مشاريع وحدة اإلبداع في التعلم -مركز التعليم المستمر
تطىٌر وتطبٍك هٌاهج تعلن هذعوت الكتروًٍا فً الوذارس الفلسطٌٍٍت

بدعم من مؤسسة التعاون تم تنفيذ المشروع المشار إليه والذي يهدف بالدرجةة اوولةإ إلةإ ترةنير جمةامج تتم ةنر
حنل خلق مناهج مدرسية مدعمة الكتروجيا عةر تنظيف الجيل الثاجي من الشةةكات ودةد ودةال ايختيةار علةإ مة ة
العلنم للصف التاسال ليعاد تصميمه كمنهاج مدعم الكتروجيا ومن ثم تقييم اثر هذا الت نل علإ عملية تعلم الرلةة من
جاحية والدافعية التي دد يخلقها هذا المن إ الجديد لديهم ج ن التعلم من جاحية أخرى ولت قيق الهدف المنشند لهذا
المشروع خضال المعلمنن إلإ تدريةات مكثفة فيما يتعلق بالية تصميم وإجتاج المناهج المدعمة الكتروجيا كةي يقنمةنا
بترةيق ما تعلمنه علإ منهاج العلنم للصف التاسال يجدر بالذكر ان هذا المشروع دد ساهم بدرجة كةيةرة فةي رفةال
وعي مدراء المدارس والمشرفين التربنيين فيما يتعلق بأهمية تنظيف التكننلنجيا في مجال ترنير العملية التعلميةة
اومر الذي أدى إلإ زيادة دافعية المعلم ج ن استخدام التكننلنجيا للغاية المذكنرة أضف إلإ ملك ما خلقه المشروع
من روح تعاون تفاعلي واضح بين المعلين مما ساهم في تعزيز تةادل المعارف والخةرات المكتسةةة كمةا وسةاهم
هذا المشروع في سد الفجنة في الة نث التجريةية المتعلقة بةأثر تنظيةف المنةاهج المدعمةة الكتروجيةا فةي ترةنير
عملية التعلم برمتها في المدارس الفلسرينية ويعتةر العمل ضةمن هةذا المشةروع سةاريا منةذ العةام  9002وي زال
العمل به جاريا حتإ العام 9002

تطىٌر بؤر اإلبذاع فً التعلن فً الجاهعاث الفلسطٌٍٍت

منذ العام  9002بدأ العمل علإ ترنير ددرات الكةنادر اوكاديميةة فةي مؤسسةات التعلةيم والتةدريا المشةاركة فةي
المشروع من خالل العمل علإ ترةنير جمةامج لمسةادات دراسةية مدعمةة الكتروجيةا وتجربتهةا وتقييمهةا فةي الةدوا ر
الجامعية التي يقال عليها ايختيار وملك بهدف إدناع صناع القرار اوكاديمي في النطن بتةني النمامج المشار إليها ومن
ثم تعميميها علإ دوا ر جامعية أخرى في فلسرين ولت قيق الهدف المنشند تم تشةكيل فريةق  LINبرادمةه الةذي
يتألف من مختصين في كافةة المجةايت اوكاديميةة إضةافة إلةإ راسةاء الةدوا ر المسةاهمة فةي المشةروع اعتمةد
المشروع المنهج التشاركي مال راساء الدوا ر الجامعية واوساتذة المشاركين في كافةة المشةاريال خةالل دورة حيةاة
المشروع كاملة والتي امتدت منذ العام  9002وحتإ العام 9000

تبًٌ هٌحى التعلن الوذعن الكتروًٍا فً التعلٍن والتعلن فً الجاهعاث
الفلسطٌٍٍت
يهدف هذا المشروع إلإ بناء ددرات أعضاء الهيئة التدريسية العاملة ضمن حقنل العلنم اإلجساجية وايجتماعيةة فةي
ثالث جامعات فلسرينية أي وهي :جامعة بيرزيت وجامعة القدس وجامعة بيت ل م وملةك مةن خةالل تةنةيهم من ةإ
التعلم ايلكتروجي بهدف رفال جندة التعلم تضمن المشروع تدريا مجمنعة من أعضاء الهيئة التدريسية المشار إليها
وفقا لمعايير معينة من اجل تدريةيهم علإ تصميم وترنير وتنفيذ وتقييم مسادات جامعية مدعمة الكتروجيا ودد تمت
تجربة المسادات المشار إليها ضمن حقل العلنم اإلجساجية ومن ثم عرضها علةإ خةةراء مختصةين لتنقي هةا وتقييمهةا
بغاية التأكد من أجها ت قق معايير الجندة التي جرمةح إليهةا وتخلةل المشةروع تنفيةذ دراسةة حةنل احتياجةات الفئةة
المستهدفة بهدف اختيار المسادات التي سيتم العمل علإ ترنيرها إضافة إلةإ إجةراء ب ة

علمةي لتنثيةق مراحةل

تنفيذ المشروع وما تمخض عنه من جتا ج ،أي لتسليط الضنء علإ اوثر الذي أحدثه المشروع علإ جندة الةتعلم فةي
الدوا ر الجامعية التي ودال ايختيار عليها ودد دامت مؤسسة فنرد بتمنيل هذا المشروع وملةك فةي الفتةرة النادعةة
بين عامي  9002و 9000

تبًٌ هٌحى التعلن الوذعن الكتروًٍا فً هعهذ إعذاد الوعلوٍي – وكالت
الغىث
يهدف هذا المشروع الممنل من دةل سيسكن إلإ ترنير برجامج إعداد المعلمين في وكالة غةنث وتشةغيل الالجئةين
الفلسرينيين وملك من خالل بناء ددرات مجمنعة من أعضاء الهيئة التدريسية في ما يتعلق بتصةميم وترةنير وتنفيةذ
وتقييم مسادات تعلم مدعمة الكتروجيا ودد تم تنفيذ هذا المشروع مةن دةةل جامعةة القةدس وبالتعةاون مةال وحةدة
اإلبداع في التعلم في جامعة بيرزيت وملك في الفترة النادعة بين عامي  9009و  9002واعتةر الرلةة المشةاركنن
في المشروع ان التعلم المدعم الكتروجيا وسيلة جاجعة لرفال جندة العملية التعلمية واومر ماته ينرةةق علةإ أعضةاء
هيئة التدريس الذين باشروا إعادة بناء مسادات أخرى ب ي

تكنن مدعمة الكتروجيا اجرالدا من إيماجهم بجدوى هةذا

النهج في ت سين عملية التعلم في مدارسهم

تطىٌر كلٍت العلىم التربىٌت فً جاهعت المذس
بدعم من صندوق ترنير التعليم العالي الممنل من ايت اد اووروبي والةنك الدولي تم تنفيذ مشروع مشترك بين كل
من جامعة القدس وجامعة بيرزيت ومعهد إعداد المعلمين التابال لنكالة الغةنث وملةك بغايةة ترةنير برجةامج العلةنم
التربنية الذي ي زال ديد اإلجشاء في جامعة القدس و ترنير برجامج إعداد المعلمين في وكالة الغنث ودد تم تنفيةذ
هذا المشروع في الفترة النادعة بين عامي  9009و 9002
ه شروع ت طىٌر دب لىم هه ًٌ هتخ صص
"وكالت التعاوى األلواًً"

فً إدارة الوٌ شاث ال صغٍرة والوتى سطت

يهدف المشروع إلإ ترنير دبلنم مهني متخصص مدعم الكتروجيا في إدارة المنشات الصغيرة والمتنسرة ودةد تةم
ترنير الدبلنم المشار إليه استنادا إلإ احتياجات المنشات الصغيرة والمتنسةرة العاملةة ضةمن القراعةات اإلجتاجيةة
وبشكل يتفق واحتياجات الفئة المستهدفة من مهارات ومعارف وبذا يسعإ المشروع إلإ بناء ددرات القا مين علإ
المنشات الصغيرة والمتنسرة وملك من خالل إكسابهم المهارات والمعارف الالزمة لت سين أداء مؤسسةاتهم اومةر
الذي يرفال من مسةتنى مسةاهمتها فةي ت ريةك عجلةة ايدتصةاد الفلسةريني وسيكتسةا اوفةراد المشةاركنن فةي
المشروع المهارات والمعارف المشار إليها من خالل خمسة مسادات يتخللها الدبلنم ب ي

تشمل كافة المناضيال التي

ت تاجها الفئة المستهدفة وتم تنفيذ المشروع في الفترة ما بين عامي  9002و 9002

هشروع خطى (صٌذوق الولك عبذ هللا)
يهدف هذا المشروع إلإ تمكين خريجةي الجامعةات الجةدد مةن خةالل إكسةابهم المهةارات اوساسةية مثةل ايتصةال
والتناصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية وإدارة الندت وما إلإ ملك من مهةارات تةؤهلهم لل صةنل علةإ فةرص عمةل
وملك من خالل برجامج تدريةي " كن مستعدا للعمل" ويستهدف المشروع كذلك العاملين الجدد لتمكيةنهم مةن رفةال
مستنى أدا هم ضمن المؤسسات التي يعملنن فيها من خالل برجامج تدريةي شةامل "دةدرات" الةذي صةمم خصيصةا
لتلةية احتياجات الفئة المذكنرة ويشمل ددرات تدريا المشاركين ضةمن عةدة مجةايت بمةا فيهةا إدارة المشةاريال و
اللغتةةين العربيةةة وايججليزيةةة والمهةةارات الة ة

إضةةافة إلةةإ حلقةةة متخصصةةة وفقةةا للخلفيةةة اوكاديميةةة التخصصةةية

لمجمنعات المشاركين المختلفة ودد تخلل هةذا المشةروع تةدريا ثةالث مجمنعةات مةن المةدربين ضةمن ال قةنل

المذكنرة علإ الممارسات الفضلإ الناجا اتةاعها في ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتقييم الةرامج التدريةية علإ اختالفها
وملك ليتمكننا من ترةيق ما تعلمنه من مةادئ فةي بةرامج التةدريا المشةار إليهةا وتضةمن المشةروع كةذلك القيةام
بدراسة احتياجات السنق الم لي وايدليمي بغية ت ديد مجايت النمن ومن ثم تصميم دبلنمات مهنية متخصصةة بنةاء
علإ النتا ج التي يتم التنصل إليها ودد كشفت هذه الدراسةة النقةاب عةن ثةالث دراعةات ر يسةة لتصةميم دبلنمةات
متخصصةة مال مةةة لهةةا أي وهةةي :تصةةميم وتنفيةةذ وتقيةيم المنةةاهج المدعمةةة الكتروجيةةا و النسةةا ط المتعةةددة وإدارة
المؤسسات اوهلية ويعني ملك ان الةرجامج يستهدف مستقةال أساتذة الجامعات لتمكينهم من ترنير مسادات مدعمة
الكتروجيا إضافة إلإ العاملين في مجال النسا ط المتعةددة إلطالعهةم علةإ كةل مةا هةن جديةد ضةمن هةذا ال قةل
باإلضافة إلإ العاملين ضةمن المؤسسةات اوهليةة وملةك لرفةال دةدراتهم وتةأهيلهم للعمةل بصةنرة تةتالءم وطةيعةة
المؤسسات اوهلية التي يعملنن فيها ودامت الجامعة اوردجية (صندوق الملك عةد هللا) بتمنيل هذا المشةروع الةذي
امتد منذ العام  9002وحتإ 9000

هشروع إدارة البراهج الرٌاضٍت "اتحاد كرة المذم العالوً"
بتمنيل من فيفا  FIFAتم تصميم برجامج تدريةي يشمل مسادات مدعمة الكتروجيا تهدف إلةإ ت سةين أداء العةاملين
في دراع إدارة المؤسسات الرياضية بما في ملك مهةارات اإلدارة واإلدارة الماليةة والتسةنيق وايتصةال والتناصةل
وإدارة الفعاليات الرياضية والقاجنن الرياضي وتم تنفيذ المشروع المشار إليه في الفترة النادعة بين عامي  9002و
9000

هشروع التعلٍن هي أجل التىظٍف (الوؤسست الفلسطٌٍٍت للتعلٍن هي أجل
التىظٍف)
بتمنيل من مؤسسة التعليم من أجل التنظيف تم تصميم وتنفيذ برجامج تدريةي شةامل يضةم  92خريجةا عةاطال عةن
العمل من مختلف الجامعات الفلسرينية ومن كافة التخصصات ويشمل الةرجامج التدريةي المشةار إليةه ثةالث بةرامج
تدريةية فرعية إي وهي :كن مستعدا للعمل وبرجامج خاص بتعليم ايججليزية وبرجامج دراسات عليا مصغر فةي درةاع
إدارة اوعمال ( )MINI-MBAويهدف الةرجامج التدريةي العام إلإ تمكين اوفراد المشاركين من خةالل اكسةابهم مةا
يلزمهم من معارف ومهارات ومن ثم تشةيكهم مال مؤسسات عاملة ضمن السنق الفلسريني من خالل إبةرام عقةند
عمل رسمية لهم معها ودد تم تنفيذ المشروع المذكنر ضمن الفترة النادعة ما بين عامي  9009و 9002

هشروع SERMANTEQ/ TEMPUS
تتمثل فكرة المشروع في تصميم برامج تعلميه وتدريةية في مجال إدارة تكننلنجيا المعلنمات وإدارة اإلبداع وإدارة
التغيير ومهارات ايتصال ومهارات تسنيق المنتجات التكننلنجية وملك بالشراكة مال مجمنعة من الجامعةات اإلدليميةة
واووروبية يسعإ المشروع إلإ ترةنير بةرامج تدريةيةة ومسةادات جامعيةة فةي المناضةيال المةذكنرة بغايةة ترةنير
إمكاجات وددرات العاملين فيما يتعلق بإدارة الجندة ،كما يسعإ المشروع إلإ ترنير برامج متخصصةة بغايةة تقةديم
خدمات إرشادية للرلةة اومر الذي يؤدي إلإ تشجيال الة

العلمي وربره بمترلةات سنق العمل ودةد دةام ايت ةاد

اووروبي بتمنيل المشروع المذكنر وملك ضمن الفترة النادعة بين  9002و 9009

برًاهج التطىٌر المٍادي لمطاع الخذهت الوذًٍت
يتم تنفيذ هذا المشروع وفقةا للتعادةد مةا بةين الةرجةامج اإلجمةا ي التةابال لتمةم المت ةدةم برجةامج مسةاعدة الشةعا
الفلسريني بالشراكة ومركز التعليم المستمر الةرجامج التدريةي المشار إليه مال العينةة التةي تةم اختيارهةا مةن ديةنان

المنظفين والتي تشمل ما مجمنعه  200مديرمة عاممة عاملين في دراع الخدمة وبتمنيل مةن ال كنمةة اييراليةة
ويرمي المشروع المذكنر إلإ ت سين مستنى مهارات وددرات الفئة المشار إليها مةن خةالل اجخةراطهم فةي برجةامج
تدريةي صمم خصيصا لتلةية احتياجاتهم عةر تسعة مسادات تدريةية مختلفة في المجايت اإلداريةة المختلفةة وبمعةدل
أربعين دورة تدريةية ودد بدأ العمل بهذا المشروع منذ العام  9002وسيستمر حتإ العام 9000

التوكٍي الوعرفً والبحج فً لضاٌا الٌىع االجتواعً
بتمنيل من الينجسكن وبالتعاون مال مركز المرأة الفلسرينية لتب ةاث والتنثيةق ،تةم ترةنير هةذا الةرجةامج التةدريةي
الذي يتألف من  962ساعة تتنزع ضمن حقنل عديدة تشمل العلنم ايجتماعية والننع ايجتماعي والمهارات اإلدارية
ومهارات الكتابة والة

جاهيك عن حلقات النقاش المختلفة التةي يتخللهةا الةرجةامج ويرمةي الةرجةامج المةذكنر إلةإ

المساهمة في بناء ددرات عدد من المؤسسات اوهلية وال كنمية العاملة في دراع دضايا المرأة من خالل إكسةاب
كنادرها ما يلزم من معارف تمكنهم من ت سين جنعية اوب اث التي يقنمنن بالعمل عليها والتأكيد علإ مفهنم الننع
ايجتماعي وإكساب المشاركينمت اودوات الت ليلية الخاصة بهم وملك في الفترة النادعة بين  9002و 9000

برًاهج تحذٌذ االحتٍاجاث والتذرٌب التحاد الوعالٍي العام
بدعم من مؤسسة دياكنجيا تم تنفيذ برجامج تةدريةي إلعةادة تأهيةل المعةادين ودمجهةم فةي المجتمةال ب ية

يشةمل

مشتركين من كافة فروع ات اد المعادين المنجندة في الضفة الغربية ككل ويهدف الةرجامج المشار إليه إلةإ تنميةة
وتقنية ددرات فروع ات اد المعادين العام وملك من خالل دراسة احتياجات الفئة المستهدفة ومن ثم تنفيةذ التةدريا
الذي يشمل  82ساعة تدريةية تنفذ في الفترة النادعة بين تمنز وأيلنل من العام 9002

برًاهج تطىٌر المذراث لوىظفً هؤسست دٌاكىًٍا
بالتعاون مال مؤسسة دياكنجيا ،تم تنفيذ برجامج تدريةي لترنير ددرات المنظفين العاملين بالمؤسسة ووفقةا لدراسةة
ت ديد ايحتياجات التي تم تنفيذها ،تقرر ان المناضةيال التدريةيةة التةي ت تاجهةا الفئةة المسةتهدفة هةي :الماليةة لغيةر
الم اسةين وكتابة التقارير ومهارات ايتصةال والعمةل الجمةاعي ومهةارات القيةادة وحةل الصةراعات وإدارة المةنارد
الةشرية ودد تم تنفيذ الةرجامج عام 9002

برًاهج توكٍي العاهالث فً وحذاث الٌىع االجتواعً بالىزاراث
الفلسطٌٍٍت الوختلفت
برلا من وزارة شؤون المرأة الفلسرينية دامت وحدة اإلبداع في التعلمم مركةز التعلةيم المسةتمر بتصةميم وتنفيةذ
برجامج تدريةي بغاية دمج دضايا الننع ايجتماعي في بعض النزارات الفلسرينية المشاركة في المشروع وملةك مةن
خالل ترنير أداء وحدات الننع ايجتماعي فيها ودد تم خالل الةرجامج التدريةي المشار إليه والذي تضةمن  26سةاعة
تدريةية ،بناء ددرات منظفي ومنظفات وحدات الننع ايجتماعي المشار إليها ويذكر ان ينجسكن دامةت بتمنيةل هةذا
المشروع وملك في الفترة النادعة بين عامي  9002و 9000

الذراها فً سٍاق تعلٍوً
تم تصميم برجامج تدريةي خاص بالمعلمين وملك لتمكينهم في مجال الةتعلم ايلكتروجةي ودةد دامةة مؤسسةة عةةد
الم سن القران بتمنيل هذا المشروع الذي تم تنفيذه في العام 9002

برًاهج البٌاء الوؤسساتً وبٌاء المذراث

يهدف هذا الةرجامج التدريةي إلإ بناء ددرات خمس وعشرين مؤسسة شريكة لمؤسسة التعاون القا مة علإ تمنيةل
هذا المشروع إضافة إلإ بعض جنادي الشةاب بالقدس ويتألف الةرجامج التدريةي من شةقين :اوول تةدريةي وارخةر
يتعلق بالمتابعة واإلرشاد ودد بدأ تنفيذ المشروع في العام  9000وي زال العمل عليه جاريا

