تمرٌر الموجهة الفنٌة األولى عن الدورة التوجٌهٌة التموٌمٌة األولى
فً الفترة من  2016/11/1إلً  2017 /1/22للمرحلة الثانوٌة

أوال:متوسطططططططي عطططططططدد أٌطططططططاة لٌطططططططارة الموجهطططططططة الفنٌطططططططة للمدرسطططططططة الواحطططططططدة ططططططط
(4لٌارات).
الدورة لٌارتان
ثانٌا  :متوسي عدد لٌارات الموجهة الفنٌة للمعلمة الواحدة
ثالثا  :مستوى أداء المعلمات للمادة (جٌد جدا).
رابعا :متوسي نصاب المعلمات للمرحلة الثانوٌة النظاة الموحد ( 10حصة).
هذه الدورة :
امسا :األعما التً لامت الموجهة بأدائها

الطططططططدورة

فٌما ٌتعلك بالمادة بوجه عاة









المططادة وفططك ال يططة المو ططوعة ومتابعططة

متابعططة ال يططة الدراسططٌة وااللتططلاة بططالمنهل وتططدرٌ
الدر .
كٌفٌة است داة التمنٌات الحدٌثة
تأهٌ المعلمات بمستجدات لانون اللعبة ( كرة السلة – كرة الرٌشة اليائرة – كرة الياولة _
كرة اليائرة) .
متابعة األنشية المصاحبة للمادة .
متابعة تدرٌب الفرق للمشاركة فً بيولة المنت بات الثانً والعشرون واإلشراف علٌها
متابعة المدار التً ألٌة بها ٌوة رٌا ً وورش عم ونماذج من الدرو .
متابعططة اال تبططارات العملٌططة مططا التأكٌططد علططً ططرورة االلتططلاة بمسططيرة لٌططا معططاٌٌر اال تبططار
العملً لك لعبة .
إلامة بيولة كرة الياولة  +كرة اليائرة .
االلتلاة بالوثٌمة األساسٌة المعدلة للمرحلة الثانوٌة .

فٌما ٌتعلك بالمعلمات



متابعة الحصص الدراسٌة والتأكد من تيبٌك جمٌا التوجٌهات.
متابعة أداء المعلمات من
حث المعلمات على است داة التمنٌات الحدٌثة (شاشة تلفلٌون ،الشاشة الرلمٌة ،شاشة
الدر .
العرض)
عم ورشة عم للمعلمات لنشر الوعً الصحً فً برنامل الكشف الذاتً لسريان الثدي .
تباد اللٌارات بٌن المدار .
متابعة رئٌسات األلساة للتنمٌة المهنٌة للمعلمات الجدد من






المشاركة فً الدورة التنشٌيٌة لبيولة البولٌنغ بثانوٌة صباح السالة .
تشجٌا المعلمات على االبتكار فً الدرو واالهتماة بعنصر التشوٌك.
اهتماة رئٌسات األلساة بإعداد مكان إلامة البيوالت الدا لٌة للمنيمة.
دورات تنشٌيٌة إنمائٌة للمعلمات فً الكرة اليائرة وكرة السلة والتاٌكوندو.




فٌما ٌتعلك باليالبات








متابعة أداء اليالبات أثناء الحصص الدراسٌة.
حث اليالبات على المشاركة فً البيولة الدا لٌة ( كرة الياولة – كرة اليائرة) .
تشجٌا اليالبات وحطثهة علطى ممارسطة األنشطية الرٌا طٌة وااللتحطاق باألندٌطة الرٌا طٌة لتنمٌطة
هواٌتهن صوصا الفائمات رٌا ٌا.
التلاة اليالبات باللي الرٌا ً والمشاركة االٌجابٌة للمادة.
الحوافل التشجٌعٌة واليالبات ال عٌفات مطن ط
االهتماة باليالبات الفائمات رٌا ٌا من
تكثٌف التدرٌبات ل رتماء بمستواهن.
المشاركة فً البيولة الدا لٌة للمنيمة و ال ارجٌة لمنت بات المنايك للعبة ( كرة الياولة) .

سادسا  :النواحً االٌجابٌة التً لمستها الموجهة الفنٌة

الدورة :

فٌما ٌتعلك بالمادة بوجه عاة





االلتلاة بالبرنامل اللمنً وال ية العامة وأتباع اليرٌمة الصحٌحة للتح ٌر.
اهتماة رئٌسات األلساة ببرامل التنمٌة المهنٌة و ورش العم .
تعاون وا ح وتاة بٌن إدارات المدار ما التوجٌه الفنً للتربٌة البدنٌة .
مشاركة المدار باألنشية الدا لٌة وال ارجٌة.

فٌما ٌتعلك بالمعلمات







استجابة المعلمات للتوجٌهات كان لها األثر االٌجابً على المادة.
تمٌد المعلمات باللى الرٌا ً أثناء التدرٌ للمادة.
مشاركة المعلمات فً تحكٌة المسابمات الدا لٌة وال ارجٌة .
المشاركة الفعالة بورش العم واألٌاة الرٌا ٌة ونماذج الدرو .
تدرٌب الفرق للمشاركة فً بيولة المنت بات المنايك و اإلشراف علٌها .
متابعة المدار التً ألٌة بها ٌوة رٌا ً .

فٌما ٌتعلك باليالبات






درو

التربٌة البدنٌة.

التلاة اليالبات بارتداء اللى الرٌا ً واالهتماة بالمادة من
المشاركة الفعالة لدى اليالبات فً المسابمات الدا لٌة وال ارجٌة.
استفادة اليالبات من درو التربٌة البدنٌطة فطً تحسطٌن اللٌالطة البدنٌطة لطدٌهة واكتسطاب عطادات
صحٌة سلٌمة .
مشاركة اليالبات فً مسابمة البولٌنغ .
مشاركة يالبات الثانً عشر بمسمً العلمً واالدبً فً برنامل الكشف الذاتً لمر ى سطريان
الثدي .

سابعا :النواحً السلبٌة إن وجدت والتً تتعلك بتدرٌ
الفنٌات فً المدار :

المادة وتمت م حظتها مطن لبط الموجهطات

فٌما ٌتعلك بالمادة بوجه عاة
 الم عب ال ارجٌة بحاجة إلى رفا الســــور أو التشـــجٌــر وتأهٌط المطدار التطً بهطا م عطب
ارجٌة من مظ ت وكراسً وت يٌي الم عب اصة [ ثانوٌة برلان وثانوٌة العدان ] الن بهطا
م عب ارجٌة مجهلة .
 عدة وجود صٌانة دورٌه لصاالت المدار ٌؤثر سلبا على المادة واألنشية المصاحبة لها.

فٌما ٌتعلك بالمعلمات
 تكلٌف المعلمات فً المدار

الثانوٌة بأعما الكنترو ٌلٌد من األعباء على المعلمة.

فٌما ٌتعلك باليالبات
 عدة تعاون بعض أولٌاء األمور ورفض مشاركة بناتهن فً األنشية الرٌا ٌة الم تلفة.
ثامنا :الع ج والولاٌة من النواحً السلبٌة واألسالٌب التً تة إتباعها للتغلب على النطواحً السطلبٌة
فً تدرٌ المادة:

فٌما ٌتعلك بالمادة بوجه عاة
 متابعة الصٌانة الدورٌة لصاالت التربٌة البدنٌة.
 الميالبة بتشجٌر الم عب ال ارجٌة أو رفا األسوار وصٌانتها .

فٌما ٌتعلك بالمعلمات





بعططدة إسططناد اإلعمططا اإلدارٌططة للمعلمططات وتططة اسططتجابة بعططض

الميالبططة مططن إدارات المططدار
اإلدارات المدرسٌة لذلن .
متابعة المعلمات الجدد واالرتماء بمستواهة.
تنظٌة الدورات التدرٌبٌة فً التحكٌة والتدرٌب .
تشجٌا المعلمات على االهتماة بالتنمٌة الذاتٌة واالبتكار .

فٌما ٌتعلك باليالبات






حططث اليالبططات علططى االهتمططاة بالرٌا ططة والمحافظططة علططى الصططحة وتنمٌططة اللٌالططة البدنٌططة ط
درو التربٌة البدنٌة واألنشية المصاحب للمادة .
توعٌة أولٌاء األمور بأهمٌة الرٌا طة ودعطوة األمهطات لح طور البيطوالت الدا لٌطة والتطً تمطت
ألامتها بالمنيمة و بعض األٌاة الرٌا ٌة ونمطاذج الطدرو التطً تعطدها المطدار وورش العمط
والندوات والمحا رات.
تشجٌا اليالبات من لب إدارة المدرسة ولسة التربٌة البدنٌطة مطن ط تطوفٌر الجطوائل وتكطرٌة
اليالبات لٌكون حافل لهن.
مشاركة اليالبات فً البيوالت ال لٌجٌة والعربٌة والدولٌة ل ت ي ما الفرق.

تاسعا :ممترحات وتوجٌهات عامة:
 ت صٌص مٌلانٌة مالٌة اصة للتوجٌه الفنً لتكطرٌة اليالبطات الفائمطات فطً البيطوالت ،وإلعطداد
ورش عم وتكرٌة المعلمات الفائمات المشاركات فً التدرٌب .
 إلامة مركل تدرٌب فً المنيمة بوالا ساعتٌن بعد الدواة المدرسً .
 إعطططداد مراكطططل تطططدرٌب لألنشطططية المشطططاركة فطططً بيولطططة المنت بطططات للمطططدار للعطططاة الدراسطططً
. 2017/2016

