التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

أساليب اإلشراف التربوي:
أوال :الزيارات الصفية :
وىي زيارة المشرف لممدرس في صفو أثناء تنفيذه لفعاليات درسو مع الطالب ( تدريس
أو امتحان أو نشاط ) ،وىذه الطريقة شائعة ،وفييا يتم مالحظة سير تنفيذ الدرس في
الفصل وأخذ مالحظات أولية عن أداء المدرس ومستوى تحصيل الطالب ،ثم مناقشة
المدرس حول فعاليات الدرس ،ومن وجية نظري فإن ىذه الطريقة لم تعد تحقق أىداف
اإلشراف التربوي الشامل ،ويجب أن ال يعول عمييا في عممية تغيير واقع التعميم بل
تستخدم فقط في عممية تشخيص عوامل النقص في األداء الصفي لتساعد في عممية
تخطيط لتنفيذ أنشطة إشرافية أخرى فعالة قادرة عمى إحداث التغيير والتحسين المطموب في
العممية التعميمية والتربوية ،كما أود أن أشدد عمى ضرورة أن يخبر المدرس عن موعد
الزيارة قبل تنفيذىا بيوم أو يومين ليستعد المدرس لمزيارة.
ثانيا :اللقاءات التربوية واالجتماعات :
وفييا يقوم المشرف بعمل اجتماع أو لقاء لو مع المدرسين بغرض توجيييم وتحسين
األداء التربوي ليم ،ويجب أن يكون لكل اجتماع أو لقاء أىداف واضحة لممجتمعين
لمناقشة أساليب وطرق تنفيذ الدروس ،وال يجب أن يكون المشرف ىو المصدر الوحيد
لممعمومات والمقترحات بل يجب أن يشارك بيا كل من المدرسين عمى السواء مع المشرف
التربوي ويكون دور المشرف التربوي ىو التنسيق وضبط العمل ،وعمى سبيل المثال ففي
بداية العام الدراسي يفضل أن يجتمع المشرف التربوي بمدرسيو لمناقشة أىداف المادة
والطرق الفضمى لتنفيذ الدروس واالتفاق عمى أساليب التنفيذ المرغوبة.

ثالثا :ورشة العمل التربوية :
ىي عبارة عن لقاء تربوي يخطط لو المشرف التربوي بحيث يضم عددا من المدرسين
لدراسة ومناقشة أسموب حل مشكمة ما تواجو المدرسين في عمميم مثل صعوبة درس عمى
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الطالب أو عدم توفر وسائل تنفيذ درس ونحو ذلك ،وفييا يتم تقسيم المدرسين إلى
مجموعات ،كل مجموعة تتخصص بجانب من جوانب المشكمة تجتمع عميو لتناقشو حسب
الوقت المحدد (ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين...حسب الموضوع والوقت المتاح )
ومن ثم تخرج المجموعة بورقة مشتركة تعرض فيما بعد في اجتماع يضم كافة المدرسين
والمشرفين المشتركين في الورشة لمناقشتيا واالتفاق عمى توصيات معينة بشأنيا ،ويتم ذلك
مع كل مجموعة لتنتيي الورشة بتقرير نيائي يتضمن التوصيات المقترحات حول موضوع
الورشة لتعمم في الميدان التربوي لالستفادة منيا ولتنفيذ ما جاء فييا.

رابعا :الدروس النموذجية :
ىي دروس ينفذىا مدرس متميز لمطالب أو مشرف تربوي أمام المدرسين ،اليدف منيا
ىو إطالع الحاضرين من المدرسين والمشرفين عمى طريقة تدريس معينة أو نموذج جيد
في التدريس ،ويتم نقد الدرس فيما بعد من قبل الحاضرين لبيان نقاط القوة والضعف
ليستفيد كل من حضر الدرس من النقاش الذي تم ،ويتم تنفيذ الدرس النموذجي في مدرسة
معينة ليحضرىا زمالء المدرس فييا أو من مدارس أخرى ،وينبغي أن يكون المدرس المنفذ
متميزا ،كما يجب أن يطمع المشرف قبل تنفيذ الدرس عمى اإلعداد الكتابي ويساعد
المدرس في تحسينو وتحسين طرق التدريس التي ستنفذ ،ويمزم عمى المشرف تنظيم و تنفيذ
ثالثة دروس نموذجية عمى األقل في كل فصل دراسي لما ليذه الطريقة من فائدة ومردود
تربوي عمى المدرسين.

خامسا :االجتماع الفردي بالمدرس:
ويكون ذلك عادة بعد الزيارة الصفية لممدرس ،ويجب فييا عمى المشرف أن ال يتعجل
في مناقشة الدرس مع المدرس بل يمزم عمى المشرف أن يبقى فترة وجيزة لوحده لترتيب
أفكاره ،وتوقع ردود فعل المدرس عمى المالحظات ،ومن ثم االجتماع بالمدرس واختيار
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الكممات المشجعة لو وذكر نقاط القوة في درسو ،من ثم يذكر المشرف النقاط التي يرى أن
عمى المدرس مالحظتيا وتالفييا أو تحسينيا ليكون درسو أفضل مستقبال.
سادسا :زيارة المدرسة :
وفييا يكون ىدف المشرف ىو اإلطالع عمى شتى النواحي التربوية في المدرسة
ومرافقيا وتجييزاتيا و أداء العاممين فييا من مدرسين ومرشدين وغيرىم ،ومن ثم تقديم
المشورة الفنية إن وجدت لييئة المدرسة والرفع لمجيات المسؤولة عن ما يمزم رفعو ويؤدي
إلى تحسين العمل.

