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رام هللا /

"العلوم التربویة" بجامعة القدس المفتوحة تنظم اللقاء التوعوي للدفعة الثانیة من المعلمین

خ+تاريخ النشر : 29-08-2017 خ-   

رام هللا - دنیا الوطن 
نظمت كلیة العلوم التربویة بجامعة القدس المفتوحة، یوم الثالثاء الموافق  29 /08 /2017م، اللقاء التوعوي للمعلمین
(الدفعة الثانیة) ضمن مشروع "تحسین إعداد وتأھیل المعلمین (1-4)" في منطقة الوسط المشترك مع جامعة القدس،

والممول من البنك الدولي. 

القدس بجامعة  التربویة  العلوم  كلیة  عمید  برام هللا،  البالوع  في  المفتوحة  القدس  جامعة  بمقر  عقد  الذي  اللقاء  وافتتح 
التربوي: للتدریب  الوطني  المعھد  بالحضور من  أ. د. یونس عمرو، ومرحباً  تحیات  ناقالً  المفتوحة د. مجدي زامل، 
مدیریة من  وفریق  سرحان،  أبو  لبنى  وأ.  جبریل،  حنان  وأ.  مرعي صوص،  وأ.  ریما ضراغمة،  د.  المعھد  مدیرة 

التربیة والتعلیم في رام هللا ممثالً بـ أ. حسن عمیرة، وأ. نزیھ معدي، وجمھور من المعلمین والمعلمات. 

وأكد د. زامل أن ھذا اللقاء یأتي ضمن مشروع تحسین وإعداد المعلمین للصفوف من األول حتى الرابع بدعم من البنك
من ومتابعة  ودعم  وإشراف  القدس،  وجامعة  المفتوحة  القدس  جامعة  بین  بالشراكة  الوسط  منطقة  في  وینفذ  الدولي، 

وزارة التربیة والتعلیم العالي ممثلة بالمعھد الوطني للتدریب التربوي والقیاس والتقویم وجامعة كانتربري البریطانیة. 

فیھ، الملتحقین  المعلمین  من  الثاني  للفوج  تدریباً  الحالي  الجامعي  العام  بدایة  في  المشروع  "سیتضمن  د. زامل:  وقال 
وجامعة القدس المفتوحة تھتم بإعداد المعلمین قبل الخدمة وأثناء الخدمة، ولدیھا كادر أكادیمي وإداري ممیز، وتوظف
المعلمین تخرج  كذلك  المعاصرة،  التقنیة  التطبیقات  توظیف  إلى  باإلضافة  والتدریب،  التعلیم  استراتیجیات  أحدث 
الممیزین أمثال المربیتین حنان الحروب وفداء زعیتر. وأوضح أیضاً أن المشروع الحالي (إعداد وتحسین المعلمین 1-
4) یأتي في ظل التطورات المعرفیة التي یشھدھا عالمنا في الوقت الراھن، وفي ظل الحاجة إلى توظیف التكنولوجیا

في التعلیم، وتوظیف المفاھیم الحدیثة والعمیقة التي تراعي متطلبات العصر". 

وعرض د. زامل لمحة موجزة عن تدریب الدفعة األولى من المعلمین الذین تم تدریبھم العام المنصرم، وأنھا أحدثت
تغییرات في قناعات كثیر من المعلمین نحو مھنة التعلیم، وأكسبتھم كفایات تدریسیة في مجاالت عدة، منھا ما ھو على
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مستوى التخطیط للتعلیم وتنفیذ التعلیم وتقویمھ، وإن المشروع یلبي احتیاجات الواقع التربوي والتعلیمي في فلسطین،
وفق التدریب  وسیكون  المعلمین،  كفایات  وتطویر  التعلیمي  التربوي  النظام  في  تؤثر  نوعیة  مخرجات  لھ  وستكون 

استراتیجیات تدریبیة معاصرة. 

وأوضح د. زامل أن التدریب یراعي تبادل الخبرات بین المدربین والمعلمین المتدربین، ویسھم في االرتقاء بالكفایات
التربوي النظام  المتدربین التي تصب في مصلحة المعلم والمتعلم بخاصة، وفي مصلحة  األكادیمیة والمھنیة للمعلمین 
والتعلیمي بعامة. وأكد أن للجامعة دوراً كبیراً في توفیر البیئة التدریبیة المناسبة وفي طرق تدریب ممیزة، كذلك في

تطویر المجمعات التدریبیة وتحقیق المخرجات المرجوة من المشروع وتحفیز المعلمین. 

الوزارة تولي اللقاء: "إن  التربوي، في كلمتھا في  للتدریب  الوطني  المعھد  قالت د. ریما دراغمة، مدیرة  من جانبھا، 
الجودة في مخرجاتھ، وسیجري كبیراً، ونحرص على تحقیق  اھتماماً  المعلمین (4-1)  مشروع تحسین إعداد وتأھیل 
تصنیف المعلمین على وجھ جدید في المرحلة القریبة، وإن المعلم الذي سیتم تصنیفھ ھو من یحمل مؤھالً تربویاً، وإن

من یتخرج في ھذا المشروع سیحمل مؤھالً تربویاً ویحق لھ أن یدخل تصنیف المعلمین". 

وأضافت د. دراغمة إن ھذا التدریب سینعكس على الطلبة باألساس، ونحن حریصون على أن معلم الصف من األول
حتى الرابع یجب أن یحصل على تصنیف معلم أول ومعلم ثان. 

بالمعلمین، الخاص  القانون  یطبق  "عندما  أ. مرعي صوص:  الوطني  المعھد  في  التدریب  قسم  رئیس  قال  جانبھ،  من 
سیحوز المعلم الحاصل على ھذا التأھیل رخصة مزاولة مھنة. ولن یستطیع أي معلم أن ینافس على تصنیف المعلمین

(معلم، ومعلم أول، ومعلم خبیر) ما لم یحصل على التأھیل التربوي". 

وبین أ. صوص أن البرنامج ال یھدف إلى التأھیل التربوي فحسب، بل إلى إعداد المعلمین حتى یصبحوا معلمي صف،
تدریبي برنامج  وھو  الجامعة،  في  علیھا  كان  التي  غیر  تخصصات  لیدرس  للمعلم  الكافیة  الخبرة  یعطي  والبرنامج 

تطبیقي یختلف عن البرنامج الموجود في التدریبات األخرى. 

من ویتكون  دراسیین،  فصلین  مدار  على  ویستمر  تدریبیة،  ساعة   (320) یتضمن  البرنامج  أن  صوص  وأوضح 
مسارین: األول معلم صف (التخصصات كلھا باستثناء اإلنجلیزي)، والثاني مسار معلم اللغة اإلنجلیزیة. ثم قدم أجاب

عن استفسارات المعلمین الذین من المقرر أن یلتحوا بالتدریب في أیلول من العام الحالي. 

من جانبھ، قال مساعد عمید كلیة العلوم التربویة في جامعة القدس المفتوحة أ. محمد أبو معیلق: "إن التدریب سیقدم
كثیراً من األمور الجدیدة للمتدربین. ونحن، فریق تدریب، تعلمنا من ھذا التدریب الكثیر، ونالحظ اختالفاً كبیراً لدى
المعلمین الذین تلقوا تدریباً في السابق وشاركوا فیھ من قبل. وإن جمیع أبنائنا في المدارس العامة یھمھم علو الجودة

بالمدارس العامة، ونحن فخورون بالعمل مع وزارة التربیة والتعلیم العالي، ومع المعلمین".
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سياسة
شؤون فلسطینیة

عربي

دولي

ملفات الفساد

خفايا وأسرار

 

محليات
القدس

رام هللا

غزة

بیت لحم

الخلیل

نابلس

منوعات
فنون

الفن الجمیل

سینما وتلفزيون

 

 

 

 
جنین

طولكرم

طوباس

قلقیلیة

سلفیت

اريحا

اليف ستايل
مطبخ

صحة

سیارات

ديكور

 

 

دنيا األطفال
صحة

سلوكیات

انا وماما

كرتون

سؤال وجواب

صور األطفال

لها
في میل

ازياء

زفاف

جمال

 

 

دنيا الرأي
مقاالت

بوابة الوطن

حوارات

شعر

ثقافة

محطات
مجتمع

جريمة

تكنولوجیا

عالم الحیوان

غرائب

 

 
قصة قصیرة

فن تشكیلي

كتب ودراسات

آخر االصدارات

فیديو

دنيا الجاليات
اخبار

الجئین

انشطة وفعالیات

كامیرا الجالیات

 

اخبار عربية
مصر

السعودية

اإلمارات

فلسطین

سوريا

 

كاريكاتير

رمضانيات

كأس العالم

 
المغرب

الجزائر

العراق

االردن

لیبیا

 

روابط سريعة
ھیئة التحرير

عن دنیا الوطن

اعلن معنا

راسلنا

 
English

دنیا الجالیات

دنیا الرأي

دنیا األطفال

 
دنیا الوطن فیديو

اإلستفتاء

الخالصة
اشترك

النشرة البريدية

جمیع الحقوق محفوظة لدنیا الوطن © 2003 - 2017

عمرو خالد یرفض االعتذار عن دعائھ
الغریب في الحج
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