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 لمحة عامة عن البرنامج: 

هو دبلـــوم مهني متخصـــص يعنى با�ٕ�رتقـــاء بكفايات 
معلمـــي الصفوف مـــن (٥-١٠) ومهاراتهم، يمتد على 
مـــدار عام كامـــل، ويعتمد منهجية التعلـــم القائم على 
الخبرة، حيث يمر المشـــارك بعـــدة مراحل أثناء تطبيق 
البرنامج: لقاءات وجاهية مرة واحدة كل شهر، مدة يوم 
كامـــل مخصـــص لمجمـــع تدريبـــي مرتبـــط بكفايات 
المعلم، ثم يكلف بمهام مطلوب ممارستها على أرض 
الواقع فـــي الميدان، وبعد ذلـــك ا�ٕ�نخراط في حلقتي 
تعلم مدة كل منها ٣ ساعات؛ لمناقشة المهام، والتأمل 
في النشـــاطات المرتبطة بالمهـــام التي نفذت بناء على 
الخبرات التي اكتسبت بمشاركتهم في حلقات التعلم، 
إضافـــة للتواصل ا�ٕ�لكتروني بين المشـــاركين أنفســـهم 
وبينهم وبين المّيسر وإدارة البرنامج عبر بيئة مودل، وما 
تحتويه من أنشـــطة داعمة ومهمـــات مرتبطة باللقاءات 
الوجاهيـــة، وتتوج بمشـــروع تخرج �ٕ�تمـــام متطلبات 
النجـــاح في البرنامج، ويحصل المعلمون الذين اجتازوا 
متطلبـــات البرنامج على شـــهادة دبلوم مهني متخصص 

في التعليم معتمدة من هيئة ا�ٕ�عتماد والجودة. 

أهداف البرنامج:

  ا�ٕ�رتقـــاء بكفايـــات المعلميـــن مـــن ذوي 
التخصصـــات ا��ٔكاديميـــة البحتـــة، غيـــر 

المؤهلين بشكل كاف.

المعلميـــن، وخبراتهـــم    تطويـــر مهـــارات 
التربوية، وا��ٔكاديمية.

  مأسســـة التطور المهني المستمر للمعلمين 
في المجتمع المدرسي.

  تعزيـــز العمـــل بالبحث ا�ٕ�جرائـــي، وملف 
ا�ٕ�نجاز.

الفئة المستهدفة:
معلمـــو الصفـــوف (٥-١٠)، والذين يحملون 
شـــهادة البكالوريوس في تخصصـــات (اللغة 
واللغـــة  والعلـــوم،  والرياضيـــات،  العربيـــة، 
ا�ٕ�نجليزية، والحاسوب)، و�� يحملون مؤه��ً 

تربوياً.

محاور التدريب:
يتكـــون البرنامج مـــن ٩ مجمعـــات تدريبية بما 
يتوافق مـــع المعايير الوطنية، والمجا��ت التربوية 
الفلســـطينية المبنيـــة علـــى الكفايـــات التعليمية 

المحورية المتمثلة في:
- تســـهيل عملية التعليـــم والتعلم المتمركز حول 

المتعلم.
- تفعيل الشراكة داخل وخارج المدرسة.

- المتابعـــة والتقويـــم لعمليـــة التعليـــم والتعلـــم 
ومخرجاتها.

- السعي المستمر للتطور المهني.
- المشاركة في توفير بيئة تعلمية فعالة وآمنة.

- ا�ٕ�رشاد والتوجيه للمعلمين.
- تصميـــم المصادر والمـــواد التعليمية والتعلمية 

وتوظيفها.

عدد الساعات التدريبية: 
٣٦٠ ساعة تدريبية منها ٣٠٪ لقاءات وجاهية نظرية، و٧٠٪ تطبيقات عملية في الميدان.

مخرجات البرنامج: معلمون:

مؤهلون حسب رؤية وزارة التربية والتعليم للمعلم الفلسطيني.

يمتلكون كفايات التعليم التي تحسن فرص التعلم للطلبة كافة في المدارس الفلسطينية.

يفكرون بطريقة تأملية بممارساتهم، ويتعلمون من الخبرة، ويستمرون في التطور المهني أثناء 

عملهم.

ينشطون للعمل مع زم��ئهم في مجتمعات تعلم فاعلة تعزز الممارسة.

ا�عتماد:
معتمد من هيئة ا�ٕ�عتماد والجودة بتاريخ: ٢٠١٥/٧/٢١ .


