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 لمحة عامة عن البرنامج: 

هـــو دبلوم مهني متخصص يعنـــى بتطوير الكفايات المهنية 
للمشـــرفين التربويين من أجل تنفيذ مهامهم التطويرية لرفع 
قـــدرات المعلمين، وتحســـين ممارســـاتهم في الســـياقات 
الصفية والمدرســـية بما يحقق تعلمـــا نوعيا متمركزا حول 
المتعلـــم، ينفذ على مدار عام كامل، يعتمد منهجية التعلم 
القائم على الخبرة، يمر المشـــارك بعدة مراحل أثناء تطبيق 
البرنامـــج: لقـــاءات وجاهية مرة واحدة كل شـــهر مدة يوم 
كامل مخصص لمجمع تدريبي مرتبط بكفايات المشـــرف 
التربوي، ثم يكلف بمهام وأنشطة وبحوث اجرائية مطلوب 
ممارستها على أرض الواقع في الميدان، ومن ثم ا�ٕ�نخراط 
في حلقتي تعلم مدة كل منها ٣ ســـاعات؛ لمناقشة المهام 
وا��ٔنشـــطة، والتأمل في النشـــاطات المرتبطة بالمهام التي 
نفذت بناء على الخبرات التي أكتسبت في حلقات التعلم، 
وبمـــا يحصلون عليه من تغذية راجعة، إضافة إلى التواصل 
ا�ٕ�لكترونـــي عبر بيئة مودل بين المشـــاركين أنفســـهم عبر 
منتديات الحوار، وبينهم وبين الميسر، وإدارة البرنامج، وما 
تحويـــه مـــن أنشـــطة داعمـــة، ومهـــام مرتبطـــة باللقاءات 
الوجاهيـــة، ويتـــوج البرنامـــج بمشـــروع تخـــرج ينفذ في 
المدرسة �ٕ�تمام متطلبات ا��جتياز، يتم مناقشته وفق معايير 
عبر لجنة متخصصـــة، يحصل من اجتاز متطلبات النجاح 
على شـــهادة دبلوم مهني متخصص في ا�ٕ�شـــراف التربوي 

معتمد من هيئة ا�ٕ�عتماد والجودة.

أهداف البرنامج:

  تنمية كفايات المشرفين في تعزيز ا�ٕ�شراف 
التطويري.

   تنمية قدرات المشـــرفين في العمل ضمن 
مجتمعات التعلم المهنية.

   تنمية مهارة المشـــرفين في إعداد البحوث 
ا�ٕ�جرائية وتطويعها لصالح تحسين عمليتي 
التعليم والتعلم بمشـــاركة الهيئة التدريسية، 

وا�ٕ�دارية، والطلبة.
   تنميـــة مهارات المشـــرفين في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا وتوظيفها ودمجها في العملية 

التعليمية.

الفئة المستهدفة:
يستهدف البرنامج كل مشرف تربوي وجميع 
العاملين في وزارة التربية والتعليم الفلســـطينية 
الذين يرغبون في إشغال وظيفة مشرف تربوي 
وتنطبـــق عليهم الشـــروط الخاصة بالمتقدمين 

لوظيفة مشرف تربوي.

محاور التدريب:

يتكـــون البرنامج من (٩) مجمعات تدريبية تربط 
بيـــن ا�ٕ�طـــار النظـــري والتطبيقـــات العملية في 
السياقات المدرسية والصفية وتتلّخص با��ٓتي: 

- التخطيـــط للتطويـــر المدرســـي، ويتكـــّون من 
مجّمعـــات خاصة بفلســـفة ا�ٕ�شـــراف والبحث 
ا�ٕ�جرائي، ومعايير المدرســـة الفاعلة، والتّخطيط 

بناء على التّقييم الّذاتي.

- الكفايـــات التعليميـــة التعلّميـــة، ويتكـــّون من 
مجّمعـــات خاصـــة بالتّعليـــم والتّعلّـــم، والتّقييم 

النّوعي، ودمج التّكنولوجيا في التّعليم.

- الكفايـــات ا�ٕ�شـــرافية، ويتضمـــن مّجمعـــات 
خاّصة بمجتمعات التّعلّم، ونماذج ا�ٕ�شراف في 

العالم، والنّظرة المستقبلّية ل�ٕ�شراف.

- تصميـــم المصادر والمـــواد التعليمية والتعلمية 
وتوظيفها.

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

مخرجات البرنامج: 

   مشرفون تربويون مؤهلون بشهادة معتمدة من هيئة ا�ٕ�عتماد والجودة الفلسطينية.

   مشرفون يؤمنون بالعمل ضمن مجتمعات تعلم مهنية. 

   مشـــرفون قادرون على عمل مشـــاريع ومبادرات تربوية بمشـــاركة الهيئة التدريســـية وا�ٕ�دارية  
والطلبة.

ا�عتماد:
معتمد من هيئة ا��عتماد والجودة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥


