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رؤية الكلية
تسعي كلية الرتبية الرياضية للوصول اىل التميز والريادة يف جماال
التعليم والتعلم واألنشطة البحثية وتلبية احتياجات اجملتمع والبيئاة اييطاة
يف اجملال الرياضي.
رسالة الكلية
كلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا هي مؤسسة تعليمياة وثثياة
تعمل علي حتقيق رؤيتها من خالل :
-

إعداد خرجيني متميزين يف جماالت التعلايم والتادريو واادارة الرياضاية لتلبياة
احتياجات سوق العمل علي مستوي ايلي وااقليمي .

-

تنمية البحث العلمي وتطويره خلدمة العملية التعليمية .

-

املساهمة يف تنمية الوعي الرياضي بالتواصل مع اجملتمع والبيئة اييطة به.
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الغايا ت واألهداف االسرتاتيجية للكلية :
الغايات

األهداف ااسرتاتيجية

( )1حتقيق الفاعلية التعليمية لتطاوير ددا  -1تطاااوير الااالامل التعليمياااة واملقاااررات
الطالب ضو املعااي األكاديياة للجاودة الدراسية واألساليو التقويية للطالب.
الشاملة .
 -2حتقياااق املشااااركة الطالبياااة والااادعم
الطالبي.
 -3تطبيااق معاااي ضااماة اتااودة لتطااوير
التعليم
( )2تنميااة املهااارات البحثيااة ألعئااا هيئااة  -4زياااادة القااادرة التنافساااية خلااارجيني
التاادريو ومعاااونيهم مااع توساايع قاعاادة الكلية .
املعرفة لطاالب الدراساات العلياا باسات دا  -5تنمية قدرات دعئا هيئة التدريو .
التكنولوجيا احلديثة .
 -6تااوف قاعاادة البحااث العلمااي مااع تو يااق
العالقات العلمية واخلدمية للكلية حملياا
وإقليميا
( )3املساااهمة يف تقااديم اخلاادمات املتمياازة  -7املشاركة يف املشروعات البحثية خلدماة
ذات اتودة العالية يف تنمية البيئة اييطة اجملتمع مع حتديد احتياجات سوق العمل .
بالكلية مع املشاركة اجملتمعة املستدامة  -8تفعيل عمل الوحدات ذات الطابع اخلاا
الاات تااؤدي إلااي ربااك الكليااة باااجملتمع وزيادتها يف املشاركة اجملتمعية .
اخلارجي .
( )4إجياد قيادات واعياة وحكيماة تنسام  -9تطوير اهليكل التنظيمي ااداري .
باملصداقية واألخالق وتاب فكار التطاوير  -10استكمال البنية التحتية .
وحتااديث كفااا ة اتهاااز ااداري وتااوف
املااوارد املاليااة لرفااع كفااا ة وفاعليااة ددا
الكلية .
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التدريو امليداني
تعريف التدريو امليداني :
التدريو امليداني هو ايكة الايي يكان دة يكان دة تال باه مادي اا
كليات الرتبية الرياضية يف اعاداد الطاالب لكاي يكوناوا قاادرين علاي املزاوجاة باني
املعرفة النظرية واملمارسات العلمية من معلومات ومهارات يف اجملال التطبيقي يف املؤسساات
التعليمية .
األهداف العامة للتدريو امليداني :
-

توطيد العالقة بني الكلية واملؤسسات التعليمية .
فتح قنوات االتصال باجملتمع اخلارجي ملساعدة اخلرجيني وتهييبهم لسوق العمل .
تعريف الطالب مبجال العمل اليي يعمل به بعد الت رج .
تطبيق املعلومات واملهارات الت يكتسبها بالكلية وتطبيقها يف جماال التادريو
امليداني .

األهداف اخلاصة :
-

يساعد الطالب علي التعرف علي مشكالت الرتبية الرياضية وامكانية حلها .
تساعد الطالب علي مواجهة التالميي والتعود عليهم .
تساعد الطالو علي االهتما مبظهره الش صي وسلوكه دما التالميي .
تساعد الطالب علي حتليل ددائهام التادريو ومقاارنتهم بااألدا النماوذجي اا
يؤدي الي تعديل سلوكهم واكتسابهم املهارات التدريسية .
تساعد الطالب علي الات ل مان األخطاا الشاائعة يف التادريو بااضاافة الاي
اكتساب الرضا بالنفو وتنمية قدراتهم الش صية .
التطبيق العملي للمواد النظرية والتطبيقية الت قاموا بدراستها بالكلية .
تنمية االجتاهات االجيابية حنو مهنة التدريو باملؤسسات التعليمية .

معاي التدريو امليداني :
املعيار األول :
-

القدرة علي حتئ درس الرتبية الرياضية .
االعداد ملقدمة الدرس .
شكل وحمتوي الدرس .
التشكيالت املست دمة .
األوضاع األساسية
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-

األمحا العا واخلاصة .
اتز الرئيسي .
اتز التطبيقي
است دا االدوات بصورة جيدة
اتز اخلتامي .

املعيار الثاني :
-

القدرة علي تنفيي الدرس .
تنفيي ددا الدرس يف الزمن امل ص له .
تطبيق مترينات األمحا العا واخلا مبا يفيد النشاط املطبق .
القدرة علي توصيل املعلومات املتعلقة بالنشاط املطباق يف اتاز الرئيساي حات
يتس للتالميي استقبال هية املعلومات.
تصحيح األخطا للوصول الي ددا جيد .
التدريو علي النشاط يف اتز التطبيقي .
تهدئة الطالب للوصول بهم الي مرحلة االسرتخا .
ايافظة علي األدوات واعادتها الي مكاة حفظها .

املعيار الثالث :
-

ايافظة علي املالعو املوجودة باملدرسة وتهيئتها ألدا الدروس .
نشر الثقافة الرياضية .
املشاركة يف النشاط الداخلي .
ربك املدرسة بالبيئة اخلارجية .

املعيار الرابع :
-

ادارة طابور الصبا .
األشراف علي فرتات الراحة باملدرسة وادارتها بأسلوب متميز .
املشاركة يف حل املشكالت اخلاصة جبميع التالميي باملدرسة .

مها طالب الشعبة العامة يف التدريو امليداني :
-

االشرتاك الفعلي يف مجيع األنشطة املرتبطة بدرس الرتبية الرياضية .
التعاوة مع ادارة املدرسة يف األنشطة الت تطلو منهم .
املقارنة بني ما يدرس الطالب وما يتم تنفييه يف املؤسسات التعليمية .
حتئ الدروس تبعا لل طة املوجودة باملدرسة .
دة يتمتع بأخالقيات املهنة .
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-

يتلك اجتاهات اجيابية .
يكوة عالقات اجتماعية مع ادارة املؤسسة التعليمية .
تنمية القدرة علي التعلم املستمر ملواكبة التطوير .

برامل التدريو امليداني لشعبة العامة
يتحقق هيا اللنامل من خالل :
 -1وحدات التدريو امليداني :
ص ملقرر التدريو امليداني ( )13وحادة دراساية لكال فصال دراساي للفرقاة
الرابعة بينما الفرقة الثالثة ( )13وحدة دراسية للفصل الدراسي الثاني وحيسو لاه
حصيلة علمياة ( )200درجاة يف حسااب معادالت الطاالب الرتاكمياة وال حياق
للطالب دة يتجازوا للسنة الدراسية اال اذا ا حوا يف مادة التدريو امليداني بنسبة
التقل عن . %50
 -2مدة التدريو امليداني :
 مادة التدريو امليداني ( )4ساعات للفرقة الرابعة طول العا الدراسي . مادة التدريو املياداني ( )4سااعات دسابوعيا للفرقاة الثالثاة يف الفصال الدراسايالثاني .
 يبادد التادريو املياداني للفرقاة الرابعاة يف األسابوع الثااني يف الفصال الدراسايالثاني.
 يبدد التادريو املياداني للفرقاة الثالثاة األسابوع الثااني لبداياة الفصال الدراسايالثاني.
املؤسسات التعليمية الت يتم فيها التدريو امليداني :
بالنسبة للفرقة الرابعة يتم يف املدراس ااعدادية األتية :
-

مدرسة الزهرا .
مدرسة املنشاوي .
مدرسة طنطا ااعدادية بنات وبنني .
مدرسة خالد بن الوليد للبنني .
مدرسة زفت ااعدادية .
مدرسة قطور ااعدادية .

بالنسبة للفرقة الثالثة يتم يف املدراس االبتدائية األتية :
 -1مصطفي كامل بطنطا
 -2األما الشافعي بطنطا

 -16السادات املشرتكة بقطور
 -17صال سامل ببسيوة
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

القرشية اتديدة بالسنطة .
اتهاد بطنطا .
االما الشافعي التجريبية بطنطا .
النصر االبتدائية بسمنود .
عمار بن ياسر بالسنطة
عمر بن اخلطاب بكفر الزيات .
الست مباركة .
النصر اتديدة بسمنود .
مدينة العمال بايلة الكلي .
.بالل بن ربا بكفر الزيات .
الثورة املشرتكة ببسيوة .
احلرية دبوشاهني بايلة الكلي
النصر بسلباي .

 -18النصر االبتدائية بالسنطة
 -19األصال اتديدة بطنطا
-20الشهيدعارف بكفر الزيات
-21خياب بن االرث بالسنطة
 -22الشهيد نبيل القيعي الدامجوة
-23شندالت املشرتكة بالسنطة
-24العجيزي األبتدائية بطنطا
-25علي مبارك بطنطا
-26ابراهيم الرت بابشواي
-27شهدا بدر بايلة الكلي
-28اخلولي بسلباي
-29ساة مارك بطنطا
 -30ورقة بن نوفل بايلة الكلي

مواصفات ومعاي املؤسسات املعنية بالتدريو امليداني :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قيا ادارة املدرسة بالعملية التدريبية ومدي تعاونهم مع الطالب .
توف احلص اخلاصة بالرتبية الرياضية ليسهل عملية التدريو .
توافر األدوات اخلاصة بتنفيي الدروس.
وجود املدرسني املت صصني يف الرتبية الرياضية ليسهل معاونة الطالب .
تو يق املؤسسة لدوا وجود الطالب املتدربني ومساهماتهم يف دنشطة املدرسة .
توف املساحة املناسبة (املالعو ) واملستلزمات الت يست دمها الطالب .يف الدرس .

ايتوي العلمي ملادة التدريو امليداني :
-1
-2
-3
-4

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف الرتبية العملية .
األدوات البديلة .
النشاط الداخلي .
النشاط اخلارجي .
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درس الرتبية الرياضية
الدرس يثل اجملال الزم امل ص لتدريو موضوع ماوهو حمدد فية الرتبية الرياضاية
طبقا لل طة الدراسية لكال نوعياة تعليمياة ماابني  45:35دقيقاة كماا دناه الشاكل
األساسي للعملية الرتبوية باملدرسة وهاو حجار الزاوياة يف كال منهااج الرتبياة الرياضاية
وينقسم الدرس الي :
(د) األمحا :
 يفئل است دا األدوات البديلة يف األمحا – تتمثل دنواع األمحا فيما يلي (مقيد – دائري –حمطات – حر -لعبة صغ ة ) .(ب) التمرينات – االعداد البدني (عا  -وخا ) .
(ت) اتز الرئيسي .
(ث) اتز التطبيقي .
(ج) اتز اخلتامي .
حتئ درس الرتبية الرياضية :
حتئ درس الرتبية الرياضية يعمل علي تنظايم ايتوياات الات يتئامنها موضاوع
الدرس مع رسم خطة واضحة ملدرس الرتبية الرياضية  ,ويف حالة عد حتئ املدرس لدرس ال
يتمكن من الس علي خك واضح د نا تنفييه للدرس اذ دة يصل الي حتقيق دهدافاة الات
يسعي اليها والحيقق دهداف املنهاج اليي يس علياة وهايا كااة عليناا نوضاح للمادرس
بعض اخلطوات الت تساعد يف عملية التحئ وهي متثل فيما يلي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

حيئر الدرس قبل ميعاده بفرتة مناسبة .
حتديد حمتوي الدرس ويكوة ذلك من خالل املناهل اليي يس علية .
يفكر يف طريقة عرض الدرس فأة هيا يزيد املادة وضوحا وحيوية يف ذهنة .
وضع يف تفك دسااليو التادريو الات ساوف يسات دمها د ناا الادرس علاي دة
تتمشي مع دنواع املهارات وسن التالميي .
يعااد بيانااا باااألدوات واألجهاازة الاات سااوف تساات د يف الاادرس مااع التأكااد ماان
صالحيتها وكيفية توزيعها يف الفنا د نا احلصة .
يقو بتطبيق املهارات الت سوف يقو بتدريسها يف الدرس دما املردة دو دماا بعاض
الزمال حت يستطيع دة يؤديها دما التالميي علي مستوي تاز .
يقو باملراجعة علي املهارات الت سوف يدرسها من خالل بعض الكتو املت صصاة
لتعليم تلك املهارات .
يقو بأعدا الوسائل التعليمية الت سوف يست دمها د نا الدرس .
يت يل شكل احلصة وما يكن دة حيدث فيها من بعض األخطا ولايا جياو اة
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يئع يف اعتباره بصفة مستمرة الوسائل الت يستطيع مان خالهلاا التغلاو علاي
تلك األخطا .
 -10يئع يف تفك بعض التعزيزات املوجة الت ساوف يسات دمها لتشاجيع تالمياي
د نا الدرس .
اعداد مكاة درس الرتبية الرياضية :
-

لادرس الرتبياة الرياضاية ودناه خاالي مان

دة يتأكد من نظافاة امللعاو امل صا
العوائق .
دة يقو بت طيك امللعو بات قبل نزول التالميي من الفصل .
دة يتأكد من سالمة األدوات واألجهزة الت سوف يتم است دامها يف الدرس .
دة يقو بتجهيز األدوات واألجهزة يف امللعو قبل نزول التالميي بفارتة تارتاو 10:5
دقيقة مع توزيعها يف األماكن امل صصة .
دة يتأكد من مناسبة عدد األدوات لعدد التالميي .

دمناااط الساالوك الواجااو توافرهااا لاادي التاادريو يف املهااارات صااياألة األهااداف الرتبويااة
والسلوكية :
-

يؤمن بئرورة األهداف الرتبوية يف التحئ والتدريو .
يست د األهداف للعمل علي حتقيقها من دجل الروتني والتظاهر ) .
يؤمن بئرورة احتوا األهداف السلوكية علي الشروط األ ازية معياار وراروف
التنفييية ) .
يستطيع كتابة اهلدف السلوكي ( اسم السلوكي دو فعلاه التفيايي – حمتاوي
السلوك – معيار التنفيي – رروف التنفيي) .
يستطيع حتديد األهداف السلوكية املناسبة .
يقو األهداف السلوكية للطالب مل يعرض املعلومات وينفي األنشطة املناسبة هلا
ينوع األهداف يف مستوياتها الي العمليات العقلية العليا والدنيا من تايكر وفهام
وتطبيق .
يئع األهداف بصورة واضحة ويف صياألة لغويه دقيقة .
يصبغ األهداف علي هيئة نتاجات سلوكية ينتظر حدوتها من الطالب .
يستطيع وضع اهلدف اليي حيدد مستوي األدا القبول من الطالب .
يربك األهداف جبوانو الدرس .
يستطيع دة يقو بوضع األهداف الت تتئمن اتواناو امل تلفاة لعملياات الاتعلم
من اتوانو املعرفية والوجدانية والنفو حركية .
يراعي مناسبة األهداف للوقت امل ص للدرس .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهارة تقديم وعرض الدرس .
-

يتوجه الي الفصل مبقابلة الطالب والنزول بهم الي املكاة امل ص للدرس .
يعمل علي دة يسود اهلدو والنظا عملية توجيه الطالب من الفصل الي مكااة
الدرس .
يقز بتسجيل الغياب بسرعة ودقة .
يقو بتنفيي دجزا الدرس طبقا للنظا املوضوع ليلك .
حيدد اهلدف من الدرس بوضو .
يوضح اهلدف من تعلم املهارة .
يربك بني املهارة اتديدة ومهارة مشابهة تعلمها .
يقو املهارة بطريقة تتناسو مع سن الطالب .
يتجنو الشر الطويل ويتدرج يف الشر من البسيك الي املركو .
يتناسو صوته مع عدد الطالب واملكاة ثيث يكونباعثا للنشاط .
يأخي مكانا مناسبا د نا تنفيي الدرس ثيث يري مجيع الطالب .
يوجة انتبااه الطاالب الاي النقااط اهلاماة والئارورية د ناا قياامهم باأدا املهاارات
واحلركات امل تلفة وتشجيعهم علي ذلك .
يست د دكثر من طريقة يف تقديم مهارات األنشطة الرياضية .
يشرك الطالب يف اكتشاف الشروط الصحيحة لألدا .
يقو بتنفيي الدرس بعيدا عن الفصول الدراسية والورش باملدارس الفنية .
يقد التطبيق العملي للحركات دوال دما الطالب م يطلو منهم االدا .
يتجنو وقوف الطالب يف دوضاع صعبة د نا تنفيي احلركات .
يهتم بتوزيع احلمل علي دجزا الدرس .
يست د األدوات بطريقة مناسبة ويف مكانها املناسو .
يراعي الفروق الفردية بني الطالب .
يست د الصفارة بشكل مناسو ويف الوقت املناسو .
يراعي عد ترك الطالب لفرتة طويلة يف وضع السكوة د نا تنفيي الدرس .
يهتم بعرض القيم والسلوكيات السليمة من خالل مواقف اللعو امل تلفة .
يعمل علي تكوة دنشطة الدرس وسائل مباشرة لتحقيق اهلدف .
يراعي الفروق الفردية للطالب يف إعطا النماذج احلركية .
جيعل الطالب يشعروة بفائدة ما يلقي عليهم وقيمته .
يعمل علي تغ اجتاهات احلركة ومداها وكيفية استغالل الفراغ واملسافات .
يهتم بأدا كل جز من دجزا الدرس يف الوقت امل ص له دوة نق دو زيادة .
يهتم بالرتبية النظامية يف مقدمة الدرس ويف اخلتا .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
-

يعمل علي توف عوامل األمن والسالمة د نا تنفيي الدرس .
يتجنو طرق الطالب د نا تنفيي الدرس الئ سبو من األسباب .
يعمل علي تنمية القدرات واالبتكارية هلم د نا تنفيي الدرس .
يستغل بعض تدريبات األعداد البدني يف الدرس كوسايلة مان وساائل التقاويم
الياتي للطالب .
يهتم بتوف الناحية اتمالية د نا تنفيي الدرس .
يؤدي مجيع دجزا الدرس والطالب يف حالة انتشار يف امللعو .
يهتم باست دا الوسائل التعليمية يف الدرس .
يعمل علي دة يتسم الدرس باالستمرارية .
يراعي الوقوف جبانو اجملموعات الت يغلو عليها طابع امل اطرة .
يقو بتوجيه الطالب لالهتما بنظافة الش صية .
يصاحو الطالب الي الفصل بعد نهاية الدرس .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهاراتي تنوع املث ات والتحفيز للتعلم :
-

يوزع اهتما علي مجيع الطالب بشكل متساوي .
يست د تشكيالت مناسبة تعطي للدرس شكال مجاليا .
يست د الثواب والعقاب بشكل متوازة .
يشجع الطالب بكلمات املد واا ابة :
يهيا بيئة مشجعة وجيابة تستهوي الرألبة يف لتعليم .
يست د احلوافز يف حدود مستوي نئل الطالب .
يؤكد علي حرية الطالو واعتماده علي نفسة .
ال يست د حتفيز التعليم بوسائل سلبية كالاتأنيو ولعقاب اتسدي .
يست د اسرتاتيجيات حتفيزية مناسبة لعمليات التعليم والتعلم .
يقو بتوجيه الطلو بصيغ ديقراطية وعادلة .
يستجيو مليول الطالب وحاجاتهم .
يعمل علي تنويع طرق ودساليو التدريو .
يست د األقراة يف التعزيز.
يقو بتعزيز سلوك الطالب فور حدو ة .
يركز علي احلوافز اانسانية العليا كالصداقة واالنتما واليات واالستقالل .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهاراتي ادارة الفصل وضبك النظا :
-

حيئر األدوات واألجهزة بداية الدرس .
يتنتقل باستمرار د نا (حتركات مقصودة) واليقف يف مكاة واحد .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
-

يبتعد عن اشغال وقت الدرس بأمور جانبية .
يبتعد عن استنصال دجز الدرس جبز كب من وقت الدرس علاي حسااب األجازا
األخري .
حيافظ علي استقرار ويبعاد عنهاا لعصابية د ناا لتادريو وخصاة عناد تواجاد
املشرف .
يعاجل السلوكيات اخلاطئة برفق ولطف .
يركز علي النظر تميع لطالب مبا يفيد لدرس .
ال يستغرق وقتا طويال من الدرس توجياه طالاو واحاد دوة مراعااة حاجاات بقياة
دفراد الفصل من توجيه.
يتجنو الوقوف يف مواقف حمرجة مع الطالب
يعود الطالب علي بعض التشكيالت النظامية .
يعمل علو توافر جو من األستقرار واألرتيا د نا تنفيي لدرس .
يعود الطالب علي ألدارة اليتية .
يتأكد دئم من انتباه الطالب قبل لبد يف التنفيي .
يوزع طالب الفصل الي جمموعات ويقو بتعيني قئد لكل مجاعاة ماع حتدياد
واجبات كل جمموعة .
يعود الطالب علي الطرق النظامية د نا دخي األدوات دو وضعها يف دماكنها .
يتهي الدرس مع انتها لوقت ايدد للحصة .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهارات اعداد وجتهيز مكاة الدرس :
-

يتأكد من نظافة املكاة الدرس وخلوه من العوائق الت تؤ ر علي تنفيي الدرس .
يقو بت طيك مكاة الدرس قبل نزول الطالب الي الدرس .
جيهز األدوات واألجهزة الألزمة لتنفيي الادرس ويااتأكد مان ساالمتها قبال نازول
الطالب بفرتة ترتاو مابني 10:5دقائق مع توزيعها يف األماكن امل صصة .
يراعي دة تتناسو عد األدوات املست دمة يف الدرس مع عدد الطالب .
يتأكد من دة ألدوات واألجهازة املسات دمة يف الادرس جديادة بالنسابة للطاالب
وجيابة حت تئفي عنصر اتمال والتشويق عند است دامها .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهاة است دا الوسائل التعليمية :
-

يكوة لدية الرألبة يف است دا الوسائل التعليمية د نا الدرس .
يست د الوسائل التعليمية من دجل النهوض بالعملياة ولايو مان دجال التظااهر
دما املشرف .
يراعي عند است دا الوسيلة دة تتميز بالبساطة واتودة والوضاو الشاكلي واللغاوي
والصوتي والئوئي .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
-

حيدد اهلدف من است دا الوسيلة التعليمية .
يست د الوسيلة الت ترتبك باملنهل وتتكمل معه .
خيتار الوسيلة التعليمية ملناسبة والت تتمشي مع الدرس .
ينوع يف الوسائل التعليمية خالل الدرس .
يست د الوسائل التعليمية املالئمة خلصائ الطالب .
يقد للطالب صورة مبسطة عن مادة الوسيلة التعليمية .
يتأكد من مشاهدة مجيع الطالب للوسيلة .
يكرر األجزا اهلامة للمهارة عن است دا الوسيلة .
يقو بأجرا مناقشات بسيطة بعد مشاهدة الوسيلة .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهارة استمرارية الدرس :
-

جتنو عمل التشكيالت والتكوينات ( الصفوف – القاطرات – الدوائر )
تؤدي مجيع دجزا الدرس والطالب يف حالة انتشار يف امللعو .
مراعات استمرارية است دا الطالب للندوات من دول جز األمحا وحت اخلتا .
العناية بربك دجزا الدرس بعئها ببعض .
عد ترك الطالب يف وضع السكوة لفرتات طويلة د نا الشر .
توجية الطالب لي النقاط املهمة د نا قيامهم باحلركات خلاصة بالدرس .
عد الرتكيز علي األخطا البسيطة د نا الدرس .

دمناط السلوك الواجو توافرها لدي املتدرب يف مهارة التقويم :
-

يتعرف باستمرار علي األخطا الت يقع فيها الطالب الدرس .
يتأكد من اتقاة الطالب لبعض املهارات من خالل االختبارات املهارية .
يست د االختبارات لت تتصف بالصدق والثبات واملوضوعية .
يراعي الفروق الفردية د نا االختبارات البدنية واملهارية .
يبعد عن الناحية الشكلية يف است دا االختبارات .
يقو بقياس نتائل كل وحدة من وحدات املنهل .
حيدد حص خاصة الجرا االختبارات .
يست د دساليو خمتلفة للقياس تتناسو مع هدف الدرس .
يست د دساليو خمتلفة د نا التقويم تتمثل يف :
 كتابة تقاريربطاقات تسجيل
يست د التقويم طوال فرتة التدريو مليداني .
يتحلي باملوضوعية التامة خال ا از التقويم .
حيتفظ بسجل دائم ألعمال التقويم .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
اختيار طريقة التدريو تتوقف علي العوامل التالية :
-

دنواع االنشطة .
األدوات .
عدد الطالب .
مساحة املكاة .
حالة اتو .
الزمن امل ص .
الفروق الفردية .
مراعاة مراحل التعلم .
املهارات احلركية يف الدرس ( مرحلة اكتساب التوافق األول – مرحلاة اكتسااب
لتوافق – مرحلة التثبيت واالتقاة) .

األدوات البديلة يف لدرس الرتبية الرياضية :
-

تلعو األدوات دورا ها يف درس الرتبية الرياضاية  ,حياث تعتال مان الوساائل الات
تعمل علي تشويق وجيب الطالب بالدروس ليا كاة من الئاروري التغلاو علاي
مشكلة نق تلك األدوات باملدارس عن طريق اقرتا بعض األدوات البديلة الات
يستطيع املتدرب دو للمعلم توفيها من خالل البيئة .

ومن األدوات البديلة املقرتحة :

-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

كراتني البيض الفارألة  :وتست د يف األمحا واأللعاب لصغ ة واألعداد البدني
.
زجاجات املياه املعدنية ( البالستيك )  :وتعبا بالرمل كماا يكان تلونهاا باأنواع
خمتلفة .
األطواق  :ويكن صناعتها مان مواسا كهرباا البالساتيك عان طرياق وضاع
الرمل بداخلها مع األالقهاا مان الطارفني وتسات د تلاك األطاواق يف مجياع دجازا
الدرس كما يكن است دامها يف العروض الرياضية .
العصي اخلشبية  :وتصنع من ديدي املكانو دو البالستيك و مان األملونياو دو مان
جريد لن ل بعد دهانها بألواة خمتلفة ونست د يف مجيع دجزا الدرس .
احلبال  :وتصنع من البالستيك دو الليف .
الكرات  :ويكان اة تكاوة مان القمااش دو البالساتيك حساو االمكانياات
املتوفرة .
القارا  :وتصاانع ماان دطبااق البالسااتيك دو اخلشااو وتسات د يف تعلاايم قاايف
القر .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

-20
-21

دكيو الرمل  :وتد اخليش والشاربات املعبأة بالرمل .
زجاجات خشبية  :وتصنع من اخلشو .
األشجار  :ويكن االستفادة من األشجار ملتواجدة يف فنا املدرسة .
مقاعد سويدية  :تصنع من خشو األشجار .
خراطيم املياه :وتست د يف تصميم دائرة ومقطع الرمي يف القر واتلة .
اطارات السيارات والدراجات الداخلية :
الكراسااي  :يكاان اساات دا الكراسااي املوجااودة بالفصاال يف تنفيااي بعااض
األلعاب الرتوحيية واألمحا .
البالط والطوب :ويكن است دا يف جز األمحا واألعداد البدني .
الدوائر املرسومة  :ترسم دوائر بأحجا خمتلفة علي احلوائك ودرضيات فنا املدرساة
لتعليم دقة التصويت دوالتمرير .
دهداف كرة السالة  :مان اخلارازاة دو مان ساالت البالساتيك وياتم تثبيتهاا علاي
احلوائك دو األشجار
مرمي كرة القد دواليد  :ويصنع من اخلشو دو مواس املياه القدية دو مان خاالل
رسم املرمي عي احلائك .
ملعو الكرة الطائرة  :ويكن تصميم امللعو من خالل شد احلبال بني احلاوائك
مع است دا بعض قطع لقماش بسامك 5سام لتصاميم الشابكة يف حالاة عاد
وجود شغل .
جهاز و و عالي  :ويك تصميم هيا تهاز من خالل األشاجار دو مان قواعاد صافيح
بها زلك ورمل ودمسنت وكيلك عارضة من جريدة الن يل او البالستيك .
ر وحفرة الطويل والثال ي  :ويكان تصاميم ذلاك مان خاالل مكعباات مان
اخلشو املدهموة دو من خالل خرطو مياة ملدرسة .

متطلبات جيو علي مدرس الرتبية ومراعاتها عند تنفيي الدرس :
-

-

جيو علي املدرس الصعود الي لفال ملقابلاة الطاالب ام النازول بهام الاي املكااة
امل ص لدرس الرتبياة الرياضاية ويعاوناه يف ذلاك رؤساا اجملموعاات ورئايو
الفصل .
يراعي دة يسود اهلدو والنظا عملياة توجياة الطاالب مان الفصال الاي املكااة
امل ص للدرس .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
األدوات البديلة :
النشاط الداخلي :
-

هو نشاط اختياار ساوا يف املمارساة دو يف الشارتاك يف ناوع النشااط ويطاوة لاه
برنامل يومي ملدة ساعة علي األقل تميع لطلبة يف مجيع لصفوف الدراسية علي
دة تراعااي فيااة تنااوع النشااطة وادخااال دنشااطة قااد ال يئاامنها الاادرس ويكاان
االستعانة يف ادارتة مبدرس املواد امل تلفة األخري من جانو ومن الطالباة الرياضاني
من جانو دخر .

النشاط الرياضي :
-

هو نشاط اجباري للمتفوقني رياضيا وينظم له وحدات تدريو دسابوعيا تساتغرق
كال منها ساعة ونصف وملدة ال ة مرات لكل فرد .

تقويم الطالب يف التدريو امليداني (ألئحة)
120درجة للمتحن اخلارجي لكل فصل دراسي تقسم كاألتي :
-

الش صية

اخلصائ
املواربة
طيك الدرس
تنفيي الدرس
النشاط اخلتامي

15درجة
15درجة
25درجة
55درجة
10درجة

امتحاة دخر العا :
تنة

تحنني من ( )80درجة يقسم علي النحو التالي :

امتحاة الطالب يف األدا ات واملهارات التدريسية الت يطبقها يف جمال التدريو امليداني .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
توصيف مقرر دراسي
جامعة :طنطا
كلية  :الرتبية الرياضية
قسم  :مناهل وطرق تدريو الرتبية الرياضية
 -1بيانات املقرر :
الرمز الكودى 4212 :
الفرقة /الت ص

 :الرابعة  /عا

اسم املقرر  :التدريو امليداني 2
عدد الوحدات الدراسية  :عملي 4

 -2هدف املقرر :
يعد الطلبة ليكونوا قادرين على املزاوجة بني املعرفة النظرية واملمارسة العملياة
من معلومات ومعارف واملهارات يف اجملال التطبيقي يف املؤسسات التعليمي .
 -3املستهدف من تدريو املقرر :
د -املعلومات واملفاهيم :
-

يوضح ااشراف على فرتات الراحة باملدرسة وإدارتها بأسلوب متميز .
يصف طرق ودساليو واسرتاتيجيات التدريو د نا تنفيي الدرس .
يتعرف على التالميي املتفاوقني رياضاياو وحااالت التاأخر الرياضاي ووضاع بارامل
خاصة هلم .
ييكر االجتاهات ااجيابية حنو مهنة التدريو .
يرسم خطة لالشرتاك يف إدارة احلفالت واملنافسات واألنشطة الت تقدمها املدرساة
وكيفية توزيع الطالب د نا الدرس .

ب -املهارات اليهنية :
-

خيطك ادارة الطابور املدرسي .
يقارة بني النشاط الداخلي واخلارجي .
يبني طرق ودساليو واسرتاتيجيات التدريو د نا تنفيي الدرس .
حيلاال االجتاهااات ااجيابيااة حنااو مهنااة التاادريو واساارتاتيجيات حتفيزيااة
والتعزيزات د نا تنفيي الدرس .

ج -املهارات املهنية اخلاصة باملقرر :
-

يؤدى تنفيي الدرس والنشاط الداخلي واخلارجي .
يست د طرق ودساليو واسرتاتيجيات التدريو د نا تنفيي الدرس واألدوات البديلة .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
-

يكتو تقرير من التالميي املتفوقني رياضياو وحاالت التأخر الرياضي ووضع برامل
اخلاصة هلم .
يطبااق كيفيااة الاات ل ماان األخطااا الشااائعة يف التاادريو بااضااافة إلااي
اكتساب الرضا بالنفو وتنمية قدراتهم الش صية .
يست د اسرتاتيجيات حتفيزية والتعزيزات د نا تنفيي الدرس .

د -املهارات :
-

يشر ااشراف على فرتات الراحة باملدرسة وإدارتها بأسلوب متميز .
يعمل يف فريق الكتشاف التالميي املتفاوقني رياضاياو وحااالت التاأخر الرياضاي
ووضع برامل خاصة هلم .
يتواصل بفاعلية لالشرتاك يف إدارة احلفالت واملناسبات واألنشاطة الات تقادمها
املدرسة .

 -4حمتوى املقرر :
-

تنفيي الدرس بصورة كاملة .
إدارة طابور املدرسي .
األدوات البديلة .
األشراف علي فرتات الراحة باملدرس وإدارتها بأسلوب متميز .
تطبيق طرق ودساليو واسرتاتيجيات التدريو د نا تنفيي الدرس .
اكتشاف التالميي املتفوقني رياضياو وحاالت التأخر الرياضي ووضع برامل اخلاصة
بهم .
الت ل مان األخطاا الشاائعة يف التادريو بااضاافة أللاي اكتسااب الريااض
بالنفو وتنمية قدراتهم الش صية .
تنمية االجتاهات ااجيابية حنو مهنة التدريو باملؤسسات التعليمية .
االشرتاك يف إدارة احلفالت واملناسبات واألنشطة الت تقدمها املدرسة .
است دا اسرتاتيجيات حتفيزية وتعزيزات د نا تنفيي الدرس .
كيفية توزيع الطالب د نا الدرس .

 -5دساليو التعليم والتعلم .
-

األسلوب التعاوني .
األسلوب التدريو املصغر .
األسلوب ااتقاة .

دليل التدريب الميدانى " الشبعة العامة "
 -6دساليو التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات ايدودة :
-

التدريو يف جمموعات لرفع مستوي الطالب .

 -7تقويم الطالب :
د -األساليو املست دمة :
-

امتحاة خارجي من املشرف .
امتحاة داخلي من تنتني من قبل القسم والكلية .

ب -التوقيت :
-

االمتحاة التطبيقي يف نهاية الفصل الدراسي الثانى من املشرف اخلارجي .
امتحاة تطبيقي يف نهاية الفصل الدراسي الثانى من اللجنة املسألة من قبل القسام
والكلية .

ج -توزيع الدرجات :
-

امتحاة تطبيقي من املشرف اخلارجي .%60
امتحاة شفوي .%10
امتحاة تطبيقي من تنة مشكلة من قبل القسم والكلية . %30

 -8قائمة الكتو الدراسية واملراجع :
-

ميكرات .
كتو ملزمة  :ال يوجد .
كتو مقرتحة  :ال يوجد .
دوريات علمية دو نشرات  ......اخل  :ال يوجد .

دستاذ املادة  :مجيع دعئا هيئة التدريو بالقسم
رئيو جملو القسم العلمي
د.د /دمل الزألبى السعيد السجينى
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