مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
�إدارة الرتبية اخلا�صة
برنامج رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني
ا�ستمارة تقييم م�ستوى �أداء االخت�صا�صي/املعلم يف تدري�س برنامج الكورت لتنمية التفكري
اليوم			 :
			
				
ا�سم الدر�س:
		
التاريخ
�أوال :خطوات تطبيق الدر�س
اخلطوة
املقدمــــــة
املثال

الرقم

عنا�صر الأداء

1

قدم مقدمة ذهنية مثرية للدافعية.

2
3
4
5
6
7
8
9

عر�ض عنوان اجلزء.
عر�ض قائمة درو�س اجلزء.
�أ�شار �إىل �أ�سماء الدرو�س الع�شرة.
�أ�شار �إىل الدر�س.
عر�ض عنوان الدر�س.
عر�ض رمز الدر�س.
عر�ض الهدف من الدر�س.
عر�ض لوحة املثال.
�شرح املثال بطريقة
مفهومة ووا�ضحة.
�أعطى الوقت املنا�سب لعر�ض املثال .

10
11
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م�ستوى الأداء
تطبيق
يحتاج �إىل
نعم ال ممتاز جيد
متابعة

التمـــــــــــــــــــــــــــــارين

12

عر�ض قائمة التمارين.

13

�أ�شار �إىل التمرين املراد حله .

14

عر�ض لوحة التمرين املراد حله .

15

�شرح التمرين بلغة وا�ضحة ومب�سطة

16

وزَّع الطلبة �إىل جمموعات .

17

عينَّ مقرر لكل جمموعة .

18

وزَّع القرطا�سية الالزمة
لعمل املجموعات.

19

َّ
و�ضح ا�سرتاتيجية عمل املجموعة.

20

حدَّ د التوقيت للطلبة.

21

�ألزم الطلبة بالوقت املحدد.

22

جت َّول بني الطلبة وقدم امل�ساعدة
وت�أكد من �إجناز املجموعات
للمهام امل�سندة �إليهم.

23

�شرح عملية تفريغ اال�ستجابات.

24

فرغ اال�ستجابات على ال�سبورة.
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اخلطوة

الرقم

عنا�صر الأداء

25

�ص َّوت الطلبة على اال�ستجابات.

التمارين

26
27
28

العــملية

29
30

ناق�ش العملية مع الطلبة
بلغة مفهومة ووا�ضحة
�أح�سن توظيف الزمن
املخ�ص�ص لعر�ض العملية.

اخلطوة
املبادئ

الرقم
31
32

عر�ض لوحة املبادئ.
�شرح املبادئ بلغة مفهومة وا�ضحة.
�أتاح الفر�صة للطلبة
للت�صويت على املبادئ.
�صنف املبادئ من حيث �أهميتها.
�أتاح فر�صة للطلبة
يف �إ�ضافة مبادئ �أخرى.

34
35
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تابع املعلم نقل التالميذ
لال�ستجابات يف دفاترهم.
�شرح التدريبات املنزلية
املكلّف بها الطلبة.
عر�ض لوحة العملية.

عنا�صر الأداء

33

م�ستوى الأداء
تطبيق
يحتاج �إىل
نعم ال ممتاز جيد
متابعة

م�ستوى الأداء
تطبيق
يحتاج �إىل
نعم ال ممتاز جيد
متابعة

امل�شاريع

36

عر�ض لوحة امل�شاريع.

37

َّ
و�ضح معنى امل�شاريع.

38

حدَّ د م�شروع احلل داخل ال�صف.

39

نفَّذ الطلبة حل �أحد
امل�شاريع داخل ال�صف.
نفَّذ ا�سرتاتيجية حل
امل�شروع ب�شكل مالئم.
مدى مالئمة الوقت
املخ�ص�ص للم�شروع.
عر�ض لوحة الأمثلة احلياتية.

40
41
42
الأمثلة احلياتية

43

حدَّ د املثال احلياتي حلله
داخل ال�صف

44

نفَّذ الطلبة حل �أحد
الأمثلة احلياتية داخل ال�صف.

45

�إعطاء الطلبة واجب منزيل
من الأمثلة احلياتية.

ثاني ًا :التفاعل ال�صفي
الرقم

الأداء

1

يثري الدافعية للتعلم لدى الطلبة.

2

يوفر الطم�أنينة والر�ضا لدى الطلبة.

3

يتقبل �آراء و�إجابات الطلبة ويوظفها يف
املوقف التعليمي.

م�ستوى الأداء
يحتاج
ممتاز جيد
ملتابعة

مالحظات
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4

يعزز مبد�أ التعلم التعاوين داخل ال�صف.

5

ي�ستخدم لغة �سليمة ومالئمة مل�ستويات
الطلبة يف املوقف التعليمي.

6

يتيح الفر�صة للطلبة للتفكري.

7

ينمي االجتاهات والقيم واملواقف
الإيجابية لدى الطلبة.

8

يوظف الوقت بطريقة فعالة.

الرقم

الأداء

9

يوازن يف م�شاركة الطلبة يف ال�صف.

10

يناوب يف قيادة املجموعة
عند تنفيذ �أعمال الطلبة.

11

يعزز ا�ستجابات الطلبة.

12

ُي�سهم يف م�ساعدة كل طالب على تقبل
فكرته من قبل الآخرين واحلد من التعليق
ال�سلبي على �أفكار الطلبة من قبل �أقرانهم.

13

ي�شارك الطلبة يف قراءة
املعلومات واملل�صقات وال�شفافيات.

م�ستوى الأداء
يحتاج
ممتاز جيد
ملتابعة

مالحظات

اإليجابيات التي وردت في الحصة

نواحي تحتاج إلى تطوير

توقيع االخت�صا�صي /املعلم:
		
----------------

توقيع االخت�صا�صي الزائر:
-----------------
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