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                     السابعة                                      المحاضرة 

------------------------------------------------- 
:أنواع الزيارات الصيفية  

تعد الزيارات الصيفية إحدى األدوات التقويمية التي تبين مدى التقدم الذي أحرزه 
ية التدريب وىي انواع الزيارات :المطبق أثناء عمم  

الزيارات المطموبة : وىي زيارات تطمب من قبل المطبق يطمب فييا زيارة من  –أ 
 قبل المشرف لمعالجة بعض القضايا التي ييمو. 

الزيارات المرسومة : وىي زيارات محددة بموعد من قبل المشرف ومن مزايا  –ب 
والمشرف بتنفيذ القرارات.المدرس الزيارة الموسومة التزام كل من الطالب   

الزيارة المفاجئة : وىي زيارات يقوم بيا المشرف بدون تحديد موعد مسبق. -جـ   
------------------------------------------------- 

 حقوق المطبق
 

أن يؤخذ رأيو في مدى مالئمة جدول تدريسو . -1  
أن يعامل كل مطبق بعدل وموضوعية. -2  
ئيسو المباشر فقط.أن يكون مسؤواًل سموكيًا ووظيفيًا أمام ر -3  
.أن ال يسند المطبق مسؤوليات إضافية غير تمك األساسية التي كمف بيا -4  
أن يعرف مواعيد مشاىدتو من قبل المشرف والميارات التدريسية التي ستتم  -5

 مالحظتيا والتركيز عمييا قبل يوم واحد عمى األقل.
-------------------------------------------------

المتعاون المدرس وليات مسؤ   
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تعريف المطبقين بالبيئة المدرسية والكادر االداري والييئة التدريسية .  -1  
تعريف المطبقين بالطمبة الذين سيتدرب عندىم وحثيم عمى التعاون معو  -2

 واحترامو .
متابعة أداء المطبقين عند تنفيذ الدروس . -3  
بداء االطالع عمى الخطط الفصمية ودفتر التحض -4 ير اليومي باستمرار وا 

 التوجييات المناسبة .
بداء الرأي حول االيجابيات  -5  مناقشة المطبقين بعد تنفيذ الحصة المباشرة وا 

 والسمبيات ومتابعتيا في الحصص القادمة .
العمل عمى اي صعوبات او مشكالت تواجو المطبقين في المدرسة . -6  
وخاصة في بداية التدريس .مساعدة المطبق في عممية  ضبط الصف  -7  
المشاركة في تقويم المطبقين في نياية الفصل . -8  

-------------------------------------------------
 مسؤوليات المطبق

 
االلتزام باألنظمة والموائح والقوانين المعمول بيا في المدرسة . -1  
شرف التربية العممية .المتعاون ومالمدرس االلتزام بتوجييات مدير المدرسة و  -2  
االلتزام بأوقات الدوام الرسمي التي تحددىا إدارة المدرسة . -3  
تقديم التقارير والواجبات المطموبة في أوقاتيا المحدودة . -4  
اشعار المشرف عن اي مشكالت او صعوبات تواجيو في التدريس . -5  
المتعاون في بداية التطبيق .المدرس القيام بمشاىدة  -6  
حضور االجتماعات وورش العمل التي يعقدىا مشرف التربية العممية , -7  
االلتزام بأخالقيات مينة التدريس واحترام طالب الصف . -8  
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-------------------------------------------------
 التنسيق مع إدارة المدرسة النهاء فترة التطبيق

 
ألنياء الفصل الدراسي . إعادة االنشطة الالصفية الى ادارة المدرسة -1  
مسؤوليات االختبارات العامة النيائية بأخر الفصل الدراسي وما يتبعيما عادة من  -2

 كشوف و تقارير .
------------------------------------------------- 

 


