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املهنية  التنمية  برامج  أحد  بثقة"  "علّم  برنامج  يعد 
لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  تقّدمها  اليت  املختلفة 
املعلمني من أجل تزويد املعلمني باملعرفة واملهارات 
تدريسهم  بجودة  وللنهوض  الالزم؛  والدعم 
برنامج  ويستند  الصفية.  اإلدارة  يف  وفاعلّيتهم 
التنمية املهنية هذا إىل الكتاب الذي يحمل عنوان 
“Teach Like a Champion” والذي تم تطويره 
ترجم  حيث  الثاين.  إصداره  حىت  الحني  ذلك  منذ 
واملواد  املحتوى  أعد  و  العربية  اللغة  إىل  الكتاب 
امللكة  أكاديمية  بواسطة  العربية  باللغة  التكميلية 
رانيا لتدريب املعلمني وفًقا ملا يناسب ويالئم النظام 
التحق  وقد  واملنطقة.  األردن  يف  التعليمي 
يف  بما  الرتبويني  من  كبٌري  عدٌد  التدرييب  بالربنامج 
ذلك املعلمني ومديري املدارس واملرشفني الرتبوّيني 
يف  والحكومية  الخارصة  املدارس  يف  واملرشدين 
عدة دول يف املنطقة، بما فيها األردن وفلسطني 
ُعمان  وسلطنة  واإلمارات  والسعودية  والكويت 
وصل  فقد  تحديًدا،  أكرث  وبشكل  والسودان، 
يف  معلًما   4,853 اىل   2013 عام  منذ  الربنامج 

األردن و 1,380 معلُما خارج األردن.

قبل  من  املشاريع  تقييم  وقيمة  ألهمية  وإدراًكا  
رانيا  امللكة  أكاديمية  كلفت  حيادية،   خارجية  جهة 
 "Edvise ME مي  "إدفايز  رشكة  للمعلمني 
لالستشارات للتحقق من صحة الفرضية اآلتية : إن 
ممارسات  يف  التغيري  يشّجع  بثقة"  "علّم  برنامج 
ويبين  والطلبة  املعلمني  لدى  والتعلم  التعليم 
الصفية  الغرفة  داخل  إيجابيًة  صفيًة  ثقافًة 
من  املكتسبة  األساليب  تطبيق  حال  يف  وخارجها 

الربنامج بصورة منّظمة وفاعلة ومستدامة.

هذا ورّكز نطاق التقييم عىل املعايري األربعة التالية: 
املالءمة والفاعلية واألثر واالستدامة. وقام فريق 
أسئلة  مع  التقييم،  مصفوفة  بإعداد  التقييم 
إىل  باالستناد  املحددة،  والفرعية  الرئيسية  التقييم 
استندت  حني  يف  ذكرها.  السابق  األربعة  املعايري 
البيانات  جمع  تضّمن  مختلٍط  نهٍج  إىل  املنهجية 
القيام  انطوت عىل  مختلفة  ونوعية  كمية  بطرق 

بما ييل كما هو موضح يف الصورة رقم (1):
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امللخص التنفيذي

مراجعة شاملة لألدبيات

مقابالت فردية مع 
أصحاب العالقة املعنيني 
من أكاديمية امللكة رانيا 
لتدريب املعلمني ووزارة 

الرتبية والتعليم

مجموعات الرتكزي مع 
املعلمني والطلبة

مالحظات صفية

مقابالت فردية مع 
مدراء املدارس

الصورة رقم (1)



البيانات األولية وتنقيحها  وبعد االنتهاء من جمع 
وتقسيمها حسب املصدر، تم تنظيم البيانات وفًقا 
تم  ثّم  التقييم.  مصفوفة  يف  فرعي  سؤال  لكل 
منفصل،  بشكل  البيانات  من  مجموعة  لك  تحليل 
التقييم.  ملعايري  وفًقا  اإلجابات  أنماط  وتحديد 

وبالرغم من أّن فريق التقييم حّدد بعض القيود 

يف التقييم - مثل العّينة الصغرية من املدارس اليت 
املشاركني  املحدود من  العدد  وبالتايل  زيارتها  تمت 
أّن  يؤكد  الفريق  فإّن  النوعية،  البيانات  جمع  يف 
هذه القيود ال تؤثر يف موثوقية التقييم ونتائجه 
املدر�بون  املعلمون  عنها  أجاب  اليت  االستبانة  ألّن 

قلل من أثرها.

النتائج الرئيسية

املالءمة

33

من حيث النتائج واالستنتاجات، وجد التقييم أّن برنامج "علّم بثقة" هو برنامج تدرييب ناجح 
للمعلمني، حقق إنجازات واسعة ويتمّتع بمواطن قوة كبرية، واليت يجب االستفادة منها 

ملزيٍد من التوّسع والوصول إىل املزيد من املدارس والرتبويني يف األردن واملنطقة.
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ممارسات اإلدارة
الصفية الجيدة

الثقافة الصفية 
اإليجابية

أّن  إىل  التقييم  فريق  توصل  تحديًدا،  أكرث  وبشكل 
برنامج "علّم بثقة" مالئٌم للسياق؛ ومع أّن التقييم 
يغطي عّينة من األردن إّال أّن النتائج تعكس نتائج 

أو  املدرسة  نوع  عن  النظر  بغض   - ككل  الربنامج 
املرحلة التعليمية  أو املبحث، وذلك ألّنه ليس مبنًيا 

عىل منهاٍج معٍني بل يرّكز بصورة عامة عىل ما ييل:

املمارسات  أّن  عىل  قويًة  أدلًة  التقييم  وجد 
وقابلة  وعملية  بسيطة  املتعلّمة  واألساليب 
العوامل  االعتبار  بعني  األخذ  مع   - للتطبيق 
املعلمني  ُتعيق)  (أو  تدعم  اليت  املختلفة  البيئية 
من تطبيق األساليب املتعلمة . وقد وافق غالبية 

للسياق  مناسًبا  كان  التدريب  أّن  عىل  املستجيبني 
وافقوا  الذين  نسبة  بلغت  حيث  األردين؛  واملنهاج 
هو  كما   ،%92 بشدة  وافقوا  أو  ما  حٍد  إىل 

موضح يف الرسم البياين رقم (1) أدناه.
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و جد فريق التقييم أّن الربنامج ومحتواه يتوافقان 
مع األولويات اإلسرتاتيجية والربامجية ألكاديمية 
امللكة رانيا لتدريب املعلمني، حيث تم التوصل إىل 

هذه النتيجة من خالل مراجعة وثائق إسرتاتيجية 

اإلسرتاتيجي  التوّجه  توّضح  اليت  األكاديمية 
خالل  من  تأكيدها  ثم  الربنامج،  وُنُهج  لألكاديمية 
امللكة  أكاديمية  من  ممثلني  مع  الفردية  املقابالت 

رانيا لتدريب املعلمني.

الربنامج  أّن  التقييم  فريق  وجد  ذلك،  عىل  عالوًة 
مالئم جًدا الحتياجات املعلمني ألنه يعرّف املتدرّبني 

باألساليب واملمارسات اليت تعترب رضوريًة مساعدة 
للمعلمني .

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

%1%3%56%36

الرسم البياين رقم (1): كان التدريب مناسًبا للسياق واملنهاج األردين

برنامج "علّم بثقة"
التدريس  معايري 
الوطنية الصادرة عن 
وزارة الرتبية والتعليم

هذا ما يؤكده االتساق الكبري املوجود بني برنامج "علّم بثقة" ومعايري التدريس 
الوطنية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم؛ السّيما يف املجاالت اليت تركز عىل 

املعرفة األكاديمية والرتبوية، وعملية التعليم والتعلم، والبيئة التعليمية.
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تغيري البيئة 
الصفية

قابلة للتطبيق 
بشكل كبري يف 
الغرفة الصفية

أساليب 
وممارسات 

بسيطة
تحسني سلوك 

الطلبة ودمجهم 
يف الحصة 

الصفية
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وجد فريق التقييم أّن األساليب واملمارسات اليت يرّكز 
عليها التدريب قابلة للتطبيق بشكل كبري يف الغرفة 

الصفية، إْذ يستطيع املعلمون استخدام األساليب 

البسيطة واملمارسات املختلفة يف البيئة الصفية واليت 
الطلبة  سلوك  يف  كبرية  تأثريات  لها  يكون  أن  يمكن 

والقدرة عىل دمجهم يف الحصة الصفية.

إذا كان محتوى  عندما تم سؤال املستجيبني عّما 
الخاصة  املهنية  التنمية  التدريب مالئًما الحتياجات 

بهم من حيث أساليب التدريس واإلدارة الصفية؛ 

بـ "أوافق بشدة" و "أوافق إىل حٍد  أجاب األغلبية 
 (2) رقم  البياين   الرسم  يف  موضح  هو  كما  ما". 

أدناه.

الرسم البياين رقم (2): التدريب مالئٌم الحتياجات التنمية املهنية الخاصة
بك من حيث أساليب التدريس واإلدارة الصفية

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

1%5%59%35%

صورة رقم (2): االساليب و املمارسات
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تقدم  إجابات املستجيبني دليًال عىل أّن التدريب قابٌل 
للتطبيق، حيث بلغت نسبة الذين أفادوا بان التدريب 
قابل للتطبيق بشدة أو إىل حٍد ما 94%، يف حني اعترب 

األغلبية (62%) أنه يمكن تطبيق ما تم تعلمه داخل 
الغرف الصفية إىل حٍد ما، كما هو موضح يف الرسم 

البياين رقم (4)  أدناه.

اعترب  أدناه،  البياين  الرسم  يف  موضح  هو  كما 
وقابٌل  واقعيٌ  التدريب  أّن  أيًضا  املستجيبون 
للتطبيق. عندما سئلوا عّما إذا كان التدريب واقعًيا 

بـ  املستجيبني  من   %89 أجاب  للتطبيق،  وقابًال 
لم  بينما  ما"،  حٍد  إىل  "أوافق  أو  بشدة"  "أوافق 

يوافق 11% فقط.

الرسم البياين (3): التدريب واقعيٌ وقابٌل للتطبيق يف الغرفة الصفية

الرسم البياين رقم (4): كنت قادرًا عىل تطبيق ما تعلّمته لتحسني إداريت الصفية

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

%3%8%60%29

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

%2%4%62%32



الفاعلية

77

02
أّن  إىل  التقييم  توصل  املالءمة،  إىل  باإلضافة 
أهدافه  تحقيق  يف  نجح  بثقة"  "علّم  برنامج 
املحّددة من حيث بلوغ األهداف  وجودة التدريب. 
التفاقيات  ووفًقا   ، االهداف  بلوغ  حيث  من  أوًال: 
الجهات  املعلمني مع  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية 
تحقيق  تم  بثقة"،  "علّم  لربنامج  املتعّددة  املانحة 

كافة األهداف املتفق عليها. إْذ بلغ إجمايل عدد 

محلًيا  إليهم  الوصول  تم  الذين  املستفيدين 
وعليه،  وإقليمًيا 6233 مستفيًدا حّىت عام 2021. 
نجح   ، غايتها   األهداف  بلوغ  حيث  من  فإنه 
الحكومية  املدارس  إىل  الوصول  يف  الربنامج 
تدريب  وتم  واملنطقة،  األردن  يف  والخاصة 
خلفيات  من  املعلمني  من  متنّوعة  مجموعة 

ومستويات خربة مختلفة.

أّن  التقييم  فريق  وجد  الجودة،  حيث  من  ثانًيا: 
برنامج "علّم بثقة" فاعٌل يف بناء معرفة ومهارات 
األساليب  تطبيق  من  لتمكينهم  املتدّربني 
عىل  عالوًة  الربنامج.  عليها  يرّكز  اليت  واملمارسات 
عىل  قادٌر  الربنامج  أّن  إىل  التقييم  توصل  ذلك، 
التأثري عىل الثقافة الصفية من خالل زيادة قدرة 

املعلمني عىل إدارة الصف بفاعلية أكرب، من 

البيانات  وتؤكد  الناحيتْني األكاديمية والسلوكية. 
اليت تم جمعها أّن الربنامج يزّود املعلمني باملعرفة 
البيئة  تحسني  أجل  من  الرضورية  واملهارات 
املعلمني  ثقة  والسّيما   – العامة  الصفية 
اإليجابية  العالقات  وبناء  الطلبة  ورفاه  بانفسهم 
بني املعلمني والطلبة - وهو عبارة عن أثر كبري نجح 

الربنامج يف تحقيقه.

6233
مستفيدًا

حىت عام

2021

زيادة ثقة
بنفسه املعلم 

تحسني رفاه الطلبة

العالقات اإليجابية بناء 
بني الطلبة واملعلمني

صورة رقم (3): مخرجات الربنامج
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التدريب  كان  إذا  عّما  املستجيبون  ُسِئل  عندما 
أساليب  يف  العملية  معرفتهم  زيادة  يف  فاعًال 
التدريس واإلدارة الصفية، أجابت الغالبية (%50) 

بشدة".  "أوافق   (%44) و  ما"  حٍد  إىل  "أوافق  بـ 
توزيع  أدناه   (5) رقم  البياين  الرسم  ويوضح 

اإلجابات.

الصفية  املالحظات  أظهرت  ذلك،  عىل  عالوًة 
املُدر�سة  املعلم  سلوكيات  من  العديد  تسجيل 
إجمايل  من   %70 تطبيق  تم  حيث  واملنشودة؛ 
الوحدات  عرب  تقييمها  تم  اليت   12 الـ  السلوكيات 

الخمسة. وُتعّد هذه املشاهدات  تأكيًدا   قوًيا 

املمارسات  (وتطبيق)  اكتساب  عىل  للغاية 
تكون  أن  التقييم  فريق  ويتوقع  امللحوظة. 
تم  ما  من  أقل  مالحظتها  املمكن  السلوكيات 

تعلمه او اكتسابه بصورة فعلية.

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

%1%5%50%44

الرسم البياين رقم (5): التدريب فاعٌل يف زيادة معرفتك العملية يف أساليب التعليم واإلدارة الصفية



99

وجد فريق التقييم أدلًة واضحة عىل ارتفاع جودة التدريب املقدم كجزء من برنامج "علّم بثقة"،
كما هو موضح يف الجدول رقم (1) أدناه.

قام فريق التقييم - رغم التوافق العام عىل أّن األساليب واملمارسات املتعلّمة بسيطة وقابلة 
للتطبيق – بحرص وتلخيص العوامل املُساعدة (أو املُعيقة) لتطبيق األساليب املتعلّمة.

الرسم البياين رقم (6): العوامل اليت تدعم املعلمني يف تطبيق مهاراتهم الجديدة

الجدول رقم (1): قي�م آخر دورة تدريبية حرضتها ضمن برنامج "علّم بثقة" من 1 إىل 5

التقييم

الجودة اإلجمالية 36%39%22%1%2%قّيم 

%2%5%15%38%40

%2%1%13%34%49

قّيم املواد واملحتوى

قّيم كفاءة املدر�ب

12345

كفاية املواد واملوارد

الدعم اإلداري

متوسط أعداد الطلبة
املنطقي يف الصف

%19

%17

%14
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الرسم البياين رقم (7): العوامل اليت تمنع املعلمني من تطبيق مهاراتهم الجديدة

الجدول رقم (2): العوامل الداعمة وغري الداعمة 

عدم كفاية املواد واملوارد

العايل/  الّنصاب 
عبء العمل العايل 

الطلبة اكتظاظ 
يف الصف 

%19

%17

%16

تمّكن فريق التقييم – من خالل تحليل جميع البيانات اليت تم جمعها – من حرص العوامل التالية 
اليت تؤثر عىل تحقيق نتائج الربنامج وأهدافه:

العوامل الداعمة

يرّكز الربنامج عىل األساليب واملمارسات  
ُتعترب قابلًة  البسيطة والعملية اليت 

. للتطبيق

ال يرّكز الربنامج عىل املنهاج (ليس 
خاًصا بمبحث أو مستوى صّفي 
معّني)، وبالتايل فهو مرن ومالئٌم 

املعلمني. لكافة 

ال يتطلّب تطبيق األساليب 
الكثري  املتعلّمة  واملمارسات 

من البنية التحتية أو 
التكنولوجيا أو املوارد.

تزويد املعلمني باملواد واملوارد 
التدريبية)  (الحقيبة  الرضورية 
لتطبيق األساليب واملهارات 

املتعلمة خالل الربنامج.

العوامل غري الداعمة

لقد وصل الربنامج إىل معلمني 
وليس إىل مدارس كاملة، مّما يمكن 

أن يحّد من فاعلّيته/تأثريه.

عدم متابعة املعلمني املدر�بني بعد 
انتهاء الربنامج التدرييب (ال يوجد 

إرشاد وتوجيه ومالحظة ومتابعة 
ودعم).

عقد الجلسات بعد انتهاء الدوام 
املدريس وملدٍة طويلة.

يساهم الربنامج يف ترقية املعلم بشكٍل غري 
مبارش من خالل إضافة الساعات التدريبية 

إىل سريته الذاتية، لكّن الربنامج التدرييب 
ككل غري معتمد ولذلك ال يساهم يف ترقية 

رتبة املعلم بشكٍل مبارش.
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رانيا  امللكة  أكاديمية  استجابة  التقييم  فريق  يدرك 
وما  للجائحة  والفاعلة  الرسيعة  املعلمني  لتدريب 

ترّتب عليها من إغالقات وقيود أّدت إىل تطوير 

تحديًدا عىل تطوير  ترّكز  اإلنرتنت  تدريبية عرب  وحدة 
االفرتاضية،  الصفوف  إدارة  يف  املتدرّبني  مهارات 

وتشمل أهداف هذه الوحدة ما ييل:

عىل  قادٌر  الربنامج  أّن  إىل  التقييم  فريق  توصل 
إحداث فرق كبري يف مهارات اإلدارة الصفية لدى 
املهارات  تطبيق  عىل  قدرتهم  لكّن  املتدرّبني، 
املكتسبة تعتمد إىل حٍد كبريٍ عىل البيئة والعوامل 

مهمة.  عوامل  باعتبارها  آنًفا  املذكورة  املحيطة 
بعض "التغيريات" األكرث ذكرًا يف الغرفة الصفية 
ساعدهم  التدريب  أّن  إىل  املعلمون  أشار  واليت 

عىل تحقيقها هي:

أّنه  إىل  التقييم  توصل  باالستدامة،  يتعلّق  فيما 
تأثري  له  يكون  ربما  الربنامج  أّن  من  الرغم  عىل 
مستدام عىل املدى الطويل، فإّن هناك حاجة إىل 
وتجدر  لالستدامة.  املقصود  التخطيط  من  مزيٍد 
وزارة  عىل  الصعب  من  سيكون  أّنه  إىل  اإلشارة 
الرتبية والتعليم تحّمل مسؤولية استدامة الربنامج 
نظرًا لقدرتها املالية والفنية املحدودة عىل إضفاء 

الطابع املؤسيس عىل الربنامج والحفاظ عىل 

رانيا  امللكة  أكاديمية  تفعل  كما  الحالية  جودته 
لتدريب املعلمني يف الوقت الحارض، لكّن من املهم 
التخطيط لهذا األمر. وبالتايل، يتعّني وضع خارطة 
التنظيمية  املتطلبات  تحّدد  لالستدامة  طريق 
والفنية واملالية لتحقيق املراحل الرئيسية إلضفاء 
أصحاب  بمشاركة  واالستدامة  املؤسيس  الطابع 

العالقة والرشكاء.

مساعدة املعلمني عىل تأّمل 
ممارساتهم الّصفية الحالية 
وتسخريها لتحسني تعليمهم

مساعدة املعلمني عىل إدارة 
الدروس والصفوف االفرتاضية 

من الناحيتْني األكاديمية 
والسلوكية باستخدام أساليب 

فاعلة وقابلة للتطبيق

األثر 03

االستدامة 04

%89%94%94%90

من املشاركني يعتقدون 
بأّن التدريب واقعيٌ 

وقابٌل للتطبيق.

من املشاركني أفادوا بأنهم 
كانوا قادرين عىل تطبيق ما 
تعلَموه من الربنامج التدرييب 

لتحسني إدارتهم الصفية

من املشاركني أفادوا بأن 
التدريب كان فاعًال يف زيادة 

معرفتهم العملية يف أساليب 
التدريس واإلدارة الصفية 

ممكن استخدام مشاركني أو 
معلمني أو مستفيدين

من املشاركني أفادوا بأن 
الربنامج التدرييب مَكنهم 

من إحداث تغيري يف 
الغرفة الصفية
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هذا وقام فريق التقييم بجمع وتلخيص مواطن 
القوة والضعف والفرص املحّددة خالل املقابالت 

اليت أجريت مع ممثيل أكاديمية امللكة رانيا لتدريب 
املعلمني ووزارة الرتبية والتعليم.

طريق  خارطة  وضع  يتم  حّىت  الحايل،  الوقت  يف 
مدى  توسيع  يمكن  االستدامة،  و/أو  لالنتقال 
املعلمني  خالل  من  وفوائده  الربنامج  وصول 

املدر�بني حيث ذكر املعلمون أنفسهم أّن نقل 

وأّنهم  ممكن  أمر  البعض  بعضهم  بني  املعرفة 
مؤّهلون لنقل املعرفة واملهارات  أّنهم  يعتقدون 

اليت اكتسبوها من التدريب إىل زمالئهم. 

مواطن القوة

األساليب عملية وسهلة التطبيق

الربنامج ممتع ومشّوق للغاية

كفاءة ومهارة املدرّبني االستثنائية

الفردية  للمشكالت  حلوًال  الربنامج  يقّدم 
اليت قد تواجه املعلمني يف الغرفة الصفية

بتحقيق  للمعلمني  الربنامج  يسمح 
احتياجات التنمية املهنية

شامًال  نهًجا  للمعلمني  الربنامج  يوّفر 
لتحسني التجربة التعليمية الشاملة

يستهدف الربنامج معلميّ كافة الصفوف 
وكافة املباحث، وال يقترص عىل منهاج معّني

مواطن الضعف

مقاطع الفيديو ال تعكس السياق األردين • 

التدريب  انتهاء  بعد  املتدربني  عدم متابعة 
(ال يوجد دعم أو توجيه اثناء العمل)

الفرص

يمكن تكييف آلية تنفيذ الربنامج الستهداف 
استهداف  من  بدًال  بأكملها  مدارس 

أشخاص.

واحتسابه  مستقبًال  الربنامج  اعتماد  يمكن 
رتب  نظام  وفق  املعلمني  ترفيع  يف 
املعلمني، مّما سيشّجع الجهات املانحة عىل 

تقديم التمويل 



وعندما ُسِئل املستجيبون عّما إذا كانوا قادرين عىل 
نقل املعرفة واملهارات اليت اكتسبوها إىل زمالئهم، 

أجابت الغالبية العظمى (94%) بـ "أوافق بشدة" أو 
"أوافق إىل حٍد ما" يف الرسم البياين رقم (9).

ال أوافق
بشــــــدة

أوافــــــــق
إىل حد ما

أوافـــــق
بشــــــدة

ال أوافـــق
إىل حد ما

%1%5%53%41

الرسم البياين رقم (9): أعتقد أّين كنت قادرًا عىل نقل املعرفة واملهارات اليت اكتسبتها إىل زماليئ
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إنتاج مقاطع فيديو (جزء من املحتوى التدرييب) يف األردن، ُتظِهر معلمني أردنيني يف  
مدارس أردنية. ويمكن أن تتناول املقاطع التحديات/اإلسرتاتيجيات اإلضافية اليت يمكن أن 

تكون سائدة و/أو خاصة بالسياق األردين (مثل الصفوف املكتظة ، وطبيعة تصميم 
الصف (غري موائم او مستجيب لتنفيذ األنشطة التفاعلية) ، سلوكات  الطلبة وبشكل 

خاص غري الالئقة منها ).

إضافة عنارص "ما بعد التدريب" إىل الربنامج مثل: 
تقديم الدعم العميل والتوجيه واإلرشاد أثناء العمل (داخل الغرفة الصفية)

إنشاء مجتمعات التعلّم املهنية للمعلمني عىل مستوى املدرسة واملدارس األخرى

س كافة
دار

ين: امل
ى الف

ستو
يف امل التفكري  عىل  والعمل  املعلم  أداء  لتقييم  واملرشفني  املديرين  مسؤوليات  تضمني 

التدريبات املحددة اليت تم تلقيها وتشجيع تطبيق املعارف واملهارات املكتسبة

 

التوصية

ي
ستـــــــــــــراتيـــــــــــج

ى اال
ستــــــو

استثمار املزيد من الجهود اإلسرتاتيجية يف التسويق واالستفادة من خربات املعلمني املدر�بني امل
للمزيد من العمالء من األردن واملنطقة، وبالتايل تحقيق  الخاصة)  (السّيما معلمي املدارس 

إيرادات أعىل.

خطة  وتقّدم  واملالية،  والفنية  التنظيمية  املتطلبات  تحّدد  لالستدامة،  طريق  خارطة  وضع 
ذي  العالقة  أصحاب  و  الرشكاء  بمساهمة  الرئيسة   االستدامة  معالم  لتحقيق  مفّصلة 

الصلة .
برامج  مثل  الوطين:  املستوى  عىل  بها  املعمول  الجهود  عىل  الطريق  خارطة  تبىن  أن  يجب 

دبلوم تدريب املعلمني قبل وأثناء الخدمة باإلضافة إىل نتائج التعلم عن بعد للربنامج. 

والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  املعلمني  رتب  مسار  يف  الربنامج  اعتماد  عىل  للحصول  السعي 
وعرضه عىل الجهات املانحة اليت ترّكز تحديًدا عىل التنمية املهنية للمعلمني (تحت مجال املوارد 

للتعليم). البرشية يف الخطة االسرتاتيجية 

إنشاء عملية مراجعة لضمان التطوير املستمر لربنامج التدريب وإضفاء الطابع املؤسيس عىل معايري 
التدريس املستندة عىل البيانات واألدلة

وضع خطة أعمال للنظر يف نموذج يتضّمن أكرث من مسار عمل ؛ أمثلة عىل ذلك: 

أكاديمية  القراريف   الربحية واالستدامة، وتوجيه عملية صنع   : تراعي خطة األعمال  أن  يجب 
امللكة رانيا لتدريب املعلمني.

مثال (1): بني األكاديمية واملؤسسات األخرى، ويف هذه من الحالة بني أكاديمية امللكة رانيا لتدريب 
املعلمني و املدارس الخاصة وهيئات التعليم خارج األردن

مثال (2): بني األكاديمية والحكومة، ويف هذه الحالة بني أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ووزارة 
والتعليم الرتبية 

فيما  الرتبوّيني  واملرشفني  املدارس  مديري  يستهدف  قصري  تدرييب  برنامج  وتقديم  تصميم 
واملمارسات  األساليب  لتطبيق  املدر�بني  املعلمني  دعم  يف  املهم  القيادي  بدورهم  يتعلّق 

املكتسبة بصورة أفضل وأكرث فاعلية

أ.

ب.االستثمار يف تطوير وتقديم التدريب ملدراء املدارس واملرشفني.
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التوصيات
عىل  وأخرى  الفين  املستوى  عىل  التوصيات  من  عدًدا  تتضمن  واليت  باألدلة  املُسَندة  التوصيات  ييل  فيما 

املستوى االسرتاتيجي.

الجدول 3: التوصيات عىل املستويْني الفين واالسرتاتيجي




