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 مهام املىجه الفني
   

 ال بد من التذكير لمموجو الفني قبل استعراض الميام العممية والفنية والتربوية    
ميام ، وأىم أىدافو المراد تحقيقيا ؛ لكي يتبين لنا ىل التربوي الفني التوجيو  بتعريف

 . تم استيفاؤىا أم أصابيا قصور ونقص  الموجو المزمع أن يقوم بيا
 :ويعرف التوجيو الفني التربوي 

بنوعية التعميم من خبلل  رتقاءالا ربوية إشرافية متخصصة ، تيدف إلىت خدمة بأنو  
المعممين وغيرىم من أطراف العممية التربوية والتعميمية  تييئة أفضل الظروف التي تمكن

وىو عممية وقائية تشخيصية عبلجية  ، القيام بمياميم بشكل فاعل لتحقيق أىدافيا من
 مستمرة إلى تحقيق أىداف ة إبداعية تؤدي بطريقة تعاونية ـبنائي

  . العممية التعميمية

 
  :الفني  أىم أىداف التوجيوومن 

 بجميع جوانبو وعناصره الفنية تحسين وتطوير الموقف التعميمي .  

  النمو المستمر ، من خبلل العبلقات  مساعدة المعممين والمتعممين عمى
 .اإلنسانية

   فادة من نتائج التجارب البحثية المختمفة اإل التدريس من خبللتحسين عممية
  . وتطبيق وتعميم نتائجيا بتجريب

  ًوعممياً  زيادة نمو الموجو والمعمم مينيا .  

 العممية التعميمية عمى التزود بالثقافة  مساعدة المعممين والقائمين عمى
واالجتماعية والقيم المناسبة لتحسين العبلقة اإلنسانية  واالتجاىات الفكرية
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واالبتكار  مساعدتيم في اإلبداعوطريق تفييم أعمق لمنفس ولآلخرين ،  عن
 . والبحث وصوال إلى فيم غايات التربية وفمسفتيا

 عمى العممية التربوية جميع األطراف القائمة  توحيد رؤية تربوية مشتركة لدى
المتعممين النفسية والجسمية والعقمية  تكبلدراك مشالتعميمية من أجل إو

  . في حميا واالجتماعية واإلسيام

 تجييزات ، ونظم ، وتييئة المناخ الدراسي  تحسين ظروف البيئة الدراسية من
  .ونفسياً  المناسب مادياً 

  األىداف  الذي يحقق تطبيقبال باستمرار وتوظيفو األداء الفني لممعممين تطوير
  .المنشودة

 بما يحقق نتائج تربوية أفضل وأفضل تطوير وتحديث اإلدارة المدرسية .  

  المدرسية ، بحيث  بيئةفي تحسين ظروف ال إشراك البيئة المحيطة والتعاون
 . البيئة االجتماعية المحيطة تتوافق مع ثوابت

 لمعممية التعميمية بكل جوانبيا ، والتزويد  القيام بعممية التقويم المستمر
 . لكل ما ىو سمبي لكل ما ىو إيجابي وتجاوزاً  الراجعة تعزيزاً  بالتغذية

عمى  ولتحقيق ىذه األىداف يضطمع الموجو الفني بالميام العممية والفنية والتربوية
 :النحو اآلتي 

 

تتوزع ميام الموجو الفني وتتشعب لتشمل تقريبا كل عناصر العممية التربوية ،         
وحيثما وجدت جية ليا عبلقة مباشرة أو حتى غير مباشرة نجد أن لمتوجيو الفني دورا 

أن  نحصر كل ميام   لذلك فان من الصعب جداً  ؛فييا أو عمي األقل عبلقة معيا 
نكتفي بما ىو أساس وضروري ، وميم  وسوف، الموجو  الفني عمي نحو تفصيمي 

. وىو ما يجب أن يعرفو كل موجو فني يمارس مينتو 
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 : عممميام الموجو الفني تجاه الم: أوال 
في تفيم طبيعة عمميم وسمو رسالتيم  وأىمية اإلخبلص  عممينمساعدة الم .1

. واألمانة في تأدية عمميم 
لمتربية في دولة  الكويت  ين وتفيميم لميدف الشاملعممالمساعدة في تعريف الم .2

. وضرورة الحرص عمي تحقيقو من خبلل عمميم 
ين في معرفة األىداف التربوية بمستوياتيا المختمفة وكيفية عمممساعدة الم .3

. التوصل إلى تحقيقيا من خبلل عمميات التدريس 
العمل عمي توفير التقنيات التربوية البلزمة لتناول موضوعات المناىج الدراسية  .4

. ال ين بيا وبكيفية استخداميا بشكل صحيي  وفعّع عمميف الموتعر
وكيف يمكن  بيا ، وتعريفيمأىم المستجدات التربوية عمى ين عممالع الماطّع  .5

فادة منيا تطويعيا بما يتناسب مع مناخ التربية في دولة الكويت بحيث يمكن اإل
. بالدرجة القصوى الممكنة 

المختمفة ومميزات كل منيا وعيوبيا وكيف ق التدريس ائين بطرعممتعريف الم .6
يمكن استخدام كل منيا في تدريس موضوعات المقرر الدراسي بحيث يتم التوصل 

. بسيولة إلي تحقيق األىداف التربوية المنشودة 
 ريين بكيفية اإلعداد الصحيي لمدرس وأىمية كل من اإلعداد التحريعممتعريف الم .7

 . واإلعداد الذىني لموضوع الدرس أىدافًا وأداًء وتقويمًا 
ين وتدريبيم بشكل جيد عمي كيفية صياغة األىداف الخاصة عممتعريف الم .8

بالدرس في صورة سموكية وبشكل متتابع يطابق تتابع المفاىيم العممية لموضوع 
. الدرس 

 متحانين وتدريبيم بشكل جيد  عمي كيفية بناء اإلطار الخاص باالعممتعريف  الم .9
، واألىداف ،ومناسبة  متحانبطريقة عممية تضمن شمولية مجال اال التحريري
. الخ    ……الوقت 
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كسابيم الميارات البلزمة لصياغة األسئمة المختمفة عممتدريب الم .10 ين وا 
سواء كانت موضوعية أو مقالية والشروط الواجب توافرىا في كل أنماط األسئمة  

( .  المغة العربية في مجال تدريس  االمتحاناتلي دليل التقويم وإ يرجى الرجوع) 
من مثل الصدق ،  هومواصفاتالجيد  متحانين بشروط  االعممتعريف الم .11

الخ وتعريفيم بمفيوم كل من ىذه المواصفات .. ……والثبات ، والموضوعية 
. وكيفية التوصل إلييا 

أثناء في   ميارات التفاعل مع المتعممينين عممالعمل عمي إكساب الم .12
إشراكيم فيو بإيجابية دون اإلخبلل بالمناخ العام لعممية التدريس ودون وس والدر

.  اإلخبلل بخطة سير الدرس
أثناء سير الدرس في البنائية ين عمي كيفية صياغة األسئمة عممتدريب الم .13

والمتعمقة بعرض مفاىيمو بشكل يؤدى  إلي تحقيق أىدافو دون تشعب خارج 
.   الموضوع 

 ضع البرامج التربوية المناسبة لرعاية المتعممينين في وعمممساعدة الم .14
الضعاف وفق احتياجاتيم الفعمية وكذلك العناية بالفائقين وتعزيز نواحي التفوق 

. لدييم 
رشادىم فيما يخص برامج األنشطة التربوية والعممية معمممساعدة ال .15 ين وا 

.    المتعمقة بالمجال الدراسي 
أثناء تأدية عمميم في تواجييم  لتياين في حل المشكبلت عمممساعدة الم .16

وذلك بأسموب تربوي يحقق ، ومعاونتيم في التغمب عمي المعوقات التي تصادفيم 
. المصمحة دون ضرر 

وتقديم  تواجييم مع المتعممين التيين في حل المشكبلت عمممساعدة الم .17
 .النصي واإلرشاد البلزم لمتغمب عمى تمك المشكبلت بطريقة تربوية سميمة 
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والمشاركة مع إدارة  حصر االحتياجات التدريبية لممعممين الجدد والقدامى .18
  .لهم  البلزمة التطوير والتنمية في تنفيذ البرامج

اطبلعيم عمى  بيدفتنظيم االجتماعات الدورية لرؤساء األقسام  .19
 (ة جديدة ، كتب معدل مناىج) المستجدات التربوية 

والخروج بدالئل إحصائية المراحل كافة لصفوف متحانات اال مناقشة نتائج .20
تشكل تغذية راجعة لمميدان تعدل مسيرة األداء لبلرتقاء بمستوى النتائج في 

 . االمتحانات البلحقة 

يمبي احتياجات الميدان من خبلل  لممعممينوضع برامج لئلنماء الميني  .21
وغيرىا من األنماط التدريبية  التربوية وورش العمل والمقاءات نماذج الدروس

 .األخرى 

 جبلت الفنية واألعمال الكتابية ،والس القيام بفحص دفاتر اإلعداد  .22
  . ودفاتر النشاط بغرض التوجيو والتقويم واالمتحانات الشيرية

والزيادة  نقصلمعرفة الالتدريس ىيئة  بأعضاء ات الخاصةحصائياإلإعداد   .23
  .المعممين الجدد حسب االحتياج توزيعوبحسب الخبرة  توزيعيمو

  
والتعاون مع كل من  عمموعمى الموجو الفني توجيو النصي واإلرشاد البلزم لمم       

واإلدارة المدرسية واالختصاصي االجتماعي بيدف توفير الظروف المناسبة  رئيس القسم
ألداء عممو بشكل مناسب وتجنيبو الكثير من المشكبلت التي قد تواجيو مع  عمملمم

.  المتعممين طبلبو
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  متعممينميــام الموجو الفني تجاه ال: ثانيا    
ين حيث يجب عمى الموجو الفني أن يحرص عممالتوزيع المناسب لكفاءات الم .1

الصفوف والمقررات ية بشكل مناسب عمى عميمعمى أن يوزع كفاءات الييئة الت
 .بعين االعتبار عوامل الخبرة ، والميارة ، والكفاءة المينية  الدراسية  خذاً 

استخبلص أسباب ارتفاع تحميميا و، ودراستيا و متحاناتاالطبلع عمى نتائج اال .2
  . بعينو أو مدرسة بعينيا ، ودالئل ذلك  صف فينسبة النجاح أو تدنييا 

 المتعممين ، وتعزيز الجوانب المشرقةزيارة الفصول لتعرف مستويات  .3
  . معالجات لممستويات الضعيفة بالتنسيق مع المعممين ووضع

وتشجيعيا ، وتوجيييا نحو  الطبلبية والمواىب المساعدة عمى اكتشاف القدرات .4
 .اإلبداع واالبتكار

المتعممين والمعممين وبين  ابعض مبعضو المتعممين إيجاد جو من األلفة يربط بين .5
  . ما بينيميف وتقوية الثقة واالحترام

ما في ، وبث روح الطمأنينة متعممالموجو وال إقامة عبلقة احترام متبادلة بين  .6
ىم والعمل عمى معالجتيا مع اإلدارة كبلتإلى مش ستماعاالبينيم و

 .صالحة ونافعة ليم  إن تبين أنيا وتمبية مقترحاتيم والمعممين
براز  ممارسة تشجيع المتعممين عمى  .7 األنشطة الصفية وغير الصفية ، وا 

  . بالتعاون مع المعممين قدراتيم
، ويكون ذلك  متعممينين عمى النيوض بالمستوى التحصيمي للعمممساعدة الم .8

:  بأكثر من وسيمة حسب ما يمكن استنتاجو من مؤشرات من مثل 
. االىتمام بالواجبات المنزلية ومتابعتيا  –أ 
. فادة منيا اإل( ين معمموال)  متعممينعمل بنوك لؤلسئمة يمكن لل –ب 
. ق التدريس إلي األفضل ائتغيير أو تطوير طر –ج 
. بطريقة أفضل  المغويةوالحقائق  إعادة تناول بعض المفاىيم –د 
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. تنويع األنشطة والوسائل التعميمية  –ىـ 
.  تية الربط بين المفاىيم والتطبيقات والظواىر الحيا –و 
.   منيا األنسبىا واختيار وتطويرتنويع أساليب التقويم  –ز 

ين في تشخيص أسباب الضعف في مستوى التحصيل الدراسي عمممساعدة الم .9
واالستعانة في ذلك بجيات أخرى مثل  ( متعثرين دراسياً ال) لبعض المتعممين

 غير ذلكلمدرسية وولي األمر إلي االختصاصي االجتماعي والنفسي واإلدارة ا
التي من شأنيا أن ترفع من  المساعدة في وضع البرامج والخطط العبلجية .10

 .  ، وتقمل اليدر التعميمي المستوى التحصيمي لمطبلب الضعاف
الفائقين ومعرفة جوانب التفوق  ين في اكتشاف المتعممينعمممساعدة الم .11

 . لدييم ووضع الخطط والبرامج المناسبة لرعايتيم 
توضيي المستوى الحقيقي لمتحصيل الدراسي لمطبلب إلدارة المدرسة  .12

ن وجدت بحيث يمكن مثبل تعديل إوالتعاون معيا في التغمب عمي نواحي القصور 
الجدول المدرسي ، وتقديم بعض الحصص الدراسية أو عمل حمقات نقاشية مع 

 .لياء األمور أنفسيم أو مع أو المتعممين
بكيفية النيوض بمستوى تحصيميم الدراسي  تعممينالمساىمة في توعية الم .13

، وكيفية  المغة العربيةمن مثل توعيتيم بالطريقة الصحيحة والمناسبة لدراسة 
،  متحاناتتنظيم وقت الدراسة ، وكيفية التعامل مع األنماط المختمفة ألسئمة اال

مستوى  فادة منو في رفعوتوعيتيم بمفيوم التقويم المستمر وأىميتو وكيفية اإل
ويمكن لمموجو الفني أن يسيم في ذلك بشكل مباشر من  –التحصيل الدراسي 

أو بشكل غير مباشر من خبلل  خبلل ندوات أو حمقات نقاش مع المتعممين
 .ين ومع اإلدارات المدرسية عممتوضيي ىذه األمور ومناقشتيا مع الم

لموجو ينبغي لوفي ىذا الجانب  التشخيص الجيد لمستوى التحصيل الدراسي .14
كون لديو القدرة والميارة التي تمكنو من عممية تشخيص وقياس دقيقة تالفني أن 
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لمستوى التحصيل الدراسي بحيث يمكن من خبلليا إصدار األحكام عمى مستويات 
ىا تكبلا وتوصيف الحمول المناسبة لمشاألداء في عمميات التربية واكتشاف ثغراتو

ه استقاء المعمومات الخاصة بمستوى التحصيل ومعوقاتيا ، ىذا ويمكن لمموج
: بعدة طرق منيا  متعممينالدراسي لل
. زيارة الفصول ومناقشة المتعممين –أ 
. الع عمى األعمال التحريرية لمطبلب االطّع  -ب 
.  االمتحاناتفي  االطبلع عمى أوراق إجابة المتعممين -ج 
. االطبلع عمى سجبلت المدرسين الخاصة بالتقويم  –د 
. تحميل نتائج التحصيل الدراسي لمفترات التقويمية  –ىـ 
 .تحميل نتائج التحصيل الدراسي لبلمتحانات العامة  –و 

: ميام الموجو الفني تجاه المناىج و الكتب  المدرسية : ثالثا     
. إجراء عمميات التقويم لممناىج والكتب الدراسية  – 1 

إذا  كان من الميم والضروري إجراء عمميات تطوير مستمرة لممناىج والكتب    
الدراسية بحيث يتم تحديث محتواىا  العممي والتربوي لتكون مواكبة لؤلحداث 

ي لمحتوى مة ، فبلبد أن يكون ىناك تقويم دورهموالمستحدثات العممية والتربوية ال
المناىج والكتب التي يتم تدريسيا في الميدان ، كما أن أي مقرر دراسي يطرح لمعمل 
بو في الميدان التربوي ال بد أن يخضع لعممية التقويم في بداية تطبيقو لمعرفة مدى 

مناسبتو وفمسفتو وأىدافو لمستوى المتعممين وقدراتيم ومرحمتيم السنية ، والن 
الفمسفة  –األىداف  –اسية كل ال يتجزأ من حيث المستوى العممي المناىج والكتب الدر

التطبيقات ، وحتى المغة واإلخراج فان عممية التقويم ال بد أن تشمل  –الرسومات  –
جميع ىذه النواحي بحيث يمكن الخروج منيا برؤية واضحة وتشخيص جيد ودقيق 

اإليجابيات والسمبيات تتضي فيو جوانب القوة والضعف أو بحيث لممقرر الدراسي  
:  وىناك أسس يتم عمييا قياس النتائج من أىميا ما يمي 
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. المستيدفة  مستوى النمو الذىني لفئة المتعممين –أ  
. سمات المرحمة السنية لمفئة المستيدفة  –ب  
. اليدف الشامل لمتربية  –ج  
. األىداف العامة لممرحمة التعميمية  –د  
.  اإلمكانات والقدرات المتاحة لممؤسسات التعميمية  –ىـ  
. طبيعة المجتمع الكويتي  –و  
ن من األفضل أن يتم إوفي العادة فان عممية التقويم لكي تستوفي عناصرىا ف 
جراؤىا خبلل فترة التجريب أو خبلل العام  الدراسي األول لمتطبيق  ، وبذلك تتاح فرصة إ

بالمناىج  ات عبلقة مباشرةوزمة من عناصر مختمفة ذفر المعمومات البلاأفضل لتو
والكتب الدراسية ، وعمى الموجو الفني أن يستمد معموماتو حول المناىج والكتب 

:  من مثل  الدراسية من خبلل كل العناصر التي تتعامل مع المتعممين
. قراءة الكتاب نفسو واستعراض محتواه بدقة  –أ 
. عمى تدريس المقرر ين القائمين عممرأى الم –ب 
.  الدارسين لممقرر  متعممينرأى ال –ج 
. رأى بعض المختصين العمميين والتربويين  –د 
وكذلك أولياء  قد يفيد أيضا رأى القائمين عمى ميام التقنيات التربوية –ىـ 
.  ات العبلقة واألمور والمؤسسات ذ    

: إجراء عممية التطوير  – 2
تقويم الكتب المشاركة في و تطوير المناىج  وتأليف الكتبلجان المشاركة في    

وتتم عممية التطوير البلزمة وفقا لنتائج  ، التدريسطرائق تطوير و  المطورة والجديدة
والضعف  ةعممية التقويم التي سبق ذكرىا  ، حيث يمكن من خبلليا  تحديد جوانب القو

ومن ثم تحديد طبيعة ونوع عممية التطوير البلزمة والتي قد  تكون في صورة تعديل 
لممقرر بشكل عام واالكتفاء أحيانا بعمل بعض التصويبات في المحتوى أو األشكال ، أو 
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تعميق تدريس جزء معين من المقرر في مثل ىذه الحاالت فانو يمكن تضمين ذلك في 
يس المجال والتي يعدىا التوجيو الفني بشكل سنوي من خبلل التوجييات الخاصة بتدر

.  لممجال الدراسيالتوجيو الفني العام 
:  متابعة تنفيذ المقررات الدراسية  – 3
وىي من الميام  التي يقوم بيا الموجو الفني بشكل مستمر من خبلل زياراتو    

ومدى توافقو مع ، لممدارس والفصول الدراسية حيث عميو أن يتابع ما قطع من المنيج 
 . والمساعدة في تدارك أي تأخير في ذلكمن التوجيو العام خطة التوزيع المعتمدة 

 :ومما يقوم بو الموجو الفني لمتابعة المناىج و تنفيذ الخطط والمقررات الدراسية -4
 

 توصيف وضع  منيا بعد اختيار التقنيات التربوية وتطويرىا وتحديد الحاجة
  . المقررات وخططيا الدراسية

 فاعمية المناىج  إعداد البحوث والدراسات التقويمية التي تؤدي إلى زيادة
 .وتحقيق أىدافيا

 وشروطيا ومحتواىا المساىمة في تقويم المسابقات المدرسية ووضع أىدافيا 

.  

 وعدالة توزيعيا عمى المدارس وعمى  التأكد من وجود الكتب المدرسية
  . المتعممين

 عممينتوتقديميا لممعممين والم ج ،اهالمن إعداد قوائم بالمراجع التي تخدم .  

 وتبصيرىم بوسائل ، من الوزارة الواردة  ف المعمم بأىداف المناىجيتعر
  . الكفيمة بتحقيقيا هوأساليب التقويم

 بغرض تحسينيا جهاتدريب المعممين عمى تحميل المن .  

 لممقررات الدراسية متابعة تنفيذ الخطة الزمنية .  

  ج  متضمنا المقترحات البلزمة لتطويره المنو وضع تقرير في نياية العام حول
  . وتحسينو
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: التقنيات التربويةميام الموجو الفني تجاه :  رابعا   
 .   الفاعل لؤلجيزة واألدوات و األمثل التخطيط واإلشراف عمى االستخدام •
المرافق الخاصة بالمادة واقتراح  تيا ، وكذاوكفاءار صبلحية األجيزة باخت •

. المناسب منيا لمتدريس 
 .عمى تنفيذ األنشطة العممية بصورة فردية  ىمحث المعممين وتشجيع •
منيا بأقصى حد ممكن  اإلفادةتحفيز المعممين الستخدام األجيزة الحديثة و •

  ( اآليباد ) والسبورة الذكية والجياز الموحي  خصوصا ما يرتبط بالحاسب اآللي
 .التعميمية التعاون مع التقنيات التربوية في إعداد الوسائل التعميمية والبرامج  •

 
 : االمتحاناتالتقويم والقياس وميام الموجو الفني تجاه : ا خامس 

 المشاركة في إعداد االمتحانات الموحدة عمى مستوى المنطقة والوزارة . 

 المشاركة في وضع أسئمة امتحانات الشيادة العامة .  

ال          شفيية ، تحريرية ، عممية ، صفية ،) متابعة أعمال التقويم المختمفة  •
 . كافة في المدارس والعمل عمى االرتقاء بيا في المراحل( صفية 

تحميل نتائجيا ، والخروج بتغذية و الصفوفدراسة عينات عشوائية من امتحانات  •
.  طرائق التدريس ، وما يمزم لبلمتحانات لزم لتطويرراجعة لمميدان ت

. ومتابعة أعماليا ترشيي أعضاء لجان تقدير الدرجات لمجان االمتحانات  •
  عداد تحميل نتائج االمتحانات التحريرية عمى مستوى المنطقة التعميمية وا 

  .التقارير البلزمة لمموجو الفني األول 

  ومتابعة أعماليا ترشيي أعضاء لجان تقدير الدرجات لبلمتحانات العامة  •
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:  االنشطة المدرسيةميام الموجو الفني تجاه : ا سادس
  بأنواعيا المحمية والدولية لمسابقاتفي اتشجيع المدارس لممشاركة بفاعمية. 
 بالتعاون مع األنشطة التربوية في المناطق التعميمية  مختمفةتنفيذ المسابقات ال

 .والرد عمى االستفسارات الفنية بشأنيا
  دارة األنشطة التربويةإالمشاركة في تقويم المسابقات بالتعاون مع 
  مسابقة أوائل الطمبة )في إعداد وتنفيذ المسابقات التمفزيونية واالذاعية االشتراك

) 
**** 
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 ميام أخرى لمموجو الفني                                  
  : داخل المدرسة -أ

 تحقيقا لمتجديد والتطوير نقل الخبرات لرئيس القسم التعميمي لممجال الدراسي -1

 . المدرسة مع مدير والمعممين  التعميميتقويم كفاءة رئيس القسم  -2

التعميمي تتضمن تقديم  وضع خطة تدريبية لممعممين بالتعاون مع رئيس القسم -3
ىذه الخطة . الخ ، ويتم تنفيذ.... نقاش نماذج تدريسية ، اجتماعات ، حمقات

 . المدرسي باالتفاق مع اإلدارة المدرسية أثناء الدوامفي 

عداداإلشراف عمى تطبيق  -4 التقارير والتوصيات  المناىج الجديدة والمطورة وا 
 . لممادة في المنطقة التعميمية المناسبة ورفعيا لمموجو الفني األول

 : خارج المدرسة -ب 

  العممية في مجال اختيار المعممين الجدد ورؤساء األقسام 

أوالوزارة الختيار التعميمية  المشاركة في لجان المقاببلت التي تشكل بالمنطقة -1
 . المعممين الجدد ورؤساء األقسام التعميمية

 .القيام بما يسند إليو من أعمال أخرى في مجال عممو -2
  : ميام الموجو تجاه البيئة المحمية    

  من خبلل الدروس واألنشطة المدرسية  ج بالبيئة ،اهالعمل عمى ربط المن
 . المختمفة

 الصمة بين المدرسة ، واألسرة ، والمجتمع المحمي إيجاد الوسائل الكفيمة بتوثيق 

. 

 ين ، وعاممين ، وموجيينعممإدارة ، وم  توثيق الصمة بين األسرة المدرسية 
 .وسائر مؤسسات المجتمع المدني 

 

  : اإلدارة المدرسيةوعبلقتو بميام الموجو  د ـ
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 تحقيقواإلدارة المدرسية بما يكفل  الفني الموجو العمل عمى توثيق الصمة بين 
 .التعميمية لمعممية بينيما،ويضمن تحقيق أفضل مردودالمتبادل  االحترام

 اللــوذلك من خ اإلدارة المدرسية ، المساىمة في تطوير وتحسين أداء : 

o المعد  لنموذجفي نياية العام الدراسي ، طبقا ل تقويم أداء اإلدارة المدرسية
  ( مشروع تقويم المدارس المتميزة )  لذلك

o ، وتوجيييا إلى ممارستو مساعدتيا عمى التخطيط.  

o شراكيا في ذلك تنفيذ بعض الفعاليات التربوية   . داخل المدرسة ، وا 

o  شراكيا في وضع الحمول  اترالعيا عمى نتائج الزياإطْط التوجييية ، وا 
  .بمتابعة التنفيذ ، ومطالبتيا لما قد يظير من مشكبلت المناسبة

o يتطمبيا العملالتي الفنية والتنظيمية  تقديم المشورة في الجوانب .  

  : ـ ميام الموجو أمام نفسو و    

 باالنتماء إلى جماعة الموجيين أن يكون قدوة في عممو ، وأن يشعر .  

 فادة من تجارب اآلخرين واحتراموالميني، واإل العمل عمى تحقيق نموه العممي 
 .خبراتيم

 إنجازىا ف لّع كَك تنفيذ الميام التي يُي  التزاماحترام مواعيد العمل ، و. 

 فريق الموجيين التخطيط ضمن  التخطيط ألعمالو ، والمشاركة في . 

 ىا وأساليب تكبلالمادة ، ومش سنوي شامل عن أحوال و تقديم تقرير شيري
 ىامعوقات، و طة السنوية ، وما أنجز منياالخ تقويم النيوض بيا ، متضمناً 

  . ليا ة مقترحال الحمول و

  في الميدان واإلفادة منو،  فنيال لتوجيودليل عمل ادراسة.  

نو من الجدير بالذكر إوبعد استعراض ميام الموجو الفني في محاورىا الرئيسة  ف      
من الميام األخرى التي يقوم بيا الموجو الفني والتي يمكن إيجازىا فيما  اً أن ىناك كثير

:    أتيي
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  في كتابة نموذج الممحوظات  رئيس القسمالمدرسة و مديرالمشاركة مع كل من
 . عمموتقويم الكفاءة الخاص بكل م

 المقررات الدراسية وضع و ىاالمشاركة مع إدارة المناىج في تأليف الكتب وتعديل  .
 ىاو تنفيذ ىاتخطيط الدورات التدريبية و إعداد المشاركة في .
  المشاركة مع جيات االختصاص في لجان المقاببلت لمعمل والترقي وتنفيذ

الدورات  التدريبية ليم  
  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العممية والتربوية. 
   

                                     ***** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ملحق من دليل عمل التوجيه الفني الذي أصدره مجلس التوجيهات الفنية العامة )    
 

:   تيةألدوار اآلإلى اضوء النظرة المستقبمية سيتحول دور الموجو الفني  في       
 

 ( :مجددا ومطورا ) الموجو الفني قائدا (   1
 : ومن خبلل ىذا الدور يعمل عمى        

 مواكبة أحدث األساليب والتقنيات التربوية وتوظيفيا في العممية التعميمية بالطريقة المناسبة   -
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 تطوير كفايات المعممين العممية المينية وتحسين أدائيم    -
 تطوير المناىج وتحديثيا    -

 تجريب أساليب تربوية مستحدثة ومتابعة نتائجيا وأثرىا   -

 ين والمبدعين وعبلج المتعثرين دراسيا   تصميم برامج حديثة لرعاية الموىوب -

 : ا بالموجو الفني مدر(   2

 :  أتيويمكن ضمن ىذا الدور ، أن يقوم بما ي       
 تشخيص الحاجات التدريبية لممعممين وتصفيتيا    -
 تخطيط برامج تدريبية من مستويات مختمفة وتنفيذىا وتقويميا   -

 تدريب المعممين حديثي التعيين عمى التكيف مع الواقع التعميمي    -

 تدريب المعممين عمى استخدام التفكير العممي المنظم   -

 تدريب المعممين عمى توظيف تقنيات تعميمية حديثة    -

 : الموجو الفني مقوما (    3        
 :ويتمثل ىذا الدور في                 

 عتماد أسس عممية وموضوعية   تقويم أداء المعمم با -
 تقويم الموقف التعميمي بكل عناصره وأبعاده    -

 تقويم المنيج المدرسي من حيث محتواه وتنظيمو وأىدافو وتنفيذه  -

 تقويم التحصيل الدراسي واستحداث أساليب مختمفة لتحسينو    -

 مساعدة المعمم عمى التقويم الفعال باستخدام أساليب التقويم المتنوعة   -

 : الموجو الفني باحثا (    4       
 : ومتطمبات ىذا الدور تتمثل في               

 رصد المشكبلت والقضايا التي يفرزىا النظام التربوي من خبلل البحث فييا والتفكير في حميا    -
تزويد المعممين بمستخمصات بحثية أجريت في مجال تخصصيم لئلفادة  منيا وتوظيفيا في  -

 ل   تطوير العم

لحل المشكبلت التي تواجييم في ( إجرائية)مساعدة المعممين في إجراء بحوث تربوية ميدانية  -
 أثناء عمميم ليكون ذلك بديبل عمميا لمحمول غير المبنية عمى أسس عممية   

قيام الموجو بإجراء بحوث تربوية مرتبطة بالمشكبلت الميدانية ، ليسيم في عبلجيا من جية  -
 الئو المعممين إجراء البحوث من جية أخرى ويكون قدوة لزم

 :الموجو الفني منسقا ومحفزا (    5     
 : ومن متطمبات ىذا الدور               
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 المبادرة الى حل المشكبلت المينية التي قد تنشأ بين المعممين واإلدارات المدرسية    -

 باط وعدم الرضا عن المينة   رفع الروح المعنوية لممعممين والتخفيف من مشاعر اليأس واإلح -
 بناء عبلقات إنسانية متوازية مع المعممين ، ومساعدتيم عمى تقبل بعضيم بعضا    -

تيسير قنوات االتصال بين أطراف العممية التعميمية سواء أكان ذلك في المدرسة الواحدة أم في  -
 المدارس التي يشرف عمييا   

ج من خبلل تشجيعيم عمى المشاركة في األنشطة ترغب المعممين في العمل والتعاون واإلنتا -
 والمسابقات والندوات والحمقات النقاشية   الخ

-  

 كفايات الموجو الفني المينية والشخصية 
 : كفايات مينية : أوال    

 المعرفة الكافية المتعمقة بالمادة العممية في مجال التخصص     - 1
 اإللمام بشكل عام بالمواد األخرى بما يحقق التكامل واالنسجام بين مادتو المواد األخرى    - 2
 التمتع بقدر عال من الثقافة العامة     - 3
 القدرة عمى كتابة التقارير وأجراء البحوث     - 4

 القدرة عمى تحقيق العدالة بين المعممين     - 5

 القدرة عمى إدارة االجتماعات     - 6
 : كفايات شخصية : انيا ث   

 حسن السير والخمق واالستقامة في السموك واحترام قيم المجتمع   - 1
 يم    واالتزان النفسي والقدرة عمى ضبط النفس والتمسك بالسموك  التربوي الق  - 2

 الثقة بالنفس وباآلخرين لتكون الثقة أساس التعامل مع المعممين والمجتمع المدرسي    - 3

 التعاوني بين المعممين   لمباقة والتفاؤل والقدرة عمى التعاون وتوفير الجوالتواضع وا  - 4

الذكاء المرتفع وسرعة البديية والقدرة عمى اإلقناع والتصرف بحكمة في تسيير األمور   - 5
 وتصحيي المفاىيم الخاصة   

 االنتماء الى مينة التربية والتعميم والقدرة عمى االلتزام بأخبلقياتيا   - 6

 الشجاعة والحماس والقدرة عمى النشاط والحيوية     - 7

 القدرة عمى اتخاذ مواقف تتصف بالنزاىة وعدم التحيز    - 8

 القدرة عمى القيادة الحكيمة والديمقراطية واتخاذ القرار السميم في الوقت المناسب    - 9

 ربوية   القدرة عمى استثمار الوقت استثمارا إيجابيا موجيا لتحقيق األىداف الت  - 10
 القدرة عمى التحدث بمغة سميمة واضحة    - 11
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 عبلقات الموجو الفني مع إدارة المدرسة 
 يعتبر قناة االتصال بين المدرسة وجياز التوجيو الفني بالمنطقة  -
 مدير المدرسة كأحد عناصر العممية التعميمية المتمثمة في الجانب الفني   مع يتكامل عممو  -

 يقدم المشورة بشأن توزيع الجدول المدرسي عمى ضوء الخبرة والكفاءة لكل معمم    -

 يبدي رأيو في المشكبلت التي تحدث بين كافة عناصر العممية التربوية    -

 يعطى صورة واضحة عن أداء المعممين داخل فصوليم ونشاطيم أول بأول    -

 مية  يستمد البيانات واإلحصائيات الخاصة بالعممية التعمي -

 يشارك في األنشطة التربوية التي تنظميا اإلدارة المدرسية تخطيطا ومتابعة وتقويما   -
 عبلقة الموجو الفني مع الموجو الفني األول 

 :العبلقة عن طريق الموجو الفني األول        
 يقدم خطة فصمية شاممة األعمال واألنشطة المراد تحقيقيا    -
 يقدم تقارير فترية عن مدى تنفيذ الخطة الفصمية    -

 يقترح تقديم الدورات التدريبية المناسبة لممعممين وفق احتياجاتيم -

 يشارك في تنفيذ الدورات التدريبية    -

 الفترية ومقترحات لعبلج المتعممون الضعاف    االمتحاناتيعد التقارير عن نتائج  -

 تحتاجيا مكتبة المنطقة ومكتبات المدارس   يقترح عناوين الكتب والمراجع التي  -

 يشارك في إعداد الوسائل التعميمية البلزمة في مادتو    -

 يرفع إلدارة المنطقة تقارير عن المعممين ذوي األداء المتدني    -

ية وتوزيع المتعممينيقترح نقل المعممين بين المدارس وتوزيع الكفاءات بالتساوي وفقا لمكثافة  -
 ي التعيين   المعممين حديث

 عبلقة الموجو الفني بالمنيج الدراسية المختمفة التي تنظميا المنطقة يشارك في المجان التربوي -
 يتابع المناىج الجديدة ورصد ردود فعل الميدان التربوي بشأنيا   -
 يعمل عمى عبلج ما يظير من ثغرات في المقرر أثناء التطبيق في الميدان التربوي    -

 يشارك في لجان التأليف أو التعديل أو المراجعة    -

 ضوابط تتصل بعبلقة الموجو بزمبلئو الموجيين واإلدارات التربوية والمجتمع
تدعيم الروح اإلسبلمية والمشاعر الوطنية والتطمعات القومية من خبلل الزيارات الميدانية والمشاركة ـ  1

 .ات التربوية ناء المناىج والدورات والمقاءبالفعالة في 
 .احترام عادات المجتمع وتقاليده والعمل عمي تعزيزىا ـ  2
 .المختمفة  تاإليجابية والتعاون اليادف والمودة في مجال التعامل مع اإلداراـ  3
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والمناسبات التي يدعي إلييا أو تتيي لو فرص  تالحرص عمي حضور المقاءات والندوات واالجتماعاـ  4
 . رفع كفاياتة المينية

تنمية العبلقات اإلنسانية مع زمبلئو من خبلل التنسيق والتفاعل معيم في األعمال واألنشطة ـ  5
 .والمشروعات التربوية مما يؤثر إيجابيا عمى العممية التعميمية 

إلسيام الفاعل في عمميات تطوير المناىج والقيام بما يقتضيو ذلك من استيعاب لممحوظات الميدان ـ ا6
 . الرسمية إلى إدارة المناىج لئلفادة منيا  تىذه الممحوظات عبر القنوا حوليا ونقل

 :ضوابط تتصل بعبلقة  الموجو بالمتعممين        
توفير األمن النفسي لمطمبة ومعاممتيم معاممة تربوية رقيقة تنأى عن القسوة واإلساءة الى  نالتأكد م – 1

مشاعرىم والحرص عمى تشجيعيم  بالتعزيز المستمر وتقبل  رائيم وعدم الضيق باستجابتيم القاصرة 
. 

المعرفة  ىإلالتأكد من مشاركة التبلميذ بالدروس مشاركة إيجابية ويبذلون جيودا ذاتية لمتواصل  - 3
 .ويفيدون مما يتعممونو في حياتيم العممية 

 ةعمى أساليب تقويمية متنوعة في الحكم عمى مستويات التبلميذ  وعدم االكتفاء باألسئل داالعتما – 4
 .النمطية الشكمية 

ومراعاتيا لؤلصول الفنية وقدرتيا عمي التشخيص  االمتحاناتالتأكد من صبلحية التقويمات و  - 5
 .والتقويم 

شراف الفاعل عمى األنشطة المصاحبة لممناىج بما يكفل إبراز التأكد من وجود اإل  - 6
 .مواىب التبلميذ وتعيدىا بالرعاية 

 

 

                                                        ***** 


