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قراءة المعايير قراءة متعمقة، وفهمها فهًما جيًدا (فهم الدالالت العلمية والتربوية لكل مصطلح)، 
وااللتزام بكتابة المطلوب للمعيار ومؤشراته بطريقة مباشرة. 

استخدام لغة المتكلم عند الكتابة بالمعايير، وتوزيع صفحة الكتابة بشكل منطقي على مؤشرات  
المعيار، وعدم ا�كثار من الكتابة حول مؤشر واحد على حساب المؤشرات ا�خرى في المعيار. 

الحرص على أن يكون التعبير في الكتابة مخصًصا؛ أَْي أن يعبر المرشح عن نفسه وتخصصه، ويبين أنَّه
هو الذي يقوم بالعمل أو المشاركة أو المبادرة، وليس المدرسة أو ا©خرون. 

عدم الخلط بين متطلبات المعايير المختلفة؛ فمثًلا: في معيار االبتكار وا�بداع غالًبا ما يتم الخلط بين 
استراتيجيات التعليم والتقويم الُمتَّبعة في الكشف عن استعدادات الطلبة وقدراتهم وذكاءاتهم، 

وبين استراتيجيات التدريس والتقييم الُمتَّبعة في  التعليمية. 

التأكد من خلو كتابات المعايير من ا�خطاء ا�مالئية وا�لتزام با�مور التنسيقية مثل حجم الخط 
ونوعه  والمسافات بين ا�سطر  قبل إرسالها عبر النظام االلكتروني المخصص للجائزة. 

االلتزام بالكتابة عن المعايير جميعها دون استثناء مع االلتزام بـ(جميع / بعض) مؤّشرات المعيار. 

ل)، والطالب هو ا�ساس، و تبين دورك في إيجاد  Âمنهجية واضحة ومحددة (تخطيط، تنفيذ، تأم
بيئة مدرسية تفاعلية آمنة ونشطة. 

ًة حيث تساعدك في ترتيب  حة في المعيار وشمولها كافَّ تسلسل َوْفَق المؤشرات الُموضَّ
ا�فكار والتدرج بها أثناء الكتابة، مع إبراز عناوين أو أرقام أو دالالت المؤشرات. 

مؤشرات مضيئة عن عملك في المعايير كافة. 

ر عن ا�داء الفعلي في عملك (التركيز على البعد ا�جرائي والبعد عن الجانب  طريقة إجرائية ُتعـبِّ
النظري).  
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تجاوز الحّد ا�قصى للكلمات حسب الموّضح بجانب كّل معيار. 

يتك (كاسم مدرستك، مديرّيتك، أسماء  ا�شارة إلى اسمك أو إلى ما يدلÂ على ُهوِّ
أشخاص/ مناطق محّددة، إلخ) خالل الكتابة عن المعايير. 

نسخ مؤّشرات المعيار في المساحة المخّصصة للكتابة في المعيار. 

نسخ كتابة معيار إلى معيار آخر. 

الُمغاالة في الكتابة بالمعايير. 

الكتابة النظرية من المراجع والكتب التربوية. 

ـْر عن  تقليد ا©خرين في كتاباتهم، فمن الجميل أن تكتب عن تجربتك الشخصية (َعـبِّ
نفسَك أنت). 

شرح العبارات الواردة في المعيار أو مؤشراته أو تكرارها.  

الجمل ا�نشائية حول المؤشر دون ذكر أمثلة محددة وواضحة تتعلق بممارساتك 
العملية المرتبطة بالمؤشر المعني. 


