جمهورية مصر العربية

انجازات اإلدارة العامة العتماد جودة منظومة التدريب باألكاديمية المهنية للمعلمين
عن الفترة من  3112 / 7 / 15إلي 3114/ 4 /15
المجال
اوال التدريب :

ثانيا االعتماد :

الحدث
 .1التدريب مدفوع األجر لفئات الراغبين في التقدم لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة ومدير ووكيل مدرسة وموجه بكل مستوياته بلغ عدد الحاصلين علي الدورة
التدريبية بفروع األكاديمية ومواقعها المختلفة  53ألف معلم تقريبا .
 .2تدريب التسكين للمعلمين الراغبين في االنتقال من قانون  74إلي قانون  133لسنة  ( 2004قانون الكادر) وعددهم  3221معلم.
 .5تدريب الترقي للمعلمين الذين أتموا 3سنوات او اكثر علي المستوي الوظيفي السابق أوعلي الدرجة المالية السابقة او علي كليهما معا وعددهم  573الف
معلم تقريبا تم االنتهاء من تدريب عدد  500ألف معلم علي برامج معتمدة ومدربين معتمدين .
مثل البرامج التربوية والبرامج المتخصصة وبرامج لمعلمي التعليم الفني والبرنامج القومي ( القرائية ) الذي يتبناه معالي الوزير والذي كلفنا بتدريب معظم
معلمي المرحلة االبتدائية المستهدفين للترقي بالمرحلة السادسة لنشر ثقافة القرائية ومستهدف استكمال ماتبقي خالل شهر مايو .2017
 -1تم اعتماد عدد  744مدرب عام تربوي
 -2تم اعتماد عدد  31مدرب تعليم فني
 -5تم اعتماد عدد  77مراجع خارجي
 -7تم بفروع االكاديمية المهنية للمعلمين استالم ملفات 523من المرشحين لالعتماد كمدربين انتل من قبل التطوير التكنولوجي لفحصها في ضوء المعايير
وتحديد مواعيد لهم لدورة  totثم اعتمادهم وذلك لالستعانه بهم في تدريبات الترقي وتدريبات التنمية المهنية االعوام القادمة
 -3تم تشكيل عدد من اللجان النوعية من أساتذة الجامعات المتخصصين وبعضوية احد أعضاء اإلدارة العامة العتماد جودة منظومة التدريب لمراجعة وتطوير
المواد التدريبية التي تم اعتمادها سلفا بناء علي موافقة معالي األستاذ الدكتور الوزير وتلبية لالحتياجات الواردة من متلقي الخدمة الموجودين بالميدان.
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إنجازات إدارة التراخيص والترقي
في الفترة من  3112/7/15وحتى 3114/4/15
االنتهاء من طباعة عدد(  ) 234114شهادة من أصل (  ) 274959بنسبة  %111من إجمالي المسجلين على قاعدة البيانات إصدار الشهادات الخاصة ببرامج التدريب مدفوعة
األجر( أساسيات التوجيه الفنى – مهارات القيادة لمديري المدارس – مهارات اإلدارة التربوية لمديري ووكالء اإلدارات التعليمية) باإلضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة باعتماد
المدربين والمراجعين الخارجيين على مستوى الجمهورية.
منح (  ) 304111شهادة من شهادات الصالحية للمعلمين المساعدين الحاصلين على برنامج "التطبيقات التربوية للمعلم المساعد "
تسكين عدد (  ) 414220معلم من المعلمين المساعدين المتعاقدين والمعينين والذين استكملوا متطلبات التعيين فى شهر أكتوبر  3112على النحو التالي:
عدد (  ) 39712معلم من المعلمين المساعدين المتعاقدين والذين استكملوا متطلبات التعيين فى شهر أكتوبر .3112
عدد(  ) 11032معلم من المعلمين المساعدين المعينين والذين استكملوا متطلبات التعيين فى شهر أكتوبر .3112
تسكين عدد (  ) 355معلم من المعلمين المساعدين المتعاقدين والذين استكملوا متطلبات التعيين فى شهر ديسمبر .3112
تسكين عدد (  ) 4594معلم من المعلمين الذين استوفوا متطلبات التسكين على كادر المعلمين فى ديسمبر.3112
إصدار عدد ( )29شهادة اعتماد مدرب تربوي تم اعتمادهم في .3114/3/19
إصدار عدد ( )31شهادة اعتماد مدرب تربوي تم اعتمادهم.
االنتهاء من ختم و إعتماد عدد ( ) 10111شهادة صالحية خاصة بالحاصلين على برنامج "التطبيقات التربوية للمعلم المساعد " على النحو التالى":
محافظة اإلسماعيلية عدد ( )7111شهادة.
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محافظة قنا عدد ( )3111شهادة.
محافظة القاهرة عدد ( )1111شهادة.
محافظة القاهرة عدد ( )0111شهادة تابعه لبرنامج (دعم التعليم).
استكمال إدخال اإليصاالت الخاصة بالحاصلين على التدريبات مدفوعة األجر وتسجيلها ومضاهاتها بقاعدة البيانات الخاصة بهم.
طباعة واعتماد عدد ( )154كشف لـ ( )721معلم خاص بالترقية في المرحلة الخامسة.
طباعة وإعتماد عدد ( )1220كشف لـ ( ) 24249معلم مساعد من كشوف تسكين المعلم المساعد فى شهر فبراير .3112
طباعة وإعتماد عدد ( )191كشف لـ ( ) 24249معلم مساعد من كشوف تسكين المعلم المساعد فى ملحق شهر فبراير .3112
منح عدد ( ) 0111رخصة تغيير مسمى وظيفي للمعلمين الذين استوفوا الشروط .
اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إعتماد المراكز والبرامج التدريبية.
إعتماد عدد (  ) 7برامج تدريبية من برامج التنمية المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية.
استكماال العتماد المراكز فقد سبق وتم اعتماد عدد ( )7مراكز خالل شهر فبراير ثم تم اعتماد عدد (  ) 12مراكز تنمية مهنية خالل شهر مارس وفقاً لما هو موضح بالجدول التالى :
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إنجازات اإلدارة :العامة لتصميم وتطوير المعايير ونظم التقويم المهني
الفترة من  3112/ 7/15إلي  3114/4/15م
تسعي اإلدارة جاهده للقيام بواجباتها ومسئولياتها ،والعمل على مراجعة وتطوير ورفع كفاءة منظومة المعايير ونظم التقويم المهني في المجاالت المختلفة

ذات الصلة بالجوانب العديدة للتنمية المهنية ألعضاء هيئة التعليم العام بجمهورية مصر العربية ،وساهمت اإلدارة بدورها في تطوير واعداد العديد من األدلة التي
تسهم بدورها في االرتقاء بجودة منظومة التدريب واالعتماد ،وكان من أهم انجازاتها ما يلي- :
م المجال
 1مراكز التنمية المهنية

 2معلمات التعليم المجتمعي
والتوجيه الفني

5
معلمات رياض األطفال
والموجهات

األنشطة التنفيذية
تم إعداد دليل " اعتماد مراكز التنمية المهنية لهيئة التعليم " في صورته النهائية من خالل التعاون المثمر بين األكاديمية المهنية
للمعلمين مع برنامج دعم التعليم .

تم إعداد " استمارة مالحظة لتقويم أداء معلمة التعليم المجتمعي " من قبل التوجيه الفني ،وأيضا ً تم إعداد " المقياس المتدرج "
الستمارة تقويم األداء لمعلمة التعليم المجتمعي .

تم االنتهاء من بطاقة مالحظة " لتقييم أداء معلمة رياض األطفال " والمقياس الخاص بها إلقرارها وتطبيقها بالروضات بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم .

