�س�ؤال وجواب
جائزة المعلم المتميز  -الدورة الثانية ع�شرة
جائزة المدير المتميز  -الدورة الخام�سة
�أ�سئلة حول التر�شيح والأهلـ َّية:
1.1من ال�شخ�ص الذي يحقُّ له �أن ُي ِّ
مديرا ؟ وما الإجراءات الالزمة لذلك؟
ر�شح معل ًما/
ً
ي�ستطيع � ُّأي فرد من �أفراد المجتمع المحلي و�/أو �أفراد البيئة التربوية �أن ُي ِّ
ر�شح معل ًما /مدي ًرا ،وذلك من خالل تعبئة الأنموذج الموجود على رابط
الموقع الإلكتروني لجمعية الجائزة (.)www.queenraniaaward.org
ُّ
التر�شح للجائزة؟
فـرغ
الم َّ
2.2هل ُي�س َمح للمعلم /المدير ُ
نعم ،على �أن:
• •يكون تفريغه ب�سبب (دورة تدريبية� ،أو مناهج ،)...،و�أال يتع َّدى ف�ص ًال درا�س ًّيا واحدً ا.
• •يكون على ر�أ�س عمله بو�صفه معل ًما /مدي ًرا في المدر�سة خالل فترة التقييم الميداني.
• •ي�ستكمل جميع مراحل التقييم ال ُم َّ
و�ضحة في طلب التر�شيح �ضمن المواعيد ال ُمح َّددة لها.
3.3هل يحقُّ للمعلمة /المديرة �أن تتقدَّ م للجائزة خالل �إجازة الأمومة؟
نعم ،على �أن ت�ستكمل جميع مراحل التقييم ال ُم َّ
و�ضحة في طلب التر�شيح ،و�أن تكون على ر�أ�س عملها بو�صفها معلمة /مديرة في المدر�سة خالل فترة
التقييم الميداني.
التقدم للجائزة؟ وماذا �أُحقق �إذا �أ�صبحتُ من المتميزين؟
4.4ماذا ا�ستفيد من
ُّ
�أكدت نتائج الدرا�سة التقييمية لجمعية الجائزة للعام � 2015أنَّ ال ُمتقـدِّ مين من غير الفائزين قد ا�ستفادوا من تجربة التقدُّم كما هو ُمب َّين في الر�سم
التو�ضيحي �أدناه:
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و�إذا كنت من المتميزين ،ف�ستح�صل على حوافز معنوية ومادية كما هو ُم َّ
و�ضح �أدناه ،فجمعية الجائزة تحتـفي بالنجاح وتُح ِّفـز للمزيد:
الحوافز المادية لجائزة المعلم المتميز:
 .1الفائزون ب�شهادة تم ُّيز على م�ستوى المملكة:
• •المركز الأول 4000 :دينار �أردني (�أربعة �آالف دينار �أردني /متميز).
• •المركز الثاني 3000 :دينار �أردني (ثالثة �آالف دينار �أردني /متميز).
• •المركز الثالث 2000 :دينار �أردني (�ألفي دينار �أردني /متميز).
 .2الحا�صلون على �شهادة تقدير على م�ستوى المملكة  400دينار �أردني (�أربع مئة دينار �أردني /معلم).
الحوافز المادية لجائزة المدير المتميز:
 .3الفائزون ب�شهادة تم ُّيز على م�ستوى المملكة:
• •المركز الأول 5000 :دينار �أردني (خم�سة �آالف دينار �أردني /متميز).
• •المركز الثاني 4000 :دينار �أردني (�أربعة �آالف دينار �أردني /متميز).
• •المركز الثالث 3000 :دينار �أردني (ثالثة �آالف دينار �أردني /متميز).
 .4الحا�صلون على �شهادة تقدير على م�ستوى المملكة  500دينار �أردني (خم�س مئة دينار �أردني /مدير).
الحوافز المعنوية:
�إ�ضافة �إلى ما ُذ ِكر ،وبعد التكريم الملكي ،تبد�أ جمعية الجائزة م�سيرة عمل مع المتميزين �ضمن ميثاق عمل مكتوب ي�سعى �إلى دعم م�سيرتهم،
ومنحا وحوافزَ للمتميزين بنا ًء على
والم�ساهمة في ن�شر ثقافة التم ُّيز بما ُيط ِّور العملية التربوية بعنا�صرها كافة ،ف�ض ًال عن تقديم الجمعية
ٍ
ن�شاطات ً
�أ�س�س وا�ضحة و ُمو َّثـقة في وثيقة التع ُّهد مع المتميزين ،ت�شمل ما يلي:
 .1فر�ص تنمية �أكاديمية:
• •منح درا�سات عليا (ماج�ستير).
• •منح درا�سات عليا (دبلوم عالي).
• •منح تج�سير للبكالوريو�س.

 .2فر�ص تنمية مِ ْه ِن َّية:
• •دورات لغة �إنجليزية.
• •الملتقى الثقافي التربوي للمدار�س الخا�صة.
• •ن�شاطات تنمية ِم ْه ِن َّية �أخرى ح�سب الجهات الداعمة.

 .3فر�ص ُمقـدَّمة من وزارة التربية والتعليم:
• •رتبة �أعلى وفق معايير ُمح َّددة للمتميزين.
• •نقاط �إ�ضافية للتناف�س على المنح الدرا�سية.

 .4فر�ص ن�شر ثقافة التم ُّيز:
• •مجتمعات الممار�سة /المعرفة (بيئتي الأجمل).
• •لقاءات �إعالمية.
• •�سفير الجائزة في الميدان التربوي.

5.5هل يحقُّ للمعلمين /المديرين في المدار�س النموذجية التابعة للجامعات ،و�/أو المدار�س الخا�صة ،و�/أو مدار�س وكالة الغوث،
اال�شتراك في الجائزة؟
ال؛ لأنَّ الجائزة ت�ستهدف حال ًّيا المعلمين /المديرين في المدار�س الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ،عل ًما ب�أنَّ الجمعية �ستدر�س ا�ستحداث
جائزة لهذه الفئة من المدار�س م�ستقب ًال.

تقـدم زادت فر�صه بالفوز؟
للم ِّ
6.6هل كلما زاد عدد �سنوات الخبرة �أو درجة الم� َّؤهـل الع ّلمي ُ
هذا غير �صحيح؛ وذلك ح�سب نتائج الدرا�سة التقييمية لجمعية الجائزة للعام 2015؛ �إذ تب َّين منها:
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�إ�ضافة �إلى ذلك يمكن ِّ
االطـالع على تفا�صيل �أكثر في مجلة التميز -العدد الخا�ص بالفائزين ،الذي ي�صدر كل عام.
التقـدم للجائزة؟
7.7هل يحقُّ للمعلم /المدير الم�شترك في مبادرة �أو �أكثر ،مثل (التوعية ال�صحية ،مدر�ستي)...،
ُّ
�إنَّ ا�شتراك المعلم /المدير في �أي مبادرة من المبادرات الموجودة في الميدان التربوي ال يتعار�ض �إطال ًقا مع تقدُّمه للجائزة في حال امتالكه
م� ِّؤهالت ُّ
التر�شح لها.

�أ�سئلة خا�صة بجائزة المعلم المتميز فقط:
8.8معلم ال يوجد لتخ�ص�صه م�شرف تربوي حالي ،فمن �أين يح�ضر ر�سالة التو�صية الخا�صة بالم�شرف التربوي؟
يتوج ُـب عليه �إح�ضار ورقة ر�سمية من مديريته تُـثبت ذلك ،و�أن ي�ستبدل ورقة تو�صية
في حال عدم وجود م�شرف تربوي لتخ�ص�ص المعلم في المديريةَّ ،
الم�شرف التربوي بورقة تو�صية من مديره الحالي كما هو ُم َّ
و�ضح في طلب التر�شيح.
يتقدم عن الفئة الرابعة �أم عن الفئة الخام�سة؟
�9.9إذا كان المعلم ُيد ِّر�س مادة �أكاديمية لطلبة الم�سار ال ِم ْه ِن ّي ،فهل َّ
يتقدّم عن الفئة الأقرب �إليه (الرابعة �أو الخام�سة) ،عل ًما ب�أنَّ المعايير كافة
• •�إذا كان المعلم ُيد ِّر�س طلبة الم�سار المِ ْه ِن ّي والأكاديمي ،في�ستطيع �أن َ
في جميع مراحل التقييم �س ُتقـ ّيم على �أ�سا�س الفئة التي تق َّدم عنها وطلبتها.
يتقدّم عن الفئة الخام�سة.
• •�إذا كان المعلم ُيد ِّر�س مادة �أكاديمية لطلبة الم�سار المِ ْه ِن ّي فقط ،عليه �أن َ

�أ�سئلة حول تعبئة طلب التر�شيح:
1.1هل يمكن ا�ستخدام الم�صطلحات التربو َّية في كتابات المعايير؟
نعم ،يمكن ا�ستخدام الم�صطلحات التربو َّية ،ومن المهم �شرح كيف َّية توظيف هذه الم�صطلحات �ضمن �إجراءاتك العمل َّية.
2.2ما المق�صود بم�صطلح الأوعية المعرفية المعتمد في معايير التميز لجوائز الجمعية؟
الأوعية المعرفية :جميع الو�سائل �أو القنوات التي تدون عليها المعلومات وتُحتفظ ثم ت�سترجع عند الحاجة �إليها؛ حيث �أنه يمكن من خاللها نقل
المعلومات �إلى الم�ستفيدين منها ب�شكل ُيعين على ك�سب المعرفة والتثقيف الذاتي (م�صادر ورقية� ،سمعية ،ب�صرية ،الم�صادر الإلكترونية ...وغيرها).
3.3ما الهدف من ر�سالة التو�صية؟ وكيف يمكن الت�أكـد من �صحة المعلومات الواردة فيها؟
تهدف ر�سالة التو�صية (كما هو ُمب َّين في تعليمات ر�سالة التو�صية الموجودة في طلب التر�شيح) �إلى �إ�شراك �أ�شخا�ص معنيين بعمل المعلم /المدير
(وعلى ر�أ�سهم الم�شرف التربوي لجائزة المعلم المتميز ،ومدير التربية والتعليم لجائزة المدير المتميز) في م�ساعدة الجمعية على التع ُّرف �إلى
كفاءات ال ُم َّ
ر�شح وقدراته ،عل ًما ب�أ َّنه يتم الت�أكد من �صحة المعلومات الواردة في ر�سالة التو�صية �أثناء الزيارة الميدانية.
4.4ما �أهمية التقرير ال�شامل للفئة ،وكيف يمكن الح�صول عليه؟
ر�شحين في كل فئة على حدة ،ويمكن الإفادة منه ِّ
ُي َع ُّد التقرير ال�شامل خال�صة تقييم ال ُمقـ ِّيمين بعد االنتهاء من الزيارات الميدانية لجميع ال ُم َّ
باالطالع
على نقاط القوة ومجاالت التح�سين الموجودة فيه ،التي تُـم ِّكن المعلم /المدير من تقييم ذاته لمعرفة نقاط القوة الم�شتركة لديه مع فئته؛ لتعزيزها
ومعرفة مجاالت التح�سين الم�شتركة للعمل عليها ،وللح�صول على التقرير ال�شامل للفئة يرجى زيارة موقع جمعية الجائزة وتعبئة �أنموذج طلب تقرير.
5.5لماذا ال يتم الك�شف عن نماذج كتابات معايير لأ�شخا�ص كانوا من المتميزين؟
لأنَّ الهدف �أن ُيق ِـدّم كل معلم /مدير تجربته الخا�صة من واقع حياته المِ ْه ِن ّية والعمل َّية ،وب�أ�سلوبه الخا�ص الذي ُيم ِّثـله وحده.
6.6ما الإجراء المنا�سب في حال انتقال المعلم /المدير بعد تقديم طلب التر�شيح �إلى مدر�سة �أخرى؟
ن�سق الجائزة في مديريته بت�أهُّـله للتقييم الميداني ،و ُيخ ِّيره بين �أن ُيـق َّيم في
في حال ت�أهُّـل المعلم /المدير �إلى مرحلة التقييم الميدانيُ ،يخبره ُم ِّ
ن�سق الجمعية برغبة المعلم/المدير النهائية.
المدر�سة التي ق َّدم طلبه منها� ،أو في المدر�سة المنقول �إليها ،ثم ُيع ِلم ال ُم ِّ

�س�ؤال خا�ص بجائزة المعلم المتميز:
7.7عند كتابة المعايير ،هل يجب تخ�صي�ص الكتابة عن الفئة /تخ�ص�ص المعلم؟
نعم ،يجب الكتابة عن واقع المعلم بو�صفه معل ًما �ضمن الفئة التي تق َّدم عنها ،مع تو�ضيح تخ�ص�صه؛ ل َّأن ذلك �سي�ساعد ال ُمقـ ِّيم في التع ُّرف �إليه،
وتقييم �أدائه على نح ٍو �أف�ضل.

�س�ؤال خا�ص بجائزة المدير المتميز:
8.8بما يتعلق بالخطة التطويرية ،هل المطلوب �إر�سال الخطة التطويرية الأ�صلية؟
تطلب جمعية الجائزة ُم َّلخ ً�صا للخطة التطويرية ال يتع َّدى مجموع �صفحاته خم�س �صفحات ،كما هو ُم َّ
و�ضح في طلب التر�شيح ،و ُم�صا َد ٌق عليه من
المعنيين �ضمن �أنموذج غالف الخطة التطويرية.

�أ�سئلة حول مرحلة الت� ُّأهـل للتقييم الكتابي (خا�صة بجائزة المعلم المتميز فقط)
1.1ما مرحلة الت� ُّأهـل للتقييم الكتابي؟
مرحلة الت�أهُّـل للتقييم الكتابي مرحلة عملت جمعية الجائزة على ا�ستحداثها في العام  ،2013وهي المرحلة التي ت�سبق مرحلة التقييم الكتابي،
وتهدف هذه المرحلة �إلى �إعطاء المعلمين فر�صة �إظهار ما يتم َّثـلونه و ُي ِّ
وظـفونه من �أ�سا�سيات تربوية في عملهم َوفق المعايير الت�سعة ،وفي ظروف
وحدة لجميع ال ُمتق ِـدّمين من خالل �أداة ُمح َّددة .وبنا ًء على نتائج هذه المرحلة ،يتم ت�أهيل طلبات المعلمين الذين ح�صلوا على �أعلى التقديرات
ُم َّ
ُحدّده الجمعية؛ لتت� َّأهـل طلباتهم لمرحلة التقييم الكتابي ،وبذا تكون هذه المرحلة داع ًما �إ�ضاف ًّيا للمعلمين الذين لم ُين�صفوا
ح�سب الم�ستوى الذي ت ِ
�أنف�سهم في كتاباتهم.
2.2ما تعليمات الجمعية الخا�صة بهذه المرحلة؟
خ�ص َ�ص ْين لعقد هذه المرحلة ،و�إنجاز ترتيبات المديرية في ما يتع َّلق بالموا�صالت
ن�سـقي جمعية الجائزة؛ لمعرفة الموعد والمكان ال ُم َّ
• •االت�صال ب ُم ِّ
(في حال الرغبة في ا�ستخدامها).
حدّد في مكان عقد المرحلة.
• •التواجد قبل �ساعة من الموعد ال ُم َ
• •�إح�ضار ال ُه ِو َّية ال�شخ�ص َّية.
المـ َتّخذ في حال عدم ح�ضور مرحلة الت� ُّأهـل للتقييم الكتابي؟
3.3ما الإجراء ُ
� ُّأي معلم يتغ َّيب عن مرحلة الت�أهُّـل للتقييم الكتابي ُي�ستث َنى طلبه من مراحل التقييم الأخرى ،بنا ًء على ما ورد في طلب التر�شيح.
قـدمها الجمعية لمن خا�ض هذه المرحلة؟
4.4ما التغذية الراجعة التي �س ُت ِّ
بعد االنتهاء من هذه المرحلة ،تُع َلن �أ�سماء المعلمين الذين اجتازوها وت� َّأهلوا لمرحلة التقييم الكتابي ،ثم تُ�صدر الجمعية تقري ًرا فرد ًّيا لكل معلم
تقـ َّدم لهذه المرحلة؛ لتو�ضيح �أدائه فيها.

�أ�سئلة حول مرحلة المقابالت ما قبل الميداني (جائزة المعلم /المدير المتميز)
1.1ما مرحلة مقابالت ما قبل الميداني؟
مرحل ُة مقابالت ما قبل الميداني مرحلة عملت جمعية الجائزة على ا�ستحداثها في العام  2013لجائزة المعلم المتميز 2017ولجائزة المدير المتميز
 ،2017وهي المرحلة التي ت�سبق الزيارة الميدانية وتلي مرحلة التقييم الكتابي ،وتُجرى فيها مع المعلمين /المديرين مقابالت بهدف التع ُّرف �إلى
وتجارب فعل َّية من ممار�ساتهم في الميدان التربوي تتَّ�سق مع
الم� َّؤهلين منهم لهذه المرحلة ،والك�شف عن �شخ�ص َّياتهم وقدرتهم على عر�ض �أمثلة
َ
معايير الجائزة؛ بهدف تحديد:
• •الم� َّؤهلين لمرحلة التقييم الميداني.
• •الحا�صلين على �شهادات تقدير على م�ستوى المديرية.
• •الحا�صلين على تقرير تغذية راجعة فقط.
2.2ما طبيعة المقابلة التي تكون في ذلك اليوم؟
هي مقابلة �شخ�ص َّية مدتها ( )20دقيقة ،بم�شاركة خبراء تربويين ،يتم فيها التع ُّرف �إلى �شخ�صية المعلم /المدير ،واكت�شاف قدرته على عر�ض �أمثلة
وتجارب فعل َّية من ممار�ساته في الميدان التربوي.
َ
3.3ما الملفات المطلوب �إعدادها لهذه المقابلة؟
ال تحتاج هذه المقابلة �إلى �أي ملفات �أو تح�ضيرات ُم�س َبـقة.
4.4ما تعليمات الجمعية الخا�صة بهذه المرحلة؟
ن�سقي جمعية الجائزة؛ لمعرفة ترتيبات المديرية في ما يتعلق بالموا�صالت (في حال الرغبة في ا�ستخدامها).
• •االت�صال ب ُم ِّ
حدّد في مكان عقد المقابالت.
• •التواجد قبل ن�صف �ساعة من الموعد ال ُم َ
• •�إح�ضار �صورة عن ال ُه ِو َّية ال�شخ�ص َّية.
للمع ِّلمين /المديرين الم� َّؤهـلين لمرحلة مقابالت ما قبل الميداني؟
5.5ما الن�صائح التي ُت ِّ
ـقدمها ُ
• •الإفادة من وقت المقابلة ،ب�إظهار م� ِّؤ�شرات م�ضيئة عن المعلم /المدير �أثناء �إجابته على �أ�سئلة المقابلة.
• •�إعطاء �صورة لأع�ضاء لجنة المقابالت تعك�س واقع عمل المعلم /المدير و�إنجازاته بطريقة �إجرائ َّية.
المـتَّخذ في حال عدم ح�ضور المقابالت؟
6.6ما الإجراء ُ
� ُّأي معلم /مدير يتغ َّيب عن مرحلة مقابالت ما قبل الميداني ُي�ستث َنى طلبه من مراحل التقييم الأخرى ،بنا ًء على ما ورد في طلب التر�شيح.
قـدمها الجمعية لمن خا�ض هذه المقابلة؟ ومتى؟
7.7ما التغذية الراجعة التي �س ُت ِّ
بعد االنتهاء من هذه المرحلة ،تُع َلن �أ�سماء المعلمين /المديرين الذين اجتازوها وت� َّأهـلوا للزيارات الميدانية ،ثم تُ�صدر الجمعية تقري ًرا فرد ًّيا لكل
معلم /مدير ح�صل على كتاب م�شاركة بالجائزة �أو �شهادة تقدير على م�ستوى المديرية ُي ِّ
و�ضح �أداءه في هذه المرحلة ،با�ستثناء الم� َّؤهـلين للتقييم
الميداني؛ حيث يح�صلون على تقرير تغذية راجعة عن �أدائهم بعد الحفل الملكي.

�أ�سئلة حول التقييم الميداني (جائزة المعلم /المدير المتميز):
المقـ ِّيمون؟
1.1من هم ُ
تقوم جمعية الجائزة �سنو ًّيا بالإعالن في ال�صحف اليومية عن رغبتها في ان�ضمام تربويين �أكفاء للعمل معها �ضمن فريق التقييم ح�سب المعايير/
ال�شروط التالية:
الخبرات المِ ْه ِن َّية:
• •جائزة المعلم المتميز� :أن تتوافر لدى ُمق ِّيم جائزة المعلم المتميز خبرة ال تق ُّل عن خم�س �سنوات في مجال التدري�س.
• •جائزة المدير المتميز� :أن تتوافر لدى ُمـق ِّيم جائزة المدير المتميز خبرة ال تق ُّل عن خم�س �سنوات في مجال الإدارة المدر�سية.
�أن يكون مُواكِـ ًبا للم�ستجدَّات التربو َّية.
يخ�ضع ال ُمتقدِّ مون الذين تنطبق عليهم ال�شروط لمقابلة �شخ�ص َّية ودورة تح�ضير َّية ،ثم يتم اختيار الم� َّؤهلين منهم للتعاقد معهم ،ثم يتم تدريبهم
في ور�شات عمل لمراحل التقييم الكتابي ومقابالت ما قبل الميداني والميداني ،عل ًما ب�أنَّ الجمعية ت�ستثني من فريق التقييم جميع الم�شرفين
التربويين ومديري المدار�س والمعلمين والمر�شدين التربويين والمعنيين في المديريات القائمين على ر�أ�س عملهم في القطاعين الحكومي
والخا�ص؛ ً
حفاظا على الحيادية والمو�ضوعية.
2.2ما دور المعنيين في عملية التقييم الميداني؟
ٍّ
ن�سق جمعية الجائزة ومدير المدر�سة وجميع المعنيين بموعد زيارة ال ُم َّ
ر�شح ،كما يتم �إعالم كل منهم بالمطلوب منه قبل
يتم �إعالم مدير التربية و ُم ِّ
�أ�سبوع على الأقل من موعد زيارة ال ُم َّ
ر�شح ميدان ًّيا.
3.3ما التوثيق المطلوب للجائزة؟
التوثيق يعني حفظ المعلومات وتن�سيقها وتبويبها وترتيبها؛ للإفادة منها بهدف التطوير .ويتم َّثـل هدف الجائزة من التوثيق في م�ساعدة ال ُم َّ
ر�شح
على �إظهار وثائق تثبت �أعماله �ضمن كتاباته في المعايير ،ومن الأمثلة على التوثيق� :صورة ،كتاب ،كتاب ر�سمي ،ت�سجيالت �صوتية وفيديو ،ملفات
�إلكترونية وورقية.
4.4كم عدد الملفات المطلوب �إعدادها عند الزيارة الميدانية؟
حدّد من الملفات ،و�إ َّنما يتم ِّ
تو�ضح تم ُّيز ال ُم َّ
االطالع على الملفات التي ِّ
ر�شح وتعك�س كتاباته للمعايير.
ال يوجد عدد ُم َ
5.5يقول بع�ضهم �إنَّ لجنة التقييم ال تعطي الزيارة الميدان َّية وق ًتا كاف ًّيا؟
� َّإن الزيارة الميدان َّية ُمح َّددة بدوام يوم درا�سي كامل (بداية من ح�ضور الطابور ال�صباحي حتى نهاية اليوم المدر�سي) ،وبنا ًء عليه يكون دور لجنة
التقييم ا�ستثمار هذا الوقت ِّ
لالطالع على �أبرز الأد َّلة وال�شواهد والأ�شخا�ص المعنيين ،ومن الأخطاء ال�شائعة لدى بع�ضهم اعتقادهم ب�أنَّ لجنة التقييم
�إنْ لم َّ
تطلع على جميع الأعمال والملفات والطلبة والأ�شخا�ص المعنيين ،فهي بذلك لم ُت ْع ِط ال ُم َّ
ر�شح الوقت الكافي لإبراز �أعماله .وفي هذا ال�سياق،
خ�ص�ص للزيارة �ضمن المحطات التي ج َّهزتها ُم�س َبـ ًقا ،وال ُم َّتــفق عليها م َع ال ُم َّ
ر�شح في بداية الزيارة؛
ن�ؤكد �أنَّ لجنة التقييم ت�ستثمر الزمن ال ُم َّ
ِّ
نوعا وك ًّما.
لالطالع على �أبرز الأد َّلة وال�شواهد ً

المقــ ِّيم؟
6.6كيف نت�أ َّكد من � َّأن التقييم
مو�ضوعي وال يعتمد على مزاج َّية ُ
ٌّ
• •تعقد الجمعية قبل مرحلة الزيارات الميدانية دورة تدريبية لل ُمـقـ ِّيمين حول �آليات التقييم الميداني.
• •ت�ستند لجنة التقييم في تقييم المعلم /المدير ال ُم َّ
ر�شح �إلى قواعد ت�صحيح ُمعت َمدة لدى الجمعية.
• •يتك َّون فريق التقييم الميداني الواحد من ثالثة ُمقـ ِّيمين.
ر�شحِّ ،
باالطالع على كتاباته وتحديد الأمور التي َ�س ُي َ
• • ُي ِع ُّد فريق التقييم م�ستلزمات الزيارة الميدانية قبل مدة كافية من زيارة ال ُم َّ
نظ ُر فيها �أثناء
الزيارة الميدانية.
• • ُيقـ ِّيم فريق التقييم ال ُم َّ
ر�شح ،و ُيد ِّون تقييمه قبل مغادرة المدر�سة ،حتى ال يترك � َّأي �شيء دون تدوينه.
• •تُجري اللجنة الفن َّية والجمعية تدقي ًقا داخل ًّيا وخارج ًّيا ب�شكل م�ستمر لمراحل التقييم جميعها� ،ضمن �آل َّيات ُمتا َبعة وا�ضحة.
تقدمين؟
للم ِّ
7.7ما التغذية الراجعة التي ُت ِّ
قـدمها جمعية الجائزة ُ
ُتـقدِّ م جمعية الجائزة نوعين من التقارير على النحو التالي:
تقارير فرد َّية:
• •تقرير نقاط القوة ومجاالت التح�سين :وهي تقارير ت�صدر لكل ُم َّ
ر�شح ي�صل �إلى مرحلة التقييم الميداني ،ت ِّ
ُو�ضح �أداءه �ضمن نقاط القوة
ومجاالت التح�سين.
• •تقرير ر�سم بياني :وهو تقرير ي�صدر لكل ُم َّ
ر�شح ح�سب المرحلة التقييم التي و�صل �إليها ،ت ِّ
ُو�ضح �أداءه في المجاالت الخا�صة للمرحلة �ضمن
ر�سم بياني.
تقارير �شاملة:
وهي التقارير التي تعك�س �أهم نقاط القوة ومجاالت التح�سين الم�شتركة بين جميع ال ُمتق ِـدّمين ،وهناك تقرير �شامل عن كل فئة من فئات الجائزة.
أثيرا في تقييم المعلم /المدير ،عل ًما ب�أنَّ هنالك تفاو ًتا في م�ستويات الطلبة و�إمكاناتهم
ُ 8.8يقال �إنَّ لن�سبة نجاح الطلبة ت� ً
وقدراتهم؟ فما ر�أي الجائزة في ذلك؟
تبحث الجائزة عن دور المعلم /المدير في دعم تعلم الطلبة وتح�سين �أدائهمِّ ،
بغ�ض النظر عن م�ستواهم �أو �إمكاناتهم �أو قدراتهم.

�أ�سئلة حول تحديد الم� َّؤهـلين للمراحل النهائ َّية /المراكز:
قـرر للمتميزين في كل عام؟ وما التخ�ص�صات المطلوبة؟
الم َّ
1.1ما العدد ُ
تعتمد جمعية الجائزة الختيارها المتميزين في كل دورة على من ُيح ِقـّق م�ستوى التم ُّيز المطلوب �ضمن َحدِّ تم ُّي ٍز ُتحدِّ ده الجمعية نف�سها كنتاج لمراحل
التقييم المختلفة ال ُم َّ
حدّدة ،ويمكن الرجوع �إلى �أعداد مجلة التم ُّيز الخا�صة بالجمعية
و�ضحة في طلب التر�شيح ،عل ًما ب�أ َّنه ال توجد تخ�ص�صات ُم َ
للأعوام .2016-2007
حج ُب ُ
بع�ض المراكز عن بع�ض الفئات؟
2.2لماذا ُت َ
جب المركز.
لأنَّ لكل مركز من مراكز الجائزة ح ُّد تم ُّي ٍز ُي ِّ
حد ُد الم� َّؤهـلين �إليه ،وفي حال كانت درجات الم� َّؤهـلين �أق َّل من َحدِّ التم ُّيز يت ُّم َح ُ

