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المقدمة:

بتناغــم كبيــر لرؤيــة الــوزارة تجــاه تطويــر مدخــلات النظــام التربــوي فــي المســتويات كافــة ،يواصــل المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي
جهــوده المنضويــة فــي �إطــار مســاعيه لتحقيــق ال�أهــداف التــي �أنشــئ مــن �أجلهــا ،وبمــا يخــدم توجهــات وزارة التربيــة والتعليــم لتطويــر
قــدرات العامليــن فــي الجهــاز التربــوي ،وبمــا ينعكــس �إيجابــا علــى مــردود العامليــن فــي المؤسســة التربويــة بــدءا بالــوزارة ،والمديريــات
وصــولا �إلــى المــدارس.
وفــي ســياق الســعي المتواصــل لاســتلهام كل مــا هــو جديــد فــي الفكــر التربــوي والقيــادة التربويــة ،وترجمــة توجهــات الخطــة
التوســع المــدروس
القطاعيــة الحاليــة ،2022-2017 ،ت�أتــي خطــة العــام  2020عاكســة طبيعــة الــدور الشــمولي للمعهــد ،لا ســيما مــع ّ
فــي عمــل المعهــد ليشــمل المعلميــن والطواقــم المســاندة لهــم ،وال�إ دارييــن فــي الــوزارة بمســتوياتهم الثلاثــة بمــا يتوافــق ومــا جــاءت
فيــه الاســتراتيجية الوطنيــة للتدريــب ،وقانــون التعليــم ،والخطــة القطاعيــة للتعليــم  ،2022-2017واســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
وت�أهيلهــم ،واســتراتيجية تدريــب ال�إ دارييــن بعــد �أن شــهدت ال�أعــوام ال�أخيــرة جهــودا متواصلــة مــع ال�إ دارات ذات العلاقــة فــي الــوزارة
فــي وضــع معالمهــا.
شــهد العــام  2019نشــاطات فــي البرامــج التدريبيــة فــي المعهــد الوطنــي ،والتــي تتصــل بت�أهيــل المعلميــن  4-1و12-10 ،9-5
وتدريــب مديــري المــدارس فــي القطاعيــن الخــاص والعــام ،والمشــرفين التربوييــن ،وتهيئــة المعلــم الجديــد ،وال�إ دارييــن بمختلــف
مســمياتهم الوظيفيــة بمــا يتوافــق ومتطلبــات اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن وت�أهيلهــم ،والطواقــم المســاندة لهــم ،حيــث تــم رفــع
�أربعــة برامــج للاعتمــاد مــن هيئــة الاعتمــاد والجــودة فــي (التربيــة الخاصــة والتعليــم الجامــع ،ال�إ شــراف ال�إ رشــادي ،التعليــم ،12-10
المكتبــات)؛ ليتكامــل الاهتمــام برفــع مســتوى ال�أداء ال�إ داري مــع الاهتمــام برفــع قــدرات العامليــن فــي مجــالات فنيــة تخصصيــة لــم
يســبق �أن حظيــت باهتمــام كاف مــن ذوي العلاقــة.
�أكــدت خطــة المعهــد لعــام  2020علــى ضــرورة تحقيــق الواقعيــة ،والشــمولية ،والاهتمــام بالشــراكة ،والتكامــل مــع ال�إ دارات العامــة
فــي الــوزارة ،والتشــبيك مــع العديــد مــن المؤسســات علــى المســتويين الوطنــي وال�إ قليمــي ،وي�أتــي برنامــج ت�أهيــل مربيــات ريــاض
ال�أطفــال ،وت�أهيــل مشــرفي التدريــب فــي مجــال بنــاء تقنيــات تعلميــة تخــدم التعليــم ال�إ لكترونــي لتشــكل �إضافــة نوعيــة لمــا يواصــل
المعهــد تبن ّيــه مــن برامــج.
ونتطلــع فــي المعهــد ل�أن تكــون الخطــة رافــدا رئيســا لمواصلــة التطويــر التربــوي المنشــود والنهــوض بالعمليــة التربويــة؛ لتع ّبــر
عــن الاحتياجــات الفعليــة لكــوادر ال�إ دارات العامــة والمديريــات بتركيــز واضــح علــى المنحــى التخصصــي فــي التدريــب ،انطلاقــا مــن
الخطــة الاســتراتيجية للــوزارة ،وتلبيــة احتياجــات العامليــن فــي مســتويات الــوزارة (وزارة ،مديريــات ،مــدارس) ،بتكامــل مــع ال�أنشــطة
الاســتراتيجية الخاصــة المنبثقــة عــن الخطــة الخمســية؛ ل�أن تحســين مســتوى ال�أداء لــدى العامليــن فــي الجهــاز التربــوي وثيــق الصلــة
بتحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم.
فــي خطــة عــام  2020تجــاوز لنمطيــة التركيــز علــى البرامــج التدريبيــة �إلــى التركيــز علــى توثيــق البيانــات ،و�إنشــاء قواعــد البيانــات
لعمــل المعهــد ب�إعتبــاره �أكثرنقــاط القــوة فــي �إي مؤسســة�،إضافة �إلــى الدراســات ،وتفعيــل المصــادر ،والتشــبيك وتطويــر مرافــق
المعهــد ،وتطويــر البرامــج ،واعتمــاد معاييــر ال�أداء المؤسســي للمعهــد ،وتفعيــل وتوظيــف التعليــم ال�إ لكترونــي ،وعقــد المنتديــات
التربويــة الرياديــة ركائــز ومصــادر داعمــة �أساســية فــي العمــل للارتقــاء بجــودة البرامــج التدريبيــة وفاعليتهــا.

د .صوفيا الريماوي
مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي
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تمهيد:

تعتبــر جــودة التعليــم محــور الهــدف الرابــع مــن �أهــداف التنميــة المســتدامة  2030والمتمثــل فــي «ضمــان التعليــم الجيــد المنصف
والشــامل للجميــع ،وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع» والتــي تســتند �إلــى رؤيــة طموحــة لل�إ نســان المتعلــم مــدى الحيــاة،
ولتحقيــق هــذا الهــدف كرســت الــدول اســتراتيجياتها وقدمــت مجموعــة مــن الالتزامــات والتعهــدات لتحقيــق هــذا الهــدف.
فلســطينيا� ،أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم خطتهــا القطاعيــة  ،2022-2017مســتندة بذلــك علــى مجموعــة مــن المرجعيــات منهــا:
�أهــداف التنميــة العالميــة المســتدامة  2030للقطاعــات كافــة ،وخطــة التنميــة الوطنيــة  2022-2017و�أجنــدة السياســات وال�أولويــات
الوطنيــة ،وتقاريــر لجــان مراجعــة وتقييــم مســيرة التعليــم ،والتقريــر الوطنــي للتعليــم للجميــع  ،2000-2015والتقاريــر الســنوية الخاصــة
بنظــام المتابعــة والتقييــم لمؤشــرات الخطــة الاســتراتيجية وهدفــت منهــا �إلــى تحقيــق ثلاثــة �أهــداف اســتراتيجية تمثلــت فــي:
•ضمــان إ�لتحــاق آ�مــن وشــامل وعــادل فــي التعليــم علــى مســتويات النظــام جميعهــا :ويتضمــن توفيــر وصــول �آمــن
للمــدارس والمؤسســات التربويــة و�أجــواء تعليميــة �آمنــة فيهــا ومشــجعة ،وم�أمونــة وخاليــة مــن العنــف للطلبــة والمعلميــن ،وضمــان
توفيــر الحمايــة وال�أمــن للطلبــة والمعلميــن وتحقيــق ال�إ دمــاج وال�إ نصــاف عــن طريــق التعليــم فــي جميــع مســتويات التعليــم.
•تطويــر أ�ســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالــب :يتضمــن توفيــر التعليــم الج ّيــد وتحســن نتائــج التعلّــم،
والعمــل علــى تعزيــز ال ُمدخــلات والعمليــات وتعزيــز تقييــم النتائــج ووضــع �آليــات لقيــاس التقـدّم فــي تعلــم الطلبــة .وهــذا يتطلــب
تمكيــن المربيــن والمعلميــن والطواقــم المســاندة مــن مشــرفين ومديــري مــدارس ومرشــدين تربوييــن وغيرهــم وتوظيفهــم توظيفـاً
ملائمـاً وتدريبهــم تدريبـاً جيــداً وت�أهيلهــم ت�أهيــلا ً مهنيـاً.
•تعزيــز المســاءلة ،والقيــادة المبنيــة علــى النتائــج ،والحوكمــة وال�إ دارة� :إذ تســعى الــوزارة لم�أسســة عمليــة التخطيــط
التربــوي الاســتراتيجي ،وتعزيــز نهــج العمــل القائــم علــى النتائــج والمســاءلة بمــا يفســح مجــالا �أوســع للامركزيــة ومشــاركة
المجتمــع المحلــي ،وتطويــر إِال�دارة الماليــة والاســتخدام ال�أمثــل للمــوارد المتاحــة ،وهــذا بــدوره يتطلــب برامــج تدريبيــة مكثفــة
لبنــاء القــدرات ال�إ داريــة والفنيــة للوظائــف المختلفــة وفــي جميــع المســتويات.
يتضــح مــن خطــة وزارة التربيــة و�أهدافهــا ال�إ ســتراتيجية فــي الغايتيــن الثانيــة والثالثــة �أهميــة التدريــب والت�أهيــل للقطــاع التربــوي مــن
�أجــل ضمــان تعليــم جيــد و�إدارة جيــدة للنظــام التربــوي المســتند �إلــى النتائــج ،وكــون المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي مرجعيــة
وزارة التربيــة والتعليــم فــي التدريــب ،التربــوي ،وال�إ دارة العامــة التــي �أولــي لهــا مهمــة تدريــب وتمكيــن الطواقــم فــي القطــاع التربــوي
جــاءت هــذه الخطــة لتســاهم فــي تحقيــق غايــات القطــاع التربــوي فــي تحســين جــودة التعليــم و�إدارة النظــام التربــوي بمــا ينعكــس
علــى تعلــم الطلبــة.
وقبــل تنــاول تفصيــلات خطــة المعهــد للتدريــب التربــوي لســنة  2019لا بــد مــن ال�إ شــارة �إلــى المرجعيــات التــي بنيــت عليهــا
الخطــة مــع وصــف مختصــر لــكل منهــا ونقــاط التركيــز ذات العلاقــة؛ للحصــول علــى الصــورة الكليــة للتدريــب التربــوي فــي وزارة
التربيــة والتعليــم الــذي يتــم مــن خــلال المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي.
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مرجعيات بناء خطة تطوير المقدرات

هناك مجموعة من المرجعيات والوثائق لبناء هذه الخطة تتمثل في:
•قانون التربية والتعليم للعام 2017
•الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
•الاستراتيجية الوطنية ال�أولى للتدريب لقطاع الخدمة المدنية 2020-2018
•مهام المعهد الوطني وخطته الاستراتيجية 2022-2019
•نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية لسنة 2018
•نتائج ،وتوصيات تقويم الدورات التدريبية في المعهد الوطني للتدريب التربوي.
قانون التربية والتعليم العام

هنــاك اجمــاع علــى �أهميــة الت�أهيــل والتدريــب لتمكيــن �أي نظــام ،وقــد بــرز هــذا الاهتمــام فــي القطــاع التربــوي كونــه القطــاع
الــذي يولــى �إليــه بنــاء ال�إ نســان ،وكان ذلــك جليــا فــي قانــون التربيــة والتعليــم العــام لســنة  2017فــي تخصيصــه لمــواد وبنــود لتدريــب
الكــوادر ال�إ داريــة والفنيــة فــي النظــام التربــوي وتمكينهــا ،ففــي البنــد رقــم ( )9مــن مــادة ( )4والخاصــة بمهــام الــوزارة والــذي ينــص
علــى «توفيــر الــكادر البشــري المؤهــل �أكاديميـاً ومهنيـاً لتشــغيل و�إدارة المؤسســة التعليميــة الحكوميــة» ت�أكيــد صريــح علــى �أهميــة
وضــرورة التدريــب والتمكيــن للعامليــن فــي وزارة التربيــة لتمكيــن �إدارة النظــام.
�إلــى جانــب ذلــك فـ�إن القانــون �أكــد فــي كل مــن البنــد ( )1مــن المــادة ( )7الخاصــة بريــاض ال�أطفــال والتــي تنــص علــى «تقــوم
الــوزارة وفق ـاً لمعاييــر محــددة ،ب�إنشــاء ريــاض ال�أطفــال ومراكــز لتدريــب وت�أهيــل مربيــات هــذه المرحلــة ،وتحــدد هــذه المعاييــر
بقــرار مــن الوزيــر» والمــادة ( )29والخاصــة بت�أهيــل العامليــن فــي المؤسســات التعليميــة والتــي تنــص علــى « تهيــئ الــوزارة فــي
حــدود �إمكانياتهــا الفــرص والوســائل للعامليــن فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة لتنميــة مهاراتهــم العلميــة والتربويــة ،ورفعهــا �إلــى
المســتوى المطلــوب» �أهميــة الت�أهيــل والتدريــب فــي الجانبيــن الفنــي وال�إ داري للعامليــن مــن المســتويات كافــة.

الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
تهــدف وزارة التربيــة والتعليــم فــي خطتهــا الاســتراتيجية فــي الهدفيــن الثانــي والثالــث �إلــى تطويــر أ�ســاليب وبيئــة تعليــم
وتعلــم متمحــورة حــول الطالــب و�إلــى تعزيــز المســاءلة ،والقيــادة المبنيــة علــى النتائــج ،والحوكمــة وال�إ دارة ،واللــذان يتطلبــان
تطويــر مقــدرات ومهــارات ال�أفــراد العامليــن فــي النظــام التربــوي ،وتمكيــن النظــام لتحقيقهــا ،ومــن التدخــلات التــي تقــوم بهــا وزارة
التربيــة والتعليــم لتحقيــق �أولويــات السياســات الوطنيــة وغاياتهــا الاســتراتيجية ذات العلاقــة فــي مجــال تطويــر المقــدرات وتمكيــن
النظــام تلــك التدخــلات الخاصــة بال�أولويــة السياســاتية الثالثــة« :تحســين نوعيــة التعليــم» فــي برامــج الخطــة القطاعيــة للتعليــم
 2017-2022التــي تتمثــل فــي ال�آتــي:
•تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص علــى مســتوى الــوزارة ومديريــات التربيــة
والتعليــم والمــدارس.
•تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاماً مع ال�إ دارة المستندة �إلى النتائج وال�أوصاف الوظيفية.
•تطوير وم�أسسة برامج ومسارات تدريب ال�إ داريين والفنيين.
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•زيادة عدد الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم.
•تطوير ال�إ مكانيات الفنية والبشرية والمادية اللازمة لتطوير القدرات البشرية في النظام التربوي.
•ربط التقدّم في المسار الوظيفي ببرامج تدريبية.
•اعتماد برامج متخصصة في القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي ال�إ دارة الوسطى والعليا.
•توطين التدريب وبناء القدرات.
•وضــع خطــة تدريــب اســتراتيجية علــى المواضيــع الحديثــة المتجــددة فــي مجــال الهندســة ونظــم البنــاء والطاقــة المتجــددة
لطواقــم الادارة العامــة لل�أبنيــة فــي الــوزارة والمديريــات.

االستراتيجية الوطنية األولى للتدريب لقطاع الخدمة المدنية 2020-2018
تــم البــدء بتطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة ال�أولــى  2020-2018عــام  2016بتنســيق مــن ديــوان الموظفيــن العــام وبشــراكة مــع
مراكــز ومعاهــد ودوائــر التدريــب الحكوميــة التخصصيــة وقــد تــم �إنهــاء ال�إ ســتراتيجية عــام  2018وبانتظــار �إقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء.
وتتطلــع الاســتراتيجية �إلــى وجــود» خدمــات مدنيــة متطــورة ،كفــؤة ذات جــودة عاليــة يقدمهــا موظفــو الخدمــة المدنيــة للمواطنيــن
والجهــات المســتفيدة ال�أخــرى» ،وتســعى �إلــى ذلــك مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف الاســتراتيجية للتدريــب والتــي تتمثــل فــي وجــود
ال� آتي:
�1.1إطار تنظيمي كفوء ومميز لتخطيط و�إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية.
2.2دوائر حكومية قادرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتدريب وخطط التدريب المنبثقة عنها.
3.3ضمان تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية من خلال تطوير شراكات محلية �إقليمية ودولية.
وكــون وزارة التربيــة والتعليــم �إحــدى �أكبــر وزارات الدولــة ،ولديهــا معهــد تدريــب متخصــص « المعهــد الوطنــي للتدريــب
التربــوي» فقــد شــاركت فــي بنــاء هــذه ال�إ ســتراتيجية وفــي رفــد الاســتراتيجية ب�أهــم احتياجــات القطــاع التربــوي بالــذات فــي المســار
ال�إ داري ،لــذا ينظــر �إلــى ال�إ ســتراتيجية الوطنيــة كمظلــة للتنميــة البشــرية المســتدامة والتــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي:
•بنــاء شــراكات مــع المدرســة الوطنيــة لــل�إ دارة والــوزارات ذات العلاقــة فــي تمكيــن موظفــي القطــاع التربــوي مــن خــلال المعهــد
الوطنــي للتدريــب التربــوي.
•توطيــن التدريــب مــن خــلال تدريــب مدربيــن وتمكيــن مقــدرات المعهــد ومدربيــه الحالييــن لتمكيــن وتنميــة مقــدرات العامليــن
فــي وزارة التربيــة والتعليــم.
وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية البرامج التدريبية في ثلاثة مسارات تدريبية هي:
أ�ولاً :برامج التدريب للمسار ال�إ داري ويقسم البرنامج في هذا المسار �إلى ثلاثة مستويات (القيادي ،وال�إ شرافي والتنفيذي).
ثانيــ ًا :برام ــج التدري ــب للمس ــار غي ــر التخصص ــي وتش ــمل مجموع ــة م ــن البرام ــج ذات المج ــالات النمطي ــة التخصصي ــة لع ــدد م ــن الوظائ ــف ف ــي
الدوائ ــر الحكومي ــة.
ثالث ًا :برامج التدريب للمسار التخصصي مثل دورات في مجال توظيف التكنولوجيا في التعليم ،وتعزيز التعليم المهني والتقني.
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تعريف بالمعهد الوطني للتدريب التربوي:

�أنشــئ المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي التابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي فلســطين عــام 2004م ،وتــم افتتاحــه رســمياً فــي
 2005/2/13م بدعــم مــن حكومــة مملكــة النرويــج بنــاء علــى خطــة طموحــة ورؤيــة جديــدة لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية؛
ل�إ حــداث نقلــة نوعيــة فــي تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية فــي جهــاز التربيــة والتعليــم .فالمعهــد الوطنــي هــو الجهــة الرســمية التــي
�أولــى لــه تمكيــن الكــوادر البشــرية فــي القطــاع التربــوي ،ضمــن رؤيــة ورســالة و�أهــداف اســتراتيجية تتمثــل فــي:

الرؤية:
�أن يكــون المعهــد مؤسســة �أكاديميــة مهنيــة مرجعيــة فــي مجــال �إعــداد المعلميــن ،وتنميــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع التربــوي
علــى مســتوى الوطــن.

الرسالة:
�إعــداد المعلميــن ،وبنــاء الكــوادر البشــرية ،والقيــادات التربويــة القــادرة علــى �إحــداث التغييــر النوعــي علــى مســتوى الوطــن ،مــن خــلال
تقديــم حــزم متكاملــة ومتجــددة مــن البرامــج فــي مجــال التعليــم وال�إ دارة والقيــادة ،وبمســتوى متميــز ،يواكــب التطــور المســتمر فــي
المعرفــة والتكنولوجيــا ،وتصميــم البرامــج التدريبيــة.

القيم:
•العدالة :تقديم التدريب وفق للاحتياج.
•تكافؤ الفرص :كل موظف له الحق في الحصول على التدريب وفق احتياجه ومتطلبات وظيفته.
•الثقة :تقديم برامج تدريبية ذات جودة ونوعية تقود �إلى رفع ال�إ مكانات وفق الاحتياج.
•الشراكة :تبنى وتنفذ وتتابع البرامج التدريبية بالشراكة مع جميع ال�إ دارات العامة والمؤسسات التربوية ذات العلاقة.
•المســؤولية :المعهــد الوطنــي مســئول عــن رفــع كفايــات العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم بكافــة المســتويات فيهــا،
والموظفــون مســؤولون عــن توظيــف هــذه الكفايــات فــي ســياق عملهــم ،وال�إ دارات الشــريكة مســؤولة عــن متابعــة توظيــف
هــذه الكفايــات.
•الاحتــرام :كل العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم لهــم نفــس التقديــر والاحتــرام كونهــم متســاوين فــي ال�إ نســانية مهمــا
كانــت درجــة كفاياتهــم ورتبهــم الوظيفيــة.

ال�أهداف الاستراتيجية:

تتمثل الاهداف الاستراتيجية للمعهد الوطني للتدريب التربوي بال�آتي:
•تطوير �أداء العاملين في الوزارة وقدراتهم ال�إ دارية والفنية والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم كافة.
•الاسهام في �إحداث تغيير نوعي في عمليتي التعليم والتعلم.
•تطوير النظام المؤسساتي وموارد المعهد.
•ال�إ سهام في تزويد متخذي القرار في الوزارة بالمعلومات التي تساعد في تطوير السياسات التربوية.
خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي
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استراتيجيات العمل في المعهد
إ�ن اســتراتيجيات العمــل فــي المعهــد الوطنــي فــي تنفيــذ مهامــه ســواء فــي مســار تدريــب المعلميــن والطواقــم
المســاندة لهــم ،أ�م فــي مســار تدريــب ال�إ دارييــن ،والاســتراتيجية المرتبطــة تتمثــل فــي ال�آتــي:
1.1تصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة لتنميــة المــوارد البشــرية فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي مســتوياتها العليــا والمتوســطة والتنفيذيــة
مــن خــلال:
–تطوير قاعدة البيانات الخاصة بتنمية الموارد البشرية.
–تنفيــذ دراســات لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة بالتنســيق مــع ال�إ دارات المختلفــة وفقــا للوصــف الوظيفــي للعامليــن
وتطلعــات الــوزارة.
–تطوير خطط استراتيجية و�إجرائية سنوية لتدريب ال�إ داريين.
–متابعة التدريب وتقييمه ،ودراسة �أثره.
2.2توظيف واسع للتكنولوجيا في العمليات التربوية �إدارياً وفنياً من خلال:
–تطوير نظام �إدارة المعلومات المحوسب.
–رصد احتياجات الفئات المختلفة في مهارات الحاسوب وتنفيذ برامج خاصة بها.
–استخدام التكنولوجيا في التدريب والت�أهيل.
–التعزيز لجهود الوزارة في �إنشاء مختبرات التكنولوجيا ،وشبك المدارس بال�إ نترنت.
–توظيف المنصات ال�إ لكترونية المتاحة في التدريب ال�إ لكتروني.
3.3التشبيك مع المؤسسات والجامعات المحلية ،والعربية ،والدولية؛ لتطوير برامج المعهد.
–عقد اتفاقيات تعاون مشتركة بين المعهد ،والمؤسسات التربوية ،ومعاهد التدريب المختلفة محلياً واقليمياً وعالمياً.
–تصميم وتنفيذ برامج عن بعد (ال�إ لكترونية) بالشراكة مع المؤسسات الخبيرة.
–ت�أهيل كادر وطني من المدربين بالتعاون مع المدرسة الوطنية لل�إ دارة ،ومعاهد التدريب والمؤسسات التربوية.
–تسويق عمل المعهد على المستويات المحلية ،وال�إ قليمية ،والعالمية.
4.4رفــد متخــذي القــرار وراســمي السياســات بالمعلومــات التــي تســاعد علــى تطويــر السياســات فــي مجــال التطويــر التربــوي مــن
خــلال:
–توصيات الملتقيات والمؤتمرات التربوية التي ينفذها المعهد.
–دراسات عن الاحتياجات التدريبية للفئات المختلفة.
–تقارير التقييم حول التدريب و�أثره على الفئات التدريبية كافة.
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5.5تطوير القدرات المادية والبشرية للمعهد بما يحقق التميز من خلال:
–تحديد احتياجات طاقم المعهد وبناء الخطط التطويرية وتنفيذها.
–تطوير هيكلية المعهد وخططه الاستراتيجية والسنوية.
–تطوير كادر من المعهد كمدربين وطنيين.
–تطوير البنية التحتية للمعهد.
–تطوير قاعدة البيانات.
–تطوير بوابة المعهد الالكترونية.
–تطوير معايير لجودة المعهد وتم ّيزه.

آ�لية اختيار المدربين:
يعتمد المعهد الوطني للتدريب التربوي �أكثر من طريقة للاستعانة بالمدربين في برامجه التدريبية:
1.1طاقــم المعهــد� ،إذ يشــارك مشــرفو التدريــب فــي برامــج ت�أهيــل المعلميــن ،والقيــادة المدرســية ،وال�إ شــراف التربــوي ،وبعــض
الــدورات التدريبيــة لل�إ داريين.
2.2خبراء واختصاصيون من وزارة التربية والتعليم في بعض برامج تدريب ال�إ داريين ،وال�إ شراف التربوي.
3.3خبــراء واختصاصيــون متطوعــون مــن الــوزارات ال�أخــرى كــوزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات ،والمعهد الفلســطيني
للماليــة العامــة والضرائــب� ،أو الجامعات.
4.4التعاقد مع خبراء واختصاصيين من خلال شركات ،ومؤسسات تدريبية معتمدة.
5.5التعاقد مع �أساتذة جامعات من خلال جامعاتهم� ،أو بشكل فردي.
6.6التعاقد مع خبراء تربويين بشكل فردي.

تقويم البرامج التدريبية:
ي�أخذ تقويم البرامج التدريبية �أكثر من شكل ومستوى ،ومرحلة ،ويتم ذلك وفق ال�آتي:
1 .1التقويــم البنائــي :مــن خــلال مراجعــة كل مجمــع مــن مجمعــات البرامــج التدريبيــة� ،أو المــوارد التدريبيــة بــدءاً بالتخطيــط ثــم
�أثنــاء تنفيــذ مراحــل التدريــب ،وتعديلهــا باســتمرار لمواءمــة المســتجدات ومتطلبــات التدريــب.
2 .2التقويم الختامي :بعد الانتهاء من الدورة� ،أو البرنامج التدريبي� ،أخذ تغذية راجعة ورضى المشاركين عن �أمور عدة تتمثل في:
–المادة التدريبية.
–المدرب.
–بيئة التدريب.
–�أساليب التدريب.
–�أساليب التقويم المستخدمة.
–ال�أهداف.
3 .3تقوي ــم الفاعلي ــة :يت ــم بع ــد الانته ــاء م ــن تنفي ــذ البرنام ــج التدريب ــي ،ويتخ ــذ ع ــدة مناح ــي للت�أك ــد م ــن تحقي ــق ال�أه ــداف
المرجـــوة مـــن التدريـــب ،ويتـــم قياســـها مـــن خـــلال (الامتحانـــات ،ر�أي المتدربيـــن ،ر�أي المدربيـــن ،اهتمـــام المتدربيـــن
وانتظامه ــم بالبرنام ــج التدريب ــي ،وملاحظ ــة مس ــتوى ال�أداء ف ــي مواق ــع العم ــل بع ــد انته ــاء التدري ــب).
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* ال�أنم ــوذج المس ــتخدم ف ــي تقوي ــم البرام ــج التدريبي ــة ه ــو �أنم ــوذج كيركباتري ــك ،ويتضم ــن ه ــذا ال�أنم ــوذج �أربع ــة مس ــتويات (رد
الفع ــل ،والتعل ــم ،والجان ــب التطبيق ــي ،والنتائ ــج) �أي �إن التقوي ــم يت ــم ضم ــن ث ــلاث مراح ــل ه ــي:
أ� .تقويم قبلي :يتم من خلال:
 تحديد الاحتياجات التدريبية. تطوير المواد التدريبية من قبل خبراء متخصصين في المجال من طواقم المعهد والشركاء.ب .أ�ثناء التدريب :وي�أخذ المستوى ال�أول والثاني والثالث من انموذج كيركباتريك:
 المستوى ال�أول :رد الفعل للمتدربين تقويم رضا. المستوى الثاني :التعلم. المستوى الثالث :الجانب التطبيقي وما يرتبط به من توجهات وتطبيقات للمهام (المشاريع والمهام).ج .بعد التدريب :ي�أخذ منحى:
 التغذية الراجعة ،والرضا عن فاعلية البرنامج. فاعلية البرنامج من ذوي العلاقة. تقييم ومناقشة المشاريع.ومــن ال�أدوات المســتخدمة فــي تقييــم برامــج التدريــب وفــق برامــج الت�أهيــل للمعلميــن والطواقــم المســاندة ،وبرامــج تدريــب
ال�إ دارييــن:
•�أنموذج تقييم الرضا اليومي.
•�أنموذج تقييم المدرب.
•�أنموذج تقييم الدورة �أو البرنامج.
•معايير تحكيم المبادرات والمشاريع ،وما يرتبط بها من مؤشرات للمعلمين ،ومديري المدارس والمشرفين.
•�أدوات قياس الكفايات التعليمية للمعلمين وما يرتبط بها من مؤشرات ومستويات للمرحلة الدنيا ،وال�أساسية ،والثانوية.
•�أدوات قياس الكفايات القيادية لمديري المدارس ،وما يرتبط بها من مؤشرات ومستويات.
برامج المعهد التدريبية
يعتبــر المعهــد الوطنــي مرجعيــة وزارة التربيــة والتعليــم فــي التدريــب؛ لــذا عهــد �إليــه مســؤولية تقديــم برامــج تدريبيــة تتناســب مــع
�أوصافهــم الوظيفيــة ومتطلبــات الت�أهيــل التربــوي ،يمكــن تصنيــف برامــج المعهــد التدريبيــة �إلــى:
أ�ولاً :برامــج التدريــب والت أ�هيــل التربــوي للمعلميــن والطواقــم المســاندة ،والتــي تهــدف إ�لــى إ�حــداث تغييــر نوعــي فــي
عمليتــي التعليــم والتعلــم وتتمثــل فــي:
برامج دبلوم مهني متخصص معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة:
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•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لت�أهيل معلمي .4-1
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لت�أهيل معلمي .9-5
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية.
•الدبلوم المهني المتخصص في ال�إ شراف التربوي.
برامــج دبلــوم مهنــي متخصــص رفعــت للاعتمــاد فــي النصــف ال�أول مــن العــام  2019مــن هيئــة الاعتمــاد والجــودة
وبانتظــار اعتمادهــا:
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لت�أهيل معلمي .12 10-
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في ال�إ شراف ال�إ رشادي.
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصة.
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المكتبات المدرسية.
برامج دبلوم مهني متخصص قيد العمل على الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة:
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لت�أهيل مربيات رياض ال�أطفال.
•برنامج الدبلوم المهني المتخصص لتعليم الكبار.
برامج التهيئة:
•المعلم الجديد .12-1
•مربيات رياض ال�أطفال.
•معلمات غرف المصادر.
•برامج التعليم المهني والتقني.
ثاني ًا :مسار التدريب ال�إ داري
يتضمن مجموعة برامج التدريب ال�إ داري التي تهدف �إلى تطوير �أداء العاملين في الوزارة ،وقدراتهم ال�إ دارية والفنية على مستويات
وزارة التربية والتعليم كافة؛ لتمكين النظام ال�إ داري ،ولتعزيز المساءلة ،والقيادة المبنية على النتائج ،والحوكمة وال�إ دارة.
تحديد احتياجات ال�إ داريين:
يقوم المعهد الوطني بجمع بيانات حول الاحتياجات التدريبية في وزارة التربية والتعليم ب�أكثر من طريقة و�أداة؛ كالاستبانات التي
توزع على ال�إ دارات العامة والمديريات ،ومن ملاحظات المتدربين الملتحقين بالتدريب ،ونتائج تقييم الدورات التدريبية المرتبطة
باحتياجاتهم التدريبية� ،إضافة لتحليل تقييم ال�أداء للموظفين ،والاحتياجات الخاصة لل�إ دارات العامة ،والجدول رقم (  ) 1يظهر
الاحتياجات التدريبية التي تم تجميعها عام  ،2018والتي تضمنت جميع الاحتياجات التي تم تجميعها في السنوات ال�أربع السابقة
للفئات الوظيفية المختلفة وتوزيعها وفق المجالات المعتمدة في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتدريب.
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لل�داريين وتوزيعها وفق مجالات الاستراتيجية الوطنية للتدريب
جدول ( :)1الاحتياجات التدريبية إ
الاحتياجات التدريبية

المجال

تطوير السياسات والتخطيط والبحث

 رسم سياسات. التخطيط ال�إ ستراتيجي وال�إ جرائي. التخطيط في ال�أزمات (خطط الطوارئ). التفكير الاحترافي. -الريادة والابداع.

 البحث العلمي. البحث ال�إ جرائي. حل المشكلات. المتابعة والتقييم. -قيادة التغيير.

إ�دارة الموارد البشرية

 اعداد التقارير تقييم ال�أداء. بناء الفريق والعمل كفريق. فن التحفيز. �إدارة ال�أفراد.� -إدارة التنافس والصراع الوظيفي.

 �إدارة الوقت. �إدارة ال�أزمات والمخاطر. �أخلاقيات وبروتوكول العمل المهني. تفويض صلاحيات. فن المقابلات.� -إدارة العمل في حالة الطوارئ.

الشؤون المالية

 اعداد الموازنات. التحليل المالي. �إعداد التقارير المالية. برنامج بيسان.� -إدارة العطاءات.

 تدقيق حسابات. المحاسبة الحكومية. المعايير الدولية للمحاسبة. �إدارة مالية.� -إدارة العقود.

تكنولوجيا المعلومات

 .Oracle .Graphic design .Access .ICDL .PowerPoint -شبكات الحاسوب.

 �إدارة �أمن المعلومات. �إدارة المعلومات. اكسل متقدم. قواعد البيانات. دورة متقدمة في تطبيقات الويب..Photoshop -

إ�دارة المشاريع

 تصميم المشاريع وكتابة المقترحات.� -إدارة المشاريع.

 -متابعة وتقييم المشاريع.

التدريب
العلاقات العامة

 �إعداد مواد تدريبية. اعداد مواد تدريبية �إلكترونية. تدريب مدربين. اللغات (انجليزي ،عبري). -البروتوكول وال�إ تيكيت.

 متابعة وتقييم التدريب. تصميم وتنفيذ تدريب �إلكتروني. -اتصال وتواصل.

التدقيق الداخلي

 -كتابة تقارير الرقابة.

 -الرقابة المالية وال�إ دارية.

خدمات الجمهور

 -اتصال وتواصل.

 -البروتوكول والاتيكيت.

الخدمات المساندة

 �أرشفة �إلكترونية. -كتابة التقارير.

 �إسعاف �أولي. -صياغة الكتب /الرسائل.

ال�إ حصاء

.SPSS -

 -تقارير �إحصائية.

الجودة

 تحليل ال�أداء المؤسسي. -ضبط الجودة.

� -إدارة الجودة
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مستويات التدريب ال�إ داري:
تتجــه وزارة التربيــة والتعليــم �إلــى اعتمــاد برامــج تدريــب �إدارييــن ،مبنيــة علــى الاحتياجــات التدريبيــة ومتطلبــات الوظيفــة ومتطلبــات
تحقيــق الخطــة القطاعيــة التعليميــة ،ضمــن ثلاثــة محــاور تتمثــل فــي:
1.1برامج تدريبية في مجالات عامة لل�إ داريين مرتبطة ب�أوصافهم الوظيفية ووفقا للمسمى الوظيفي.
2.2برامج تدريبية في مجالات تخصصية لل�إ داريين بمختلف مسمياتهم و�أوصافهم الوظيفية.
3.3برنامج تدريبي لتهيئة الموظف الجديد بالمهارات العامة والخاصة التي ترتبط بوصفه الوظيفي.
أ�ولاً :البرامــج التدريبيــة ال�إ داريــة العامــة المرتبطــة بالمســمى الوظيفــي هنــاك مجموعــة مــن المهــارات العامــة المتطلبــة لجميــع
موظفــي وزارة التربيــة والتعليــم� ،أو لمســميات وظيفيــة عامــة بغــض النظــر عــن ال�إ دارة العامــة التــي يعمــل بهــا �أو تابــع لهــا والتــي
تســاعد علــى تطويــر �أداء الموظفيــن وتمكينهــم مــن �أداء مهامهــم الوظيفيــة ،والجــدول ( )2يتضمــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة
ال�إ داريــة العامــة فــي كل برنامــج وهــي:
•برنامج المدير العام.
•برنامج المدير.
•برنامج رئيس القسم (�أو ما يوازيه).
•برنامج مدير المدرسة.
•برنامج ال�إ داريين.
•برنامج السكرتير.
•برنامج موظفي الخدمات ( �أذنة ،حراس ،سائقين)...،
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جدول ( :)2الدورات وورش العمل المتضمنة في البرامج التدريبية الخاصة بالمسميات الوظيفية المختلفة
الدورات وورش العمل التدريبية

المسمى الوظيفي

رسم السياسات ،قيادة التغيير� ،إدارة ال�أزمات والطوارئ.
مدير عام

التفكير الابتكاري ،والريادة وال�إ بداع.
تحليل وتطوير ال�أداء المؤسسي.
التخطيــط ال�إ ســتراتيجي والاجرائــي ،ادارة المشــاريع والمتابعــة والتقييــم ،وحــل المشــكلات ،و�إدارة
المخاطــر ،و�إدارة العمــل فــي حالــة الطــوارئ� ،أمــن معلومــات� ،إدارة المعلومــات.

مدير

تفويض الصلاحيات ،الريادة والابداع ،فن التحفيز ،تقييم ال�أداء ،وادارة الافراد.
�إدارة وضبط الجودة ،الاتصال والتواصل ،اللغة ال�إ نجليزية ،بناء الفريق ،البروتوكول

رئيس قسم أ�و ما يوازيه

بنــاء الفريــق ،وتقييــم ال�أداء ،وادارة الافــراد ،التخطيــط الاجرائــي ،وكتابــة مقترحــات المشــاريع ،والمتابعــة
والتقييــم ،كتابــة التقاريــر ،الاتصــال والتواصــل ،ادارة المعلومــات ،البروتوكــول ،صياغــة الرســائل ،ادارة
الوقــت ،لغــة انجليزيــة ،الريــادة والابــداع ،البحــث الاجرائــي� ،أمــن معلومــات.

مدير مدرسة

بنــاء الفريــق ،وتقييــم ال�أداء و�إدارة ال�أفــراد ،والتخطيــط ،كتابــة التقاريــر ،الاتصــال والتواصــل ،القيــادة
والادارة ،ادارة الوقــت ،حــل المشــكلات ،صياغــة الرســائل ،لغــة انجليزيــة ،الريــادة وال�إ بــداع ،البحــث
ال�إ جرائــي ،بنــاء مشــاريع تطويريــة ،البروتوكــول وال�إ تيكيــت ،تفويــض الصلاحيــات� ،أمــن المعلومــات� ،إدارة
المعلومــات ،التخطيــط الاســتراتيجي.

موظف إ�داري

الاتصــال والتواصــل� ،إدارة المعلومــات ،البروتوكــول� ،أرشــفة وتوثيــق ،والمراســلات ،كتابــة التقاريــر،
حاســوب� ،أمــن المعلومــات ،لغــة �إنجليزيــة.

سكرتير

الاتصــال والتواصــل� ،إدارة المعلومــات ،البروتوكــول� ،أرشــفة وتوثيــق ،والمراســلات ،اتصــال وتواصــل،
حاســوب� ،أمــن المعلومــات ،اللغــة ال�إ نجليزيــة.

موظف الخدمات

الاتصال والتواصل ،البروتوكول وال�إ تيكيت� ،إسعاف �أولي.

بالاســتناد �إلــى البرامــج التدريبيــة التــي يعمــل علــى اعتمادهــا فــي وزارة التربيــة والتعليــم لربطهــا بالمســار الوظيفــي للموظــف فـ�إن 31
دورة تدريبيــة �أساســية ســيتم اعتمادهــا لموظفــي الــوزارة ،كل وفــق مســماه الوظيفــي ،والبرنامــج التدريبــي الخــاص بــه ،والجــدول
رقــم ( )3يوضــح الــدورات التدريبيــة المتضمنــة فــي البرامــج التدريبيــة الخاصــة بالمســميات الوظيفيــة المختلفــة ،وعــدد الســاعات
المقترحــة لــكل منهــا.
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جدول ( :)3البرامج التدريبية ال�إ دارية العامة وتوزيعها حسب الفئة المستهدفة وعدد الساعات المقترحة لكل برنامج
الرقم

عنوان الدورة  /ورشة العمل

الفئة المستهدفة

عدد الساعات

1
2
3
4
5

قيادة التغيير
تخطيط استراتيجي
تخطيط �إجرائي
رسم السياسات
ادارة الافراد

6

نظم ادارة المعلومات

7
8
9
10
11
12
13
14

بناء وادارة الفريق
كتابة التقارير ب�أنواعها
الابداع الاداري والتفكير الاحترافي
فنيات ادارة السلوك
�إدارة مشاريع وكتابة مقترحات المشاريع
البحث ال�إ جرائي
تقييم ال�أداء
�أرشفة �إلكترونية Electronic Archiving

مديرون عامون
مديرو دوائر ،مديرو المدارس
مديرو دوائر ،رؤساء �أقسام ،مديرو المدارس
مديرون عامون
مديرو دوائر ،رؤساء �أقسام
رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر ،مديرو المدارس،
موظفون �إداريون ،سكرتاريا
رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر ،مديرو المدارس
رؤساء �أقسام ،موظفون �إداريون
مديرون عامون
مديرو المدارس
رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر ،مديرو المدارس
رؤساء �أقسام ،مديرو المدارس
رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر ،مديرو المدارس
موظفون �إداريون ،وسكرتاريا

5
25
25
5
30
25
20
5
30
50
25
25
25

15

المراسلات

السكرتاريا ،رؤساء �أقسام ،مديرو المدارس ،موظفون اداريون

25

16

اللغة ال�إ نجليزية

السكرتاريا ،رؤساء �أقسام ،موظفون اداريون ،مديرو دوائر

35

17

تفويض الصلاحيات

18

مهارات الاتصال والتواصل

19
20
21
22
23
24
25

ادارة الازمات والطوارئ
ادارة الوقت
مهارات الحاسوب
ادارة المخاطر
اسعاف اولي
الريادة وال�إ بداع
المتابعة والتقويم

26

البروتوكول والاتيكيت

27

فن التحفيز

28

�أمن المعلومات

29
30

ضبط وضمان الجودة
تحليل ال�أداء المؤسسي

مديرو دوائر ،مديرو المدارس
السكرتاريا ،رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر،
مديرو المدارس ،موظفو الخدمات
مديرون عامون
مديرو المدارس ،رؤساء �أقسام
موظفون �إداريون ،وسكرتاريا
مديرو دوائر
موظفو الخدمات
مديرون عامون ،رؤساء �أقسام ،مديرو دوائر ،مديرو المدارس
مديرو دوائر ،رؤساء �أقسام
مديرو دوائر ،مديرو المدارس ،رؤساء ال�أقسام ،موظفون
�إداريون ،سكرتاريا ،موظفو الخدمات
مديرو دوائر ،مديرو المدارس
مديرو دوائر ،مديرو المدارس ،رؤساء �أقسام،
موظفون �إداريون ،سكرتاريا.
مديرو دوائر
مديرون عامون

20

20
5

31

�إدارة الطوارئ

مديرو المدارس

20
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25

20
5
20
40
10
20
30
20
20
30
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لل�داريين مرتبطة بمسمياتهم و أ�وصافهم الوظيفية في ال�إ دارات العامة
ثاني ًا :برامج تدريبية في مجالات تخصصية إ
تهتـم هـذه البرامـج بتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للفئـة المسـتهدفة لتنميـة قدراتهـم فـي مجـال التخصـص والجـدول رقـم ( )4يظهـر
دورات تدريـب ال�إ دارييـن التخصصيـة وتوزيعهـا وفـق المسـمى الوظيفـي فـي ال�إ دارة العامـة ،وعـدد السـاعات المقترحـة لـكل دورة ،
ويقتصـر فـي الاغلـب علـى طلـب �أفـراد مـن مسـميات مختلفـة مـن الادارات العامـة يمكـن تقديـم خدمـات التدريـب لهـم مـن خـلال
�إلحاقهـم بـدورات تدريبيـة داخـل الوطـن او خارجـه بالتشـبيك مـع المعاهـد والمؤسسـات المتخصصـة بالتدريب مثـل :المعهد المالي
والمدرسـة الوطنيـة لـل�إ دارة ،ووزارة الاتصـالات والمعلومـات ...الخ.
جدول ( )4دورات تدريب ال�إ داريين التخصصية وتوزيعها وفق المسمى الوظيفي وال�إ دارات العامة وعدد الساعات المقترحة:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الفئة المستهدفة
رؤساء �أقسام المالية
دوائر المالية و�أقسامها
محاسبون
رؤساء �أقسام المالية
محاسبون من الوزارة والمديريات
رؤساء �أقسام وموظفي المالية
رؤساء �أقسام وموظفي المالية
رؤساء اقسام وموظفي المالية
رؤساء �أقسام و موظفي المالية
رؤساء اقسام العلاقات في الوزارة والمديريات
موظفو طباعة الكتب في مركز المناهج
المعهد الوطني
المعهد الوطني

30
25
30
20
30
25
25
35
30
25
45
60
35

مديرو الدوائر ورؤساء ال�أقسام المالية

30

رؤساء اقسام وموظفو التخطيط والقياس والتقويم
مشرفو تدريب ورؤساء اقسام المعهد الوطني
مهندسو الابنية من الوزارة والمديريات

30
30

مهندسو الابنية من الوزارة والمديريات

20

رؤساء اقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل
رؤساء اقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل
رؤساء �أقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل
رؤساء �أقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل

20
20
20
20

23

المهارات المتقدمة في التخطيط ووضع
الميزانيات والتنبؤ المالي

رؤساء �أقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل

30

24

تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة
القطاعين العام والخاص

رؤساء �أقسام وموظفو مالية ومحاسبة وحدة التكافل

20

25

�إدارة المشتريات

رؤساء اقسام وموظفو مالية ومحاسبة

20

14
15
16
17
18
19
20
21
22

18

عنوان الدورة
تدقيق الحسابات
المحاسبة الحكومية
المعايير الدولية للمحاسبة
ادارة العقود
تحليل مالي باستخدام Excel
�إدارة العطاءات
�إعداد التقارير المالية
الادارة المالية
الرقابة المالية وال�إ دارية
مهارات الاتصال مع وسائل الاعلام
التصميم الجرافيكي
�إعداد مدربين (مستوى اول)
�إعداد مدربين (مستوى متقدم)
اعداد الموازنات المستندة على البرامج
والمشاريع
تحليل احصائي  spssمستوى متقدم
تصميم التدريب ال�إ لكتروني
�إدارة العقود والتحكيم
المناقصات للاشغال والخدمات الاستشارية/
ادارة عقود الاشغال والخدمات الاستشارية
بناء وادارة المحافظ الاستثمارية
تقييم المخاطر الاستثمارية والمالية
الصكوك ال�إ سلامية و�إدارة الاستثمارات
�إدارة المخاطر المالية وتحليل ال�أداء المالي
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عدد الساعات المقترحة

26

استخدام نظرية  IRTفي بناء اختبارات
التحصيل

رؤساء اقسام وموظفون من الوزارة والمديريات
القياس والتقويم

27

معايير نماذج الاختبارات للوصول لنماذج
متكافئة

رؤساء اقسام وموظفون من الوزارة والمديريات
القياس والتقويم

20

28

دورة لغة عبرية

رؤساء اقسام وموظون
ومديرو دوائر الشؤون ال�إ دارية والمالية

20

رؤساء اقسام وموظفو الشؤون الادارية

20

رؤساء اقسام وموظفو الشؤون الادارية والتقنيات

20

29
30

الريادة المعلوماتية
Web Application Development

20

Andriod Application
DEVELOPMENT

رؤساء اقسام وموظفو الشؤون الادارية والتقنيات

20

32

Advanced ORACLE Developer

رؤساء اقسام وموظفو الشؤون الادارية والتقنيات

20

33

التدريب على برنامج  NVIVOلتحليل
البيانات النوعية

رؤساء اقسام وموظفون من المعهد الوطني

20

34

الدراما في التعليم

مشرفو التدريب المعهد الوطني

20

35

قانون الشراء واللوازم

مديرو دوائر ورؤساء �أقسام المعهد الوطني

20

36

مجتمعات التعلم المهنية

مشرفو تدريب المعهد الوطني

20

37

تخطيط و�إدارة المؤتمرات

مديرو دوائر ورؤساء اقسام من المعهد الوطني

20

38

بيئة مودل

مشرفو تدريب المعهد الوطني

20

39

لبنات التعلم (تصميم التعليم)

مشرفو تدريب المعهد الوطني

20

40

big data analytics
&amp;amp;maagement software

مبرمجون من التخطيط

20

41

برنامج بيسان

رؤساء �أقسام وموظفو التخطيط والمالية

20

42

MVC Core 2.0

مبرمجون وموظفو حاسوب

20

43

�إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي

مديرو دوائر

20

31

خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي

19

ثالث ًا :برنامج تهيئة الموظف الجديد
تهتــم هــذه البرامــج بتهيئــة الموظفيــن الجــدد بمختلــف مســمياتهم الوظيفيــة للوظيفــة العموميــة ،والجــدول رقــم ( )5يظهــر محــاور
البرنامــج التدريبــي لتهيئــة الموظفيــن الجــدد ،وتوزيعهــا وفــق المســمى الوظيفــي ،وعــدد الســاعات المقترحــة لــكل محــور.
جدول ( )5الدورات التدريبية لتهيئة الموظفين ال�إ داريين الجدد وتوزيعها وفق المسمى الوظيفي وعدد الساعات المقترحة لكل منها
الرقم

محاور البرنامج

الفئة المستهدفة

عدد الساعات المقترح

1

مدونة السلوك و�أخلاقيات الوظيفة العامة

الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019

5

الحقوق والواجبات الوظيفية للموظف العام الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019
(قانون الخدمة المدنية)

5

2
3

النوع الاجتماعي

4

�أساسيات المالية العامة

5

التنظيم ال�إ داري والهيكل التنظيمي

6

�أساسيات التشريعات المتعلقة بقانون
التقاعد

7

20

الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019
الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019
الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019

2.5

الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019

5

استخدام تكنولوجيا المعلومات للموظف في الموظفون الجدد من الوزارة والمديريات والمدارس
من جميع المسميات تعيينات 2020-2019
القطاع العام (�أمن المعلومات)
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2.5
2.5

2.5

الـــخـــطــــــة
الـتـنـفـيذيــة
للعام 2020

خطة المعهد التنفيذية للعام :2020

تتضمــن الخطــة التنفيذيــة البرامــج التــي اعتمدهــا المعهــد ،والتــي ســيقوم بتنفيذهــا ،خــلال العــام  2020بالاســتناد �إلــى
خطــة وزارة التربيــة والتعليــم للعــام  2020؛ للمســاهمة فــي تحقيــق �أهدافهــا ،والتــي تســتهدف العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم
بمســتوياتهم المختلفــة (الــوزارة ،المديريــات ،والمــدارس ،وريــاض ال�أطفــال) ،مــن معلميــن وطواقــم مســاندة و�إدارييــن فــي البرامــج
ال�أربعــة :التعليــم ال�أساســي ،والثانــوي ،والحوكمــة وال�إ دارة ،وريــاض ال�أطفــال ،والخطــة التنفيذيــة لتحقيــق كل مخــرج فــي البرامــج
ال�أربعــة بمــا تتضمنــه مــن غايــات� ،أهــداف فرعيــة ،مشــاريع ،مخرجــات ،و�إجــراءات لتحقيــق المخرجــات ضمــن جدولــة زمنيــة،
�إضافــة لاســتكمال التدريــب فــي برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التعليــم ،والقيــادة ،وتهيئــة المعلــم الجديــد للملتحقيــن
خــلال العــام  ، 2020/2019والبــدء بتنفيــذ �أنشــطة جديــده للعــام  ، 2021/2020وفيمــا ي�أتــي عــرض موجــز ل�أنشــطة المعهــد للعــام
 2020بالاســتناد �إلــى خطــة الــوزارة للعــام  2020لهــا:

برنامج رياض ال�أطفال

أ�ولاً :برنامج تهيئة مربيات ال�أطفال:
الغاية ()2
الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهــلات مــن المربيــات والمديــرات والمشــرفات فــي ريــاض ال�أطفــال الخاصــة والحكوميــة مــن
 36.2%فــي العــام � 2020إلــى  59%فــي العــام  2022وفــق اســتراتيجية تدريــب المعلميــن.
 950مربية رياض �أطفال تم تطوير كفاءتهم ،و 35مشرفة رياض �أطفال سنوياً.

المشروع

تطوير كفاءة رياض ال�أطفال الحكومية والخاصة.

المخرج
2.2.1

100معلمة رياض �أطفال حكومي تم ت�أهيلهم ضمن برنامج التهيئة لرياض ال�أطفال.

ال�إ جراءات
تاريخ بدء التدريب

 9لقاءات وجاهية و 18حلقة تعلم.
�آب� 2020/أيار.2021/

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للتعليم العام.

ثانيا :الدبلوم المهني المتخصص في ت أ�هيل مربيات ال�أطفال:
الغاية ()2
الهدف الفرعي
المشروع
المخرج 2.2.2
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التدريب

زيــادة نســبة المؤهــلات مــن المربيــات والمديــرات والمشــرفات فــي ريــاض ال�أطفــال الخاصــة والحكوميــة مــن
 36.2%فــي العــام � 2020إلــى  59%فــي العــام  2022وفــق اســتراتيجية تدريــب المعلميــن.
950مربية رياض �أطفال تم تطوير كفاءتهم و  35مشرفة رياض �أطفال سنوياً.
تطوير كفاءة رياض ال�أطفال الحكومية والخاصة.
100معلمة رياض �أطفال تم ت�أهيلهم ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص لرياض ال�أطفال.
9لقاءات وجاهية و 18حلقة تعلم.
لاحقا بعد اعتماد البرنامج.

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للتعليم العام.
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برنامج التعليم ال�أساسي

أ�ولا :تطوير قدرات معلمي الصفوف :4-1
الغاية ()2
الهدف الفرعي
المشروع

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام  2017الــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022
زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن ،والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــرا ً ،معلم ـاً ،ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020
ت�أهيل المعلمين في المدارس ال�أساسية ضمن سياسات ،ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)9-1

المخرج 2.1.1

75معلما من معلمي الصفوف  4-1تم ت�أهيلهم في ضوء الكفايات ،والمعايير المهنية للمعلم بالتعاون مع الجامعات.

ال�إ جراءات

تطويــر المجمعــات التدريبيــة بالشــراكة مــع الجامعــات الشــريكة ،تحديــث بيانــات المعلميــن المرشــحين للالتحــاق
ببرنامــج ت�أهيــل المعلميــن ،التعاقــد مباشــرة مــع الجامعــات الشــريكة لتنفيــذ برامــج التدريــب ،تنفيــذ التدريــب فــي
الجامعــات ل  75معلمــا فــي الجامعــات المحليــة.

تاريخ بدء التدريب

�آب� 2020-/أيار.2021/

ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والت�أهيــل التربــوي ،الجامعــات الفلســطينية (القــدس المفتوحــة ،القــدس ،الخليــل ،النجــاح،
ال�إ دارات العامة الشريكة ومــن غــزة جامعــة ال�أزهــر).

ثانيا :تطوير قدرات معلمي الصفوف :9-5
الغاية ()2
الهدف الفرعي
المشروع
المخرج 2.1.2
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التدريب
ال�إ دارات العامة الشريكة

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام � 2017إلــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022
زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــراً معلمــاً ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020
ت�أهيل المعلمين في المدارس ال�أساسية ضمن سياسات ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)9-1
 500معلماً من معلمي الصفوف  10-5تم ت�أهيلهم في ضوء الكفايات و المعايير المهنية للمعلم.
تنفيذ التدريب في المديريات ل  500معلم بالتعاقد مع خبراء؛ لتعويض النقص في المدربين.
�آب� 2020-/أيار.2021/
ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي.

ثالثا :تهيئة مدير المدرسة على مهارات أ�ساسية في القيادة:
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام � 2017إلــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــراً معلمــاً ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020

المشروع
المخرج 2.1.3
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ
ال�إ دارات العامة الشريكة

ت�أهيل المعلمين في المدارس ال�أساسية ضمن سياسات ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)9-1
 75مدير مدرسة جديد تم ت�أهيلهم على مهارات �أساسية في القيادة (دورة التهيئة).
حصــر �أســماء المعلميــن المرشــحين وفقـاً للمعاييــر المتفــق عليهــا مــع المتابعــة الميدانيــة ،مراجعــة المــادة التدريبيــة
وتطويرهــا ،وتنفيــذ التدريــب فــي التجمعــات المناطقيــة.
�آب 2020/
ال�إ دارة العامة للمتابعة الميدانية.
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رابعا :الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية:
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام � 2017إلــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــراً معلمــاً ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020

المشروع
المخرج 2.1.6
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التدريب

الدبلوم المهني المتخصص.
 60مدير مدرسة جديداً �أنهوا دبلوما مهنيا متخصصا في القيادة المدرسية الضفة فقط
تنفيذ برامج الدبلوم المهني في المعهد وفي المديريات.
�آب� 2020-/أيار.2021/

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للمتابعة الميدانية.

خامسا :دعم السياسات في الوزارة ،ورفدها بمعطيات مسانده ومؤشرات نوعية:
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام � 2017إلــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــراً معلمــاً ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020

المشروع
المخرج 2.1.7
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التدريب

الدبلوم المهني المتخصص.
 2دراســة ذات علاقــة ببرنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التعليــم وتحقيــق الكفايــات التعليميــة فــي الضفــة
نفــذت لمديــري المــدارس.
بنــاء �أدوات الدراســة ،تحكيمهــا ،توزيعهــا علــى العينــة ،جمــع البيانــات ،تحليــل البيانــات ،النتائــج ،التوصيــات،
الطباعــة والنشــر للدراســات.
�أيار .2020/

ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والت�أهيــل التربــوي ،ال�إ دارة العامــة للقيــاس والتقويــم ،ال�إ دارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة،
ال�إ دارات العامة الشريكة مركــز البحــث والتطويــر ،ال�إ دارة العامــة للتخطيــط .

سادسا :برنامج التهيئة (للمعلم الجديد).
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الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات وت�أهيلهــم مــن ( )60.4%فــي العــام � 2017إلــى  75.4%فــي نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس ال�أساســية الحكوميــة
لتشــمل ( )9275مديــراً معلمــاً ومشــرفاً فــي نهايــة العــام .2020
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المشروع

الدبلوم المهني المتخصص.

المخرج 2.1.9

تدريــب  600معلم ـاً جديــداً ضمــن برنامــج تهيئــة المعلــم الجديــد فــي التعليــم فــي الضفــة فقــط (واســتكمال
تدريــب  1200معلّمــا جديــدا ضمــن برنامــج تهيئــة المعلــم الجديــد).

ال�إ جراءات

عقــد ورش عمــل تدريبيــة علــى برنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص ،تطويــر مــواد تدريبيــة بشــكل تشــاركي مــع
مشــرفي التّدريــب فــي ال�إ دارة العلا ّمــة لل�إ شــراف ،عقــد اجتماعــات تنســيق ّية مــع المد ّربيــن؛ لمناقشــة المج ّمعــات
التّدريب ّيــة المطـ ّورة ،تنفيــذ التدريــب ،مناقشــة خطــط المعلّميــن التّطويريّــة.

تاريخ بدء التدريب

�آب � /2020أيار .2021

هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم ،ال�إ دارة العامــة للشــؤون ال�إ داريــة ،ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والت�أهيــل التربــوي ،التعليــم
ال�إ دارات العامة الشريكة العــام ،ال�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة ،التعليــم المهنــي.

برنامج التعليم الثانوي:

أ�ولا :ت أ�هيل معلمي المرحلة الثانوية 12-10
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات مــن  38.8%عــام � 2017إلــى % 51.7حتــى نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة مــن
بنســبة  3%للعــام .2020

المشروع

ت�أهيل المعلمين في المدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)12-10

المخرج
2.1.1

 100معل ــم ومعلم ــة ت ــم ت�أهيله ــم م ــن غي ــر المؤهلي ــن حس ــب معايي ــر ت�أهي ــل وتدري ــب المعلمي ــن للصف ــوف
(( )12-10واس ــتكمال تدري ــب  25معلمــاً التحق ــوا بالبرنام ــج (.)2020-2019

ال�إ جراءات

تحديــد معاييــر اختيــار المعلميــن ،واختيــار الفئــة المســتهدفة  ،تحديــد مراكــز التدريــب المناطقيــة ،تطويــر المــواد
التدريبيــة ،بنــاء البرنامــج الزمنــي للقــاءات الوجاهيــة وحلقــات التعلــم ،حجــز المبالــغ الماليــة� ،إرســال ســلف
ماليــة للمديريــات للبــدء بالعمــل ،افتتــاح التدريــب وتنفيــذ التدريــب وتقييــم التدريــب �أولا ً بـ�أول ،عمــل مؤتمــرات
مناطقيــة لعــرض مشــاريع تخــرج المعلميــن.

تاريخ بدء التدريب
ال�إ دارات العامة الشريكة

�أيلول� /2020/أيار .2021
ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي.

ثاني ًا :تهيئة مدير المدرسة على مهارات أ�ساسية في القيادة
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات مــن  38.8%عــام � 2017إلــى % 51.7حتــى نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة مــن
بنســبة  3%للعــام .2020

المشروع

ت�أهيل المعلمين في المدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)12-10
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المخرج 2.1.4
الاجراءات
تاريخ بدء التدريب
ال�إ دارات العامة الشريكة

 25معلماً مرشحاً لمنصب مدير مدرسة تم ت�أهيلهم على مهارات �أساسية في القيادة (تهيئة) في الضفة.
�إرســال كتــاب ترشــيح للمديريــات وفــق معيــار مــن �أخــذ دورة التهيئــة ،حجــز مبلــغ مالــي ،مراجعــة المجمــع
التدريبــي ،تصويــر نســخ بعــدد المشــاركين ،تحديــد مناطــق التدريــب� ،إرســال كتــب دعــوة مرفقــة بال�أســماء،
والجــدول الزمنــي ،و�أماكــن التنفيــذ ،تنفيــذ التدريــب مــن قبــل مدربيــن مــن داخــل النظــام ،تقييــم التدريــب.
تشرين �أول.2020/
ال�إ دارة العامة للمتابعة الميدانية.

ثالث ًا :الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات مــن  38.8%عــام � 2017إلــى % 51.7حتــى نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة مــن
بنســبة  3%للعــام .2020

المشروع
المخرج 2.1.5

ال�إ جراءات

تاريخ بدء التدريب
ال�إ دارات العامة الشريكة

الدبلوم المهني المتخصص.
 40مديرا �أنهوا برنامج القيادة المدرسية.
تصميــم خطــة زمنيــة لتنفيــذ مســاقات التدريــب علــى مــدار ســنة ،حجــز مالــي لتنفيــذ التدريــب  ،تنفيــذ اللقــاءات
الوجاهيــة وحلقــات النقــاش والتعلــم ً تنفيــذ التدريــب بواقــع  9لقــاءات وجاهيــة و 18حلقــة نقــاش ،و تنفيــذ
مشــروع التخــرج (بحــوث �إجرائيــة ،ودراســة حالــة) ،عقــد لقــاء عــام لعــرض ومناقشــة مشــاريع التخــرج ،تصحيــح
الواجبــات ،تقييــم التدريــب والمتدربيــن ،تخريــج المتدربيــن الذيــن �أكملــوا متطلبــات الحصــول علــى برنامــج دبلــوم
مهنــي متخصــص فــي القيــادة.
�آب� 2020-/أيار.2021/
ال�إ دارة العامة للمتابعة الميدانية.

رابع ًا :الدبلوم المهني المتخصص في التعليم (التهيئة)
الغاية ()2

زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــلات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية �إعــداد المعلميــن
والمعلمــات مــن  38.8%عــام � 2017إلــى % 51.7حتــى نهايــة العــام .2022

الهدف الفرعي

زيــادة نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة مــن
بنســبة  3%للعــام .2020

المشروع

ت�أهيل المعلمين في المدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير الت�أهيل التربوي المهني (.)12-10

المخرج 2.1.3

تدريــب  200معلــم جديــد ضمــن برنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التعليــم فــي الضفــة فقــط (واســتكمال
تدريــب  300معلــم جديــد ملتحقيــن فــي العــام .)2020-2019

الاجراءات

تحديــد معاييــر اختيــار المعلميــن ،واختيــار الفئــة المســتهدفة ،التعاقــد مــع مدربيــن ،تحديــد مراكــز التدريــب
المناطقيــة ،بنــاء البرنامــج الزمنــي للقــاءات الوجاهيــة وحلقــات التعلــم ،حجــز المبالــغ الماليــة� ،إرســال ســلف ماليــة
للمديريــات للبــدء بالعمــل ،افتتــاح التدريــب وتنفيــذ التدريــب وتقييــم التدريــب �أولا ً بـ�أول ،عمــل مؤتمــرات مناطقيــة
لعــرض مشــاريع تخــرج المعلــم.

تاريخ بدء التدريب

�آب� 2020-/أيار.2021/

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي ،التعليم العام ،التعليم المهني ،ال�إ رشاد والتربية الخاصة.
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وال�دارة:
برنامج الحوكمة إ

أ�ولاً :تطبيق استراتيجية تدريب ال�إ داريين بناء على الاحتياج و أ�ثر التدريب
الغاية ()1

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص علــى مســتوى الــوزارة ومديريات
التربيــة والتعليــم والمــدارس  1397متدرب ومســتفيد ســنوياً.

الهدف الفرعي

تطبيق استراتيجية لتطوير القدرات ال�إ دارية انسجاماً مع ال�إ دارة المستندة على النتائج وال�أوصاف الوظيفية سنوياً.

المشروع
المخرج 1.1.1
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطبيق استراتيجية تدريب ال�إ داريين.
تطبيق استراتيجية تدريب ال�إ داريين بناء على الاحتياجات ،و�أثر التدريب ،الضفة فقط.
تحديد ال�أولويات للاحتياجات التدريبية لل�إ داريين.
حصــر حاجــة الميســرين والمدربيــن وقســم الدراســات مــن المراجــع والمصــادر اللازمــة لخدمــة البرامــج التدريبيــة
والدراســات ،التواصــل مــع مــع دور النشــر ،عمــل اســتدراج ،شــراء الكتــب والمصــادر.
شباط  -كانون أ�ول .2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة جميع ال�إ دارات العامة في الوزارة.

ثانيـ ًا :تطويــر قــدرات طاقــم المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي فــي تصميــم وتنفيــذ التدريــب ال�إ لكترونــي فــي التعليــم،
والدرامــا ،وتدريــب المدربيــن
الغاية ()1
الهدف الفرعي
المشروع
المخرج 1.2.1
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص على مســتوى الــوزارة ومديريات
التربيــة والتعليــم والمدارس 1397 ،متدرباً ومســتفيداً ســنوياً.
تطوير وم�أسسة برامج ومسارات تدريب ال�إ داريين والفنيين بمعدل  32مدرباً و� 5أدلة تدريب سنوياً.
تدريب المدربين من الوزارة والاداريين.
تدريــب موظفــي المعهــد وفــق احتياجاتهــم التدريبيــة بهــدف تطويــر قدراتهــم ،ومهاراتهــم العامــة ،والتخصصيــة،
الضفــة فقــط.
طــرح عطــاء تحليــل العطــاء ،حجــز مالــي� ،إرســال كتــاب الدعــوة ،تحضيــر اللوجســتيات ،حجــز قاعــة تنفيــذ
التدريــب مــن قبــل المــدرب الــذي تــم التعاقــد معــه ،تقييــم التدريــب.
حزيران – �آب .2020 /

ال�إ دارات العامة الشريكة طاقم المدربين في المعهد الوطني للتدريب التربوي.

ثالث ًا :تدريب ال�إ داريين على المهارات العامة
الغاية ()1
الهدف الفرعي
المشروع
المخرج 1.4.1
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ
ال�إ دارات العامة الشريكة

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص علــى مســتوى الــوزارة
ومديريــات التربيــة والتعليــم والمــدارس  1397متدربــاً ،ومســتفيداً ســنوياً.
زيادة عدد ال�إ داريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم بمقدار � 803أشخاص سنوياً.
تدريب ال�إ داريين على المهارات التخصصية.
 200من الكوادر الفنية ،وال�إ دارية في الوزارة  ،والمديريات تم تدريبهم على مهارات عامة.
توزيــع الاحتياجــات علــى الموظفيــن مــن خــلال وصفهــم الوظيفــي �أو مــن خــلال تطورهــم المهنــي ،ومــن
خــلال احتياجــات مســتجدات العمــل تحديــد المجــالات الرئيســة وهــي التخطيــط والتنميــة البشــرية ،والتقييــم،
التكنولوجيــا وعلاقــات عامــة ودوليــة و�إدارة ماليــة ،حجــز مالــي ،طــرح عطــاء ،تعاقــد مــع مدربيــن ،تنفيــذ
التدريــب ،تقييــم التدريــب.
�آذار -تشرين ثاني .2020/
جميع ال�إ دارات العامة المعنية ،المدرسة الوطنية لل�إ دارة.
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رابع ًا :تدريب ال�إ داريين على المهارات التخصصية
الغاية ()1
الهدف الفرعي
المشروع

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص على مســتوى الــوزارة ومديريات
التربيــة والتعليــم والمــدارس  1397متدرباً ومســتفيداً ســنوياً.
زيادة عدد ال�إ داريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم بمقدار � 803أشخاص سنوياً.
تدريب ال�إ داريين على المهارات التخصصية.

المخرج 1.4.2

 250مــن الكــوادر ال�إ داريــة فــي الــوزارة والمديريــات تــم تدريبهــم علــى مهــارات تخصصيــة (دورة لمشــرفي الكشــافة
والمرشــدات دورة لموظفــي التدقيــق علــى نظــام التدقيــق علــى ال�أقســام ال�إ داريــة مــن خــلال تحليــل المخاطــر،
دورة فــي التعليــم الجامــع للتربيــة الخاصــة ،دورة لموظفــي العلاقــات حــول ال�إ عــلام الجديــد والتصويــر الصحفــي
دورة لموظفــي الرقابــة علــى �آليــات تنفيــذ القانــون ومجــال التحقيــق دورة للنشــاطات الطلابيــة علــى الموســيقى
والمســرح ،دورة لصنــدوق التكافــل علــى نظــام ال�أرشــفة المحوســب ،دورة للنــوع الاجتماعــي علــى �إدمــاج النــوع
الاجتماعــي فــي البرامــج ،دورة لل� أبنيــة علــى مواضيــع عــدة ،دورة لل� أبنيــة خارجيــة ،دورة للديــوان علــى التوعيــة
والتثقيــف والفندقــة.

ال�إ جراءات

توزيــع الاحتياجــات علــى الموظفيــن مــن خــلال وصفهــم الوظيفــي� ،أو مــن خــلال تطورهــم المهنــي ،ومــن
خــلال احتياجــات مســتجدات العمــل تحديــد المجــالات الرئيســة وهــي :التخطيــط ،والتنميــة البشــرية ،والتقييــم،
التكنولوجيــا ،وعلاقــات عامــة ودوليــة و�إدارة ماليــة ،حجــز مالــي ،طــرح عطــاء ،تعاقــد مــع مدربيــن ،تنفيــذ
التدريــب ،تقييــم التدريــب.

تاريخ بدء التنفيذ

�آذار -تشرين ثاني .2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة جميع ال�إ دارات العامة المعنية ،المدرسة الوطنية لل�إ دارة.

خامس ًا :برنامج تهيئة الموظف الجديد
الغاية ()1
الهدف الفرعي
المشروع
المخرجات 1.4.3
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص علــى مســتوى الــوزارة ومديريات
التربيــة والتعليــم والمــدارس  1397متدرباً ومســتفيداً ســنوياً.
زيادة عدد ال�إ داريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم بمقدار  803شخص سنوياً.
تدريب ال�إ داريين على المهارات العامة والتخصصية.
 1500موظف �أداري جديد تم تهيئتهم على المهارات ال�أساسية في ال�إ دارة
التواصــل مــع ال�إ دارة العامــة للشــؤون ال�إ داريــة ،لتحديــد عــدد الموظفيــن الجــدد ،ليتــم تهيئتهــم ،واختيــار المدربيــن
بالطــرق الماليــة وال�إ جــراءات الســليمة لتنفيــذ التدريــب ،وتنفيــذ التدريــب وتقييمــه.
ال�أسبوع ال�أول والثاني من شهر تموز .2020

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للشؤون ال�إ دارية ،ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي ،مديريات التربية والتعليم.

سادس ًا :تطوير حوسبة ال�أنظمة ال�إ دارية
الغاية ()3
الهدف الفرعي
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تحســين البيئــة الماديــة اللازمــة ل�إ دارة النظــام التربــوي علــى كافــة المســتويات ،واســتخدامها بكفــاءة وفعاليــة بنســبة
 38%مــن ال�أبنيــة ال�إ داريــة ســنوياً و � 9أنظمــة ســنوياً.
اســتكمال حوســبة النظــم ال�إ داريــة ،والماليــة والعمــل علــى تكاملهــا بمــا ينســجم مــع التوجهــات فــي الحكومــة
ال�إ لكترونيــة بمعــدل � 9أنظمــة محوســبة ســنوياً.

خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي

المشروع

تطوير ال�أنظمة المحوسبة.

المخرج 3.2.7

عقــود صيانــة تــم عقدهــا مــع الشــركات المطــورة ل�أنظمــة المعهــد الوطنــي المحوســبة ،عقــد مــع شــركة ال�إ ســراء
المطــورة لنظــام  ،MISوعقــد اخــر مــع شــركة نــور ســوفت المطــورة لنظــام المكتبــة المحوســب فــي الضفــة فقــط.

ال�إ جراءات

الحصــول علــى عــرض ســعر مــن الشــركة صاحبــة الامتيــاز ال�إ ســراء ،عقــد اجتمــاع للجنــة الفنيــة لدراســة عــرض
الصيانــة .توثيــق محضــر الاجتمــاع والتوصيــات .رفعهــا �إلــى ال�إ دارة العامــة للماليــة لاعتمادهــا .عقــد صيانــة ســاري
لمــدة عــام لنظــام  misمــن شــركة ال�إ ســراء.

تاريخ بدء التنفيذ

نيسان -تموز.2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة المستشار القانوني ،ال�إ دارة العامة للشؤون المالية ،ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية.

سابع ًا :تطوير الموقع ال�إ لكتروني لكلية إ�عداد المعلمين والتطوير التربوي (المعهد الوطني للتدريب التربوي).
الغاية ()1

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط وال�إ دارة وفــي مجــالات الاختصــاص علــى مســتوى الــوزارة ومديريــات
التربيــة والتعليــم والمــدارس  1397متدربـاً ومســتفيداً ســنوياً.

الهدف الفرعي

تطويــر ال�إ مكانيــات الماديــة اللازمــة لتطويــر القــدرات البشــرية فــي النظــام التربــوي بمعــدل  594وحــدة �أثــاث ،و�أجهــزة
مكتبيــة و � 5أنظمــة �إداريــة ســنوياً.

المشروع

تحديث شبكة الوزارة والمديريات ومواقعها ال�إ لكترونية

المخرجات 1.5.4

الموقــع ال�إ لكترونــي لكليــة �إعــداد المعلميــن (المعهــد الوطنــي) تــم تحديثــه وتطويــره لمواجهــة المســتجدات وفــق
البرامــج التدريبيــة لتناســب الغــرض المطلــوب.

ال�إ جراءات

التعاقــد مــع خبيــر ،تطويــر ســيرفرات ومــا يرتبــط بهــا للمحافظــة علــى البنيــة التحتيــة للموقــع ،مكونــات برمجيــة
جاهــزة� .أنظمــة تشــغيل وحمايــة ،وتراخيــص.

تاريخ بدء التنفيذ

مرتبط بالموافقة على مقترح تحويل المعهد الوطني لكلية �إعداد معلمين وتطوير تربوي.

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية ،ال�إ دارة العامة للوازم.

ثامن ًا :تطوير هيكلية المعهد الوطني لتصبح كلية إ�عداد معلمين وتطوير تربوي
الغاية ()2
الهدف الفرعي
المشروع
المخرجات 2.3.1
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطوير ال�أطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل في قطاع التعليم على كافة المستويات.
تعديــل الهيــكل التنظيمــي وال�أوصــاف الوظيفيــة للــوزارة والمؤسســات التابعــة لهــا بمــا ينســجم ويحقــق �أهــداف الخطــة
الاســتراتيجية والبرامج حســب الخدمة بنســبه .100%
الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
هيكلية المعهد الوطني تم تحديثها لتصبح كلية �إعداد معلمين وتطوير تربوي.
عمل مكتبي.
مرتبط بالموافقة على مقترح تحويل المعهد الوطني لكلية �إعداد معلمين وتطوير تربوي.

ال�إ دارات العامة الشريكة ال�إ دارة العامة للتخطيط التربوي ،لجنة السياسات بالوزارة.
خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي
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تاسع ًا :إ�جراء دراسات تربوية
الغاية ()4
الهدف الفرعي
المشروع
المخرج 4.1.4
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطويــر وتفعيــل �أطــر صناعــة السياســة واتخــاذ القــرار والمتابعــة والمســاءلة علــى كافــة المســتويات بمــا يعــزز مــن عمليــة
تفويــض الصلاحيــات لــل�إ دارات الميدانية.
تطويــر �آليــات و�أطــر وضــع السياســات ،واتخــاذ القــرارات علــى كافــة المســتويات بمــا يــؤدي �إلــى انســجامها مــع
ال�أهــداف الاســتراتيجية والبرامــج حســب الخدمــة ،والمــدارس حســب المســتويات ســنوياً.
�إجراء دراسات تربوية.
مؤتمــر تربــوي يخــدم السياســات والقــرارات التــي تخــدم �أهــداف الخطــة الاســتراتيجية والتوجهــات التربويــة الحديثــة
تــم عقــده بشــكل ســنوي.
تشكيل اللجنة التحضيرية ،والفنية للمؤتمر ،تحديد عنوان ،ومحاور و�أهداف المؤتمر ،ال�إ علان عن المؤتمر ،جمع
ال�أوراق البحثية والمشاريع ،تحكيم ال�أعمال ،عمل الترتيبات اللوجستية ،وعقد المؤتمر ،و�إصدار كتاب المؤتمر.
شباط  -تموز.2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة جميع ال�إ دارات والوحدات والهيئات في وزارة التربية والتعليم الجامعات ،المدارس ،ال�إ دارة العامة للعلاقات العامة.

عاشر ًا :التشبيك مع المؤسسات الوطنية وال�إ قليمية والدولية
الغاية ()5
الهدف الفرعي
المشروع
المخرجات 5.2.5
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطوير وتفعيل العلاقة مع �أطراف العملية التربوية كافة في فلسطين بالشراكة الدولية وال�إ قليمية.
تعزيــز وتفعيــل �آليــات التواصــل بيــن الــوزارة والميــدان مــن جهــة ،وشــركائها المحلييــن والدولييــن مــن جهــة �أخــرى
بمشــاركه  240شــخصا ســنويا فيمــا يتعلــق بالش ـ�أن التربــوي.
�آليات التواصل بين الوزارة والميدان.
ملتقــى لعــرض التجــارب الناجحــة ومشــاريع تخــرج المعلميــن والمديريــن والطاقــم المســاند مــن برامــج الدبلــوم
المهنــي المتخصــص.
تشــكيل لجنــة للملتقــى ،ال�إ عــلام عــن الملتقــى ،جمــع المشــاريع والقصــص الناجحــة ،تحكيــم ال�أعمــال ،عمــل
الترتيبــات اللوجســتية ،عقــد الملتقــى� ،إصــدار كتــاب الملتقــى.
نيسان  -تشرين �أول .2020/

ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والتدريــب والت�أهيــل التربــوي ،ال�إ دارة العامــة لمتابعــة الميــدان ،مديريــات التربيــة والتعليــم،
ال�إ دارات العامة الشريكة
ال�إ دارة العامــة للعلاقــات العامــة.

حادي عشر :م أ�سسة قصص النجاح
الغاية ()5
الهدف الفرعي
المشروع
المخرجات 5.4.4
ال�إ جراءات
تاريخ بدء التنفيذ

تطوير وتفعيل العلاقة مع �أطراف العملية التربوية كافة في فلسطين بالشراكة الدولية وال�إ قليمية.
تعزيز تبادل المعلومات حول قصص النجاح في المجال التربوي بين الوزارة وشركائها في  2مجال تربوي سنوياً.
نشر وتعزيز وم�أسسة قصص النجاح التربوية.
تبــادل الخبــرات وتعميــم قصــص النجــاح فــي مجــال تدريــب ال�إ دارييــن والمعلميــن (المنتــدى التربــوي ال�أول لتبــادل
خبــرات المشــرفين).
طباعة �أدلة حصاد السنة في مجال تدريب ال�إ داريين والمعلمين.
�آذار – �آب .2020

ال�إ دارة العامــة لل�إ شــراف والت�أهيــل التربــوي ،ال�إ دارة العامــة للمتابعــة الميدانيــة ،ال�إ دارة العامــة للتعليــم العــام ،ال�إ دارة
ال�إ دارات العامة الشريكة
العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة ،ال�إ دارة العامــة للعلاقــات العامــة.
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والجــدول رقــم ( )6يوضــح ملخصــا ل�أنشــطة المعهــد الوطنــي المنبثقــة مــن الخطــة الســنوية للــوزارة فــي للعــام  2020البرامــج
ال�أربعــة :ريــاض ال�أطفــال ،التعليــم ال�أساســي ،والثانــوي ،والحوكمــة وال�إ دارة للعــام .2020
جدول (ّ )6
ملخص أ�نشطة المعهد الوطني للعام 2020
اسم البرنامج

رقم المخرج

اسم المخرج

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

2.2.1

100معلمــة ريــاض �أطفــال حكومــي تــم ت�أهيلهــم ضمــن
برنامــج التهيئــة لريــاض ال�أطفــال.

مربيات رياض ال�أطفال

�آب 2020/
�أيار 2021/

رياض ال�أطفال

البرنامج
ال�أساسي

البرنامج الثانوي

2.2.2

100معلمــة ريــاض �أطفــال تــم ت�أهيلهــم ضمــن برنامــج
الدبلــوم المهنــي المتخصــص لريــاض ال�أطفــال.

مربيات رياض ال�أطفال

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.1

 75معلمــا مــن معلمــي الصفــوف  4-1تــم ت�أهيلهــم فــي
ضــوء الكفايــات والمعاييــر المهنيــة للمعلــم.

معلمو 4-1

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.2

 500معلــم مــن معلمــي الصفــوف  9-5تــم ت�أهيلهــم فــي
ضــوء الكفايــات و المعاييــر المهنيــة للمعلــم.

معلمو 9-5

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.3

 75مديــر مدرســة جديــد تــم ت�أهيلهــم علــى مهــارات
�أساســية فــي القيــادة (دورة التهيئــة).

مدير مدرسة جديد

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.6

 60مديــر مدرســة انهــوا دبلومــا مهنيــا متخصــص فــي
القيــادة المدرســية.

مديرو مدارس

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.7

 2دراســة ذات علاقــة ببرنامــج الدبلــوم المهنــي معلمون ،مديرو مدارس،
المتخصــص فــي التعليــم وتحقيــق الكفايــات العلميــة فــي مشرفو تدريب ،لجنة
السياسات
الضفــة نفــذت لمديــري المــدارس.

2.1.9

 600معلــم جديــد تــم تهيئتهــم وفــق الكفايــات المهنيــة
للمعلميــن.

معلمون جدد

2.1.1

 100معلــم ومعلمــة تــم ت�أهيلهــم مــن غيــر المؤهليــن
حســب معاييــر ت�أهيــل وتدريــب المعلميــن للصفــوف
(.)12-10

معلمو 12-10

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.3

 200معلم جديد تم تهيئتهم وفق الكفايات المهنية
(التخصصية ،الاجتماعية ،المنهجية) للمعلمين الجدد.

معلمون جدد

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.4

 25مديــرا جديــدا تــم ت�أهيلهــم علــى مهــارات �أساســية
فــي القيــادة لتمكينهــم مــن �إدارة مدارســهم(دورة التهيئــة).

معلمون مرشحون
لمنصب مدير مدرسة

�آب 2020/
�أيار 2021/

2.1.5

 40مدير مدرسة انهوا برنامج القيادة المدرسية.

مديرو مدارس

�آب 2020/
�أيار 2021/

�آب 2020/
كانون �أول 2021/
�آب 2020/
�أيار 2021/
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1.1.1

شباط 2020/
تطبيــق وتقييــم اســتراتيجية تدريــب ال�إ دارييــن بنــاء علــى موظفو الوزارة بمختلف
مسمياتهم الوظيفية كانون �أول 2020/
الاحتياجــات و�أثــر التدريــب

1.2.1

تدريــب موظفــي المعهــد وفــق احتياجاتهــم التدريبيــة
بهــدف تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم العامــة والتخصصيــة
الضفــة فقــط

مشرفو التدريب في
المعهد

تموز2020/

1.4.1

 200مــن الكــوادر الفنيــة وال�إ داريــة فــي الــوزارة والمديريات
تــم تدريبهــم علــى مهــارات عامة

�إداريون بمختلف
مسمياتهم الوظيفية

�آذار2020/
كانون �أول2020/

 250مــن الكــوادر ال�إ داريــة فــي الــوزارة والمديريــات
تــم تدريبهــم علــى مهــارات تخصصيــة (دورة لمشــرفي
الكشــافة والمرشــدات ،دورة لموظفــي التدقيــق علــى
نظــام التدقيــق علــى ال�أقســام ال�إ داريــة مــن خــلال تحليــل
المخاطــر ،دورة فــي التعليــم الجامــع للتربيــة الخاصــة،
دورة لموظفــي العلاقــات حــول ال�إ عــلام الجديــد والتصويــر
الصحفــي ،دورة لموظفــي الرقابــة علــى �آليــات تنفيــذ
القانــون ومجــال التحقيــق ،دورة للنشــاطات الطلابيــة علــى
الموســيقى والمســرح، ،دورة لصنــدوق التكافــل علــى
نظــام ال�أرشــفة المحوســب ،دورة للنــوع الاجتماعــي علــى
�إدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي البرامــج ،دورة لل� أبنيــة علــى
مواضيــع عــدة ،دورة لل� أبنيــة خارجيــة ،دورة للديــوان علــى
التوعيــة والتثقيــف والفندقــة.

�إداريون بمختلف
مسمياتهم الوظيفية

برنامج الحوكمة
وال�إ دارة
1.4.2

3.2.7

1.43
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�آذار2020/
كانون �أول2020/

عقود صيانة تم عقدها مع الشركات المطورة ل�أنظمة
المعهد الوطني المحوسبة عقد مع شركة ال�إ سراء المطورة ال�أنظمة المحوسبة في
نيسان-تموز2020/
المعهد
لنظام  MISوعقد اخر مع شركة نور سوفت المطورة
لنظام المكتبة المحوسب في الضفة فقط.
موظفون جدد بمختلف
ال�أسبوع ال�أول
ملتقــى لعــرض التجــارب الناجحــة ومشــاريع تخــرج
مسمياتهم من الوزارة
المعلميــن والمديريــن والطاقــم المســاند مــن برامــج الدبلــوم
والثاني من شهر
والمديريات تعيينات
المهنــي المتخصــص.
تموز 2020
2020/2019
الموقــع ال�إ لكترونــي لكليــة �إعــداد المعلميــن (المعهــد
الوطنــي) تــم تحديثــه وتطويــره لمواجهــة المســتجدات
وفــق البرامــج التدريبــة

الموقع ال�إ لكتروني

لاحقا

2.3.1

هيكليــة المعهــد الوطنــي تــم تحديثهــا لتصبــح كليــة �إعــداد
معلميــن وتطويــر تربــوي

طاقم المعهد

لاحقا

4.1.4

مؤتمــر تربــوي يخــدم السياســات والقــرارات التــي تخــدم
باحثون من الوزارة
�أهــداف الخطــة الاســتراتيجية والتوجهــات التربويــة الحديثة
والمديريات والجامعات
تــم عقــده بشــكل ســنوي

5.2.5

ملتقــى لعــرض التجــارب الناجحــة ومشــاريع تخــرج
المعلميــن والمديريــن والطاقــم المســاند مــن برامــج الدبلــوم معلمون ومديرو مدارس تشرين �أول 2020/
المهنــي المتخصــص

5.4.4

�آذار2020/
كانون �أول2020/

1.5.4

تبــادل الخبــرات وتعميــم قصــص النجــاح فــي مجــال
تدريــب ال�إ دارييــن والمعلميــن (المنتــدى التربــوي ال�أول).
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المعلمون والطواقم
المساندة

تموز2020/

البرامج التدريبية في خطة المعهد :2020
تتركــز خطــة المعهــد للعــام  2020وفــق مــا جــاء فــي �أنشــطته فــي برامــج ( ريــاض ال�أطفــال ،ال�أساســي ،والثانوي ،والحوكمــة وال�إ دارة)
والتــي ســيتم تنــاول بعــض التفصيــلات لهــا وفــق المحــاور الرئيســة ال�آتية:
المحور ال�أول :برامج التدريب والت أ�هيل التربوي للمعلمين والطواقم المساندة
سيتم خلال عام  2020العمل في هذه البرامج ضمن مسارين:
أ�ولاً :تدريب المعلمين والطواقم المساندة لها في البرامج المعتمدة.
ثاني ًا :متابعة اعتماد برامج جديدة للمعلمين والطواقم المساندة لها من هيئة الاعتماد والجودة رفعت للاعتماد في �أيار .2019
ثالث ًا :التحضير لاعتماد برامج دبلوم مهني متخصص (مربيات رياض ال�أطفال ،تعليم الكبار ،التعليم المهني).
أ�ولاً :تدريب المعلمين والطواقم المساندة في البرامج المعتمدة
وتشمل التدريبات في  4برامج معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة وهي :برنامج ت�أهيل معلمي الصفوف  ،4-1وبرنامج ت�أهيل معلمي
 ،9-5وبرنامج القيادة المدرسية ،وبرنامج ال�إ شراف التربوي .بخصوص برنامج التعليم  12-10قيد الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة.
جدول ( )7برنامج التدريب والت أ�هيل التربوي للمعلمين والطواقم المساند مدارس حكومية في الضفة الغربية
الرقم

البرنامج

الفئة المستهدفة

عدد الساعات تاريخ التنفيذ العدد المتوقع

1

الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 4-1

معلمو المرحلة 4-1

320

يحدد لاحقاً

75

2

الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 9-5

معلمو المرحلة ال�أساسية 9-5

324

�آب2020 /
�أيار2021 /

500

3

الدبلوم المهني المتخصص في التعليم  12-10معلمو المرحلة الثانوية 12-10

324

�آب2020 /
�أيار2021 /

100

4

الدبلوم المهني المتخصص في القيادة
المدرسية

مديرو مدارس

324

�آب2020 /
�أيار2021 /

100

6

الدبلوم المهني المتخصص في ال�إ شراف
التربوي

مشرفون تربويون

324

يحدد لاحقاً

50

ثاني ًا :اعتماد برامج جديدة للمعلمين والطواقم المساندة لها من هيئة الاعتماد والجودة
سيتم العمل خلال عام  2020على متابعة اعتماد مجموعة من البرامج للمعلمين والطواقم المساندة لها من هيئة الاعتماد والجودة
وتتمثل في:
 .1برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لمعلمي 12-10
الفئة المستهدفة

معلمو ( 12 -11علوم ،رياضيات ،عربي ،انجليزي ،تكنولوجيا ،الدراسات الاجتماعية).

الهدف من البرنامج

الارتقــاء بكفايــات معلمــي المــدارس الثانويــة غيــر المؤهليــن بشــكل كاف مــن ذوي التخصصــات
ال�أكاديميــة البحتــة.

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد

حزيران .2020

ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة لل�إ شراف التربوي ،مركز المناهج.
خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي
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 .2برنامج الدبلوم المهني المتخصص في ال�إ شراف ال�إ رشادي.
الفئة المستهدفة

مشرفو ال�إ رشاد التربوي في المديريات.

الهدف من البرنامج

رفع كفايات مشرفو ال�إ رشاد التربوي في ال�إ شراف ال�إ رشادي.

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد

كانون �أول.2020 /

ال�إ دارات العامة والمؤسسات الشريكة للمعهد الوطني ال�إ دارة العامة لل�إ رشاد والتربية الخاصة ،المركز الفلسطيني لل�إ رشاد.

 .3برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصة.
الفئة المستهدفة

مرشدو التعليم الجامع ،ومعلمو غرف المصادر.

الهدف من البرنامج

رفــع �أداء الطواقــم العاملــة فــي مجــال التعليــم الجامــع للتعامــل مــع مختلــف فئــات
ال�إ عاقــة ،والعمــل علــى زيــادة نســبة التحــاق ذوي ال�إ عاقــة فــي التعليــم العــام.
حزيران .2020/

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد
ال�إ دارات العامة والمؤسسات الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة لل�إ رشاد والتربية الخاصة.

 .4برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المكتبات المدرسية.
الفئة المستهدفة

�أمناء مكتبات غير متخصصين (قيم المكتبة).

الهدف من البرنامج

ت�أهيل المعلمين المكتبيين العاملين في المكتبات المدرسية لتطوير �أدائهم المهني ورفع كفاياتهم في العمل.

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد حزيران .2020
ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية ،مديريات التربية والتعليم.

ثالث ًا :التحضير لاعتماد برامج دبلوم مهني متخصص من هيئة الاعتماد والجودة
ســيتم العمــل خــلال عــام  2020علــى متابعــة التحضيــر لبرامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التعليــم لت�أهيــل مربيــات ريــاض
ال�أطفــال ،وتعليــم الكبــار ،والتعليــم المهنــي مــع ال�إ دارات العامــة ذات العلاقــة وهيئــة الاعتمــاد والجــودة:
.1الدبلوم المهني المتخصص في التعليم لت أ�هيل مربيات رياض ال�أطفال.
مربيات رياض ال�أطفال في المدارس الخاصة والحكومية.

الفئة المستهدفة
الهدف من البرنامج

تطوير كفايات مربيات ال�أطفال وت�أهيلهم تربوياً.

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد

كانون �أول .2020

ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة للتعليم العام.

.2برنامج الدبلوم المهني المتخصص في تعليم الكبار
الفئة المستهدفة

ميسرو تعليم الكبار.

الهدف من البرنامج

رفع كفايات الميسرين باستراتيجيات وطرائق تعليم الكبار.

التاريخ المتوقع للحصول على الاعتماد كانون �أول .2020/
ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد
34

المعهد الوطني للتدريب التربوي ،ال�إ دارة العامة للتعليم العام.
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 .3التعليــم المهنــي والتقنــي :خــلال العــام  2020ســيتم تدريــب مدربيــن (مشــرفين ومعلمــون) فــي مجــال التعليــم المهنــي والتقنــي
ضمــن  3محــاور:
.1برنامــج تدريبــي يســتهدف معلمــي التربيــة المهنيــة فــي مجــال تعريــض طلبــة الصفــوف  9-7للتعليــم المهنــي والتقنــي
ضمــن التعليــم العــام.
الهدف من البرنامج

توعية الطلبة بسوق العمل ،و�إكسابهم اتجاهات �إيجابية تجاه المهن في استراتيجيات
تعريض في التعليم العام.

الفئة المستهدفة

معلمو الصفوف  9-7في المدارس العامة.

العدد المتوقع

.75

تاريخ بدء تنفيذ البرنامج

�آب.2020/

تاريخ انتهاء البرنامج

�أيلول .2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

التعليم المهني ،ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي ،مركز المناهج.

.2برنامج تدريبي لمعلمي الصف العاشر في مجال التعليم المهني والتقني في المدارس والوحدات المهنية.
الهدف من البرنامج

تطوير كفايات المعلمين على تعليم مبحث التربية المهنية للصف العاشر.

الفئة المستهدفة

معلمو الصف العاشر (مهندسين).

العدد المتوقع

.60

تاريخ بدء تنفيذ البرنامج

�آب.2020/

تاريخ انتهاء البرنامج

�أيلول.2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي ،التعليم المهني ،مركز المناهج.

.3برنامج تدريبي في المجال التربوي لمعلمي الصفوف  11و 12مهني في المدارس المهنية.
الهدف من البرنامج

تطوير كفايات المعلمين لضمان تطبيق المناهج الجديدة بما يتناسب ومتطلباتها.

الفئة المستهدفة

معلمو الصفوف .12+11

العدد المتوقع

.400

تاريخ بدء تنفيذ البرنامج

حزيران.2020/

تاريخ انتهاء البرنامج

�أيلول.2020/

ال�إ دارات العامة الشريكة للمعهد

ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي ،التعليم المهني ،مركز المناهج.
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المحور الثاني :برامج تدريب ال�إ داريين للعام 2020
أ�ولاً :تدريب المدربين من الوزارة وال�إ داريين
الرقم

ال�إ دارة العامة

1

المعهد الوطني
للتدريب التربوي

2

المعهد الوطني
للتدريب التربوي

عنوان الدورة

الفئة المستهدفة العدد عدد الساعات تاريخ التنفيذ

البرنامج

مشرفو التدريب
تصميم وتنفيذ تدريب
ورؤساء �أقسام في
�إلكتروني
المعهد

30

45

الحوكمة
حزيران 2020
وال�إ دارة

مشرفو التدريب
الجدد في المعهد

15

25

الحوكمة
وال�إ دارة

Tot

�آب 2020

ثاني ًا :البرامج التدريبية ال�إ دارية العامة المرتبطة بالمسمى الوظيفي
ســيتم خــلال عــام  2020تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة ،أ�و ورش العمــل لــكل فئــة وظيفيــة :مديــر عــام /رئيــس وحــدة ،مديــر،
رئيــس قســم (�أو مــا يوازيــه) ،مديــر المدرســة ،موظــف �إداري ،ســكرتير ،موظفــي الخدمــات (�أذنــة ،حــراس ،ســائقين )...،والجــدول
رقــم( )8يوضــح الــدورات التدريبيــة التــي ســتعقد خــلال العــام  2020وتوزيعهــا وفــق المســمى الوظيفــي.
جدول رقم ( )8الدورات التدريبية ال�إ دارية العامة المرتبطة بالمسمى الوظيفي
الرقم

عنوان الدورة

الفئة المستهدفة

العدد

عدد الساعات

تاريخ التنفيذ

البرنامج

1

لغة �إنجليزية محادثة

موظفون �إداريون
ورؤساء �أقسام

25

45

�آذار 2020

الحوكمة والادارة

2

�إدارة ال�أزمات والمخاطر

مديرو دوائر ورؤساء
�أقسام

25

20

نيسان 2020

الحوكمة والادارة

3

�آلية �إعداد التقارير

مديرو دوائر ورؤساء
�أقسام

25

20

حزيران 2020

الحوكمة والادارة

4

الريادة وال�إ بداع

مديرون عامون

25

5

نيسان 2020

الحوكمة والادارة

5

تقييم ال�أداء

مديرو دوائر ورؤساء
�أقسام

25

25

�أيار 2020

الحوكمة والادارة

6

تحليل وتقييم ال�أداء المؤسساتي

مديرون عامون

25

5

تشرين �أول 2020

الحوكمة والادارة

7

مهارات حاسوب

موظفون �إداريون

50

25

�آذار� ،أيار 2020

الحوكمة والادارة
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لل�داريين بمسمياتهم و أ�وصافهم الوظيفية في ال�إ دارات العامة
المحور الثالث :البرامج التدريبية التخصصية إ
ســيتم عقــد (عــدد مــن الــدورات التخصصيــة) ،والتــي تســتهدف موظفيــن مــن (عــدد ال�إ دارات العامــة المســتهدفة) بمســمياتهم
الوظيفيــة المختلفــة وفــق ال�أولويــات والجــدول رقــم (:)9
جدول ( )9البرامج التدريبة التخصصية للاداريين بمسمياتهم ،و أ�وصافهم الوظيفية في ال�إ دارات العامة
الرقم

ال�إ دارة العامة

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

العدد عدد الساعات تاريخ التنفيذ

1

النشاطات

بناء القدرات ال�إ دارية والفنية
وال�إ شراقية TOT

مشرفو الكشافة

40

30

2

النشاطات

الفنون والموسيقى والمسرح

موظفين من وحدة
الموسيقى

6

20

�أيار 2020

البرنامج
الحوكمة وال�إ دارة
الحوكمة وال�إ دارة

3

النشاطات

ال�أنشطة الفنية والموسيقية
والمسرحية

معلمون ومشرفو
نشاطات

200

30

حزيران 2020

ذاتي

4

ال�إ رشاد والتربية الخاصة

التعليم الجامع

كوادر التربية الخاصة

44

20

�آذار 2020

الحوكمة وال�إ دارة

5

النوع الاجتماعي

6

النوع الاجتماعي

دمج مفاهيم النوع
الاجتماعي في البرامج
مهارات �إعلامية مبنية على
النوع الاجتماعي

موظفون من الوزارة
والمديريات
موظفون من الوزارة
والمديريات

30

20

نيسان 2020

ذاتي

30

20

تموز 2020

ذاتي

7

النوع الاجتماعي

�إدماج النوع الاجتماعي في
البرامج وال�أنشطة

كادر وحدة النوع
الاجتماعي

15

20

تموز 2020

الحوكمة وال�إ دارة

8

العلاقات

ال�إ علام الجديد والتصوير
التلفزيوني والتصوير
الصحفي

موظفون من ال�إ دارة
العامة للعلاقات
والمديريات

30

15

تموز � -آب
2020

الحوكمة وال�إ دارة

9

الرقابة الداخلية

17

20

نيسان  2020الحوكمة وال�إ دارة

�آليات تنفيذ القانون ومجال رؤساء �أقسام وموظفون
من المديريات
التحقيقات
موظفو الرقابة
الداخلية من الوزارة
والمديريات

60

20

�آب 2020

الحوكمة وال�إ دارة

11

التقنيات

تطبيقات البرمجيات

موظفو الوزارة من
التقنيات

9

25

يحدد لاحقا

ذاتي

12

صندوق التكافل

ال�أرشفة المحوسبة

موظفو وحدة التكافل

20

25

تشرين �أول
2020

الحوكمة وال�إ دارة

13

ال�أبنية

نظام الشراء ،نظام
ال�أولويات ،المشاريع،
برامج توعوية

10

الرقابة الداخلية

التدقيق الداخلي

مهندسين من الوزارة
والمديريات

60

25

الحوكمة وال�إ دارة

14

ال�أبنية

ورشة عمل خارجية

مهندسي من كوادر
الوزارة

2

30

لاحقاً

15

الديوان

بروتوكول و�إتيكيت

حراس وموظفو
خدمات

17

20

�أيار 2020

ذاتي

16

الديوان

استخدام البرنامج
المحوسب للديوان

موظفو �أقسام الديوان
في الوزارة والمديريات

70

5

�آذار 2020

ذاتي

خطة التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي

37

المحور الرابع :برنامج تهيئة الموظف الجديد
سيتم تنفيذ التدريب خلال ال�أسبوع ال�أول والثاني من شهر تموز  2020لجميع الموظفين الجدد تعيينات  2020/2019بمختلف
مسمياتهم الوظيفية من الوزارة والمديريات ،والبالغ عددهم ( ) 1500تقريبا من قبل فريق مركزي تلقى التدريب في المدرسة
الوطنية يضم  66مدرباً  16من الوزارة ،و  50مدير مدرسة من  17مديرية موزعين على  60مجموعة حسب ال�أعداد ينفذ التدريب
من خلال عقد (سلسلة من ورشات العمل بواقع  25ساعة تدريبية موزعة على خمسة �أيام على سبع محاور) حسب الترتيبات في
كل من الوزارة والمديريات كما هو موضح في الجدول ،وفق ال�آتي:
جدول ( )10برنامج تهيئة الموظف الجديد
الرقم

عنوان الدورة

الفئة المستهدفة

عدد
الساعات

1

مدونة السلوك
واخلاقيات الوظيفة
العامة

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

5

2

الحقوق والواجبات
الوظيفية للموظف
العام

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

5

3

النوع الاجتماعي

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

2.5

4

اساسيات المالية
العامة

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

2.5

5

التنظيم ال�إ داري
والهيكل التنظيمي

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

2.5

6

�أساسيات التشريعات
المتعلقة بقانون
التقاعد

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

5

7

استخدام تكنولوجيا
المعلومات للموظف
في القطاع العام

جميع الموظفين
الجدد بمختلف
مسمياتهم تعيينات
2020/2019

2.5
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العدد

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

تاريخ التنفيذ

جهة التدريب

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020
ال�أسبوع ال�أول
والثاني من
شهر تموز
2020

مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان
مدربون من الشؤون ال�إ دارية بالشراكة مع
المعهد الوطني ،وال�إ دارة العامة لمتابعة
الميدان

جدول ( )11التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة المعهد الوطني للتدريب في البرامج الثلاث للعام 2020
اسم
البرنامج

رقم
المخرج
2.1.1
2.1.2

البرنامج
ال�أساسي

2.1.3
2.1.5
2.1.6
2.1.8

2.1.1
البرنامج
الثانوي

برنامج
الحوكمة
وال�إ دارة

2.1.2

اسم المخرج

الفئة المستهدفة

150معلما من معلمي الصفوف  4-1تم ت�أهيلهم في ضوء الكفايات
والمعايير المهنية للمعلم بالتعاون مع الجامعات
 600معلم من معلمي الصفوف  9-5تم ت�أهيلهم في ضوء الكفايات
معلمو 9-5
والمعايير المهنية للمعلم
 650معلما مرشحا لمنصب مدير مدرسة تم ت�أهيلهم على مهارات معلمون مرشحون
�أساسية في القيادة (تهيئة) منهم  600في الضفة  50 +في القدس لمنصب مدير مدرسة
 30مدير مدرسة جديدا �أنهوا دبلوما مهنيا متخصصا في القيادة
مديرو مدارس
المدرسية
معلمون ،مديرو
مدارس ،مشرفو
 2دراسة ذات علاقة ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص في العملية
تدريب ،لجنة
التعليمية للمعلمين ،والقيادية لمديري المدارس
السياسات
تدريب  200معلم جديد ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص
معلمون جدد
في التعليم
معلمو 4-1

مجموع النفقات على انشطة برنامج التعليم الاساسي
 25معلما ومعلمة تم ت�أهيلهم من غير المؤهلين حسب معايير
معلمو 12-10
ت�أهيل وتدريب المعلمين والمجمعات التدريبية المعتمدة للصفوف
()12-10
 100معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم ت�أهيلهم على مهارات معلمون مرشحون
لمنصب مدير مدرسة
�أساسية في القيادة (تهيئة)

2.1.3

 20مديرا انهوا برنامج القيادة المدرسية

مديرو مدارس

2.1.4

تدريب  100معلم جديد ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص
في التعليم

معلمون جدد

2.2.4

تصميم وطباعة  500نسخة من وثيقة الكفايات باللغة العربية

تاريخ التنفيذ

التكلفة
التقديرية $

اب 2018/
ايار 2019/
اب2019/
ايار2020/

67000

تشرين اول2019/

60350

اب2019/
ايار2020/

45300

ايار 2019/
كانون اول2019/

3820

يحدد لاحقا

72000

38000

286470
ايلول 2019/

37200

تشرين �أول2019/

25400

اب2019/
ايار2020/

30400

يحدد لاحقا

51700

مديري مدارس ومعلمون مرتبط بتوفير تمويل

1500

مجموع النفقات على انشطة برنامج التعليم الثانوي
تطبيق استراتجية تدريب ال�إ داريين بناء على الاحتياجات و�أثر موظفو الوزارة بمختلف شباط 2019/
1.1.1
مسمياتهم الوظيفية كانون اول 2019/
التدريب في الضفة فقط
تدريب  30موظفا من المعهد وفق احتياجاتهم التدريبية بهدف مشرفو التدريب في
تموز2019/
1.2.1
المعهد
تطوير قدراتهم ومهاراتهم العامة والتخصصية في الضفة فقط
اذار2019/
150من الكوادر الفنية وال�إ دارية في الوزارة و المديريات تم تدريبهم اداريون بمختلف
1.4.1
مسمياتهم الوظيفية كانون اول2019/
على مهارات تخصصية وفنية لتمكين النظام التربوي.
عقود صيانة تم عقدها مع الشركات المطوره ل�أنظمة المعهد الوطني
ال�أنظمة المحوسبة في
نيسان-تموز2019/
 3.3.11المحوسبة عقد مع شركة ال�إ سراء المطورة لنظام  MISوعقد �آخر مع
المعهد
شركة نور سوفت المطوره لنظام المكتبة المحوسب في الضفة فقط
مؤتمر تربوي يخدم السياسات والقرارات التي تخدم �أهداف الخطة باحثون من الوزارة
اب2019/
4.1.4
ال�إ ستراتيجية والتوجهات التربوية الحديثة يتم عقده بشكل سنوي والمديريات والجامعات

9190

معلمون ومديرو مدارس تشرين اول 2019/

4540

5.2.4

ملتقى لعرض التجارب الناجحة ومشاريع تخرج المعلمين والمديرين
والطاقم المساند من برامج الدبلوم المهني المتخصص

مجموع النفقات على انشطة برنامج الحوكمة والادارة

146200
7000
8760
13130

42620
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