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الدورة الخامسة عشر 2018-2019
استمارة مشاركة بفئة التفوق الوظيفي 
2-2 فئة التفوق المهني
2.2.1 فئة المعلم المتميز
(رياض الأطفال - المواد الاجتماعية والانسانية - العلوم والرياضيات - مواد الأنشطة - مواد التصميم والإبداع والابتكار - المعلم الواعد)
اسم المشارك : ...............................                       المسمى الوظيفي : ..................................................
اسم المدرسة:  ...............................                       الحلقة أو المرحلة :..................................................
الفئة الفرعية :  رياض الأطفال   المواد الاجتماعية والانسانية  العلوم والرياضيات مواد الأنشطة مواد التصميم والإبداع والابتكارالواعد




                                                                                                               
                                                                                                            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 بوزارة التربية والتعليم

تاريخ التعيين بالمدرسة او 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 المتميز هو 50 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 المتميز 
الدورة الخامسة عشر    2018- 2019
1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-1 نسبة تحقيق المعلم لأهدافه الوظيفية  والتزامه  بتحقيق المستهدفات الكمية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ومدى تجانس خطة المعلم الفصلية مع موجهات الوزارة ودرجة مراعاتها لفئات المتعلمين المختلفة (الموهوبين – المتفوقين – المتاخرين – أصحاب الهمم بمختلف تصنيفاتهم – وغيرها) (8 درجات)


المخرجات التعليمية في ضوء الخطة الوظيفية للعام 2018/2019

تحليل السببية
النمطية
المستوى المحقق 2018 /2019 حتى نهاية الفصل الدراسي الأول
المستوى المستهدف 2018/2019
المستوى المرجعي المحقق 2017/2018
المستوى المرجعي المحقق 2016/2017
المؤشرات والمقاييس 
الأهداف الوظيفية
م
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1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-1 إنجازات المعلم من حيث حجم  وجودة العمل المنجز وتوفير التغذية الراجعة المناسبة حول أداء الطلبة وسلوكهم  مقارنة بالخطة الموضوعة (6 درجات ).


جدول تحليل نتائج استبانة قياس الجودة المدركة لخدمات المعلم ودرجة رضا المعنيين عنها
م 
الأبعاد والمتغيرات 
العبارات المعبرة عن أبعاد الجودة ودرجة رضا المعنيين عن الأداء 
معدل الجودة المدركة ودرجة الرضا 
                 خطة التحسين




القيادة 
المعلمين 
الطلبة 
أولياء الأمور 


1 
الاعتمادية 
يقدِّم المعلم الخدمات لمتعامليه من طلبة وأولياء أمور بالشَّكل المطلوب تماما 






2 

يمكن الاعتماد على المعلم في معالجة مشكلات متعامليه 






3 

يُنجز المعلم الخدمات بطريقة  صحيحة من أوَّل مرَّة 






4 

يوفِّر المعلم الخدمات في الوقت المحدَّد 






5 

يخطر المعلم متعامليه بمواعيد إنجاز الخدمات 






6 
الاستجابة 
يوفِّر المعلم الخدمات لمتعامليه بسرعة 






7 

يُبدي المعلم الرَّغبة في مساعدة متعامليه 






8 

المعلم على استعداد دائم للاستجابة إلى طلبات متعامليه 






9 
الضمان 
يغرس المعلم الثِّقة في نفوس متعامليه 






10 

المعلم بشوش ولطيف دائماً 






11 

يمتلك المعلم المعرفة التَّامة للإجابة على تساؤلات متعامليه 






12 
العناية والاهتمام 
يُعطي المعلم متعامليه اهتماماً شخصيا 






13 

يتعامل المعلم مع متعامليه بعناية فائقة 






14 

يتفهَّم المعلم احتياجات متعامليه 






15 
العناصر الملموسة 
تتوفر للمعلم أجهزة ووسائل تقنية حديثة ومتطورة يستخدمها في تقديم خدماته 






16 

يتمتَّع المعلم بمظهر لائق وأنيق 






17 
الابتكار 
للمعلم قدرة متميزة على تقديم الأفكار الإبداعية وترجمتها إلى تطبيقات مبتكرة 






18 
الرضا 
عموماً أنا راضٍ عن الخدمات التي تلقَّيتها من المعلم 






































1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-1 معدل نتائج التحصيل الدراسي لطلبة الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة تخصصه قياسا بالمنهاج والمعايير الوطنية والعالمية – إن وجدت- ومدى تحسنها وتميزها من خلال المقارنات المعيارية (7 درجات).




























1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-1 نسبة التقدم الدراسي للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم في الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة أو مواد تخصصه (4 درجات).




























1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-1  نسبة تحسن نتائج الطلبة المتفوقين في الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة تخصصه (4 درجات).























1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-1  مدى استخدام المعلم لمهارات التعلم  الحديثة مثل المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي والتفكير الناقد في الصفوف التي يدرسها (3 درجات).






















1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
7-1  حرص المعلم واستعداده لبذل جهود وأوقات إضافية لتحسين مستوى أداء الطلبة (برامج علاجية، خطط إثارة الدافعية، خطط إثرائية) وتعزيز العلاقات مع أولياء الامور (3 درجات).




















1-المعيار الأول   
الانجازات المهنية للمعلم(45 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
8-1  نتيجة التقييم الوظيفي في السنة الأخيرة (10 درجات).



يجب استعراض نتيجة التقييم الوظيفي في السنة الاخيرة (2017-2018) بشكل تفصيلي















إجمالي النقاط المكتسبة لمعيار الانجازات المهنية للمعلم
 






ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المتميز
المعيار الأوَّل: الانجازات المهنية للمعلم




2019-2018




	





2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-2 حجم ما قدمه المعلم من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية تلبي احتياجات  المعلمين والطلبة في مجالات تشمل تصميم المنهاج واستراتيجيات التعلم وأساليب التقييم واستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة في عملية التعليم ورعاية وتطوير الطلبة (7 درجات).


م
اسم وملخص الأفكار الإبداعية  والتطبيقات الابتكارية
تاريخ تقديم الفكرة 
منصة المقترحات التي استقبلت الفكرة والرقم المرجعي
مدى ارتباط الأفكار الإبداعية والتطبيقات الابتكارية باستراتيجية الوزارة
مدى ارتباط الأفكار الإبداعية والتطبيقات الابتكارية  باحتياجات المعلمين والطلبة  والمعنيين ومشكلات الميدان التربوي
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2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-2 درجة الريادة والتفرد فيما قدمه المعلم  من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة (5 درجات).


م
المبادرة الإبداعية أو التطبيق الابتكاري 
درجة التفرد والريادة
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2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-2 المنهجية/الأسلوب المتبع في تقديم الأفكار والمبادرات وما بذله المعلم من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات (4 درجات).































2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-2 قدرة المعلم على استخدام البيانات ونتائج الطلبة للاستفادة منها في تحسين العمليات التعليمية واستراتيجيات التدريس وأساليب التعليم بطرق جديدة ومبتكرة (5 درجات).
































2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-2 النتائج والتأثيرات المترتبة على المبادرات الإبداعية والتطبيقات الابتكارية  للمعلم ومدى حرصه على تعميمها على المجتمع التربوي (المدرسة - المدارس المجاورة – النطاق التعليمي – وزارة التربية والتعليم – المجتمع) (5 درجات)




















   


2-المعيار الثاني   
الإبداع والابتكار (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-2 نسبة زيادة  الطلبة الموهوبين والمبتكرين في الصفوف التي قام المعلم بتدريسها (5 درجات)





















   



إجمالي النقاط المكتسبة لمعيار الإبداع والابتكار





ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المتميز
المعيار الثاني :الإبداع والابتكار




2019-2018





	


	

3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-3 قدرة المعلم وحرصه على العمل من خلال الفريق وتفانيه في العمل الجماعي وإبراز دوره أو تحديد مهامه في الفريق ودرجة مساهمته في نجاح الفريق (4 درجات).
































3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-3 الأعمال التطوعية المتميزة التي قام بها المعلم في مختلف المجالات والمناسبات ونتائجها وأثرها على المجتمع المدرسي (3 درجات).



















3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-3 درجة تعاون وأسلوب تعامل المعلم مع الطلبة وأولياء الأمور وقدرته على بناء علاقات إيجابية معهم (3 درجات).

















3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-3 درجة تحمل المعلم  لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحالات غير الروتينية (3 درجات).


























3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-3 الجهود التي يبذلها المعلم للارتقاء بتحصيله العلمي ومستوى أدائه المهني التربوي والمشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات والورش التدريبية كمدرب أو مقيم أو منظم (3 درجات).





























3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-3 احترام المعلم لأنظمة وقوانين العمل ومدى تقيده والتزامه بتطبيق ما تضمنته من مبادئ وقواعد أخلاقية ومهنية (3 درجات).


































3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
7-3 مشاركة المعلم وطلبته في المسابقات والأنشطة العلمية والتربوية والمجتمعية على جميع الأصعدة ونتائج هذه المشاركات (3 درجات).




















3-المعيار الثالث   
الالتزام  والمشاركة وتحمل المسؤولية (25درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
8-3 توظيف المعلم للمنهجية العلمية والبحثية في حل مشكلات المدرسة و الميدان التربوي (3 درجات).
























إجمالي النقاط المكتسبة لمعيار الإلتزام و المشاركة وتحمل المسؤولية







ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة المعلم المتميز
المعيار الثالث: الإلتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية




2019-2018





	



















فئة المعلم المتميز


درجة التقييم العامة  (100)

النتيجة النهائية

المعايــيـــر
درجة المعيار الكلية
النقاط المكتسبة
المعيار الأول:

الانجاز المهني للمعلم
45

المعيار الثاني:

الإبداع والابتكار
30

المعيار الثالث:

الإلتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية
25


الإجمالي النهائي للتقييم




الترتيب






