
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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المقدمة

للمعلمني  املهني  للتدريب  التخ�ص�صي  املعهد  روؤية  من منطلق 
التي Jرتcز Yلى }متكني املعلم العماين باYتباره Yن�صرا اأSصاSصيا 
يف Jطوير العملية الرتبوية; من خالل JوXيف اa�صل الوSصاFل 
 ,zالتعليم IOوL ات املعايري العاملية لتحقيقP والطرق التعليمية
وما   ,(19 cورونا(cوaيد  جلاFحة  االSصتثناFية  للظروف  ونظرا 
االإL̀```راAات االM̀`رتاRي̀`ة, وJكامال مع  Pل̀`ك من Jطبيق  يتطلبه 
Sصعي ال̀`وRارI لتطبيق التعلم Yن بعد, و ال�صعي الإỲ`داO وJاأgيل 
bام  aقد  بعد;  Yن  للتعلم  امل̀`دارS̀`س  واإOارات  وامل�صرaني  املعلمني 
J�صور   Oدا``Yب``اإ للمعلمني  املهني  للتدريب  التخ�ص�صي  املعهد 
اLل  م̀`ن  بها  املرJبطة  وال̀`وX̀`اF̀`ف  التدري�صية  الهيئة  لتدريب 
يف  الالRمة  وامل̀`ه̀`ارات  الكفايات  ورà`ع  التعليمية  العملية  Jعزيز 

التعلم Yن بعد. 

ويهدف الربنامج التدريبي احلايل اىل حتقيق االآJي: 
حول �� بها  املرتبطة  والوظائف  التدري�سية  الهيئة  وع��ي  رa��ع 

اأgمية التعلم عن بعد. 

التعليمية �� ب��امل��دي��ري��ات  بجميع  امل��درب��ن  e��ن  a��ري��ق  ت��دري��ب 
باملحاaظات وتاأgيلهم حول التعلم عن بعد. 

التعلم عن �� اإc�ساب املعلمن املهارات املهنية الالeRة لتطبيق 
بعد. 

التعليم �� عملية  واSستمرار  الطلبة   iل��د aاعل  تعلم  حتقيق 
والتعلم يف ال�سلطنة يف ظل الظروف احلالية. 

وي�صتهدف الربنامج الفئات االآJية: 
املدارSس احلكوeية (املدراSس احلكوeية مبا �� eعلمو وeعلمات 

aيها eدارSس الرتبية اخلاUسة).

aيها �� مبا  احلكوeية  (امل��دراS��س  احلكوeية  امل��دارS��س  eديرو 
eدارSس الرتبية اخلاUسة).

eدارSس �� aيها  مبا  احلكوeية  (املدارSس  الرتبويون  امل�سرaون 
الرتبية اخلاUسة). 
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ٔاوال: خطة التدريب
تتضمن مرحلتين، هما: 

eرحلة التدريب: املحور الرتبوي, واملحور التقني. ��

eرحلة الدعم واملتابعة. ��

مرحلة التدريب 
ٔا. المحور التربوي: تدريب متزامن 

الالRم  الدYم  له بطرق حمفزI, وJقدمي   Iاcواملحا املمارSصة  والتمكني من  بعد,  Y`ن  التعليم  ايجابية Mول  بناA اجتاg```ات  الهدف: 
لنجاMه بفاYلية. 

محتويات التدريب 
اوال: الموضوعات العامة 

التعليم عن بعد: eهارات اأSساSسية, اإOارI الف�سول االaرتاVسية املتزاeنة.��

اأSساليب eتنوعة لتغيري االجتاgات. ��

W����رق واأSساليب لتن�سي���ط اجل�سم والذgن للمعلم والطالب. ��

eهارات التدري�س واملتابعة عن بعد. ��

وK����ائق التقوي���م الرتبوي ووKائق املناgج.��

الدعم النف�سي واالLتماعي للطالب. ��

bراAات اKرائية. ��

ثانًيا: الموضوعات الخاصة بكل فئة 

1- معلمو املدارSس (املدراSس احلكومية مبا aيها مدارSس الرتبية اخلاUصة) 

اSسرتاتيجيات تناSسب التعلم عن بعد.��

اSستخدام اOوات التقومي.��

تطبيقات يف التعلم عن بعد. ��

2-. مديرو املدارSس احلكومية (مبا aيها الرتبية اخلاUصة) وامل�صرaون الرتبويون: 

الدور القياOي لدعم التدري�س عن بعد, وي�سمل:  ��

�� .IدYالفرق املتبا IارOا

YOم املعلم. ��

Oعم الطالب. ��

تفعيل Oور التقنية يف املتابعة .��

التواUسل eع ويل االأeر. ��

مدة التدريب 

5 اأيام, مبعدل S 4ساعات يوeيا cحد اb�سى. 



(التعليم Yن بعد) Nطة eقرتMة لتنفيذ برfاeج تدريبي للهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها العام الدرا�سي 2020-2021م

5

ب. المحور التقني: التدريب غير المتزامن 

املن�سة االإلكرتوfية ( مبرcز التدريب الرئي�سي) ��

الهدف: متكن الهيئات التدري�سية eن اSستخدام eن�سة Google Classroom  بجوe IOناSسبة.��

اSستخدام eن�سة املوOل يف eرcز التدريب الرئي�سي��

يتوىل eديرو املدارSس eتابعة e�سارcة Lميع eعلميهم يف التدريب.��

ميكن االSستف�اe IOن Oع���م اأN�سائي االأfظمة املدرSسية يف املدرSسة.��

يتول��ى eرcز التدريب الرئي�سي اإرSسال بياfات Oورية عن f�سب االلتحاق واإcمال الربfاeج. ��

ثانيا: مرحلــة متابعــة تنفيـذ البرنامج وتقديم الدعم 

يقوم امل�سرaون الرتبويون باملديريات التعليمية يف املحاaظات بوVسع اليات املتابعة والدعم. ��

ميكن االSستفاe IOن اخلدeات يف املن�سة لرaع مناPج eتميزe Iن ح�س�س املعلمن على e�ستوc iل eديرية تعليمية باملحاaظات eع ��
VسرورI اNذ eواaقتهم الكتابية. 

تقييم الربfاeج التدريبي: اعداO اSستمارb Iبلية وبعدية بهدف حتديد eدi االSستفاe IOن الربfاeج, واحلاLة اىل براeج اKرائية ��
Oاعمة
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ثانًيا: المدربون
اختيار المدربين:

eدربو املعهد التخ�س�سي للتدريب املهني للمعلمن. ��

Sسيتم خماWبة املديريات التعليمية يف املحاaظات, وOيوان عام الوRارI حول ترTسيح eدربن للم�سارcة يف التدريب.��

الفئات التي يجب ان يتضمنها المدربون هي: 

املعلمون eن خمتلف التخ�س�سات مبا aيها الرتبية اخلاUسة��

امل�سرaون الرتبويون واالإOاريون  (املدارSس احلكوeية مبا aيها eدراSس الرتبية اخلاUسة (.��

eديرو eدارSس او e�ساعدوgم (املدارSس احلكوeية مبا aيها eدراSس الرتبية اخلاUسة( .��

املخت�سون يف جمال التقومي. ��

املخت�سون يف جمال املناgج.��

املخت�سون يف املحتوi االإلكرتوين.��

اي aئات اNرi ممن لديهم NربI يف التعليم عن بعد.��

معايير الترشح

الرZبة يف التدريب.��

اخلربI يف اSستخدام التطبيقات االإلكرتوfية يف جمال التدريب والتعليم.��

 اخلربI يف جمال التدريب عن بعد.��

االلتزام باملواعيد والقدرI على حتمل امل�سوؤولية.��

وVسوح ال�سوت.��

القدرI على التعاeل eع املواbف املختلفة eع املتدربن, وحتمل التحديات التقنية.��

SصرتSصل اSصتبانة اإلكرتونية الختيار املدربني; بعد االJفاق Yلى االآلية. 
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اإلجراءات التنفيذية للتدريب: 

مالحظات المتطلبات المسؤولية اإلجراءات المرحلة

احلاLة اإىل احل�صول 
Yلى املواaقة املالية 

للتنفيذ

املعهد التخ�ص�صي للتدريب ��
املهني للمعلمني

املناgج��

التقومي الرتبوي��

االإTصراف الرتبوي��

Jقنية املعلومات��

الرتبية اخلاUصة��

اإYداO املاIO التدريبية��

 اإلعداد
للتدريب

م�صارcة اخ�صاFيي نظم 
املعلومات يف املديريات 
التعليمية باملحاaظات

املعهد التخ�ص�صي للتدريب ��
املهني للمعلمني واملديرية العامة 

لنظم املعلومات 

خماWبة املديريات ��
التعليمية باملحاaظات 

 IارRام الوY يوانOو
لرتTصيح مدربني يف 

م�صتويي التدريب

املعهد التخ�ص�صي للتدريب ��
املهني للمعلمني واملديرية العامة 

لنظم املعلومات 
حتديد bواFم املدربني��
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م̀``�̀``ص̀``ارc̀``ة اخ̀`�̀`ص̀`اF̀`ي̀`ي 
ن̀```ظ̀```م امل̀```ع̀```ل̀```وم̀```ات يف 
التعليمية  امل``دي``ري``ات 
لتقدمي  املحاaظات  يف 
 Iرت``̀a وال``````̀W م```̀Yال̀```د

التدريب

امل``ع``ه``د ال̀`ت̀`خ̀`�̀`ص̀`�̀`ص̀`ي ل̀`ل̀`ت̀`دري̀`ب ��
امل̀``ه̀``ن̀``ي ل̀`ل̀`م̀`ع̀`ل̀`م̀`ني وامل̀```دي̀```ري̀```ة 

العامة لنظم املعلومات 

التدريب �� aريق   OداYا
الرFي�صي:

معلمو ال�صفوف 1-4 أ. 

م̀``ع̀``ل̀``م̀``و ال̀``�̀``ص̀``ف̀``وف 	. 
 12-5

م̀```ع̀```ل̀```م̀```و  ال̀```رتب̀```ي̀```ة 	. 
اخلاUصة 

 تنفيذ
التدريب

J̀```````دري̀```````ب م`````درب`````ني ��
(ب̀````رن̀````ام̀````ج م̀```دي̀```ري 
امل̀```دارS̀```س وامل̀`�̀`ص̀`رà`ني 

الرتبويني)

املديريات التعليمية يف املحاaظات��
اإỲ````داa Ò`ري̀`ق J̀`دري̀`ب ��

باملحاaظات  املعلمني 
التعليمية 

ميتد  متزامن  Jدريب 
اىل ثالثة اSصابيع.

املديريات التعليمية يف املحاaظات��
̀```````دري̀```````ب م̀`````دي̀`````ري �� J

امل̀```دارS̀```س وامل̀`�̀`ص̀`رà`ني 
الرتبويني

Jدريب Zري متزامن
ث̀`الث̀`ة  اإىل  b̀``د مي̀`ت̀`د 

اأSصابيع 
املديريات التعليمية يف املحاaظات��

Jدريب املعلمني:��

املحور   أ.  Yلى  التدريب 
التقني

ميتد  متزامن  Jدريب 
اىل ثالثة اSصابيع.

املديريات التعليمية يف املحاaظات�� Jدريب املعلمني��

واإOارات �� وامل̀``�̀``ص̀``رà``ون  امل̀```درب̀```ون 
املدارSس

J`````````ق`````````دمي ال̀```````دỲ```````م ��
اS̀`ص̀`ت̀`ع̀`داOا  للمعلمني 

لدوام الطلبة

مالحظات المتطلبات المسؤولية اإلجراءات المرحلة

تابع: اإلجراءات التنفيذية للتدريب: 
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25  ٔاكتوبر 18  ٔاكتوبر 11  ٔاكتوبر 4  ٔاكتوبر 27  سبتمبر 20  سبتمبر 13  سبتمبر

مديرو املدارSس وامل�صرaون (مت�صمنا مدارSس الرتبية اخلاUصة) ال�صفوف 12-5

االSصتعداO لدوام 
الطلبة

االSصتعداO لدوام 
الطلبة

Jدريب 832 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني

Jدريب 832 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني

Jدريب 832 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني
اإYداO املدربني

Jدريب 37 مدرباً  
باالإVصاaة اىل 

اخ�صاFيي نظم 
املعلومات (لتقدمي 

الدYم الفني) 

مديرو املدارSس وامل�صرaون (مت�صمنا مدارSس الرتبية اخلاUصة) ال�صفوف 12-5

Jدريب 568 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني 

Jدريب 568 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني

Jدريب 568 من 
مديري املدارSس 

وامل�صرaني

Jدريب 26 مدربا 
باالإVصاaة اإىل 

اأخ�صاFيي نظم 
املعلومات  لتقدمي 

(الدYم الفني)

معلمو ال�صفوف 5-12 يف املدارSس احلكومية ( مت�صمنا الرتبية اخلاUصة)

االSصتعداO لدوام 
الطلبة

Jدريب 783 18 
معلما

Jدريب 783 18  
معلما

اإYداO املدربني

Jدريب 826 من 
مدربي املديريات 

التعليمية  يف 
املحاaظات

اإYداO املدربني

Jدريب 45 مدرباً  
باالإVصاaة اإىل 

اأخ�صاFيي نظم 
املعلومات (لتقدمي 

الدYم الفني)

Jدريب Mوايل 
3500 معلما يف 
ال�صف التاSصع 

( SصالSصل العلوم 
والرياVصيات)

Jدريب Mوايل 
3500 معلما يف 
ال�صف التاSصع 

( SصالSصل العلوم 
والرياVصيات)

Jدريب املعلمني 
Yلى املحور التقني   

(Jدريًبا PاJًيا)

Jدريب املعلمني 
Yلى املحور التقني   

(Jدريًبا PاJًيا)

Jدريب املعلمني 
Yلى املحور التقني   

(Jدريًبا PاJًيا)

االWالع Yلى 
الوثاFق

االWالع Yلى 
الوثاFق

االWالع Yلى 
الوثاFق

معلمو ال�صف 1-4 يف املدارSس احلكومية

Jدريب 4237 
معلما

Jدريب 4237 
معلما

Jدريب 4237  
معلما

اإYداO املدربني

Jدريب 334 مدر	 
من املديريات 

التعليمية 
باالإVصاaة اإىل 

اأخ�صاFيي نظم 
املعلومات (لتقدمي 

الدYم الفني )

االWالع Yلى 
الوثاFق

االWالع Yلى 
الوثاFق

معلمو الرتبية اخلاUصة

االSصتعداO لدوام 
الطلبة

Jدريب 157 معلما Jدريب 157  معلما اإYداO املدربني

Jدريب 9 مدربني 
باالإVصاaة اإىل 

اأخ�صاFيي نظم 
املعلومات

 (لتقدمي الدYم 
الفني)

الخطة الزمنية للتنفيذ: 
Lميع التواريخ اأfOاه  eرتبطة باعتماL Oميع الوKائق لبدA التنفيذ, وLاgزية املن�ستن التعليميتن, وبتعاون اجلهات املختلفة يف ت�سليم 

العمل املطلوب.



(التعليم Yن بعد) Nطة eقرتMة لتنفيذ برfاeج تدريبي للهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها العام الدرا�سي 2020-2021م
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ثالًثا- التكلفة المالية
يوVسح اجلدول التايل التكلفة املالية لتنفيذ التدريب علما باأfه ال يت�سمن اأي احت�ساب لالأLهزI واحلواSسيب, وتكاليف Tسبكة االإfرتfت.

التكلفة الماليةالبند 

االإYداO والتجهيز

600اإYداO املواO التدريبية لربنامج املعلمني

600اإYداO املواO التدريبية لربنامج مديري املدارSس وامل�صرaني

480حتديث املواO التدريبية وJكييفها مع معلمي االMتياLات اخلاUصة ومعلمي ال�صفوف (4-1)

مديرو املدارSس وامل�صرaني (4-1)

J250دريب 37 من املدربني

J8625دريب 1712 من  مديري املدارSس وامل�صرaني

املعلمون يف مدارSس ال�صفوف (4-1)

J1750دريب 356 من املدربني

J113^625دريب 22270 من املعلمني

مديرو املدارSس وامل�صرaني لل�صفوف(12-5) 

J375دريب 48 من املدربني

J12^750دريب 2506 من  مديري املدارSس وامل�صرaني

املعلمون يف مدارSس ال�صفوف (12-5)

J625دريب 100 من  الفريق الرFي�صي

J5125دريب 826 من  املحاaظات التعليمية

J281^625دريب 37565 من املعلمني 

معلمو ومديرو مدارSس الرتبية اخلاUصة

J125دريب 10 من املدربني 

J1000دريب 313 من  املعلمني ومديري املدارSس

555^427اإLمايل التكلفة املالية


