نسخة تجريبية

معايير

معلمي التربية الفنية
مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات التقويم
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معايير
مادة التربية
الفنية

المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
أ.د .محمد بن حسين الضويحي
د .محمد بن مفلح الدوسري
أ .زياد بن ابراهيم السدحان
تحكيم
د .سهيل بن سالم الحربي
د .عبدالعزيز بن علي الحجيلي
د .نزار بن صالح عبدالحفيظ
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب ذلك
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه أو تغطية محتوى
التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب للحياة والقيام
بأدوارهم جتاه الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة الرتبي�ة
والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب اكفأ املتقدمني من خرييج اجلامعات
لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه املعلم املبت�دئ
ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:

تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:

 -1التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ .إعداد اإلطار العام للمعايري.
ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج .إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع..
 -2تشكيل فرق العمل ،وتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي:
أ .مختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراه.
ب .مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) .
ج .مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
 -3تدريب فرق العمل مل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة أيام تضمنت ما يلي:
أ .التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج .التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.
 -4إعداد النموذج اآل ويل ،فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
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 -5إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية والعربي�ة املتاحة.
 -6الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملوصفات واملعايري
املطلوبة.
 -7التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن ثالثة
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة التقل درجتهم العلمية عن الماجستري .
ً
 -8التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا
مللحوظات املحكمني.
ً
 -9املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق املنتجات
يف كافة التخصصات.
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خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير

تدريب
فرق
العمل

تشكيل
فرق
العمل

المراجعة
األولية

التحكيم

خطوات
العمل في

التعديل

المشروع
المراجعة
النهائية

التخطيط
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مكونات املعايري:
تتكون معايري معلم الرتبي�ة الفني�ة من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى ،واجلزء
ً
الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على ( )11معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة الوطني�ة
ً
للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على ( )14معيارا تتن�اول بني�ة التخصص وطرق
تدريسه.

المعايير
التخصصية

محتوى املعايري التخصصية:

المعايير
العامة
المشتركة

وتتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم الرتبي�ة الفني�ة معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس وطرق تدريسه،
ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس
اخلاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث يمثل يف ممارساته وسلوكياته الدور المأمول من معلم
الرتبي�ة الفني�ة .فيتوقع من معلم الرتبي�ة الفني�ة ان يكون لديه خارطة مفاهيم واضحة لتخصصه مرتبطة باملراحل الدراسية
املختلفة  ،ومعرفه بالتطور التارييخ للتخصص  ،وعلى وعي بأن املعارف يف مجال ختصصه ليست ثابت�ة ،بل هي خاضعة للبحث
والدراسة والتطوير ،وأن هناك وجهات نظر متعددة داخل التخصص ،ولديه الشعور ّ
بأهمية اكتساب معرفة جديدة يف الرتبي�ة
الفني�ة ،ويملك اخلربة لتحصيلها ،ويعرف كيفية صياغة أسئلة مثرية وبن�اءة ،فهو يعرف على سبي�ل املثال :ماذا يعين أن تفكر كما
ً
يفكر العلماء وخصوصا علماء الرتبي�ة الفني�ة أو الفالسفة أو املؤرخون أو الفنانون التشكيليون ،وماذا يعين أن تشارك يف مناقشات
علمية وحوارات حول قضايا اجتماعية وتربوية مرتبطة بمجال الرتبي�ة الفني�ة ،وهذه املعرفة ضرورية ملعلم الرتبي�ة الفني�ة إذا أريد
نشر مثل هذه املشاركات يف أوساط الطالب داخل الفصل.
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صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم
يب�دأ برقم التخصص ،ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات ،كما
يتضح من الشكل التايل:

3

1

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة ملهنة
التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يعدد املجاالت املختلفة للفنون الب�صرية
2مييز �أ�ساليب الإنتاج الفني للفنون الب�صرية وما يتنا�سب معها من
�أدوات وخامات فنية
3يو�ضح �أهمية توفري فر�ص تعلم هادفة جلميع الطالب من خالل
الفنون الت�شكيلية والتطبيقية.
4ي�شرح عنا�صر وقيم العمل الفني ويتمكن من تطبيقها يف �إنتاج
الفنون الب�صرية

.1

1متمكن من مهارات التذوق الفني وذلك بتف�سري الأعمال الفنية
للفنون الب�صرية من خالل املناق�شات ال�شفوية والكتابية
2لديه �إملام ب�أ�ساليب النقد الفني وا�ستخداماته يف تقييم الأعمال
الفنية
3يحدد اخل�صائ�ص املميزة للفنون يف الع�صور التاريخية املختلفة
4لدية �إملام بنظريات ر�سوم الأطفال و�صفات تعبريهم الفني
5يحلل الأعمال الفنية يف �ضوء الق�ضايا الفل�سفية والأخالقية
املرتبطة بها
6يعرف �أ�س�س الفن وعنا�صره وتطبيقاتها يف درو�س الرتبية الفنية
من حيث ا�ستخدامها يف تذوق ونقد الأعمال الفنية

.1

1يتعرف على م�سميات العدد والأدوات الفنية ،ووظائفها الإنتاجية
يف تنفيذ الأعمال الفنية يف جماالت الفنون الب�صرية
2يتعرف على اخلامات الفنية ،وطرق ا�ستخدامها يف الأعمال
الفنية يف جماالت الفنون الب�صرية
3مييز الطرق ال�صحيحة ال�ستخدام الأدوات الفنية يف جماالت
الفنون الب�صرية
4يعرف طرق ال�سالمة يف ا�ستخدام الأدوات والعدد واخلامات
الفنية اخلا�صة مبجاالت الفنون الب�صرية

.2

املعيار :1 .20 .3 :يتمكن املعلم من
املفاهيم واملهارات الفنية الأ�سا�سية
للفنون الب�صرية

.3
.4

.2

املعيار :2 .20 .3 :يتمكن املعلم من
املفاهيم واملهارات الفنية الأ�سا�سية
لفل�سفة الرتبية الفنية

.3
.4
.5
.6

املعيار :3 .20 .3 :يتمكن املعلم من
التعرف على م�سميات وا�ستخدامات
العدد والأدوات ،واخلامات الفنية
اخلا�صة بالفنون الت�شكيلية

.2
.3
.4
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املعيار

املعيار :4 .20 .3 :يعرف املعلم
امل�ستجدات والتطورات يف الرتبية
الفنية وامل�ستجدات يف التقنيات
احلديثة يف جمال الرتبية الفنية

امل�ؤ�شرات
.1
.2

1يتقن بع�ض ا�ستخدامات احلا�سب يف تدري�س الرتبية الفنية.
2يعدد بع�ض الربامج احلا�سوبية ( )softwareالتي يتم توظيفها
يف �إنتاج الأعمال الفنية (برامج �إن�شاء الر�سوم ،برامج حترير
ال�صور ،برامج �إن�شاء الر�سوم الثالثية االبتعاد ،برامج الن�شر
املكتبي وااللكرتوين "الإنرتنت")
3يذكر �أهم العتاد والأجهزة ( )hardwareالتي ت�ساعد التالميذ
يف �إنتاج الأعمال الفنية وطرق ا�ستخدامها ،مثال (:املا�سح ال�ضوئي
 ، Scannerالفارة  ، Mouseلوحة الر�سم ...الخ).
4يعطي �أمثلة لتطبيقات احلا�سب الآيل ال�ستخدامها يف �إنتاج
الأعمال الفنية
5يحدد �أهم مزايا احلا�سب الآيل يف تنمية التعبري الفني
6ي�ستفيد من تطبيقات احلا�سب الآيل يف قيا�س وتقومي الأعمال
الفنية.
7يبني معوقات تطبيق احلا�سب الآيل يف تدري�س الرتبية الفنية
ويقرتح طرق ًا للتغلب عليها

.1

1يحدد م�صادر ملناهج تتوافق مع خمتلف �أ�شكال الطرق النظرية
والفل�سفية للفنون من خالل اال�ستفادة من فرتة �إعدادهم
الأكادميي
2يحدد م�صادر املناهج الفنية ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم
وغريها من جهات الن�شر وامل�صادر الإلكرتونية املحلية والعاملية
3ي�ستمد من املجتمع وق�ضاياه موا�ضيع فنية تهم الطالب وتنمى وعيهم
4يحلل عنا�صر البيئة املحلية كم�صدر للمعلومات الفنية

.1
.2

1يعرف التطور التاريخي ملنهج الرتبية الفنية والأطوار التي مرت بها
2يحلل تطور مناهج الرتبية الفنية يف �ضوء بع�ض النظريات
الرتبوية
3يحلل تطور مناهج الرتبية الفنية يف �ضوء بع�ض املدار�س الفنية.
4يحلل التطور التاريخي واال�سرتاتيجي ال�سرتاتيجيات تدري�س
الرتبية الفنية

.3

.4
.5
.6
.7

(املعيار :5 .20 .3 :يعرف املعلم
م�صادر املعلومات املحلية والعاملية
للرتبية الفنية

املعيار :6 .20 .3 :يلم املعلم بالتطور
التاريخي للرتبية الفنية

.2
.3
.4

.3
.4
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املعيار
املعيار :7 .20 .3 :لديه املعرفة
ب�أهداف التخ�ص�ص وعالقته
بالتخ�ص�صات الأخرى

امل�ؤ�شرات
.1

1يعرف �أهداف منهج الرتبية الفنية العامة و اخلا�صة يف مراحل
التعليم املختلفة
2يعرف مفهوم االرتباط الأفقي و العمودي ملنهج الرتبية الفنية
3يتمكن من ربط تخ�ص�ص الرتبية الفنية ببقية التخ�ص�صات
4يعرف عالقة �أهداف املنهج بعنا�صره الأخرى (املحتوى،
والتدري�س ،والأن�شطة ،والتقومي)

.1

1يعرف طريقة البيان العملي و�إجراءات توظيفها لتدري�س الرتبية
الفنية
2الإملام بنظريات التعلم والأبحاث املعا�صرة املرتبطة بتدري�س
الرتبية الفنية
3يعرف و يقدّ ر �أهمية التنويع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرق
التدري�س املختلفة
4الإملام باملناهج احلالية ملادة الرتبية الفنية ونظم تقومي التقارير
املطلوبة املتعلقة بال�صفوف الدرا�سية
5الوعي باملهارات التي يحتاجها الطالب لتعلم مادة الرتبية الفنية،
و�آليات تطويرها

.1

1يعرف طريقة البيان العملي و�إجراءات توظيفها لتدري�س الرتبية
الفنية
2الإملام بنظريات التعلم والأبحاث املعا�صرة املرتبطة بتدري�س
الرتبية الفنية
3يعرف ويقدّ ر �أهمية التنويع يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرق
التدري�س املختلفة
4الإملام باملناهج احلالية ملادة الرتبية الفنية ونظم تقومي التقارير
املطلوبة املتعلقة بال�صفوف الدرا�سية
5الوعي باملهارات التي يحتاجها الطالب لتعلم مادة الرتبية الفنية،
و�آليات تطويرها

.2
.3
.4

.2

املعيار :8 .20 .3 :يعرف معلم
الرتبية الفنية الأ�ساليب اخلا�صة
بتعلم وتعليم الرتبية الفنية

.3
.4
.5

.2

املعيار :8 .20 .3 :يعرف معلم
الرتبية الفنية الأ�ساليب اخلا�صة
بتعلم وتعليم الرتبية الفنية

.3
.4
.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

.2
.3
.4

.5

املعيار :9 .20 .3 :قدرة املعلم على
توظيف طرق تدري�س الرتبية الفنية

.6

.7
.8

.9

1يتمكن من ا�ستخدام تعليم الرتبية الفنية يف �إيجاد مواقف تعليمية
تنمي مهارات التفكري العليا ( طرائق التدري�س اال�ستنتاجية
واملناق�شة واحلوار)
2يتمكن من ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم عن طريق اللعب لتنمية
التفكري الت�أملي والتخيلي لدى الطالب
3قادر على توظيف الأ�سئلة التي تنمي مهارات التفكري التباعدي
والتخيل لدى الطالب (كيف -ملاذا -ماذا لو )....
4ي�ستخدم �أ�ساليب التعليم يف الرتبية الفنية ما يعزز قدرة التالميذ
على احلوار و توليد وتنظيم الأفكار ومناق�شة امل�شكالت مما يعزز
ثقة التالميذ ب�أنف�سهم وربط التعلم بالواقع
5يتمكن من �شرح �أهمية حمتوى منهج الرتبية الفنية الذي يدر�سه
للطالب  ،وينقل لهم توقعات عالية بخ�صو�صها و�ضرورة التمكن من
حمتوى املو�ضوع التدري�سي
6يتمكن من حتديد الأفكار الأ�سا�سية يف برنامج التعلم و�إعداد
�أهداف التعلم املنا�سبة واختيار الأن�شطة الفنية املالئمة لتوجيه
الطالب نحو حت�صيلها
7قادر على تخطي العقبات التي تواجه الطالب ،وتعوق فه َمهم
ملو�ضوعات منهج الرتبية الفنية  ،وميلك طرقا للتغلب عليها
8قادر على تف�سري املحتوى الفني وغريه من املفاهيم ذات ال�صلة
باملنهاج وترجمتها �إىل ممار�سات تدري�سية منا�سبة تعك�س
احتياجات الطلبة واملوا�صفات الهادفة لتدري�س الرتبية الفنية
9ميتلك قدرات متطورة ومعرفة بطرائق وممار�سات تدري�س الرتبية
الفنية �ضمن بيئته التدري�سية ويعرف �أهمية ا�ستخدام عدة
طرق لزيادة فر�ص تعلم جميع الطلبة �إ�ضافة �إىل امتالك القدرة
املنا�سبة لتف�سري املحتوى الفني

معايير معلمي التربية الفنية

13

امل�ؤ�شرات

املعيار
.1
.2

املعيار :10 .20 .3 :ي�شرح املعلم
ارتباط جماالت الرتبية الفنية التي
يقوم بتدري�سها باملجتمع وحاجاته

.3
.4

.5
.6
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1يربط الفنون الب�صرية بحياة املتعلمني وفتح �آفاق رحبة للعمل
الفني وتوظيفه �أمام املتعلمني
2يدرك معلم الرتبية الفنية قيمة درا�سة الأعمال الفنية الناجتة
عن الثقافة ال�شعبية والثقافة الفلكلورية وغريها من املجموعات
الثقافية الأخرى
3ي�أخذ بعني االعتبار املحتوى الفني �ضمن �إطار ا�ستك�شاف الق�ضايا
الأ�سا�سية واملجتمعية والفردية
4يعرف بالعديد من اخليارات الوظيفية امل�صاحبة للفنون الب�صرية
وقيمتها وارتباطها بامل�سائل املدنية واالجتماعية واالقت�صادية
للطلبة والآباء واملجتمع ككل
5يظهر فهما لطرق ربط املوا�ضيع الفنية بحاجات املجتمع ويناق�شها
�ضمن درو�س الرتبية الفنية
6يحرتم ويقدر احلرف وال�صناعات اليدوية القدمية

امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1قدرة معلم الرتبية الفنية على تنظيم خربات تعلمية توفر فر�ص ًا
ت�ساعد على التفكري النقدي  /الت�أملي Reflective Thinking
يف ممار�ساته التعلمية الكت�شاف الأخطاء وت�صويبها
2يعرف خطوات حل امل�شكالت وطرق توظيفها يف درو�س الرتبية
الفنية
3يف�سر معلم الرتبية الفنية العمليات العقلية املت�صلة بالتعلم
(التذكر والن�سيان ،الت�صور والتخيل ،الإدراك واالنتباه،
اال�ستدالل ،اال�ستنباط ،واال�ستقراء ،الخ) وي�ستطيع �أن يراعيها
عند تنفيذه لدرو�س الرتبية الفنية
4يقرتح بع�ض املوا�ضيع الفنية التي ميكن �أن ت�ساعد على تنمية
قدرات الطالب الإبداعية والتخيلية (الزخرفة ،توظيف خامات
م�ستهلكة� ،إيجاد عالقة بني عدة خامات لإنتاج عمل فني ،الق�صة،
متثيل الأدوار ،اللعب التخيلي ..الخ)
5لديه املعرفة والإملام بنظريات املواهب والإبداع واالبتكار لتطوير
قدرات الطالب وا�ستك�شاف املوهوبني منهم
6يعرف طرق تنمية قدرات الطالب التخيلية والإبداعية من خالل
الأن�شطة الفنية

.1

1ي�ستمد من املجتمع وق�ضاياه موا�ضيع فنية منا�سبة تنمي الوعي
واملعرفة
2يقرتح بدائل للخامات الفنية الغري متوفرة ( خامات الن�سيج
وبديلها الورق امللون مث ًال).
3يعرف طرق لتوفري �أدوات و خامات فنية غري مكلفة ( كاخلامات
امل�ستهلكة ،والبيئية ..الخ).
4يتعامل مع الفروق الفردية داخل حجرة الرتبية الفنية
5ميتلك ر�ؤية حول تنمية الوعي الفني يف البيئة املدر�سية ولدى
�أولياء الأمور

.2

املعيار :11 .20 .3 :يو�ضح املعلم
العمليات العقلية و�أ�ساليب التفكري
املنطقي و�أ�سلوب حل امل�شكالت
املرتبطة بالرتبية الفنية و�أ�ساليب
تنمية التفكري الإبداعي والتخيلي

.3

.4

.5
.6

.2

املعيار :12 .20 .3 :يتمكن معلم
الرتبية الفنية من مواجهة امل�شكالت
والق�ضايا املتعلقة بالتخ�ص�ص

.3
.4
.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

املعيار :13 .20 .3 :ي�ستفيد املعلم
من املوروث الفني الإن�ساين ب�شكل
عام والإ�سالمي واملحلي ب�شكل خا�ص
يف درو�س الرتبية الفنية لت�صميم
خربات تعليمية ودرو�س فنية

.2
.3
.4
.5
.6
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1يعرف املوروث الفني الإ�سالمي وال�شعبي يف اململكة العربية
ال�سعودية وي�ضمنه يف درو�س الرتبية الفنية ،من حيث املمار�سة
والتعبري والفكر فيما يخدم املجتمع ويلبي احتياجاته الأ�سا�سية
ب�أ�ساليب ور�ؤى فنية منا�سبة.
2قادر على تطوير الرتاث الفني الأ�صيل و�إعادة بلورته فيما يخدم
االجتاهات الفنية احلديثة بر�ؤى معا�صرة
3يعرف طرق ًا لإدراج رموز العمل الفني اجلمايل اخلا�ص بالفنون
الإ�سالمية وال�شعبية والعربية املعا�صرة يف درو�س الرتبية الفنية
4يعرف املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون ،والتعرف على
الأ�ساليب املعا�صرة املرتبطة بها
5قادر على توجيه الطالب لزيارة املتاحف واملعار�ض واملهرجانات
الفنية وزيارة القرى
6ي�ؤكد على دور املتحف التعليمي واملعر�ض املدر�سي ،بهدف �إطالع
الطالب على الفنون الإ�سالمية ومكانتها يف ال�سياق التاريخي
واالقت�صادي وال�سيا�سي للمرحلة التي عملت فيها.

