خطة وتقييم طالبة التدريب امليداين لقسم الطفولة املبكرة "التعلم عن بعد"

املدة الزمنية ( 6أسابيع)

 10ساعات أسبوعيا

االسرتاتيجية املستخدمة يف التدريب

التدريس املصغر (التعلم عن بعد)

املشاركني يف التقوي

∕ مساعدة املشرفة ∕ املعلمة املتعاونة

املشرفة اجلامعية

اسم الطالبة املعلمة

الرقم اجلامعي

اسم املشرفة اجلامعية

الشعبة

∕

مساعدة املشرفة
جمموع بنود التقييم ( 36درجة)

درجة البنود العامة ( 4درجات)
جمموع درجة الطالبة النهائية "للتعليم عن بعد"
 40درجة

النتيجة النهائية =

بنود التقييم العامة :
بنود التقييم

0

2

1

3

4

5

تؤدي العمل املسند عليها يف الوقت احملدد
تتقبل النقد والتوجيهات واملقرتحات
تشارك يف تقدي نقد بناء لعمل األقران
اإللتزام يف احلصور يف الوقت احملدد

اجملموع

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

اجملموع
20
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خطة وتقييم طالبة التدريب امليداين لقسم الطفولة املبكرة "التعلم عن بعد"

األسابيع

املراحل

بنود التقييم

املهام

1

0

2

3

4

5

تالحظ و تناقش املواقف التعليمية يف ضوء املعايري النمائية للطفل
تُعرض على الطالبة املعلمة تسجيالت مرئية أو منوذج مطبوعة  ،ملالحظةاألداء التدريسي تشمل( :تنظيم بيئة تعلم –توجيه سلوك –خطة تدريس)
تستخدم الطالبة املصادر التالية لتنفيذ مجيع مهام التدريب امليداين:

األسبوع األول

1441/7/20هـ

-1الدخول ملنصة كـ  ،واختيار احد األنشطة أو الربامج أو االسرتاتيجيات
وتطبيقها خالل أسابيع التكليف(ال يقل عن  3مواد)
 -2مصادر متنوعة خمتلفة (كتاب التدريب امليداين /برامج تقنية /
النمذجة
واسرتاتيجيات اثرائية)
 -3مصادر ومناذج اثرائية من الطالبة استفادت منها خالل فرتة التدريب
امليداين

توجه سلسلة من األسئلة حول املوضوع اليت تشاهده
تعرض بدائل السرتاتيجيات متنوعة ملا مت مشاهدته من مواقف
تعليمية
تقييم املهارات اليت مت مناقشتها يف املوقف التعليمي
توظف جتارهبا السابقة يف املواقف اجلديدة.
تقرتح أفكار أو طرق جديدة يف املواقف التعليمية املعروضة يف ضوء
نظرايت التعلم.
الدرجة
اجملموع
30

ختصص احملاضرة األخرية يف هذا األسبوع لتقوي أداء الطالبة ورصد الدرجة
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أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:

مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت وتشمل:

-1احملاكمة العقلية الفعالة

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

 -2استخدام تفكري النظم

- 3صوغ أحكام وصنع قرارات.
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األسابيع

املراحل

األسبوع الثاين

املمارسة

بنود التقييم

املهام
تكلف الطالبة املعلمة ابلتخطيط ملوقف تعليمي وتنفيذه
بشكل مباشر أو مسجل حبيث:

تعد خمطط تفصيلي ملوقف تعليمي (ألحد فرتات الربانمج اليومي)
تصمم املوقف التعليمي بطريقتها اخلاصة (أفكار ذاتية)
تقدم املوقف التعليمي مراعية ميول و اهتمامات األطفال (شاملة)

-1ختطط الطالبة ملوقف تدريسي متكامل ألحد فرتات

1441/7/27هـ

الربانمج اليومي (تقدمي  3فرتات خمتلفة حبيث متر ابملراحل
التالية :ختطط كتايب ←تدريس مصغر ←تغذية راجعة)
-2تعرض الطالبة مجيع املواد والصور واملقاطع
واالسرتاتيجيات اليت اتبعتها يف تنفيذ املوقف
 -3تقومي الدرس املصغر تقوميا ذاتيا من جانب املتدرب،
املشرف والزمالء.

تنتقي األنشطة اليت تطور مهارات الطفل النمائية
توظف التقنية يف تطبيق النشاط مع مراعاة التنوع واحلداثة
تدير املوقف التعليمي بطريقة فعالة حبيث تشمل (التنفيذ ←توظيف
الوسيلة ←التقومي).
الدرجة

اجملموع

ختصص احملاضرة األخرية يف هذا األسبوع لتقوي أداء
الطالبة ورصد الدرجة
أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:

-1اإلبداع والتجديد

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

0

1

2

3

4

5

 -2االستخدام الفعال للتقنية

30
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 -3التواصل و التشارك
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األسابيع

املراحل

األسبوع الثالث

إعادة املمارسة

التقييم
وتقييم طالبة التدريب امليداين لقسم الطفولة املبكرة "التعلمبنود
املهام
عن بعد"
خطة
تعد خمطط تفصيلي ليوم دراسي متكامل
تكلف الطالبة املعلمة ابلتخطيط ليوم تعليمي وتنفيذه
بشكل مباشر أو مسجل حبيث:

1441/8/5هـ

-1ختطط الطالبة ليوم تعليمي متكامل (حبيث متر ابملراحل
التالية :ختطط كتايب ←تدريس مصغر ←تغذية راجعة)
-2تعرض الطالبة مجيع املواد والصور واملقاطع
واالسرتاتيجيات اليت اتبعتها يف تنفيذ املوقف)
 -3تقومي الدرس املصغر تقوميا ذاتيا من جانب املتدرب،
املشرف والزمالء.

تصمم اليوم الدراسي بطريقتها اخلاصة (أفكار إبداعية)

تنتقي أنشطة مراعية ميول و اهتمامات ومهارات األطفال
توظف التقنية يف تطبيق النشاط مع مراعاة التنوع واحلداثة
تدير اليوم الدراسي متكامل بطريقة فعالة.
تطور مستوى األداء بناء على (تقومي املشرف و األقران)
الدرجة

اجملموع
30

ختصص احملاضرة األخرية يف هذا األسبوع لتقوي أداء
الطالبة ورصد الدرجة
أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:

-1اإلبداع والتجديد

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

 -2االستخدام الفعال للتقنية
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 -3املرونة والتكيف
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األسابيع

املراحل

املهام
تصمم الطالبة املعلمة ابلتنسيق مع املشرف أحد

املقرتحات التالية:

وحدة تعليمية متكاملة لرايض األطفالمشروع تربوياألسبوع الرابع

1441/8/12هـ

1

تظهر اإلبتكار عند اختيارها ألنشطة املهمة املطلوبة
تظهر معرفة واسعة مبحتوى املواد الدراسية وفهما ملفاهيمها اهلامة و الرئيسية
تكامل بني حمتوى اجملاالت املختلفة يف املنهاج
ختتار خربات ونشاطات ممتعة ومناسبة تطوراي للطفل
تنسق بني أهداف املهمة املطلوبة(.شاملة-إمكانية التحقق -مالئمة للمرحلة العمرية)

برانمج تعليميالتصميم

بنود التقييم

0
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5

تطبق املهمة يف ضوء الفرتة الزمنية املتاحة

-روضة افرتاضية

الدرجة

مع مراعاة املرور مبرحلة (التخطيط والتصميم
والتنفيذ والتقومي) حىت تتمكن من أداء املهارة
ابملستوى املطلوب حلد االتقان.
اجملموع

ختصص احملاضرة األخرية يف هذا األسبوع لتقوي
أداء الطالبة ورصد الدرجة

30
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أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:
-1اإلبداع والتجديد

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

 -2اإلنتاجية

 -3املبادرة وتوجيه الذات
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األسابيع

املراحل

األسبوع اخلامس

التنفيذ

بنود التقييم

املهام
تنفذ وتقوم الطالبة املعلمة ابلتنسيق مع املشرف
أحد املقرتحات التالية:

-وحدة تعليمية متكاملة لرايض األطفال

1441/8/19هـ

والتقوي

تظهر اإلبتكار عند اختيارها ألنشطة املهمة املطلوبة
تظهر معرفة واسعة مبحتوى املواد الدراسية وفهما ملفاهيمها اهلامة و الرئيسية
تكامل بني حمتوى اجملاالت املختلفة يف املنهاج

-مشروع تربوي

ختتار خربات ونشاطات ممتعة ومناسبة تطوراي للطفل

-برانمج تعليمي

تنسق بني أهداف املهمة املطلوبة(.شاملة-إمكانية التحقق -مالئمة للمرحلة العمرية)

-روضة افرتاضية

تطبق املهمة يف ضوء الفرتة الزمنية املتاحة

الدرجة
اجملموع

ختصص احملاضرة األخرية يف هذا األسبوع لتقوي
أداء الطالبة ورصد الدرجة
أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:

-1اإلبداع والتجديد

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة
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 -2اإلنتاجية
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 -3املبادرة وتوجيه الذات
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األسابيع

املراحل

بنود التقييم

املهام

0

1
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4

5

اكتمال مكوانت ملف األعمال (حسن املظهر و البياانت األساسية)
يراعي ملف االجناز التسلسل املنطقي يف تطور اخلربات

األسبوع السادس

1441/8/26هـ

مراجعة الربانمج او الوحدة املقدمة واملرحلة السادسة:
تقدمي البدائل
املراجعة
عرض ملف إجناز أعمال الطالبةوتقدي البدائل
املعلمة.

يظهر يف ملف االجناز حسن توظيف الطالبة املعلمة للوسائل يف ادائها للمهمات التعليمية
يشمل على أتمالت الطالبة املعلمة يف ما مت إجنازه من أعمال
تقدمي بدائل مناسبة لنقاط الضعف اليت مت توجيه الطالبة عليها
تدد املهارات التطويرية للمارسات املهنية هلا يف املستقبل

الدرجة
اجملموع
30

أهداف املرحلة :على الطالبة استخدام املهارات التالية إلمتام املهام هلذا األسبوع:

-1اإلبداع والتجديد

لجنة التدريب الميداني قسم الطفولة المبكرة

 -2اإلنتاجية
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 -3املبادرة وتوجيه الذات
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