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 اإلطار العام لحقيبة  
 التقويم البنائي من خالل التدريس

 -الهدف العام للبرنامج:أواًل: 
  توظيف مهارات التقويم البنائي من خالل التدريس.على  المشاركتنمية قدرات 

 -األهداف اإلجرائية للبرنامج:ثانيًا: 
 على: يتوقع من المشارك في نهاية البرنامج التدريبي أن يكون قادرا  

 عريف المتدربين باستراتيجية التقويم البنائي في التدريست .1

 تنمية مهارات المتدربين  في استخدام استراتيجية التقويم البنائي في التدريس .2

دارة الوقت والموارد المتوفرة .3  تنمية مهارات المتدربين في تنظيم الموقف الصفي وا 

 بتنمية مهارات المتدربين في ممارسة التعليم الفردي للطال .4

 تنمية مهارات المتدربين في بناء النشاطات التعليمية والتقويمية والعالجية واإلثرائية .5

تنميةةةة مهةةةارات المتةةةدربين فةةةي توظيةةةف التمليةةةة الراجعةةةة لعمليةةةة التقةةةويم فةةةي التخطةةةي  للتعلةةةيم  .6
 المستقبلي

 إكساب المتدربين مهارة تحديد معايير النجاح في أداء الطالب. .7

فةي تعةديا النشةاطات التعليميةة المتةوفرة فةي الكتةاب المدرسةي المقةرر  تنمية مهارات المتةدربين .8
 .لتالئم جميع مستويات الطالب في الصف المدرسي

 تنمية مهارات المتدربين على التعاما مع الفروق الفردية في غرفة الصف .9
 

 :مدة البرنامجثالثًا: 
  ات تدريبية يوميا .خمسة وعشرون ساعة تدريبية، موزعة على خمسة أيام، بواقع خمس ساع

 
 رابعًا: الفئات المستهدفة في البرنامج التدريبي:

 الموجهون التربويون والمعلمون في مختلف التخصصات بمرحلة التعليم األساسي .
 
 
 

 : خامسًا: أساليب التدريب
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 يستخدم خالل تنفيل البرنامج األساليب التدريبية اآلتية :
 المحاضرة  . -1

 المناقشة و الحوار . -2

 لعصف اللهنى .ا -3

 ورش ىالعما التطبيقية . -4

 لعب االدوار . -5

 دراسة الحالة . -6

 العما فى مجموعات -7
 : الخامات واالدوات التدريبيةسادسًا: 

 سوف يستخدم خالل تنفيل البرنامج االدوات و الخامات االتية :
 .  المادة التدريبية المطبوعة، دليا المدرب، دليا المتدرب، االنشطة التدريبية 

 طالع رأى المشاركين حول البرنامج.است 

 بعدى (  للمشاركين. –ختبار ) قبلى ا 

 .حاالت للدراسة والمناقشة 

 . اوراق فليب شارت 

 . )اقالم فلومستر عريض )ملونة 

 . جلو تلك 

 . عروض تقديمية 

 . الب توب و داتا شو 

 
  أساليب التقويم المستخدمة :سابعًا: 

 سوف تستخدم األساليب اآلتية لتقويم البرنامج :
 : : تقويم المشاركين  -أ

  يةةةتم تقةةةويم المشةةةاركين مةةةن خةةةالل أختبةةةار قبلةةةى يةةةتم تطبيقةةةة قبةةةا بدايةةةة عةةةرض موضةةةوعات
البرنةةامج ، ثةةم تقةةديم صةةورة متكافئةةة مةةن االختبةةار فةةى نهايةةة البرنةةامج ، ويةةتم حسةةاب درجةةة 

 الكسب من البرنامج لكا متدرب على حدى .
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  يةةةتم مالحظةةةةة اداء كةةةا مشةةةةارك مةةةن خةةةةالل االنتظةةةام فةةةةى حضةةةور الجلسةةةةات التدريبيةةةةة ، و
الفاعليةةة أثنةةاء المناقشةةات ، و مةةن خةةالل العمةةا فةةى ورش العملةةو كةةللك مةةن خةةالل عةةروض 

 المشاركين  .

 : : تقويم البرنامج  -ب
 بةار يتم تقويم البرنامج من خالل حسةاب الفةروق بةين متوسةطات درجةات المشةاركين فةى االخت

 القبلى و البعدى، وحساب قيمة )ت( ، وكللك حساب حجم التأثير للبرنامج.

  كمةا يةةتم تقةويم البرنةةامج مةن خةةالل اسةتمارة اسةةتطالع رأى تقةدم للمشةةاركين فةى نهايةةة البرنةةامج
 للتعرف على ارائهم فى البرنامج ككا .

 : تقويم المدربين و قادة ورش العمل :   -ج
 ة ورش العمةا مةن خةالل أخةل رأى المشةاكين فةى مةدى االسةتفادة مةن يتم تقويم المدربين و قةاد

دارة الورشةة ومةدى إالمدربين و الموضوعات التى تم عرضها و كةللك ورش العمةا و أسةلوب 
 االستفادة منها .

 : تقويم المادة التدريبية :  -د
 قها من خةالل هداف المتوقع تحقيية من خالل سؤال المشاركين عن األيتم تقويم المادة التدريب

 البرنامج وكللك الموضوعات المتوقع مناقشتها، وللك عند بداية البرنامج .

 هةداف و باأل هو مةدى ارتباطة همن البرنةامج فةى نهايتة هعضاء عما استفادو كما يتم مناقشة األ
التوقعةات، كمةا يةتم أخةل رأى المشةاركين فةى المةةادة التدريبيةة المقدمةة لهةم وهةا تةرتب  بأهةةداف 

 نشطة التى تم عرضها خالل البرنامج.األج، و البرنام

 
              

 
 
 
 
 
 
             


