معايري جودة التدريس
المعيار
معرفة وفهم املعلمني للمواد اليت
يُدرِسُّوهنا.

كيف يقاس
 معلومات دقيقة عن املوضوع يف خطة
الدرس.
 توصيل معلومات دقيقة للمتعلمني عن
موضوع الدرس.

مدى تأثري التدريس على إجناز
الطالب ،تقدمه ،مشاركته،
وتطوره الشخصي.

 اإلمتام الناجح لنشاطات ومهام الصف.
 نتائج ناجحة المتحانات الصف.
 مستويات عالية من اهتمام املتعلم.

مدى جودة ما يتعلمه الطالب
من خالل االستماع للمُعلِّمني،
التفاعل مع بعضهم البعض،
التفكري بأنفسهم ،طرح األسئلة،
والعمل باستقاللية.

 توازن وتنوع التفاعل (فردي ،ثنائي،
جمموعة صغرية ،عمل الصف ككل).
 طرح املتعلمني األسئلة على املُعلِّم وسؤال
بعضهم البعض.
 قدرة املتعلِّم على العمل وحده.

مدى جودة توضيح املُعلمني
هدف الدروس حىت يعرف
الطالب ما حيتاجون إىل تعلمه.

 مجل مكتوبة و/أو شفوية عن هدف الدرس
يف البداية.
 تعزيز ذلك اهلدف عند نقاط مناسبة يف
الدروس.
 إهناء الدرس بذلك اهلدف.

مدى جودة طرق التدريس
واملوارد يف ترغيب وتشجيع
الطالب.

 التنوع واالستخدام اجليد لطرق /تقنيات
التدريس.
 التنوع واالستخدام اجليد للموارد /األدوات.

مدى تأكيد التدريس على أن كل  هل لدى املتعلمني األقوياء /السريعني شيءٌ
يقومون به دائماً (نشاط إضايف مثالً).
الطالب مشمولني يف التحدي
 هل يُعطَى الطالب الضعاف /البطيئني دعماً
والرعاية ،حيث ميكن للجميع
إضافياً من املعَلِّم عند احلاجة؟
االستفادة من التدريس.
 هل يستطيع الطالب األقوياء مساعدة
األضعف منهم يف مراحل مناسبة؟

الصف

تعليقات

مدى جودة العالقات الصفية
وفعالية السيطرة على سلوك
الطلبة.

 هل يعمل املتعلمون معاً بشكل متعاون؟
 هل حيترم املتعلمون بعضهم بعضاً وحيترمون
معلمهم؟
 هل يظهر املتعلمون روح املسؤولية اجاه
بعضهم البعض؟
 هل املعلم كفؤ ،ويف نفس الوقت هادئ
كفايةً ،وسهل التعامل معه؟
هل يتعامل املُعلِّم بفعالية مع األمور
السلوكية؟

جودة واستخدام هيئة تدريس
مساعدة

هذا ال يتعلق بكل الدروس.

استخدام التقييم ،متضمناً التقييم
الذايت عن طريق الطلبة حىت
يستطيع الطالب تقدير تقدمهم،
ومعرفة أهدافهم لتحسينها.

 هل هناك سجل لتقدم الطالب (مثل نتائج
االختبارات) اليت ميكن أن يرجع هلا املتعلمون؟
 هل ميكن للمتعلمني أن يطلعوا مرةً أخرى
على أعماهلم السابقة (مثل :ملفات الطلبة)؟
 هل يُعرض العمل الكامل على الطلبة؟
 هل ميكن للمتعلمني أن يروا بوضوح ما
تقدموا فيه ولديهم هدف واضح؟
سأَل املتعلمون أن يضعوا بعني االعتبار
 هل يُ ْ
تقدمهم؟

هل هناك اعتماد أكرب على
الدروس اخلصوصية لتقوية تقدم
الطلبة

هذا ال يتعلق بكل الدروس.

