دليل الطالب

يف الرتبية العملية
بكلية الرتبية
ناصر

8102م



دليل الطالب في التربية العممية

2018م

 دليللل التربيللة العمميللة يوضححل لملبلححم المتححدرم خح ل رتحرت التححدريم الميححدا
ر ح ماتتححبل التعمححيم العححبم ،واجببت ح  ،ومتححاوليبت  ،والمهححبم الت ح عمي ح الميححبم
بهب ،داخل الفصل المدرت وخبرج ر البيئة المدرتحية ،لكح تتهيحل لح عمميحة
اال خرال الفعم ر مزاولة مه ة المتتمبل.
 برنلللامل التربيلللة العمميلللة يمححوم باعححداد الل ح م وتححل يمهم مححن خ ح ل ممححررال

تخصصححية أكبديميححة وأخححره مه يححة وتربويححة ،وتشححمل الممححررال التربويححة جب بححب
ظريح ححب ،كلصح ححول التربيح ححة ،والم ح ححب و التربويح ححة ،وعمح ححم ال ح ح فس التربح ححو  ،ولح ححر
التححدريس ،والميححبس والتمححويم ،والوتححبئل التعميميححة ،كمححب تشححمل جب بححب عمميححب مهمححب

و ححو ممححرر التربيححة العمميححة الححي يهححدت ول ح تزويححد اللبلححم المتححدرم بححبلخبرت
الميدا ية ر المدرتة المتعبو ة عم ث ث مراحل

 :المشحب دت ،والمشحبركة،

والممبرتة ،ويتم يلك خ ل الفصمين الدراتيين األخيرين (الت ة الرابعة).
 مفهللوا التربيللة العمميللة

ح المتلمححم العممح لمتححدريم عمح موايححت التححدريس

والتربيححة المببش حرت ،يححتم مححن خ لهححب تلبي ح المعححبرت والمبححبد ال ظريححة تلبيمححب
عمميححب ،ره ح الجتححر الححي ي حربل بححين الجب ححم األكححبديم والجب ححم المه ح ر ح
المححدارس ،و ح أيضححب تع حد اللبلححم عمميححب وتححزرف ري ح الثمححة والعزيمححة لممبرتححة
المهبرال التدريتية داخل الفصل المدرتح  ،وخح ل رتحرت زم يحة مححددت يكتتحم
اللبلم خ لهب مجموعة من المهبرال التدريتية وال شبلبل المختمفة.

 أهداف التربية العممية تتمثل ر اآلت :
 تحم جزءا مهمب من أ حدات كميحة التربيحة ،وتتحيل الفرصحة لملح م المتحدربين
الكتشححبت مكو ححبل بيئححة مه ححة التححدريس ،وأن يتعررحوا عمح يححدراتهم التدريتححية،
وعم ح ح خصح ححبئ

الل ح ح م ببلفصح ححل المدرت ح ح ومشح ححك تهم والتفبعح ححل معهح ححب

بايجبد مب ي بتبهب من حمول.
 وعححداد اللبلححم وعححدادا اكبديميححب ومه يححب ،بت ميححة مهب ارتح وتعمححم مهححبرال جديححدت،
واالتتفبدت من خبرال المعمم المتعبون والمشرت األكبديم .
 وكتبم اللبلم المهبرال ال زمة لمتدريس بكفبءت ومعبيشة الوايع التعميم .
 وعداد اللبلم فتيب وتربويب لمميبم بمتاوليبت المه ية بعد التخرج.
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 التلبي العمم لألتس ال ظريحة التح درتحهب رح بر حبمو التربيحة محن ممحررال
د ارتح ححية يال صح ححب ة تربويح ححة تتعم ح ح ببلتح ححدريس مح ححن حيح ححث أصح ححول ال ظريح ححة
والعممية وتلبيمبت العممية.
 وكتبم اللبلم الخبرال األتبتية والمهبرال المتلورت ر ودارت الفصل ،ور
األ شلة الت تلمبهب لبيعة عمل المدرتين ر مدارس التعميم العبم.
 المشللرف العللاا

ححو عضححو يححلت التححدريس المكمححت مححن الكميححة ببإلشحرات عمح

وضححع المتححدربين ،وم حظححة تححير اإلشحرات األكححبديم لهححم ،والت تححي مححع ودارت
التعم ححيم وم ححدير الم ححدارس المتعبو ححة ألج ححل توزي ححع لمب ححة التربي ححة العممي ححة عمح ح
مدارس التعميم العبم.
 المشللرف ااكللاديمي

ححو عضححو يححلت التححدريس المكمححت مححن المتححم المخححت

ببإلش ح حرات عم ح ح مجموعح ححة مح ححن المتح ححدربين ر ح ح مجح ححبل تخصص ح ح  ،ومتح ححببعتهم
وتميححيمهم ليمححة مححدت التححدريم ،والت تححي مححع مححدير المدرتححة والمعمححم المتعححبون
عمح ح ت ححيليل الص ححعبم ،وح ححل المشح حك ل التح ح ي ححد تعت ححرد لريح ح المت ححدرم.
والتفح ححب م عم ح ح وش ح حراك المتح ححدرم ر ح ح األعمح ححبل اإلضح ححبرية كلعبح ححبء امتحب ح ححبل
الفص ح حول الموكح ححل ولي ح ح تدريتح ححهب ،وكيفيح ححة صح ححيب ة األتح ححئمة واإلش ح حرات عمح ح ح
تصحححيحهب ،والمشححبركة ر ح ال شححبلبل والحف ح ل واألعمححبل اإلداريححة ببلمدرتححة
خ ل أيبم التدريم.
 المعمللا المتعللاو

ححو معمححم المححبدت التح تمببححل تخصصححبل اللح م المتححدربين

ببلمدرتة ،ويشبرك المعمحم المتعحبون رح تميحيم اللح م المتحدربين حتحم بلبيحة
التمييم المعدت ليلك ،ومن مهبم تمكين الل م المتدربين من اآلت :

 -مرحمة المشب دت الصفية:

وعلبء ررصحة لملح م المتحدربين أيحبم التحدريم

األول ح ب حبلجموس ر ح الممبعححد الخمفيححة بهححدوء وحضححور الحص ح

لممشححب دت،

والم حظة.
 مرحم ححة المش ححبركة :ريه ححب ت ححتم مت ححبعدت اللح ح م المت ححدربين عمح ح كيفي ححة وع ححدادال ححدروس ،وت ححوجيههم وات ححداء ال ص ححل ول ححيهم ،لمت م ححم عمح ح م ححب يمببمو ح ح م ححن
مشك ل ،وتحفيز م ببال خرال التدريج والمشبركة ر التدريس.
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 مرحمح ححة الممبرتح ححة :يح ححتم خ لهح ححب تمكح ححين الل ح ح م المتح ححدربين بح ححبلتلبي الكم ح حلمبر ححبمو التححدريب  ،والميححبم بجميححع المهححبم والمتححاوليبل الصححفية دون الحبجححة
ول م زمة المعمم المتعبون.
 المدرسللة المتعاونللة

ح ماتتححة التعمححيم العححبم الت ح تمححدم التتححهي ل وتححورر

اإلمكب يححبل لتمكححين ل ح م البر ححبمو التححدريب مححن أداء التربي حة العمميححة بفبعميححة
وكفبءت عبلية ،ويشبرك مدير ب ر تمييم الل م المتدربين حتم بلبية التميحيم
المعدت ليلك ،ومن مهبم ودارت المدرتة اآلت :
 اتححتمببل الل ح م المتححدربين وتع حريفهم بححبلمعممين الححيين يدرتححون الممححررال
الت تمببل تخصصبتهم ،وكبدر المدرتة اإلدار  ،وموعد دوامهب الرتم .

 تمكي هم خ ل األتبوعين األولين من مرحمة المشب دت المدرتحية ،وتعحريفهم
بامكب يحبل المدرتحة ومرارمهحب وخحدمبتهب ،ومحب يمكحن أن تمدمح ودارت المدرتحة
من وتبئل تعين المتدرم ر تحمي أ دات مبدت التعميمية.
 تزويححد م ببلكتححبم المدرت ح والخلححة الد ارتححية الممححررت ،والوتححبئل التعميميححة
المتبحة ،و ير ب من مصبدر التعميم ببلمدرتة.
 متببع ححة اللح ح م المت ححدربين ببلمدرت ححة ،وااللح ح ف عمح ح ك ارت ححبل تحض ححير
دروت ححهم أت ححبوعيب ،وزي ححبرتهم رح ح حصص ححهم م ححن رتح حرت ألخ ححره ،وتش ححجيعهم
لمررع من كفبءتهم ،وعدم تكميفهم بتدريس تخصصبل ير تخصصبتهم.
 دع ح ححوت اللح ح ح م المت ح ححدربين لحض ح ححور االجتمبع ح ححبل الدوري ح ححة ،واجتمبع ح ححبل
مجبلس أوليبء األمور.
 تتهيل مهمة المشرت األكبديم والمشرت العبم ر متببعة الل م.
 الطالللب المتللدرب (طالللب التربيللة العمميللة)

ححو اللبلححم المتححجل ر ح بر ححبمو

التربيححة العممي حة ألجححل الحصححول عم ح الدرجححة الت ح تم حهححب الكميححة ر ح مجححبل
تخصص ح  ،وال يعف ح أحححد مححن ل ح م كميححة التربيححة مححن التربيححة العمميححة ،وعم ح
اللبلم المتدرم أن يتصت ببآلت :
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 أن يح ححم مه ححة الت ححدريس ،ويه ححتم ب ححبلمظهر ال ئح ح  ،ويمت ححزم ببلت ححموك الجي ححد،
واألخ ح

اإلت ح مية الفبضححمة ،واجت ححبم كححل مححب ححو مخححل بححلخ

ركل يلك ل أثر ليم ر

المه ححة،

فوس الل م ببلفصل المدرت .

 أن يكححون لدي ح المححدرت عم ح التصححرت بلتححموم صحححيل ر ح كححل الموايححت ،وال
يم ححوم ب ححل ت ححموك مخ ححبلت لع ححبدال وتمبلي ححد المجتم ححع ،كح ح ال يت ححبم وزعبج ححب
إلدارت المدرتة ،وأوليبء أمور الل م الدارتين ر المدرتة.
 أن يمتح ححزم بحضح ححور دوام يح ححوم د ارت ح ح كبمح ححل أتح ححبوعيب ول ح ح المدرتح ححة المع يح ححة
ببلبر ححبمو التححدريب  ،والتميححد بمواعيححد الحضححور واال ص حرات ،واال ي بدر ححب وال
باين متب من ودارت المدرتة ،وبعمم المشرت األكبديم .
 دراتة الم ب و والخلل الدراتية والكتم الممررت ر تخصصح الحي تيببشحر
خ ل بر بمو التربية العممية.
 أن يتميد بزمن بداية الحص

و هبيتهحب ،ويكحون دخولح لمفصحل المدرتح رح

بداي ححة الحص ححة م ححع المعم ححم المتع ححبون ،ألن ت ححلخر ي ححد يح حزعو المعم ححم واللح ح م
ببلفصل المدرت .
 أن يكح ححون متمك ح ححب مح ححن المح ححبدت العمميح ححة ،ومهتمح ححب ببلتحضح ححير الجيح ححد لمح ححدرس،
واتتخدام واعداد الوتبئل التعميمية الت يحتبجهب لتدريس المبدت.
 التخلححيل الجيححد لمححدرس ببتبححبف أتححبليم تضححمن ا تبححب الل ح م ور بححتهم ر ح
متببعة الدرس.
 تهيئ ححة الم ححبل الترب ححو وض ححبل الفص ححل ،واإلشح حرات عمح ح ال ش ححبلبل الص ححفية
ومتببعة أعمبل الل م ،ومراعبت الفرو الفردية ومواجهة مشك تهب.
 أن يتميح ح ححز ببلتواضح ح ححع وأن يعبمح ح ححل ل ب ح ح ح بح ح ححبحترام ويشح ح ححعر م بل ح ح ح يتح ح ححع
لمصححمحتهم ،رتححوء معححبممتهم يولححد شححعو ار عححدائيب ممححب يتتححبم ر ح المشححك ل
بي وبين ل ب .
 أن يعمححم مشححرر بجححدول حصص ح المدرتححية بمجححرد حصححول عمي ح مححن ودارت
المدرتة ،واب

بل ت يير يحدث ر الجدول المدرت .

 التميد بتوجيهبل وم حظبل المشرت ،والمدرس المتعبون ،ومدير المدرتة.
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 أن يع ححرت م ححن خح ح ل المعم ححم المتع ححبون ظ ححبم المدرت ححة وأت ححموبهب رح ح حف ححظ
ال ظححبم ،وتعبممهححب مححع الل ح م ،وأ حواف ولححر الث حوام والعمححبم المتبعححة رح ح
المدرتة.
 أن يكون متاوال عحن الجحدول الم حبل بح رح تخصصح  ،ببإلضحبرة ولح تلديحة
كل مب يتوجحم عميح محن حصح

وضحبرية ،وحصح

ا تظحبم كمعمحم احتيحبل،

وتد العجز اللبر أتوت ببلمعممين الفعميين ببلمدرتة.
 التعبون مع ودارت المدرتة ر كحل محب يلمحم م ح رح أداء المهحبم ،مثحل :ودارت
الل ححببور ،وحف ححظ ال ظ ححبم ،واإلشح حرات ،والمرايب ححة ،والتص حححيل ،والمش ححبركة رح ح
األ شححلة المختمفححة ،وكححل مححب مححن شححل تحمي ح ا تظححبم الد ارتححة وجديححة العمححل
وتحمي البيئة المدرتية الم بتبة.
تححيكر أن وضححع اللبلححم المتححدرم مححن حيححث أ ح معمححم يححر رتححم  ،وعم ح
أب حوام مه ححة التححدريس ،يعل ح شححعو ار لمل ح م الدارتححين ببلفصححل المدرت ح  ،بل ح
أيححل يححدرت وكفححبءت مححن معمححم الفصححل الرتححم  ،رعمح اللبلححم المتححدرم األخححي بعححين
االعتبححبر مححب يكر ححب تححببمب ،ومححب تعمم ح مححن مهححبرال مه يححة وتربويححة لتج ححم عديححد
الموايت والمشك ل.
البريد اإللكترو

لمكميةEmail:Info.edunaser@zu.edu.ly :
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