شيًوازةكاني هةلسةنطاندن لة باخضةي منداالن
قؤناغي س َى  /كؤرسي دووةم
بةشي باخضةي منداالن
هةلَسةنطاندن:
هةلَسةنطاندن بةشيَكة لة نةخشةداناني كرداري ثةروةردةييء فيَر كااري كرداريَ كاي راةريَنيي باةردةوامء وردي شاةو
بايةخ بة كؤكردنةوةي زانياريية ثيَويستةكان دةدات باؤ ثةرةث ياَداني كارداري ثاةروةردةييء فيَر كااري كؤلَةية ياةكي
بنةرِةتي شااة لااة كؤلَة يااةكاني كاارداري ثااةروةردةيي كااة را مااا ي روودا نااي يؤرِان كاااريي د ياااريكراو و مةبة سااتدارة لااة
رةفتاري فيَرخوازان.

جياوازي لة نيَوان هةلَسةنطاندنء نرخاندن (الفرق بني التقويم والتقييم):
زاراوةو بيَذةيةك زؤر جار لةيةلَ زاراوةي هةلَسةنطاندندا ديَت رةويش (نرخاندن -التقييم)ـة راماذة باةوة دةدة اي
كة هةلَسةنطاندن لة نرخاندن يشتطريترو هةمةاليةنرتة ضونكة:

نرخاندن (التقييم):
برِياردانة لة سةر بةهاي شتيَك تاووتويَي ال ياةني دةستني شاانكردني شاتةكان ياان بابة تاةكان يااخود اشيَوازةكاني
رةفتارة.

هةلَسةنطاندن (التقويم) لة باخضة :
كرداريَ كااي ريَكوثيَ كااة بااؤ دةستني شااان كرد نااي را سا هيَنا نااةديي راما ااة ثةروةردةي يااةكانء كاري طااةريي روودا نااي
هةمواركردنةوةية لة مندال .

هةلَسةنطاندن بريتيية لة كرداري دةستنيشانكردنء ضارةسةركردنء خؤثاراسنت:
• دةستني شااانكردن (الت شااسين) :دةستني شااانكردني خا لاَة الوازو بااةهيَزةكاني شااتيَكة كااة ن ياااز وا يااة
هةلَبسةنطيَندريَت هةروةها هةولَي ناسنيء زانيين هؤيةكانيةتي.
• ضارةسةركردن (العالج) :هةولَي داناني ريَطةضارةي يو اوة بؤ زالَبوون باة ساةر الية ناة بيَز ياَزو الوازة كاانء
سوودوةريرت لة اليةنة بةهيَزةكان.
• خؤثاراسنت (الوقاية) :كاركردن لة سةر ثةيربدنء دركثيَكردني هةلَةكان لة هةلَويَستة هاوشيَوةكاندا.

راما ةكاني هةلَسةنطاندن (أهداف التقويم):
 )1دةستني شااانكردني راما ااة ثةروةردةييةكا نااة لااة هةمواركرد نااةوةي الية نااة خوازراوة كااان لااة رة ا مااداني كاااري
مامؤستا.
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 )2زانيين راس هيَنانةديي راما ة فيَركاريية خوازراوةكانة.
 )3ضاكرتكردني راس فيَركردنة.
 )4دةستنيشانكردنء ضارةسةركردنة لة مياني زانيين ثيَطةو خالَي بةهيَزو الوازةوة.
 )5راراستةو ريَنماييكردنء زانيين راس هونةريء ثيشةيي زانيارييةكانة.
 )6هةلَسةنطاندني ثرؤيرامةكاني خويَندنء شيَوازةكاني وانةيوتنةوةية.
 )7سازو رامادةكردني دةرفةتي ثةرضةخؤراك ()Feedbackي مامؤستايانء سةرثةرشتياري هونةريية.

اليةنةكاني هةلَسةنطاندن لة باخضة (جوانب التقويم يف الروضة):
يةكةم :هةلَسةنطاندني مندالَ.
دووةم :هةلَسةنطاندني مامؤستا.
سيَيةم :هةلَسةنطاندني رةزموون.
لةسةر سةرثةرشتياري هونةري ثيَويستة ثةي بةوة ببات كة هةلَسةنطاندن دوو اليةن لةخؤدةيريَت:
ال ياةني ية كاةم :هةلَ سااةنطاندني مامؤ سااتاية بااؤ خااودي خااؤي لااة م ياااني ثيَنا سااةكردنء زا ناايين الية نااة جياوازة كاااني
هةلَسةنطاندنء رةو رامرازانةي كة لة هةلَسةنطاندني كارةكانيدا دةستنيشانيان دةكات.
بةآلم اليةني دووةم رةوةية كة رةو اليةنانةي باا دة كاريَ

شاتيَك ني ياة ج طاة لاة دة ساتطريؤييء يارمةتيدا ناةكاني

سةرثةر شااتياري هو نااةري بااؤ نا ساانيء زا ناايين را سا مامؤ سااتا لااة رووي هونةري يااةوة بة مااة دةتوان ياَت لااة
هةلَسةنطاندني مامؤستاكانيء اليةنة جياوازةكانيان بةكاريبزيَنيَت.
يةكةم -هةلَسةنطاندني مندالَ (تقويم الطفل) :مندالَ بة يارنطرتيين هاوردةكراوة كااني نااو كارداري فيَر كااري
دادةنريَت هةروةها لة رة امة سةرةكييةكانيشي دادةنريَت رةو رة امانةي لاة ساؤنطةي هةلَ ساةنطاندني كارة كااني
مندا لاَةوة ديَ نااةراراوة راماذة يااةكي ياارنرء ث ياَوةريَكي را سااتطؤن بااؤ را سا

سااةركةوتين دا مااةزراوةو سي سااتةمي

ثةروةردةيي وةكو يشت لة يةيشنت بة راما ةكانء هيَنانةديي خواستء راواتةكان.
بةر رااة امي كؤ تااايي هةلَ سااةنطاندني م ناادالَ خااؤي لااة را سا هيَنا نااةديي رااةو ثةرة ساةندنةدا دةبينيَ تااةوة كااة لااة
يةشة سااةندنء سا َي ال يااةني سااةرةكي ديَ تااةراراوة :راااوةزي زا نااني ( ااةقلَي مااة ريفي)ء كؤمةآل يااةتي و يااذدانيء
هةستةوةريي جوولةييدا.

شيَوازةكاني هةلَسةنطاندني مندالَي باخضة (أساليب تقويم طفل الروضة):
(أ) تيَبيين:
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تيَبين يااي راما اادارو وردي م نااداآلن لااة ياارنطرتيين رااةو رامرازا نااة دادة نااريَ كااة يار مااةتيي مامؤ سااتا دةدةن لااة
تيَطةيشتين سرووش يةشة ساةندنيان رة ماة

باؤ نةخ شاةداناني يو ااو ريَنويَني ياان دة كاات تااكو لاةو بةرناما ناة

يارمةتيي تيَركردني ثيَداويستييةكانيانء داخوازييةكاني يةشة ساةندنيان باداتء لة ياة َل توان ساتةكانياندا ريَ ب كاات
هةروةها هةر مامؤستايةك سووربيَت لةسةر تيَبينيكردني مندالَةكاني بة دريَذايي رؤذ .تيَبينيكردنيش بة ضاةندي
شيَوة دةبيَت:
 . 1تيَبينيكردني راراستةكراو :يان مةبةستدارو نةخشةبؤكيَشراو (ثالندانراو) بة جؤريَك كة مامؤستا رةو منداآلنة
دةستنيشان دةكات كة رةركي تيَبينيكردنيان لة رةستؤ دةيريَت لةيةلَ دةستنيشان كردني راةو اليةنا ناةي دة ياةويَت
تيَبينييان بكات.
 .2تيَبينيكردني هةرِةمةكي (املالحظة العفوية) :يان سةرثيَيي كة تيايدا مامؤستا تيَبين ياي هاةر هةلَويَ ساتيَك ياان
رةفتاريَك دةكات لة ريَطةي ريَكةوتةوة.
 . 3تيَبينيكردني تاكة كةسي (املالحظة الفردية) :مامؤستا دووبارةو سيَبارة تيَبين ياي تا كاة كة ساي دة كاات رة ماة
يارمةتيي مامؤستا دةدات لة ناسنيء زانيين رةو منداآلنةي بة دةست راستةنطة دياريكراوةكانةوة دةنا َليَن هةروةها
زانيين رةو اليةنة با ء رةريَنيانةي كة دةكريَ ثةرةيان ثيَ بدريَتء ثيَش خبريَ .
 .4تيَبينيكردني بة كؤمةلَ (املالحظة اجلماعية) :لة ميانييةوة مامؤستا دةتوانيَت لة مندالَةكاني تيَب طاات رة ماة
لااة نةخ شااةداناني بةرنا مااةكان ريَ نااويَين دة كاااتء يار مااةتيي دةدات بااة شايَوةيةك كااة لة يااةلَ ثيَداوي سااتييةكانيانء
توانستة جياوازةكانياندا بطو يَت.
مامؤستا لةوة رايادار دةكةينةوة كة تيَبينيكردن ثيَويستيي بة راياييء ورد بايينء هةلَ ساوكةوتء مة شارء راهيَ ناان
هةية بؤية ثيَويستة لةسةري رةمانةي خوارةوة رة ام بدات:
 .1دةبيَ نةخشةكاري بؤ رةفتاري تيَبينيكراو يان ديارو بةرضاو بكات.
 .2دةستنيشانكردني كاتء دووبارةكردنةوةي رةفتارةكة.
 .3دةستنيشانكردني رةو شويَنةي تيَبينييةكةي تيَدا كراوة.
 .4تيَبينيكردني مندالَ لة يةك هةلَويَستء يةك كات بؤ هةمان هةلَويَس دةستنيشانكراو.
 .5دةبيَ مامؤستا هةموو تيَبينييةكان رة ام بدات بؤ سوودوةريرت ليَيان لة هةلَسةنطاندني كؤتاييدا.
سةرثةر شااتياري هو نااةري دةتوان ياَت هااةموو جؤرة كاااني تيَ باايين لااة هةلَ سااةنطاندن لااة م ياااني تيَبينيكرد نااةكانيان
بااةكاربزيَنيَت لااة هااةموو هةلَويَ سااتة فيَركاري يااة جياوازة كااانء بااة در ياَذايي رؤذ هااةروةها مامؤ سااتا رااةو شايَوازة
هةمةرِةنطانة بةكاربزيَنيَت كة لة جؤرةكاني تيَبيين بامسان كردوون.
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(ب) راو ياَذو رايؤرِي نااةوة (الت شاااور وت باادل ا لاارأي)و يفتو يااؤو م شااتومرِي ن ياَوان مامؤ سااتاي ثااؤل بااؤ ضارة سااةركردني
اليةنة بةهيَزو بيَزيَزةكان هةروةها دةكريَ سةرثةرشتياري هونةري لة اليةك ثشت باة اشيَوازي راو ياَذو رايؤرِي ناةوة
لة يااةلَ مامؤ سااتا ببة سااتيَتء لااة ال يااةكي ديكة شااةوة لة يااةلَ رارا سااتةكاري هو نااةري (اجوج زااة الفن يااة) و بةرِيَوة بااةري
باخ ضااة بااؤ راوة سااتانء هةلَوة سااتةكردن لااة سااةر الية نااة بااةهيَزو بيَزيَزة كااان الي مامؤ سااتاو كاااركردن لااة سااةر
يةشةسةندنيان.
(ج) رايؤرِي نااةوةو زان ياااري لة يااةلَ خيَزا نااي م ناادالَ :رااةوة
ضارة سااةركردنء تااةواوكردني الي مامؤ سااتا رة مااة

بااؤ روونكرد نااةوةي شايَوةي كيَ شااةو يرف تااةكانء

لااة ضارة سااةركردني الية نااة جياوازة كااان الي م ناادالَ يار مااةتي

دةداتء دةستطريؤييشي دةكات.
(د) ثةروةندةي بةرهةمي م نادالَ (م لف ات افاا الط ففل) :ثةروةندةية كاة تيا يادا هاةموو راةو ضااالكيية فيَركارييا ناة
دةثاريَزر ياَت كااة م ناادالَ بةر هااةميان دةهيَن ياَتء لااة باخ ضااة رااة اميان دةدات ض لااة ناميل كااة يااان بةر هااةمزيَناني
هونةري يان زانس

ياخود هيرت ب رةمة دةرفةتيَك بؤ خويَندنء فيَركردني مندالَ دةرِةخسيَنيَتء راةوة

لاة

كاتي هةلَسةنطاندندا ثيَويس ثيَيان دةبيَت.
رةم ثةروةندة ياة يةكيَ كاة لاة اشيَوازةكاني هةلَ ساةنطاندني مامؤ ساتا كاة رةنطدا ناةوةي را اس با ياةخ ثيَدان ياةتي
بااةوةي ثيَشكة شااي مندالَة كااةي دة كاااتء هةلَوة ساتةكردنء راوة سااتان لة سااةر را سااتيان .سةرثةر شااتياري هو نااةريش
دةتوانيَت ثيَوانةي راس رة امداني كاري هونةريي ثيشةييء مامؤستاو ثةيوة ناديي باة مندا لاَةوة ب كاات لاة م يااني
بةدواداضووني بةرهةمي مندالَ.

رامرازةكاني هةلَسةنطاندني مندالَي باخضة ( أدوات تقويم طفل الروضة):
لة دواي يةرِانء ليَكدانةوةي نيَوان شيَوازة بةردةستةكاني هةلَ ساةنطاندني م نادالَ كاة باؤ مامؤ ساتا رةخ سااوةو دواي
مامة لاَةكردن لةيةلَ ياادا هـــــةلَبـــ ـااـةتة زان ياااريي هةمةالية نااةو ورد بااؤ مامؤ سااتا دا باني دةب ياَت كااة لااة دةركرد نااي
برِياريَكي دروست دةربارةي مندالَ يارمةتيي بدات ليَرةدا دةتوانريَت ضاوديَريي تيَكرِاي رةو زانيارييانة بكر ياَت كاة
ريَنماييء رامؤذياريي رةوانة دةكةن كة ثةيوةندييان لةيةلَ مندالَدا هةية لة ريَستاو لة رايندةشدا.

لةو رامرازانةي كة لة ضاوديَريكردني رةو زانيارييانةدا بةكاردةهيَنريَ رةمانةي خوارةوةن:
 . 1تؤماري كارامةييةكانء هةلَسوكةوتةكاني مندالَ (سجل مهارات وممارسات الطفل):
تؤماريَكي تايبةتة مامؤستا تيايدا رةو كارامةييانة تؤمار دة كاات كاة م نادالَ لاة مااوةي كااركردني لة ساةر كؤلَة ياةو
بنةماكان (االركان) شارةزاو فيَريان بووة بة جؤريَك هةر بنةماو كؤلَةيةيةك كارامةيي تايبةت بة خؤيان هةية.
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 .2راثؤرتي ماوة ماوةي مندالَي باخضة ( الاقرير الفرتي لطفل الروضة):
كارتيَ كااة بااؤ ثيَوا نااةو ضاااوديَريكردني ية شااةي كارامةي يااةكاني م ناادالَ بااةثيَي ث ياَوةري د ياااريكراو بااةكاردةهيَنريَت
هةروةها ثيَشكةشكردني راثؤرتي كورت بؤ كةسوكارو بةخيَوكار دةربارةي مندالَةكةي لة دوو ماوةدا:
 oماوةي يةكةم :ثيَش ثشووي نيوةي سالَي خويَندن.
 oماوةي دووةم :لة كؤتايي سالَي خويَندن.

دووةم /هةلَسةنطاندني مامؤستا (تقويم اجعلمة):
لااة ناااو راما ااةكاني هةلَ سااةنطاندني مامؤ سااتادا يار مااةتي ضاااكرتكردني كارة كاااني هة يااة رااةوة

بااة هة سااتكردنء

زا ناايين ثيَداوي سااتيية ثي شااةييةكانيء دابينكرد نااي دةر فااةت بااؤ وةآلمدا نااةوةي رااةو ثيَدواي سااتييانة بااة شايَوازي
سةرثةر شااتيارانةي ج ياااواز لااة راما ااةكانيش بااةرِيَكردني برِ ياااردان لااة سااةر را سا

كااارايي مامؤ سااتا لااة

نةخ شااةكارييةكاني رةر كااة فيَركاري يااةكانيء جيَ بااةجيَكردنء ثيَشكة شااكردنيانء رااةوةي بةدوايا ناادا د ياَت لااة
ريَكارييةكانء لة بةرذةوةنديي كرداري فيَركردندا

شيَوازةكاني هةلَسةنطاندني مامؤستاي باخضة:
 .1راثؤرتي راراستةكاري هونةري.
 .2راثؤرتي سةرثةرشتياري هونةري.
 .3راثؤرتي بةرِيَوةبةري باخضة.
 .4راوبؤضووني مامؤستا هاورِيَكاني.
 .5راي منداآلن.
 .6راوبؤضووني كةسوكارو بةخيَوكةري قوتابيان.
 .7هةلَسةنطاندني مامؤستا بؤ خودي خؤي.
 .8راوبؤضووني مامؤستا لة هةنديَك ثرسي ثةروةردةييء دةروونيي ثةيوةست بة كارةكةي.
لة خوارةوة

تاووتويَي هةر اليةنيَك لةو اليةنانة دةكةي بة كةميَك دريَذييةوة.

 .1راثؤرتي راراستةكاري هونةري:
خةريكة زؤربةي راوبؤضوونةكان لة سةر رةوة كؤكء تةباب كة تيَبينيي راراستةكاري هونةريي مامؤستا لاة كااتي
ضاااالكييةكانء هةلَويَ سااتة فيَركاري يااةكان بااة يااةكيَك لااة با شاارتيين رااةو ريَ طاااو شايَوازانة دادةنر ياَت كااة يار مااةتيي
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مةزة ناادةكردني را سا توا ناااو ليَ زاااتوويي دةدات لااة وانةيوت نااةوةدا بااة مااةرجيَك تيَبينيكردنة كااة لااة هةلو مااةرجي
سرووش ء راسايي دوور لة زالَبوونء تؤقاندنء دؤزينةوةي هةلَةكان بيَت هةروةها لةبةر رؤشنايي ثيَوةرة كاان ياان
تايبةمتةندة دةستنيشان كراوةكان راراستة بكريَ رةو مةزةندةكردنة لةسةر ذمارةي شياوي تيَبينييةكان دةبيَت.
نرخاندني مامؤستا لة مياني سةردانيكردنيء تؤماركردني تيَبينييةكاني سةردانيكردنةكة دةبيَت لاة تؤ مااريَكي
تاي باةت بااة بةدوادا ضاووني هو ناةريي مامؤ سااتايانء تيا ياادا ث شات بااة كؤمة لاَة ليَ زااتووييء دة سااتةبةرييةكي ثي شااةيي
دةبةسرتيَت كة هةر يةكة لة سةرثةرشتياري هونةريء راراستةكراوي هو ناةري لاة ساةر نرخا نادني مامؤ ساتا ث اش
ثايَ دةبة ساانت .هااةروةها را مااادةبووني رارا سااتةكةري هو نااةريء سااةردانيكردني مامؤ سااتاء بةدوادا ضااووني رااةوةي
سةرثةر شااتياري هو نااةري ثيَشكة شااي دة كااات لااة تيَبيني يااةكانء ثيَ شاانيارةكان دةر بااارةي ضاااالكييةكاني مامؤ سااتاو
نرحا ناادني توا ناااي سةرثةر شااتياري هو نااةريء توا ناااو ليَزاتووي يااةكاني لااة سةرثةر شااتيكردنء هةلَ سااةنطاندني
مامؤستاكانيء راس سوودوةريرتين مةيداني لة رةزموونةكاني سةرثةرشتياري هونةري.
• رةو بوارانةي خالَةكاني بةدواداضووني هونةريي مامؤستا دةيانطريَتةوة بريتني لةمانةي خوارةوة:
أ .يةكةم :لة بواري خةسلَةتة كةسييةكان.
ب .دووةم :لة بواري رامادةكردني رةزموونة ثةروةردةييةكان.
ج .سيَيةم :لة بواري خستنةرِووي رةزموونء بةرِيَوةبردني ثؤل.
د .ضوارةم :لة بواري رامادةكردني بنةماو كؤلَةيةكاني فيَركردن.
ه .لة بواري هةلَسةنطاندندا.

دةستةبةريء ليَزاتوويية ثيشةييةكان لة بواري هةلَسةنطاندندا (الكفايات اجزنية يف جمال التقويم):
✓ بايةخدان بة هةلَسوكةوتء شيَوازي هةلَسةنطاندني يشتطريو هةمةاليةنةو بةردةوام.
باية خاادانء دلَن يااابوون دواي كؤتايي زاااتين هااةر رااةزموونيَك بااةوةي هااةر كؤمة لاَة راما ياَك لااة بااوارة
جياوازةكاندا هاتوونةتةدي يان نا.
✓ بايةخدان بة بةكارهيَناني تؤماري كارامةييةكانء هةلَسوكةوتةكاني مندالَ.
مةشرء راهيَنان لة سةر تؤماركردني تيَبينييةكان بة بةردةوامي لةية َل مامؤستاي دووةم.
✓ ثةرةثيَداني رة امداني كارةكاني لة بةر رؤشنايي تيَبينييةكانء راراستةكان.
تيَبينييةكان ثةسةند بكات –لة بةرانبةر رةخنةو راراستةكردنةكاندا سينطي فراوان ب ياَت -باؤ راةوةي ثاةرة
بة راس رة امداني كارةكاني بدات ثيَويستة بة بةردةوامي بثرسيَتء بة دواي زانياريدا بطةرِيَت.
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 . 2راثؤرتةكاني سةرثةرشتياري هونةري (تقارير اجشرفة الفنية):
سةرثةرشتياري هونةري راراستةكاريَكةو لة باخضةداية رةركء كارةكاني يارمةت ياداني مامؤ ساتاية لاة هيَنا ناةديي
راما ااة ثةروةردةي يااة ضاااوةرِوانكراوةكانء تيَك شااكاندني را سااتةنطةكاني بااةردةمي رااةوةي بة سااةر رارا سااتةكةري
هونةريدا ثةيرِةو و ثيادة دةكريَت بةسةر رةويشدا ث ياادةو جيَ باةجيَ دةكر ياَت ز ياَدةباري راةوةي باووني باةردةوامء
هةميشةيي لة باخضة لة كرداري هةلَسةنطادني مامؤستادا يارمةتيء ريَنويَين دةكات.
بة زؤريش راراستــــةكةري هونةري بة قسةو راوبؤضووني سةرثةرشتياري هونةري دةكات لة م يااني ساةردانةكاني
بؤ باخضة سةرثةرشتياري بة توانــــــــا رةوةيانة كة خاوةن كارامةيي بيَت لاة دةر بارِي ء خ ساتنةرِووي ثيَ شانيارو
راوبؤ ضااوونة تازة كاااني بااة را مااا ي ثـــــ ـااـةرةثيَداني كاااركردن لااة باخ ضااةو بةرزكرد نااةوةي توا ناااو ليَ زاااتوويي
مامؤستايانيش.
 . 3راثؤرتي بةرِيَوةبةري باخضة:
بةرِيَوةبةري باخضة رؤ َليَكي يةورةي لة هةلَ ساةنطاندني مامؤ ساتا هة ياة ية كاةم لاة رووي كاارييَرِيء دووة مايش لاة
رووي هونةرييةوة بة جؤريَك كة بةرِيَوةبةري باخضة رؤذانة لةيةلَ مامؤستا يةكرت دةبين ء لة سةرجةم كارةكا نادا
بةريةكرتي دةكةون بةمة دةتوانيَت تيَبينيي ضةندي اليةنء كاروباري يرنر لةسةر مامؤستا بكات وةكو:
❖ راياداربوونء بةرزةفتكردني مامؤستا لة كاركردني لة ريَطةي بةدوادا ضاووني را ماادةبوونء رؤي شاتنةوةي لاة
كؤتايي دةوام.
❖ خةسلَةتة جة ساتةييء تةندرو ساتييةكاني مامؤ ساتاو ق ساةكانيء هة ساتء توانا كااني لاة دةر بارِيين درو ساتء
زماني تيَطةيشتووي بة الي منداآلنةوةو ثاشانيش رووخسارو رةو جلوبةريانةي دةيثؤشيَت.
❖ خةسلَةتة ةقلَيء رةوشتييةكاني مامؤ ساتا وة كاو باووني زيرة كايء بريكرد ناةوةي درو ساتء ساةركةوت لاة
هةنديَك رارةزوو و بةهرةو دةرخستين لة ناو باخضةو سينر فراوا نايء هاو ساةنطيي دةروو نايء هةلَ ضاوونء
سؤزداري.
❖ توا ناااي لة سااةر كاااركردني هااةرةوةزي لااة كة شااي ي شااتيي باخ ضااةو بة شااداريكردن لااة كاااري كااارييَرِي رة يااةر
ثيَويست بكاتء وةآلمدانةوةي ثيَداويستييةكاني كاركردنء بةخشيين تواناي زياتر بؤ سةرخستين كارة كااني
لة باخضةدا.
❖ ثةيوة نااديي مرؤظدؤ سااتانةي لة يااةلَ هاورِيَ كااني لااة دة سااتةي كااارييَرِيء سةرثةر شا ء فيَر كااردنء هااةموو
كارمةندان لة باخضةو ثةيوةنديي باشي لةيةلَ منداآلنء لةيةلَ كةسوكاري قوتابيانيش.
 .4راوبؤضووني هاورِيَ مامؤستاكاني:
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زؤر جار هاورِيَيان لة بةرثرساني ديكة باشرت برِيار لة سةر مامؤستا هاورِيَكانيان دةدةن راةوة

لاة ساؤنطةي راةو

ثةيوةندي يااة كة ساايية بةردةواما نااةي لااة ن ياَوان مامؤ سااتاو هاورِيَكان ياادا هة يااة هااةروةها لااةو نزيكي يااةي لااة رووي
بريوبؤ ضاوونةوة لة ياةلَ يةكرت يادا هةيا ناة بؤ ياة ثيَوي سااتة راوبؤ ضاووني هاورِيَ كاانيش وةربطري ياَت وة كاو بة اشيَك لااة
اليةنة ثيَويستةكان بؤ هةلَسةنطاندني مامؤستا ثاشان وةر يارتين ناوة نادي راةو راوبؤ ضاوونانة تااك و لاةوة دوور
بكةوينةوة كة لةوانةية يةكيَك لة هاورِيَكاني لةيةلَ مامؤستادا كيَشةو ناكؤكيء جياوازييان هةبيَت.
بااة هااةمان شايَوازيش دةكر ياَت كاااري سةرثةر شااتياري هو نااةري بنرخيَ ناادريَت رااةوة

لااة م ياااني ريَن ماااييكردني

ثةيوةندييةكاني بة مامؤستايانء وةريرتين راوبؤضوونةكانيان لة رة امداني كارةكاني.
 . 5راوبؤضووني منداآلن:
رة سااتةمة راوبؤ ضااووني م نااداآلن لااة باخ ضااةي م نااداآلن وةربطري ياَتء لااة بااةر رؤ شااناييدا برِ يااار لة سااةر را سا
سااةركةوتين مامؤ سااتا لااة كارة كاااني باادريَت هةر ضااةندة دةكر ياَت بةدوادا ضااوون بااؤ وةآلمدا نااةوة جياوازة كاااني
منداآلنيش بكريَت هةلَبةتة رةمانة لة هيضةوة نايةن بةلَكو رةوانة ثةر ضاةكرداري سروو شاتني كاة مامؤ ساتا باة
كاردار رااة امي داونء رااةو هةلَويَ سااتانةي سااازو را مااادةي كااردوون هااةروةها رااةو ذين طااة دةورو بااةرةي كااة را مااادةي
كردووة بؤية رةيةر مندالَ دلَسؤ بيَتء ساةرقالَي نااخي ياري ياةكانيء كااري ورووذيَنةرا ناةو دؤزي ناةوةكاري ب ياَت
رااةوة راماذة يااةكي روونء رةوا نااة بااؤ سااةركةوتين مامؤ سااتا لااة كارة كاااني ثيَضةوانةكةي شااي را سااتة رااةوة

لااة بااري

نةكةي كة هةنديَك لة قوتابيان السايي مامؤستاكانيان دةكةنةوة بؤ رةمة دةكريَ ب َليَني كاة مامؤ ساتا كاري طاةريي
لة سةر مندالَةكان بة رةريَينء نةريَين جيَزيَشتووة ثاشانيش دة كاريَ باؤ ثيَوا ناةكردني بة اشيَك ياان هةلَ ساةنطاندني
مامؤستا ثشتيان ثيَ ببةسرتيَت.
 . 6راوبؤضووني كةسوكارو بةخيَوكةري قوتابي (اراء أولياء االمور):
راوبؤضووني بةخيَوكةرو كةسوكاري قوتابيان لة برِياردان لة ساةر مامؤ ساتاي باخ ضاة لةوانة ياة ز يااتر بااوةرِي اثيَ
بكريَت لة برِياردان لةسةر مامؤستا لة قؤناغةكاني ديكة بؤية ناكريَ نكؤلَي لة رؤلَي كةسوكاري قوتابي لة كارداري
هةلَ سااةنطاندني مامؤ سااتادا بكر ياَت بااةلَكو زؤر جااار ريَنويَني يااةكانيان ثة سااةند دةكر ياَت لااة سااؤنطةي زؤري
سةردانيكردني دايكانء باوكاني قوتابيان بؤ باخضةو را اس ثةيوة ناديء يةكرتنا سايين ن ياَوان ماالَء باخ ضاة رؤ َليَ كاي
بةرضاويان هةية هةروةها لة سؤنطةي رةوةي كاة م ناداآلن لاة باخ ضاةوة راةزمووني جؤراو جاؤر لة ياةلَ خؤيا نادا باؤ
ما لاَةوة هة لاَدةيرن كااة لااة باخ ضااةدا بةدة سااتيان هيَ ناااوةو ف ياَري بااوونء بااة رااازاديء رااارةزووي خؤ يااانيش رااةو راو
سةر انةي خؤيان لة ضوارضيَوةي مالَء خيَزانةكانياندا بة رةواني دةردةبرِن بؤية دةب يانني هة ناديَك لاة داي كاانء
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باوكان ش زؤر دةربارةي مامؤستايان دةزان بة تايبةتيش داي كاان بة ماة راوبؤ ضاوونةكانء برِيارة كاان دةدر ياَ
كة دةكريَ سوود لة هةنديَكيان وةربطرييَت لة كرداري هةلَسةنطاندني مامؤستاي باخضةدا.
 .7هةلَسةنطاندني مامؤستا بؤ خودي خؤي:
بةمة دةيوتريَت هةلَسةنطاندني خودي زانيين بؤضووني مامؤستا لة ساةر خاودي خاؤي دوو ساوودي هة ياة
لة اليةكةوة وامان ليَ دةكات ثةي بةو شيَوازو ويَناية ببةي ء دركي ثيَ بكةي كاة مامؤ ساتا باؤ خاودي خاؤي ويَ نااي
كردووة رةمة بةهاي خؤي هةية لاة هةلَ ساةنطاندني كة اسيَتيي مامؤ ساتادا لاة ال ياةكي ديكة شاةوة هةلَ ساةنطاندني
خودي دةرفةتيَكة بؤ بةخؤداضوونةوةو بريكردنةوة بةمة مامؤستا سةر ي كةموكوورِييةكاني خاؤي دةداتء باري
لةوة دةكاتةوة كاة ضاؤن ضااكء ضارة ساةريان بكا تاةوة رة ماة رةنطدانةوة ياةكي باةرزي لاة ثيَطةي شاتين ثي شاةييدا
دةبيَت.
رةم جؤرة هةلَ ساةنطاندنة ثيَوي ساتيي باة ثلة ياةك لاة زيرةك ياي يو ااو و ريَذة ياةك را شاكاويء رازا ياةتي لة ياةلَ
خوددا هةية هةروةها ثيَويستيي بة مةشرء راهيَنانء هةلَسوكةوت هةية زؤرجاريش مرؤظ رةخنة لة خودي خاؤي
دةيريَتء خؤي هةلَةو كةموكوورِييةكاني خؤي دةبينيَت بة تايبةتي رةيةر تواناي رةوةي هةبيَتء درك بةوة ب كاات
كااة دةر بارِيين يرف تااةكانيء بااة را شااكاوي با سااكردنء را شااكراكردني الية نااة كةموكوورِي يااةكاني ز ياااني ثيَناية يااةنيَت
بةلَكو بة رريادةو راراستةكردنء هةرةوةزيكردن لة سةر ضاك كردنةوةيانء ثةرةثيَداني الية ناة درو ساتةكان كؤش شاي
زياتر دةكات.
مامؤستا دةتوانيَت بة بةدواداضووني كارةكاني خؤي لة باخضةدا بؤ خؤي هةلَب ساةنطيَنيَت تااكو بتوان ياَت لاة ساةر
اليةنة نةريَينء رةريَنييةكاني خؤي رابوةستيَتء رةو را ساتةنطانة بزان ياَت كاة لاة كااتي كااري رؤذا ناةي روو باةرِووي
لاة م يااني هةلَويَ ساتء ضااالكيية جياوازة كااني دةب ياَت كاة

دةبنةوة بةمة كار لة سةر نةهيَشتنيان دةكات رةوة

رة اميان دةدات كة جةخت لة سةر ضةندي اليةن دةكاتةوة لةوانة :
⧫ راس هيَنانةديي راما ة دياريكراوةكان.
⧫ راس كارليَكي نيَوان مامؤستاو مندالَةكان لة هةموو كااتء ماوة كاان ( كااري باة كؤ ماةلَ كااركردن لاة ساةر
بنةماكان ضاالكييةكاني دةرةوةي ثؤل يارييةكاني يؤرِةثانء...تاد).
⧫ راس تواناي مامةلَةكردن لةيةلَ منداآلنء راراستةكردني رةفتارةكانيان.
⧫ راس تواناي دؤزينةوةي تواناو مةيلء رارةزووةكانء رامادةباشييةكاني منداآلن.
⧫ اليةنةكاني ديكة.
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تيَبيين :م امؤستا دةتوانيَت اليةنةكاني ثيَشوو لة تؤماريَكي تايبةت بة رامادةكردني وانةي رؤذا ناة تؤ ماار ب كاات ياان
شيَوازو ريَطةي هةلَسةنطاندني خودي خؤي نويَبكاتةوة.
 .8راوبؤضووني مامؤستا لة هةنديَك ثرسي ثةروةرد ةييء بريدؤزيي ثةيوةست بة كارة كاةي (رأي املعل مفة

ع عف

القضايا الرتعوية والنظرية املاعلقة ععملها):
لةو رامرازانةي دةكريَ يارمةتيي ناسيين راس تواناي مامؤستاي باخضة بدةن لاة رووي ثي شاةييء ثر سايارةكاني
دةر بااارةي بؤ ضااووني خااؤي لااة سااةر هة نااديَك ثر سااي ثااةروةردةييء دةروو نااي كااة ثةيوة ساانت بااة كارة كااةي وة كااو
مامؤستايةك راةوة

باة مةبة اس زا نايين راةوةي را ياا راوبؤ ضاووني خاؤي لاة ساةر ب ناةماو ريَ سااي ثاةروةردةييء

دةروونيي ثةسةندو شياو لة رووي زانستييةوة نرخاندووة يان نا.

رامرازةكاني هةلَسةنطاندني مامؤستاي باخضة ( أدوات تقويم معلمة الرياض):
دةكريَ سةرثةرشتياري هونةري ثةنا بؤ ضةندي رامراز ببات بؤ هةلَسةنطاندني مامؤستا:
 . 1هةلَسةنطاندني رؤذانة:
شايَوازةكاني هةلَ سااةنطاندني رؤذا نااةي سةرثةر شااتياري هو نااةري جؤراو جااؤرة لااة م ياااني تيَبينيكرد نااي ناااوثؤلء
دةرةوةي ثؤل بة دريَذايي رؤذي قوتاخبانة ضونكة لة مياني ضاالكييةكانيء سةردانيكردني ثؤ لاةكانء مامة لاَةكردني
لة يااةلَ م نااداآلن هااةر لااة دة سااتثيَكي هات نااة باخ ضااةيان تاااكو رؤي شااتنةوةيان سةرثةر شااتياري هو نااةري دةتوان ياَت
بةدواداضووني مامؤستاكان بكات ليَرةدا مةبة سات تؤ مااركردني رؤ لاَي ث شاكنيين تؤ مااركردني هة لاَةكان ني ياة باةلَكو
ثيَوي سااتة رؤ لاَي سةرثةر شااتيكارانةيةك ب ياَت بااة وا تااي و شااة بااة جؤر ياَك لااة هةلَويَ سااتء بااووني هة لاَةدا وة كااو
رامؤذياري كااةريَكء ريَ بااةريَك رابوة سااتيَتء بااة با شاارتي ريَ طااةو رارا سااتةي درو ساات هة لاَةو كةموكوورِي يااةكان را ساات
بكاتةوة كة وا دةخوازيَت مامؤستا لة هةلَويَس دروستء راساييدا بيانطريَتةبةرء وةكو ها نادةريَكء يارمةت يادةريَك
ورةي مامؤستا بةرز دةكاتةوةو هاني دةدات .لةسةريشي ثيَويستة باة هاةموو را ساتطؤييء بابةتيبوو ناةوة ضااوديَريي
تيَبيني يااةكاني ب كااات بااؤ ثاريَز ياااريكردني ما فااةكانيء بةخ شاايين ماااف بااة هااةر خاااوةن ماف ياَك .بااةآلم لااة كاااتي
سااةردانيكردني ثؤ لااةكانء ضاااالكييةكاني دةرةوةي ثااؤليش سةرثةر شااتياري هو نااةري كؤمة لاَة خ شااتةيةك
بةكاردةهيَنيَت كة هةنديَك بةندء خالَ لة خؤدةيريَتء لاة ريَطة ياةوة ريَ ناويَنيي دة كاات لاة نرخا نادني مامؤ ساتا لاة
مياني ضاالكيية جياوازةكانيء ثاراستين لة تؤمارة تايبةتةكان بة تايبةتي بةدواداضووني هونةريي زانيارييةكان.
يفتويؤو مشتومرِكردني منوو ناةكاني هةلَ ساةنطاندني قوتاخبا ناة جياوازة كاان (خ ساتنةرِووي منوو ناةء را ظاةكردني
بةندةكاني)
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يفتويؤو مشتومرِي منوونةكان ي هةلَسةنطاندني مامؤستاي خاوةن راس

نازم (خ ساتنةرِووي منوو ناةء را ظاةكردني

بةندو خالَةكاني)
يفتويؤو مشتومرِي منوونةكاني هةلَسةنطاندني رةزمووني ثةروةردةيي (خستنةرِووي منوونةء راظةكردني بة نادو
خالَةكان)

ثيَناسةكردن بة رامرازي سيستةمي نرخاندني ليَزاتوويي ( تعري عأداة تظام تقييم الكفاءة):
نرخاندني ليَزاتوويي راما ي رةوةية دةبيَت رامرازي بةدوادا ضاووني كااري فةرمان باةر ب ياَت لاة مااوةي ساا َليَك باة
ورديء بابةتييانةوة
رااامرازي نرخا ناادني ليَ زاااتوويي بريتي يااة لااة راثؤرت ياَك سااةرؤكي را سااتةوخؤ دةر بااارةي رة ا مااداني كاااري
فةرمانبةرةكاني دةينووسيَتء لة ضوار كؤمةلَة ثيَكديَت بةم شيَوةيةي خوارةوة:
• كؤمةلَةي يةكةم (هؤكارةكاني ليَزاتوويي رة امداني كاري تاكة كةسي):
 راس ثابةندبوون بة دةوامي فةرمييةوة. قةبارةو ورديي كار (رة امداني كار). لة رةستؤيرتين بةرثرسياريء تواناي هةلَسوكةوتكردن. ثابةندبوون بة ريَنمايية كارييَرِييةكانء ريَكسراوةكان. سووربوون لة سةر مولَكء مالَي يش . ثابةندبوون بة رةوش ثيشةيي. زالَبوون بة سةر بابةتي زانستيدا.• كؤمةلَةي دووةم (هؤكارةكاني ليَزاتوويي رة امداني كاري بة كؤمةلَ):
 راس هةرةوةزيء هاوكاري لةيةلَ هاورِيَيانء رةنداماني تيمي كاركردن. سووربوون لة سةر يواستنةوةي رةزموونةكان بؤ رةوانيرت. شارةزايي لة راما ة يش ء ثةروةردةييةكان.• كؤمةلَةي سيَيةم (هؤكارةكاني ليَزاتوويي توانستة كةسييةكان):
 رووخساري يش ء راس ثابةندبوون بة رةفتاري ضاكي فةرمانبةري. راس ثةسةندكردني رةخنةو ثيَشنيارةكان. خواستء ويس كار لة سةر يةشةثيَداني خود.• كؤمةلَةي ضوارةم (هؤكارةكاني نرخاندني ليَزاتوويي رةوانةي رةركي سةرثةرشتياري رة ام دةدةن):
 تواناي سةركردايةتيكردني رةوانةي خوارةوة.11

 دابةشكردنء ثؤلينكردني كار.(خستنةرِووي منوونةي هةلَسةنطاندني ليَزاتوويي مامؤستاو سةرثةرشتياري هونةري لةيةلَ هؤ كااري ليَ زااتوويي
هةر كؤمة َليَك).
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