وزارة التربية
االدارة العامة لمنطمة مبارن الكبير التعليمية
التوجيه الفني للتربية البدنية  /بنات

اليوم  :االربعاء
التايخ 7112/1/11 :
المكان  :مدرسة الصالحية المتوسطة بنات

في تمام الساعة التاسعة صباحا وبحضور الموجهة الفنية االستاذة  /رفعه
العجمي  ،والموجهة الفنية االستاذة  /فاتن رضا
وبحضور معلمات المرحلة االبتدائية ومعلمات المرحلة المتوسطة .
وتم منالشة الهدف العام من مادة التربية البدنية
كما تم منالشة الفرق بين االهداف والكفايات وشرح الكفايات العامة والكفايات
الخاصة
والفرق بين طريمة التحضير لديما وطريمة التحضير حديثا .
كما تم شرح ايجابيات وسلبيات المنهج الوطني المطور للصف السادس المتوسط
وتم منالشة اراء وممترحات المنهج الوطني المطور .
كما تم عمل استبيان خاص بالمنهج  ،كما تم توزيع اوراق خاصة بإيجابيات
وسلبيات المنهج الوطني المطور .

ايجابيات المنهج الوطني المطور للمرحلة االبتدائية
المنهج :








منهج يجعل الطالب يفكر عن طريك اللعب .
السماح للمعلم باالبتكار واالبداع داخل الحصة .
يمنح الطالب اتاحة الفرصة لالبداع في استكشاف المهارة .
لابل للتجديد وغير روتيني .
يركز علي االلعاب التنافسية .
طريمة شرح المنهج غير مباشرة متناسبة مع االبتدائي .
يبعد الملل والروتين .

الطالب :







عدم وجود تعثر دراسي .
يساهم في العملية التعليمية مع التطوير .
يراعي الفروق الفردية .
الطالب ال يشعر بالملل الستغالل الفرصة في استكشاف المهارة .
اعطاء الفرصة للطالب الشباع رغباته .
اصبح الطالب مبدع وحركي وينمي التفكير عنده .

المعلم :









يجعل المعلم اوسع بالمدارن وتكون اكثر مرونة في الشرح وغير مميد بخطوات .
تتيح للمعلم ربط البدنية بالمواد االخري .
تميز المعلم المبدع من خالل طرح االسئلة الغير مباشرة وطريمة الدرس .
توفير الولت والجهد .
يعزز االبداع داخل الحصة .
اعداد الدرس بمجهوده الخاص مما يجعل المدرس في تجديد دائم .
زيادة المعلومات عند البحث عن طريك تعليم وتدريس جديدة .
تمليل العب علي المعلم .

سلبيات المنهج الوطني المطور للمرحلة االبتدائية
المنهج :









رؤية غير واضحة .
عدم فهم تطبيك المنهج وتعدد االراء .
عدم وضوح المهارات في العملي التعليمية .
ليس فيه دلة في تحدد المهارات وال يعطي المهارة حمها ف التعليم .
التعلم بصورة سطحية ال يخدم االنشطة الرياضية .
المنهج غير مرتبط ببعض الكفايات والمعايير ال يوجد بينهما ترابط .
هنان مهارات تحتاج طريمة مباشرة في الشرح .
التركيز علي بعض المهارات دون االخري .

الطالب :









يوجد ظلم في درجات الطالب .
يوجد هنان ملل عند الطالب من تكرار المهارات .
ال يعطي الفرصة الكتشاف الموهوبين رياضيا .
ال يكون هنان انتباه للمعلم ويحاول اللعب .
ال يصلح للفئة العمرية الكبيرة .
عدم تمكن الطالبة من لوانين المهارات .
صعوبه فهم المتعلم لالسئلة المطروحه .
عدم مراعاة الفروق الفردية .

المعلم :










عبء علي المعلم من ناحية الميزانية .
عدم اعطاء دورات كافية للمعلم .
كثرة عدد الطالبات في الصف .
تشتت المعلم لاللمام بشروط الكفايات .
ال يتحدث كثيرا حول المهارة او عن تفاصيلها .
ال يصلح للمعلم التمليدي الغير لادر علي السيطرة وضعيف الشخصية .
مجهود اضافي وولت غير كافي .
ال يوجد توجيه من المعلم .
عدم المدرة علي توافر بعض االدوات البديلة .

ايجابيات المنهج المطور للمرحلة المتوسطة

الزمن :
 عدم التمٌد بزمن معٌن ألجزاء الدرس حرر المعلمة من عدة لٌود .
ٌ عطً مساحة من اإلبداع للمعلمة للتركٌز على جزء معٌن من الدرس على جزء آخر .

أدوات و أجهرة :
ٌ عطً مساحة إبداعٌة للمعلمة البتكار أدوات جدٌدة من ادوات لدٌمة أو تالفة .

المنهج :





المنهج ٌنمً مدارن الطالبة .
المنهج ٌنمً لدرة الطالبة على المحاورة و الحدٌث و ابداء اآلراء .
المنهج ٌساعد على اكتشاف الموهوبٌن و المبدعٌن فً مادة التربٌة البدنٌة .
المنهج ٌساعد الطلبة على سرعة االستجابة و الفهم وتركٌز المعلومة فً ذهن
الطالبات .

طرق العرض :
 هنان العدٌد من طرق العرض فً ظل التمنٌات الحدٌثة المتوفرة من الداتا الشو و
الفٌدٌو .
ٌ مكن استخدام األٌباد فً خدمة المنهج الوطنً المطور .
 طرق العرض المشولة تجذب انتباهه الطالبة للدرس .
الدورات التدربٌة :
 منهج الكفاٌات ٌصلح للمعلمات المبدعات الالتً ٌجتهدن فً اخذ الدورات التدرٌبٌة
لصمل أنفسهم و خدمة المادة .
االستفادة من تبادل الخبرات من الدروس الرٌادٌة لمنهج الكفاٌات بٌن المدارس بالتعاون مع
التوجٌهه الفنً .

سلبيات المنهج الوطني المطور للمرحلة المتوسطة
المنهج [ المهارات ]
 المهارة ال تأخذ حمها في التدريس الصحيح والخطوات الفنية الصحيحة .
 ال يوجد تعمك للمهارة من الناحية المهارية والناحية المانونية .
 يحتاج المنهج الي مجهود فكري من المعلمة لربط المادة بالمواد األخرى .
 التركيز علي اللعب اكثر من تعليم خطوات المهارة .
 الحصة خرجت عن هدف التربية البدنية وهو تعليم الطالبات المهارات الرياضية .
 عدم االلتناع بربط منهج التربية البدنية مع المناهج االخري .
 تشتت ذهن الطالبة بسبب كثرة المعلومات وااللعاب .
 تحتاج ولت وجهد كبير في اعداد وتحضير الدرس .
 تعلم المهارات بصورة سطحية ال تؤهل الطالبة الجتياز االختبارات الصحيحة .
 بعض المهارات البد لها اكثر من حصة .
 بالنسبة الي التراث الشعبي ال يخدم حصص التربية البدنية وهنان يوجد معلمات
وافدات ليس لديهن الخبرة الكافية لتدريس هذه الحصص فالبد من الامة دورات لهن.

االدوات واالجهزة :


التوجد صاالت مجهزة باالدوات واالجهزة التي تستخدم داخل الدرس .

 الصاالت في اغلب المدارس تكون متعددة االغراض وذلن تؤثر بالسلب في تدريس حصة التربية
البدنية .
 عدم توافر االدوات لبعض دروس التربية

البدنية مثال درس التراث الشعبي .

 الدرس ٌكىن مكلف جدا وال حىجد مٍزاوٍت لذلك .
 الدرس مكلف جدا للمعلماث والطالباث .
 الحىجد مٍزاوٍت خاصت بالدرس .

الزمن :
• زمن الحصة غير كافي .
•

هنان مهارات تحتاج لتدريسها اكثر من حصة .

• الولت غير كافي لطرح االسئلة والمنالشات وااللعاب .
• يوجد صعوبة الكتشاف الموهوبات رياضيا لضيك الولت .
• الولت غير كافي ألداء االختبارات والتمويم .

طزٌقت العزض :
* ال يوجد هنان فيديوهات عرض مناسبة خاصة بالمهارات الممررة داخل المنهج .
* عدم توافر وسائل ومصادر للتعلم في المدارس تخص المناهج المطورة .
* يوجد هنان صعوبة في البحث عن وسائل تخدم درس الكفايات .

الدوراث الخدرٌبٍت :
•
•

ال ٌىجد هناك المام مافً لدي المعلماث بمنهج النفاٌاث وطرٌقت تطبٍقه .
ٌلزم ان تنىن هناك دوراث تدرٌبٍت للمعلماث وخاصت المعلماث الىافداث
لدروس التراث الشعبً وانىاع الرقصاث .

استبيان خاص بالمنهج الوطني المطور للصف السادس ( المرحلة المتوسطة )
م

السؤال

1

البرنامج الزمنً للوحدات التعلٌمٌة
مناسب للطالبات
مدي استفادة الطالبات من الحصة .

3

طرق التموٌم و المٌاس مناسبة للطالبات
والمعلمات .
مدي تفاعل المعلمة داخل الحصة .

5

توافر االدوات واالجهزة لدرس الكفاٌات
.
مدي صعوبة اكتشاب الموهوبات
رٌاضٌا .
مدي استفاده الطالبة من المشروع الممدم
.
هنان المام للمعلمات بمنهج الكفاٌات .

2

4

6
7
8

 9توافر مصادر التعلم للمعلمات فً
المدارس .
 11زٌادة عدد الطالبات داخل الصف الواحد
ٌؤثر علً اداء حصة الكفاٌات .

ضعيف

جيد

جيد جدا

ممتاز

نتيجة االستبيان :

اراء ومق ترحاث ال بنل ال دول ً
لمنهج النفاٌاث الصف السادس
متىسط
اراء البنل الدولً واعتمادة على نقاط معٍنت
منهج النفاٌاث

نحى تطبٍق

:1 اكد البنن الدولً اهمٌة التعاون مع الكوٌت لتطوٌر المناهج التعلٌمٌة.
 :2 اعداد جٌل لادر على الولوج بموة نجو المنظومة االلتصادٌة العالمٌة .
 :3 تحمٌك التمدم نحو بناء التصاد لوي ٌعتمد على مخرجات متمٌزة

.

عاٌشت فاودا اخصائٍت الخعلٍم فً لبىك الدولً اسخطاعج الىقىف
على وقاط القىة والضعف

 : 1 تطبٌك برنامج اصالح التعلٌم من خالل ورشة العمل

.

 :2 التعرف على بعض التحدٌات التً تواجه تطبٌك الخطه الموضوعة
 :3 نمل تلن التحدٌات لكبار المسؤلٌن فً وزارة التربٌة لتطوٌر التعلٌم
للمساعدة على تخطٌها لعملٌة االصالح

.

.

ا ل م ق خ ز ح ا ث ا ال ٌ ج ا ب ٍ ت ل ل ب ى ك ا ل د و ل ً
 :1االستمرار لتطبٌك المنهج للصف الثانً والسابع العام الدراسً الممبل
 :2وجود معلمٌن ومعلمات مبدعٌن فً منهج الكفاٌات

.

.

 :3دولة الكوٌت نجحت فً انشاء فرق من الكوادر الوطنٌة العامه.
 :4كفاءة المدرسة الذي ٌتعلك باالدارات المدرسٌة المطورة سواء على مستوى المدارس او
المناطك التعلٌمٌة

.

مه وجهت وظزي حىل مىهج الكفاٌاث
 :1تطبٌك منهج الكفاٌات ٌوجد فٌه عبء على المعلمٌن والمعلمات بتعلم االدوات الجدٌدة
 :2ال ٌوجد دعم للمعلمٌن و المعلمات اثناء تطبٌك المنهج

.

.

 :3عدم فهم ما هو مطلوب فً منهج الكفاٌات من خالل الورش المهنٌة التً لدمت خالل الفصل الدراسً
 :4ممارنه امكانٌة دولة الكوٌت بالدول الخارجٌة

.

لىجاح مىهج الكفاٌاث فً عدة شزوط واجب حىافزها
مىها
:1اعطاء المعلم الذٌٌمومبتدرٌس الكفاٌات منهج مرحلة دراسٌة واحدة حتى ٌستطٌع تطبٌك ما هو مطلوب
بكفاءة
 :2تملٌل كثافة المتعلمٌن داخل الصف بما ال ٌزٌد عن  21طالبة بالصف الواحد
 :3رصد مٌزانٌة لاللسام لتوفٌر وسائل االنشطة
 :4توزٌع حصص الكفاٌات بما ٌناسب لدرات المتعلم والفرولا الفردٌة
 :5عدم تكلٌف المعلم بأي مبلغ مادي
 :6تدرٌس منهج الكفاٌات فً كلٌات التربٌة فً الجامعة والتطبٌمً كمواد اساسٌة

.

اراء المعلمٍه والمعلماث وحى مىهج الكفاٌاث
ٌ :1 حتاج لمعلم مبدع ولادر على تخطً العمبات ولدٌه اٌمان كبٌر بانه سٌكون سبب من اسباب
تمدم التعلٌم فً الكوٌت
 :2 منهج الكفاٌات كارثة فً حك التعلٌم والطالب
 :3 منهج الكفاٌات والمعاٌر باختصار ٌهتم فمط فً توصٌل المعلومة
 :4 الهدف من هذاء المنهج المضاء علة اهمٌة المواد االساسٌة وسٌكون نتٌجتها استخراج طالب
جهلة
 :5 عدم المدرة على استخراج تاموهبٌن والموهوبات من خالل الحصص
 :6 المضاء على الخطوات االساسٌة للدرس وتجاهلها

.

اَراء والمقترحاث للمنهج الىطنً المطىر للصف
السادس المتىسط
 الغاء المشارٌع المكلف بها الطالب .
 تغٌٌر تمٌٌم الطالب ال ٌمكن تمٌٌم جمٌع طالبات الصف فً كل حصة .
 منهج الكفاٌات ٌتطلب تمدٌر لفظً ولٌس درجة .
 الغاء المنهج والعودة الً النظام المدٌم الن ال ٌوجد االستفادة للطالبات من لبل
نظام الكفاٌات .
 تعدد الحصص داخل الصالة ال تسمح بتطبٌك المنهج وعرض االنشطة بحرٌه .
 عدم توفر صالة التربٌة البدنٌة بل المتوفر صالة متعددة االغراض .

ٌ حتاج المنهج الً تجهٌز مسبك وتوفٌر ادوات مساعدة لالنشطة .
 توفٌر صالة خاصة بالتربٌة البدنٌة بمنهج الكفاٌات .
 توفٌر مٌزانٌة لالدوات المساعدة لتحمٌك انشطة المنهج .
 ان ٌكون تمٌٌم الطالبات تمٌٌم لفظً .
 تملٌل عدد الطالبات داخل الصف لرفع المستوي لدي الطالبة .

