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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(

 قائد"و"إليجاد معلم عصري متجدد 

 مقدمة 

السػميـ مػماـ أمػاف لعمميػب تربويػب وتعميميػب  يالتعميمو بات مف المؤكد أف التأىيؿ التربوي  
تربويػػب وتعميميػػب ى عنػػ  عنيػػا عمميػػب ناجحػػب ويريػػدة يػػي مارجاتيػػاي وىػػي ركيػػمة أساسػػيب لممارسػػب 

النػور الػػ ي  ـ يمتمػػؾمػف أجػؿ تحقيػػؽ أىػداؼ تمػػؾ العمميػب وعاياتيػػام ومػف لػـ يمتمػػؾ  لػؾ التأىيػػؿ لػ
 ماوباامب الطموحب مني ييديو سبؿ الوموؿ لتمؾ األىداؼ والغايات

ـ رمػػػب التأىيػػؿ أدنػػػا  دراسػػػتيلػػػـ ت ػػت  ليػػػـ ي مػػػف مػػػف أجػػػؿ تأىيػػؿ البرنػػام لػػ اي جػػػا  ىػػػ ا  
و لػؾ  يقػوة وكاػا ة وادتػدارب التعمػيـيب بمدابب يرمب لتمكينيـ مف ممارسب العمميب التربويب و كاديماأل

 مشيادة دبموم تربوي ُمعتمدي من  عم  إدرىا الطالب المعمـ  عام تدريبيلمدة 
 الموضوعات 

 
 الموضوعات 

 عدد  الموضوع ـ
 الساعات التدريبية

 مالحظات

سيتـ التدريب مف  6 عمـ ناس النمو 1
االؿ تقسيـ المتدربيف 
إل  مجموعات عمؿ 

بؤريبي تضـ كؿ 
( 4-3مجموعب مف )

متدربًاي وأى يميد عدد 
أيراد الدورة التدريبيب 

( متدربًا يقط 15)

 6 المحب الناسيب 2
العمريب المتجددة )األدوار غناطيسي القائد؟ مف ىو المعمـ التربوي الم 3

 لممعمـ التربوي القائد(
12 

دارة ال ات 4  18 التاطيط التربوي والتعميمي الاعاؿ وا 
 12 المايب الااعمبوالبيئب اإلدارة  5
 18 استراتيجيات وأساليب التعميـ والتعمـ 6
 18 الطمببالتعميـ ألنماط تعمميب ماتمابي وجودة األدا  بمراعاة الاروؽ الارديب بيف  7



لضماف كاا ة األدا   18 وسائؿ التعميـ والتعمـ وتقنياتو 8
 10 تطبيقات اىست كار الاعاؿ 9 وجودة المارجاتم

 18 القرا ة السريعب 11
 12 اكتساب القيـ واىتجاىات التربويب 11
 12 اىتماؿ والتوامؿ والتأدير التربوي  12
 12 بنا  اىاتبارات حسب جدوؿ المواماات 13
 12 متعب؟!كيؼ نجعؿ مف التعميـ  14
 18 البحث اإلجرائي وتطبيقاتو التربويب والتعميميب 15
 12 اإلحما  التربوي 16
 18 تحميؿ المناى  سيميائيًا وموضوعيًاي والمساىمب يي تطويرىا 17
 12 اىستادامات التربويب والتعميميب لمحاسوب واإلبحار يي اإلنترنت 18
 التربويب والتعميميبالمشاركب المجتمعيب يي العمميب  19

 يي العمميب التربويب والتعميميب( توظيؼ المجتمع المحمي وأوليا  األمور)
18 

 12 العقاب التربوي 21
 18 القياس والتقييـ والتقويـ التربويب والتعميمي الاعاؿ 21
 12 آليات التقييـ ال اتي لممعمـي وتطوير ددراتو ومياراتو 22
 12 التأىيؿ التربوي والتعميمينما ج عالميب يي  23
 12 التنميب التربويب والتعميميب الم ستدامب 24
 18 اآليموي وجودة العمميب التربويب والتعميميب بيف الوادع والمتودع 25

 
 ساعة تدريبية  357                                                           : مجموع الساعات

 
 الرؤية  (Vision) 

 التأهٌل التربوي خارطة طرٌق ال غنى عنها من أجل إٌجاد كادر تربوي مؤهل.

 ( الرسالةMessage) 

مساعدة من لم ٌحالفهم حظ التأهٌل من قبل من لألخذ بٌدهم ووضعهم على جادة الطرٌق 

 التربوي السلٌم والفعال.

 المهام (Missions) 

( لتأهٌل جمٌع من لم ٌحالفهم حظ خطة خمسية) م 0102-10-10الوصول بتاريخ: 

 .المدارس والمعاهد والكليات والجامعات :فًمن األساتذة التأهٌل 



 نموذج فكرة المشروع المقترح
 

 

 اسم المؤسسة: 
 

 شركة المسار الطالبي لمتدريب وتنمية الموارد البشرية

 عنوان المؤسسة:
( الواقعة غربي 5في العمارة السكنية رقم ) –شارع عمر المختار  –طرابمس  -1

 دور أرضي، -الخطوط الميبيو

 مقابل مسجد كرواط –جنزور  -2

  922597271-218+ 213338024-218+ ىواتف الشركة:
 

 البريد الكتروني:
 

ex.manager@massar.com.ly 

شركة المسار الطالبي  صفحة فيسبوك: Massar.com.ly موقع إلكتروني
 لمدراسة بالخارج والتدريب

 جميع الجيات الرسمية جية تسجيل المؤسسة:
 

اسم الشخص المكمف 
 بمتابعة المشروع:

 مدير تنفيذي  المسمى الوظيفي د. فوزي أبو عوده
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 . وصف ممخص لممشروع:1
  

 تأىيل كادر من المعممين اسم المشروع: 
  المناطق المستيدفة:  فترة المشروع:

عدد المستفيدين بشكل  مجموعة من المعممين الفئات المستيدفة:
 مباشر:

- 
- 

  الموازنة المطموبة لممشروع  الموازنة الكمية لممشروع:

 ن المعممينكفاءة عالية م يذ تعميمي كادر تربوي إيجاد اليدف العام لممشروع:
الرئيسية التي تحقق  األنشطة األىداف الفرعية

 وسائل الفحص أو التحقق النتائج المتوقعة اليدف الفرعي

مع وزارة التنسيق  .1
 التربية والتعميم 

ية  إلعداد ميبال
كشوفات بأسماء 

المتدربين من الفئات 
 المطموبة

ت والقددددوائم إعددددداد الكشددددوفا .1.1
بأسددددددماء المعممددددددين غيددددددر 

بالتنسددديق  المدددؤىمين تربويددداً 
 مع وزارة التربية والتعميم .

الحصددددددول عمددددددى كشددددددوفات 
بأسماء المعممين المرشدحين 

 لمتدريب  

مددن خددالل اسددتالم الكشددوفات  -
الالزمدددددة والتأكدددددد مدددددن اكتمدددددال 

 البيانات 

إعددددداد الكشددددوفات والقددددوائم  .1.2
مددددن  -بأسددددماء المعممددددين 

 –جميددددددددددع التخصصددددددددددات 
المرشدددددحين لمتددددددريب فدددددي 
المشدددددروع بالتنسددددديق مدددددع 

 وزارة التربية والتعميم.
خبراء فريق التنسيق مع  .2

كة وخبراء وزارة الشر 
التربية والتعميم 

والمختصين من كوادر 
جامعية لتحديد مواضيع 

 البرنامج التدريبي 

عقد ورشدة العمدل التحضديرية  .2.1
 مع ذوي االختصاص

تحديدددد المواضددديع التدددي سدددوف 
تددرج ضدمن البرندامج التدددريبي 

 بشكل نيائي 

 مف االؿ التقرير النيائي لمورشب -

تحضددددددير المددددددادة التدريبيددددددة  .2.2
بالتنسدددديق مددددع خبددددراء فريددددق 

 الشراكة

توفر مادة تدريبية مفصمة لكدل 
 برنامج تدريبي 

مػػػػف اػػػػالؿ تسػػػػمةـ نسػػػػ  مطبوعػػػػب  -
لكترونيػػػػػب واييػػػػػب لكػػػػػؿ مػػػػػادة عمػػػػػي  وا 

(CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيدددع المشددداركين إلدددى     .3.1
مجموعددددددددددددددددات حسددددددددددددددددب 

 التخصصات 

 
تدددددددوفر كشدددددددوفات بأسدددددددماء 

 المتدربين موزعين إلى
) ____ مجموعدددددددددددددددددددددة (  

 معممين 

 
مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ   -

نسػػػػػاب ورديػػػػػب وأاػػػػػر  إلكترونيػػػػػب 
بأسػػػما  المشػػػاركيف مػػػومعيف إلػػػ  

 مجموعات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الخطة التدريبية .3

دربين عمدددى تدددتقسددديم الم    .3.2
مجموعدددات حسدددب البدددرامج 

 التدريبية 

تدددددددوفر كشدددددددوفات بأسدددددددماء 
المدددددددربين مددددددوزعين عمددددددى 

 المجموعات التدريبية

مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ   -
نسػػػػػاب ورديػػػػػب وأاػػػػػر  إلكترونيػػػػػب 
بأسػػػػما  المػػػػدربيف مػػػػومعيف عمػػػػ  

 المجموعات 
تقسيم مدة المشروع إلى     .3.3

فتددددددددرات زمنيددددددددة لتدددددددددريب 
المجموعددات بددالتزامن ) كددل 

 منطقة عمى حدة (.

تددوفر خطددة زمنيددة لممشددروع 
موضددددددددف فييددددددددا تفاصدددددددديل 
البرنددددددددددددددددامج التدددددددددددددددددريبي 

 –الدددددددددورة  –)المجموعددددددددة 
المددددددة الزمنيدددددة  –المددددددرب 
 لمدورة (

مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ الحمػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ   -
نسػػػػػاب ورديػػػػػب وأاػػػػػر  إلكترونيػػػػػب 

 مبرام  التدريبيب باطب ممنيب ل

إعداد استبانو التقييم  .4
 القبمي والبعدي 

(Pre & Post -

evaluation ) 

تصدددددميم اسدددددتبانة التقيددددديم  .4.1
 القبمي والبعدي 

الحصدددددددول عمدددددددى نمدددددددوذج 
اسدددددددتبانو التقيددددددديم القبمدددددددي 

 والبعدي بصورة نيائية 

مػػػػف اػػػػالؿ الحمػػػػوؿ عمػػػػ   -
لكترونيػػب مػػف  نسػػاب ورديػػب وا 

 نمو ج اىستبانب 
 
 

اسددددددتبانة التقيدددددديم توزيددددددع  .4.2
ينددة القبمددي والبعدددي عمددى ع

 من المعممين

وصدددددول نمدددددوذج االسدددددتبانة 
عمددددى العينددددة المختددددارة مددددن 

 المعممين
جمددددددع اسددددددتبانات التقيدددددديم  .4.3

بمددددي والبعدددددي مددددن قبددددل الق
 بعد تعبئتيا المعممين

الحصددول عمددى تقيدديم نيددائي 
لممشددددداركين فدددددي البرنددددددامج 
واسدددددددددتخالص التوصدددددددددديات 

 الختامية

الحمػػػػوؿ عمػػػػ  مػػػػف اػػػػالؿ  -
لكترونيػػػػػػػػػب  نسػػػػػػػػػاب ورديػػػػػػػػػب وا 
لمتقرير النيائي لمتقييـ القبمػي 

تدوين وتحميل نتائج  .4.4 والبعدي
استبانات التقييم القبمي 

 والبعدي 
 
 . تناسق المشروع وانسجامو؟2

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

لمنتػػػائ  المتدنيػػػب جػػػدًا يػػػي تحمػػػيؿ الطمبػػػب دراسػػػيًا التػػػي ظيػػػرت مػػػف اػػػالؿ النتػػػائ   نظػػػرا
ي والتػػػي أوضػػػحت األممػػػب الحقيقيػػػب التػػػي يعػػػاني منيػػػا دطػػػاع م2112المدرسػػػيب العامػػػب ليػػػ ا العػػػاـ 

التعمػػيـم ولػػيس  لػػؾ يحسػػبي بػػؿ تػػدنت النتػػائ  التحمػػيميب لبقيػػب المراحػػؿ الدراسػػيب والشػػكاو  التػػي 
يػي  التعمػيـ العػالي يا دطػاعظػروؼ التػي عاشػبؿ الطمبب والمواطنيفي كؿ  لؾ بسػبب الكدرت مف د

لمعممػيف القػدام  عػف المشػرييف التربػوييف وا سػتنكاؼمناطؽ ليبيب ماتماب االؿ األشير السابقب ى
 كػػاف عمػػ  ومارةي يػػي المؤسسػػات التربويػػبالعمػػؿ وتػػرؾ أمػػاكنيـ شػػاعرةي ممػػا أد  إلػػ  وجػػود يػػراغ 



دوف أف يكػوف  الجػدد ألجؿ  لػؾ إلػ  الاػريجيف يمجأتأف تسده بأي وسيمب كانتي التعميـ التربيب و 
 م التربوي والتعميمي لدييـوتطوير المستو  لدييا الودت الكايي لتدريبيـ وتأىيميـ 

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

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

 ادـ التربوي الجديدي ودعميـ لموموؿ أليضؿ مور التعميـ والتعمـ مف أجؿ طالب المستقبؿم الط
 

 ستراتيجيةاالمدى انسجام المقترح المقدم مع أولويات المؤسسة كما وردت في خطتيا  2.2
سػتراتيجيب لماتػرة الحاليػب والقادمػب إلػ  تحسػيف وتطػوير مف االؿ اطتيا اى تتطمع الشركب

 التعميمي والتربوي يي المؤسسات التعميميب يي جميع المناطؽ الميبيبمالمستو  
ونظػرا لمامػؿ الػ ي يعيشػػو القطػاع التعميمػي يػػي جميػع منػاطؽ ليبيػاي مػػف ىنػا جػا ت يكػػرة 

جيات التػداؿ يي  وب لؾ تكوف متوايقب مع أولويات واسػتراتالمعمميفوتأىيؿ تدريب  -ى ا المشروع 
 ر المستو  التعميمي والتربوي يي جميع مناطؽ ليبيام لد  الشركب يي تحسيف و تطوي

 
 المشكالت  التي سيعمل المشروع عمى حميا واالحتياجات التي سيمبييا؟ 3.2

ت عتبػػر العمميػػب التربويػػب والتعميميػػب أىػػـ مقتضػػيات البنػػا  ألي مجتمػػعي وباامػػب المجتمػػع 
منيػػػاي ى بػػػد مػػػف تػػػويير كايػػػب  يم وألجػػػؿ ومػػػوؿ تمػػػؾ العمميػػػب ألىػػػداييا المنشػػػودة والمرجػػػوةميبػػػال

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 

يػػػي عمميػػػب البنػػػا  المجتمعػػػي التربػػػوي  مػػػف تأىيػػػؿ مػػػف يػػػتـ ااتيػػػارىـ ليػػػ ه الميمػػػب الدديقػػػب والشػػػادب
ي و لػػؾ مػػف انقطػػاع يػػي منػػاطؽ ليبيػػا التعمػػيـ العػػالي يا دطػػاعالااعػػؿم وبسػػبب الظػػروؼ التػػي عاشػػ

يػػػي المؤسسػػػات لممعممػػػيف القػػػدام  عػػػف العمػػػؿ وتػػػرؾ أمػػػاكنيـ شػػػاعرةي مػػػا أد  إلػػػ  وجػػػود يػػػراغ 
جػؿ  لػؾ إلػ  الاػريجيف دوف أف كاف عم  الومارة أف تسده بأي وسيمب كانتي يالتجػأت ألي التربويب

يكػػوف لػػدييا الودػػت الكػػايي لتػػدريبيـ وتػػأىيميـ عمػػ  كيايػػب التعامػػؿ مػػع الطمبػػب والتحسػػيف التربػػوي 
 م والتعميمي لدييـ

 
ارتأينػػا وبنػػاً  عمػػ  تحديػػد احتياجػػات المعممػيف الجػػدد القيػػاـ بمشػػروع التػػدريب والتأىيػػؿ حرًمػػا  ؛لػ ا

يي بنا  ى ا  ـوالميني لدييـي وتاعيؿ دورىـ يي تحمؿ مسؤولياتي منا عم  اىرتقا  باألدا  التربوي
المجتمػع التربػويي حيػث أننػا سػنقوـ بعقػد عػدة دورات تدريبيػب تسػتيدؼ تأىيػؿ وبنػا  دػدرات الطػػادـ 



منيجيدة التربوي الجديدي ودعميـ لموموؿ أليضؿ مور التعميـ والتعمـ مف أجؿ طالب المسػتقبؿم
 تنفيذ المشروع

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

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

ابرا  ومارة التربيب والتعميـي عقد ورشب عمؿ مع يريؽ ابرا  الشركبي و  المرحمة األولى : 
 وماتميف مف الجامعات الميبيبي وممممي المناى  التربويبم

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

تدريب ________ معمـ مف كال الجنسيف مف  وي الكاا ة العاليب يي ماتمػؼ  -3
ـ ترشػػيحيـ مػػف دبػػؿ ومارة التربيػػب والتعمػػيـ مػػف جميػػع المنػػاطؽ التاممػػات ي يػػت

 المستيديب ) ____________________( م

 التدريب سيتـ بشكؿ متوامي يي مقرات الشركب_______________م -2

تػدريب ) ____________ ( معمػـ يػي ماتمػؼ المنػاطؽ المسػتيديب  المرحمة الثالثة : 
وميػػػػػػػػػػػع الكػػػػػػػػػػػادر المػػػػػػػػػػػدرب الجديػػػػػػػػػػػد ) _____________( ي و لػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػالؿ ت

 )______________ ( عم  ماتمؼ المناطؽ المستيديب كؿ حسب منطقتوم
 

 األنشطة الرئيسة المقترح تنفيذىا من خالل المشروع 1.3
 درج سوؼ يقوـ الابرا  مف يريؽ الشركب بعمؿ دراسب نيائيب لممواضيع التي سوؼ ت

عم  الدراسب األوليب مف ومارة التربيب والتعميـ لمتأكيد عم   ضمف البرنام  التدريبي بنا ً 
 المحتو  التدريبي بشكؿ نيائيم

 تدريب _____________ معمـ دديـ مومعيف عم  جميع مناطؽ___________م 

  مرحمب التوديؽ اإلعالمي والتي تشمؿ عم  نشر أنشطب المشروع عم  مودع المؤسسب
 والموادع اىلكترونيب  ات العالدبماإللكترونيي والمحؼ اليوميب 

  ( تمميـ استبانب تقييـ دبمي وبعديPre & Post- Evaluation   تومع عم )
المشرييف ومدرا  المدارس لتقييـ مد  تطبيؽ المعمميف لمميارات والمعارؼ التي تـ 

 تدريبيـ عمييا م

 تحميؿ النتائ  ووضع التوميات الالممب لتحسيف نوعيب التعميـ م 



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

 :األىداف: ييدف البرنامج لتحقيق ما يمي 
إيجابيػػػب  يػػػي ماتمػػػؼ األنشػػػطب لممارسػػػب  لػػػؾ كقيمػػػب تنسػػػيؽ بػػػيف المشػػػاركيفالتعػػػاوف وال -1

 تكامميبم
 تعرؼ مراحؿ نمو اإلنساف متطمباتيام -2
 التمكف مف تطبيقات المحب الناسيب يي البيئب المدرسيب والمايبم -3
 التاطيط والتاطيط اىستراتيجي لعمميب تربويب وتعميميب ناجحبم -4
 مالمتجدد العمري التربوي اإليجابي القدوة التقمد بشاميب المعمـ -5
 الرأي والرأي اآلارمحريب و  يوتقبؿ النقد يتغميب لغب الحوار -6
 ضروريب لممارسب تمؾ العمميب بدقب وكاا ة وادتدارم  تعميميب إعداد اطط تربويب و  -7
 والتعمـ الحديثم لتعميـتطبيؽ استراتيجيات وأساليب ووسائؿ وتقنيات ا -8
 ميـالتعمتبني أنشطب ممتعب لمتعميـ بالحب إلحباط نمعب العنؼ يي العمميب التربويب و  -9
تعػػػرؼ أنمػػػاط الػػػتعمـ بمراعػػػاة الاػػػروؽ الارديػػػب بػػػيف المشػػػاركيف ىاتيػػػار األنشػػػطب التربويػػػب  -11
 المناسبب لجودة األدا م التعميـو 

 مشاميب الطالب وى ييدـاستاداـ العقاب التربوي السميـ ال ي يبني  -11
تواجػو يػب المينيػب التػي التعميمممارسب البحث اإلجرائي مف أجػؿ حػؿ المشػكالت التربويػب و  -12

 أدنا  عمموم المشارؾ المعمـ
 والتأدير يييـ لجعميا ني  حياة لدييـم تالؾ ميارة إكساب القيـ اإليجابيب لمطمببام -13
 اكتساب القدرة عم  تحميؿ المناى  واإليادة مف عنامر التحميؿ والتاسير يي تطويرىام -14
لتحقيػػػؽ  تعمػػػيـالممارسػػػب العمميػػػب التربويػػػب و اإلنترنػػػت لاإلبحػػػار يػػػي الحاسػػػوب و تطبيقػػػات  -15

 أىداييا وعاياتيام
 تعرؼ طرؽ اىست كار الاعاؿ لتدريب الطمبب عمييام -16
 تعرؼ وسائؿ إدارة المؼ والبيئب المايب الااعمبم -17
 بنا  اىاتبارات حسب جدوؿ الموامااتم -18
 تبني طرؽ ووسائؿ العمرنب الدائمب وتطبيقات التنميب التربويب والتعميميب الم ستدامبم -19
 اإلحما  التربويمتعرؼ تطبيقات  -21
 مبالتعميميا يي العمميب التربويب و اتالتمييم بيف القياس والتقييـ والتقويـ وتعرؼ تقنيب تطبيق -21
 نما ج عالميب يي التأىيؿ التربوي والتعميميم منادشب -22



 * الفئة الُمستيدفة
 مات ة عير المؤىميف تربوياً سيستيدؼ البرنام  األ

 
 * المدربون

 وي مػف حممػب درجػب الػدكتوراه يػي التربيػب أسػات ة  مجموعب مف المدربيف التربوييفيتناوؿ البرنام  
 ممعريب ووعي وابرة يي العمؿ التربوي والتعميمي

 
 * استراتيجيات التدريب ووسائمو وتقنياتو 

ست ستادـ يي عمميات التدريب منظومب التحايم التاعيمي باستاداـ استراتيجيات: العمؼ 
المشكالتي واىستقما ي الحوار المنت ي والمحاضرة الم حسنبي واىكتشاؼي  ال ىنيي وأسموب حؿ

والعروض العمميبي والتطبيقات العمميبي وسي وظؼ اإلنترنت لإلبحار بيف المعمومات والبيانات 
ي والغوص يي لججياي كما سيتـ استاداـ برام  حاسوبيب كالبوربوينت وسماتشماكس وعيرىما

 ميي مجموعات بؤريب م مغرة وسيتـ توميع المشاركيف
 

ي تودػػػػع بعػػػػػد اىنتيػػػػا  مػػػػف التػػػػدريب ليػػػػػ ا البرنػػػػام  أف نحمػػػػؿ عمػػػػػ  * المخرجددددات: 
 المارجات التاليب:

 العمؿ بمني  الحوار التااعمي والتعاوف والتنسيؽ بيف الممال  ومع الطمببم -1
 اىىتماـ بالظيور بشاميب المعمـ الشموليم  -2
نتاج مجموعب منيام التعميميبطط التربويب و الوعي بكيايب إعداد الا -3  وا 
 %(م81والتعمـ وأساليبو ووسائمو وتقنياتو بنسبب تميد عف ) التعميـإتقاف استاداـ استراتيجيات  -4
بالحب وتحويمو إل  متعب بعيدًا عف العنؼ يي ديادة العمميػب التربويػب  التعميـالميؿ نحو مني   -5
 مالتعميميبو 
عمػػ  ااتيػػار مػػا يناسػػبيـ مػػف أنشػػطب تبعػػًا ألنمػػاط تعمميػػـ مراعػػاة لماػػروؽ  العمػػؿ مػػع الطمبػػب -6

 الارديب بينيـم
 يتدرب عم  القرا ة السريعب ويدرب الطمبب عمييام -7
 تبني العقاب التربوي البنا  بديالً عف الضرب لمعمؿ عم  بنا  شاميب طالب سويبم -8
التػػي تواجػػو أدنػػا  التعميميػػب التربويػػب و  اىتجػػاه نحػػو البحػػث اإلجرائػػي مػػف أجػػؿ حػػؿ المشػػكالت -9

 مالتعميـعممو التربوي و 



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

 الدرسم يتعرؼ طرؽ ووسائؿ اىتماؿ والتوامؿ التربوي الاعاؿ لتطبيقيا يي عريب -11
 يتقف عمميو بنا  اىاتبارات عم  أساس جدوؿ الموامااتم -12
 حما  التربوي لتطبيقيا يي عممو المدرسي والمايمبرام  اإل يتدرب عم  -13
دبػػػػؿ تنايػػػػ ىا بيػػػػدؼ سػػػػيميائيًا وموضػػػػوعيًا يتبنػػػػ  يكػػػػرة تحميػػػػؿ المنػػػػاى  الدراسػػػػيب وتاسػػػػيرىا  -14

 المساىمب يي تطويرىام
 لتطوير التربوي والمعريي المستمرمم ستدامب يي التقييـ ال اتي وايتبن  عمميب  -15
 وعاياتيام التعميميبيوظؼ الحاسوب واإلنترنت لتحقيؽ أىداؼ العمميب التربويب و  -16
يسػػػتادـ القيػػػاس والتقيػػػيـ والتقػػػويـ يػػػي كػػػؿ اطػػػوة لمتأكػػػد مػػػف مػػػحب مسػػػار عممػػػو التربػػػوي  -17
 معميميوالت
 وتطبيقات الجودة التربويب الشاممب يي العمميب التربويب والتعميميبميوظؼ برام  اآليموي  -18
 

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

مد  التماـ المشاركيف يي التدريبي ونقترح مواجيب تمؾ المشكمب باإلعالف عف امتيامات  -1
 مشاركيف التي سيحـر منيا عيرىـماامب لم

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

لبحث حديدًا عف كاا ات المؤىميف دااؿ ليبياي ل لؾ سيتـ اإلعالف واالتربوييف دمب المدربيف  -3
 ممف الاارج ما أمكفتربوييف ىستقطاب مدربيف  تدريبيب مؤىمب بواسطب وسائؿ اإلعالـ الماتماب

 
 * مؤشرات النجاح: 

 ي تودع أف يالدي البرنام  نجاحًا كبيرًا لألسباب التاليب:
عمػػػػ  اىتماميػػػػا بالكاػػػػا ات العاليػػػػب التػػػػي سػػػػتتول  مقاليػػػػد العمػػػػؿ  تأكيػػػػد ومارة التربيػػػػب والتعمػػػػيـ -1

 المؤسسي الميبي م ستقباًلي وتقديـ كايب الحوايم الماديب والمعنويبم
تواير اإلمكانات الماديب سيعمؿ عم  ت ليؿ كايب العقبػات التػي سػتواجو عمميػب تحقيػؽ أىػداؼ  -2

 البرنام م



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

الػ يف  تعمػيـالابرات العاليب لػد  المػدربيف بالمؤسسػب مػف اػالؿ ابػرا  يػي المجػاؿ التربػوي وال -4
 تحرص المؤسسب عم  تطوير كاا اتيـ ومتابعب الجديد وعمرنب أيكارىـ ومياراتيـ وأدائيـ دومًام

 
 التقويم* 

ست ستادـ 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 
 تدرب لما تدرب عميو وتوامؿ معوممف تطبيؽ الم

 
 * 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 

سػػػتتـ عمميػػػب التقيػػػيـ والتقػػػويـ بعػػػد شػػػيريف مػػػف انتيػػػا  البرنػػػام  طريقػػػو لمتنايػػػ  أدنػػػا  العمػػػؿي لػػػ لؾ 
 ي وسيتـ توميع استبانب لممديريف والممال التدريبيي دـ بعد ستب شيور مف انتيائو بمشيئب اهلل تعال 

 معينب مف الطمبب كي يتـ التأكد مف تطبيؽ ما تدربوا عميوك لؾ و  يي العمؿ
 

                     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

 لصناعة المعمم التربوي الخبيرنحن نعرف طريقنا 


