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ومواكبة املعلم ملا هو جديد  ميعليونمط العمل الت نشاط لنقل املعرفة واملعلومة واملهارة املتطورة هبدف تنمية وتطوير نامذج التفكري

ل ما من كو ،قافية واخلربات املهنية واملهاريةمزيد من املعارف الث عىلبرامج منظمه وخمططه متكن املعلم من احلصول  كام يعرف بأنه .ومتطور

 .رفع الكفاءة املهنية للمعلم بشكل فاعل عىلويعمل  ،ويزيد من الطاقات اإلنتاجية  له ،والتعلم معليالتشأنه إن يرفع من مستوي عملية 

 

  التغريات االجتامعية والثقافية املستمرة الناجتة عن التفجر املعريف الذي يشهده العامل اليوم والذي خيلق احلاجة املاسة للتجديد

 مي.عليالت والتحديث يف أساليب العمل 

 يد وحديثإيل كل ما هو جد وجعله مواكبا  املعلم  معارف ومهارات تنمية. 

 بكفاءة أعامهلم أداء من متكنهم والتي املتطورة واملهارات باملعارف املعلمني تزويد. 

 والتطبيق النظرية بني الوثيقة العالقة لتفهم  املعلمني   أمام الفرص إتاحة. 

 احلديثة للمستجدات وفقا التدرييس العمل أساليب تطوير إيل  املعلمني أمام الفرصة إتاحة. 

 ميعليالت النظام يف واملتعلمني املعلمني مجيع بني اإلنسانية العالقات تعزيز. 

 اخلدمة قبل األكاديمي اإلعداد برامج  يف واملعلومات املعارف يف والقصور النقص معاجلة. 
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 واالستجابة التطور هذا  ملواكبة للمعلم  خاصا تدريبا تستدعي ميعليالت العمل أنظمة وهياكل التعلم بنية يف حتدث التي التغريات 

 .ملضامينه

 

واملهنية املتطورة لرفع معدالت الكفاءة وذلك باكتساب اخلربات الثقافية  الرتبويةو ميةعليالتالنمو املهني املستمر لشاغيل الوظائف  .1

 .اإلبداعية يف العمل الرتبوي

  .عن طريق التدريب املستمرللمعلمني الطاقات اإلنتاجية  زيادةو ميةعليالترفع مستوي األداء يف العملية  .2

 .وخصوصا  يف جمال القيادة ألداء اإلجيايب الفعالا عىلللمحافظة اداء  املعلم رفع مستوي    .3

 .دائية باكتساب املهارات املتطورةحتسني أداء املعلم وتطوير قدراهتم املعرفية واأل .4

  .املتعددة  ميةعليالتاملواقف  العالقات اإلنسانية  يف  عىلاالجتاهات االجيابية يف العمل الرتبوي والرتكيز  تنمية  .5

 أكثر والنظريات  الرتبوية التي جتعله والتقنية تزويد املتدرب باملعلومات الرتبوية واملهارات واملستحدثات واملستجدات العلمية .6

 .مواكبة هذه التغريات عىلقدرة 

مية عليالت اكتساب املهارة األدائية من خالل املواقف  أسلوب بإتباعكيفية تطبيق النظريات واملعارف العلمية  عىلتدريب املتدرب  .7

 تغطية الفجوة بني النظرية والتطبيق إيلا يددي مم

 الوقت واجلهد واملال وخصوصا يف املجال اإلداري عىليف حينها و املحافظة  االنحرافاتمعاجلة  .8

من جهة ها علي من جهة ومواجهة املشكالت املستقبلية والتغلبلتكييف مع عمله التفكري املبدع بام يمكنه من ا عىلاملعلم زيادة قدرة  .9

 مصادر املعلومات املعارصة وتوفريمن خالل مهارات التعلم الذايت  أخري

 الكيف  يف  عىلاهلادفة بالرتكيز  ريبيةرفع كفاءة القائمني بمهام التدريب الرتبوي لتحقيق اجلودة والفعالية يف تصميم الربامج التد .11

 .دون  الكم  يف العدداجلودة 
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  واستدامة م والتعلم  وهو مدخل رئييس لتطوير املعلم عليحد املكونات األساسية لكفاءة عملية التأثناء اخلدمة يعترب أإن التدريب

 والتجديد.التجدد 

  مقوم وليس برنامج عشوائيا ومكررا.و طبرنامج منظم وخمط عىلجيب أن يكون قائام 

 النمو العقيل والفكري واملعريف واألدائي واملهني للمعلم املتدرب عىلن يرتكز أ. 

 ط الواقع وزيادة طاقات املعلمني اإلنتاجية من خالل أسلوب تبادل اخلربات ورب ،م والتعلمعليرفع مستوي عملية الت عىلن يعمل أ

 بعملية التنظري املعريف.

 عىلمن تطور وتفجر يف املعلومات واملعارف  والتقنيات املستحدثة وانعكس هذا جدات العرص إن يواكب التدريب أثناء اخلدمة مست 

 م املربمج.عليبكة اإلنرتنت والتم والتعلم والتدريب باستخدام احلاسوب وشعلييا التتطور كثري من املفاهيم الرتبوية مثل  تكنولوج

  لتدريبية والتدريب التعاوين  عن طريق احلقائب اثل التدريب الذايت والتدريب التقنيات املعارصة م عىلتطبيق أساليب املعتمدة

 التدريب عن بعد.و

  تطلب ذلك املختلفة  التعليميةددة للمواقف ووجود االسرتاتيجيات الرتبوية املتعنتيجة للتفجر املعريف وتعدد التخصصات الدقيقة

 ني عن طريق التدريب أثناء اخلدمة.رسعة التجديد والتطوير املهني  للمعلم

  مية.عليجميع للمعلمني واألطر التأساس مبدأ التدريب لل عىلومن املبادئ األساسية لعملية البناء والتطوير أن تقوم 
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 اإلعداد برامج هاعلي تشتمل مل والتي واملستحدثة املستجدة واملهارات املعارف املتدربني املعلمني اكتساب عىل الدورات هذه ترتكز 

 عىل:  يقوم الدورات هذه يف التدريب وجمال، (غريها.... و اعليال واملعاهد، اجلامعات مثل) املدى طويلة

 االحتياج ووفق ،للمعلومة املنطقي التسلسل وفق األساسية واملعلومات واملفاهيم املعارف املتدرب اكتساب . 

 الواقع رضأ عىل واملعارف املفاهيم هذه لتطبيق املطلوبة املهارات اكتساب. 

 

 :ةلياالت لألسباب املعلم عمل لكفاءة األساسية  الرضوريات  منهذه الدورات  تعترب

 التقييم يبالواس التدريسية والطرق التعلمية والوسائل واملعلومات املعارف يف تغريات من يصاحبه وما التكنولوجي التطور رعاست .1

 .والتقويم

 حقل مدسسات يف واملطبقة املستحدثة  والتقنيات املعارصة التطورات ملواكبة التعليمية املناهج وتطوير تغيري يف الرسعة عامل قصور .2

 .العمل

 

 او  القصور أوجه حتديد يمكن التنفيذية ةهزاألج أو  اإلرشافية اهليئات من سواء ميعليالت العمل ميادين من الراجعة التغذية ضوء يف

 وهنا..  هاعلي بناء   التدريبي الربنامج تصميم ويتم التدريبية لالحتياجات دقيق حتديد يتطلب وهذا ،نيمعلامل بعض أداء يف الضعف نقاط

 الدورات تصميم عند ويراعي  هاعلي التدريب املطلوب واملهارات املعارف لطبيعة ووفقا االحتياج لطبيعة وفقا التدريب أساليب تستخدم

   .للمعلم التدريبية االحتياجات ولبت فاعلة التدريبية الدورات تكون وبذلك ،للمعلم التدريبي االحتياج تغطية التدريبية

 التنشيطية الدورات: رابعا
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 املعلومات هذه جتديد يتطلب  مما استخدامها دون التقادم عنرص هاعلي مر ان بعد وجتديدها السابقة املعلومات حتديث ايل هتدف

 الزمنية بمدهتا وتتميز العمل مبارشة التدريبية الربامج هذه تسبق ما وغالبا.. الواقع ارض عىل لتطبيقها  التدريبي الربنامج خالل من ومراجعتها

 .وتقويمها وتقييمها السابقة  واملعلومات املعارف مراجعة  ايل وهتدف القصرية

 

يف إن كفاءة الربامج التدريبية تتحدد بالتخطيط اجليد واهلادف والتنظيم املتميز بقصد إحداث التغريات املطلوبة والتأكد من حدوثها 

 لرقي املجتمع يف مجيع جماالته. بتزويد مجيع رشائح املجتمع  باملوارد البرشية الفاعلةمي املتمثل عليلتحقيق أهداف النظام الت اداء املعلمني

 أساس ثالث خطوات إجرائية هي: عىلوالربامج التدريبية اجليدة تصمم 

 حتديد االحتياجات التدريبية. 

 صياغة أهداف الربنامج. 

 حتديد املنهج واملادة العلمية. 

 ديد أساليب التدريبحت. 

  أساسيات الربنامجوضع. 

 عاليات قبل بداية الربنامجحتديد األنشطة والف. 

 حتديد النشطة والفعاليات   أثناء الربنامج. 

 طة والفعاليات مع هناية الربنامجحتديد األنش. 
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  بالتطوير. املستهدفاملعلم وضع اسرتاتيجيات لتقييم 

 التدريبي وتقويمه. وضع اسرتاتيجيات لتقيم الربنامج 

 يم  حقيبة تدريبية ملوضوع الدورةتوثيق الربنامج من خالل تصم. 

 :مههاأرشوط أساسية  ن تتوفر هبا أجيب للمعلم  ذات فعالية واجيابية دورات التدريب الرتبويتكون لكي 

  ة للتدريبعليحاجة ف عىلوجود دافع مبني. 

  بأهداف التدريب املطلوب حتقيقهااملعلم  معرفة. 

 الذي حققه عيلاملتدرب بمستوي التقدم الفاملعلم  إدراك. 

 املعارف واملهارات التي تعلمها تدرب بتطبيقامل للمعلم  فتح املجال. 

 ووضع اسرتاتيجيات للتعامل معها مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني. 

 التدريب ها موضوععلياملتدرب باألسس والنظريات العلمية التي يستند  املعلم  تبصري. 

 املعلم واحتياجات لم التع جتانس برنامج التدريب مع  القيم واالجتاهات يف بيئة. 

 املتعلم  واحتياجات  التعلمية بيئةالومتطلبات  علمانطالق التدريب من نظرة اسرتاتيجية تربط بني أهداف النظام واحتياجات امل

 .التعلمية


