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الدبلوم التربوي لتأهيل معلمين
Educational Diploma for Teacher's Rehabilitation
)(EDTR
(خطة خمسية لتأهيل من لم يحالفه حظ التأهيل التربوي من قبل)
"إليجاد معلم عصري متجدد وقائد"
 مقدمة
بات مف المؤكد أف التأىيؿ التربوي والتعميمي السػميـ مػماـ أمػاف لعمميػب تربويػب وتعميميػب

ناجحػػب ويريػػدة يػػي مارجاتيػػاي وىػػي ركيػمة أساسػػيب لممارسػػب عمميػػب تربويػػب وتعميميػػب ى عنػ عنيػػا
مػف أجػؿ تحقيػػؽ أىػداؼ تمػػؾ العمميػب وعاياتيػػام ومػف لػـ يمتمػػؾ لػؾ التأىيػػؿ لػـ يمتمػػؾ النػور الػ ي
ييديو سبؿ الوموؿ لتمؾ األىداؼ والغايات وباامب الطموحب منيام

ل ػ اي جػػا ى ػ ا البرنػػام مػػف أجػػؿ تأىيػػؿ مػػف لػػـ تػػت ليػػـ يرمػػب التأىيػػؿ أدنػػا د ارسػػتيـ

األكاديميب بمدابب يرمب لتمكينيـ مف ممارسب العمميب التربويب والتعمػيـ بقػوة وكاػا ة وادتػداري و لػؾ

لمدة عام تدريبي يمن عم إدرىا الطالب المعمـ شيادة دبموم تربوي ُمعتمدم

 الموضوعات
 الموضوعات

الموضوع

ـ

عدد
الساعات التدريبية

1

عمـ ناس النمو

6

2

المحب الناسيب

6

3

مف ىو المعمـ التربوي المغناطيسي القائد؟ (األدوار العمريب المتجددة

12

4

التاطيط التربوي والتعميمي الاعاؿ وادارة ال ات

18

5

اإلدارة والبيئب المايب الااعمب

12

6

استراتيجيات وأساليب التعميـ والتعمـ

18

7

التعميـ ألنماط تعمميب ماتمابي وجودة األدا بمراعاة الاروؽ الارديب بيف الطمبب

18

لممعمـ التربوي القائد)

مالحظات
سيتـ التدريب مف

االؿ تقسيـ المتدربيف

إل مجموعات عمؿ
بؤريبي تضـ كؿ

مجموعب مف ()4-3
متدرباًي وأى يميد عدد
أيراد الدورة التدريبيب

( )15متدرباً يقط

8

وسائؿ التعميـ والتعمـ وتقنياتو

18

لضماف كاا ة األدا

9

تطبيقات اىست كار الاعاؿ

10

وجودة المارجاتم

11

الق ار ة السريعب

18

11

اكتساب القيـ واىتجاىات التربويب

12

12

اىتماؿ والتوامؿ والتأدير التربوي

12

13

بنا اىاتبارات حسب جدوؿ المواماات

12

14

كيؼ نجعؿ مف التعميـ متعب؟!

12

15

البحث اإلجرائي وتطبيقاتو التربويب والتعميميب

18

16

اإلحما التربوي

12

17
18

تحميؿ المناى سيميائياً وموضوعياًي والمساىمب يي تطويرىا

18

اىستادامات التربويب والتعميميب لمحاسوب واإلبحار يي اإلنترنت

12

19

المشاركب المجتمعيب يي العمميب التربويب والتعميميب

18

21

العقاب التربوي

12

21

القياس والتقييـ والتقويـ التربويب والتعميمي الاعاؿ

18

22

آليات التقييـ ال اتي لممعمـي وتطوير ددراتو ومياراتو

12

23

نما ج عالميب يي التأىيؿ التربوي والتعميمي

12

24

التنميب التربويب والتعميميب المستدامب

12

25

اآليموي وجودة العمميب التربويب والتعميميب بيف الوادع والمتودع

18

(توظيؼ المجتمع المحمي وأوليا األمور يي العمميب التربويب والتعميميب)

 357ساعة تدريبية

مجموع الساعات:

 الرؤية ()Vision
التأهٌل التربوي خارطة طرٌق ال غنى عنها من أجل إٌجاد كادر تربوي مؤهل.

 الرسالة ()Message
مساعدة من لم ٌحالفهم حظ التأهٌل من قبل من لألخذ بٌدهم ووضعهم على جادة الطرٌق
التربوي السلٌم والفعال.

 المهام ()Missions
الوصول بتاريخ 0102-10-10 :م (خطة خمسية) لتأهٌل جمٌع من لم ٌحالفهم حظ
التأهٌل من األساتذة فً :المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.

نموذج فكرة المشروع المقترح

اسم المؤسسة:

عنوان المؤسسة:

شركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية
 -1طرابمس – شارع عمر المختار – في العمارة السكنية رقم ( )5الواقعة غربي
الخطوط الميبيو -دور أرضي،

 -2جنزور – مقابل مسجد كرواط
ىواتف الشركة:

+218-213338024

البريد الكتروني:

ex.manager@massar.com.ly

موقع إلكتروني

Massar.com.ly

جية تسجيل المؤسسة:

جميع الجيات الرسمية

اسم الشخص المكمف

بمتابعة المشروع:

د .فوزي أبو عوده

+218-922597271

صفحة فيسبوك:

المسمى الوظيفي

شركة

المسار

الطالبي

لمدراسة بالخارج والتدريب

مدير تنفيذي

 .1وصف ممخص لممشروع:

تأىيل كادر من المعممين

اسم المشروع:
فترة المشروع:
الفئات المستيدفة:

المناطق المستيدفة:

مجموعة من المعممين

الموازنة الكمية لممشروع:
اليدف العام لممشروع:
األىداف الفرعية
 .1التنسيق مع وزارة
التربية والتعميم

الميبية إلعداد

كشوفات بأسماء
المتدربين من الفئات

المطموبة

عدد المستفيدين بشكل
مباشر:

-

الموازنة المطموبة لممشروع

إيجاد كادر تربوي تعميمي ذي كفاءة عالية من المعممين
األنشطة الرئيسية التي تحقق
اليدف الفرعي

النتائج المتوقعة

وسائل الفحص أو التحقق

 .1.1إعددددداد الكشددددوفات والقددددوائم الحصددددددول عمددددددى كشددددددوفات  -مددن خددالل اسددتالم الكشددوفات
بأسددددددماء المعممددددددين غيددددددر بأسماء المعممين المرشدحين الالزمدددددة والتأكدددددد مدددددن اكتمدددددال

المدددؤىمين تربويددداً بالتنسددديق لمتدريب
مع وزارة التربية والتعميم .

البيانات

 .1.2إعددددداد الكشددددوفات والقددددوائم
بأسددددماء المعممددددين  -مددددن

جميددددددددددع التخصصددددددددددات –
المرشدددددحين لمتددددددريب فدددددي
المشدددددروع بالتنسددددديق مدددددع

وزارة التربية والتعميم.
 .2التنسيق مع خبراء فريق
الشركة وخبراء وزارة

 .2.1عقد ورشدة العمدل التحضديرية تحديدددد المواضددديع التدددي سدددوف  -مف االؿ التقرير النيائي لمورشب
مع ذوي االختصاص

التربية والتعميم

والمختصين من كوادر

جامعية لتحديد مواضيع
البرنامج التدريبي

تددرج ضدمن البرندامج التدددريبي

بشكل نيائي
 .2.2تحضددددددير المددددددادة التدريبيددددددة توفر مادة تدريبية مفصمة لكدل  -م ػػف اػ ػػالؿ تس ػ ػمةـ نس ػ ػ مطبوعػ ػػب
بالتنسدددديق مددددع خبددددراء فريددددق برنامج تدريبي
الشراكة

والكتروني ػ ػػب وايي ػ ػػب لك ػ ػػؿ م ػ ػػادة عم ػ ػػي
)(CD

 .3.1توزيدددع المشددداركين إلدددى تدددددددوفر كشدددددددوفات بأسدددددددماء  -مػ ػ ػػف اػ ػ ػػالؿ الحمػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ
مجموعددددددددددددددددات حسددددددددددددددددب
نس ػ ػػاب وردي ػ ػػب وأا ػ ػػر إلكتروني ػ ػػب
المتدربين موزعين إلى
التخصصات
( ____ مجموعدددددددددددددددددددددة ) بأس ػػما المش ػػاركيف م ػػومعيف إلػ ػ
معممين

مجموعات

.3.2

تقسددديم المتددددربين عمدددى تدددددددوفر كشدددددددوفات بأسدددددددماء  -مػ ػ ػػف اػ ػ ػػالؿ الحمػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ

مجموعدددات حسدددب البدددرامج المدددددددربين مددددددوزعين عمددددددى نس ػ ػػاب وردي ػ ػػب وأا ػ ػػر إلكتروني ػ ػػب

التدريبية
.3.3
 .3إعداد الخطة التدريبية

المجموعات التدريبية

بأسػ ػػما المػ ػػدربيف مػ ػػومعيف عم ػ ػ
المجموعات

تقسيم مدة المشروع إلى تددوفر خطددة زمنيددة لممشددروع  -مػ ػ ػػف اػ ػ ػػالؿ الحمػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ

فتددددددددرات زمنيددددددددة لتدددددددددريب موضددددددددف فييددددددددا تفاصدددددددديل نس ػ ػػاب وردي ػ ػػب وأا ػ ػػر إلكتروني ػ ػػب
المجموعددات بددالتزامن ( كددل البرنددددددددددددددددامج التدددددددددددددددددريبي باطب ممنيب لمبرام التدريبيب

منطقة عمى حدة ).

(المجموعددددددددة – الدددددددددورة –

المددددددرب – المددددددة الزمنيدددددة

لمدورة )
 .4إعداد استبانو التقييم
القبمي والبعدي

 .4.1تصدددددميم اسدددددتبانة التقيددددديم الحصدددددددول عمدددددددى نمدددددددوذج  -مػ ػػف اػ ػػالؿ الحمػ ػػوؿ عم ػ ػ
القبمي والبعدي

(Pre & Post -
)evaluation

اسدددددددتبانو التقيددددددديم القبمدددددددي

والبعدي بصورة نيائية

نسػػاب ورديػػب والكترونيػػب مػػف

نمو ج اىستبانب

 .4.2توزيددددددع اسددددددتبانة التقيدددددديم وصدددددول نمدددددوذج االسدددددتبانة
القبمددي والبعدددي عمددى عينددة عمددددى العينددددة المختددددارة مددددن
من المعممين

المعممين

 .4.3جمددددددع اسددددددتبانات التقيدددددديم الحصددول عمددى تقيدديم نيددائي  -مػ ػػف اػ ػػالؿ الحمػ ػػوؿ عم ػ ػ
القبمددددي والبعدددددي مددددن قبددددل لممشددددداركين فدددددي البرنددددددامج
المعممين بعد تعبئتيا

 .4.4تدوين وتحميل نتائج

واسدددددددددتخالص التوصدددددددددديات
الختامية

نسػ ػ ػ ػػاب ورديػ ػ ػ ػػب والكترونيػ ػ ػ ػػب
لمتقرير النيائي لمتقييـ القبمػي
والبعدي

استبانات التقييم القبمي

والبعدي

 .2تناسق المشروع وانسجامو؟

 1.2مدى انسجام المقترح المقدم مع االحتياجات واألولويات عمى المستوى الوطني ومستوى

المنطقة المستيدفة

نظ ػ ار لمنتػػائ المتدني ػػب جػػداً يػػي تحم ػػيؿ الطمبػػب د ارس ػػياً التػػي ظيػػرت م ػػف اػػالؿ النت ػػائ

المدرسػػيب العامػػب لي ػ ا العػػاـ 2112مي والتػػي أوضػػحت األممػػب الحقيقيػػب التػػي يعػػاني منيػػا دطػػاع
التعمػػيـم ولػػيس لػػؾ يحسػػبي بػػؿ تػػدنت النتػػائ التحمػػيميب لبقيػػب الم ارحػػؿ الد ارسػػيب والشػػكاو التػػي
كدرت مف دبؿ الطمبب والمواطنيفي كؿ لؾ بسػبب الظػروؼ التػي عاشػيا دطػاع التعمػيـ العػالي يػي
مناطؽ ليبيب ماتماب االؿ األشير السابقب ىسػتنكاؼ المشػرييف التربػوييف والمعممػيف القػدام عػف

العمػػؿ وتػػرؾ أمػػاكنيـ شػػاعرةي ممػػا أد إل ػ وجػػود ي ػراغ يػػي المؤسسػػات التربويػػب يكػػاف عم ػ و امرة

التربيب والتعميـ أف تسده بأي وسيمب كانتي يمجأت ألجؿ لػؾ إلػ الاػريجيف الجػدد دوف أف يكػوف
لدييا الودت الكايي لتدريبيـ وتأىيميـ وتطوير المستو التربوي والتعميمي لدييـ م

ل ا ارتأينا نحف يريؽ شركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية وبنا ً عم
حرما منا عم اىرتقا باألدا
تحديد احتياجات المعمميف القياـ بمشروع تدريب وتأىيؿ المعمميف
ً

التربوي والميني لدييـ لموموؿ لمتعميـ النوعي المطموبي وتاعيؿ دورىـ يي تحمؿ مسؤولياتيـ يي
بنا ى ا المجتمع التربويي حيث أننا سنقوـ بعقد عدة دورات تدريبيب تسػتيدؼ تأىيػؿ وبنػا دػدرات

الطادـ التربوي الجديدي ودعميـ لموموؿ أليضؿ مور التعميـ والتعمـ مف أجؿ طالب المستقبؿم
 2.2مدى انسجام المقترح المقدم مع أولويات المؤسسة كما وردت في خطتيا االستراتيجية

تتطمع الشركب مف االؿ اطتيا اىسػتراتيجيب لماتػرة الحاليػب والقادمػب إلػ تحسػيف وتطػوير

المستو التعميمي والتربوي يي المؤسسات التعميميب يي جميع المناطؽ الميبيبم

ونظػ ار لمامػؿ الػ ي يعيشػػو القطػاع التعميمػي يػػي جميػع منػاطؽ ليبيػاي مػػف ىنػا جػا ت يكػرة

ى ا المشروع  -تدريب وتأىيؿ المعمميفي وب لؾ تكوف متوايقب مع أولويات واسػتراتيجيات التػداؿ
لد الشركب يي تحسيف و تطوير المستو التعميمي والتربوي يي جميع مناطؽ ليبيام

 3.2المشكالت التي سيعمل المشروع عمى حميا واالحتياجات التي سيمبييا؟
تعتبػػر العمميػػب التربويػػب والتعميميػػب أىػػـ مقتضػػيات البنػػا ألي مجتمػػعي وباامػػب المجتمػػع
الميبػ ػيم وألج ػػؿ وم ػػوؿ تم ػػؾ العممي ػػب ألى ػػداييا المنش ػػودة والمرج ػػوة مني ػػاي ى ب ػػد م ػػف ت ػػويير كاي ػػب
متطمباتيا الماديب والمعنويبي وباامب الطادـ التربوي المؤىؿ لاوض تمؾ العمميػب بكاػا ة وادتػدارم
ولضماف وموؿ تربوييف يتحمموف مسئوليب بنا الجيؿ الطالبي بالطريقب المحيحب والسميمب ىبػد

مػػف تأىيػػؿ مػػف يػػتـ ااتيػػارىـ لي ػ ه الميمػػب الدديقػػب والشػػادب يػػي عمميػػب البنػػا المجتمعػػي التربػػوي

الااعػػؿم وبسػػبب الظػػروؼ التػػي عاشػيا دطػػاع التعمػػيـ العػػالي يػػي منػػاطؽ ليبيػػاي و لػػؾ مػػف انقطػػاع
لممعمم ػػيف الق ػػدام ع ػػف العم ػػؿ وت ػػرؾ أم ػػاكنيـ ش ػػاعرةي م ػػا أد إلػ ػ وج ػػود يػ ػراغ ي ػػي المؤسس ػػات

التربويب يكاف عم الو امرة أف تسده بأي وسيمب كانتي يالتجػأت ألجػؿ لػؾ إلػ الاػريجيف دوف أف
يكػػوف لػػدييا الودػػت الكػػايي لتػػدريبيـ وتػػأىيميـ عم ػ كيايػػب التعامػػؿ مػػع الطمبػػب والتحسػػيف التربػػوي

والتعميمي لدييـ م
حرمػػا
لػ ا؛ ارتأينػػا وبنػػا ً عمػ تحديػػد احتياجػػات المعممػيف الجػػدد القيػػاـ بمشػػروع التػػدريب والتأىيػػؿ
ً
منا عم اىرتقا باألدا التربوي والميني لدييـي وتاعيؿ دورىـ يي تحمؿ مسؤولياتيـ يي بنا ى ا
المجتمػع التربػويي حيػث أننػا سػنقوـ بعقػد عػدة دورات تدريبيػب تسػتيدؼ تأىيػؿ وبنػا دػدرات الطػػادـ

التربوي الجديدي ودعميـ لموموؿ أليضؿ مور التعميـ والتعمـ مف أجؿ طالب المسػتقبؿممنيجيدة

تنفيذ المشروع

 3.1ما ىي الاطوات التحضيريب لممشروع وما ىي األدوات التي تـ استاداميا يي تحديد الائات

المستايدة ؟

ونظر لوجود عدد كبير مف الائب المستيديب (______________) ارتأينا إل تبني
ًا
المنيجيب التاليب يي البرنام التدريبي :

المرحمة األولى  :عقد ورشب عمؿ مع يريؽ اب ار الشركبي واب ار و امرة التربيب والتعميـي
وماتميف مف الجامعات الميبيبي وممممي المناى التربويبم

المرحمة الثانية  :تأىيؿ كادر تدريبي لو القدرة عم تدريب مجموعب مف المعمميف و لؾ
مف االؿ :

 -3تدريب ________ معمـ مف كال الجنسيف مف وي الكاا ة العاليب يي ماتمػؼ
التاممػػات ي يػػتـ ترشػػيحيـ مػػف دبػػؿ و امرة التربيػػب والتعمػػيـ مػػف جميػػع المنػػاطؽ
المستيديب ( ____________________) م

 -2التدريب سيتـ بشكؿ متوامي يي مقرات الشركب_______________م

المرحمة الثالثة  :تػدريب ( ____________ ) معمػـ يػي ماتمػؼ المنػاطؽ المسػتيديب
( _____________) ي و ل ػ ػ ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػ ػ ػػف ا ػ ػ ػ ػ ػػالؿ تومي ػ ػ ػ ػ ػػع الك ػ ػ ػ ػ ػػادر الم ػ ػ ػ ػ ػػدرب الجدي ػ ػ ػ ػ ػػد
(______________ ) عم ماتمؼ المناطؽ المستيديب كؿ حسب منطقتوم

 1.3األنشطة الرئيسة المقترح تنفيذىا من خالل المشروع
 سوؼ يقوـ الاب ار مف يريؽ الشركب بعمؿ دراسب نيائيب لممواضيع التي سوؼ تدرج
ضمف البرنام التدريبي بنا ً عم الدراسب األوليب مف و امرة التربيب والتعميـ لمتأكيد عم
المحتو التدريبي بشكؿ نيائيم

 تدريب _____________ معمـ دديـ مومعيف عم جميع مناطؽ___________م
 مرحمب التوديؽ اإلعالمي والتي تشمؿ عم

نشر أنشطب المشروع عم

مودع المؤسسب

اإللكترونيي والمحؼ اليوميب والموادع اىلكترونيب ات العالدبم

 تمميـ استبانب تقييـ دبمي وبعدي (  ) Pre & Post- Evaluationتومع عم
المشرييف ومد ار المدارس لتقييـ مد

تدريبيـ عمييا م

تطبيؽ المعمميف لمميارات والمعارؼ التي تـ

 تحميؿ النتائ ووضع التوميات الالممب لتحسيف نوعيب التعميـ م

 المرحمب الاتاميب لممشروع  :تشتمؿ عم طباعب الدليؿ التربوي التدريبي عم أسطوانب
مدمجب باستاداـ الممتيميديا وتوميعيا عم جميع المشاركيف يي البرنام التدريبي م

 األىداف :ييدف البرنامج لتحقيق ما يمي:

 -1التع ػػاوف والتنس ػػيؽ ب ػػيف المش ػػاركيف ي ػػي ماتم ػػؼ األنش ػػطب لممارس ػػب ل ػػؾ كقيم ػػب إيجابي ػػب
تكامميبم

 -2تعرؼ مراحؿ نمو اإلنساف متطمباتيام

 -3التمكف مف تطبيقات المحب الناسيب يي البيئب المدرسيب والمايبم
 -4التاطيط والتاطيط اىستراتيجي لعمميب تربويب وتعميميب ناجحبم

 -5التقمد بشاميب المعمـ التربوي اإليجابي القدوة المتجدد العمريم
 -6تغميب لغب الحواري وتقبؿ النقدي وحريب الرأي والرأي اآلارم

 -7إعداد اطط تربويب وتعميميب ضروريب لممارسب تمؾ العمميب بدقب وكاا ة وادتدارم
 -8تطبيؽ استراتيجيات وأساليب ووسائؿ وتقنيات التعميـ والتعمـ الحديثم

 -9تبني أنشطب ممتعب لمتعميـ بالحب إلحباط نمعب العنؼ يي العمميب التربويب والتعميـم

 -11تعػػرؼ أنمػػاط الػػتعمـ بم ارعػػاة الاػػروؽ الارديػػب بػػيف المشػػاركيف ىاتيػػار األنشػػطب التربويػػب
والتعميـ المناسبب لجودة األدا م

 -11استاداـ العقاب التربوي السميـ ال ي يبني شاميب الطالب وى ييدـم

 -12ممارسب البحث اإلجرائي مف أجػؿ حػؿ المشػكالت التربويػب والتعميميػب المينيػب التػي تواجػو
المشارؾ المعمـ أدنا عمموم

 -13امتالؾ ميارة إكساب القيـ اإليجابيب لمطمبب والتأدير يييـ لجعميا ني حياة لدييـم
 -14اكتساب القدرة عم تحميؿ المناى واإليادة مف عنامر التحميؿ والتاسير يي تطويرىام

 -15تطبيق ػػات الحاس ػػوب واإلبح ػػار ي ػػي اإلنترن ػػت لممارس ػػب العممي ػػب التربوي ػػب والتعم ػػيـ لتحقي ػػؽ
أىداييا وعاياتيام

 -16تعرؼ طرؽ اىست كار الاعاؿ لتدريب الطمبب عمييام
 -17تعرؼ وسائؿ إدارة المؼ والبيئب المايب الااعمبم
 -18بنا اىاتبارات حسب جدوؿ الموامااتم

 -19تبني طرؽ ووسائؿ العمرنب الدائمب وتطبيقات التنميب التربويب والتعميميب المستدامبم
 -21تعرؼ تطبيقات اإلحما التربويم

 -21التمييم بيف القياس والتقييـ والتقويـ وتعرؼ تقنيب تطبيقاتيا يي العمميب التربويب والتعميمبم
 -22منادشب نما ج عالميب يي التأىيؿ التربوي والتعميميم

المستيدفة
* الفئة ُ

يستيدؼ البرنام األسات ة عير المؤىميف تربوياًم

* المدربون

يتناوؿ البرنام مجموعب مف المدربيف التربوييف أسػات ة مػف حممػب درجػب الػدكتوراه يػي التربيػب وي

معريب ووعي وابرة يي العمؿ التربوي والتعميميم

* استراتيجيات التدريب ووسائمو وتقنياتو

ستستادـ يي عمميات التدريب منظومب التحايم التاعيمي باستاداـ استراتيجيات :العمؼ

ال ىنيي وأسموب حؿ المشكالتي واىستقما ي الحوار المنت ي والمحاضرة المحسنبي واىكتشاؼي
والعروض العمميبي والتطبيقات العمميبي وسيوظؼ اإلنترنت لإلبحار بيف المعمومات والبيانات

والغوص يي لججياي كما سيتـ استاداـ برام حاسوبيب كالبوربوينت وسماتشماكس وعيرىماي

وسيتـ توميع المشاركيف يي مجموعات بؤريب ممغرةم

* المخرجددددات :يتودػ ػػع بعػ ػػد اىنتيػ ػػا مػ ػػف التػ ػػدريب لي ػ ػ ا البرنػ ػػام أف نحمػ ػػؿ عم ػ ػ
المارجات التاليب:
 -1العمؿ بمني الحوار التااعمي والتعاوف والتنسيؽ بيف الممال ومع الطمببم
 -2اىىتماـ بالظيور بشاميب المعمـ الشموليم

 -3الوعي بكيايب إعداد الاطط التربويب والتعميميب وانتاج مجموعب منيام

 -4إتقاف استاداـ استراتيجيات التعميـ والتعمـ وأساليبو ووسائمو وتقنياتو بنسبب تميد عف ()%81م
 -5الميؿ نحو مني التعميـ بالحب وتحويمو إل متعب بعيداً عف العنؼ يي ديادة العمميػب التربويػب

والتعميميبم

 -6العمػػؿ مػػع الطمبػػب عم ػ ااتيػػار مػػا يناسػػبيـ مػػف أنشػػطب تبع ػاً ألنمػػاط تعمميػػـ م ارعػػاة لماػػروؽ

الارديب بينيـم

 -7يتدرب عم الق ار ة السريعب ويدرب الطمبب عمييام

 -8تبني العقاب التربوي البنا بديالً عف الضرب لمعمؿ عم بنا شاميب طالب سويبم
 -9اىتجػػاه نحػػو البحػػث اإلج ارئػػي مػػف أجػػؿ حػػؿ المشػػكالت التربويػػب والتعميميػػب التػػي تواجػػو أدنػػا
عممو التربوي والتعميـم

 -11العمؿ عمػ إكسػاب الطمبػب مجموعػب مػف القػيـ واىتجاىػات اإليجابيػب وباامػب دػيـ اىنتمػا
واستشعار المسئوليب تجاه الممال والمجتمعم

 -11يتعرؼ طرؽ ووسائؿ اىتماؿ والتوامؿ التربوي الاعاؿ لتطبيقيا يي عريب الدرسم
 -12يتقف عمميو بنا اىاتبارات عم أساس جدوؿ الموامااتم

 -13يتدرب عم برام اإلحما التربوي لتطبيقيا يي عممو المدرسي والمايم

 -14يتبنػ ػ يكػ ػرة تحمي ػػؿ المن ػػاى الد ارس ػػيب وتاس ػػيرىا س ػػيميائياً وموض ػػوعياً دب ػػؿ تنايػ ػ ىا بي ػػدؼ

المساىمب يي تطويرىام

 -15يتبن عمميب مستدامب يي التقييـ ال اتي والتطوير التربوي والمعريي المستمرم

 -16يوظؼ الحاسوب واإلنترنت لتحقيؽ أىداؼ العمميب التربويب والتعميميب وعاياتيام
 -17يس ػػتادـ القي ػػاس والتقي ػػيـ والتق ػػويـ ي ػػي ك ػػؿ اط ػػوة لمتأك ػػد م ػػف م ػػحب مس ػػار عمم ػػو الترب ػػوي
والتعميميم

 -18يوظؼ برام اآليموي وتطبيقات الجودة التربويب الشاممب يي العمميب التربويب والتعميميبم

* العقبات وطرق مواجيتيا :يتودع أدنا تناي البرنام التدريبي عمميب التناي العديد
مف العقبات منيا:

التماـ المشاركيف يي التدريبي ونقترح مواجيب تمؾ المشكمب باإلعالف عف امتيامات

 -1مد

اامب لممشاركيف التي سيحرـ منيا عيرىـم

 -2بط عمميب المشاركب يي التطبيقات العمميب لما تحتاجو مف جيدي ونقترح أف يتـ وضع تقييـ
لكؿ مشارؾي والنسبب األكبر مف لؾ التقييـ أف تكوف عم التطبيقات العمميبم

 -3دمب المدربيف التربوييف المؤىميف دااؿ ليبياي ل لؾ سيتـ اإلعالف والبحث حديداً عف كاا ات
تدريبيب مؤىمب بواسطب وسائؿ اإلعالـ الماتماب ىستقطاب مدربيف تربوييف مف الاارج ما أمكفم

* مؤشرات النجاح:

يتودع أف يالدي البرنام نجاحاً كبي اًر لألسباب التاليب:

 -1تأكي ػػد و امرة التربي ػػب والتعم ػػيـ عمػ ػ اىتمامي ػػا بالكا ػػا ات العالي ػػب الت ػػي س ػػتتول مقالي ػػد العم ػػؿ

المؤسسي الميبي مستقبالًي وتقديـ كايب الحوايم الماديب والمعنويبم

 -2تواير اإلمكانات الماديب سيعمؿ عم ت ليؿ كايب العقبػات التػي سػتواجو عمميػب تحقيػؽ أىػداؼ

البرنام م

 -3التعطش ال ي يظيره الكادر لممعريب واىستمادة مف القدرة والكاا ة والميارة؛ كؿ لػؾ مؤشػرات
نجاح البرنام بامتيامم

 -4الابرات العاليب لػد المػدربيف بالمؤسسػب مػف اػالؿ ابػ ار يػي المجػاؿ التربػوي والتعمػيـ الػ يف
تحرص المؤسسب عم تطوير كاا اتيـ ومتابعب الجديد وعمرنب أيكارىـ ومياراتيـ وأدائيـ دوماًم

* التقويم

ستستادـ اىاتبارات لتقويـ القدراتي واىستبانب لتحديد اىتجاىاتي وسيتـ التقويـ بنوعيو النظري
والعممي التطبيقيم وسيكوف التقويـ :دبمي وأدنائي وبعدي تحميميم

وسنحرص عم إعادة التقويـ بعد شيريف يي مجاؿ عمؿ المتدرب ناسوي وبعد ستب أشير لمتأكد

مف تطبيؽ المتدرب لما تدرب عميو وتوامؿ معوم

* استمرار متابعة المتدرب:

سػػتبق المؤسسػػب تتػػابع المتػػدرب بعػػد اىنتيػػا مػػف البرنػػام التػػدريبي يػػي عممػػو مػػف أجػػؿ

تقييـ وتقويـ المد ال ي وممت إليو عمميات التدريبي والتأكد مف أف ما تـ التدرب عميو دػد وجػد

طريقػػو لمتناي ػ أدنػػا العمػػؿي ل ػ لؾ سػػتتـ عمميػػب التقيػػيـ والتقػػويـ بعػػد شػػيريف مػػف انتيػػا البرنػػام

التدريبيي دـ بعد ستب شيور مف انتيائو بمشيئب اهلل تعال ي وسيتـ توميع استبانب لممديريف والممال

يي العمؿ وك لؾ عينب مف الطمبب كي يتـ التأكد مف تطبيؽ ما تدربوا عميوم

آممين أن يجد ما يتم التدريب عميو طريقو لمنفاذ في بيئة العمل،
وأال يقف عند حدود القناعة النظرية فقط.

متمنين لكم سداد الرأي ودوام التقدم

مع أطيب التحايا والمنى من/
فريق شركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية
نحن نعرف طريقنا لصناعة المعمم التربوي الخبير

