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أأثناء  االددررااسة بعدد  االتخررجج



أأنا  يیارراا  ططالبة  في  كليیة  االترربيیة  ووأأرريیدد  أأنن  أأكوونن  معلمهھ  مؤؤثررةة  
وومتمكنة  ووقررأأتت  مصططلح  االكفايیة  االتددرريیسيیة  وولمم  ااعررفف  معنى  هھھھذذاا  

االمصططلح  ساعددووني  ؟؟



    مفهھوومم  االكفايیة

معررفة  االماددةة  االعلميیة  أأوو  ااكتسابب  االمهھاررااتت  ٬،
كما  تعني  قددررةة  االفرردد  على  تررجمة  ما  تعلمهھ  
في  مووااقفف  حيیاتيیهھ  فعليیة  بعدد  اانتهھاء  االددررااسة  

ى  هھھھي  االمقددررةة  عل:    االكفايیة  االتعليیميیة  ااألدداائيیة  
شيء٬،  ووعملهھ  بكفاءةة    ووفعاليیة  ٬،  ووبمستووىى  

معيینن    منن  ااألددااء



االكفايیة  في  مجالل  االتددرريیسس

تووظظيیفف  
ماتمم  
تعلمهھ  
في  
تكيیيیفف  
مووااقفف  
االتددرريیسس

االمهھاررةة  في  حلل  
االمشكالتت

االقددررةة  على  ااتخاذذ  
االقررااررااتت  االمناسبة

معيیارر  
االكفايیة



 أأثرر  مفهھوومم  االكفايیة  على  إإعدداادد  االمعلمم  ؟؟
نظظررةة  تارريیخيیة

¨بررأأيیكك  ما  هھھھوو  سببب  ااددخالل  مفهھوومم  االكفايیة  على  مجالل  االترربيیة؟
¨ة  عامةتحسيینن    االبرراامج  االتعليیميیة  لكافة  االمستوويیاتت  في  االمؤؤسساتت  االترربوويیة  بصف

¨  عووااملل  ظظهھوورر  حرركة  االترربيیة  االقائمة  على  االكفايیاتت  :

¨ااإلنتقاددااتت  االتي  ووجهھتت  منن  قبلل  االمجتمع  ااألمرريیكي  االى  االمددررسة
¨    االترركيیزز  على  االكيیفف  في  االترربيیة
¨إإتفاقق  مباددئهھا  مع  االكثيیرر  منن  أأفكارر  االبحووثث  االحدديیثة  في  االترربيیة  وونتائجهھا



 :لمم  خصائصص  االمتفقق  عليیهھا  منن  االمؤؤسساتت  االمسؤؤوولة  عنن  إإعدداادد  االمع

ة  االتأكيیدد  على  تحدديیدد  نتائج  االتعليیمم  في  صووررةة  أأهھھھدداافف  سلووكيی

االتأكيیدد  االشدديیدد  على  تووفيیرر  االخبررااتت  االميیدداانيیة

ااستخدداامم  مصاددرر  وو  موواارردد  االتعلمم  االمتنووعة  بمؤؤسساتت  ااألعدداادد

االترركيیزز  على  تقوويیمم  االططالبب  االمعلميینن  أأثناء  االتددرريیبب  ووبعدد  



 ما  لمقصوودد  بإعدداادد  االمعلمم  االقائمم  على  االكفايیاتت    ؟؟

¨٬،  ووفي  ذذلكك      بررنامج  إإعدداادد  االمعلمم  االمؤؤسسس  على  االفلسفة  االترربوويیة  االتي  تحدددد  كفايیاتت  االمعلمم
لتعررفف  على  االتحدديیدد  فإنهھا  تقددمم  االططالبب  االمعلمم  إإلى  خبررااتت  إلتقانن  تلكك  االكفايیاتت  ٬،  ووتقوومم  با

.تقددمهھ  منن  خاللل  أأدداائهھ  لهھا  

¨  منح  شهھاددةة  االتخررجج  للعملل  بالتددرريیسس  لألكفاء



  



أأسسس  إإعدداادد  االمعلمم  االقائمم  على  االكفايیاتت    

¨  االجيیدد  االتددرريیبب-االووقتت  االكافي(يیمكنن  أليي  ططالبب  إإتقانن  االمهھامم  االمختلفة  للتددرريیبب  على  االتددرريیسس(
¨ائصهھممسببب  االفررووقق  االفرردديیة  بيینن  االمعلميینن  االططالبب  تررجع  إإلى  أأخططاء  في  نظظامم  االتددرريیبب  ال  خص
¨تووفيیرر  إإمكاناتت  مناسبة  للتعليیمم  يیلغي  ااالعتقادد  بسررعة  أأوو  بططء  االتعلمم
¨لططالبب  االمعلممأأكثرر  االعناصرر  أأهھھھميیة  في  عمليیة  االتددرريیسس  وواالتعلمم  نووعيیة  خبررااتت  االتعلمم  االتي  تتووفرر  ل



ممخبررااتت  االتددرريیسس  وواالتعل

يیببااستخدداامم  تقنيیاتت  االتددرر

االتددرريیسس  االمصغرر

االمقررررااتت  االقصيیررةة

االحقائبب  االتعليیميیة

االتعلمم  لددررجة  ااالتقانن تددرريیبب  فرردديي



ننما  هھھھي  فوواائدد  ااستخدداامم  ااالسسس  االسابقة  على  حرركة  ااعدداادد  االمعلميی

¨معايیيیرر  العدداادد  االموواادد  االتعليیميیة
¨تحدديیدد  أأددوواارر  االططالبب  االمعلميینن  في  االتددرريیبب



!!االنقدد  االمووجهھ  لحرركة  إإعدداادد  االمعلمم  االقائمم  على  االكفايیاتت    
¨  أأنن  االمددررسة  منظظمة  ااجتماعيیة  معقددةة
¨؟؟      ااالعتمادد  على  االكفايیاتت  كأساسس  للتددرريیبب  يیحوولل  االمعلمم  إإلى  آآلة  ميیكانيیكيیة
  

االرردد  عليیهھ    ؟؟
¨  ترركزز  على  مووضووعاتت  غيیرر  ااساسة
¨  التستندد  على  أأسسس  علميیة



:  مجاالتت  كفايیة  االمعلمم

أأبعادد    3االمعلمم    لكفايیة

معررفي

مهھارريي

ووجددااني



:  مجاالتت  كفايیة  االمعلمم

¨  االتمكنن  منن  االمعلووماتت  االنظظرريیة  حوولل  االتعلمم  وواالسلووكك  ااإلنساني
¨  االتمكنن  منن  االمعلووماتت  في  مجالل  االتخصصص
¨اامتالكك  ااالتجاهھھھاتت  االتي  تسهھمم  في  إإسررااعع  االتعلمم  ووااقامة  االعالقاتت  ااالنسانيیة
¨  االتمكنن  منن  االمهھاررااتت  االخاصة  بالتددرريیسس



االكفايیاتت  االمططلووبة

االمعررفيیة  وواالبحثيیة  للتددرريیسس؟  -1

يفي  مجالل  تخصصهھ  ااالكادديیم•
االفكرر  االترربوويي•



االكفايیاتت  االمططلووبة

:مهھاررااتت  االتفاعلل  االصفي      -1
.االتهھيیئة  ووااالثاررةة•
ااستخدداامم  ااألسئلة؟•

مررااحلل  ااستخدداامم  ااألسئلة؟
قووااعدد  ططررحح  ااألسئلة؟

أأمثلة  ؟  ووفوواائدد؟ااستخدداامم  االموواادد  وو  ااألجهھززةة  االتعليیميیة  •
؟أأمثلة؟حيیوويیة  االمعلمم    •
إإنهھاء  االددررسس  •
  

االتددرريیسيیة  ااألدداائيیة؟



االكفايیاتت  االمططلووبة

¨2-  مهھاررااتت  إإددااررةة  االصفف:
)ضبطط  االنظظامم(ااإلنتباهه  لألحددااثث  االجارريیة    
معاملة  االططالبب  

¨3-    مهھاررااتت  االتقوويیمم:
تنظظيیمم   –تنفيیذذ   –تخططيیطط    



¨منن  االفصلل  االرراابع



معايیيیرر  ااعدداادد  االمعلمم  االناجح  ووجووددةة  االتددرريیسس

:أأهھھھميیة  معررفة  معايیيیرر  إإعدداادد  االمعلمم  االناجح
vتشجيیع  ااألفرراادد  ددخوولل  مجالل  االتددرريیسس:  ااالنضمامم.
vلهھمم    االتأكيیدد  على  أأنن  ااألفرراادد  االلذذيینن  يیسمح  لهھمم  بمماررسة  مهھنة  االتددرريیسس:  االتحدديیدد

.مؤؤهھھھالتت  محددددةة
vططبيیعة  ااالعدداادد  االذذيي  يیتلقاهه  منن  يیلتحقق  بمهھنة  االتددرريیسس:  جووددةة  ااألددااء.
vاالتأكيیدد  على  أأنن  االمعلمم  كففء  وومددرربب  وويیمكنن  ااالعتمادد  عليیهھ:  االشررعيیة



بررااتت  تعلمم  يیجبب  أأنن  يیكوونن  االمعلمم  على  ووعي  بالمفاهھھھيیمم  ووأأددووااتت  ااالستقصاء  وويیستططيیع  تووفيیرر  خ1)
.تجعلل  االماددةة  ذذااتت  معنى

ددعمم  نمووهھھھمم  يیجبب  أأنن  يیكوونن  االمعلمم  على  معررفة  بكيیفيیة  تعلمم  االططالبب  وويیووفرر  لهھمم  فررصص  تعلمم  ت2)
.االعقلي  ووااالجتماعي

.الففاالمعلمم  على  معررفة  باختالفف  مددااخلل  االتعلمم  لددىى  ططالبهھ  وويیووفرر  لهھمم  مناخا  يیناسبب  ااالخت3)
هھاررااتت  ااألددااء  لددىى  يیستخددمم  االمعلمم  ااستررااتيیجيیاتت  تددرريیسيیة  تنمي  االتفكيیرر  االناقدد  ووحلل  االمشكالتت  ووم4)

.االططالبب
.ي  اااليیجابياالمعلمم  متفهھمم  لكيیفيیة  ااثاررةة  دداافعيیة  االططالبب  ليیووفرر  بيیئة  تشجع  االتفاعلل  ااالجتماع5)
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شطط  وواالعملل  يیستخددمم  االمعلمم  معررفتهھ  باالتصالل  االلفظظي  ووغيیرر  االلفظظي  ليینمي  ااالستقصاء  االن)  6
.االجماعي  وواالتفاعلل  ددااخلل  االصفف

.يیخطططط  للددررسس  معتمدداا  على  االمعررفة  االمتضمنهھ  بالماددةة  وواالمتعلميینن  وواالمجتمع)  7
.يیعررفف  ااستررااتيیجيیاتت  االتقيیيیمم  االررسمة  ووغيیرر  االررسميیة  وويیووظظفهھا)  8
.يیتأملل  االمعلمم  ااختيیاررااتهھ  وويیقوومهھا  وويیسعى  دداائما  االى  االنموو  االمهھني)  9
ع  يیحررصص  على  ااقامة  عالقاتت  جيیددةة  مع  االززمالء  ددااخلل  االمددررسة  ووااألباء  وواالهھيیئاتت  ددااخلل  االمجتم)10

.بهھددفف  ددعمم  تعلمم  االططالبب
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