إنجازات قطاع خدمة المجتمع

كلية التربية جامعة بنها

كمية التربية
تقرير عح لقاء منسة برنامج تدريب معممي المرحمة الثانوية عمي" التعمج النشط
والتقويج الشامث "مع مسئولي البنت الدولي " الخاص" بتمويث المشروعات التعميمية
والتابع لوزارة التربية والتعميج0

في إطار تنفيذ الكمية لبرنامج تدريب معممي المرحمة الثانوية (ثانوي عااج – ثاانوي فناي

عمي برنامج التعمج النشط والتقويج الشامث وكذا برنامج االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية

فااي الفتاارة مااح ( 3000/00/32وحتااي  3003/5/32وباادعوة خا ااة – لكميتنااا باعتبارهااا مااح

الكميااات الرائاادة فااي تنفيااذ المشاارو – مااح وحاادة التخطاايط واالمتابعااة بااوزارة التربيااة والتعماايج "
مشرو تحسيح التعميج الثانوي "

تااج عقااد لقاااء يااوج الخماايس الموافااة  3003/5/4/36وفااي تماااج التاسااعة
التخطيط والمتابعة وتمويث المشروعات التعميمية وبحضور -:

ااباحاح بمقاار وحاادة

 أ0د /ارنسااتوكواد ار  Ernesto p.cuadraكبياار أخ ااائي التعماايج بمنطقااةالشرة األوسط وشماث أفريقيا – إدارة التنمية البشرية 0

 أ0د /اندروانادي بيارت  Andrew(Andy) Burkeاالساتاذ بجامعاة ديبمايح-قسج التربية 0

 أ0د /إب اراهيج محمااد محمااد فااودة – اسااتاذ المناااهج وطاارة التاادريس ومنسااةالتدريب بكمية التربية – جامعة بنها0

 أ0ج0د /أشاارب بهجااات – أس اتاذ المناااهج وطاارة التاادريس المساااعد ومنسااةالتدريب بمعهد الدراسات والبحوث التربوية – جامعة القاهرة

 -أ 0أماني

الح – منسة البنت الدولي0

وفي البداية تج توجية الشكر لتمات المسسساتيح (كمياة التربياة – جامعاة بنهاا م معهاد الدراساات

والبحوث التربوية – جامعة القاهرة عمي الجهود المبذولة في تنفياذ البارامج التدريبياة ثاج تمات
مناقشة الموضوعات التالية -:
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أوالح :ال عوبات التي واجهت تنفيذ برامج تادريب المعممايح عماي الوجاة األكماث فاي المسسساات
المختمفة واالقتراحات المقدمة لتالفيها مستقبالح وقد تمت اإلشارة إلي :

 ضاارورة تفااويج السااادة المتاادربيح فااي أف اواج بطريقااة منتًمااة وفق ااح لتخ ااصالمتدربيح قدر المستطا 0

 -ضرورة تنفيذ عممية التدريب بما ال يتجاوز ( 4أربعة ساعات يومياح

 ضاارورة تاادبير م اوارد ماليااة لممسسسااات التااي يااتج التاادريب فيهااا مساابقاح حتااييمكنها تدبير احتياجات التدريب0

ثاني ااح :بخ ااوص المااادة العمميااة المقدمااة لممتاادربيح وماادي اختالفهااا عااح المااادة المقدمااة فااي

3002ج أكد الحضور عمي إعتبار أح المادة المقدماة تعتبار بمثاباة نقااط رئيساية حاكماة يمكاح

االسااتفادة منهااا مااع تاارت حريااة اإلضااافة والتناااوث لهااذ الجزئيااات وفقااح لاارسي السااادة الماادربيح
وخبراتهج 0

ثالثااح :بخ ااوص إمكانيااة متابعااة السااادة المتاادربيح فااي مواقااع عممهااج وتوضاايح ماادي إمكانيااة
تطبية ماتج التدريب عمية في مدارسهج  0وقد تمت اإلشارة إلي أح هاذا ماح

اميج عماث وزارة

التربية والتعمايج ولكاح كمياات التربياة عماي اساتعداد تااج إلعاداد وتقاديج أدوات القيااس المناسابة

"بطاقاااات مالحًاااة" الالزماااة لهاااذا ال ااارو لموقاااوب عماااي أثااار تمااات البااارامج عماااي الطاااالب فاااي

المدارس0

رابعاح :بخ اوص قيااج مسسساات إعاداد المعممايح مثاث " كمياات التربياة" بتضاميح إساتراتيجيات

التاادريس الحديثااة ضاامح ب ارامج إعااداد المعمماايح وتنوعهااا مااح خااالث مقااررات طاارة وأساااليب
التدريس م أكد الحضور عمي أح هذ المسسسات تقوج بدورها عمي النحو األكمث وتعاد الطاالب
المعمماايح وتقااوج بتاادريبهج عمااي تماات االسااتراتيجيات مااح خااالث التاادريب المعااد لهااج وكااذا تااتج
متابعتهج مح خالث تنفيذ برامج التربية العممية بما يتفة والمقررات الحديثة 0

هذا وقد انتهي المقاء في تماج الساعة الحادية عشر والن ب 0
ولكج وافر تحياتي000

منسة التدريب

أ0د /إبراهيج محمد فودة
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