نسخة تجريبية

معايير

معلمي التربية البدنية
مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات التقويم
 143٩هـ  201٧ -م

معايير
مادة التربية
البدنية

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
د .عبداهلل بن حامد اللهيبي
د .خالد بن سعد الجلعود
أ .خالد بن ناصر الخريجي
تحكيم
د .مساعد بن ناصر العلياني
د .محمد بن عبداهلل عسيري
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 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 أكفأ 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.
ب .مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) .
ج .مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
 -3تدريب فرق العمل ،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 األويل ،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 باملواصفات 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 أخرى 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:

اجتماع
فريق
العمل

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير
التعديل
وإعداد
نسخة
المعايير

تشكيل
فرق
العمل

خطوات
التخطيط

العمل في
المشروع
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تسليم نسخة
المعايير من
قبل فريق
العمل
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مكونات املعايري:
تتكون معايري معلم الرتبي�ة البدني�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 ( )19معيارا 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 البدني�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 البدني�ة .فيتوقع من معلم الرتبي�ة البدني�ة معرفة محتوى ختصص الرتبي�ة
البدني�ة وفروعه ويعي القضايا األساسية والتاريخية والتطويرية واجلدلية للتخصص ،ويعرف املهارات واألساليب
ً
املعرفية واللغة األكاديمية املتعلقة بمناهج الرتبي�ة البدني�ة ،وعالقة ختصصه بالتخصصات األخرى وأيضا لديه القدرة
على توليد املعرفة واإلبداع .
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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

19

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة
ملهنة التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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املؤشرات

املعيار

املعيار  :1 .19 .3يوضح
املعلم املعرفة الكاملة بالعلوم
األساسية لتخصص التشريح
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

املعيار  :2 .19 .3يوضح املعلم
العلوم األساسية لتخصص
وظائف أعضاء اجلهد البدين
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة
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.1

1يعرف الرتكيب التشرييح ألجهزة اجلسم املختلفة ،مع الرتكزي على وحدة بن�اء
الهيكل العظيم والرتكيب التشرييح له وتقسيماتها وأشكالها.
2يعرف املفاهيم األساسية لوحدة البن�اء يف اجلهاز العضلي ،والرتكيب التشرييح
له ،وتقسيماتها ،وأنواعها.
3حيدد الرتكيب التشرييح للجهاز املفصلي ،وتقسيمات املفاصل ،وأنواعها.
4يبني املفاهيم األساسية لوحدة البن�اء يف اجلهاز العصيب ،والرتكيب التشرييح
له ،وتقسيماته وأنواعه.

.1

1يستنتج األسس العلمية الستجابة أجهزة جسم اإلنسان املختلفة وتكيفها
للجهد البدين يف األحوال االعتي�ادية ،والظروف البيئي�ة املختلفة.
2يوضح األسس النظرية والتطبيقية ألجهزة اجلسم املرتبطة باملجهود البدين
وتشمل :اجلهاز العضلي العصيب ،واجلهاز الدوري التنفيس.
3يشرح ويفسر احلدود الفسيولوجية لألداء البدين.
4حيلل العمليات األيضية ،ونظم إنت�اج الطاقة يف جسم اإلنسان ،وتكيفها مع
التدريب.
5يوضح تصميم وإجراء القياسات الفسيولوجية املرتبطة بتقدير كفاءة عمل
أجهزة اجلسم املختلفة وخباصة اجلهاز الدوري التنفيس ،واجلهاز العصيب
العضلي.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5

معيار المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

املعيار

املعيار  :3 .19 .3يوضح املعلم
العلوم األساسية لتخصص
علم احلركة وامليكانيكا احليوية
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

املؤشرات
.6
.7
.8
.9
010

.1

املعيار  :4 .19 .3يبني املعلم
املفاهيم األساسية لتخصص
التعلم احلركي وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة.

.2
.3
.4
.5

6يتعرف اخلصائص امليكانيكية جلهاز االرتكاز واحلركة (العظام ،املفاصل و
العضالت).
7يشرح ويصنف احلركات الرياضية وفقا ألسس امليكانيكا احليوية.
8يشرح ماهية امليكانيكا احليوية وتطبيقاتها يف مجال علوم الرياضة والنشاط
البدين.
9يمزي بني النظرية والتطبيق يف مجال امليكانيكا احليوية.
1يبني القوانني الفزييائي�ة األساسية املرتبطة حبركة جسم اإلنسان.

1يفسر العوامل األساسية اليت تؤثر يف تعلم واكتساب املهارات احلركية.
2يعرف الطرق واألساليب املختلفة يف تصنيف املهارات احلركية.
3يوضح كيفية إعداد احلركة ومراحل معاجلة املعلومات واختاذ القرارات
املرتبطة باألداء احلركي
4يبني مراحل التعلم احلركي ومؤشرات التقدم والتطور احلركي وانتقال أثر
التعلم اإلجيايب للمتعلمني
5يصف كيفية استخدام طرق مختلفة لتقييم املهارات احلركية ومعرفة أخطاء
ُّ
األداء احلركي مع التمكن من تقديم تغذية راجعة تصحيحية وإجيابي�ة
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املؤشرات

املعيار
املعيار  :5 .19 .3يوضح املعلم
العلوم األساسية لتخصص
أسس التهيئ�ة واللياقة البدني�ة
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة

.1

1يعرف أهم النظريات واملعارف املرتبطة بأسس التهيئ�ة واللياقة البدني�ة
وأنواعها وتقسيماتها وعالقتها بالعلوم الرياضية األخرى .
2يبني عناصر اللياقة البدني�ة ومستوياتها املناسبة للطالب الرياضيني وغري
الرياضيني بما يف ذلك بطاريات اللياقة البدني�ة.
3جيري االختب�ارات املعملية وامليداني�ة الالزمة لقياس وتقييم مستوى اللياقة
البدني�ة ملختلف األغراض الصحية واملهارية.
4يصمم وينفذ وصفة النشاط البدين وفق األسس العلمية للطالب ويقومها.

.1

1يعرف العناصر األساسية للغذاء ،وآلية هضم ونقل وامتصاص املواد الغذائي�ة
واملسارات املرتبطة بالتمثي�ل الغذايئ.
ّ
2يوضح دور كل من الكربوهيدرات والدهون والربوتني يف بن�اء األنسجة وإنت�اج
الطاقة وتوقيت تن�اولها قبل وأثن�اء وبعد ممارسة األنشطة البدني�ة.
3يبني أهمية الفيت�امين�ات واألمالح املعدني�ة والماء للمحافظة على الصحة
ودورها يف حتسني األداء الريايض.
4يعلل خطر اإلضافات واملحسنات واملكمالت الغذائي�ة غري الصحية وخاصة
املنشطات املحظورة.
5يعد برنامج غذايئ فردي ملماريس األنشطة البدني�ة وحتويل املعلومات الغذائي�ة
ً
سواء ألغراض صحية عامة أو بهدف حتسني األداء البدين
إىل تطبيقات عملية
والريايض للطالب.

.1

1يعرف أنواع اإلصابات املختلفة اليت يتعرض لها طالب املدارس باملالعب ،كما
يعرف عوامل الوقاية من اإلصابات.
2يفسر آلية حدوث اإلصابات الرياضية ويعرف كيفية إجراء اإلسعاف األويل
لكل إصابة.
3يعدد طرق العالج الطبيعي والتأهيلي خالل املرحلة العالجية لإلصابة.
4يوضح الطرق الصحيحة واخلطوات املتبعة عند إنقاذ فاقد الوعي واإلجراءات
اخلاصة باإلنعاش القليب الرئوي.
5يعرف كيفية وضع األربطة واجلبائر على األجزاء املصابة من اجلسم.

.2
.3
.4

.2

املعيار  :6 .19 .3يوضح املعلم
العلوم األساسية لتخصص
التغذية الرياضية وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة.

.3
.4
.5

املعيار  :7 .19 .3يعرف املعلم
أهم اإلصابات الرياضية
واإلسعافات األولية وتوظيفها
يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.

.2
.3
.4
.5
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املعيار

املعيار  :8 .19 .3يوضح املعلم
املفاهيم احلركية واملهارات
احلركية األساسية وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة.

املؤشرات
.1

1يوضح أهمية تعليم وتطوير املهارات احلركية األساسية للطالب كاحلركات
االنتقالية وغري االنتقالية والتحكم والسيطرة  ،وتطبيقاتها عند تدريس الرتبي�ة
البدني�ة.
2يعرف املفاهيم احلركية األساسية كالوعي باجلسم والوعي املكاين والوعي
باالجتاه والوعي الزمين وتطبيقاتها عند تدريس الرتبي�ة البدني�ة.
3يشرح دور املهارات احلركية األساسية يف تنمية أجهزة جسم الطالب وتطويرها
للقدرات احلركية املختلفة كالتوافق والتوازن.
4يبني دور املهارات احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات احلركية الرياضية
التخصصية يف األلعاب الرياضية.
5يوضح دور املفاهيم احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات احلركية
الرياضية التخصصية يف األلعاب الرياضية.

.1

1يعرف االجتاهات احلديث�ة يف اإلدارة وخاصة اإلدارة الرياضية ومستوياتها.
2يوضح دور القيادة يف اإلدارة الرياضية وأسس صناعة القرار.
3يعدد عناصر اإلدارة األساسية :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والرقابة.
4يصف أسس إدارة وتشغيل املنشئات الرياضية.
5ينظم ويدير برامج الرتبي�ة البدني�ة.

.2
.3
.4
.5

املعيار  :9 .19 .3يوضح املعلم
إدارة وتنظيم برامج الرتبي�ة
البدني�ة وتطبيقاتها املختلفة.

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
املعيار  :10 .19 .3يوضح املعلم
خصائص النمو والتطور احلركي
عرب مراحل احلياة املختلفة
واحتي�اجات كل مرحلة ،مع
مراعاة الربامج املالئمة لكل
مرحلة عند تصميم اخلربة
التعليمية يف درس الرتبي�ة
البدني�ة.

املعيار  :11 .19 .3يوضح املعلم
العلوم األساسية لتخصص علم
النفس الريايض وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة.

املعيار  :12 .19 .3يوضح املعلم
املفاهيم األساسية للرتبي�ة
البدني�ة اخلاصة ومراعاة ذلك يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة.

املعيار  :13 .19 .3يمتلك املعلم
الفهم التام واملعرفة الكاملة
باألسس النظرية والتطبيقية
لأللعاب الرياضية وتطبيقها
يف برامج الرتبي�ة البدني�ة مراعيا
عوامل االمن والسالمة.

14

.1
.2
.3
.4
.5

1يوضح املفاهيم األساسية يف النمو والتطور البدين ونظرياته.
2يشرح مظاهر النمو والنضج البدين واحلركي لطالب مراحل التعليم العام.
3يعرفم مظاهر النمو اإلدراكي واملعريف لطالب مراحل التعليم العام.
4يعرف العوامل املؤثرة على النمو البدين والتطور احلركي لطالب مراحل التعليم العام.
5يبني أهمية دور املعلم يف تنمية وتطوير قدرات الطالب البدني�ة واحلركية
واإلدراكية واملعرفية وفق خصائص النمو اخلاصة بكل مرحلة.

.1
.2

1يبني مبادئ ونظريات علم النفس الريايض.
2يوضح أهم الطرق واألساليب التربوية لتعزيز دافعية الطالب للمشاركة يف
النشاط البدين والريايض.
3يعرف أهم العوامل النفسية املؤثرة على األداء الريايض للطالب.
4يبني أثر االستث�ارة والقلق على األداء والسلوك الريايض للطالب.
5حيلل القضايا ذات العالقة بسلوك الطالب أثن�اء ممارسة النشاط البدين
والريايض وكيفية معاجلتها.

.1
.2

1يفسر ماهية الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة وأهدافها.
2يوضح احلاجة إىل أهمية برامج الرتبي�ة البدني�ة لذوي االحتي�اجات اخلاصة يف
مختلف اإلعاقات العقلية واحلركية والسمعية والبصرية.
3ينفذ برامج الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة للمعاقني على املستوى الفردي واجلماعي
بما يف ذلك برامج الدمج مع أقرانهم األصحاء.
4يعرف كيفية إجراءات القياس والتقويم يف الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة.
5يطبق برامج الرتبي�ة البدني�ة لذوي صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية.

.1
.2
.3
.4
.5

1يدرس األلعاب الرياضية اجلماعية وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
2يدرس األلعاب الرياضية الفردية وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
3يدرس العاب املضرب وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
4يدرس التمرين�ات البدني�ة وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
5يعرف عوامل األمن والسالمة اليت جيب مراعاتها عند استخدام األدوات
والتجهزيات الرياضية.

.3
.4
.5

.3
.4
.5
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املعيار

املعيار  :14 .19 .3يشرح ارتب�اط
مجاالت ختصص الرتبي�ة البدني�ة
وتطبيقاتها يف املجتمع وحاجاته.

املعيار  :15 .19 .3يعرف املعلم
أساليب التعلم املرتبطة
بت�دريس التخصص

املعيار  :16 .19 .3يشرح املعلم
قضايا التدريس ،وتطورات
املناهج يف ختصصه واليت
تساعده لتعليم الطالب محتوى
مادة الرتبي�ة البدني�ة

املؤشرات
.1

1يشرح كيفية املساهمة يف زيادة وعي وثقافة املجتمع املرتبطة بمجاالت الرتبي�ة
البدني�ة.
2يدرب على املهارات الرياضية يف األلعاب املختلفة ألفراد املجتمع.
3يصمم وينفذ برامج األنشطة الصحية والرتوحيية لكافة شراحئ املجتمع.
4يساهم بأنشطة علمية مجتمعية يف مجال الرتبي�ة البدني�ة وبرامجها املختلفة.
5يعرف القيم االجتماعية واملفاهيم الوطني�ة املحركة للجماعات يف الوسط
الريايض املدريس

.1

1يعرف املالمح األساسية لنظرية موسكا موسنت ألساليب التعليم يف الرتبي�ة
البدني�ة.
2يوضح األساليب املباشرة واألساليب غري املباشرة يف تعليم الرتبي�ة البدني�ة.
3يعرف قرارات اإلعداد وقرارات التنفيذ وقرارات التقويم يف دروس الرتبي�ة
البدني�ة.
4يبني األسس التربوية إلعداد الدروس.
5يوضح الفرق بني التدريس والتعلم ،ويعرف األسس واملعايري اليت يتم يف ضوئها
اختي�ار طريقة التدريس املناسبة للموضوعات.

.1
.2

1يعرف أغراض وغايات التدريس يف الرتبي�ة البد ني�ة.
2يوضح تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال األهداف املعرفية واملهارية
والوجداني�ة وكيفية صياغتها وتطبيقاتها.
3يبني تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال أساليب التعليم املباشرة وغري
املباشرة وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة البدني�ة.
4يعرف تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال تقني�ات ووسائل التعليم ودمجها
يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
5يعرف بتطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال أساليب التقويم يف برامج
الرتبي�ة البدني�ة.
6يصمم أنشطة ومشكالت تدريسية يمارس من خاللها الطالب مهارات تفكري
متنوعة.
7يشجع الطالب على حتديد توجهاتهم وهواياتهم وميولهم البدني�ة والرياضية
والعمل على تنميتها وتعديلها بالطريقة املناسبة

.2
.3
.4
.5

.2
.3
.4
.5

.3
.4
.5
.6
.7
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املعيار

املؤشرات

املعيار  :17 .19 .3يوضح املعلم
أهم طرق تدريس الرتبي�ة
البدني�ة واختي�ار أنشطة التعليم
ملحتوى المادة من مصادر
متنوعة

1 .1يعرف أساليب التعلم باألمر والتب�اديل واملمارسة والتطبيق الذايت والتطبيق
الذايت متعدد املستويات وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة البدني�ة كأحد أساليب
التعلم املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة .
2 .2يعرف أساليب التعلم باالكتشاف املوجة واالكتشاف املتعدد وحل املشكلة
والربنامج الفردي والتعليم الذايت وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة البدني�ة كأحد
أساليب التعليم غري املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة.
3 .3يعرف بني�ة وأهداف ووصف وقنوات التطور البدين واملهاري واملعريف والوجداين
لكل أسلوب من أساليب التعليم املباشرة وغري املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة.

املعيار  :18 .19 .3يقدر املعلم
على اختي�ار اسرتاتيجيات
متنوعة ملساعدة الطالب يف
حتقيق أهداف التعلم.

.1

1يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة
والثقافية والتربوية والفني�ة
باملعلم من حيث قدرته العلمية
وعالقته بالطالب ومدى ثقتهم به وقابليتهم للتفاعل معه.
2يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالطالب
من حيث قدراتهم واستعدادهم وحاجاتهم واهتمامهم وعالقتهم بالمادة
الدراسية و ميولهم اإلجيابي�ة أو السلبي�ة حنوها وعددهم يف الفصل الدرايس.
3يفهم العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة
باملدرسة من حيث املرحلة التعليمية وإمكاني�اتها البشرية والمادية.
4يعرف ويفهم العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالدرس
من حيث موضوعه وأهدافه اخلاصة املهارية والبدني�ة واملعرفية والوجداني�ة.
5يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالزمن
من حيث توقيت الدراسة وتوقيت احلصة وزمن احلصة الدراسية.

.1

1يطلع على األحباث املتعلقة باملدركات اخلاطئة والعقبات اليت تعوق عملية
التعلم للطالب وأساليب معاجلتها.
2يعرف ويفهم كيفية إجراء أحباث مصغرة بالتعاون مع الطالب لدراسة وتطوير
أساليب تعليم وتعلم الرتبي�ة البدني�ة.
3حيلل االجتاهات احلديث�ة يف مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة.
4يعرف أهم املشاريع القائمة لتطوير للرتبي�ة البدني�ة وخباصة الوطني�ة منها.

.2

.3
.4
.5

املعيار  :19 .19 .3يعرف املعلم
األحباث املعاصرة املرتكزة على
التدريس الفعال باإلضافة
إىل معرفته باألحباث املتعلقة
باملفاهيم اخلاطئة ومعوقات
التعلم لدى الطالب.
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