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الدورة الخامسة عشر 2018-2019
استمارة مشاركة بفئة التفوق الوظيفي 
2-2 فئة التفوق المهني
2.2.1.8 فئة المعلم المبتكر


اسم المشارك : ...............................                       المسمى الوظيفي : ..................................................
اسم المدرسة:  ...............................                       الحلقة أو المرحلة :..................................................






                                                                                                    
                                                                                                             مدير المدرسة
                                                                                      الاسم : .............................
                                                                                                                   التوقيع : ............................
                                                                                          تاريخ التسليم : ....... / ....... / 2019
                             
معلومات أساسية عن المشارك
المؤهل الجامعي

صورة شخصية إلكترونية






الجنسية

الرقم الوظيفي


المادة التي يتم تدريسها 


عدد سنوات الخبرة في الميدان التربوي


تاريخ التعيين بالمدرسة أو الانتقال إليها
تاريخ التعيين

تاريخ الانتقال

أرقام الاتصال بالمدرسة
هاتف

فاكس

قنوات الاتصال بالمشارك
هاتف متحرك

بريد إلكتروني

العنوان البريدي للمشارك



مستخلص الاستمارة (فيما لا يزيد عن 200 كلمة)

















   





1.
يتم تسليم  نسخة مطبوعة ومعتمدة واحدة وعدد (4) نسخ الكترونيَّة نهائيَّة على أقراص مدمجة ( (CD تحتوي على استمارة المشاركة  متضمنة الأدلة  إلى إدارة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي  في موعد غايته  15/ 1 /2019. 


2.
يتم تعبئة الاستمارات بصيغ وعبارات واضحة يسهل فهمها من جانب لجان التقييم.


3.
يفضل استخدام المؤشرات الإحصائيَّة والنَّتائج الرقميَّة كلما تسنى ذلك عند الإجابة عن المعايير التي تتطلب ذلك.


4.
ضرورة إعطاء المزيد من العناية لعمليَّة التَّوثيق بما في ذلك ترقيم الوثائق المرفقة كأدلة وتحديد تاريخها والجهة المسؤولة عن إصدارها ورقم الإصدار وما شابه ذلك.


5.
إرفاق أهم الأدلَّة مع الاستمارة في ملف واحد ، مع تحديد رقم الصَّفحة بحيث يتم وضع وترتيب الأدلَّة والمستندات بعد كل معيار رئيس مباشرة في مختلف الفئات 


6.
أن لا يزيد عدد الأدلة المعروضة في الصفحة الواحدة عن 4 أدلة كحد أقصى ، أو استخدام أسلوب الارتباطات التشعبية (Hyperlinks) لعرض الادلة 


7.
الحد الأقصى لعدد صفحات استمارة فئة المعلم المبتكر هو 30  صفحة  بما تتضمنه من  أدلة مرفقة


8.
ضرورة الالتزام باستخدام خط (Arial) عند تعبئة الاستمارة على أن يكون حجم الخط ما بين 14 (للعناوين) و12 (للمتن) 


9.
مراعاة عدم تعبئة الخانة المخصصة للدرجة المستحقة حيث انها مخصصة للجنة التقييم فقط


10.
يمكن تعبئة الاستمارة على ملف بصيغة  Word أو بصيغة Power Point
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نموذج استمارة فئة المعلم المبتكر 
الدورة الخامسة عشر    2018- 2019
1-المعيار الأول
التفكير الإبداعي (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-1 حجم ما قدمه المعلم من أفكار إبداعية قابلة للتطبيق وتلبي احتياجات المعلمين والطلبة ومرتبطة بمشكلات الميدان التربوي(12 درجة)


م
اسم وملخص الأفكار الإبداعية للمعلم
تاريخ تقديم الفكرة 
منصة المقترحات التي استقبلت الفكرة والرقم المرجعي
مدى ارتباط الأفكار الإبداعية باستراتيجية الوزارة
مدى ارتباط الأفكار الإبداعية  باحتياجات المعلمين والطلبة  والمعنيين ومشكلات الميدان التربوي
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1-المعيار الأول   
التفكير الإبداعي (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-1 درجة الريادة والأصالة والتفرد فيما قدمه المعلم من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع إبداعية (8 درجات ).




م
اسم المبادرة الإبداعية 
درجةالريادة والتفرد
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1-المعيار الأول   
التفكير الإبداعي (30 درجة))
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-1 المنهجية/الأسلوب المتبع في تقديم الأفكار الإبداعية (5 درجات).





























1-المعيار الأول   
التفكير الإبداعي (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-1 مدى استناد الأفكار الإبداعية إلى مقارنات مرجعية  وبحث معلوماتي (5 درجات).






















إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الاول : التفكير الإبداعي
 










ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المبتكر
المعيار الأوَّل: التفكير الإبداعي


2019-2018




	





2-المعيار الثاني   
التطبيق الابتكاري (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-2 وضع خطة لتنفيذ المشروعات الابتكارية (8 درجات).



















2-المعيار الثاني   
التطبيق الابتكاري (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-2 تصميم النموذج الأولي للتطبيقات الابتكارية وتطبيقها كتجربة استرشادية على نطاق ضيق (8 درجات).

































2-المعيار الثاني   
التطبيق الابتكاري (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-2 تقديم وشرح الخطة لجميع المعنيين (6 درجات).

































2-المعيار الثاني   
التطبيق الابتكاري (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-2 الجهود المبذولة لتنفيذ خطة المشروعات الابتكارية في المدرسة وكيفية تخطي الصعوبات والمعوقات (8 درجات)



















   



إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثاني : التطبيق الابتكاري





ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المبتكر
المعيار الثاني :التطبيق الابتكاري




2019-2018





	


	
3-المعيار الثالث   
التأثيرات والتحسين (40درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-3 أثر التطبيقات الابتكارية على رضا المعلمين والطلبة وأولياء الامور والقيادة المدرسية (10 درجات).

































3-المعيار الثالث   
التأثيرات والتحسين (40درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-3 أثر التطبيقات الابتكارية على كفاءة وفعالية عمليات مواءمة المنهاج واستراتيجيات التدريس واساليب التعلم والتقويم (10 درجات).



















3-المعيار الثالث   
التأثيرات والتحسين (40درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-3 مدى تعميم الاستفادة من التطبيقات الابتكارية أو بعض عناصرها على المجتمع التربوي (المدرسة - المدارس المجاورة – النطاق التعليمي – وزارة التربية والتعليم – المجتمع) (10 درجات).


















3-المعيار الثالث   
التأثيرات والتحسين (40درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-3 قدرة المعلم على استخدام البيانات ونتائج الطلبة ونتائج قياس الأثر للاستفادة منها في تطوير التطبيقات الابتكارية و تحسين العمليات التعليمية (10 درجات).




















إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثالث : التأثيرات والتحسين





ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المبتكر
المعيار الثالث: التأثيرات والتحسين




2019-2018





	



















فئة التفوق الوظيفي
فئة المعلم المبتكر

درجة التقييم العامة  (100)

النتيجة النهائية

المعايــيـــر
درجة المعيار الكلية
النقاط المكتسبة
المعيار الأول:

التفكير الإبداعي
30

المعيار الثاني:

التطبيق الابتكاري
30

المعيار الثالث:

التأثيرات والتحسين
40


الإجمالي النهائي للتقييم




الترتيب






