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يطيب لي ان أضع بني أيديكم التقرير السنوي للمركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عن
العام اجلامعي 1437/1436هـ املوافق 2016/2015م ،فمنذ موافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس
الوزراء رئيس جملس التعليم العالي – حفظه اهلل –بإنشاء املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية
جبامعة امللك سعود ،وتولي وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية اإلشراف عليه؛ وهو يعمل
على تطوير أداء املمارسني الرتبويني ،وتقديم االستشارات الرتبوية وعقد الربامج التدريبية اليت ختدم
قطاع التعليم بشكل عام ،والقيادات الرتبوية بشكل خاص ،كما يقوم املركز بعقد الشراكات والتعاون
مع اجلهات املتخصصة وبيوت اخلربة اليت تساعد على حتقيق أهداف املركز.
ويف ضوء رؤية اململكة  2030واالهتمام بتطوير العملية التعليمية ،وتسخري كل إمكانياتها
للنهوض باملنظومة التعليمية ومكوناتها؛ يأتي دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ،وتعاونه مع
جهات اجلامعة ،واإلفادة من خربة كوادر اجلامعة وإمكانياتها يف النهوض باملؤسسات التعليمية ،وتقديم
اخلدمات االستشارية والبحثية والتدريبية ،وتقديم التنمية املهنية على أسس علمية ،ومرجعيات عاملية
معتمدة.
ومبناسبة صدور تقرير املركز أشكر الزمالء العاملني يف املركز على جهودهم املوفقة يف
تأسيس املركز ،راجياً من اهلل تعاىل أن يوفقهم ويسدد على طريق اخلري خطاهم.

واهلل ولي التوفيق،،،
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إمياناً من جامعة امللك سعود ومسؤوليتها جتاه العمل الرتبوي ،وحاجة وزارة التعليم إىل تطوير
أداء املمارسني الرتبويني ،دعت احلاجة إىل ضرورة إنشاء مركز وطين تربوي للتنمية املهنية وتطوير
التعليم ،يركز على تأهيل وتدريب املمارسني الرتبويني على رأس العمل ،وتدريب القيادات الرتبوية
بالقطاعني :احلكومي واألهلي ،مبا يؤدي إىل تطوير منظومة التعليم العام باململكة العربية السعودية،
توافقاً مع مشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير التعليم ،وسعياً إىل حتقيق أهداف الرتبية ،وبناء
نظم تعليمية متطورة ،ومواكبة للعصر.

وها حنن نضع بني أيديكم التقرير السنوي األول للمركز للعام اجلامعي 1437/1436هـ املوافق
2016/2015م ،حيث كان االهتمام بتأسيس البنية التحتية ،و تشكيل اللجان وفرق العمل إلعداد تصور
حول اهليكل التنظيمي للمركز والئحته اإلدارية واملالية ،والذي مت اعتماده من قبل جملس إدارة
املركز ،ومت توجيه الوحدات لعمل خططها التنفيذية ،وبدأ التوجه حنو استقطاب بيوت اخلربة ،ورصد
التجارب العاملية ،وعمل املبادرات والشراكات ،والبدء يف حتقيق أهداف املركز وفق رؤية اجلامعة
ورسالتها ،ويف إطار النهوض مبنظومة التعليم وحتقيق ما نصبو إليه مجيعاً يف ضوء رؤية .2030
ويف هذا املقام ال يسعين إال أن أتقدم خبالص شكري وتقدير لزمالئي العاملني يف املركز على
جهودهم املوفقة يف تأسيس املركز ،متمنيًا استمرار روح الفريق الواحد اليت ملستها بينهم.

واهلل ولي التوفيق،،،
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13

14

بيت خربة رائد يف التطوير الرتبوي ،والتنمية املهنية ،حملياً ،وإقليمياً.

تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحرتافية وفعالية عالية اجلودة؛ لإلسهام يف تطوير عمليات التعلم
والتعليم باململكة العربية السعودية.

 .1إعداد وتقديم برامج التنمية املهنية والتدريب الرتبوي املستمر للممارسني الرتبويني.
 .2إمداد املمارسني الرتبويني والقيادات الرتبوية باملعرفة واخلربة املهنية الالزمة ملواجهة متطلبات
القرن احلادي والعشرين.
 .3توظيف املعايري املهنية يف تدريب املمارسني الرتبويني ،والقيادات الرتبوية بعد مواءمتها للبيئة
السعودية.
 .4تقديم برامج التنمية املهنية املستدامة وفقاً للنماذج املعيارية املرتكزة على التطوير الرتبوي؛
لتحقيق متطلبات وزارة التعليم ،واجلهات األخرى املستفيدة.
 .5تقديم االستشارات الرتبوية ذات العالقة بأنشطة املركز.
 .6إجراء البحوث والدراسات الرتبوية يف جمالي التنمية املهنية وتطوير التعليم.
.7

تفعيل الشراكة بني املركز والقطاعات األخرى ذات العالقة بتقديم التطوير الرتبوي والتنمية
املهنية.
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تتمثل مهامها يف:
 .1توفري احتياجات املركز من املدربني ،والتنسيق معهم.
 .2إعداد قاعدة بيانات خاصة باملدربني وفق التخصصات بالتنسيق مع وحدة تقنية املعلومات.
 .3ترشيح املدربني للربامج التدريبية وفق اخلربة والتخصص.
 .4القيام بإجراءات التعاقد مع املدربني املتعاونني مع املركز ،داخلياً ،وخارجياً.
 .5التواصل مع وحدات املركز فيما خيص تيسري عمل املدربني.
 .6متابعة جتهيز احلقيبة التدريبية لدى املدربني.
 .7تقييم وتطوير أداء املدربني من خالل املعايري املعدة من قبل وحدة التنمية املهنية.
 .8تنظيم لقاءات إرشادية للمتدربني يف بداية كل فصل أو برنامج تدرييب.
 .9عمليات القبول والتسجيل للمتدربني يف الربامج التدريبية.
 .10التأكد من استيفاء شروط الرتشيح للتدريب والدراسة وفق ضوابط املركز.
 .11إعداد قوائم بأمساء املتدربني بداية كل فصل ،أو كل برنامج ،وتوزيعها على املختصني.
 .12متابعة عملية انتظام املتدربني يف القاعات التدريبية.
 .13إعداد اإلحصائيات والبيانات اخلاصة باملتدربني.
 .14اإلشراف على تنظيم االختبارات ،وإعداد النماذج الالزمة ،وجلان املراقبة ،وفق لوائح املركز،
واختاذ اإلجراءات الالزمة فيما خيص مشاكل املتدربني ،من حيث الغياب ،واحلضور ،ونسب
التسرب ،واإلجازات املرضية.
.15

تلقى كشوف الدرجات من املدربني وفق املواعيد احملددة.

 .16رصد ومراجعة نتائج االختبارات.
 .17إصدار كشوف الدرجات والشهادات ملن يهمه األمر ،والتقارير املطلوبة ،والكشوف اخلاصة
باخلرجيني وذلك بعد اعتمادها من مدير املركز.
 .18التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف املركز فيما خيص سالمة وجودة بيئة التدريب.
 .19املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للتطوير والتنمية املهنية.
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 -1حتضري عدد من الربامج التدريبية ،وطرحها من خالل املوقع اإللكرتوني.
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 -2التحضري ملشروع اللغة العربية ،وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربية ،ومت العمل عليه
مع عدد من اجلهات ،ومنها دار الطباعة والنشر جبامعة امللك سعود.

 -3جتهيز مقر ومكاتب االستقبال للمركز.

 -4جتهيز القاعات التدريبية ،ومقر الضيافة للمتدربني.

18

 -5جتهيز القاعات التدريبية مبفاتيح ماسرت.
 -6إصالح سنرتال املركز هلاتف االستقبال.
 -7اإلشراف واملتابعة على اختبارات التعليم عن بعد التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود.

 -8اإلشراف واملتابعة الختبارات املركز الوطين للقياس والتقويم.
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تتمثل مهامها يف:
 -1متابعة وتطوير أداء شؤون املوظفني وعالقاتهم.
 -2متابعة أعمال االتصاالت اإلدارية.
 -3متابعة أعمال التشغيل والصيانة.
 -4متابعة تطبيق أنظمة وإجراءات تيسري العمل.
 -5تنظيم أعمال السكرتارية لوحدات املركز.
 -6عمل تقارير دورية عن سري العمل بالوحدة.
 -7املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للعمليات.

 -1تنظيم العمل داخل الشؤون اإلدارية وتسكني املوظفني يف مكاتبهم حسب طبيعة عمل الشؤون
اإلدارية.

 -2خماطبة اجلهات ذات العالقة برتميم وصيانة املباني والقاعات يف املركز.
 -3إنشاء شعبة الصادر والوارد ومتابعة أعماهلا.
 -4تشكيل فرق املتابعة للموظفني ومنسوبي املركز.
 -5تزويد الوحدات جبميع متطلباتهم اإلدارية.
 -6أرشفة املعامالت إلكرتونياً.
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 -7اإلشراف على أعمال السكرتارية لدى الوحدات.

 -8املشاركة يف إعداد الئحة املركز.
 -9نقل املستودع إىل وحدة الشؤون املالية.

عدد املوظفني
مساعد املدير
للعمليات
%5

وحدة تقنية
املعلومات
%11

مدير
املركز
%10

وحدة الشؤون املالية
%11

وحدة ريادة األعمال
%10

وحدة التنمية
املهنية
%11

وحدة الشؤون
االدارية
%26

وحدة التدريب
اإللكرتوني
%5

وحدة شؤون املدربني
واملتدربني
%11
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تتمثل مهامها يف:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

إعداد مشروع املوازنة للسنة املالية وعرضه على مساعد مدير املركز للشؤون اإلدارية واملالية.
قيد املستندات املالية يف السجالت والدفاتر احملاسبية.
متابعة حسابات املركز لدى مؤسسة النقد والبنوك احمللية.
حتصيل اإليرادات ،وإيداعها ،وإعداد احلساب اخلتامي ألعمال املركز.
جتهيز سندات الصرف والشيكات اخلاصة باملستفيدين ،وتسليمها هلم ،أو من ينوب عنهم رمسيا.
متابعة الصرف من البنود املخصصة لكل نشاط من أنشطة املركز.
متابعة مشرتيات املركز حسب النظام.
رفع تقرير شهري ملدير املركز خبصوص طلبات الشراء ،وأوامر الشراء.
املراجعة الداخلية.
جتهيز وتنظيم املستودع بكافة االحتياجات الالزمة للمركز.

 -11حصر العهد ،ومتابعتها.
 -12مراجعة حسابات املركز من قبل مكتب حماسبة قانوني مرخص له.
 -13تقديم تقرير دوري موضحًا فيه الوضع املالي للمركز.
 -14املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للعمليات.

 -1تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة ،وتوزيع العمل على منسوبيها.
 -2فتح حساب مصريف خاص باملركز.
 -3متابعة عمليات صرف األصناف من وإىل املستودع.
 -4املشاركة يف إعداد الئحة املركز.
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تتمثل مهامها يف:
 -1توفري بنية حتتية لتقنية املعلومات وتطبيقاتها.
 -2بناء وحتديث البوابة اإللكرتونية للمركز بنسختيها (العربية واإلجنليزية)؛ لتعرف باملركز،
وتقدم خمتلف اخلدمات اإللكرتونية.
 -3اإلشراف على البوابة اإلخبارية ،وحتديثها بشكل دائم.
 -4إعداد قاعدة بيانات للمركز ،واإلشراف عليها.
 -5إعداد قاعدة بيانات للبحوث ،والتجارب الوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية ،واإلشراف عليها.
 -6تقديم الدعم الفين لألجهزة ،والشبكات ،وقواعد املعلومات باملركز.
 -7اإلسهام يف توفري ودعم بيئة إلكرتونية للتدريب اإللكرتوني.
 -8التواصل مع عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة فيما خيص تقنية املعلومات.
 -9حتديد احتياجات املركز من احلاسبات اآللية والربامج واألنظمة.
 -10توثيق مجيع أنشطة وفعاليات املركز.
 -11تقديم تقارير دورية عن سري العمل بالوحدة.
 -12املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للعمليات.



أ -شبكة املركز السلكية.


الكشف عن مواقع كبائن املبدالت ( )Switchesاخلاصة باملركز ،والتأكد من مناسبة
الغرف اليت تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.



التأكد من سالمة توصيل نقاط الشبكة يف املكاتب واملقرات اليت يتطلبها العمل
باملركز بالتنسيق مع خمتلف وحدات املركز.



حل مشكلة االتصال يف بعض نقاط الشبكة السلكية بعد تقديم طلب بذلك لوحدة
تقنية املعلومات.



مد بعض املكاتب اجلديدة يف املركز بنقاط شبكة سلكية –بشكل مؤقت -حلني
متديدها بشكل دائم باملفاهمة والتنسيق مع عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة.
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ب -شبكة املركز الالسلكية.
 بعد الكشف الفين من قبل الوحدة تبني عدم توفر أية جتهيزات خلدمة االتصال
الالسلكي بشبكة اجلامعة.
 مت –وبشكل مؤقت ،وبسبب احلاجة امللحة -تركيب نقاط وصول

(points

)Access

على حساب املركز للوصول خلدمة الشبكة الالسلكية.
 الكشف عن مواقع كبائن املبدالت ( )Switchesاخلاصة باملركز ،والتأكد من مناسبة
الغرف اليت تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.
 قامت عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة بإرسال فريق فين لدراسة متطلبات توفري
خدمة االتصال الالسلكي يف خمتلف مرافق املركز ،وقامت الوحدة باطالع الفنيني
بالعمادة باألماكن املطلوب توفري اخلدمة فيها وأماكن وجود كبائن االتصال
الرئيسة باملركز.
 إفادة املسؤول يف العمادة بأن هناك طلبات كثرية مطلوبة يف اجلامعة للحصول على
هذه اخلدمة وأن علينا انتظار دورنا فيه.
ج -القاعات الذكية.
 تفعيل القاعتني الذكيتني املوجودتني باملركز بعد أن كانتا ال تعمالن بالشكل
املطلوب؛ حيث قامت الوحدة مبخاطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت إلجراء
الصيانة الالزمة هلا.
د -قاعات االجتماعات باملركز.


جتهيز قاعات االجتماعات باملركز بأجهزة العرض الضرورية ،والتأكد من عمل
نقاط الشبكة السلكية فيها ،وتوفري حاسبات إلجراء العروض اإللكرتونية.

ه -معامل احلاسب اآللي.
 يوجد يف املركز معمالن للحاسب اآللي ،وهما غري متصلني بشبكة املركز السلكية،
فقامت وحدة تقنية املعلومات بوصلهما بشكل مؤقت لضرورة ومتطلبات العمل.

24



أ -إنشاء بوابة إلكرتونية للمركز بنسختيها (العربية واإلجنليزية) ،وذلك من خالل نطاق
فرعي جلامعة امللك سعود بعنوان.http://ecpd.ksu.edu.sa :

أ -التعريف باملركز من خالل إبراز رؤية ورسالة وأهداف املركز.
ب -تعرف البوابة اإللكرتونية مبنسوبي املركز من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
ج -التسجيل بالربامج التدريبية يتم عن طريق البوابة اإللكرتونية من خالل قاعدة بيانات
حتتفظ ببيانات مجيع املتدربني باملركز.
د -إنشاء بريد إلكرتوني خاص باملركز بعنوان

ecpd@ksu.edu.sa

ويتم إدارته بشكل

كامل من وحدة تقنية املعلومات.
ه -ربط مجيع مناذج وتقارير البوابة اإللكرتونية بالربيد اإللكرتوني للمركز.
و -التحديث الدائم حملتوى البوابة اإللكرتونية يف النسختني العربية واالجنليزية.
ز -نشر التقارير الدورية واخلتامية للمركز على البوابة اإللكرتونية.
ح -تصميم صفحات الوسائط املتعددة للمركز على البوابة اإللكرتونية.
ط -نشر مطويات تعريفية عن برامج املركز وأهدافها.
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ي -فتح حساب للمركز على تويرت بعنوان:
https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA

ك -ويتم إدارته بشكل كامل من وحدة تقنية املعلومات.



أ -إنشاء حساب للمركز على البوابة اإلخبارية للجامعة.
ب -نشر أخبار املركز على البوابة اإلخبارية.
ج -اعتماد النسخة اإلجنليزية من البوابة اإلخبارية للمركز.
د -ربط البوابة اإلخبارية للمركز مبوقع املركز اإللكرتوني.
ه -ربط أخبار املركز بوسائل التواصل االجتماعي الرمسية للمركز.



تصميم قاعدة بيانات لتسجيل املتدربني من خالل البوابة اإللكرتونية للمركز،
ويتم إدارتها بشكل كامل من وحدة تقنية املعلومات ،وحصر وحدات اجلامعة املعنية
بأهداف املركز ،وكذلك أعضاء هيئة التدريس ،وإنشاء قاعدة بيانات حتتوي بياناتهم.
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قامت الوحدة بتوثيق جمموعة من التقارير عن التجارب العاملية املميزة يف جمال
التطوير الرتبوي والتنمية املهنية ،منها على سبيل املثال املعهد الوطين للتعليم بسنغافورة،
وهو أحد أهم اجلهات الرتبوية العاملية (مرفق صورة من التقارير يف املالحق).


أ -اإلشراف على إعادة تأهيل البنية كاملة لعدد من القاعات ،ومعامل احلاسب.


إصالح مشاكل انقطاع التيار الكهربائي املستمرة بالقاعات.



إصالح مشاكل شبكة املركز ،واالتصال باإلنرتنت ،وإصالح أعطال كابينة املعمل
الداخلية.



إصالح مشاكل املكيفات.



صيانة أجهزة العرض باملعامل ،وتزويدها بشاشات عرض.



تركيب ثالثة سبورات.



تزويد املعامل بطاوالت كمبيوتر وكراسي متحركة بإمجالي ( )52طاولة و()52
كرسيًا متحركًا.



تزويد املعامل بأجهزة احلاسب اآللي بإمجالي ( )52جهازاً مت مجعها من أجهزة املكاتب
القدمية ،واألجهزة مجيعها من نوع  ،Dellومواصفتها هي:


املوديل .Dell OptiPlex 755



املعاجل.Intel(R)CORE (TM)2Duo CPU E4700 2.59GHZ :



القرص الصلب :سعة  150جيجابايت.



الذاكرة العشوائية :سعة  4جيجابايت.



نظام التشغيل.Windows7 Professional service pack1 :



الربامج املثبتة على األجهزة هي:



حزمة أوفيس .Microsoft Office 2010



نظام إدارة الفصل .Net Op School



جمموعة برامج خدمية مثل:

WinRAR – Skype - winzip7 -Google

chrome - yahoo messenger - VLC media player – real player -

.Mozilla Firefox -adobe reader x - free download
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أعداد األجهزة وملحقاتها اليت مت حصرها باملركز

10
15

52

4

املاسحات الضوئية

الطابعات

األجهزة DELL

األجهزة HP

أعداد األجهزة اليت متت صيانتها باملركز
52

37

35

40

41

39

36

33

32

28
24

23

20
15

18

عدد األجهزة
تنظيف الفريوسات
تثبيت برنامج إدارة الفصل
حتديث تطبيقات مستعرضات االنرتنت
تغيري القرص الصلب التالف
تغيري مزود الطاقة التالف
تغيري الشاشة التالفة

تثبيت نظام تشغيل
ربط على الشبكة احمللية واالنرتنت
إصالح حزمة ميكروسوفت أفيس وحتديثها
تغيري البطارية
استبدال كارت الشبكة التالف
حتديث تعريفات اجلهاز
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أ -قامت الوحدة باإلشراف واملتابعة مع الدعم الفين باجلامعة على عمل صيانة شاملة
للجهاز الذكي يف قاعة رقم ( ،)117وتوصيل اجلهاز بالشبكة واإلنرتنت ،والتأكد من
عمل النظام والربامج.
ب -تغيري جهاز عرض البيانات جبهاز آخر جديد يف قاعة رقم ( ،)310وذلك باملتابعة مع
الدعم الفين باجلامعة ،وتغيري لوحة التحكم ،وعمل صيانة شاملة للجهاز ،وتوصيله
بالشبكة واإلنرتنت ،والتأكد من عمل النظام والربامج.
ج -مت فحص أجهزة القاعات التدريبية (قاعات التعليم اإللكرتوني) ،والتأكد من عملها
بشكل جيد ،ومت تغيري أجهزة الكمبيوتر القدمية املوجودة بها بأخرى من نوع
Compaq 6005

وجهزت بنظام تشغيل

HP

Windows7 Professional service pack1

وحزمة أوفيس .Microsoft Office 2010


أ -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة لتمديد وإضافة نقاط جديدة ملكاتب
إدارية جديدة ،وقاعات تدريب يف املركز.
ب -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة لتجهيز عدد من معامل احلاسب
بنقاط شبكة سلكية ،وربطها مع شبكة املركز ،كما مت عمل كروكي مقرتح
لتصميم النقاط يف املعامل.
ج -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة لتوفري خدمة االتصال الالسلكي يف
مبنى املركز.
د -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت إلجراء الصيانة الالزمة ألجهزة
البوديوم ،والداتا شو ،والسبورة الذكية يف القاعات الذكية باملركز.
ه -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت لتجهيز عدد جديد من القاعات
الذكية باملركز.
و -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت لنقل جتهيزات قاعات ذكية من
موقع إىل موقع جديد وفق احتياجات املركز اجلديدة.
ز -خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت لربط معملي احلاسب اآللي بشبكة
املركز بشكل صحيح ودائم.
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قامت الوحدة بعمل مسح شامل جلميع القاعات واملعامل باملركز ،ويظهر ذلك من خالل
استعراض البيان التفصيلي التالي الذي يوضح احتياجات املركز من األجهزة املكتبية
املطلوبة إلقامة املشاريع ،والربامج التدريبية النوعية وخاصة احلاسوبية ،واليت تستهدف
فئات متخصصة من املمارسني الرتبويني مع بداية العام اجلامعي 1438/1437هـ.
الصنف

الكمية
100

جهاز حاسب آلي مكتيب

50
20
5
6
14

طابعات
طابعات (ملونة)
فاكس
جهاز حاسب آلي (البتوب)
شاشات عرض

احلاجة هلا
قاعات التدريب ،قاعة االجتماعات ،مكاتب املوظفني،
واالستقبال.
مكاتب اإلدارة ،مكاتب املوظفني ،االستقبال.
مكاتب اإلدارة ،مكاتب املوظفني ،االستقبال.
مكاتب اإلدارة.
قاعة االجتماعات ،املمرات ،االستقبال ،املسرح.

احتياجات املركز من األجهزة وملحقاتها
6
14

5
20

جهاز حاسب آلي مكتيب
طابعات

100

طابعات ( ملونه )
50

فاكس
جهاز حاسب آلي (البتوب )
شاشات عرض
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أ -أنشطة تتعلق بالشراكات
مت توثيق جمموعة من األنشطة وخاصة ما يتعلق بالشراكات بني املركز والعديد
من اجلهات ،منها على سبيل املثال :األمانة العامة جلائزة التعليم للتميز لطلب أمانة
اجلائزة حبث مدى إمكانية إشراف املركز على تطوير معايري فئات اجلائزة ،وإضافة
معايري لفئات جديدة مقرتحة ،وإدارة عمليات الفرز والتحكيم ،وعمليات مسح ألثر
اجلائزة يف امليدان الرتبوي.

ب -أنشطة تتعلق بالربامج التدريبية
قامت الوحدة بتوثيق ونشر اإلعالنات والدعاية اخلاصة بالربامج التدريبية حسبما
يردها من الوحدات املعنية على خمتلف الفرتات ،ومنها على سبيل املثال :طرح برامج
تدريبية يف شهر شعبان 1437هـ ،مثل :طرائق التدريس الفاعلة ،القيادة اإلبداعية،
تطبيقات احلوسبة السحابية التعليمية ،تطبيقات الشبكات االجتماعية يف التعليم،
توظيف تطبيقات جوجل اجلديدة لبناء االختبارات اإللكرتونية ،اإلجنليزية للمواقف
احلياتية.
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ج -اجتماعات ولقاءات


قامت الوحدة بتوثيق اجتماعات املركز سواءً ما يتعلق مبجلس اإلدارة ،أو اللجنة
اإلشرافية باملركز ،أو أي جلان فرعية مت تشكيلها من قبل مدير املركز ،ومنها على
سبيل املثال توثيق االجتماع األول جمللس إدارة املركز برئاسة د/العثمان :حيـــث قام
د/حممد النذير بتقديم عرض خمتصر للتعريف باملركز ،ومت عرض اهليكل
التنظيمي املقرتح ،والالئحة اإلدارية واملالية املقرتحة للمركز ،وتناول احلضور
مقرتحات تطوير وتنفيذ برامج الدبلومات الرتبوية ،والربامج التدريبية األخرى.
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وقامت الوحدة بتوثيق جمموعة من اللقاءات ،منها على سبيل املثال :مشاركة املركز
يف اللقاء الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ،حيث شارك سعادة مدير املركز الرتبوي
للتطوير والتنمية بتقديم كلمة حول املركز ،وأبرز أهدافه وأنشطته يف التنمية
املهنية ،وذلك يف اللقاء الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية الذي عقد بإدارة تعليم
الرياض مبكتب تعليم الشفا ،وتلقى املركز خطاب شكر ،ودرعًا تذكاريًا بهذه املناسبة.

د -توثيق تقرير عن التنمية املهنية من وجهة نظر عاملية:


وقد اشتمل التقرير على النقاط االتية:


ماهية التنمية املهنية.



أهداف التنمية املهنية.



خصائص التنمية املهنية.



جماالت التنمية املهنية.

(مرفق التقرير يف املالحق)
ه -توثيق تقرير عن املعهد الوطين للتعليم بسنغافورة:


تناول التقرير النقاط اآلتية:


التعريف باملعهد.



أنشطة املعهد.



الربامج اليت يقدمها املعهد.

(مرفق التقرير يف املالحق)
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و -توثيق تقرير عن الدبلوم العام يف الرتبية مدعومًا بآلية تطبيقه يف  4دول أجنبية:


وقد تضمن التقرير النقاط اآلتية:


وصف الربنامج.



مكونات الربنامج.



متطلبات القبول.

(مرفق التقرير يف املالحق)
ز -تقوم وحدة تقنية املعلومات بتنفيذ التصاميم ،والعروض التقدميية ،وعروض املشاريع
اخلاصة باملركز ،والربامج التدريبية املقدمة ،ومنها على سبيل املثال:


تصميم املواد الدعائية للتعريف باملركز (عروض تقدميية – كتيبات – روول أب –
لوحات جدارية – مطويات – ملصقات ....اخل) ،واإلشراف على طباعتها وإخراجها
بالشكل املطلوب.



تصميم بروشورات ومطويات الربامج التدريبية اليت يقدمها املركز.



جتهيز وتصميم اجمللد ( )Folderاخلاص باالجتماعات الدورية جمللس إدارة املركز.



جتهيز وتصميم عروض مشاريع االستشارات اليت يقدمها املركز ملختلف القطاعات
الراغبة بالتعاون مع املركز.



أ -تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة ،وتوزيع العمل على منسوبيها.
ب -املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح عن عقد شراكة مع جائزة
التعليم للتميز.
ج -املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح عن عقد شراكة مع شركة
تطوير للخدمات التعليمية.
د -املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح عن عقد شراكة مع وزارة
التعليم.
ه -مشاركة مجيع أعضاء وحدة تقنية املعلومات يف جلان فرز وحتكيم جائزة التعليم
للتميز يف دورتها السادسة.
و -مشاركة بعض أعضاء وحدة تقنية املعلومات يف جلان فرز وحتكيم جائزة كيانات
تطوير للتميز يف دورتها األوىل.
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تعنى بتسويق الربامج التدريبية ،والتعريف مبجاالت عمل املركز ،وإبرام الشراكات
اجملتمعية ،وتتمثل مهامها يف:
 -1إعداد سياسة التسويق ،والشراكة اجملتمعية باملركز.
 -2التواصل املستمر مع األطراف اجملتمعية خللق مبادرات للشراكة اجملتمعية.
 -3إعداد وتفعيل خطط وبرامج الشراكة اجملتمعية ،وحتديد آليات تنفيذها.
 -4تسويق الربامج التدريبية يف القطاعات التعليمية وخمتلف القطاعات األخرى.
 -5تشجيع منسوبي املركز للمشاركة يف األنشطة التطوعية االجتماعية ،واإلنسانية ،ومتابعة
تفعيلها.
 -6إعداد دليل حول اإلجراءات اإلدارية واملالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء.
 -7دعوة اخلرباء واملهتمني يف جمال الشراكة اجملتمعية؛ لعرض جتاربهم يف املركز.
 -8بناء قاعدة بيانات خاصة جبهات الشراكة اجملتمعية.
 -9متابعة وإعداد املواد اإلعالمية والتسويقية عن املركز ،والعمل على نشرها يف وسائل االتصال
املختلفة.
 -10تقديم تقارير دورية عن سري العمل بالوحدة.
 -11املهام اليت تكلف بها من مدير املركز.

 -1إعداد تصور لعقد شراكة مع جائزة التعليم ،حيث مت إعداد ملف خاص باملشروع بالتعاون
مع وحدة تقنية املعلومات.
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 -2إعداد تصور لعقد شراكة جلائزة تعليم الرياضيات ،ومت إعداد ملف خاص بذلك بالتعاون
مع وحدة تقنية املعلومات.

 -3التسويق للدورات التدريبية يف قطاعات التعليم املختلفة.
 -4التسويق ملشروع اللغة العربية ،وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربية ،ومت العمل عليه
مع عدد من اجلهات ،ومنها دار الطباعة والنشر جبامعة امللك سعود.
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38

39

40

41

42

جودة نظام التعليم من جودة معلميه" (اليونسكو ،)9 :2014 ،وحتسني جودة املعلمني يف
مجيع مراحل املعلم املهنية هو بالتالي عامل أساسي يف حتسني نوعية التعلم الذي يتلقاه
الطالب .ويقدم "داي" هذا التعريف الشائع االستخدام للتنمية املهنية:
"....كل خربات التعلم الطبيعية وتلك األنشطة الواعية واملخطط هلا اليت
تهدف إىل أن تكون ذات فائدة مباشرة أو غري مباشرة للفرد أو اجلماعة أو
املدرسة واليت تساهم من خالهلا يف جودة التعليم داخل الفصول الدراسية .إنها
العملية اليت متكَن املعلمني وبشكل ملحوظ من اكتساب وتطوير املعارف
واملهارات والذكاء العاطفي الضروري للتفكري والتخطيط واملمارسة املهنية
اجليدة ( ".داي.(1999 :4 ،
هذا التعريف يربز عدة عناصر مهمة للتنمية املهنية:
 .1إنها متعددة األوجه (فهي ختاطب السلوكيات ،واملعرفة ،والعواطف ،والتفكري).
 .2قد حتدث بصورة طبيعية (أي من خالل جتربة العمل) ،أو من خالل األنشطة
املخططة.
 .3فوائدها متتد من األفراد إىل اجلماعات واملؤسسات ،وكذلك إىل نوعية التعليم يف
الفصول الدراسية ،هذه النقطة حول فوائد التنمية املهنية جيب أال ختاطب فقط النمو
واإلجناز الفردي للمعلمني ،فأهداف التطوير للمؤسسات حتتاج أيضا للتنمية املهنية
كما هو احلال مع نتائج الطالب ،وبالتالي تعترب التنمية املهنية عنصرا حامسا يف
النظم التعليمية الناجحة ،ويف حتسني جودة املعلم والفعالية التنظيمية ونتائج
الطالب.
يف املمارسة العملية ،يتضمن التطوير املهين للمعلمني جمموعة واسعة جدا من املواضيع
واألشكال ،وهو يرتاوح ما بني مؤمتر ليوم واحد إىل ورشة عمل ملدة أسبوعني إىل برنامج شهادة
متقدمة لعدة سنوات ،وتكون وسيلة التقديم إما شخصيا ،أو عرب اإلنرتنت ،خالل اليوم الدراسي،
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أو خارج ساعات الدراسة املعتادة ،ومن خالل تواصل فردي وجها لوجه أو يف جمموعات ،ويتم
التدريب من قبل معلمني داخل املدرسة ،أو من خالل خرباء استشاريني من اخلارج ،أو عن طريق
مؤسسات تتعاقد معهم املدرسة.
وغالبا ما يستخدم الناس أمساء أخرى للتنمية املهنية ،مبا يف ذلك تطوير املوظفني
 ،developmentالتدريب أثناء اخلدمة

inservice training

 ، learningأو التعليم املستمر.continuing education

والتعلم املهين

staff

professional

مهما كان املسمى فالغرض واحد وهو

حتسني التعلم للمعلمني والطالب.
ال ميكن أن توفر برامج الكليات واجلامعات جمموعة واسعة من خربات التعلم الالزمة
للخرجيني ليصبحوا معلمني أكفاء يف املدارس العامة ،فبمجرد أن يتخرج الطالب ،ويستوفوا
متطلبات الشهادة ،ويستلموا العمل ،فإنهم يبدأون يف نوع آخر من التعلم عن طريق التجربة،
كما هو احلال يف مجيع املهن ،يستغرق املعلمون ومديرو املدارس اجلدد سنوات الكتساب
املهارات اليت حيتاجونها؛ حتى يصبحوا أكفاء يف عملهم ،فمهنة التدريس معقدة جدا لدرجة أن
ثلث املعلمني ترك املهنة يف غضون ثالث سنوات ،و  ٪50تركها يف غضون مخس سنوات
) ، (Ingersoll, 2003كذلك يواجه املعلمون ذوي اخلربة حتديات كبرية يف كل عام ،مبا يف
ذلك التغريات يف حمتوى املادة الدراسية ،وأساليب التدريس اجلديدة ،والتقدم يف جمال
التكنولوجيا ،وتغري القوانني واإلجراءات واحتياجات الطالب التعليمية ،وعلى هذا فإن املعلمني
الذين ال يسعون للتطوير املهين الفعال لن تتحسن مهاراتهم ،وبالتالي لن يتحسن مستوى تعلم
الطالب.
يتعامل املعلمون اجلدد مع عدد هائل من املواضيع الغري مألوفة لديهم ،مثل إدارة الصف،
والتعليم ،واملناهج ،والثقافة املدرسية ،وإعداد اختبار واإلدارة ،ومعايري الوالية ،العالقات مع
أولياء االمور ،والتواصل مع املعلمني اآلخرين ،وإذا ما تركوا إىل أنفسهم ،فإن سلوكياتهم قد
تؤتي نتائج عكسية ،أما بالدعم اإلضايف ،فيتعلم هؤالء املعلمون اجلدد ممارسات أكثر فعالية
لتطبيقها على التحديات اليومية ،وتوفر العديد من األنظمة املدرسية مرشدين وبرامج
تعريفية للمعلمني املبتدئني ،وتعترب هذه الربامج متطلبا اساسيا يف العديد من الدول للحصول
على الرخصة املهنية للمعلمني ،واألهم من ذلك تظهر األحباث أن املعلمني اجلدد الذين حصلوا
على توجيه مكثف أصبح هلم تأثري كبري على التحصيل العلمي للطالب يف أقل من سنتني
.(Strong, Fletcher, & Villar, 2004; Serpell & Bozeman, 1999).
تكون التنمية املهنية أكثر فعالية عندما حتدث يف سياق العمل اليومي للمعلمني،
فالتطوير املهين داخل املدرسة يساعد املعلمني على حتليل بيانات التحصيل العلمي للطالب
خالل العام الدراسي للتعرف بشكل مباشر على مشاكل التعلم ،وإجياد احللول ،وتطبيق تلك
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احللول بشكل سريع لتلبية احتياجات الطالب.
قد حيدث التطوير املهين:
• خالل اليوم الدراسي العادي.
• يف املدرسة ،ولكن قبل أو بعد اليوم الدراسي.
• بعد املدرسة يف الوقت اخلاص باملعلم.
• خالل أيام ختصص يف النظام املدرسي فقط من أجل التنمية املهنية.
• خالل فصل الصيف والعطل املدرسية األخرى.
ومع ذلك ،قد حتدث التنمية املهنية ايضا يف:
• مركز التنمية املهنية.
• مركز خدمة التعليم ،شركة خدمات تعليمية ،أو مركز التعلم.
• مدرسة أخرى ،والية أخرى ،أو يف بلد أجنيب.
• كلية أو جامعة (دورات صيفية أو مسائية ،أو معاهد).
• املؤمترات والندوات ،أو ورش العمل.
• على االنرتنت.

• حتسني التعليم واملعرفة فيما خيص مادة املعلم ،مثل تعلم نظريات علمية جديدة،
وتوسيع املعرفة اخلاصة بفرتات تارخيية خمتلفة ،أو تعلم كيفية تدريس حمتوى
ومفاهيم مادة معينة بطريقة أكثر فعالية.
• التدريب أو التوجيه فيما خيص أساليب التدريس املتخصصة اليت ميكن استخدامها يف
العديد من اجملاالت املختلفة ،مثل التمايز (أساليب تدريس متنوعة تقوم على أساس
االحتياجات واالهتمامات التعليمية للطالب) أو اسرتاتيجيات حمو األمية (أساليب
لتحسني مهارات القراءة والكتابة).
• احلصول على شهادة لربنامج تعليمي معني ،وعادة ما يكون من جامعة أو مؤسسة
اعتماد أخرى ،مثل تدريس مقررات املستوى املتقدم أو الربامج املهنية والتقنية اليت
متكََّن الطالب من احلصول على شهادة يف صناعة حمددة.
• تطوير املهارات التقنية والكمَّية والتحليلية اليت ميكن استخدامها لتحليل بيانات أداء
الطالب ،ومن ثم استخدام النتائج إلجراء تعديالت على الربامج األكادميية وأساليب
التدريس.

45

• تعلم مهارات تكنولوجية جديدة ،مثل :استخدام السبورة التفاعلية ،أو نظم إدارة التعلم،
وذلك بهدف حتسني فعالية التدريس ،وأداء الطالب.
• حتسني أساليب التدريس األساسية ،مثل :إدارة الفصول الدراسية بشكل فعال ،ووضع
أطر لألسئلة بهدف إثارة التفكري العميق ،واستخالص إجابات أكثر موضوعية من
الطالب.
• العمل مع الزمالء ،كما هو احلال يف جمتمعات التعلم املهنية ،لتطوير مهارات التدريس
بشكل تعاوني ،أو إنشاء دورات جديدة متعددة التخصصات يتم تدريسها من قبل فرق
من اثنني ،أو أكثر من املعلمني.
• تنمية مهارات متخصصة لتعليم ودعم فئات معينة من الطالب بشكل أفضل ،مثل:
الطالب ذوو صعوبات التعلم ،أو الطالب الذين ال جييدون اللغة اإلجنليزية.
• اكتساب مهارات القيادة ،مثل :املهارات اليت ميكن استخدامها لتطوير مبادرة تطوير
املدارس ،أو برنامج املتطوعني خلدمة اجملتمع.
• اقرتان املعلمني اجلدد واملبتدئني مع املعلمني ذوي اخلربة "املدرس األول" ،أو "املدرب
التعليمي" للتدريب على اسرتاتيجيات التدريس الفعال ،وتعريض املعلمني األقل خربة
ألفكار ومهارات جديدة ،وتوفري التغذية الراجعة البناءة والتوجيه املهين.
• القيام ببحوث إجرائية للحصول على فهم أفضل ملا هو فعال وما ليس كذلك يف
الربنامج األكادميي للمدرسة ،ثم استخدام النتائج لتحسني نوعية التعليم ونتائج
الطالب.
• احلصول على شهادات رمسية إضافية ،مثل :شهادة اجمللس الوطين ملعايري التدريس
االحرتايف ،األمر الذي يتطلب من املعلمني قضاء وقت كبري من تسجيل يف التسجيل
والتحليل والتفكري يف ممارساتهم التعليمية (تقدم العديد من الواليات حوافز للمعلمني
للحصول على شهادة اجمللس الوطين).
• حضور كلية الدراسات العليا  Graduate Schoolللحصول على درجة علمية
متقدمة ،مثل :درجة املاجستري ،أو الدكتوراه يف جمال التعليم ،والقيادة الرتبوية ،أو يف
جمال تعليمي متخصص مثل تعليم القراءة والكتابة والتكنولوجيا.

ووفقا  ،)2015( Borgميكن أن حتقق التنمية املهنية آثارًا إجيابية ومستدامة على املعلمني،
واملتعلمني ،واملؤسسات يف احلاالت التالية:
• ينظر إليها من قبل املعلمني على أنها مناسبة الحتياجاتهم ،واحتياجات طالبهم.
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• يتم إشراك املعلمني مركزياً يف اختاذ القرارات حول مضمون وأسلوب التنمية املهنية.
• تعزيز التعاون ،وتبادل اخلربات بني املعلمني.
• يتم دعم التنمية املهنية على نطاق أوسع كمشروع مجاعي من قبل املدارس والنظم
التعليمية.
• اتاحة دعم داخلي وخارجي من اخلرباء للمعلمني.
• حتدث التنمية املهنية يف املدارس والفصول الدراسية.
• ينظر للتنمية املهنية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عمل املعلمني.
• االهتمام باالستقصاء والتفكري التأملي باعتبارهما من عمليات التعلم املهين املركزية.
• إشراك املعلمني يف فحص ومراجعة معتقداتهم.
• يوفر تعلم الطالب الدافع للتعلم املهين.
• ينظر للتنمية املهنية على أنها عملية مستمرة ،وليست حدثًا دوريًا.
• هناك قيادة اسرتاتيجية داخل املدارس.

• أشكال خمتلفة من الدراسة الذاتية  self-studyمثل :حبوث املعلم ،والبحث اإلجرائي
research

 ،actionواملمارسة االستكشافية اليت من خالهلا يدرس املعلمون بشكل

منهجي التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية.
• دراسة الدرس  ، lesson studyواليت تتضمن عمال تعاونيا متكررا يف التخطيط
والتدريس والتفكري التأملي للدرس.
• جمموعات القراءة  ، reading groupsحيث يلتقي املعلمون بانتظام ملناقشة ما قرأوه
وكان له صلة مبجموعات التفكري التأملي يف التدريس ،واليت يلتقي من خالهلا
املعلمون لتبادل اخلربات يف التدريس وفحص بعض الشواهد من دروسهم (مثل
تسجيالت الفيديو التدريسية أو مناذج من أعمال الطالب).
• مالحظة األقران  peer observationحيث يعمل املعلمون يف ثنائيات ،ويقومون بزيارة
فصول بعضهم البعض ،وبعد ذلك تتم مناقشة الدروس اليت قدمت (بطريقة بناءة
وبدون تقييم رمسي).
• جمتمعات التعلم املهنية  ، professional learning communitiesواليت من خالهلا
تلتقي جمموعات من املعلمني بانتظام لدراسة القضايا اهلامة يف مدارسهم وداخل
الفصول الدراسية.
• جمموعة دراسة املناهج الدراسية

study groups
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 ،curriculumحيث يتعاون املعلمون

 ولتعزيز هـذا،للتأكد بالتفصيل من فهمهم جلزء معني من املناهج اليت يدرسونها
.الفهم
 حيث يعمل،collaborative

materials writing

• الكتابة التعاونية للمواد التعليمية

.املدرسون معا لتصميم وحدات دراسية لفئات معينة من املتعلمني
 واليت من خالهلا يقوم املعلمون املهرة من ذوي،mentoring schemes • خطط التوجيه
.اخلربة بدعم وتطوير املعلمون األقل خربة
 حيث يتم متابعة التطور،personal learning networks • شبكات التعلم الشخصي
.املهين من خالل التفاعل عرب وسائل التواصل االجتماعي
.Online courses • دروس مباشرة على اإلنرتنت
.College/university courses  جامعة/ • دورات يف كلية
.Workshops • ورش عمل
 للتعلم من جمموعة متنوعة من اخلربات من مجيع أحناءConferences • املؤمترات
.الدولة
.Whole-school improvement programs • برامج حتسني كامل املدرسة
. من قبل الشركات الراعيةProprietary programs • الربامج االحتكارية
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يعد النظام التعليمي بسنغافورة واحدًا من النظم التعليمية األكثر جناحا يف العامل،
وذلك بسبب السياسات التعليمية السليمة ،والبحوث اليت ساهمت يف تشكيل املناهج وأنظمة
اإلدارة باملدارس ،ويعترب املعهد الوطين للتعليم ) (NIEبسنغافورة أحد املؤسسات التابعة جلامعة
نانيانج التكنولوجية .وهو باألساس معهد وطين لتدريب املعلمني يف سنغافورة ،ويسعى املعهد
للتميز يف جمال إعداد املعلمني ،والبحوث الرتبوية.

يضم املعهد ما يقرب من  354عضو هيئة تدريس ٪84 ،منهم من محلة الدكتوراه٪14 ،
من حاملي درجة املاجستري ٪2 ،من احلاصلني على درجة البكالوريوس أو حاملي املؤهالت
املهنية ،وجدير بالذكر أن  ٪11تقريبا من منسوبي املعهد من املغرتبني ،ويبلغ عدد الطالب
املسجلني للمرحلة اجلامعية ،والدراسات العليا وبرامج القيادة  4011طالب ٪70 ،إناث ،و٪30
ذكور ،وهناك أيضا أكثر من  11500طالب خيضعون لربامج التطوير املهين.

 ،Teacher Education and Undergraduate Studiesويشمل:
 .1برنامج الدراسة اجلامعية.
يهدف إلعداد الدارسني أكادمييا ومهنيا؛ لكي يصبحوا معلمني أكفاء.


البكالوريوس يف اآلداب.



البكالوريوس يف العلوم.



البكالوريوس يف الرتبية (دوام جزئي).

 .2دبلوم الدراسات العليا يف الرتبية
يهدف إلعداد خرجيي اجلامعات ليصبحوا معلمني باملرحلة االبتدائية والثانوية
و( junior collegeنظام مدته عامان بديل لربنامج الثالث سنوات املؤهل لاللتحاق اجلامعة).
 .3برامج الدبلومات
هناك مساران لربامج دبلوم الرتبية:
املسار العام :يعد الطالب/املعلمون ليصبحوا معلمني يف املدارس االبتدائية.
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املسار املتخصص :يعد الطالب /املعلمون للتخصص يف تدريس اللغات األم والرتبية
البدنية يف املرحلة االبتدائية أو الثانوية ،والرسم ،املوسيقى أو االقتصاد املنزلي يف
املرحلة الثانوية.
وهناك أيضا دبلوم الرتبية اخلاصة ،وهو برنامج ملدة سنة بدوام كامل.
 .4برنامج املعلمني القادة:
عبارة عن سلسلة من  3برامج لتطوير القادة يف جمال التدريس


.Senior teacher



.Lead teacher



.Master teacher

 ،Graduate Studies and Professional Learningويشمل:
 .1برامج الدراسات العليا:


شهادة عليا بنظام املقررات الدراسية ( M.A., M. Sc, M. Ed and Master of

.)Teaching


شهادة عليا بنظام البحث (.).Ph.D., M.A. and M.Sc



دكتوراه يف الرتبية (.)Ed.D

 .2برامج القيادة:


برنامج قادة الرتبية.



برنامج إدارة وقيادة املدارس.



بناء جسور للرتبية :االبتكار لقادة املدارس.

 .3برامج ومقررات التنمية املهنية:
وهي تركز على  6نقاط أساسية:


حتديث احملتوى املعريف لدى املعلمني.



اطالع املعلمني مبا يستحدث يف التدريس.



تزويد املعلمني بكفايات جديدة استجابة لتغري االحتياجات ،واملطالب
اجملتمعية.



إبقاء املعلمني على اطالع بالتطورات واملبادرات اجلديدة يف التعليم.



تثقيف املعلمني ،وتزويدهم مبهارات البحث ،واإلدارة.



تعزيز فعالية التدريس من خالل التعلم مدى احلياة.
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.برامج الدبلوم املتقدم



.Malay Language Education



.Primary Art Education



.Primary English Language Education



.Primary Mathematics Education



.Primary Music Education



.Primary Science Education



.Special Education



.Special Learning and Behavioural Needs



.Teaching Early Primary School Years



.Teaching



.Diploma in Educational Psychology



.Diploma in Physical Education (In-Service)



.Certificate in Educational Support



.Certificate in Primary English Language Education



.Certificate in Primary Mathematics Education



.Certificate in Primary Science Education



.Certificate in Special Needs Support



Office of Education Research

 لقيادة الربامج اليت ترتكز على2008 ) يف عامOER( مت تأسيس مكتب البحوث الرتبوية
 وهو يوفر اخلربات،( بسنغافورةNIE) تعزيز البحوث والتنمية واالبتكار باملعهد الوطين للتعليم
 يكون من شأنها التأثري على،واملوارد ونظم الدعم الالزمة إلنتاج حبوث تعليمية عالية اجلودة
 وهي تشرف على حتكيم ومتابعة وضمان جودة ونشر البحوث التعليمية،السياسات واملمارسات
 وهو أيضا خمصص خلدمة مصاحل أعضاء هيئة،( بسنغافورةNIE) باملعهد الوطين للتعليم
.التدريس من خالل تقديم منح ألعضاء هيئة التدريس
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التدريب العملي هو فرتة يتم فيها االنضمام للمدارس من أجل االستفادة من خربات
املدرسة ،واملساعدة يف التدريس ،وختتلف مدة التدريب العملي من برنامج آلخر ،ومن مرحلة
ألخرى من مراحل إعداد املعلم .وعند بداية التدريب العملي ،ويتم إجراء ترتيبات مع املدارس
(بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم) لتوفري فرص للطالب/املعلمني للتدريس باملدارس وفقا
لتخصصاتهم.
ويدخل التدريب العملي كمكون أساسي يف الربامج التالية:


.Undergraduate Programmes



.Diploma Programmes



.PGDE (PE)(Pri) Programme



.PGDE (PE)(Sec) Programme



.PGDE (Pri/Sec/JC) Programme



.Professional Practice and Inquiry

يقدم املعهد الوطين للتعليم ( )NIEمناهج متعددة التخصصات للطالب/املعلمني،
ومتاشيا مع التنوع الثقايف لطالبنا ،نقدم فرصًا للتعليم عاملية وشاملة مع جامعات مشهورة
بالواليات املتحدة األمريكية ،وأوروبا ،وآسيا حيث تتاح الفرصة للطالب لدراسة فصل دراسي
واحد ،باإلضافة للتعرف على دولة جديدة وثقافة جديدة ،وتشمل تلك اجلامعات:


.Cambridge University, UK



.VIA College, Denmark



.Stockholm University, Sweden



.Linköping University, Sweden



.Helsinki University, Finland



.PH Zürich, Switzerland



.University of Sydney, Australia



.Hong Kong Institute of Education, Hong Kong SAR
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الدبلوم العام يف الرتبية مبفهومها الشائع واملعروف باللغة اإلجنليزية
Diploma in Education

General

الزال يدرَس يف بعض دول العامل ،إال أن املسمى تغري اىل

الشهادة/الرخصة البديلة واملعروفة باإلجنليزية  .Alternative certification\licenseوالشهادة
البديلة هو مصطلح يستخدم لوصف طريقة جديدة نسبياً للحصول على شهادات التدريس
املمنوحة من الدولة ،وقد بدأ العمل بها يف عام  1980عندما بدأت املدارس تعاني نقصاً كبرياً يف
أعداد املدرسني ،ومنت لتصبح وسيلة جيدة لتأهيل خرجيي اجلامعات الغري حاصلني على شهادة
تدريس.
والشهادة البديلة  -متاما مثل الشهادة التقليدية  -هي وسيلة للحصول على شهادة أو
رخصة التدريس متنحها أقسام الرتبية بالدولة ،ويتضمن برنامج هذه الشهادة مقررات دراسية
وخربات تعليمية واختبار مقنن ومتابعة حكومية ثم يف النهاية يتم منح شهادات موثقة من
الدولة.
وجتمع برامج الشهادة البديلة بشكل عام بني املقررات الدراسية واخلربات الصفية
والتوجيه ،وعادة ما تقدم يف اجلامعات ،ومراكز اخلدمات التعليمية وغريها من املؤسسات،
وعالوة على ذلك ،فقد مت تصميم برامج هذه الشهادات حلاملي درجة البكالوريوس.
ولكي حيصل الطالب على الشهادة البديلة يف التدريس ،جيب عليه أن جيتاز اختبار شهادة
املعلم للمنطقة اليت يرغب أن يعمل بالتدريس فيها ،ويف حال ما إذا كان الطالب ينقصه شيء
من املتطلبات الدراسية للمنطقة اليت يرغب بالتدريس بها ،يتم إعطاؤه مواد إضافية ضمن
برنامج الشهادة البديلة ،وحني يستكمل الطالب كل متطلبات الشهادة البديلة متنح له شهادة
اعتماد للعمل بالتدريس.
ومن اجلدير بالذكر أن الشهادة البديلة تتيح حلاملها التدريس يف املدارس العامة ،أما
املدارس اخلاصة فبعضها يتيح لغري حاملي هذه الشهادة العمل بها.
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جامعة جنوب كوينز الند
La Trobe University جامعة ال تروب
University of Western Australia جامعة غرب اسرتاليا



الشهادة البديلة بتكساس



املسار البديل لشهادة التدريس بكونيكت كت



University of Southern Queensland

Texas Teachers Alternative Certification




http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7073

Alternate Route to Teacher Certification
http://www.ctohe.org/arc
Alternative Teacher program

برنامج املعلمني البديل بكولريادو



http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_alt1_info
Alternative Resident Educator License

رخصة املعلم البديل بأوهايو



http://education.ohio.gov/Topics/Teaching/Educator-Licensure/ResidentLicense-Options/Alternative-Resident-Educator-Licenses
Alternate Route

املسار البديل بنيو جريسي



http://www.state.nj.us/education/educators/license/alternate.htm
Alternative Teacher licensure

رخصة املعلم البديل بكلية اجملتمع



Central New Mexico Community College
http://www.cnm.edu/programs-of-study/all-programs-a-z/alternative-teacherlicensure

....وغريها من الواليات
University of Auckland
University of Edinburgh

جامعة اوكالند
جامعة إدميربا

 كمـا حتتـل،يعترب النظام التعليمي يف فنلندا من أقوى الـنظم التعليميـة يف العـامل
 ويعـزو الـبعض ذلـك.فنلندا صدارة الرتتيب يف االختبارات العامليـة خاصـة يف الرياضـيات والعلـوم
:لألسباب التالية
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قلة عدد الطالب بالفصل الدراسي ،والذي يرتاوح ما بني .16:30



ضرورة حصول كل املعلمني على شهادة املاجستري بدعم من الدولة.



االرتفاع النسيب لرواتب املعلمني.



االجتماع األسبوعي للمعلمني للتخطيط املشرتك وتطوير املناهج.



الرعاية الصحية للطالب.

 وغريها....
وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يوجد برامج للشهادات البديلة بفنلندا ،وهذا ما دفع بعض
األصوات يف أمريكا اليت تنادي باالستفادة من النظام التعليمي بفنلندا إىل إعادة النظر يف نظام
الشهادات البديلة.

–
http://www.usq.edu.au/handbook/current/education/GDTL.html

:
يهدف الدبلوم إىل ختريج معلمني لديهم:
-

املعرفة  ،واملهارات ،واملمارسات ،والقيم املتأصلة يف املعايري املهنية.

 السمات واملهارات املطلوبة من خريج جامعة جنوب كوينز الند . مستويات عالية من السهولة يف التعامل مع األجبديات الشخصية واملهنية. وعي خاص وتفهم وتوجه إجيابي حنو تصحيح نقاط الضعف لدى الطالب.:

يتمثل احلد األدنى للقبول يف احلصول على درجة البكالوريوس )نظام ثالث سنوات (أو
ما يعادهلا يف ختصص آخر غري التعليم .

جيب على املتقدمني للمسار االبتدائي إظهار اإلملام الكايف مبجاالت التعلم الرئيسة اليت
تضمنتها درجتهم العلمية األوىل ،أو دراساتهم األخرى ،وجيب على املتقدمني للمسار املتوسط
إظهار اإلملام الكايف مبجاالت التعلم الرئيسة ،باإلضافة إىل معرفة أساليب االنضباط يف
جمالني من جماالت التدريس ،كما جيب على املتقدمني للمسار الثانوي إثبات املعرفة
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بأساليب االنضباط يف جمالني للتدريس ضمن درجتهم األوىل  ،أو الدراسات األخرى .

جيب على مجيع املتقدمني توضيح كيفية تلبية دراستهم السابقة لتلك املتطلبات من
خالل إرفاق استمارة جماالت التدريس مع طلب التقديم.

:

بغض النظر عن املسار الذي اختاره الطالب )االبتدائي ،املتوسط ،الثانوي( فإن عليه أن
يكمل مثاني وحدات حمددة من الدراسة.

:على مجيع الطالب إكمال التدريب امليداني حتت اإلشراف يف املدارس
االبتدائية واملتوسطة والثانوية .

:جيب على مجيع الطالب إثبات الكفاية اللغوية يف اللغة اإلجنليزية،
وذلك باحلصول على  7.5أو أعلى يف اختبار ) IELTSوأال حيصل على أقل من  7.0يف مهارات
اللغة األربعة ،وعلى درجة ال تقل عن  8.0يف مهارتي التحدث واالستماع(

وعلى مجيع الطالب االختيار ما بني  3جماالت ختصصية:


االبتدائي :واخلاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح أعمارهم ما بني .12-5



املتوسط :خاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح أعمارهم ما بني .14-10



الثانوي :خاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح أعمارهم ما بني .18-13

مدة برنامج دبلوم التدريس للخرجيني سنة يدرس فيها الطالب  8وحدات على فصلني
دراسيني على األقل كاآلتي:


املقررات الرئيسة:

4



مقررات التخصص:

4



 75يوم من التدريب امليدانية

http://www.studyat.uwa.edu.au/courses/31400-graduate-diploma-in-education

مت تصميم هذا الربنامج (سنة واحدة) للخرجيني الراغبني يف امتهان التدريس باملدارس
الثانوية ،يشرتط أن يكون املرشح حاصالً على درجة البكالوريوس ،ومتخصصًا يف املادة اليت
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يرغب يف تدريسها ،واليت تندرج مقرراتها يف املناهج الدراسية ،ويهدف الدبلوم إىل ختريج
مدرسني حمرتفني لديهم املهارات العملية األساسية الالزمة للتعليم الثانوي الفعال ،وفقا
ألحدث النظريات والبحوث.

يتكون الربنامج من  5وحدات ،ويعطى لكـل منهـا  6نقـاط ،إذا درس الطالـب كـل الوحـدات
يعطى  30نقطة ،وهي كاآلتي:


الفصل الدراسي :1



فرتة تدريس غري قياسية :تدريب ميداني 1



فرتة تدريس غري قياسية :تدريب ميداني 2



الفصل الدراسي :1

تعليم السكان األصليني

التطوير ،التدريس ،التعلم :النظرية والتطبيق

العالقات وإدارة التعلم
 الفصل الدراسي :2
( )1جيب على الطالب اختيار ختصص واحد على األقل.
( )2حيق للكلية السماح للطالب ،غري املشار إليهم يف الفقرة ( ،)3بتخصص ثان إذا توفرت لديهم
الشروط الالزمة.
( )3الطــالب الــذين ختصص ـوا يف علــم الــنفس املدرســي أو الرتبيــة البدنيــة ال يســمح هلــم باختيــار
ختصصني.
( )4جيب على الطالب الذين خيتارون ختصصًا واحدًا فقط أن خيتاروا ختصصًا فرعيا آخرً.
( )5يلزم مجيع الطالب اجتياز اختبار الكفايات ملعلم اللغة.

بالنســـبة للطـــالب املســـجلني يف ختصـــص املـــنهج الواحـــد يف أي ممـــا يلـــي :الرســـم ،اللغـــة
اإلجنليزيـــة ،تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت ،اللغـــات األخـــرى غـــري اإلجنليزيـــة ،الرياضـــيات،
اجملتمع والبيئة أو العلوم.

بالنسبة للطالب املسجلني يف ختصص واحد مما يلي:
(أ) املوســـيقى (ب) الرتبيـــة الرياضـــية (ج) علـــم الـــنفس املدرســي (د) تـــدريس االجنليزيـــة لغـــري
الناطقني بها .TESOL

الطالب املسجلون يف التخصص املزدوج خيتارون ختصصني اثنني.
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http://www.education.auckland.ac.nz/en/for/future-postgraduates/fp-studyoptions/pg-programmes-and-courses/gdip-teaching-secondary.html



مدة الربنامج:



نقاط الربنامج 120 :نقطة



طبيعة الدراسة :يـدرس الطـالب النظريـات الرتبويـة اخلاصـة بـالتعليم الثـانوي وتعلـيم

سنة واحدة

املراهقني ،وكيفية تطبيقها ،باإلضافة إىل مقررات دراسية وفقـا ملـؤهالتهم واملـواد الـيت
يدرسونها ،كما يقومون بتدريب عملي يف الفصول الدراسية الثانوية ،والعمل جنبـا إىل
جنب مع املعلمني ذوي اخلربة لتطوير ممارسة التدريس اخلاص بهم.

يشرتط للقبول بالدبلوم الثانوي:


درجة البكالوريوس يف املستوى  7على  NZQFواليت تتـألف مـن  360سـاعة معتمـدة علـى
األقل.



دبلوم اخلرجيني يف املستوى  7على  NZQFواليت تتألف من  120ساعة معتمدة.



درجـة البكـالوريوس مـع مرتبـة الشـرف يف املسـتوى  8علـى  NZQFوالـيت تتـألف مــن 480
ساعة معتمدة على األقل.



دبلوم الدراسات العليا يف املستوى  8على  NZQFوالذي يتألف من  120ساعة معتمدة على
األقل.



درجة املاجستري يف املستوى  9على  NZQFواليت تتألف من  240نقطة.

يف أي مــن خيــارات التــدريس الثــانوي املــذكورة أعــاله ،جيــب أن ت ـرتبط شــهادة املــدرس
السابقة مبادة املدرسة الثانوية اليت يرغب يف تدريسها وباملقررات اليت يدرسـها ،فمـثال ،ميكـن أن
ختتــار أن تــدرس العلــوم بهــدف أن تصــبح مــدرس علــوم إذا كن ـت حاصــال بالفعــل علــى شــهادة
البكــالوريوس يف العلــوم ،وإذا كــان لــديك شــهادة يف الفنــون اجلميلــة ،ميكــن أن ختتــار الرســم أو
تاريخ الرسم.
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علــى املتقــدمني الــذين تعتــرب اإلجنليزيــة بالنســبة هلــم لغــة إضــافية وليس ـوا خــرجيني يف
(املستوى  7أو أعلى) من مؤسسات التعليم العالي بنيوزيلندا أو أسرتاليا أن جيتازوا اختبار IELTS

األكادميي ،حبيث جيب أال حيصل املتقدم على درجة تقل عن  7.0يف كل أجـزاء اختبـار ،IELTS
ويعفى من شرط  IELTSمن درس يف املدرسة الثانوية يف نيوزيلندا ملدة سـنتني علـى األقـل ،وهلـا
مثان نقاط (أربع نقاط يف القراءة ،وأربع نقاط يف الكتابة).

http://www.nie.edu.sg/study-nie/admissions/teacher-education-undergraduatestudies/postgraduate-diploma-education-programmes

يقــدم املعهــد الــوطين للرتبيــة  NIEبرنــامج إعــداد معلــم للخــرجيني مل ـنح دبلــوم الدراســات
العليـــا يف الرتبيـــة ( ، )PGDEويهـــدف هـــذا الربنـــامج إىل إعـــداد خرجيـــي اجلامعـــات ليصـــبحوا
مدرســني باملــدارس االبتدائيــة والثانويــة ،أو طــالب الفرقــة الثانيــة بالكليــة ،ومــدة الربنــامج ســنة
واحدة (فصالن دراسيان) باستثناء املسجلني يف ختصص الرتبية البدنية فإن برناجمهم عامان.
والربنــامج يقــوم بإعــداد اخلــرجيني حبيــث يصــبح التــدريس بالنســبة هلــم مهنــة مرضــية
وحمفزة ،وهلذا فإن الربنامج يزود املعلمني باملعارف واملهـارات الالزمـة ليكونـوا أعضـاء فعـالني يف
اجملتمع املدرسي.
ويقدم الربنامج املسارات التعليمية التالية:
التدريس يف املدارس االبتدائية.
التدريس يف املدارس الثانوية.
تدريس طالب الفرقة الثانية بالكلية.
تدريس الرتبية البدنية.

يشمل الربنامج املكونات التالية:
.1
.2
.3
.4

دراسات التعليم.
دراسات املناهج.
التدريب امليداني.
تعزيز اللغة ومهارات اخلطاب األكادميي.
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تعد رخصة التدريس أمرًا ضروريًا يف أمريكا؛ ألنها الوسيلة اليت من خالهلا يثق الناس أن
املعلمني ميتلكون املعرفة واملهارات الالزمـة ألداء وظيفـتهم التعليميـة بشـكل فعـال ،فـال يكفـي أن
يكـون املعلــم علــى معرفـة بــاحملتوى الــذي يقــدم للطـالب ،بــل جيــب أيضـا أن يكــون ملمــا بأســاليب
وطرق تقديم ذلك احملتوى للطالب ،ورخصة التدريس تضمن أن املعلم قد حقق املعايري الالزمة
للعمل مبهنة التدريس.
ومن أهم اخليارات املتاحة للحصول على شهادة التدريس اعتمادا على الوالية اليت يرغب املتقدم
للتدريس بها:
شهادة املعلم البديل هي العملية اليت من خالهلا يتم منح الشخص رخصة التدريس حتى
ولــو مل يكــن هــذا الشــخص قــد أمت برنــامج شــهادة املعلــم التقليدي ـة ،ويف الواليــات املتحــدة ،يــتم
احلص ـول علــى شــهادة املعلــم التقليديــة مــن خــالل احلصــول علــى درجــة البكــالوريوس أو درجــة
املاجستري يف الرتبية ،واجتياز االختبار املوحد (عادة ما يكون اختبار  Praxisوالذي يقـيس معرفـة
ومهارات املتقدمني لالختبار) ،وكذلك الوفاء باملتطلبات اإلضافية واخلاصة بكل والية ،وعادة ما
يكـــون املعلـــم البـــديل مـــن محلـــة درجـــة البكـــالوريوس مـــن كليـــة أو جامعـــة معتمـــدة ،ويســـعى
الستكمال (أو أكمل بالفعل) برنامج شهادة التـدريس البديلـة ،وذلـك أثنـاء عملـه بـدوام كامـل،
أمـــا متطلبـــات الرخصـــة واخلاصـــة بكـــل واليـــة ،مثـــل نـــوع الـــدورات التعليميـــة أو مـــدة ممارســـة
التــدريس ،فإنــه ميكــن تعديل ـها أو اإلعفــاء منهــا ،هــذا وتقــدم شــهادة التــدريس البديلــة يف مثــان
وأربعني والية يف الواليات املتحدة ،إضافة إىل مقاطعة كولومبيا.
لقــد ظهــر بــرامج الشــهادات البديلــة ألول مــرة يف الثمانينيــات عنــدما أدى اخنفــاض عــدد
الطــالب الــراغبني يف احلصــول علــى شــهادة يف التعلــيم إىل وجــود عجــز يف املعلمــني يف املــدارس
االبتدائية والثانوية األمريكيـة .وهكـذا بـدأت الواليـات يف البحـث عـن وسـيلة لتوظيـف وتـدريب
األشخاص احلاصلني بالفعل على شهادة ملدة أربع سنوات ويرغبون يف أن يصبحوا معلمني .ومـع
أن متطلبات الشهادة البديلة للتدريس ختتلف من والية إىل أخرى ،إال أن هنـاك بعـض القواسـم
املشرتكة يف برامج تلك الواليات ،فعادة ما يلزم املعلم احملتمل أن يكمل برنامج اجلامعة املكثـف،
وأن جيتاز اختبار الرتخيص للوالية ،وأن خيضع لسلسلة من املقابالت الشخصية ،كما جيب أن
يثبت متكنه من طرق ووسائل التعليم ،وأن يشارك يف "برنامج املعلم" حتت اشـراف معلـم أكمـل
شهادة التعليم التقليدية.
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وتشري تقديرات املركز الوطين ملعلومات التعليم ( )NCEIأن أكثر من  250,000شخص
مت اعتمادهم للتدريس من خالل هذه الشهادة البديلة منذ منتصف الثمانينات.
ويؤكد املركز الوطين ملعلومات التعليم ( )NCEIأن املسار البـديل للحصـول علـى شـهادة
التدريس كان له أثر كبري على املهنة ،فلقد زاد عدد الرجال غري البيض من ذوي اخلربة املهنية
الذين امتهنوا التدريس وأصبحوا معلمني باملراحل املختلفة (من الروضة وحتـى الثـانوي) وذلـك
نتيجة لربامج التدريس البديلة اليت تهدف إىل اعتماد الطالب غري التقليديني.
إن هــذه العمليــة غــري التقليديــة توصــل األفــراد مباشــرة اىل الفصــول الدراســية وتــدريس
الطالب بالتزامن مع سعيهم الستكمال متطلبات االعتماد.
الواليات اليت تقدم برامج للحصول على شهادة التدريس البديلة:
Oklahoma

Maine

Alaska

Oregon

Maryland

Arizona

Pennsylvania

Massachusetts

Arkansas

Rhode Island

Michigan

California

South Carolina

Minnesota

Colorado

South Dakota

Mississippi

Connecticut

Tennessee

Missouri

Delaware

Texas

Montana

Florida

Utah

Nebraska

Georgia

Vermont

Nevada

Hawaii

Virginia

New Hampshire

Idaho

Washington

New Jersey

Illinois

Washington DC

New Mexico

Indiana

West Virginia

New York

Iowa

Wisconsin

North Carolina

Kansas

Wyoming

North Dakota

Kentucky

تتعـــدد املســـارات املتاحـــة للحصـــول علـــى شـــهادة التـــدريس البديلـــة ،وكـــل واليـــة حتـــدد
املتطلبات اخلاصة بها هلذه املسارات ،ومع ذلك ،فإن العديد من الواليات تشرتك يف بعـض أو كـل
املتطلبات التالية للحصول على شهادة التدريس البديلة:


استهداف األفراد املوهوبني من محلة درجة البكالوريوس ولديهم غالبا مهن يف جمـاالت
أخرى غري التعليم.
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إجــراءات صــارمة خبصــوص القبــول ،مبــا يف ذلــك املقــابالت الشخصــية ،والــتمكن مــن
حمتويات املادة الدراسية يف بعض الواليات ،يكون هناك اختبار يف املادة الدراسية إلثبـات
الكفاية التدريسية.



معــايري أداء عاليــة خــالل فــرتة الربنــامج ،ويف التقيــيم النهــائي للربنــامج ،وقبيــل إصــدار
الشهادات.



الربامج امليدانية ،مبعين العمل مباشرة مع الطالب يف الفصول الدراسية.



ممارسـة املعلمـني للتـدريس حتـت مشــرفني ،مثـل املدرسـني اآلخـرين ،ومسـؤولي الــدعم
الرتبوي.



إشــراك املعلمــني يف دورات أو مــا يعادهلــا مــن ورش عمــل وخــربات يف جمــال الدراســات
الرتبوية قبل وأثناء التدريس.

لقــد اختــذ املســار البــديل للحصــول علــى شــهادة التــدريس العديــد مــن األمســاء ،ف ـالبعض
يسميه "مسار الطوارئ" أو "املسار املؤقت" ،والبعض يطلق عليه "املسار الغـري تقليـدي" ،أمـا الـبعض
اآلخــر فيطلــق عليــه ببســاطة "مســار التــدريس البــديل" ،كــل هــذه األمســاء هلــا نفــس الداللــة -
مسارات بديلة العتماد األفراد للتدريس.
وجــدير بالــذكر أنــه يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا حالــة عجــز "طارئـة" يف املعلمــني ،ميــنح
املتقدم شـهادة طـوارئ تسـمح لـه للتـدريس بـدون إشـراف ،ولكـن يف نفـس الوقـت جيـب أن يتلقـى
دورات املدرسني التقليدية الالزمة للحصول على الشهادات القياسية الكاملة.
ويف حاالت أخرى عندما يكون هناك ارتفاع يف الطلب على املعلمـني ولكنهـا ال تصـنف علـى
أنها حالـة طارئـة فوريـة ،فإنـه يـتم العمـل حتـت مشـرفني مـع اسـتكمال برنـامج الشـهادة البديلـة
والذي يتضمن فصوال دراسية ،وورش العمل ،وتنمية مهنية.



يف املتوســط ٪97 ،مــن الــذين ميتهنــون التــدريس مــن خــالل الطــرق البديلــة يشــعرون
بدرجة عالية من الكفاية يف جماالت التدريس.



 ٪70من الذين ميتهنـون التـدريس مـن خـالل الطـرق البديلـة تتجـاوز أعمـارهم  30سـنة،
و ٪38منهم ذكور ،و ٪30منهم من غري البيض.



 ٪46من الذين ميتهنون التدريس من خالل الطرق البديلة يعملون يف املدن الكبرية.



ما يقرب من نصف الذين ميتهنون التدريس مـن خـالل الطـرق البديلـة كـانوا يعملـون
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يف وظيفة غري تعليمية قبل التحاقهم بربنامج الشهادة البديلة.


ما يقرب من نصف من ميتهنون التدريس من خالل الطـرق البديلـة يؤكـدون أنـه لـوال
توفر برامج الشهادة البديلة ما متكنوا من دخول جمال التدريس.



"أن تكون قادرًا على التدريس أثناء التحاقك بربنامج الشـهادة البديلـة" و "احلصـول علـى
راتب ومزايا املعلم التقليـدي" يعتـرب مـن أهـم العوامـل يف اختيـار طريـق الشـهادة البديلـة
للعمل بالتدريس.



كذلك فإن "التدريس بدوام كامل خالل فرتة برنامج الشهادة البديلة" كان له أعظـم
األثر يف تطوير الكفاية التدريسية للملتحقني بالربنامج.



هذه املعلومات مأخوذة من املوقع اإللكرتوني للمركز الوطين ملعلومات التعليم ()NCEI
على شبكة اإلنرتنت.
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