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    حولورقة عمل
  واقع برنامج إعداد المعلمين بكليات التربية بفلسطين

  سهيل رزق دياب. د: إعداد
   غزة- جامعة القدس المفتوحة-أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس
  

  :النظرة الشاملة: أوالً
 :مقدمة 1- 1

يجري لم تكن يوماً معزولة عما  يرى أن التربية    إن المتتبع للتطور التربوي   
تمع من تغيرات علمية وتكنولوجية، بل إن التفاعل بينهما عملية مـستمرة            المجفي  

وتمتد جذورها منذ أن عرف اإلنسان العلم وتطبيقاته في الحياة العملية، إذ ال سبيل              
  .على بلوغ ما نشهده اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي بدون عمليتي التعليم والتعلم

جيـة المتـسارعة التـي      ية والتكنولو والتربية وثيقة الصلة بالتغيرات العلم    
 فـي التنميـة فـي    أهـدافها مالحقة هذه التغيرات من أجل تحقيق  تحدث، وعليها   

مواكبـة التغيـرات    : مجاالتها المتعددة، فدور التربية ينبغي أن يكون في اتجاهين        
  .العلمية والتكنولوجية من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة من جهة أخرى

 فقـد أحـدثت ثـورة    هذه التطورات والتغيرات على التربية،وقد انعكست   
المعلومات وتطبيقاتها التكنولوجية تغيراً ملموساً على التربية مـن خـالل تعـديل      
المناهج والبرامج التعليمية وما تحتويها من تغير في األهداف والمحتوى وطرائـق   

الجديدة، وكـذلك   أساليب التدريس ووسائل التقويم حتى تتناسب مع هذه التغيرات          
ظهور التكنولوجيا اإلدارية التي تتعلق بوجود أساليب إدارية حديثـة فـي مجـال       
القيادة والتخطيط واإلشراف واتخاذ القرارات ووسائل االتصال والتواصل وغيرها         

  .من العمليات اإلدارية ذات العالقة بالعملية التعليمية 
 دوماً إلى تطـوير نفـسها       سفاتهاولذا تتطلع المجتمعات على اختالف أنماطها وفل      

وسبيل ذلك هو التعليم، لما له مـن دور أساسـي             التنمية الشاملة،  بأسبابواألخذ  
وكبير في بناء شخصية الفرد وتسليحه بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهـات           
الالزمة لدفع عجلة التنمية لألمام، وال يحدث ذلك دون االعتمـاد علـى كفايـات               
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يهم بمهامهم وأدوارهم، وإخالصهم في أداء تلك المهمات من خـالل      المعلمين ووع 
  . العلمية والتربويةاألساليبإعدادهم وتبصيرهم بمسؤولياتهم مستخدمين أحدث 

  :النتاجات المتوخاة 2- 1
  :يتوقع من خالل المناقشة والمشاركة الفعالة في ورشة العمل تحقيق ما يلي

  .ي كليات التربية بفلسطينالتعرف إلى واقع برامج إعداد المعلمين ف •
 .تحديد أوجه القصور في برامج إعداد المعلمين الحالية •
 .التعرف إلى بواعث التجديد لبرامج إعداد المعلمين في فلسطين •

 . النموذج المقترح لبرنامج إعداد المعلمينوأسستحديد مبادئ  •
 .التعرف إلى مكونات البرنامج المقترح إلعداد المعلمين •

  :فةالفئة المستهد 3- 1
ذوي العالقة من أساتذة الجامعات والتربويين واإلداريين في وزارة التربية          
والتعليم، وكذلك المعنيين من وزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة المالية فـي            

  .محافظات غزة والضفة الفلسطينية
  :اإلجراءات والفعاليات 4- 1

  :طرح األفكار التالية للنقاش والحوار -
  ج إعداد المعلم الفلسطيني؟لماذا االهتمام ببرام

ما الواقع الحالي لبرامج إعداد المعلمين فـي كليـات التربيـة فـي الجامعـات                
  الفلسطينية؟

   وتجاوزها؟ما أوجه القصور في هذه البرامج؟ وكيف يمكن الحد منها
  من أجل التحسين والتطوير ؟ . هاتومكون– مبادئه –ما البرنامج المقترح 

  ورقة العمل عرض المحتوى الوارد في  -
 استمطار أفكار من قبل المشاركين في الورشة  -

   -:المحتوى /  ثانيا 
 ما سبق فإن كافة المهتمين والعاملين بـشؤون التربيـة والتعلـيم         إطارفي  
،  ركيزة تطوير التعليم   باعتبارها إعداد المعلم وتدريبه أولوية خاصة       ةيولون قضي 

مام من قبـل المعنيـين بالتربيـة        كما شغلت هذه القضية مساحة واسعة من االهت       
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 بالدور الحيـوي للمعلـم فـي تنفيـذ          اإليمان من   انطالقا، والتعليم قديما وحديثا    
تجويده يـرتبط بجـودة     فإصالح التعليم و  ، نجاح مخططاتها   السياسات التعليمية و  

  . تحقق بدون تكوين جيد للمعلم توصناعة األجيال وتربيتهم ال يمكن أن ، المعلم 
رغم من ذلك فان الكثير من الدراسات قد أكدت أن واقع التعليم العربـي              ولكن بال 

لرغم من التطورات الكبيرة التي حدثت في      بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص وبا     
 أنه ال زال يعج بالسلبيات المتعددة التي تعيق مسيرته وتطوره           إال، العقود األخيرة 

، يم العالي وأهدافه وممارسـاته   النظر في فلسفات التعل إعادةمما يقتضي ضرورة    
  . المعلم إعداد تعديالت جوهرية عليه وخاصة فيما يتعلق بواقع وإدخال

، )1999، أبـو دف ( و ) 1996، بشارة ( وقد توصلت الكثير من الدراسات ومنها دراسة        
  -: ما يلي إلى) 2001، دياب (و

،  الـذاتي     بمهارة الـتعلم   اإلعداد والتدريب عن تزويد المعلم    عجز برامج    -1
 متابعة التغيـرات التـي تطـرأ علـى          األمر الذي يجعله غير قادر على     

  . في العصر الحديث يوالتكنولوجحتويات المنهاج نتيجة للتقدم العلمي م
حيـث  ،  الجانب العملي التطبيقي بالقدر الكافي مـن االهتمـام            ال يحظى  -2

 بكليـات   التركيز على الجانب النظري فقط بسبب كثرة الطلبة الملتحقـين         
ينعكس على المعلم أثناء أداء     األمر الذي   ، التربية وببرامج إعداد المعلمين     

ر في تخريج   ينحص كليات التربية    رفما زال دو  ، ه في عملية التعليم     أدوار
بطريقة مؤهلين بدرجة كافية والذين أعدوا      أعداد كبيرة من المعلمين غير ال     

الل استخدام أساليب تقليديـة     ومن خ ، نظرية تقليدية لعملية التدريس فقط      
 عدم وجود   إلى إضافةوإهمال الجانب التطبيقي الذي يرفع كفاياتهم المهنية        

  ذلك   أدى مما، معايير علمية في طرق االختيار تتالئم مع حاجات المجتمع          
ع التغيرات والمستجدات    تخريج معلمين غير قادرين على التأقلم م       إلىكله  

 .التربويليات تحسين وتطوير حقيقية للنظام  القيام بعمأو،  ومواكبتها
 والثقافية والمهنية للبرنامج حيـث      األكاديمية بين الجوانب    قالتنسي ضعف   -3

وهذا ينعكس سلبا   ، ينظر له وكأنه مجموعة من المواد الدراسية المنفصلة         
  .اإلعدادعلى عملية 
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ـ    اإلشراف استخدام األساليب التقليدية في      -4 ذلك فـي    والتوجيه والمتابعة وك
ن  تقويم الجانب التحصيلي دو    والتركيز على ، م الطلبة المعلمين    عملية تقوي 

 .غيره من الجوانب المهمة األخرى

 المعلمين وتركيزها على المجال المعرفي وقلة       إعدادوبرامج   جمود مناهج    -5
اهتمامها بالمجاالت األخرى والتي قد تنمي المهارات وتكـشف القـدرات           

 . بتكار والتجديد  وتشجع االاإلبداعية
ال زالت هناك مشكالت كثيرة تواجه الطلبة المعلمين في التطبيق والتدريب            -6

العملي أو ما يسمى بالتربية العملية والتي تعد الجزء األساسي من عمليـة             
 صقل القدرات يفهي الميدان الفعلي الذي يبرز المواهب و      ، إعداد المعلمين   

 الفعاليات التربوية المهمة    إحدىنها  ولكوويكسب المهارات ويرفع الكفايات     
التي تساعد الطالب المعلم على امتالك كفايات تعليمية تـستلزمها طبيعيـة         

والعتبارها ممارسة للتدريس في مواقف طبيعية      ، دورة المهني في التعليم     
   .  ممارسة عملية فعلية إلىيترجم فيها الطالب المعلم معرفته النظرية 

   -:تي تواجه الطلبة المعلمين في هذا الجانب ولعل أهم المشكالت ال
   للطلبة المعلمين في مادة التخصص ياألكاديم اإلعدادنقص   - أ
 التربوي حيث يبدأ الكثير من الطلبة في التـدريب أو           اإلعدادنقص    - ب

 دراسة طرق التدريس الخاصة وما تتطلبه عمليـة         إتمامالتربية العملية قبل    
لك من العمليـات   صف وغير ذدارةوإالتدريس من تخطيط وتنظيم وضبط     

 .واألمور التربوية

ر حيث ينظ ، عدم المباالة وقلة دافعية الكثير من الطلبة المعلمين المتدربين           - ج
ح فيهـا    أنها فترة زمنية غير مهمة والنجا      البعض منهم للتربية العملية على    
 . مؤكد والحصول على درجة عالية شيء

والخـوف مـن    ، هنة التـدريس    ضعف اتجاهات الطلبة المتدربين نحو م      -  د
 التـدريب  الفرصة للتدرج فـي      إتاحة عدم   إلى إضافةممارسة هذه المهنة    

 . لذلك وعدم تواصلها واستمراريتهابسبب قصر الفترة المخصصة
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االتجاه السلبي لبعض المعلمين المتعاونين في المـدارس المـضيفة نحـو              - ه
تقد الكثير منهم أنهـا     وكذلك نحو الطلبة المتدربين حيث يع     العملية    التربية  

وقلـة  ، وأنهم ال يحسنون التدريس أو أنها فترة راحة لهم          ، مضيعة للوقت   
 وعـدم  وإهمـالهم ، والنظر على أنهم عاله على المدرسـة      ، االهتمام بهم   

 الفرصـة لهـم   إتاحةوعدم تقديم الدعم المعنوي لهم وعدم    ، االكتراث بهم   
 . توفرة الستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة الم

، الطالب المتدرب داخل المدرسـة      فضل ليتعاون مع    عدم اختيار المعلم األ    - و
 المـساعدة  فـي يقومون بالدور المطلوب منهم       ال معلمينث يتم اختيار    حي

 .رشاد والتوجيه للمتدربينوتقديم اإل

 والتوجيـه لعـدد مـن       اإلشراف والتوجيه تستند مهمة     لإلشراف وبالنسبة - ز
فمنهم مـن لـم يـزاول العمـل         ،اتهم  هم وتخصص المشرفين تختلف خبرات  

 ه عند تولي وخاصة،باإلشرافومنهم من هو حديث العهد     من قبل    اإلشرافي
 تـنعكس   والتـي  من تنقصهم بعض الكفايات اإلشرافية    ومنهم   ،المهمةهذه  

 من المشرفين   كافكذلك عدم وجود عدد      ،ه وعمله اإلشرافي  ئأداسلبا على   
 على عدد   باإلشراف قيام المشرف    إلىدى   عدد من التخصصات مما يؤ     في

 هناك  أنمن   وبالرغم   المختلفة، المعلمين من ذوى التخصصات        الطلبةمن  
 ،اإلشراف بغض النظر عن التخـصص     عملية   في يتفق عليها    عديدة اًأمور
وهذا ، ها وصنوف معرفتها ومبادئ تدريسها     طبيعت دراسية لكل ماده    أن إال

  . ا مشرف تربوي متخصص  عليهباإلشرافيتطلب أن يقوم 
 لذلك تقوم بعض كليات التربية بندب أناس خارجيين مـن الـذين             وإضافة

عملوا في حقل التعليم ووصلوا سن التقاعد والبعض منهم لم يتوافر لديه الخلفية 
وعدم متابعتهم لألساليب الحديثة وعدم مواكبتهم      ، العلمية والتربوية لإلشراف    
 إشرافهمولذلك تجدهم يمارسون في ، واإلشرافعليم للمستجدات التربوية في الت   

األسلوب التقليدي القائم على التصيد والبحث عن األخطاء واعتمادهم فقط على           
كمـا يقومـون    ، الوحيـد    اإلشرافي األسلوبأسلوب الزيارة الصفية باعتباره     

يئة بتنفيذها بشكل تقليدي ودون أن يسبقها لقاء قبلي مع الطالب المعلم يتم فيه ته      
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ودون مناقشة تحليلية للموقف والقيام بلقـاء      ، الجو المناسب وخلق عالقة ودية      
  .بعدي ال يتم فيه سوى توجيه االنتقادات والمالحظات السلبية

 وهناك بعض المشرفين ممن ليس لديهم الوقت الكافي لإلشراف فيقومـون       
تقلـيص  بالحضور والزيارة ألكثر من طالب في الحصة الواحدة كما يقومون ب          

المطلوبة مما يؤثر على حرمان الكثير من الطلبـة         . عدد الزيارات التوجيهية    
  .التوجيه والمتابعةمن حقهم في 

عدم اعتماد برامج التدريب واإلعداد داخل الجامعـة علـى أسـاليب             -ح
التدريب والمتابعة المتعددة مثل التعليم المصغر وإشراف األقران وغيرها قبل          

  .بية العمليةقيام الطلبة بالتر
وفي ضوء ما سبق يالحظ أنه ال زال هناك قصور فـي بـرامج إعـداد                
المعلمين في كليات التربية بجامعاتنا الفلسطينية بالرغم من اهتمامهـا بإعـداد            
المعلمين وتحسين نوعيتهم وتدريبهم، ويرى الباحث أن أوجه القـصور هـذه            

  :يمكن إجمالها فيما يلي
على الجانب النظري الالزم لتكوين المعلم، وقلة    احتواء برنامج اإلعداد     -1

االهتمام بالجانب التطبيقي، وعدم إعطائه الوقت الكافي، والتعامل مع الجانبين          
بمعزل عن بعضهما البعض دون تنسيق وتكامل ودون العمل علـى مزجهـا             

  .وتجانسها بما يحقق تكامل شخصية المعلم الطالب وإعداده للنجاح في مهنته
م كليات التربية باألهداف المعرفية وفي أدنى مستوياتها مع إهمال           اهتما -2

المستويات العليا، وانحصار اهتمام البرنامج بحفـظ المعـارف والمعلومـات           
  .والنظريات واختزانها من أجل االمتحانات

تبعـة  م الجانب األكاديمي في البرنامج من حيث مضمونه واألساليب ال         -3
وظيفته في إعداد المعلم وفقاً لألهـداف التربويـة         في تدريسه لم يمهن لتحقيق      

  .المرغوب فيها
 الجانب المهني بمفرداته التربوية والنفسية يتم تدريسه بصورة عامـة           -4

  .غير موجهة لمساعدة الطالب المعلم على تدريس مواد تخصصه
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 االهتمام القليل بالجانب الثقافي بما يتناسب مع دوره في إعداد المعلـم             -5
  .وتكوينه

 الجانب التقني وتوظيف التقنيات التربوية الحديثة لم يحـظ باالهتمـام            -6
المطلوب وذلك لعدم توافرها أو عدم المعرفة السليمة لتوظيفها واسـتخدامها،           

  .واالقتصار على العرض النظري
 وفي ضوء التحديات التي تواجه بلدنا، ومع هذا القصور في        وعلى أثر ذلك  

برامج إعداد المعلم الفلسطيني تتأكد الحاجة الماسة للقيـام بمراجعـة متأنيـة             
وجذرية لبرامج إعداد المعلم وتكوينه في كليات التربية بجامعاتنا المحلية بمـا            

الممـارس  يتالءم مع التطور السريع الحادث في مجال المعرفـة التربويـة و           
التعليمية، وال يتأنى ذلك إال من خالل تبني استراتيجية جديدة إلعادة بناء المعلم        

  .واالرتقاء به وإصالحه ورفع كفاياته وتفعيل دورهالفلسطيني 
 لبـرامج إعـداد     ولذلك سنتناول في هذه الورقة بواعث التحديث والتجديد       

وصول إلى برنامج مقترح    المعلم ومن ثم مقومات هذه االستراتيجية أمالً في ال        
  .يعتمد على مبادئ وأسس تربوية محددة

  :بواعث التحديث في برامج إعداد المعلمين
 قصور صور التدريب التقليدي عن تلبية حاجات المعلمين ومتطلبـات           -أ

تطوير التربية المدرسية، ويظهر ذلك من طرق التعلـيم المتحيـزة للجوانـب        
في دور المنفعـل أكثـر مـن المتفاعـل،       النظرية والتي تضع الطالب المعلم      

والتركيز على الجوانب المعرفيـة وإهمـال الجوانـب األخـرى الوجدانيـة             
  .والنفسحركية واالجتماعية

التقـدم  :  التغيرات الثقافية المتالحقة والمتعددة الجوانب والتي تـشمل        -ب
  . االنفجار المعرفي وسرعة انتشار المعرفة وانتقالها–العلمي والتكنولوجي 

:  بعض المستحدثات الكبرى في تكنولوجيا التربيـة والتـي تتـضمن           -ج
األهداف السلوكية، التعليم االتقاني، التعليم المبرمج، التعلـيم المفـرد، الـتعلم            

  .إلخ... الذاتي، تكنولوجيا الوسائل 
  . الدور المتغير للمعلم حيث أصبح دوره منظماً ومطوراً لعملية التعلم-د
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تحديث بسبب تزايد الطلب علـى التعلـيم والتخطـيط           لل أخرى بواعث   -ه
للتنمية التربوية في إطار التنمية االجتماعية الشاملة، وظهور مساقات دراسـية      

  .حديثة يتطلبها الوقت الراهن
  :مقومات االستراتيجية المطلوبة لتكوين المعلم الفلسطيني

طيني فاعلـةً   حتى تكون االستراتيجية المقترحة لتكوين وإعداد المعلم الفلس       
مثمرة تمد المعلم بالخبرة المطلوبة والتميز والقدرة على التكيف المهني في هذا            

  :العالم المتغير ال بد أن تستند على المقومات التالية
فالفلسفة التربويـة هـي الموجـه    : االنطالق من فلسفة تربوية واضحة     - أ

 وتتواءم في   الرئيس للعملية التربوية، وال يمكن للتربية أن تنمو وتتكامل        
ميدان التطور ما لم تستند إلى فكر فلسفي يتسم باإلبداع والتجديـد فـي    
عالم يسابق العلم ومنجزاته، ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود           
فلسفة محددة ينبثق عنها برنامج واضـح إلعـداد المعلـم الفلـسطيني        

  .وتكوينه
لـذي يـرتبط    ويقصد بها التميز والتفرد وإضافة الجديد ا      : األصالة  - ب

باألصول الحضارية لألمة الفلسطينية وثقافتهـا، وال تعنـي األصـالة           
الجمود والركود واإلنطواء والتزمت والهروب من الواقع واالتجاه نحو         
الماضي والتغني بأمجاده، بل هي الدعوة إلى التماس القـيم األساسـية            

نية، ألن  والحفاظ على الذاتية مع التفتح واالستفادة من التجارب اإلنـسا         
اغتراب برامج إعداد المعلمين عن البيئة الثقافية الفلسطينية يساهم فـي           
ترسيخ التبعية التربوية، وكل خبرة تعليمية وتربوية نافعة وكل تجربـة           
 جيدة في مجال إعداد المعلم وتكوينه ينبغي االستفادة منها بعد تفحـصها     

طدامها مـع قيمنـا      من مالءمتها لواقعنا الثقافي وعدم اص      والتأكدجيداً  
 .وتوجهاتنا

  : الجمع بين التربية المستمرة والنمو المهني للمعلم-ج
فالتعليم مهنة والعمل المهني يتطلب نمواً مستمراً في ظل التطور العلمـي            
والتكنولوجي، والزيادة المتراكمة في مجال المعرفة والتغير المستمر فـي          
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من بذل كل المحاوالت الممكنـة      ولحماية أية مهنة ال بد      . البيئة االجتماعية 
لتزويد أعضاء المهنة بأحدث ما وصل إليه البحث العلمي فـي كـل مـن               

وتنسجم التربية المستمرة للمعلـم مـع       . ميادين التخصص العلمي والمهني   
االتجاه العالمي المعاصر في إعداد المعلمين القائم على النظـرة إلـى أن             

تتوقف بعد انتهاء الطالب المعلم من      عملية إعداد المعلمين عملية مستمرة ال       
برنامج اإلعداد، وأن مبدأ االستمرارية يأتي انعكاساً للتطورات والمستجدات    
وما تستوجبه من تغيرات على دور المعلم وما يتطلبه هـذا الـدور مـن               

  . الجديدةأدوارهمهارات وكفايات تساعد على أداء 
 إال األسـاس األول     وعليه فإن إعداد المعلمين قبل الخدمة ال يشكل         

لتربيتهم، وأن التدريب أثناء الخدمة أهم بكثير من اإلعداد قبل الخدمة ولذا            
ال بد من تحقيق التكامل واالندماج بين إعداد المعلمين قبل الخدمة وتربيتهم            

 ومن هنا ال بـد أن تكـون       .في أثناءها تمشياً مع مفهوم التعليم طيلة العمر       
خدمة مناسبة وتلبي حاجات المعلمين التدريبيـة       برامج التدريب في أثناء ال    

ونابعة من ثقافاتهم ومتصلة بها ويتوافر فيها المرونـة وتنـوع الخبـرات             
المطلوبة بحيث تراعي الفروق الفردية بينهم وتشبع حاجـاتهم التدريبيـة،           
إضافة إلى االهتمام بتشجيع النمو المهني الذاتي أي االعتماد على الذات في           

  .تهم وإمكاناتهم واستخدامهم للتقويم الذاتيتطوير مهارا
ال بد أن يكون هناك شروط قبـول        :  التركيز على االنتقاء قبل التكوين     -د

واختيار للطلبة المعلمين تتسم بالجدية والحزم وأال يكـون معيـار القبـول      
واالختيار مقتصراً على معدل درجات الطالب في الثانوية العامة، وال بـد            

ر لضمان اختيار عناصر صالحة لمهنة التعليم مع تقـديم          من تطوير معايي  
مزيد من الحوافز المشجعة لاللتحاق بكليات التربية وعدم توجيه المعدالت          
العليا من الطلبة للكليات العلمية كالطـب والهندسـة والعلـوم، وتوجيـه             

ن في نظرهم أهم مـن      المعدالت الدنيا إلى كليات التربية وكأن هندسة البنيا       
  . اإلنسانصناعة
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  :النموذج المقترح
في ضوء ما سبق يقترح الباحث في هذه الورقة نموذجاً لبرنـامج إعـداد              

 يستوعب التصورات المستقبلية لتكوينه، ويعتمد      أنالمعلم الفلسطيني يمكن    
 آخذاً بعين االعتبار المرونة والتكامل والتـوازن بـين          أساسيةعلى مبادئ   

  .اد المعلم وإعطاء كل جانب حقهالجوانب األساسية في تكوين وإعد
  :ويمكن تحديد هذه المبادئ فيما يلي

بلورة فلسفة تربوية واضحة المعالم تستند إلى تراثنا الثقافي وفكرنا           -1
  .اإلسالمي وتراعي حاجاتنا وحاجات مجتمعنا الفلسطيني

إجراء مراجعة جذرية وتقويمية شاملة لبرامج إعداد المعلمين فـي           -2
وء التغيرات والمستجدات وفي ضوء حاجاتنـا     كليات التربية في ض   

 .المستقبلية

تطوير معايير انتقاء وقبول الطلبة في كليات التربية بحيث تستقطب           -3
نخبة من الطلبة الذين لديهم الرغبة ويمتلكون القـدرات المناسـبة           
الالزمة للقيام باألدوار المستقبلية للمعلم، وأن يكون هناك تنسيق تام          

 .لجامعات المختلفة في سياسة القبولبين الكليات في ا
األخذ بمبدأ التكوين المهني للمعلم المناسب للتغيرات والتطـورات           -4

المتسارعة والنظر إلى أن عملية إعداد المعلمين عملية مـستمرة ال           
 . الطالب من دراسته قبل الخدمةبانتهاءتتوقف 

طلبة إدخال الثقافة التكنولوجية ضمن المساقات المطروحة لتزويد ال        -5
المعلمين بالمعرفة التقنية ليصبحوا قادرين على توظيـف التقنيـات          

 .الحديثة في العملية التعليمية
األخذ بمبدأ المرونة في برامج اإلعداد بحيث يمكن حذف مساقات لم      -6

تعد ذات جدوى، أو تعديل وإضافة مساقات أخـرى فـي ضـوء             
 .التطورات والحاجات المستقبلية
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بين المساقات المطروحـة بحيـث يتـوازن    إيجاد نوع من التوازن   -7
الجانب األكاديمي والجانب المهني وكذلك الجانب الثقافي والخبـرة         

 . العمليةأوالميدانية 

مواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية عنـد التخطـيط          -8
  .للبرنامج

توظيف تكنولوجيا التربية للحصول على المعرفة والمعلومات بيسر         -9
 .وسهولة

التركيز على الكفايات التعليمية مع األخذ بمبدأ تفريد التعلـيم           -10
بحيث يتعلم كل دارس ويتقدم بحـسب إمكاناتـه ووفقـاً لقدراتـه             

 .وحاجاته
  :ويتضمن النموذج الجوانب التالية

  ):التخصصي(الجانب األكاديمي : أوالً  
ـ            ي ويشمل المساقات الدراسية التي يتوجب على الطالب المعلم أن يعلمها ف

  .حقل من حقول المعرفة العلمية واإلنسانية واإلدارية وغيرها
  :الجانب المهني: ثانياً  

ويضم مساقات يتعلمها الطالب المعلم والتي تتناول أسس التربية ونظرياتها          
 والتربية البيئيـة  هوتنظيم الصف   وإدارةوتقنيات التعليم وأساليب التدريس ومبادئه      

قويم إضافة إلى تمكين الطالب المعلم من ممارسـة         وتصميم المناهج والقياس والت   
  .خبرات ومهارات التعليم المصغر

  :الجانب الثقافي: ثالثاً
ويحتوي على المساقات الدراسية التي ينبغي يتعلمها الطالب المعلم بـشكل           

  .غير متعمق ويشمل ذلك المواد الثقافية ومتطلبات الدراسة األساسية
  ):لتربية العمليةا(الجانب التطبيقي : رابعاً  

حيث يقوم الطالب المعلم بااللتحاق بإحدى المـدارس المجـاورة لـسكنه            
ليمارس عملية التدريس الصفي ويطبق النظريات والمعرفة المكتسبة من التحاقـه           
بالبرنامج في مجال التطبيق الفعلي ولمدة سنة دراسية او فصلين دراسيين متتاليين،  
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بير فـي التـدريس واإلشـراف مـع         وبحيث يشرف عليه مشرف متخصص وخ     
االستفادة من خبرة المعلم المتعاون في المدرسة المضيفة وباالشتراك مـع مـدير             

  .المدرسة بوصفه مشرفاً تربوياً مقيماً في مدرسته
  

*    *    *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 13

  :المراجع
  

المعلم الفلسطيني على أعتـاب القـرن       ) "1997(أبو دف، محمود     -1
ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي حـول المعلـم        " الحادي والعشرين 

–وتحديات القرن الحادي والعشرين المنعقد بالجامعـة اإلسـالمية          
  .غزة

" المشكالت التي تواجه تطبيق التربية العملية     ) "2006(أحمد، منير    -2
ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي حول التربية العملية بين النظريـة           

 .دس المفتوحة، خان يونسوالتطبيق، المنعقد بجامعة الق
متطلبات الثورة العلمية والتكنولوجية في     ) "1993(بشارة، جبرائيل    -3

 .المجلة العربية للتربية، العدد األول" التكوين المهني للمعلم
العالقة بين النظرية والممارسة العمليـة      ) "1994(البيالوي، حسن    -4

 عن رابطة   التربية المعاصرة، سلسلة أبحاث تصدر    " في مهنة التعليم  
 .33التربية الحديثة، القاهرة، العدد 

مدخل إلى التربيـة ومهنـة      ) "1992(جمال الدين، نادية وآخرون      -5
 .كلية التربية، عين شمس: القاهرة" التعليم

ورقة " اإلشراف على برنامج التربية العملية    ) "2006(دياب، سهيل    -6
يـة  عمل مقدمة لليوم الدراسي حول التربيـة العمليـة بـين النظر           

 .والتطبيق المنعقد بجامعة القدس المفتوحة، خان يونس
ورقة عمل " تدريب المعلمين في أثناء الخدمة) "1997(دياب، سهيل    -7

رئاسة وكالة  : مر رؤساء مراكز التطوير بالوكالة، عمان     تمقدمة لمؤ 
 .الغوث

" اختيار المعلم وإعداده ودليل التربية العمليـة ) "1996(راشد، علي    -8
 . الفكر العربيدار: القاهرة
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التحديات التربوية للنظام التربـوي     ) " 1998(السيد الجميل، محمد     -9
ورقـة مقدمـة    " لدول العالم اإلسالمي في القرن الحادي والعشرين      
 .لندوة التحديات التربوية التي تواجه األمة اإلسالمية

اإلعداد المهني للمعلم فـي كليـة       ) "1997(عسقول، محمد    -10
كليـة  : مؤتمر التربية في فلسطين، غزة    " سالميةالتربية بالجامعة اإل  
 .التربية الحكومية

التربية في الـوطن العربـي فـي    ) "2000(نشوان، يعقوب    -11
  .مطبعة المقداد:  والعشرين، غزةيمشارف القرن الحاد
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