرئيس

يعنى معيار المسؤوليات المهنية بأدوار المعلم والتزاماته المهنية ،والمسؤوليات التي يؤديها من خالل اللجان والمنظمات التربوية ،كما يعنى
المعيار بجهود المعلم في إطار التنمية المهنية واآلثار الملموسة لتلك الجهود على أدائه المهني.

المعيار الفرعي
م

 1/3رعاية المتعلمين
البيان والتفسير

 1/1/3هل قمت بحصر البرامج اإلبداعية التي أعددتها أو طورتها لرعاية فئات المتعلمين ؟
المعلمفائقالتميزيراعيالفروقالفرديةبينالمتعلمينويتعاملمعهذهالفروقفيإطارمادتهالعلميةبمهارةتمكنهمناكتشاف
الجوانباإلبداعيةلطلبتهوصقلهاوإطالقهامنعنانها.
يذكرالمعلمفائقالتميزاآللياتالتياستخدمهافيتصنيفالمتعلمينإلىفئاتمختلفةكلحسبقدراتهومواهبهكمايعدبرامج
تناسبكلفئةبمايتناسبمعتلكالقدراتوالمواهب.
يرفقالمعلمفائقالتميزأدواتالقياسأواآللياتالتياستخدمتللكشفوتصنيفالطلبةوملخصاًللبرامجالتيأعدهالكلفئة.
يمكنتنظيمالمرفقاتعلىشكلجدوليحويفئاتالطلبةوآلياتاكتشافهموتصنيفهموالبرامجالتيأعدتلرعايتهم.

 2/1/3هل طبقت تلك البرامج اإلبداعية ؟
يرفق المعلم فائق التميز ما يدل على تطبيق ت لك البرامج اإلبداعية في رعاية المتعلمين بمختلف فئاتهم ويمكن أن تكون الصور
واألشرطةالمرئيةأدلةجيدةفيهذااإلطارويوضحسبباعتبارها(إبداعية) مثلأصالتهاأوالرياديةفيتطبيقهاأوأثرهاالفعال
والذييحقققفزاتواضحةفيمستوىوأداءالمتعلمين.

 3/1/3هل حددت اآلثار اإليجابية لهذه البرامج اإلبداعية على المتعلمين؟
المعلمفائقالتميزيتابعتنفيذخططهويقيمهاويرىمدىفعاليتهامتىتطلبذلك.
يتمإرفاقمايدلعلىاآلثاراإليجابيةلتلكالبرامجعلىالمتعلمينحيثيفضلقياسالمنتجأواألثراإليجابيللبرامجاإلبداعية
فيحسنهناإرفاقالنواتجالمتميزةللبرامجاإلبداعيةللفئاتالمختلفةالتيرعاهاالمعلمفائقالتميز.

 4/1/3هل بادرت بتعميم هذه البرامج على نطاق واسع داخل المدرسة ؟
المعلمفائقالتميزيحرصعلىنشرثقافةالتميزفيحرصعلىتقديمالنفعلآلخرينوأقربهمالزمالءفيالمدرسةيرفقمايدلعلى
تعميمالفكرةفيالمدرسةوتبنيهامنقبلالزمالءويكونذلكبتنظيمالدوراتأوورشالعملأومنخاللالبريداإللكتروني.
كمايحسنبالمعلمفائقالتميزأناليكتفيبمجردتوصيلبياناتتلكالبرامجإلىالزمالءبليمديدالعونلهمويسهممعهم في
برامجرعايةمتعلميهم،وبذلكينتقلمنالتقويمالنظريإلىالمشاركةالفعليةفيإفادةزمالئه.

 5/1/3هل بادرت بتعميم هذه البرامج خارج المدرسة ؟

يكونالمعلمأكثرتميزاً إذانشرثقافةالتميزواإلبداععلىنطاقأوسعكالمنطقةالتعليميةوالشكأننشرهاعلىمستوىالدولة
لدليلعلىتميزرفيع.
يرفقمايدلعلىتعميمالفكرةفيالمنطقةالتعليميةأوالدولةعلىنطاقواسعوتبنيهامنقبلالزمالءيكونذلكمنخاللرسائل
شكرمنالمنطقةالتعليميةأووزارةالتربيةأوتعميماتالدوراتأوورشالعمل.
منالمفيدإرفاقمايدلعلىاألثراإليجابيلهذهالبرامجعلىالطلبةاآلخرينفيمدارسالمنطقةأومدارسالدولة.
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المعيار الفرعي
م

 2/3التمنية المهنية الذاتية
البيان والتفسير

 1/2/3هل التحقت بأي برنامج من برامج الدراسات العليا؟
يذكر المعلم فائق التميز البرامج الدراسية العلي ا التي التحق بها خالل السنوات الثالث األخيرة ويرفق ما يثبت التحاقه بالبرامج
واستمرارهفيهاويجبمراعاةكونتلكالبرامجفيجامعاتأوكلياتمعتمدةمنجهاتاالختصاصفيالدولة.

 2/2/3هل قمت بحصر مشاركاتك بالدورات التدريبية وورش العمل بصفتك متدرباً؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالدوراتالتدريبيةالتيحضرهاخاللثالثالسنواتالماضية.
ويفترض بتلك البرامج التدريبية أن تكون شاملة للمجاالت التخصصية والتربوية وتتضح فيها مبادرة المعلم للمشاركة في تلك
البرامج.
يرفقالمعلممايثبتالتحاقهبتلكالدوراتوورشالعملكقسيمةتسجيلأوشهادةتقديرأوغيرذلك.

 3/2/3هل قمت بحصر مشاركاتك بالدورات التدريبية وورش العمل بصفتك مدربا ً ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالدوراتالتدريبيةالتيقدمهاخاللالسنواتالثالثاألخيرة.
يرفقالمعلمفائقالتميزمايثبتتنفيذهكمدربأومحاضرلتلكالدوراتوورشالعملكالتعميماتأوشهاداتالتقديرمنالجهات
المستفيدةباإلضافةلملخصموجزعنالدورةكمايرفقفيديولتلكالدوراتفي Flash Memoryماأمكنذلك.

 4/2/3هل حددت مدى استفادتك من الدراسات العليا والدورات التدريبية وورش العمل؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالفوائدالت يعادتعليهمنالتنميةالمهنيةمنخاللالتحاقهبالدراساتالعلياوالدوراتوالورشالعملية،
يوثقالمعلمماذكرهفيالنقطةالسابقةمنخاللنتائجالمتعلمينأوتوظيفنتائجتلكالتنميةفيتحسينمخرجاتخطةمعينةأو
برنامجما.
يفضلأنتكوناألدلةعلىشكلكميونوعييعكسالفائدةمنتلكالتنميةعلىمخرجاتبرامجكوخططك.

 5/2/3هل حصرت أدوارك الريادية ومساهماتك المتميزة في نطاق المنظمات المهنية المحلية واإلقليمية والدولية؟
يذكرالمعلم فائقالتميزما يثبت انتسابه لعضويةالجمعياتالمهنيةالمحليةواإلقليميةوالدوليةوأدوارهفينطاقالتنميةالمهنية
والتيتتسمبالمبادرةوالرياديةخاصةمايتعلقبالمنظماتالمهنيةكحضورالمؤتمراتالتيتعقدهاأواالطالععلىنتاجاتهاالعلمية
والتربوية أو المشاركة في منتدياتها وبرامجها المختلفة بما يعود عليه بتطوير كفاياته ومستوى أدائه أو االستفادة من الدوريات
والمجالتالتيتصدرهاهذهالجمعيات.
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المعيار الفرعي
م

 3/3التقويم الذاتي
البيان والتفسير

 1/3/3هل قمت بإعداد خطة لتقويم أدائك الذاتي متضمنة كافة العناصر الهامة؟
يظهرتميزالمعلممنخاللقدرتهعلىتطويرذاتهبشكلمستمروشاملوهواليستطيعالقيامبذلكمالمتكنلديهالمقدرةعلى
معرفةحالتهالراهنةفالمتغيراتالتيتؤثرعلىأداءالمعلمكثيرةوفيحالةنمووتغيردائمينفطرائقالتدريسعلىسبيلالمثال
كثيرة ويظل المعلم فائق التميز في حالة تعطش لمعرفة هذه الطرائق والتمكن منها الستخدامها في المواقف التعليمية المناسبة
والشيءنفسهيمكنأنيقالعلىالتقنياتالتعليميةوأساليبالتقويموهكذا.
الجانباآلخرالمهمهوالمتعلموالذييعدمحورعملالمعلمفالبدأنيعرفالمعلمفائقالتميزجوانبالقوةوجوانبالنقصلديه
منوجهةنظرالمتعلموهينظرةلهاأهميتهاالقصوىفيتوجيهبوصلةالمعلمنحوتطويراألداء.
يرفقالمعلمفائقالتميزخطتهشاملةالجوانبالمختلفةللكفاياتالمهنيةوطرقتقويمهاواألساليبالمختلفةالتياستخدمهاللتقويم.

 2/3/3هل قمت بحصر الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في أدائك المهني؟
يذكرالمعلمفائقا لتميزالجوانبالتيهيبحاجةإلىتحسينفينطاقمعارفهومهاراتهبحيثيستخلصهذهالجوانبمنتحليل
أدواتالتقويمالذاتيسواء أكانت استباناتأوبطاقاتمالحظةأومقابالتمباشرة فهويستثمركلتلك األدواتالتي استخدمت
للتقويم.
ترفقنتائجالتقويم الذاتيمرتبةوفقجوانبمعينةمنمثل :طرائقالتدريس،والتقنياتالتعليمية،والسماتالشخصية،والتنمية
المهنية .كماتذكرالنقاطالتيتحتاجإلىتحسينفينطاقها.

 3/3/3هل قمت بحصر الحلول والمعالجات التي من شأنها تطوير أدائك المهني ؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاإلجراءاتالتياتخذهالتحسينأدائهالمهنيوالتيأبرزتهانتائجالتحليل.
يتمإرفاقالخطةالتياتخذهامبيناًأهدافهاوأساليبتنفيذهاوأدواتالتقويمالمستخدمةللتحققمننجاحها.
وأيضاًنتائجالخطةالتربويةوعملمقارنةبينماهوكائنوماكانعليهبالنسبةألدائهالمهني.

 4/3/3هل قمت بحصر الجوانب المتميزة في أدائك المهني؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالجوانبالمتميزةلديهويكونتحديدهاوفقنتائجالتقويمالذاتيويمكنالحكمعلىجانبمابأنهجانبمميز
عندمايتفقنسبةكبيرةمنالمراقبينسواءكانواطلبةأوزمالءأومشرفينعلىتأثيراتهاإليجابيةالفاعلة.
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المعيار الفرعي
م

 4/3قضايا تربوية
البيان والتفسير

 1/4/3هل حددت القضية التربوية التي تنطلق من مسؤولياتك المهنية نحو المتعلمين والمجتمع المدرسي؟
ال شك أن المعلم فائق التميز يصادف الكثير من القضايا التي تعرقل تحقيق أهداف رسالته والمتغيرات التي تؤثر على العملية
التربويةالحصرلهاويأتيهنادورالمعلمفائقالتميزلحلتلكالقضاياوجعلهاجزءاًمنمهامعملهويتصدىلهاويحلهامنخالل
البرامجوالمشاريعالمتميزةوالتيتظهرفيهابوضوحأخالقياتمهنةالتدريس.
منأمثلةالقضاياالتربويةفيهذاالمجال :تبنيحقوقالطلبةالمعاقين،ديمقراطيةالتعليم،قضيةالدروسالخصوصية،حقوقالمعلم
الماديةواألدبية،صيانةالمناهجالوطنية...الخ
يرفقالمعلمفائقالتميزملخصا ًيبينفيهالقضيةالتربويةالتيتبناهاوالتيتبرزجوانبهاألخالقيةوالمهنيةبوضوحنحوالمتعلمين
والمجتمعالمدرسيويفضلأنتمسالقضيةالتربويةشريحةكبيرةمنالمتعلمينوتظهرفيهاأخالقياتالمهنةكالسريةوالتعاون
وااللتزامباألعرافوالقوانينوالخلقاإلسالميالرفيع.

 2/4/3هل استخدمت آليات معينة إلبراز تلك القضية التربوية؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاآل لياتالتياستخدمهافيالتعاملمعتلكالقضيةالتيتكونعلىهيئةبرامجومشاريع،فيالحاالتالتي
تكونفيهاالقضيةتهمشريحةعلىمستوىالدولةيذكراآللياتالتياتبعهالكسبالتعاطفمنالمسؤولين والعامةويرفقمايثبت
ذلك.

 3/4/3هل حصرت جهودك في تحقيق األهداف المرجوة من تبني هذه القضية؟

يرفقالمعلمفائقالتميزالخططأوالبرامجأوالمشاريعالتيقامبهافيالتعاملمعالقضيةالتربويةموضحاً الجهودالمبذولةمن
قبلهوأدوارهإنكانيعملضمنفريقومدىارتباطتلكالجهودباألهدافالمحددةللقضية.
قدتتضمنالجهودبرامجالتوعيةبالقضيةالمطروحةوالتواصلمعالمسئولينوإجراءالدراساتالداعمةوعقدالمؤتمرات.

 4/4/3هل كانت لجهودك المبذولة في القضية التربوية نتائج إيجابية؟

يذكرالمعلمفائقالتميزباألرقامواإلحصاءاتوالدالئلوالقرائننتائججهودهفيتبنيوحلتلكالقضيةمبيناًحجمالفئةالمستفيدة
منجهودهالمبذولةوأثرهاعلىوطنهومجتمعه.
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المعيار الرئيس

 - 4النشاطات اإلبداعية

يعنى معيار النشاطات اإلبداعية بالتعرف على اإلنجازات المتميزة للمعلم التي تتسم باألصالة وتعبر عن الطالقة الفكرية لديه ،وبما يسهم في
إيجاد نموذج لمعلم متفرد يقتدي به اآلخرون ويستنيرون بأفكاره.

المعيار الفرعي
م

 1/4الكتابات والمؤلفات
البيان والتفسير

 1/1/4هل حددت نوع ومجال الكتب التي ألفتها أو شاركت في تأليفها؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالكتبالتيألفهاأوشاركفيتأليفهاسواءكانبمجهودذاتيكالكتبالتيتنشرهادورالنشرالخاصةأو
اإلسهامفيتأليفكتبالمناهجالدراسية.
ً
يرفقالمعلمفائقالتميزصورةعنغالفكلكتابوالفهرسوجزءامنأحدفصولالكتابمنتأليفه.
يجدولالمؤلفإجابتهويضعالمعلوماتالتالية:
 -1عنوانالكتاب.
 -2دارالنشر.
 -3سنةالنشر.
 -4نبذةمختصرةعنالكتاب.
 -5األجزاءالتيأسهمفيكتابتهاإذاكانأحدالمشاركينفيالتأليف.

 2/1/4هل أعددت بحوثا ً إجرائية؟

يذكرالمعلمفائقالتميزاألبحاثالتيقامبإعدادهاويضعلذلكجدوالًيضمالتالي:
عنوانالبحث.
ملخصالبحث.
ً
نسبةالمشاركةفيالبحثإذاكنتمشتركافيإعداده.

 3/1/4هل حددت األبحاث التي تم نشرها في مجالت متخصصة؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاألبحاثالتيتمنشرهافيمجالتمتخصصة،ويلخصعملهفيجدوليضمالتالي:عنوانالبحث،اسم
المجلةالناشرة،العدد،تاريخالنشر،المجلد،رقمالصفحة،نسبةإسهامالباحثإذاكانمشتركاً،باإلضافةلصورمنملخصالبحث.

 4/1/4هل قمت بنشر مقاالت تربوية أو علمية لتعميم فائدتها؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالمقاالتالتيقامبنشرهافيالصحفأوالمجالتالمتخصصةأوالعامةويجدولعملهكالتالي :اسمالمقال،
اسمالصفحةأوالمجلةالناشرة ،اليوم،التاريخ،العدد .
يرفقنسخةمنالمقاالت.

 5/1/4هل كان لألبحاث والكتب والمقاالت التي نشرتها أثر إيجابي في نموك المهني؟

يذكرالمعلمفائقالتميزاآلثاراإليجابيةألبحاثهومقاالتهعلىطلبتهوعلىالميدانالتربويمنخاللإرفاقهملخصاًيتضمناآلثار
اإليجابيةعليهشخصيا ً فيمدىتطوراألداءوتحقيقأهدافرسالتهورؤيتهبشكلأفضلوذلكمنخاللنتائجطلبتهوالمجتمع
المدرسيوالمجتمعالمحلي.
ويمكنتلخيصاآلثاراإليجابيةعلىالغيرمنخاللالردودعلىالمقاالتأورسائلالشكرأوتبنياآلخرينألفكاره.
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 2/4األنشطة العلمية والتربوية واالجتماعية
البيان والتفسير

م

 1/2/4هل قمت بحصر األنشطة العلمية والتربوية واالجتماعية التي تقوم بها على مستوى المدرسة متضمنة بياناتها
التنفيذية؟
يذكرالمعلمفائقالتميزاألنشطةالعلميةوالتربويةواالجتم اعيةالتييقومبهاعلىمستوىالمدرسةوهذهاألنشطةلهاأوجهكثيرة
منهااإلسهامفيإقامةمعرضعلمي،اإلسهامفيتنفيذندوةثقافية،الدخولفيمسابقةأفضلمعلمعلىمستوىالمدرسة،اإلسهام
فيمشاريعالتواصلاألسريمعأولياءطلبةالمدرسة،وغيرها.
يرفقالمعلمملخصا ًلألنشطةالتيشاركفيهامتضمناًأهدافالنشاطووسائلهونتائجهوكذلكمايدلعلىتلكاألنشطةمنشهادات
ورسائلشكروأشرطةتسجيليةوغيرها.

 2/2/4هل قمت بحصر األنشطة التي تقوم بها على مستوى المنطقة التعليمية متضمنة بياناتها التنفيذية؟
يذكرالمعلمفائقالتميز األنشطةالعلميةوالتربويةواالجتماعيةالتييقومبهاعلىمستوىالمنطقةالتعليميةوهذهاألنشطةلهاأوجه
كثيرةمنهااإلسهامفيالتوعية االجتماعيةلألسرفيالمنطقةأوالمساهمةفينشرالوعيالبيئيأواإلسهامفياألنشطةالثقافية
واالجتماعيةالتيتنظمهاالمنطقةالتعليمية.
ً
يرفقالمعلمملخصالألنشطةالتيشاركفيهاشامالوأهدافهاووسائلهاونتائجهاوكذلكمايدلعلىتلكاألنشطةمنشهاداتتقدير
ورسائلشكروأشرطةتسجيليةوغيرها.

 3/2/4هل قمت بحصر األنشطة التي تقوم بها على مستوى الوزارة متضمنة بياناتها التنفيذية؟
يذكر  المعلمفائقالتميزاألنشطةالعلميةوالتربويةواالجتماعيةالتييقومبهاعلىمستوىالوزارةوهذهاألنشطةلهاأوجهكثيرة
منهاالدخولفيمسابقةأفضلمعلمعلىمستوىالدولةكمسابقةجائزةحمدانوغيرهامنجوائزالتميزالتربوي.
يرفقالمعلمملخصاًلألنشطةالتيشاركفيهاشامالًوأهدافهاووسائلهاونتائجهاوكذلكمايدلعلىتلكاألنشطةمنشهاداتتقدير
ورسائلشكروأشرطةتسجيليةوغيرها.

 4/2/4هل حددت جوانب اإلبداع والتميز في مشاركاتك وإسهاماتك في األنشطة العلمية والتربوية واالجتماعية؟

إن اإلبداع في المشاركات والمساهمات باألنشطة تعني إسهاماً نوعيا ً من المعلم فائق التميز في هذا النشاط بحيث يخرجها من
النمطيةالمعتادةويضفيعليهاسماتاألنشطةاإلبداعيةالتيتستقطباآلخرينبسببذلكوتستأثرعلىاهتماماتهم.
يرفقالمعلمتلكالمساهماتاإلبداعيةويوضحسببكونهامنالنوعاإلبداعيومنالمستحسنإرفاقرأياآلخرينبتلكاألنشطة.

 5/2/4هل حددت مدى االستفادة من تلك األنشطة؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالفوائدالتيحصلعليهامنهذهالمشاركات.
يحددهذهالفوائدبشكلكميمنخاللتوظيفنتائجالمشاركاتفيالنموالمهنيبمايعودعلىتحسيناألداءالعاموتطويرالخطط
وتحسينأداءالمتعلمينفيالجوانبالمختلفة.

 6/2/4هل حصلت على جوائز علمية وتربوية؟
يذكرالمعلمفائقالتميزالجوائزالتيحصلعليهانتيجةتلكالمشاركاتويعنيهذاالبندبحصراألنشطةالتيأحرزالمعلمفيها
تفوقاًعلىاآلخرين.
يرفقالمعلمفائقالتميزصوراًللجوائزوشهاداتالتفوقفيتلكاألنشطةوغيرهامناألدلة.
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 -5االلتزام السلوكي واألخالقي

يعنى معيار االلتزام السلوكي واألخالقي للمعلم فائق التميز بدوره في نشر الفضيلة والقيم األخالقية من خالل نشاط إبداعي متميز وانطالقا ً
من أهداف تربوية نبيلة ،باإلضافة إلى قدرته على اإلحساس بقضايا مجتمعه (الهوية الوطنية – الشيخوخة وقضايا المسنين – العمل التطوعي
– البيئة والمحافظة على ثرواتها – التعدد الثقافي) ،أو التفاعل معها بشكل إيجابي وتدريب طالبه على التفاعل معها.

المعيار الفرعي
م

 1/5القيم السلوكية
البيان والتفسير

 1/1/5هل تتضمن خطتك برامج لدعم القيم السلوكية؟
يقومالمعلمبشكلعاموفيأيموضوعيدرسهبغرسالقيمواألخالقاإلسالميةالرفيعةونقلالموروثالثقافيواالجتماعي،وهو
دورأساسيمالزملرسالةالمعلمويمكنأنتتضمنبرامجدعم القيمالسلوكيةبرنامجا ًلنشرالثقافةالتعاونيةأوالتكافليةأوبرنامجاً
لتوثيقعالقةاألبناءباآلباءأوبرنامجاًلعالجاإلدمانعلىالتدخينأوغيرهامنالبرامجواألفكارالمفيدة.
يوضحالمعلمفائقالتميزبرامجدعمالقيمالسلوكيةفيخطته.
يذكرالمعلمأهدافتل كالبرامجوكيفيةتنفيذهاويذكركذلكآلياتقياسمخرجاتتلكالخطةفيرفقاالستباناتأوأدواتالمالحظة
المستخدمةويرصدنتائجتلكالخطةومايثبتتنفيذها.

 2/1/5هل نفذت برامج لدعم تلك القيم السلوكية؟

يرفقالمعلمفائقالتميزجدوالً بالبرامجالمنفذةمماقامبالتخطيطلهأوممااستجدعلىخطتهموضحا ًأدوارهفيمايتعلقبالبرامج
التييتمتنفيذهامنخاللفريقعمل.

 3/1/5هل حصرت جوانب التميز واإلبداع في برامج دعم تلك القيم السلوكية؟
لكونبرامجدعمالقيمالسلوكيةذاتدورعظيمفيتنشئةالمتعلمينوتربيتهمعلىاألخالقالفاضلةفإنتلكالبرامجيجدرأنتتسم
بالتميزواإلبداع.
يمكنللمعلمفائقالتميزأنيبدعفيتصميمتلكالبرامجأواألنشطةالتنفيذيةلهاأوفيإشراكاآلخرينأوفيتقييمنتائجوآثار
العملفيها .ويتوقعمنالمعلمفائقالتميزأنيقدمأدلةيوضحمنخاللهاجوانبالتميزفيتلكالبرامج.

 4/1/5هل كان لتلك البرامج أثر واضح في دعم القيم السلوكية لدى المتعلمين ؟
لمعرفةإذاكانلتلكالخطةأيأثرواضحلدىالمتعلمينالبدللمعلمفائقالتميزأنيحددنقطةبدايةالبرنامجأوبعبارةأخرىيذكر
منخاللاألرقامالمسحيةأعدادالمتعلمين الذينيعانونمنمشكلةسلوكيةمعينةأوالذينيحتاجونتحسينا ًفيإطارقيمةسلوكية
محددةوعددالمتعلمينالذينظهرتعليهماستجاباتجيدةللبرنامج.

 5/1/5هل تضمنت خطتك برامج لدعم القيم السلوكية لدى الزمالء المعلمين ؟
المعلمفائقالتميزمعلمقياديوينشرالتميز  والخيرفيكلمكانيحلفيهأويتواصلمعهوفيبيئةالمدرسةيالحظضرورةدعم
بعضالقيمالسلوكيةأوتظهربعضالسلوكياتغيرالمرغوبفيهامنقبلالمعلمينتهزمكانهباعتبارهقدوة،كممارسةالمعلمين
للتدخين أوعدم االلتزام باللباس المحتشم للمعلمات وغيرها .فيتصدى لهاالمعلم فائق التميز بوضع خطة لمساعدة الزمالء على
التخلصمنتلكالمشكالتالسلوكية.
يرفقالمعلمتلكالبرامجالمخططلهامتضمنةآلياتالتنفيذوالمستهدفينوأدواتالتقويم.

 6/1/5هل نفذت برامج لدعم القيم السلوكية على الزمالء المعلمين ؟

يرفقالمعلمفائقالتميزجدوالً بالبرامجالمنفذةوأوقاتتنفيذهاومواقعالتنفيذوعددالذينحضرواالفعالياتالمختلفةأوشاركوا
فيها.

 7/1/5هل حصرت جوانب التميز واإلبداع في تلك البرامج ؟
يمكنللمعلمأنيبدعفيتصميمتلكالبرامجأواألنشطةالتنفيذيةلهاأوفيإشراكاآلخرينأوفيتقييمنتائجوآثارالعملفيها.
إنسمةالتميزواإلبداعفيبرامج دعمالقيمالسلوكيةيمكن أنتكونذات أثركبيرفي استقطابالمعلمين لها خاصةأنالمعلم
يقضيوقتاًكبيراًفيالمدرسةعلماًبأنهيعانيمنكثرةالواجباتواألدوارالملقاةعلىعاتقه.
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م

 8/1/5هل كان لتلك البرامج أثر واضح في تحسين دعم القيم السلوكية لدى الزمالء المعلمين ؟
لمعرفةإذاكانلتلكالخطةأثرواضحلدىالمعلمينالبدللمعلمفائقالتميزأنيحددنقطةبدايةالبرنامجأوبعبارةأخرىيذكرمن
خالل األرقام المسحية أعداد المعلمين الذين يحتاجون تحسينا ً في إطار قيمة سلوكية محددة وعدد المعلمين الذين ظهرت عليهم
استجاباتجيدةللبرنامج.

 9/1/5هل قمت بتعميم هذه القيم السلوكية خارج المدرسة ؟
يتجلىدورالمعلمفائقالتميزبالعملعلىنشرالقيمالسلوكيةالمرغوبةعلىنطاقواسعفيالمجتمعالمحليبشكلخاصوالدوري
بشكلعام،فيمكنللمعلمالمتميزأنيتواصلمعالجمعياتذاتالعالقةلنشرالفائدةعلىأفرادالمجتمع.
يرفقالمعلمفائقالتميزصورعنبالغاتأومقاالتأومخاطباتتبيندورهفيتلكالجهود.

المعيار الفرعي
م

 2/5القضايا المجتمعية
البيان والتفسير

 1/2/5هل تضمنت خطتك برنامجا ً لدعم القضايا المجتمعية؟
المعلم فائق التميز يثري خطته ببرامج لدعم القضايا المجتمعية فهو ال يعيش في عزلةعما يدور حوله ،بل يتفاعل مع مجتمعه
ويتبنىقضاياهويساعدفيدعمها .ومنأمثلةالقضاياالمجتمعية :الهويةالوطنية ،الشيخوخةوكبارالسن،البيئة،العملالتطوعي،
التعددالثقافي،المحافظةعلىالثروات ...وغيرها.
يرفقالمعلمفائقال تميزخطتهالسنويةمتضمنةتلكالبرامج،كمايرفقالخططالتنفيذيةالخاصةبكلبرنامجمشتملةعلىأهداف
البرنامجواإلجراءاتالمستخدمةوالمدةالزمنيةللبرنامجوأدواتالتقويمالمناسبة.

 2/2/5هل قمت بجمع معلومات ،بيانات وإحصائيات حول القضايا المجتمعية التي تناولتها؟
المعلمفائقالتميزمعلممنظمويتبعاألسلوبالعلميعندتناولهأيةقضية،لذافهويقومبالبحثواالستقصاءويجمعمابوسعهمن
معلوماتوبياناتوإحص ائياتعنالقضيةالتيينويتناولهابحيثيكونعلىوعيودرايةفيالتخطيطوالتنفيذللبرامجالداعمة
للقضيةالمتناولة .يرفقالمعلممايدللعلىجمعهمعلوماتوبياناتوإحصائياتعنالقضيةالتيتناولها.

 3/2/5هل استخدمت برامج وآليات مبتكرة للتوعية بالقضايا المجتمعية وإبرازها؟

توليالدولةوالمجتمعاهتماماًبالغاًبالقضاياالمجتمعيةالمختلفةوالمعلمفائقالتميزبدورهيقومبالتوعيةبتلكالقضاياودعمهاولذلك
فإنالبرامجالتييقدمهايجدربأنتكونبرامجتتسمباالبتكاروالتميزواإلبداع.
يمكنللمعلمفائقالتميزأنيبدعفي تصميمتلكالبرامجأواألنشطةالتنفيذيةلهاأوفيإشراكاآلخرينأوفيتقييمنتائجوآثار
العملفيها.

 4/2/5هل أشركت جهات /أشخاص من ذوي االختصاص في التخطيط أو التنفيذ لتلك البرامج ؟

أنالقضاياالمجتمعية قضاياعامةيتفاعلمعهاكثيرمنأفرادالمجتمعومؤسساته،لذافأنالتخطيطوالتنفيذلدعمهذهالقضايابعيداً
الً .وعليهفأنالمعلمفائقالتميزيقومبمشاركةأولياءاألمورأوأيةجهات
عنالشركاءالمباشرينفيهذهالقضاياأمرليسمقبو 
أخرىمنذواتاالختصاصفيالتخطيطوالتنفيذلهذهالمشاريع.
يرفقالمعلممايدللعلىمشاركةأولياءاألمورأوأيةجهاتأخرىفيالتخطيطوالتنفيذللمشاريعالتييقدمها.
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م
 5/2/5هل قمت بتنفيذ تلك البرامج ؟

أنالتخطيطعنصرمهممننجاحأيعمل،ولكنهمندونتنفيذيبقىحبرعلىورق .حيثيجبأنيصدقهذاالتخطيطبأفعال
وممارسات في الواقع .فيبين المعلم فائق التميز الفترة التي قام بتنفيذ برامجه وأنشطته فيها ،والفئة المستهدفة التي طبق عليها
البرامج،معإرفاقفقراتتلكالبرامجالمنفذةأومايدللعليهامنصوروتسجيالتمرئية .كمايستحسنأنيقومالمعلمبحصر
وتدوينماتمتنفيذهمنإجراءات  متضمنةفيخطتهأوإجراءاتمستحدثةعلىالخطةويرفقاألدلةعليهامنخاللالصورأو
التعاميم.

 6/2/5هل استخدمت أدوات لقياس أثر تلك البرامج على المتعلمين ؟
كلفعللهأثروكلأثريحتاجإلىأدواتمناسبةلقياسه،والمعلمفائقالتميزيستخدمأدواتمتنوعةومتعددةلقياسأثربرامجهالتي
طبقهاعلىالفئةالمستهدفة .يرفقالمعلمفائقالتميزأدواتالقياسالتياستخدمهافياستخالصأثرتلكالبرامجعلىالمتعلمين.

 7/2/5هل حصرت آثار تلك البرامج على المتعلمين؟
إنمايهمالمعلمفائقالتميزعندتخطيطهوتطبيقهلبرامجههيتلكاآلثارااليجابيةلتلكالبرامجعلىالمتعلمين .حيثمنالممكن
أنيلمسآثارتلكالبرامجعلىاتجاهاتوأفعالالمتعلميننحوالقضاياالمجتمعية .يرفقالمعلمآثارتطبيقبرامجهومشاريعهعلى
المتعلمين،والتياستخلصهامناستباناترأيالطلبةوالمقابالتالتيأجراهامعهموصحائفالمالحظة ...الخ

 8/2/5هل قمت بنقل خبراتك في التوعية ومعالجة القضايا المجتمعية لعناصر أخرى في المجتمع ؟
يحرصالمعلمفائقالتميزعلىنقلخبراتهونشربرامجهفيالتوعيةومعالجةقضاياالمجتمععلىمستوىالمدرسةالتييعمل
فيها ،وكذلك على مستوى المجتمع لتستف يد منها أكبر شريحة ممكنة من المعلمين والمتعلمين ولتسهم برامجه في رفع المستوى
للوعيبقضاياالمجتمع.
يبينالمعلمعنطريقصورلمحاضراتعامةأولحصصمشاهدةأوصورةمنتعميمأورسالةشكرمنالمدرسةأوالمعلمينأو
غيرهامناألدلة،ليثبتكيفقامبنقلخبراتهفيالتوعيةبهذهالقضايالعناصرمختلفةمنالمجتمع.

 9/2/5هل حصلت على جوائز نتيجة مشاركتك في دعم القضايا المجتمعية على مستوى المدرسة والمجتمع والوزارة
؟
يوضحالمعلمالجوائزالتيحصلعليهانظيرمشاركاتهسواءعلىمستوىالمدرسة،الوزارةأوالمجتمع،علىأن يرفقالمعلمما
يثبتحصولهعلىهذهالجوائزمنكتبتأييدرسمية،أوصورفوتوغرافيةلتكالجوائز.

رسائل التزكية
يرفق المعلم الخليجي فائق التميز رسائل التزكية من كل من (مدير المدرسة والموجه/المشرف التربوي و معلم زميل) توضح مدى التزام
المعلم باألخالقيات المهنية .تعتبر رسائل التزكية شرطا ً أساسيا ً لقبول طلب الترشيح.
بحيث تكون هذه الرسائل شاملة للبنود الواردة فيها:
 توضع كل رسالة في ظرف مغلق ومختوم من الخارج.
 تغلف كل رسالة من رسائل التزكية من قبل كاتبها دون االطالع على الرسائل االخرى وإذا ثبت كتابة أكثر عن رسالة من قبل شخص
واحد يحق للجنة إلغاء رسالة التزكية.
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