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 الكفايات التعميمية لدى معممي المدارس الحكومية الفمسطينية
 

 الكفايات المؤشرات

الكفاية  أنماط تعمم الطمبة المختمفة.و يومية وفصمية تنسجم  ايبني خطط
االولى: 
تسهيل 
التعميم 
والتعمم 

المتمركز 
حول 
 الطالب

 .يراعي الفروق الفردية بين الطمبة 
 مطمبة.لخبرات السابقة اليراعي 

 مخرجات التعمم العامة لمنياج المرحمة األساسية. و يبني مخرجات تعمم محددة تنسجم 
 .المرجوةمخرجات التعمم  يشرك الطمبة وذوي العالقة في مناقشة 

 تعزز التعمم التشاركي بين الطمبة.لممنياج  مصاحبةينفذ أنشطة 
 كد منألمت المتنوعةسئمة من مستوى ميارات التفكير أويطرح  نشطة صفية مرتبطة بمحتوى الدرس،أطبق ي

 .تعميق الفيم
 الكفايات المؤشرات

الكفاية  ) من، وكيف، ومتى، وأين، ولماذا؟(. يضع خطة سنوية لتطوير مواد التعميم والتعمم ومصادرىما
الثانية: 
تصميم 
المصادر 
والمواد 

التعميمية 
 والتعممية

 واالتصاالت في تعميم وتعُمم الطمبة.يوظف تكنولوجيا المعمومات 
 )كالرحالت والزيارات والمصادر البشرية( في تحسين عممية التعمم. يستعمل المصادر المجتمعية

 يوظف مصادر التعميم والتعمم التي تتناسب مع احتياجات الطمبة.
 والتعمم المختمفة.يحّسن من القدرات والميارات التعممّية اإلبداعية باستخدام مصادر التعميم 

 يشرك الطمبة في تطوير مصادر تعّمم متنوعة.
 يوظف مصادر تعميم وتعمم متنوعة لتحقيق عناصر المنياج.

 الكفايات المؤشرات

الكفاية  بناًء عمى عممية التقويم. التعميم تحسينلفردية  اً يصمم خطط
الثالثة: 
المتابعة 
والتقويم 
لعممية 
التعميم 
 والتعمم

 .والتعمم ميعمميات التعم حسينيستخدم نتائج التأمل الذاتي لت
 ينفذ برامج تعمم عالجية تتالءم مع احتياجات الطمبة الخاصة باالستناد إلى نتائج التقويم.

 يزود أولياء األمور بالتقارير حول النتائج الدراسية الخاصة بأبنائيم.
 التعميم والتعُمم. يستخدم نتائج المتابعة والتقويم لتحسين

 يبني أدوات تقويم مختمفة تناسب الفروق الفردية عند الطمبة.
 يقيم ذاتو من أجل التطور الميني.

 يختار إستراتيجيات التقويم التي تتالءم مع حاجات الطمبة التعممُية.
 يوثق نتائج التقويم الستخداميا في متابعة تقُدم الطمبة.

 المناسبة لمطمبة بناء عمى نتائج التقويم. يقدم التغذية الراجعة
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 كإستراتيجية تعميم وتعمم. المتابعة والتقويم يستخدم
 يشجع الطمبة عمى إستخدام التقويم الذاتي.

 الكفايات المؤشرات

الكفاية  يعزز مشاركة الطمبة في األنشطة الصفّية المختمفة.
الرابعة: 
المشاركة 
في توفير 

 تعممّيهبيئة 
 وآمنةفاعمة 

 يستخدم بيئة تعّمم تشجع الطالب عمى التعُمم من خالل المحاولة والتجريب.
 يشرك الطمبة في عمميات صياغة القواعد الصفّية والمدرسية.

 يوفر فرص تعمم متساوية لجميع الطمبة.
 تشجع الطمبة في عممية تعمميم. يوفر بيئة تعمم صحية وآمنة

 جاذبة لمطمبة تحفزىم عمى التفكير االبداعي والناقد.يوفر بيئة تعممية 
 يكمف الطمبة بميام تعزز ثقتيم بأنفسيم  وتحمّميم لمسؤولية جودة تعًمميم

 الكفايات المؤشرات

يوّجو الطمبة نحو السموكيات اليومية ) مثل الصحة والنظافة الشخصية والسالمة العامة واالنضباط 
 الذاتي...(.

الكفاية 
الخامسة: 
اإلرشاد 
والتوجيه 
 لممتعممين

 يّتبع اإلجراءات المناسبة لتحسين سموك الطمبة اليومي.
 يرفع من شأن القيم واالتجاىات االيجابية لدى الطمبة.
 يكمف الطمبة بميام أداء وواجبات ترتبط بواقع حياتيم.

 المالئم المكانياتيميستخدم اإلرشاد والتوجيو المناسبين الختيار مسارىم الميني 
 يتواصل مع المختصين إليجاد أفضل الحمول لمعالجة صعوبات التعمم.

 الكفايات المؤشرات

الكفاية  يستخدم نتائج التقييم في تحديد احتياجاتو التدريبية. 
: السادسة
السعي 
لمتطور 
 المهني

 يطبق الخبرات التدريبية التي أكتسبيا في تفعيل األنشطة الصفية.
 يتبادل الخبرات مع الزمالء الستخدام األساليب المشتركة في التعميم والمشاريع.

 طة وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. ابواس بعمموذات الصمة  المصادريجمع 
 يفيد من المنيجيات المالئمة لموصول الى مخرجات تعمم الطمبة.

 التعميم والتعمم.يستخدم البحث اإلجرائي في تحسين عممية 

 يحتفظ بممف يحتوي الفعاليات واألنشطة المختمفة لمتابعة تطوره الميني.

 يشارك في الدورات واأليام الدراسية لتطوير أدائو.

 الكفايات المؤشرات

الكفاية  يشجع الطمبة عمى االنخراط بالتجارب المجتمعية المحمية التي تدعم تعمميم.
السابعة: 
تفعيل 
الشراكة 
داخل 

 يشارك في وضع الحمول المناسبة لممشكالت المجتمعية.
 يزود أولياء األمور بتقارير حول نتائج تحصيل أبنائيم.

 يتعاون مع أولياء األمور لحل مشكالت الطمبة المختمفة )السموكية والتعُممية والصحية(.
 يشارك الزمالء بالخبرات التي تدعم عمميات التعمم والمشاريع المشتركة 
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 المجتمع يوظف المصادر المجتمعية في تحسين عممية التعميم والتعمم
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