تمرير الموجهة الفنية األولى عن الدورة التوجيهية التمويمية األولى
في الفترة من  2016/11/1وحتى 2017/1/22م للمرحلة المتوسطة.

أوال :متوسط عدد أيام زيارة الموجهة الفنية للمدرسة الواحدة خالل الدورة (3زيارات).
ثانيا  :متوسط عدد زيارات الموجهة الفنية للمعلمة الواحدة خالل الدورة زيارتان .
ثالثا  :متوسط أداء المعلمات للمادة بوجه عام ( جيد جدا).
رابعا :متوسط نصاب المعلمات للمرحلة المتوسطة  12حصة .
خامسا  :األعمال التي لامت الموجهة بؤدائها خالل هذه الدورة :

فيما يتعلق بالمادة










المدادة وفدك الخطدة المو دوعة ومتابعدة الوسدائل

متابعة الخطة الدراسية وااللتزام بالمنهج وتددري
التعليمية المساعدة في تدري المنهج.
متابعة االختبارات العملية حسب خطة المنهج .
االهتمام وحث المعلمات على التواصل واالهتمام بتدري وتح ير المادة .
متابعة نماذج الدرو على مستوى المنطمة التي لها األثر في اإلنماء المهني.
المشاركة في محا رات الترلي للوظائف االشرافيه .
متابعة تدريب الفرق للبطوالت الداخلية و الخارجية .
متابعة االوبريت الخاص لوزارة التربية من احتفاالت العيد الوطني.
عمل مكينة اإللكترونية ت م جميع المهارات الريا ية
دورة تدريبية لتفعيل األيباد في در التربية البدنية

فيما يتعلق بالمعلمات











متابعة أداء المعلمات خالل الحصص الدراسية والتؤكد من تطبيك جميع التوجيهات .
متابعة أداء رئيسات األلسام والتنمية المهنية لألعمال اإلدارية والفنية لها .
التؤكيد على المعلمات االلتزام باالختبارات العملية المحددة لكل مرحلة .
حث المعلمات على استخدام المساعدة في التحليل الحركي للمهارة والتمنيات الحديثة.
تشجيع المعلمات على االبتكار في طرق التدري واالهتمام بعنصر التشويك.
تبادل الزيارات بين المعلمات لدرو نموذجية لالستفادة من الخبرات وعرض نماذج درو للمنهج الوطني
المطور للصف الساد المتوسط .
اهتمام المعلمات بعمل ندوات ومحا رات داخل المدرسة .
حددث المعلمددات علددى اإلطددال علددى مددا هددو جديددد فددي التربيددة البدنيددة والتعددديالت التددي تطددرأ علددى المندداهج
والمانون .
متابعة األنشطة المصاحبة للمادة والبطوالت الداخلية والخارجية.
متابعة تدريب الفرق للمشاركة في بطولة المنتخبات الثانية والعشرون واإلشراف عليها
متابعة المدار التي أليم بها يوم ريا ي.


 عمل مراكز تدريب لبطوالت المنتخبات المناطك التعليمية .

فيما يتعلق بالطالبات
 متابعة أداء الطالبات أثناء الساعات الدراسية.








اختيار الطالبات بالمشاركة في احتفال العيد الوطني وعيد التحرير.
اهتمام الطالبات بمعرفة لوانين األلعاب وخاصة المشاركات في المسابمات الممررة.
تشجيع الطالبات وحثهم على ممارسة األنشطة الريا ية المختلفة .
حث إدارات المدار على تشجيع الطالبات المتفولات ريا يا واالشتران في البطوالت والمسابمات.
الولوف على مستوى الطالبات ومدى تفاعلهن واستجابتهن للمعلمة ومدى تحميك األهدداف السدلوكية
.
توزيع الكإو والميداليات على الفرق الفائزة بعد االنتهاء من كل مسابمة في جو حماسي وتفاعلي
بين المدار المشاركة .

أعمال أخرى:
 اإلشراف على تدريب طالبات في بطولة المنتخبات (ألعاب الموى )
 إلامة ورش عمل و دورات تدريبية و ندوات خاصة للمنهج الوطني المطور للصف الساد .
 متابعة األنشطة المصاحبة للمادة .
 اإلشراف على تدريب الطالبات المشاركات في بطولة البولينغ.
 اإلشراف على تدريب طالبات في بطولة المنتخبات ( كرة السلة ).
سادسا :النواحي االيجابية التي لمستها الموجهة الفنية خالل الدورة :

فيما يتعلق بالمادة
 االلتددزام بالبرنددامج الزمنددي والخطددة العامددة وإتبددا الطريمددة الصددحيحة للتح ددير لتحميددك األهددداف
المرجوة .

فيما يتعلق بالمعلمات






للمدادة وتعداونهم المسدتمر وبدذل الجهدد لرفدع مسدتوى

تميد المعلمات بدالزى الريا دي أثنداء التددري
المادة.
التزام المعلمات في تحكيم المسابمات الداخلية والخارجية.
اإلبدا واالبتكار في تدري المادة .
اهتمام المعلمات بح ور دورات في التحكيم و التدريب .
المشاركة في بطولة البولينغ واجتياز الدورات التدريبية في مركز البولينغ لمنطمة مبارن الكبير .

فيما يتعلق بالطالبات






التزام الطالبات بارتداء الزى الريا ي في درو التربية البدنية .
المشاركة في األنشطة الداخلية و الخارجية المصاحبة للمادة
استفادة الطالبات من درو التربية البدنية في تحسين الليالة البدنية الكتساب عادات صحية سليمة.
حرص الطالبات بالمشاركة في اليوم الريا ي والفرق الريا ية .
تعاون اإلدارات المدرسية مدع التوجيده الفندي للتربيدة البدنيدة ممدا أدى إلدى رفدع المسدتوى التحصديلي
للطالبة .

سابعا :النواحي السلبية إن وجدت والتي تتعلك بتدري
الفنيات في المدار :

المادة وتمت مالحظتها من لبل الموجهات

فيما يتعلق بتدريس المادة بوجه عام





صاالت المتعددة األغراض والمالعب الخارجية المكشوفة .
كثرة األعباء اإلدارية على المعلمة يإثر سلبا على المادة واألنشطة المصاحبة لها.
عدم وجود صيانة دورية لبعض صالت المدار .
لم يتم تسليم معظم الصاالت الجدد للمدار .

فيما يتعلق بالمعلمات
 احتياج بعض المعلمات لدورات تدريبية في أفر المادة ( التدريب و التحكيم).

فيما يتعلق بالطالبات
 رفددض الطالبددات االشددتران فددي درو
المنازل المجاورة .
 عدم تعاون بعض أولياء األمور لمشاركة بناتهن في المسابمات الخارجية والداخلية.

التربيددة البدنيددة فددي المالعددب الخارجيددة كونهددا مكشددوفة علددى

ثامنا :العالج والولاية من النواحي السلبية واألساليب التي تم إتباعها للتغلب على النواحي السلبية في
تدري المادة:

فيما يتعلق بتدريس المادة بوجه عام






التددي ال يوجددد بهددا صدداالت خاصددة للتربيددة

اإلسددرا بتددوفير صدداالت خاصددة للتربيددة البدنيددة للمدددار
البدنية .
المطالبة بتشجير المالعب الخارجية أو رفع األسوار وصيانته وتغطيته لسوء حالة الجو.
تحديد جهة مسئولة عن الصاالت الجديدة و ذلن لتعذر تحديد مسئول عن الصيانة .
صرف مكافآت تشجيعية للفرق الفائزة وكذلن الطالبات المتميدزات ريا ديا لتشدجيعهن علدي االشدتران
في االنشطة الريا ية .
تشجيع الطالبات علي االشتران في االنشطة الريا دية مدن خدالل اعطداء الطالبدات درجدات فدي المدواد
الدراسية في بند المشاركة .

فيما يتعلق بالمعلمات






متابعة المعلمات الجدد واالرتماء بمستواهم .
تنظيم الدورات التدريبية في التحكيم والتدريب .
تشجيع المعلمات على االهتمام بالتنمية الذاتية واالبتكار .
و ع جدول ثابت لمواعيد الدورات من بداية العام الدراسي لكي تلتزم المعلمة من أول العام الدراسي
.

فيما يتعلق بالطالبات
 حدث الطالبددات علددى االهتمددام بالريا دة والمحافظددة علددى الصددحة وتنميدة الليالددة البدنيددة خددالل درو
التربية البدنية والنشاط المصاحب للمادة .
 توعية أولياء األمور بؤهمية الريا ة عن طريك ح ور البطوالت الداخلية والندوات والمحا رات.
 حث الطالبات على المشاركة في المسابمات والبطوالت الخليجيدة والعربيدة والعالميدة لزيدادة االحتكدان
مع أالعبين والمتدربين والحكام الدوليين إلكساب الخبرة .

تاسعا :ممترحات وتوجيهات عامة:






توفير موجهة تتابع األنشطة المتعددة.
تخصيص ميزانية مالية خاصة للتوجيه الفني لتكدريم الطالبدات الفائمدات فدي البطدوالت وإلعدداد ورش
العمل وتكريم المعلمات الفائمات المشاركات في التدريب .
إلامددة مركددز تدددريب فددي المنطمددة بوالددع سدداعتين بعددد الدددوام المدرسددي مددع تخص ديص ميزانيددة ماليددة
للعاملين به.
توفير رئيسات ألسام للمرحلة لمتابعة المادة واألنشطة والمعلمات.
عمل مباريات ودية بين المناطك التعليمية في بطوالت كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة لتبدادل
الخبرات بينهم واالطال علي المستويات المتمدمة .

