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 مهارات االشراف التربوي

 
  الهدف العام:

تنمٌة المعارف و المهارات و الخبرات الالزمة للمشرفٌن التربوٌون العاملٌن فً مجال متابعة و توجٌه العملٌة 
تحفٌز العاملٌن التعلٌمٌة والتربوٌة من خالل تعرٌفهم بأنماط اإلشراف التربوي الفعال و أسالٌب فهم النفسٌات و 

 لتربوٌة و حل المشكالت اإلدارٌة و الشبكات اإلدارٌة و التخطٌط اإلستراتٌجً للفعالٌات ا
 

 :األهداف التفصيلية
 ٌفرق بٌن مفهوم اإلدارة التربوٌة والتعلٌمٌة والمدرسٌة والعالقة بٌنها. .1
 ٌحدد أسس ومبادئ اإلدارة واإلشراف التربوي وفق عناصر الجودة. .2
 ٌشخص حاجات األفراد وٌحدد طبٌعة دوافعهم وما ٌحفزهم للعمل بما ٌشبع حاجاتهم  .3
 ٌشارك بفاعلٌة فً وضع خطة سنوٌة عامة للمدرسة فً بداٌة كل عام دراسً جدٌد. .4
 ٌنظم جدول المدرسة وٌصمم أي هٌاكل تنظٌمٌة فً المدرسة. .5
 للموقف.ٌمٌز بٌن األنماط والسلوكٌات القٌادٌة والمالئمة  .6
 القرارات المدرسٌة بصورة صحٌحة. ٌشارك بفاعلٌة فً عملٌة اتخاذ .7
 ٌحدد أهداف ووظائف اإلشراف التربوي وأسالٌبه المختلفة .8
 ٌقٌم عالقات عمل إٌجابٌة مع زمالء المهنة .9

 ٌطبق نماذج لتطبٌقات إجرائٌة لبعض عملٌات اإلشراف التربوي .11
 الجتماعات فً المدرسةٌشارك فً إعداد وتنفٌذ ا .11
 ٌشارك بفاعلٌة فً إدارة الصراعات داخل المدرسة  .12
ٌّم أداء العاملٌن فً المدرسة .13  ٌق
 ٌشارك فً تخطٌط تنظٌم وتطوٌر األداء المدرسً بما ٌحقق مفهوم جودة العملٌة التعلٌمٌة  .14

  
 :ات المعرفية و المهارية للبرنامجالوحد

البرنامج التدرٌبً أن ٌكون المشاركٌن قد تمكنوا من معرفة وفهم وتطبٌق الوحدات المعرفٌة نتوقع فً نهاٌة هذا 
  :والمهارٌة التالٌة

 
 يبية األولى : اإلدارة التربوية الوحدة التدر

  طبٌعة اإلدارة وأهمٌتها 

 تارٌخٌة على تطور علم اإلدارة  نظرة 

 ٌة عالقة اإلدارة بعلم الترب 

 تربوٌة مفهوم اإلدارة ال 

 هٌم أساسٌة فً اإلدارة التربوٌة اصطالحات ومفا 
 

 الوحدة التدريبية الثانية : مهارات القيادة التربوية

  مفهوم القٌادة 

  اإلدارة الفرق ما بٌن مفهومً القٌادة و 

 دة التربوٌة مفهوم القٌا 

  نظرٌات القٌادة 

 نواع القٌادة أ 

 أسالٌب القٌادة 

  ثر النمط القٌادي على المجموعةو أأسالٌب القٌادة الموقفٌة 
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 الوحدة التدريبية الثالثة : مهارات االتصال الفعال

  مفهوم االتصال 

  عملٌة االتصال 

  نموذج االتصال 

  اإلصغاء 

  اإلشراف والتوجٌه والـتأدٌب 

 تصال الفعال للمشرف التربوي أهمٌة عملٌة اال 

  فسٌاتالنأهمٌة االتصال الفعال فً تحفٌز العاملٌن و فهم   

 عال فً المجال اإلدارة التربوٌة تطبٌقات على عملٌة االتصال الف 
 

 الوحدة التدريبية الرابعة : الدافعية وآليات استثارتها .

  مفهوم الدافعٌة 

  طبٌعة الدافعٌة 

  عملٌة الدافعٌة 

 مختارة من نظرٌات الدافعٌة  ٌاتنظر 

 اسلو هٌكلٌة الحاجات لم 

  نظرٌة الحاجة لإلنجاز 
 

 اإلشراف التربويالوحدة التدريبية الخامسة : 

  مفهوم اإلشراف التربوي 

  أهمٌة اإلشراف التربوي 

  سمات اإلشراف التربوي الفعال 

  مهام المشرف التربوي الفعال 

  التربوي الفعال واجبات المشرف 

  العوامل المؤثرة فً أداء الموظف 
  

  : تطبيقات عملية ودراسات حاالت على مهارات اإلشراف التربوي الفعال الوحدة التدريبية السادسة

 لتعامل مع معلم ال ٌتقن التخطٌط ورشة عمل تطبٌقٌة حول آلٌات ا 

  مع معلم ال ٌتمكن من إدارة صفه ورشة عمل تطبٌقٌة حول آلٌات التعامل 

 ٌ الٌب التدرٌس نوع من استخدام أسورشة عمل تطبٌقٌة حول آلٌات التعامل مع معلم ال 

  ٌراعً الفروق الفردٌة فً تدرٌسه ورشة عمل تطبٌقٌة حول آلٌات التعامل مع معلم ال 

 رة قٌادة اآلخرٌن والتأثٌر فٌهمورشة عمل تطبٌقٌة حول كٌفٌة اكتساب مها 

  مهارة التحفٌز والتعزٌز والتشجٌعورشة عمل تطبٌقٌة حول كٌفٌة اكتساب 
 
 


