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 التميز التربوي  ارشادات ونصائح الكتابة في معايير جوائز

 (2022-2021)دورة عام 

 

 عشرة لسادسةاالدورة  –المعلم المتميز  جائزة

 السابعةالدورة  – المتميز المدير جائزة
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 :عامة رشاداتإ .1

تربوية لكل ا )فهم الدالالت العلمية والا جيد  وفهمها فهم   ،متعمقةقراءة المعايير قراءة  
 بطريقة مباشرة. ومؤشراته للمعياروااللتزام بكتابة المطلوب  ،مصطلح(

على  وزيع صفحة الكتابة بشكل منطقيتو ،استخدام لغة المتكلم عند الكتابة بالمعايير 
على حساب المؤشرات  واحد وعدم اإلكثار من الكتابة حول مؤشر ،المعيار  شراتمؤ

 األخرى في المعيار.

 المرشح عن نفسهن يعبر أ ي  أ   ؛ايكون التعبير في الكتابة مخصص   أن على الحرص 
و أرسة وليس المد ،و المبادرةأالمشاركة  أوه هو الذي يقوم بالعمل ن  أويبين  ،وتخصصه

 .نواآلخر

ا ما يتم ع غالب  بدافي معيار االبتكار واإل :مثل  ف ؛عدم الخلط بين متطلبات المعايير المختلفة 
لطلبة وقدراتهم بعة في الكشف عن استعدادات ات  الخلط بين استراتيجيات التعليم والتقويم الم  

 التعليمية. ةالتعلميبعة في العملية ت  وبين استراتيجيات التدريس والتقييم الم   ،وذكاءاتهم

اللكتروني االنظام قبل إرسالها عبر ء اإلملئية التأكد من خلو كتابات المعايير من األخطا 
 المخصص للجائزة.

 :ضمنالكتابة  .2

في  دورك تبين ، ووالطالب هو األساس ،ل(تأم   ،تنفيذ ،منهجية واضحة ومحددة )تخطيط 
 .ونشطة ةآمن تفاعلية مدرسية بيئة إيجاد

رتيب األفكار تتساعدك في  حيث ة  كاف   وشمولها المعيار في الم وض حة المؤشرات ق  ف  و   تسلسل 
 .المؤشرات أو دالالت أو أرقام عناوين إبراز مع والتدرج بها أثناء الكتابة،

 .كافةمؤشرات مضيئة عن عملك في المعايير  

ئي والبعد عن )التركيز على البعد اإلجرا عن األداء الفعلي في عملك رب   ـعطريقة إجرائية ت   
 . الجانب النظري(

 

 :والشواهد األدلة .3

 تقدمت التي لفئةل ومناسبة ،الميداني عملك من)أمثلة واقعية(  متنوعة وشواهد أدلة ذكر 
 .اج  ه  ن  م  م   اوفكر   امنتمية بطريقة منظمة تعكس تخطيط  و ،عنها

اتك وتعكس ممارس ى المستوى العادي والمألوفالتركيز على نوعية األمثلة التي تتعد   
 .العملية

 معيار صاحب العلقة.التصنيف األدلة والشواهد تحت  

 م الطلب.ما سيكون بعد تقدي أساس علىوليس  ،زنج  أ  ما أساس  علىتوثيق األدلة والشواهد  

 .بها ت  يجب إظهار المساهمة التي ق م   في حال ذكر دليل أو شاهد لعمل جماعي  
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 االبتعاد عن: .4

 غاالة في الكتابة بالمعايير.م  ال 

 .التربوية الكتابة النظرية من المراجع والكتب 

 عن نفسك   ر  ـب   ـ)ع   صيةالشخ كعن تجربت تكتبن أفمن الجميل  ،كتاباتهم تقليد اآلخرين في 
 .(أنت

  .أو تكرارها مؤشراته أو المعيارشرح العبارات الواردة في  

 ليةالعم ممارساتكب تتعلقذكر أمثلة محددة وواضحة  دوننشائية حول المؤشر الجمل اإل 
 المعني.المؤشر ب المرتبطة

 

 


