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وزارة التربية والتعليم العالي

في هذا العدد:

تخرجـــت مـــن قســـم التربيـــة وتقدمـــت للعمل بوظيفـــة معلم ،وأنـــا اآلن أعمل معلماً في مدرســـة ذكـــور قباطية
األساســـية الغربيـــة وتقدمـــت بطلـــب إلـــى رئيس قســـم التربية فـــي الجامعـــة العربيـــة االمريكية ألكون جـــزءاً من
المشـــروع كمعلـــم مرشـــد حتـــى أفيد طـــاب التربيـــة االبتدائية مـــن تجربتي كطالـــب معلم ومن ثـــم كمعلم.

•المشروع في سطور

•الجامعات المشاركة في المشروع

أمجد كميل

الجامعة العربية األمريكية

•مكونات المشروع

المـــدرس الجيـــد -الـــذي يمتلـــك مهارة القيـــادة والتدريس -يتـــم إيجاده من خالل تدريب مناســـب وبيئة مدرســـية
فاعلـــة ،لمســـنا هذا الشـــيء مـــن خالل مكونات المشـــروع الخاص بتطويـــر أداء معلمي المرحلة األساســـية ،الذي
كان لـــه األثـــر الطيـــب فـــي غـــرس حب هـــذه المهنة واالســـتمتاع فـــي أدائهـــا ،متمنين أن يســـتمر هذا المشـــروع
بشـــكل دائـــم ويطبق علـــى جميع البرامـــج التربوية.

•مأسسة واستدامة المشروع

•ملحق التطور المهني

•ماذا قالوا في المشروع

د .محمد محمد عليان

مدير المشروع-جامعة األزهر -غزة
مســـاق صعوبـــات التعلم ســـاعدني في تبســـيط تعليـــم الرياضيات لتالميذي كما أني اســـتفدت من مســـاق نمو
وتطـــور الطفل في تخطيطـــي لتدريس األطفال.
الخريجة سمية

جامعة بيت لحم

أنـــا معلمـــة صـــف منـــذ مـــا يزيد عن عشـــرين عاماً  ،عندمـــا طلب مني االلتحـــاق بـــدورة التأهيل تذمـــرت كثيراً ألني
حســـب اعتقـــادي لـــم أكن بحاجتها وذلـــك ألن لدي خبرة وأمتلك الكثير من المهارات،ولكـــن ما إن التحقت بالدورة
حتى شـــعرت بمتعة العمل ،اســـتنتجت أني بحاجة للمزيد وأن المشـــوار المهني ال يقف عند حد معين،كان هناك
الكثيـــر ممـــا تعلمتـــه مـــن طرق وأســـاليب جديدة مثل الطريق الســـليم للعمل بالمشـــروع وكذلك جكســـو وغيرها
مـــن األســـاليب التـــي مـــرت معنـــا خـــال عام كامـــل ،كما عمـــل أســـاتذتنا على نكش مـــا لدينـــا من خبـــرات ،فتبين
لنـــا أننـــا نمتلـــك الكثيـــر ولكـــن بحاجـــة لتهذيـــب وترتيـــب فكانوا خيـــر معين لنـــا على ذلك.كمـــا أنني وبشـــكل خاص
اســـتطعت ان أتعامـــل مـــع حالـــة خاصة في صفي الـــذي كان يتكون مـــن  36طالبة.

الجامعات المشاركة
في المشروع
المكون األول

•الجامعة العربية االمريكية
•جامعة النجاح الوطنية
•جامعة القدس
•جامعة بيت لحم
•جامعة الخليل
•جامعة األزهر في غزة

المعلمة سناء عبد الرحمن محمد خلف

متدرب في جامعة القدس المفتوحة

اســـتخدمت اللـــوح الذكـــي فـــي التدريـــس للصـــف األول األساســـي وكان ناجحـــاً جداً ومتميزاً وســـاهم فـــي زيادة
التعلـــم لـــدى الطالبات.
معلمة صف أول من مدرسة تدريبية

خريجة من جامعة بيت لحم

المكون

الثاني١

•جامعة النجاح الوطنية
•جامعة القدس المفتوحة
•جامعة القدس
•جامعة الخليل
•جامعة األزهر في غزة

فتـــح لـــي التأهيـــل التربوي ابواب لمعرفة ان هناك كثيرا من االشـــياء اقوم بعملها وال اعرف مســـمياتها التربوية .
تعرفت على طرق ســـاعدتني في تطوير نفســـي وخصوصا في مجال ســـرد القصص وتعليم القراءة .كنت اســـمع
عـــن ملـــف االنجاز ولكني لـــم ادرك كيفيه عمله وتقييمه اال من خـــال التأهيل التربوي.
ريم جوالني

المشروع في سطور
لقد كان الهدف الرئيســـي من الخطة االستراتيجية لوزارة
التربيـــة والتعليم العالـــي لتطوير التعليـــم ()2012-2008
تعزيـــز جـــودة التعليـــم في جميـــع المؤسســـات التعليمية
فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة ،والتي بشـــرت بانتقال
التركيـــز مـــن الوصـــول إلى التركيـــز على الجـــودة .وإلدراك
الـــوزارة كذلـــك أهميـــة دور المعلّ ـــم فـــي تحديـــد نوعيـــة
التعليـــم وفاعليـــة المـــدارس ،ركـــزت علـــى اإلصـــاح فـــي
ـــداد وتأهيل المعلّ م بوصفه عنصرا حاســـما في خطتها
ِإ ْع َ
االســـتراتيجية ،ولذلك حثت على وضع اســـتراتيجية ِإعداد
وتأهيـــل المعلّ ميـــن ،والتي قدمت خارطـــة طريق واضحة
لتطويـــر مهنـــة التدريس وإعداد تأهيـــل المعلم في برامج
لمين َقبـــل ُمزاولة الْ ِخدمة
وتأهيل الْ ُم َع ِ
ِ
مســـتويات إعداد
لخدمـــة والتطوير
لميـــن الْ ُمزَ اولِ ين لِ ِ
وتأهيـــل الْ ُم َع ِ
ِ
وإعـــداد
المهنـــي المســـتمر .وكانـــت األهـــداف الرئيســـية لهـــذه
االســـتراتيجية كمـــا يلي )1 :تحســـين برامج إعـــداد وتأهيل
لمين َقبل ُمزاولة الْ ِخدمة
وتأهيـــل الْ ُم َع ِ
ِ
المعلِّ ميـــن (إعداد
لخدمة والتطوير
لمين الْ ُمزَ اولِ يـــن لِ ِ
وتأهيـــل الْ ُم َع ِ
ِ
و إعـــداد
المهنـــي المســـتمر) وتطوير المؤسســـات التـــي تقدمها،
وقـــد أولـــت االســـتراتيجية اهتماما خاصا بتقديـــم البرامج
التـــي تمكّ ـــن عـــدد كبيـــرا مـــن المعلّ ميـــن غيـــر المؤهليـــن
مـــن خـــال النظـــام من تطويـــر مؤهالتهـــم المهنيـــة إلى
المســـتويات المطلوبـــة فـــي المعاييـــر المنصـــوص عليها
حديثـــا فـــي منـــح الشـــهادات للمعلّ ميـــن )2 ،إدارة أفضـــل
لنظـــام إعـــداد وتأهيـــل المعلّ ميـــن عـــن طريـــق االعتمـــاد
الـــدوري لبرامـــج التربية واعداد المعلميـــن )3 ،تعزيز مهنة
التعليـــم عـــن طريـــق تأســـيس هيـــاكل مهنيـــة للمعلّ ميـــن
ووضـــع المعاييـــر التطويريـــة بهدف تنظيـــم المهنة ومنح
الشـــهادات للمعلّ مين.
وافـــق البنـــك الدولـــي بطلب من الســـلطة الفلســـطينية
لميـــن لدعـــم
وتأهيـــل الْ ُم َع ِ
ِ
إعـــداد
علـــى تمويـــل َم ُشـــروع
َ
تنفيـــذ االســـتراتيجية .وهـــذا المشـــروع عبارة عـــن برنامج

متدربة في جامعة الخليل

 1شاركت جامعة بيرزيت في المرحلة األولى
 2011-2015إال أنها انسحبت في المرحلة الثانية

كونيـــن يهدفـــان إلى مـــا يلي:
للتدخـــل يتألـــف مـــن ُم ّ
1.1المكـــون األول :تعزيـــز الممارســـات الصفيـــة لبرامـــج
تأهيـــل المدرســـين قبـــل مزاولـــة الخدمـــة ويهـــدف
إلـــى  )1تحســـين نوعيـــة عنصـــر الممارســـة العملية أو
عـــداد وتأهيـــل المعلمين قبل
التدريـــب العملـــي في ِإ َ
دريـــب الْ َع َملـــي) )2 ،تطويـــر
مزاولـــة الخدمـــة (أي التَّ ِ
ومواءمـــة برامـــج إعـــداد وتدريـــب المعلميـــن قبـــل
الخدمة بشـــقيها النظري والعملي وبشـــكل متكامل،
لمين وكذلك
وتأهيـــل الْ ُم َع ِ
ِ
إعـــداد
 )3اإلرتقـــاء َبب َرامج
َ
برامـــج التدريب العملـــي الى المعاييـــر الدولية الجيدة
والمتقدمة.
2.2الُ مكّ ـــون الثانـــي :التطوير المهني المســـتمر لمعلمي
مـــدارس المرحلة األساســـية (ِإعداد وتأهيل المعلمين
المزاوليـــن للخدمـــة) ويهـــدف الـــى  )1دعـــم وإنشـــاء
وتقديـــم مجمعات تدريبية لتدريـــب وتأهيل المعلّ مين
فـــي النظـــام التعليمـــي والذيـــن يدرســـون الصفـــوف
مـــن  4-1ســـواء مؤهالتهـــم األكاديميـــة أو المهنيـــة
التدريســـية أو كليهما ،باإلضافة إلـــى المعلّ مين الذين
ال يمتلكـــون المتطلبـــات الجديـــدة مـــن الشـــهادات
المهنيـــة المطلوبـــة وفق اســـتراتيجية اعـــداد وتأهيل
المعلميـــن )2 ،تيســـير انتقـــال هـــؤالء المعلّ ميـــن
غيرالمؤهليـــن ومعظمهم معلمـــو موضوعات معينة
ليصبحـــوا قادريـــن علـــى تدريـــس منهـــاج متكامـــل
للصفـــوف .4-1

مكونات المشروع
المكون األول :تعزيز الممارسات الصفية لبرامج تأهيل المدرسين قبل مزاولة الخدمة
مخرجات المكون األول
1.1تبني ونشـــر ثقافة التدريـــب العملي ألهميتها في
النهوض بمهنة التعليم في فلســـطين.
2.2مراجعـــة وتطوير برامـــج إعداد وتدريـــب المعلمين
المرحلـــة ( )4-1فـــي الجامعات المشـــاركة تمهيداً
العتمادهـــا من الهيئـــة الوطنية لالعتمـــاد والجودة.

3.3تتضمـــن برامج إعـــداد وتدريب المعلميـــن للمرحلة
 4-1بشـــكلها الجديـــد ما يلي:

ثالثة مســـاقات للرياضيات وأساليب تدريسها،
مساقين للعلوم وأســـاليب تدريسها ،ومساق
للتربيـــة الدينية وأســـاليب تدريســـها ،ومســـاق
واحـــد للتربيـــة الوطنيـــة واالجتماعيـــة) ،وبمـــا
مجموعـــه  30ســـاعة بحيـــث تتكامـــل مـــع
مســـاقات التربيـــة العمليـــة وتعتمد باألســـاس
علـــى بيداغوجيـــة المحتـــوى.
 .جالتكامـــل مـــا بيـــن مســـاقات التربيـــة العمليـــة
والمســـاقات المحوريـــة ومســـاقات كليـــة
التربيـــة.

 .أمكـــون للتربيـــة العمليـــة يتألـــف مـــن ()5
مســـاقات بواقـــع ( )9ســـاعات معتمـــدة،
وبواقـــع  360ســـاعة تدريبيـــة فـــي المـــدارس،
وبمرونـــة تســـمح لمـــن يرغـــب مـــن الطلبـــة
المعلميـــن أن ينهـــي المقـــررات الدراســـية في
ثـــاث ســـنوات ونصـــف ،ممـــا يخفـــف العـــبء
علـــى الجامعـــات ومـــدارس التربيـــة العمليـــة،
وكذلـــك علـــى الطلبـــة المعلمين فـــي الفصل
األخيـــر لتفرغهـــم إلنهـــاء مشـــروع التخـــرج.

4.4خـــال مـــدة المشـــروع التحق فـــي الضفـــة الغربية
وقطـــاع غـــزة  1,789طالبـــاً وطالبـــة ،تخـــرج منهم
 988فيمـــا عـــدد الملتحقيـــن الحالييـــن بالبرنامـــج
يبلـــغ .801

معـــدل مـــن
.ببرنامـــج إعـــداد المعلميـــن ()4-1
ّ
خـــال إضافـــة  10مســـاقات محوريـــة (ثالثـــة
مســـاقات للغـــة العربيـــة وأســـاليب تدريســـها،

6.6تم تزويد حوالي  110مدرســـة في ،الضفة الغربية
وقطـــاع غـــزة ،باألجهـــزة والمعـــدات التكنولوجيـــة
والوســـائل التعليميـــة لتســـتقبل طلبـــة معلميـــن

5.5تـــم تدريـــب حوالـــي  433معلمـــاً ومعلمة مشـــرفاً
( )mentor teacherللقيـــام بمهـــام تدريـــب
ومتابعـــةالطلبـــةالمعلميـــنفـــيمـــدارسالتدريـــب.

خـــال فتـــرة التدريـــب العملـــي وبالشـــراكة التامـــة
مـــع الجامعـــات المنفذة.

ماذا يحقق المشروع للفئات المستهدفة:

علـــى مســـتوى الطلبـــة فـــإن الطالـــب المعلـــم يتخرج
كمعلـــم صـــف ( ،)4-1قـــادر علـــى تدريـــس جميـــع
المباحـــث لهـــذه الصفـــوف .كمـــا أنـــه يحصـــل علـــى
عالمـــات إضافيـــة في اختبـــار التوظيف عـــن أقرانه من
خريجـــي البرامـــج األخـــرى.
على مســـتوى الجامعة وفر هذا المشروع للجامعات
برنامجـــاً معتمـــداً مـــن قبـــل هيئـــة اإلعتمـــاد والجودة،
قويـــا وقادراً على منافســـة البرامـــج العالمية.

وفـــر البرنامج تدريبـــاً للمعلمين
بالنســـبة للـــوزارة فقد ّ
المرشـــدين لإلشـــراف علـــى الطلبـــة المعلميـــن ،كمـــا
أن هـــؤالء الطلبـــة عنـــد تخرجهـــم ســـيكونون معلمين
مؤهليـــن أكفـــاء ،والحقـــاً معلميـــن مرشـــدين .كذلـــك
ال حاجـــة لـــدورات التهيئـــة للمعلـــم الجديـــد وال حاجـــة
لـــدورات كثيـــرة تقـــدم للمعلميـــن ألنهـــم قـــد حصلـــوا
علـــى الخبـــرة الالزمـــة مـــن خـــال برنامـــج بكالوريـــوس
إلعـــداد معلميـــن يرتقـــي لمســـتوى البرامـــج الجيـــدة
فـــي العالم.

المكون الثاني :التطوير المهني المستمر لمعلمي مدارس المرحلة األساسية (ِإعداد وتأهيل المعلمين المزاولين للخدمة)
مخرجات المكون الثاني

•تـــم تصميـــم برنامـــج تدريبـــي متكامـــل مـــن ســـبعة
مجمعـــات تدريبيـــة تغطـــي الكفايـــات المهنيـــة
المطلوبـــة.
•تـــم تأهيل وتدريـــب ( )4,000معلم صف للصفوف
مـــن ( )4-1يمتلكـــون مهـــارات وكفايـــات فـــي
المحتـــوى التعليمـــي ( ،)CKطرائـــق تدريـــس خاصة
بالمحتـــوى ( )PCKوطرائـــق خاصـــة باســـتخدام
التكنولوجيـــا لتدريـــس المحتـــوى ( )TPCKتســـاهم
في تحســـين عمليـــة التعليم والتعلـــم ورفع جودة
األداء فـــي المـــدارس الفلســـطينية .حيـــث أصبـــح
هـــؤالء المعلمـــون قادريـــن علـــى تعليـــم كافـــة
المباحـــث الدراســـية ألي صـــف مـــن صفـــوف .4-1

منهجية التدريب

مـــدة البرنامـــج للمعلميـــن المشـــاركين عبـــارة
تكـــون
ّ
دراســـيين ،ينهـــي المشـــارك خاللهمـــا
عـــن فصليـــن
ّ
ســـتة ( )6مجمعـــات تدريبيـــة هي :المجمـــع المدخلي،
المجمـــع التكاملـــي ،مجمـــع التربيـــة الخاصـــة ،مجمـــع
العلـــوم ،مجمـــع الرياضيـــات ،ومجمـــع اللغـــة العربيـــة،
بمـــا مجموعـــه  320ســـاعة تدريبيـــة ،وتعتمـــد هـــذه
المجمعـــات علـــى الترابـــط المطلـــق بيـــن النظريـــة
والتطبيـــق ،بشـــكل متواصـــل طيلـــة العـــام الدراســـي
موزعـــة علـــى النحـــو اآلتـــي:
•لقاءات وجاهية أيام السبت في الجامعات.

•تطبيـــق عملي في الميـــدان ( داخل الحصة الصفية
وخارجها).

•حلقـــات تعلـــم لممارســـة مجتمعـــات تعلـــم مهنية
لعـــرض التطبيقـــات ومناقشـــتها ومراجعتهـــا.
•تواصل الكتروني وتوظيف للتكنولوجيا.

تخرج أو بحث إجرائي.
•مشروع ّ
•اعتبـــار ملـــف االنجـــاز ومـــا يحويـــه مـــن مهمـــات
كأســـلوب وطريقـــة لتقييـــم تقـــدم المعلميـــن
وإنجازاتهـــم.

مسارات التدريب

تتحقـــق الكفايـــات المهنيـــة  -والكفايـــات التخصصية-
وبنـــاء علـــى اختيـــار أحد
مـــن خـــال البرنامـــج التدريبـــي
ً
المســـارين التاليين:
•المســـار األول -مســـار معلّ ـــم الصـــف ،ويشـــمل
المجمـــع التحضيري/المدخلي،
المجمعـــات اآلتيـــة:
ّ
ّ
ومجمعـــات :اللغـــة العربيـــة ،الرياضيـــات ،العلـــوم،
ّ
التعليـــم التكاملـــي ،والتربيـــة الخاصـــة.

•المســـار الثانـــي -مســـار معلـــم اللغـــة االنجليزيـــة،
المجمـــع التحضيـــري /المدخلي ،مجمعي
ويشـــمل
ّ
اللغـــة االنجليزيـــة ( ،)2+PCK1اتجاهـــات حديثـــة
فـــي تدريس اللغـــة االنجليزيـــة ،التعليـــم التكاملي،
والتربيـــة الخاصة.

ملحق التطور المهني
تـــم تطويـــر ملحـــق التطور المهني للمعلمين الفلســـطينيين ( )PTPDIباالســـتناد على الكفايات من خالل المشـــروع
خصيصـــا للمعلمين الفلســـطينيين .حدد الملحق
 ،حيـــث يوفـــر الملحـــق ألول مـــرة ،إطـــار عمل للكفايات تـــم تطويره
ً
الكفايـــات األساســـية التـــي ينبغـــي أن يكـــون المعلمـــون قادريـــن علـــى تطويرهـــا والتقـــدم بطريقة تدريجيـــة طوال
حياتهـــم المهنيـــة منـــذ اتخـــاذ خطواتهـــم األولـــى في مســـار حياتهم المهنيـــة كطالب معلميـــن .كما تم االســـتنارة
بالمعاييـــر الفلســـطينية للمعلميـــن عنـــد بنـــاء الكفايات وبالتالـــي توفر وســـيلة لتحديد مدى حصـــول المعلمين على
المعاييـــر التي تعتبـــر ضرورية.
يتألـــف ملحق الجاهزية بشـــكل أساســـي من ثالث كفايات رئيســـية تتفـــرع إلى  16كفاية فرعية تركـــز على التخطيط
والتعليـــم والتعلم والتقييم.

المالمح الرئيسية إلطار ملحق التطور المهني PTPDI -
مرحلة التطور المهني

الهدف

المستوى
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معلم خبير يوظف الكفايات
بشكل متميز

تعــد كفايــات المســتوى  5شــديدة الصعوبــة وتتطلــب معرفــة ومهــارات
متخصصــة واســعة النطــاق .مــن المتصــور أن نســبة صغيــرة فقــط مــن
المعلميــن تصــل إلــى هــذا المســتوى .فــي المســتوى الخامــس ،ال ُيتوقــع
مــن المدرســين أن يكونــوا خبــراء فــي كل جانــب مــن جوانــب مهنــة التعليــم،
ـددا أقــل ( )8 - 3مــن الكفايــات
ولكــن مــن المتوقــع أن يكونــوا قــد طــوروا عـ ً
المتخصصــة تمكنهــم مــن تولــي أدوار قياديــة داخــل مدارســهم و  /أو
مناطقهــم التعليميــة.

4

معلم اول يوظف الكفايات
بشكل محترف

مــن المتوقــع أن يتمكــن المعلمــون فــي المســتوى  4مــن إثبــات غالبيــة
( )٪75مــن كفــاءات المســتوى  4وكذلــك جميــع الكفايــات علــى مســتوى
القــدرة .بمــا أن هــذه هــي كفايــات المســتوى المتقــدم ،للوصــول إلــى هــذا
المســتوى ،يتوقــع مــن المعلميــن أن يكــون لديهــم خبــرة كبيــرة وانخرطــوا في
تطويــر مهنــي شــامل.

معلم يوظف الكفايات
بشكل متقن

فــي المســتوى  3مــن المتوقــع أن يتمكــن المعلمــون مــن عــرض جميــع
صالحيــات المســتوى  .Capableوســيتم تطويــر هــذه مــن خــال زيــادة الخبــرة
والتطويــر المهنــي المســتمر

ماذا يحقق البرنامج للمعلمين المشاركين:

• ُيمنـــح المعلم شـــهادة الدبلـــوم المهني متخصص
فـــي التعليم؛ معتمدة رســـمياً مـــن الهيئة الوطنية
لالعتمـــاد والجودة لـــدى الوزارة.
• ُيعفـــى المعلـــم مـــن أي ســـاعات اســـتدراكية فـــي
حـــال تقـــدم للدراســـات العليـــا فـــي مجـــال العلوم
التربويـــة فـــي الجامعـــات الشـــريكة.
• ُيمنـــح المعلـــم الحـــق بالمنافســـة علـــى المراكـــز
والدرجـــات الوظيفيـــة الفنية واإلدارية ،وفي ســـلم
التصنيـــف الوظيفـــي لمهنة التعليـــم حال البدء في
تنـــص عليه اســـراتيجية إعـــداد المعلمين
تنفيـــذ مـــا ّ
الرتب.
نظـــام
من
وتأهيلهـــم
ُ
•يعتبـــر ملحـــق التطور المهني بشـــقيه (قبـــل وأثناء
الخدمـــة) والـــذي تـــم تطويره فـــي هذا المشـــروع
األول مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة والـــذي يمكـــن
االســـتفادة منـــه فـــي عـــدة مجـــاالت منهـــا تقييم
الطلبـــة المعلمين والمعلمين أثنـــاء الخدمة ،تطور
الســـلم الوظيفـــي للمعلميـــن ،اختيـــار المعلميـــن
المشـــرفين ،المعلمين الخبراء ،إعداد برامج تدريبية
بنـــاء علـــى تقييـــم المعلمين.
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2ب
2b

يمتلــك التطــور المهنــي المســتمر للمعلــم داخــل المســتويان  2أ و  2ب بشــكل
جديــد
معلــم
جســرا بيــن االســتعداد لتدريــس الكفايــات األساســية
األساســية مفاهيمــي ويوفــران
الكفايــات
ً
 Essential competencyالتــي يتوقــع مــن الطــاب تطويرهــا مــن خــال التخــرج (المســتوى  2أ)
والقــدرات األساســية التــي يتوقــع منهــم تطويرهــا أثنــاء االســتقراء كمعلميــن
جــدد (المســتوى  2ب).

2أ
2a

طالــب معلــم يمتلــك
الكفايــات المحوريــة (core
 )competencyللجاهزيــة
للتعليــم فــي التربيــة العمليــة
( 4و)5

تقــوم علــى بنــاء وتوســيع الكفايــات التأسيســية للمســتوى  .1وهــي تمثــل
الكفايــات التــي يتوقــع مــن المدرســين تحقيقهــا عنــد التخــرج لإلشــارة إلــى
اســتعدادهم لدخــول المهنــة ليصبــح معلــم/ة .عــادة مــا يتــم إظهــار ذلــك
خــال التدريــب العملــي  4و  5الخبــرة الميدانيــة فــي المــدارس

1

طالب معلم يمتلك
الكفايات التأسيسية
للجاهزية للتعليم
في التربية العملية ( 2و)3

هــذه هــي الكفايــات التأسيســية التــي يبــدأ الطــاب المعلمــون فــي تطويرهــا
فــي الســنوات األولــى مــن تعليمهــم الجامعــي ومــن المتوقــع أن يثبتــوا
خــال التدريــب العملــي  2و 3الخبــرة الميدانيــة فــي المــدارس

مأسسة واســـتدامة
المشروع:
لقـــد عملـــت الـــوزارة ومـــا زالـــت
تعمل على الحفـــاظ على مخرجات
المشـــروع من خـــال العمـــل على
مأسســـة هـــذه المخرجـــات ،حيـــث
قامـــت بمـــا يلي:
•مراجعـــة واعـــادة اعتماد برامج
اعـــداد المعلميـــن مـــا قبـــل
الخدمة للمرحلـــة ( )1-4والتي
تـــم تطويرهـــا ومراجعتهـــا من
خالل المشـــروع كخطوة أولى
يتبعها الحقـــا مراجعة واعتماد
برامـــج إعـــداد المعلميـــن
للمرحلـــة ( )1-4فـــي كافـــة
مؤسســـات التعليـــم العالـــي
التـــي تقـــدم الخدمـــة.
•تـــم اضافـــة معاييـــر جديـــدة
لعمليـــة اختيـــار معلميـــن جدد
تشـــمل اعطـــاء االولويـــة فـــي
التعييـــن لخريجـــي البرامـــج
فـــي الجامعـــات التـــي تطبـــق
البرنامـــج بشـــكله الجديـــد،
وذلك من خـــال اعطاء هؤالء
المتقدميـــن عالمـــات اضافيـــة.
•ان البرنامـــج التدريبـــي الـــذي
تـــم تطويـــره للمكـــون الثانـــي
يعطـــي المعلميـــن شـــهادة
تعليـــم معتمـــدة مـــن الهيئـــة
الوطنيـــة لالعتمـــاد والجـــودة.
الـــوزارة
تنظـــر
وســـوف
مســـتقبال إمكانيـــة البنـــاء
والتطويـــر علـــى هـــذا البرنامج
ليخـــدم برامـــج تطويـــر مهنـــي
أخـــرى تخـــدم المعلميـــن أثنـــاء
الخدمـــة.

