
               

               هناك 6 برامج تقنية مبعدل برنامج تقني واحد يف كل درجة تعليمية .

              

              سيتم التمهن يف املقررات املتفق عليها مع املعهد الوطني للتعليم يف سنغافورة  )NIE( يف كلية 

              البحرين للمعلمني وبارشافهم  ، أو وفقا ملا سيتم االعالن عنه . هذا وتوجد برامج أخرى للتمهن

              غري مقررات املعهد الوطني للتعليم يف سنغافورة ) )NIE والربامج التقنية وعددها 16 برنامجا 

              تربويا وسيتم تحديد الجهة املسئولة عن تنفيذها يف حينه

                            

               

               الكفايات  األساسية لشغل الوظائف التعليمية للمعلم وفق الدرجات التعليمية هي :

              

                 1.تحويل املادة العلمية إىل وحدات للتدريس الصفي واإلملام بأدوات التخطيط الجيد 

                  للدروس واألنشطة واألساليب.

                 2.التخطيط للدرس بشكل جيد يشمل تحديد األهداف واألنشطة واألساليب والطرائق 

                  واالسرتاتيجيات املتنوعة والتقويم واملتابعة واألنشطة البيتية وتنشيط مهارات ومعارف 

                  املتعلمني.

                 3.القدرة عىل إعداد أسئلة االختبارات واالمتحانات الداخلية.

                 4.اإلملام بأساليب توجيه الطالب نحو التعلم الذايت وتوفري املصادر اإلثرائية الالزمة للمتعلمني

                 يف مجال تخصصه وإعداد املعينات والوسائط لخدمة مادة املقرر.

                 5.القدرة عىل املتابعة والتقويم املستمر للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة واملتفوقني ووضع

                 الربامج الالزمة لتحسني أداء كل فئة من فئات املتعلمني باملدرسة.

                 6.اإلملام بالتطورات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها يف مجال الرتبية والتعليم.

7

عدد الربامج التقنية للتمهن يف كل درجة تعليمية ومكان تنفيذها

مكان  التمهن  يف املقررات املتفق عليها مع املعهد الوطني للتعليم يف سنغافورة

 الكفايات األساسية لشغل الوظائف التعليمية للمعلم 

الدرجة الرابعة –  معلم مجاز 1 :
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الدرجة الخامسة  –  معلم مجاز 2 :

1. إتقان عملية إعداد الدروس واعتامد مصادر متنوعة من املعرفة، واستخدام أحدث األساليب 

واالسرتاتيجيات لالرتقاء بتفكري الطالب.

مجال  يف  املستجدات  وفق  واإلضافات  التعديالت  واقرتاح  الدرايس  املنهج  محتوى  تحليل   .2

تخصصه.

3. القدرة عىل إعداد أسئلة االمتحانات الداخلية والخارجية.

4. القدرة عىل النمو الذايت يف مجال تخصصه، واالبتكار واإلبداع يف مهنته.

5. القدرة عىل تحليل نتائج االمتحانات واكتشاف حاالت التأخر الدرايس وتوظيف نتائج االمتحانات 

يف إعداد خطط عالجية فاعلة ومراعاة مجاالت التفوق وإعداد الخطط اإلثرائية.

الدرجة السادسة  –  معلم متمهن :      

املدرسة يف  احتياجات  املهنية وتشخيص  التنمية  التعليمية وبرامج  العملية  1. اإلسهام يف تطوير 

هذا املجال.

يف  الريادية  الربامج  وتقديم  واإلبداع  واالبتكار  تخصصه،  مجال  يف  الذايت  النمو  عىل  القدرة   .2

مهنته.

3. القدرة عىل تحليل نتائج االمتحانات وتوظيفها يف إعداد خطط عالجية فاعلة، واكتشاف حاالت 

التأخر الدرايس أو التفوق وتوظيف نتائج تحليل االمتحانات ومتابعة الربامج الخاصة بها وإجراء 

الدراسات االستقصائية.

مجال  النموذجية يف  والدروس  األسئلة  وبنوك  إعداد  يف  واملشاركة  التعليمية  الحقائب  إعداد   .4

تخصصه واإلسهام يف تدريب املعلمني عليها.

يف  الستثامرها  الطلبة  وتوجيه  باملدرسة  املختلفة  التعلم  مصادر  مراكز  توظيف  يف  املساهمة   .5

تعزيز املناهج املدرسية.
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الدرجة السابعة  –  معلم أول :

1. املشاركة يف تحليل مناهج مادته واملناشط املصاحبة وإعداد املواد التعليمية املبتكرة مبا يسهم 

يف تطوير مجال تخصصه.

2. املشاركة يف املؤمترات العلمية واللجان النوعية والخطط واملرشوعات التطويرية وإعداد الربامج 

واألنشطة عىل ضوئها للمعلمني واقرتاح أوجه التحسني يف املناهج واملقررات.

3. القدرة عىل إعداد وتنظيم وقيادة برامج التعليم املساند واإلثرايئ والعالجي والدروس النموذجية 

وحصص التقوية يف مجال تخصصه.

الريادية  والتجارب  االسرتاتيجيات  واقرتاح  تخصصه  مجال  الفنية يف  التدريبية  الدورات  قيادة   .4

الجديدة لرفع مستوى أداء الطلبة بشكل مستمر.

االثرائية  الربامج  باملدرسة واقرتاح  التعلم  اإلسهام يف تطوير وتوظيف محتويات مركز مصادر   .5

لتعزيز مجال تخصصه يف مدرسته واملدارس يف نفس املرحلة.

الدرجة الثامنة  –  معلم استشاري :

1. القدرة عىل إعداد الدراسات والبحوث التطويرية يف مجال تخصصه العلمي مبا يوظف نتائج 

2. االمتحانات بجميع أشكالها لرفع مستوى أداء الطالب.

3. إتقان استخدام التكنولوجيا املطورة يف عمليات التعليم والتعلم وتطوير االسرتاتيجيات الصفية 

والالصفية وتقوميها لرفع مستوى أداء يف مجال تخصصه.

4. القدرة عىل تطوير وتقييم مناهج تخصصه العلمي واقرتاح وتنفيذ الوسائل الجديدة للتمهني 

واإلثراء والدعم والتدريب.

5. املشاركة الفاعلة يف فرق العمل لتطوير مجال التخصص وإعداد االختبارات الوطنية وتحديثها 

مبا يتامىش واملعايري العاملية يف مجال تخصصه.

6. إعداد برامج تدريب وتوجيه املعلمني )خاصة الجدد( نحو أحدث األساليب الرتبوية الفاعلة يف 

إثراء ذكاءات الطلبة وتنمية قدراتهم العقلية والفكرية يف مجال عمله.


