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ا�سرتاتيجية اإعداد وت�أهيل املعلمني يف فل�سطني

الئحة باملصطلحات
  إعداد املعلمني: تأهيل املعلمني في مؤسسات التعليم العالي قبل اخلدمة

العالي  التعليم  كمؤسسات  غيرهما،  أو  الغوث  وكالة  أو  العالي  والعليم  التربية  وزارة  قبل  من  املعلمني  تأهيل  املعلمني:  تأهيل    
ومؤسسات املجتمع املدني املختصة، أثناء اخلدمة. ويتضمن هذا املصطلح التطور املهني املستمر للمعلمني

  فلسطني: املناطق الفلسطينية احملتلة من قبل إسرائيل في عام 1967

  الوزارة، أو وزارة التربية: وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الوطنية الفلسطينية

  الكوادر التربوية املساندة للمعلمني: وهم من جانب املدراء واملشرفون التربويني حيث ال يتعاملون مباشرة مع الطلبة، ومن جانب 
آخر معلموا التربية اخلاصة واملرشدون التربويون، وهم االختصاصيون الذين يتعاملون مع الطلبة بشكل مباشر 

  املعلم ذو اخلبرة: الذي عّلم لفترة ال تقّل عن 3 سنوات

  املعلم دون تأهيل تربوي مالئم: الذي لم يعد ما قبل اخلدمة لتعليم املواضيع أو املراحل التي يعلمها

  املعلم دون تأهيل علمي/أكادميي مالئم: الذي ال يحمل بكالوريوس من جامعة أو كلية جامعية

اإلستراتيجية.  لصياغة  اإلستراتيجية  تطوير  مشروع  بداية  في  شكلت  املعلمني،  لتأهيل  املرجعية  املجموعة  املرجعية:  املجموعة    
TERG – Teacher Education Consultative Group

  املجموعة االستشارية: املجموعة االستشارية لتأهيل املعلمني، شكلت ملراجعة توصيات املجموعة املرجعية، وإقرار التوصيات. 
TECG – Teacher Education Consultative Group

© حقوق الطبع محفوظة، 2008
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7 االستراتيجية وطموح التطوير

ليس من قبيل الصدفة، أن تتضافر جهود وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي واجلهود املبذولة من قبل املؤسسات 
الشريكة وطنيًا ودوليًا، في سبيل اخلروج بخطة وطنية استراتيجية تستهدف الكادر البشري التربوي وخصوصًا املعلمني منهم، بإمكانهم 
تدريبهم  مع  اخلدمة  قبل  املعلمني  وتأهيل  إعداد  يتناغم  لكي  املشروع،  هذا  إطالق  والتفوق.ويأتي  التميز  نحو  الطلبة  بيد  يأخذوا  أن 
ّكن من حتقيق مخرجات جّيدة، تأخذ بيد الطلبة وتعّزز دور املعلم في التطوير الشامل للتعليم، وتتيح املجال  وتأهيلهم أثناءها، بصورة تمُ

واسعًا أمام حتديث األنظمة التربوية، تبعًا للتطور العلمي والتكنولوجي املتسارع.

إننا نؤمن أن املعلم يستحق في ظل املنظومة التعليمية، اهتمامًا يليق مبكانته، ويرفع من سوية عمله لتنفيذ املنهاج الفلسطيني األول،خاصة 
وأنه هو  الذي يحّدد طريقة إيصال محتوى هذا املنهاج إلى الطلبة، وعلى عاتقه تقع عمليات غرس القيم وبناء الذات وإنتاج السلوك 

وتنمية املهارات.

بلورة  إلى  مد  عمُ فقد  وتأهيلهم،  املعلمني  إعداد  منهجيات  في  الواضح  التباين  جلسر  والدوليني  احملليني  والشركاء  الوزارة  من  وسعيًا 
سياسات واضحة، تؤدي إلى االرتقاء مبهنة التعليم وتطوير برامج تأهيل املعلمني وصواًل إلخراج االستراتيجية.

إعداد  مرحلة  ففي  املعلمني،  هؤالء  لدى  ما  أفضل  على  نحصل  أن  بد  وال  املعلمني،  أفضل  لدينا  يكون  أن  بد  ال  املنطلق،  هذا  ومن 
اخلطة اخلمسية الثانية للوزارة، مت احلديث حول العديد من املضامني واملنطلقات التي من شأنها معاجلة أمر نوعية املعلمني، والظروف 
املالئمة التي ستمّكن املعلم من أن يعطي أفضل ما لديه، على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة، وقبل كّل شيء بالرغم من ظروف 
وإجراءات االحتالل، ففي إطار طرحها ملوضوع النوعية كمنطلق وشعار للخطة، مت طرق العديد من املضامني التي من شأنها أن تساعد 
في الوصول إلى نوعية أفضل من التعليم. كما أن هذه االستراتيجية والتي مت تطويرها بطريقة تشاركية تعتير محورًا في هذا املجال، وقد 

أكدت على دور الشراكة بني الوزارة ووكالة الغوث واملدارس اخلاصة من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

ونسعى من خالل االستراتيجية إلى أن ميتلك املعلمون منظومة من املعارف واملهارات العامة والتخصصية والقيم واالجتاهات اإليجابية 
عبر حتسني ظروف العمل، ودراسة السبل املمكنة لتحسني الواقع املعيشي للمعلمني، وصواًل إلى كادر كفء وكاٍف من املعلمني املؤّهلني 
إعداد  برامج  إلى تطوير  الفلسطينية. كما نهدف  املدارس  للطلبة كافة في  التعّلم  الزاوية في علمية حتسني فرص  الذين يشكلون حجر 
املعلمني قبل اخلدمة في مؤسسات التعليم العالي التي تقدم هذه البرامج، وتطوير برامج التأهيل أثناء اخلدمة والتطور املهني املستمر، 
وتطوير مهنة التعليم. وحددت االستراتيجية غاياتها في توفير فرص االلتحاق بالتعليم جلميع الطلبة، وتطوير األنظمة اإلدارية واملالية 

وحتسني األداء.

وفي اخلتام، أقدم الشكر والتقدير لطاقم وزارة التربية، ولشركائنا من اجلامعات واملؤسسات الوطنية والدولية الذين عملوا معنا إلخراج 
األفراد  النور، على مستوى  إلى  أو ساند ظهورها  دعم  النرويج، وكل من  اليونسكو وحكومة  منظمة  أشكر  كما  االستراتيجية،  هذه 

واملؤسسات والدول.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أ. مليس مصطفى العلمي

وزيرة التربية والتعليم العالي
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  احلاجة إلى تطوير نوعية التعليم في فلسطني.

  احلاجة إلى سياسات صريحة ومعلنة حول إعداد املعلمني وحول تطورهم املهني املستمر.

  التفاوت الكبير في كيفية إعداد املعلمني ودعم تطورهم املهني بني املؤسسات املختلفة.

  احلاجة إلى تطوير مهنة التعليم.

  احلاجة إلى تطوير مقدرة وزارة التربية والتعليم العالي على إدارة نظام تأهيل املعلمني.

عملية تطوير االستراتيجية
  قامت اليونسكو بتطوير مشروع استراتيجية تأهيل املعلمني، وحصلت على التمويل الالزم.

  شكلت املجموعة املرجعية لتأهيل املعلمني من 14 عضوا، متخصصني في تأهيل املعلمني ومختارين من وزارة التربية والتعليم ووكالة 
مرة واحدة كل  بوتيرة  مّرة،   15 املجموعة  اجتمعت  املدني.  املجتمع  العالي وبعض مؤسسات  التعليم  الدولية ومؤسسات  الغوث 
القائم ومبراجعة  الوضع  بدراسات إحصائية وميدانية حول  2008، واستعانت  الثاني  2007 وكانون  نيسان  ما بني  تقريبا  أسبوعني 

التوجهات العاملية احلديثة لتقدمي توصياتها.

  شكلت املجموعة االستشارية لتأهيل املعلمني من أكثر من 30 عضوا برئاسة وزير التربية، وبعضوية ممثلني ملؤسسات التعليم العالي 
واملدراء العامني في وزارة التربية وممثلني عن وكالة الغوث ومؤسسات املجتمع املدني وبعض احتادات املعلمني. درست املجموعة 

التقارير املقدمة لها من املجموعة املرجعية، وزودت األخيرة بالتغذية الراجعة.

فلسطني: ملخص تنفيذي
اسرتاتيجية تأهيل املعلمني يف

لـماذا استراتيجية وطنية لتأهيل املعلمني؟
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  توفرت مشاركة واسعة في تطوير االستراتيجية، وأرسلت، في 
فلسطينية ذات عالقة  93 شخصية  إلى  النهائية،  صيغتها شبه 

للحصول على مالحظات حولها.

عناصر االستراتيجية
رؤية للمعلمني. 1 .

برامج إعداد املعلمني. 2 .

برامج التطور املهني املستمر. 3 .

مهنة التعليم. 4 .

إدارة نظام تأهيل املعلمني. 5 .

1. رؤية للمعلمني 
من  منظومة  املعلمون  ميتلك  أن  إلى  االستراتيجية  تهدف  1 .
واالجتاهات  والقيم  والتخصصية  العامة  واملهارات  املعارف 

اإليجابية بحيث:

الطلبة،  هؤالء  جميع. 2  تعّلم  ونحو  طلبتهم،  نحو  يلتزمون 
وتيسير منوهم السوي الشامل لتهيئتهم للمشاركة في تكوين 
فلسطيني مستقل، ودميقراطي، وعادل، ومتعدد،  مجتمع 
ومنسجم مع الثقافة العربية واإلسالمية واإلنسانية، وللعيش 

في هذا املجتمع.

التي  العلمية  تخصصاتهم  ويعرفون  عامة،  بثقافة  يثقفون  3 .
حتترم  متنوعة،  بطرق  ويعلمونها  كما  بعمق،  يعلمونها 
على  وتساعده  التعّلم،  عملية  في  نشطا  وجتعله  الطالب، 
املهارات  تطوير  وعلى  والتطبيق،  الفهم  أجل  من  التعّلم 
والتفكير  املشاكل  حل  مهارات  فيها  مبا  املختلفة،  احلياتية 

الناقد.

يتحملون مسؤولية إدارة ومراقبة تعّلم الطلبة. 4 .

يفكرون بطريقة منهجية مبمارساتهم، ويتعلمون من اخلبرة،  5 .
ويستمرون في التطور املهني أثناء عملهم.

املعلمني- مجتمع  في  زمالئهم  مع  للعمل  ينشطون  6 .
املتعلمني.

2. برامج إعداد املعلمني 
واملؤسسات التي تقدم هذه 

البرامج
يوصى بتطوير واعتماد خمسة أنواع من 

البرامج:
معلم رياض األطفال: برنامج يؤدي إلى بكالوريوس تربية،  1 .
تخصص رياض أطفال. وتقدمه كليات التربية في اجلامعات 
دبلوم  االنتقالية،  املرحلة  في  أو،  اجلامعية،  والكليات 

متوسط من كليات املجتمع. 

برنامج   :) 2 .4  – )الصفوف1  الدنيا  األساسية  املرحلة  معلم 
يؤدي إلى بكالوريوس تربية.

ميكن   :) 3 .10 –  5 )الصفوف  العليا  األساسية  املرحلة  معلم 
االلتحاق بأي من البرنامجني اآلتيني: 

األساسية  املرحلة  معلم  تخصص  تربية،  بكالوريوس    
العليا، من كلية تربية. 

املدارس  في  يعلم  )مبحث  التخصص  في  بكالوريوس    
كلية  أو  العلوم  ككلية  مالئمة  كلية  من  العليا(  األساسية 
األساسية  )للمرحلة  أ  التربوي  التأهيل  دبلوم   + اآلداب 

العليا(، من كلية تربية.

بكالوريوس   :)12  –  11 )الصفوف  الثانوية  املرحلة  معلم   .4
في التخصص )مبحث يعلم في املدارس الثانوية(، من كلية 
مالئمة ككلية العلوم أو كلية اآلداب + دبلوم التأهيل التربوي 
مع  يتالئم  )وتعديل  تربية  كلية  من  الثانوية(،  )للمرحلة  ب 
املهني  التعليم  ومدربي  ملعلمي  املهني  التدريب  استراتيجية 

والتقني(.

يؤدي  برنامج  املدرسية:  بعد  ما  املرحلة  املعلمني واملربني في   .5
إلى دبلوم التأهيل التربوي ج )ملعلمي التعليم العالي وتعليم 

الكبار(.

مناهج برامج إعداد املعلمني
يوصى أن تتكون من: 
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  معرفة وثقافة عامة.

  معرفة باملتعلمني وكيفية تطورهم.

  معرفة التخصص وأهداف املنهاج.

  معرفة التعليم.

إعداد  برامج  في  والتعّلم  التعليم  طرق 
املعلمني

يوصى أن يكون من خصائصها أنها:

  تساعد على الدراسة والتأمل والتطبيق.

  تواجه مفاهيم الطلبة-املعلمني، وتوجهاتهم القبلية.

  تيسر حتويل املعرفة إلى ممارسة.

والتعّلم  التعليم  مواقف  حتليل  على  الطالب-املعلم  تساعد    
الصفية.

  تستخدم طرق واعدة حديثة، كاحلاالت، واألبحاث اإلجرائية.

التربية العملية
يوصى أن: 

  تعطى أولوية في تنظيمها وتقييمها.

  تتكون من 180 ساعة على األقل.

وبعض  املعلمني  إعداد  برامج  بني  شراكة  تكوين  تتطلب    
املدارس.

  تطور آليات حلفظ وحتسني اجلودة.

إعداد االختصاصيني التربويني
لكل  العالي  التعليم  مؤسسات  في  أكادميي-مهني  بتأهيل  يوصى 

من:

  معلمي التربية اخلاصة.

  املختصني بالتوجيه واإلرشاد.

إعداد املدراء واملشرفني التربويني
العالي،  التعليم  مؤسسات  في  أكادميي-مهني  بتأهيل  يوصى 
التعليم  مؤسسات  مع  بالتعاون  اخلدمة  أثناء  اإلعداد  إمكانية  مع 

العالي، لكل من:

  املدراء.

  املشرفني التربويني.

تطوير مؤسسات التعليم العالي
 يوصى بـ:

  تطوير املوارد البشرية واملادية في برامج إعداد املعلمني. 

  تطوير برامج جديدة غير متوفرة أو قليلة العدد حاليا، كدبلوم 
التأهيل التربوي أو برامج التربية اخلاصة.

في  العاملني  بني  اخلبرات  وتبادل  والتعاون  األبحاث  تطوير    
مجال إعداد املعلمني.

3. برامج التطور املهني املستمر

إطار للبرامج 
يوصى بتطوير أربعة أنواع من البرامج:

  املعلم ذي اخلبرة دون تأهيل تربوي كاف – يلتحق ببرنامج دبلوم 
تأهيل تربوي مالئم تقدمه إحدى كليات التربية.

يلتحق   – التخصص  في  كاف  تأهيل  دون  اخلبرة  ذي  املعلم    
ببرنامج بكالوريوس مالئم في إحدى اجلامعات.

لتلبية حاجات على  ببرامج  – يلتحق    املعلم املؤهل ذي اخلبرة 
مستوى الفرد واملدرسة والوطن.

تقدمه  الذي  التهيئة  ببرنامج  يلتحق   – اجلديد  املؤهل  اخلريج    
الوزارة أو وكالة الغوث بالتعاون مع اجلامعات.

ملخ�ص تنفيذي
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التطور  ببرامج  خاصة  أخرى  جوانب 
املهني املستمر تتضمنها االستراتيجية

يوصى بـ: 

هذه  االستراتيجية  حتدد   – املختلفة  البرامج  خصائص  حتديد    
اخلصائص.

املدراء واملشرفني والعاملني في مكاتب  لتدريب  برامج    تطوير 
التربية في املديريات.

  تطوير األبحاث والتعاون بني العاملني في مجال التطور املهني 
املستمر للمعلمني.

4. مهنة التعليم
يوصى بـ: 

  حتسني ظروف العمل، ودراسة إمكانية رفع رواتب املعلمني.

  تطوير سلم وظيفي للمهنة: معلم جديد )غير مثّبت لفترة عام 
أو عامني(، معلم، معلم أول، معلم خبير. وتطوير شروط 

الترقية من رتبة إلى أخرى.

  حتديد معايير للمعلمني.

  حتديد آلية ملنح رخصة مزاولة املهنة للمعلمني.

  تطوير عملية اختيار وتعيني املعلمني.

5. إدارة النظام
يوصى بـ: 

  حتسني أداء الوزارة في تنظيم عملية إعداد املعلمني، واإلشراف 
عليها:

حلفظ  املعلمني(  إعداد  برامج  )في  داخلية  آليات  تطوير    
وحتسني جودة برامج تأهيل املعلمني.

  اعتماد برامج إعداد املعلمني بشكل دوري.

العالية لاللتحاق ببرامج إعداد    حتفيز الطلبة ذوي القدرات 
املعلمني.

حول  بدراسات  اجلامعات،  مع  بالتعاون  الوزارة،  قيام    
املختلفة وأداء هؤالء  املعلمني  إعداد  برامج  نوعية خريجي 

املعلمني. 

  حتسني التوازن بني العرض والطلب.

املستمر  املهني  التطور  عملية  تنظيم  في  الوزارة  أداء  حتسني    
للمعلمني، واإلشراف عليها

جوانب  عن  املسؤولة  الوزارة،  داخل  اجلهات،  حتديد    
تقدمي  أو  تنظيم،  أو  واعتماد،  )إشراف  محددة  مختلفة 

خدمات( من عملية تأهيل املعلمني أثناء اخلدمة.

املهني  التطور  ونشاطات  لبرامج  املزودة  املؤسسات  اعتماد    
املستمر، واعتماد برامجها بشكل دوري من خالل تقييمها 

حلفظ وحتسني اجلودة.

  استخدام املشرفني التربويني ومدراء املدارس املعايير اجلديدة 
في حتديد احتياجات املعلمني للتطور املهني املستمر.

  تطوير قدرات الوزارة:

  تطوير املوارد البشرية مبا في ذلك توفير التطوير املهني املستمر 
للمدراء واملشرفني واإلداريني في املديريات املختلفة، وفي 

جهاز الوزارة املركزي.

  تطوير قدرات الهيئة الوطنية لالعتماد.

  إنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم.

  تطوير نظام إدارة املعلومات.

  اعتماد نظام أقل مركزية.



13

في  التعليم  مهام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تسلمت    
وزارة  تشكيل  على  مباشرة،  حرصت،  حيث   ،1994 العام  في  فلسطني 
1996، مت تشكيل وزارة جديدة باسم  العام  العالي. وفي  التربية والتعليم 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنيط بها صالحيات التعليم العالي، 
فيما بقيت الوزارة األم حتمل اسم وزارة التربية والتعليم. وفي العام 2002، 
والتعليم  التربية  وزارة  اسم  حملت  واحدة  وزارة  في  الوزارتني  دمج  مت 

العالي. 

الوطنية  السلطة  التي تديرها  التعليم من أكبر قطاعات اخلدمات  يعتبر قطاع 
الفلسطينية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، والتي تتحمل مسؤولية تويل 
القطاع  يديرها  التي  املدارس  على  واإلشراف  وإدارتها،  احلكومية  املدارس 
من   76% الوزارة  تدير   ،2007/2006 إحصائيات  وحسب  اخلاص. 
مجموع املدارس، بينما تدير وكالة الغوث الدولية )األونروا( %12.3، في 

حني يدير القطاع اخلاص  %11.7 من املدارس وجميع رياض األطفال.

يتكون النظام التعليمي ما قبل اجلامعي في األراضي الفلسطينية من مرحلتني: 
مرحلة التعليم ما قبل املدرسي )رياض األطفال(، والتي يستمر التعليم فيها 
ملدة سنتني لألطفال من الفئة العمرية )4-5( سنوات، ومرحلة التعليم العام 
اثنتي عشرة سنة دراسية،  فيها  التعليم  تبلغ مدة  املدرسي(، والتي  )التعليم 
تبدأ من الصف األساسي األول وتنتهي بالصف الثاني عشر. ويقسم التعليم 

مقدمة:النظام الرتبوي يف فلسطني 
واحلاجة إىل االسرتاتيجية
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العام إلى مرحلتني:

الصفوف  وتشمل  )اإللزامي(  األساسي  التعليم  مرحلة  أ. 
قسمني،  إلى  بدورها،  املرحلة،  هذه  وتقسم   .)10-1(
الصفوف  وتشمل  )التهيئة(،  الدنيا  األساسية  املرحلة  األول: 
األساسية )1-4(، حيث تتراوح أعمار الطلبة في هذه املرحلة 
سنوات،   10 وحتى  أشهر  وثمانية  سنوات  خمس  بني  ما 
الصفوف  وتشمل  )التمكني(،  العليا  األساسية  واملرحلة 

)5-10( وتتراوح أعمار الطلبة فيها ما بني )11-15( سنة. 

 11( الصفني  وتشمل  )االنطالق(،  الثانوي  التعليم  مرحلة  ب. 
املهني.  والتعليم  األكادميي  التعليم  من  وتتكون  و12(، 

وتتراوح أعمار طلبة هذه املرحلة ما بني )16-18( سنة.

ينقسم التعليم األكادميي إلى فرعني، الفرع العلمي والفرع األدبي، 
أي فرع العلوم اإلنسانية. حيث يستطيع الطالب، وحسب قدراته 
وحتصيله في املواد العلمية ورغباته اخلاصة، أن يختار أحدهما. 
الصناعي،  التالية:  الفروع  على  فيحتوي  املهني  التعليم  أما 
والتجاري، والزراعي، والفندقي، واالقتصاد املنزلي، باإلضافة 

إلى التلمذة املهنية.

الفلسطينية  األراضي  في  األطفال  ورياض  املدارس  عدد  بلغ 
وروضة  مدرسة   3282   2007/2006 الدراسي  العام  في 
أطفال، وعدد الطلبة الذين يدرسون في هذه املدارس والرياض 
1164225 طالبًا وطالبة، أما عدد املعلمني في كافة املراحل فقد 

بلغ 54217 معلمًا ومعلمة.    

   واجهت وزارة التربية والتعليم، عند تسلمها مسؤولية التعليم، 
الغربية وقطاع غزة،  الضفة  مشكلة وجود منهاجني مختلفني في 
كان  بينما  الغربية،  الضفة  في  األردني  املنهاج  يستخدم  كان  إذ 
يستخدم املنهاج املصري في قطاع غزة. وكان من أولويات الوزارة 
بناء منهاج فلسطيني يلبي احتياجات الطلبة الفلسطينيني، ويوّحد 
النظام التعليمي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد مت 
إعداد وتطبيق مناهج الصفوف )1-11( خالل فترة اخلطة اخلمسية 
األولى )2000-2005(، واالنتهاء من منهاج الصف )12( في 
منتصف العام 2006، وطبق في العام الدراسي 2007-2006. 
إدخال  في  الفلسطيني  املنهاج  أحدثها  التي  التغييرات  أهم  وتّثل 
والديانة  والتكنولوجيا  الوطنية  والتربية  املدنية  التربية  مباحث 
املسيحية والثقافة التقنية والفنون واحلرف، إضافة إلى البدء بتعليم 

الصف  من  بدال   ، األول  األساسي  الصف  من  اإلجنليزية  اللغة 
اخلامس كما كان سابقا.

تسلمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نظاما تربويا مدمرا، تّثل 
في حالة اإلهمال التي اعترت املؤسسات التعليمية الفلسطينية على 
مستويي البنية التحتية والطاقات التربوية على مدى ثالثني عاما من 
االحتالل اإلسرائيلي. فغياب االستقرار السياسي واألمني، في 
انتفاضة األقصى،  ظل ظروف االحتالل وخاصة خالل سنوات 
أوجد  التعليمية،  العملية  على  اعتداءات  من  ذلك  رافق  وما 
احتياجات إلى برامج طارئة من أجل إعادة بناء ما دمره االحتالل 
النفسي  التوازن  إعادة  في  وكذلك  للمدارس،  التحتية  البنية  في 
قوات  العتداءات  تعرضوا  الذين  واملعلمني  للطلبة  والصحي 

االحتالل. 

قامت الوزارة بإعداد خطة طارئة، وفي الوقت نفسه أخذت بإعداد 
وتوفير متطلبات خطة وطنية شاملة للتعليم، وذلك باالستفادة من 
جتارب الدول العربية واألجنبية. باشرت الوزارة مهامها مبجموعة 
احمللي  املجتمع  مبساعدة  التعليمية  العملية  لتطوير  املبادرات  من 
-2000( تطويرية  خمسية  خطة  بإعداد  قامت  حيث  والدولي. 
التربوي والتعرف على  2005( بنيت على أساس دراسة للقطاع 

جوانبه وأبعاده املختلفة ونقاط القوة والضعف فيه. 

التربوي  التطوير  عملية  واجهت  التي  التحديات  أبرز  من  كان 
ورفع  األساسي،  التعليم  في  عالية  االلتحاق  نسب  على  اإلبقاء 
نسبة االلتحاق املتدنية في املرحلة الثانوية، وتطوير نظام اإلشراف 
محتوى  وحتديث  وتطوير  للتعليم،  النوعي  والتقييم  التربوي 
املرتبط  للتحدي  بالنسبة  أما  التدريب.  واستراتيجيات  وأساليب 
االستراتيجيات  من  مجموعة  وضع  مت  فقد  الطوارئ،  بظروف 
الطوارئ  خطة  في  تثلت  الظروف،  هذه  مثل  ملواجهة  البديلة 
الوطنية  اخلطة  هناك  كانت  كذلك،  األقصى.  انتفاضة  خالل 
األهداف  حتقيق  إلى  تسعى  والتي  للجميع  للتعليم  الفلسطينية 
واملجتمعات  احلكومات  بها  تعهدت  التي  وااللتزامات  العامة 
الدولية في املنتدى العاملي للتربية في دكار، السنغال، املنعقد في 

العام 2000. 

عامل  هو  التعليمية  العملية  على  تأثيرا  العوامل  أكثر  من  ولعل 
اختيار املعلمني وعملية تأهيلهم وإعدادهم، سواء قبل اخلدمة أو 
أثناءها. ومن املتفق عليه أن هناك حاجة ماسة في فلسطني إلعادة 
وتطويرها.  إصالحها  على  والعمل  العملية،  هذه  في  النظر 
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لذلك، برزت احلاجة امللحة للعمل على تطوير استراتيجية وطنية 
من  كبير  جتاوب  هناك  كان  وقد  فلسطني.  في  املعلمني  لتأهيل 
التحضير والتطبيق إلخراج  قادت عملية  التي  اليونسكو،  منظمة 
هذه االستراتيجية إلى النور، وبالتحديد خالل االجتماع السادس 
في  واملنعقد  واليونسكو،  الوطنية  السلطة  بني  املشتركة  للجنة 
اتفق على مشروع  2004، حيث  العام  باريس في شهر توز من 
هام وأساسي )flagship project( حددت من خالله “مبادرة 
تأهيل املعلمني”. وقد مت تعيني مستشار دولي للعمل مع األطراف 
املعنية لتطوير ودعم عملية تشاركية على مستوى الوطن تؤدي إلى 
تطوير استراتيجية لتأهيل املعلمني. وفي نفس الوقت، مت التأكيد 
والتي  العملية،  هذه  في  الفلسطينية  الوطنية  املشاركة  أهمية  على 
التحضير  فترة  طوال  للنجاح  مسبقا  شرطا  وستظل،  كانت، 

والتطبيق لهذه االستراتيجية.

وقد تبع تطوير املشروع، واجلهود املستمرة لتمويل االستراتيجية، 
العام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  النرويجية،  احلكومة  من  قرار 
2006، بتمويل مشروع “استراتيجية تأهيل املعلمني” وذلك عن 
طريق مكتب منظمة اليونسكو في رام الله، والذي تولى اإلشراف 
واملساعدة الفنية ملتابعة تطبيق املشروع. وهدف املشروع إلى أمرين 
أساسيني، هما تطوير استراتيجية وطنية شاملة لتأهيل املعلمني، 

وتقوية قدرات األشخاص املختصني بتأهيل املعلمني.

بد  ال  ولكن  االستراتيجية،  هذه  على  احلالية  الوثيقة  وتشتمل 
أن  املعلمني يجب  تأهيل  استراتيجية  أن عملية تطوير  التذكير  من 
التطوير  جوانب  من  أخرى  جوانب  تطوير  مع  وتتناغم  تنسجم 
احلرص  مت  ما  وهو   ،2011-2007 اخلمسية  كاخلطة  التربوي، 
الوطنية  االستراتيجية  ومع  االستراتيجية،  تطوير  في  عليه 
مستقبلية،  أخرى  استراتيجيات  ومع  املهني،  والتدريب  للتعليم 

كاستراتيجية لتقييم املناهج الفلسطينية احلديثة، وتطويرها.

موجز عن منهجية تطوير 
االستراتيجية

اعتمدت عملية تطوير االستراتيجية الوطنية لتأهيل املعلمني على 
لتأهيل  املرجعية  املجموعة  هي  األولى  جلنتني،  خالل  من  العمل 

املعلمني، والثانية هي املجموعة االستشارية لتأهيل املعلمني.

التربية  وزارة  من  عضوا   14 من  املرجعية  املجموعة  وتكونت 

املدني،  املجتمع  ومؤسسات  واجلامعات،  العالي،  والتعليم 
بدأت  لالستراتيجية.  الوطني  املنسق  إلى  باإلضافة  واألونروا، 
هذه املجموعة عملها بتاريخ 2007/4/7، وعقدت 15 اجتماعا 
بوتيرة اجتماع كل أسبوعني تقريبا. مت خالل االجتماعات حتديد 
مكونات االستراتيجية، ومناقشة ودراسة كل مكون على حدة، 
ومن ثم اخلروج بالتوصيات اخلاصة به. وتضمنت آلية العمل في 
هذه املجموعة تقدمي املنسق الوطني والطاقم العامل معه دراسات 
ودراسات  القائم  الوضع  حول  قصيرة  وميدانية  إحصائية  وصفية 
محدد  موضوع  حول  العاملية  والتطورات  التوجهات  تلخص 
لتوضح البدائل املتاحة ملعظم االجتماعات، باإلضافة إلى تزويد 
األعضاء بأسئلة للمناقشة. كما مت في كل اجتماع تقدمي محضر 
املرجعية  املجموعة  وكانت  وإقراره.  ملناقشته  السابق  االجتماع 
األخذ  أجل  من  االستشارية  للجنة  عملها  حول  تقارير  تقدم 
بالتغذية الراجعة والتوصيات املقدمة من األعضاء. وقد تقرر أثناء 
عمل املجموعة املرجعية استخدام إطار نظري متأثر بالنظرة البنائية 
لتأهيل  املهني  بالتوجه  ومتأثر  جانب،  من  للتعّلم  االجتماعية 

املعلمني من جانب آخر.

أما املجموعة االستشارية، فقد تشكلت برئاسة وزيرة التربية والتعليم 
العالي، وتكونت من 35 عضوا من مختلف اجلهات املعنية باألمر، 
العالي،  التعليم  ومؤسسات  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  مثل 
ومؤسسات املجتمع املدني احمللية والدولية، ووزارت أخرى. بدأت 
ثالثة  عقدت  حيث   ،2007/6/23 بتاريخ  عملها  املجموعة  هذه 
اجتماعات، كان يتم خاللها مناقشة التقارير املقدمة من املجموعة 
املرجعية من أجل تقدمي املالحظات والتغذية الراجعة الالزمة، والتي 

كان يتم في ضوئها إجراء التعديالت على االستراتيجية.

أرسلت مسودة االستراتيجية في 2007/10/20 إلى 93 شخصية 
مختلفة  جهات  في  وتعمل  باملوضوع،  عالقة  ذات  أو  فلسطينية 
ومتنوعة في فلسطني، وذلك من أجل أخذ آرائهم ومالحظاتهم 
كما  املالحظات.  مع  املسودة  منهم   )28%(  26 وأعاد  عليها، 
أرسلت املسودة إلى أعضاء اللجنتني املرجعية واالستشارية القتراح 
تعديالت أخيرة عليها. كما قيمها خبيران تربويان، أحدهما من 
جامعة في النرويج، واآلخر من املعهد الدولي للتخطيط التربوي 
في باريس والتابع لليونسكو. وعّدلت الوثيقة بشكل طفيف بناء 

على التغذية الراجعة، لتعتمد بشكلها النهائي هذا.

مقدمة
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الهدف العام لالستراتيجية:

تهدف هذه االستراتيجية إلى تطوير كادر كفء وكاف من املعلمني 
املدارس  في  كافة  للطلبة  التعّلم  فرص  حتسني  أجل  من  املؤهلني 

الفلسطينية.

األهداف اخلاصة: 

تهدف هذه االستراتيجية إلى تطوير:

تقدم  التي  العالي  التعليم  ومؤسسات  املعلمني  إعداد  برامج  1 .
هذه البرامج.

برامج التأهيل أثناء اخلدمة والتطور املهني املستمر. 2 .
مهنة التعليم. 3 .

إدارة نظام تأهيل املعلمني. 4 .

تنظيم وثيقة االستراتيجية

تتكون الوثيقة من العناصر اآلتية:

رؤية للمعلمني 1 .

تقدم  التي  العالي  التعليم  ومؤسسات  املعلمني  إعداد  برامج  2 .
هذه البرامج.

برامج التأهيل أثناء اخلدمة والتطور املهني املستمر. 3 .

مهنة التعليم. 4 .

إدارة نظام تأهيل املعلمني. 5 .

الواقع،  عرض  عنصر،  لكل  بالنسبة  يتم،  الرؤية،  عرض  بعد 
احلاجات  )تفسير  للتوصيات  والتمهيد  املشاكل،  وتشخيص 

واملبادئ التي أدت إليها(، وتقدمي التوصيات.
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1.رؤية للمعلمني

خطتها  في  والتعليم  التربية  وزارة  حددت     
اإلنسان  تهيئة  إلى  تهدف  فلسطني  في  للتربية  رؤية   2011 –  2007 اخلمسية 

الفلسطيني ليتمتع باخلصائص اآلتية:

  يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية واإلسالمية.

  يسهم في نهضة مجتمعه.

  يسعى للمعرفة واإلبداع.

  يتفاعل بإيجابية مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي.

  يقدر على التنافس في املجاالت العلمية والتكنولوجية.

وقد حددت اخلطة اخلمسية مبادئ االستراتيجية، مرّكزة على أن التعليم: 

  حق إنساني للجميع.

  يحافظ على الهوية الوطنية، ويصون التراث الوطني.

  يساهم في بناء الدولة.

  يرّسخ القيم ومبادئ الدميقراطية.

  رافد للتنمية الشاملة.
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  يواكب التطور التكنولوجي والعلمي.

وينمي  املتكاملة،  شخصيته  ويبني  الطالب،  حول  يتمركز    
إبداعه، ويرعى قدراته اخلاصة.

  يعزز مكانة املعلم املهنية واالجتماعية.
  يعزز املشاركة املجتمعية في املسؤولية عن التعليم )جامعات، 

مؤسسات أهلية، مؤسسات رسمية ... الخ(.

وحددت االستراتيجية غاياتها في توفير فرص االلتحاق بالتعليم 
واملالية  اإلدارية  األنظمة  وتطوير  الفلسطينيني،  الطلبة  جلميع 

وحتسني األداء )في الوزارة(، وحتسني نوعية التعليم والتعلم.

الرؤية اآلتية استراتيجية  وبناء على هذه اخلطة، يوصى أن حتكم 
تأهيل املعلمني:

املعلمني  وتأهيل  إعداد  إلى  املعلمني  تأهيل  استراتيجية  تهدف 
املتمتعني باخلصائص اآلتية:

ميتلك املعلمون منظومة من املعارف واملهارات العامة والتخصصية 
والقيم واالجتاهات اإليجابية بحيث:

الطلبة،  هؤالء  جميع. 1  تعّلم  ونحو  طلبتهم،  نحو  يلتزمون 
وتيسير منوهم السوي الشامل لتهيئتهم للمشاركة في تكوين 
فلسطيني مستقل، ودميقراطي، وعادل، ومتعدد،  مجتمع 
ومنسجم مع الثقافة العربية واإلسالمية واإلنسانية، وللعيش 

في هذا املجتمع.

التي  العلمية  تخصصاتهم  ويعرفون  عامة،  بثقافة  يثقفون  2 .
حتترم  متنوعة،  بطرق  ويعلمونها  كما  بعمق،  يعلمونها 
على  وتساعده  التعّلم،  عملية  في  نشطا  وجتعله  الطالب، 
املهارات  تطوير  وعلى  والتطبيق،  الفهم  أجل  من  التعّلم 
والتفكير  املشاكل  حل  مهارات  فيها  مبا  املختلفة،  احلياتية 

الناقد.

يتحملون مسؤولية إدارة ومراقبة تعّلم الطلبة. 3 .

يفكرون بطريقة منهجية مبمارساتهم، ويتعلمون من اخلبرة،  4 .
ويستمرون في التطور املهني أثناء عملهم.

املعلمني- مجتمع  في  زمالئهم  مع  للعمل  ينشطون  5 .
املتعلمني.
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املعلمني،  إعداد  برامج  تقدم  التي  املؤسسات 
وبرامجها، ومسميات البرامج

 11  ،2007-2006 فلسطني، سنة  في  العالي  التعليم  بلغ عدد مؤسسات 
مجموعه  ما  أي  متوسطة،  مجتمع  كلية  و19  جامعية،  كلية  و13  جامعة، 
التربية  في  برامج  تقدم  التي  املؤسسات  عدد  وبلغ  تعليمية.  مؤسسة   43
بتخصصات مختلفة 10 جامعات، و6 كليات جامعية و3 كليات مجتمع. 
وبلغ عدد برامج تخصصات التربية باإلجمال 65، منها 48 برنامجًا يهدف 
إلى إعداد املعلمني، )بينما يقدم الباقي برامج إرشاد نفسي أو كمبيوتر تعليمي 

أو ماجستير(. 

هناك اختالف في مسميات البرامج بني مؤسسة وأخرى، وبني هذه املؤسسات 
العالي،  والتعليم  التربية  قامت وزارة  العالي. وقد  والتعليم  التربية  ووزارة 
إعداد  ببرامج  املرتبطة  للشهادات  بإقرار تسميات محددة   ،2004 العام  في 
املعلمني ملراحل مختلفة وملباحث مختلفة في اجلامعات والكليات اجلامعية. 
لكن، وبسبب عدم تعميم الوزارة لهذه املسميات، أو عدم ربطها باملرحلة 

2.برامج إعداد املعلمني ومؤسسات التعليم 
العايل التي تّقدم هذه الربامج

وال: حتليل الوضع القائمأ
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املدرسية التي يعد البرنامج لتعليمها، فإن بعض مؤسسات التعليم 
العالي غير ملتزم بها، أو على غير علم بها.

اختيار  عملية  في  املعلمني  إعداد  دور 
وتعيني املعلمني

للعمل  املطلوبة  الدنيا  املؤهالت  حول  حاليا،  اتفاق،  يوجد  ال 
كمعلم في املراحل املدرسية املختلفة، ولتعليم املباحث املختلفة. 
ففي مدارس وزارة التربية والتعليم، كان يعني معلم واحد للصف 
معلم  برنامج  خريج  عادة  ويكون  والثاني،  األول  الصفني  في 
معلم  والرابع  الثالث  الصفني  في  يعني  بينما  مجال،  أو  صف 
للمواد  ومعلم  رياضيات،  أو  علوم  تخصص  العلمية،  للمواد 
ابتدائية.  تربية  األدبية، تخصص لغة عربية، وإذا تعّذر، فمعلم 
باملواد  يعني مدرسا متخصصا  املدارس  معظم  فإن  بينما، حاليًا، 
العلمية وآخر باألدبية ابتداء من الصف األول االبتدائي. وترجع 
برامج  بعض  خريجي  مقدرة  عدم  إلى  القرار  هذا  سبب  الوزارة 
معلم الصف حاليا على تعليم املواد كافة، وخاصة املواد العلمية. 
املرحلة  في  اللغة  هذه  لتعليم  إجنليزية  لغة  معلم  يوجد  وكذلك، 
األساسية الدنيا، ويدخل أحيانا إلى تلك الصفوف معلمو التربية 

الرياضية والفنون واحلرف.

إعداد  ببرامج  االلتحاق  على  الطلبة  احلالي  الوضع  يشجع  وال 
املعلمني بسبب عدم وجود وزن كبير للتأهيل التربوي للمعلم ما 
%2 من الوزن في  قبل اخلدمة في عملية التعيني كمعلم )حوالي 
عملية التعيني في وزارة التربية، وحوالي %4 في وكالة الغوث في 
الضفة. أما باقي األوزان فتوزع على اخلبرة، ومعرفة التخصص، 
إلى  باإلضافة  قبول،  امتحان  في  وتقاس  التربوية،  واملعرفة 
مقابلة  في  بدورها،  تقّيم،  والتي  كالشخصية،  أخرى،  جوانب 
قطاع  في  الغوث  وكالة  مدارس  في  التعيني  ولكن  شخصية(. 
يتطلب  2008/2007، أصبح  الدراسي  العام  غّزة، وابتداء من 
التربوي  اإلعداد  إن  أي  تربويا،  مؤهال  للطلب  املتقدم  يكون  أن 

أصبح شرطا ضروريا للتعيني.

خصائص برامج إعداد املعلمني
العالي،  التعليم  مؤسسات  في  املعلمني  إعداد  لبرامج  بالنسبة 
لتأهيل معلمي مراحل متعددة في نفس  فإن بعضها يطرح برامج 

أو  الدنيا،  األساسية  واملرحلة  األطفال  رياض  )معلم  البرنامج 
نقص  الثانوية(. وهنالك  واملرحلة  العليا  األساسية  املرحلة  معلم 
جميع  إن  إذ  األطفال،  رياض  ملرحلة  املعلمني  إعداد  برامج  في 
على  شهادة  إلى  تؤدي  املرحلة  لتلك  تؤهل  التي  احلالية  البرامج 
البكالوريوس،  برنامج  جّمد  وقد  فقط.  متوسط  دبلوم  مستوى 
تدني  بسبب  حلم  بيت  جامعة  في  األطفال،  رياض  في  الوحيد 
اإلقبال عليه، ألن رواتب اخلريجني متدنية. ولكن وزارة التربية 
 ،2011-2007 الثانية  اخلمسية  خطتها  وفي  العالي،  والتعليم 
معدل  برفع  وذلك  املدرسي،  قبل  التعليم  تطوير  سياسة  تبنت 
نحو  التوجه  خالل  من  األطفال  رياض  في  اإلجمالي  االلتحاق 
على  اخلاص  القطاع  وتشجيع  احلكومية،  األطفال  رياض  إنشاء 
مع  سكاني،  جتمع  لكل  األقل  على  واحدة  أطفال  روضة  توفير 
األخذ بعني االعتبار حجم التجمع. وقد تساعد هذه اخلطة على 
ازدياد اإلقبال على برامج إعداد معلمي رياض األطفال وتطورها 

لتصبح برامج جامعية.

أما بالنسبة للمرحلة األساسية الدنيا )الصفوف األول - الرابع(، 
فيوجد العديد من مؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج على 
مستوى البكالوريوس لتعليم هذه املرحلة. ويوجد تباين في طبيعة 
البرامج  بعض  في  الطالب  يدرس  حيث  البرامج،  هذه  مناهج 
جميع املساقات في كلية التربية، بينما يدرس الطالب، في برامج 
في  والعلوم  والرياضيات  اللغات  في  أساسية  مساقات  أخرى، 
كليات ودوائر اجلامعة املختلفة. ويدرس الطالب محتوى املناهج 
برامج  في  وبسطحية  البرامج،  بعض  في  بعمق،  املدرسية، 
املطلوبة  الساعات  تنوع في مجموع عدد  أخرى. كذلك، يوجد 
للتخرج، بحيث تتراوح ما بني 125 و144 ساعة معتمدة. وهناك 
جدل حول إمكانية وأهمية حتضير معلم صف واحد لهذه املرحلة 
مواد  ومعلمي  أدبية  مواد  )معلمي  متخصصني  معلمني  عدة  أو 
ما،  حد  إلى  اجلدل،  هذا  ويعكس  املثال(.  سبيل  على  علمية، 
رؤى مختلفة حول احتياجات الطفل في هذه املرحلة، وأهداف 

التربية املدرسية.

أما بالنسبة للمرحلة األساسية العليا )الصفوف 5 -10(، فهنالك 
الصفوف  هذه  لتعليم  املعلمني  تؤهل  التي  البرامج  من  العديد 
»تعليم  أو  االجتماعيات«  »تعليم  مثل  مختلفة  »مجاالت«  في 
األحياء واجليولوجيا«. كذلك توجد تسميات مختلفة للشهادات 
و«التربية  التكنولوجيا«  »تعليم  مثل  البرامج،  هذه  تقدمها  التي 
الوصول  في  نظرية  مشكلة  التنوع  هذه  ويعكس  التكنولوجية«. 
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الكثير  أيضا،  يوجد،  كما  »مجال«.  لكلمة  موحد  تعريف  إلى 
 ،12 –  5 الصفوف  في  للتعليم  املعلمني  تؤهل  التي  البرامج  من 

وخاصة في جامعات قطاع غّزة.

للتعليم في املرحلة  التي تؤهل املعلمني  البرامج  القليل من  ويوجد 
التربوي. ويوجد اختالف في  التأهيل  الثانوية على مستوى دبلوم 
الدبلوم  مستوى  على  بعضها  إن  حيث  البرامج،  هذه  مستويات 
العالي والبعض اآلخر على مستوى دبلوم التأهيل التربوي املكّون 
البكالوريوس. وكذلك يوجد اختالف  من مساقات على مستوى 
في مدى تخصص هذه البرامج، حيث يتخصص بعضها في تعليم 
مبحث معني، بينما تقدم أخرى دبلوما عاما، ويوجد اختالف في 
املرحلة التي تؤهل املعلمني لها، حيث يستخدم بعضها لتأهيل معلمني 
غير معلمي املرحلة الثانوية. وتستخدم هذه البرامج لتأهيل معلمي ما 

قبل اخلدمة واملعلمني أثناء اخلدمة معًا في بعض األحيان.

معلمي  إلعداد  املستخدمة  البرامج  نوعية  في  كبير  تنوع  ويوجد 
والتربية  الفنية،  والتربية  املوسيقية،  والتربية  الرياضية،  التربية 
مقدار  وخاصة  البرامج،  هذه  محتوى  حيث  من  وذلك  املهنية، 
هذه  لها  تؤدي  التي  الشهادة  ومستوى  فيها،  التربوي  التأهيل 

البرامج )دبلوم متوسط أو بكالوريوس(. 

وطرق  املعلمني  إعداد  برامج  مناهج 
التعليم والتعّلم املستخدمة فيها

مؤسسة  بني  املعلمني  إعداد  برامج  مناهج  في  كبير  تفاوت  يوجد 
تعليم عال وأخرى. الكثير من هذه املناهج يحتاج إلى حتديث من 
ومن  الوثيقة  هذه  في  احملددة  الرؤية  حسب  املعلمني  إعداد  أجل 
املعلمني.  إعداد  في  العاملية  واملعايير  التطورات  مع  التناغم  أجل 
كذلك، فإن طرق التعليم والتعّلم املستخدمة محدودة في الكثير 
البرامج. وهنالك تفاوت كبير في عدد ساعات »التربية  من هذه 
العملية«، أو التربية امليدانية كما يدعوها البعض، أي التعّلم من 
خالل املمارسة في سياق املدارس. والفترة التي ميضيها الطالب-
املعلم في املدارس محدودة جدا في بعض البرامج. واخلبرة، في 
و/أو  املدرسة  تعاون  عدم  بسبب  مفيدة  غير  األحيان،  من  كثير 
املعلم املتعاون، أو عدم كفاءة املعلم املتعاون. واإلشراف من قبل 
جدا  محدودة  أمور  للطالب-املعلم  والتقييم  والدعم  البرنامج، 
في بعض األحيان. وأخيرًا، فإن املساقات التربوية، في كثير من 

األحيان، تكون غير مرتبطة بشكل كاف بالسياق املدرسي.

إعداد الكوادر التربوية املساندة 
للمعلمني

توجد عّدة برامج ماجستير في التربية في اجلامعات الفلسطينية، 
متنوعة في التخصص، من إدارة مدرسية إلى أساليب ومناهج، 
على  بعضها  في  التخصص  للطالب  ميكن  والتي  إرشاد،  إلى 
تأهيل  ببرنامج  التحق مسبقا  قد  يكون  أن  املاجستير دون  مستوى 

معلمني ما قبل اخلدمة. 

املساندة  التربوية  الكوادر  إعداد  برامج  في  نقصًا  هنالك  لكن 
للمعلمني، حيث ال وجود ألي برنامج على مستوى البكالوريوس 
العالي  التعليم  مؤسسات  في  اخلاصة  التربية  في  املاجستير  أو 
اجلامعات  في  النفسي  اإلرشاد  في  برامج  وتقدم  الفلسطينية. 
في  جامعة  وفي  البكالوريوس،  مستوى  على  غزة  في  الثالث 
الضفة على مستوى املاجستير. وال يوجد حتديد لنوعية أو مستوى 

التأهيل املطلوب ما قبل اخلدمة إلعداد هؤالء املتخصصني.

املوارد البشرية واملادية
إن نسبة كبيرة من أساتذة التربية في اجلامعات والكليات اجلامعية 
بعض  وفي  الدكتوراة.  درجة  يحملون  ال   )50% )حوالي 
محدود  عدد  خريجي  من  هم  املدرسني  معظم  فإن  اجلامعات، 
جدا من الدول. وبعض حملة املاجستير ال يحملون تأهيال تربويا 
كافيا، أي إنهم لم يحصلوا على دبلوم تأهيل تربوي. وفي بعض 
األحيان، ال يكون أستاذ التربية اجلامعي على قدر كاف من اخلبرة 
مبرحلة التعليم التي يؤهل الطلبة املعلمني لها، وال يعرض مناذج 
في  نقص  هنالك  كذلك،  اجلامعي.  تعليمه  في  حديثة  تعليمية 
اللغات،  أو  االجتماعيات  كتعليم  التربوية،  التخصصات  بعض 
ويوجد نقص في املوارد املادية في الكثير من برامج التربية، خاصة 

في الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم.

املعلمني  إعداد  برامج  بني  التنسيق 
ومالءمتها الحتياجات املدارس

األساسية  املرحلة  كبرامج  املعلمني،  تأهيل  برامج  بعض  تقدم 
املؤسسات  وحتى  العالي،  التعليم  مؤسسات  من  العديد  الدنيا، 
البعض، كما يوجد فائض في أعداد خريجي  القريبة من بعضها 

برامج اإعداد املعلمني
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بعض هذه البرامج. كذلك فإن بعض هذه املؤسسات يقدم العديد 
يسبب  مما  املختلفة  املدرسية  للمراحل  املعلمني  تأهيل  برامج  من 
ضغوطا على موارد املؤسسة البشرية واملادية في تلك املؤسسات.

إعداد  في مجال  العاملني  بني  التفاعل 
املعلمني

قبل  ما  املعلمني  تأهيل  مجال  في  العاملني  بني  ما  التفاعل  يعتبر 
اخلدمة في األراضي الفلسطينية احملتلة محدودًا جدا أو معدومًا، 
وتوجد ندرة في األبحاث حول تأهيل املعلمني، فضال عن عدم 

نشر هذه األبحاث بني التربويني الفلسطينيني.

ثانيا: متهيد للتوصيات
إعداد  عملية  وتطوير  تنظيم  ضرورة  القائم  الوضع  دراسة  تظهر 
خريجي  وأعداد  نوعية  مالءمة  وحتسني  اخلدمة،  قبل  ما  املعلمني 
هذه البرامج الحتياجات املدارس. ويتطلب حتسني نوعية خريجي 
هذه البرامج حتديد إطار لبرامج إعداد املعلمني للمراحل املدرسية 
ألهميتها،  املدرسي،  قبل  ما  التعليم  مرحلة  فيها  مبا  املختلفة، 
تعليم  فيها  مبا  املختلفة،  املدرسية  املباحث  أو  املواضيع  ولتعليم 

الفن واملوسيقى والرياضة والتعليم والتدريب املهني والتقني. 

في  املعلمني  إعداد  برامج  خصائص  حتديد  التحسني  يتطلب  كما 
العملية  تشمل  أن  ويجب  املختلفة.  العالي  التعليم  مؤسسات 
حتديد خصائص برامج إعداد االختصاصيني املساندين للمعلمني، 
أي معلمي التربية اخلاصة واملوجهني/املرشدين املدرسيني. ومن 
الضروري أن تكون هذه اخلصائص متناغمة مع التوجهات العاملية 
احلديثة حول مناهج برامج إعداد املعلمني، وطرق التعليم والتعّلم 
املالئمة إلعداد املعلمني، وكيفية االستفادة من اخلبرات التعليمية 

في املدارس )التربية العملية( في إعداد املعلمني.

ويتطلب التحسني أيضا تطوير مؤسسات التعليم العالي التي تقدم 
برامج إعداد معلمني، بحيث تطور كل مؤسسة »هوية« مؤسساتية 
محددة،  مدرسية  مراحل  أو  تخصصات  على  التركيز  خالل  من 
املؤسسات،  هذه  في  والبشرية  املادية  املوارد  تطوير  يتم  وبحيث 
املؤسسات،  املعلمني داخل  إعداد  األبحاث حول  تطور  وبحيث 

وفي ما بينها.

ثالثا: التوصيات:
2.1 تطوير إطار لتأهيل املعلمني

يوصى بتحديد أربعة أنواع من برامج إعداد املعلمني ملعلمي املراحل 
للمدرسني  خامس  )ونوع  املختلفة،  واملباحث  املختلفة  املدرسية 

اجلامعيني واملدربني والعاملني في مجال تعليم الكبار(:

معلم رياض األطفال )ما قبل الصف األول(. 1 .
.) معلم املرحلة األساسية الدنيا )1 – 4. 2

.) معلم املرحلة األساسية العليا )5 – 10. 3
.) معلم املرحلة الثانوية )11 – 12. 4

)املعلمني واملدربني في املرحلة ما بعد املدرسية(. 5 .
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2.2 اخلصائص العامة لهذه البرامج:
الكلية أو الدائرة مستوى ومسمى الشهادةاسم البرنامج

املانحة للشهادة
صفوف أخرى يستطيع أهداف البرنامج

اخلريج تعليمها مبوافقة 
مدير املدرسة واملشرف 

التربوي**
1. برنامج رياض 

األطفال )أعمار 6-4 
سنوات(

بكالوريوس في التربية، تخصص 
رياض أطفال، وتقبل شهادة 

الدبلوم املتوسط في الفترة 
االنتقالية

كلية أو دائرة 
التربية، أو كلية 

مجتمع في الفترة 
االنتقالية

تأهيل معلمني لتعليم صفوف 
الروضة والتمهيدي

الصف األول )خلريجي 
برامج البكالوريوس فقط(

2. برنامج املرحلة 
األساسية الدنيا

بكالوريوس في التربية، تخصص 
معلم املرحلة األساسية الدنيا

تأهيل معلمني لتعليم جميع املواد كلية أو دائرة التربية
في الصفوف 1 – 4 

ال ميكن***

3. برنامج املرحلة 
األساسية العليا

البرنامج أ(

أو البرنامج ب(:

أ( بكالوريوس في التربية، 
تخصص معلم املرحلة األساسية 

العليا – تعليم س*

تأهيل معلمني لتعليم مبحث محدد كلية أو دائرة التربية
أو مجال )مجموعة صغيرة من 

املباحث( للصفوف 5 - 10

ال ميكن*** ب( 1. بكالوريوس في العلوم 
أو اآلداب أو غيرها، تخصص 

مبحث يعلم في املدارس
+

2. دبلوم التأهيل التربوي 
للمرحلة األساسية العليا، مسار 

تعليم مبحث أو مجال محدد 
س*، )أو ماجستير معتمد يهدف 

إلعداد معلمي هذه املرحلة(

1. كلية العلوم أو 
اآلداب أو غيرها 

)ما عدا كلية التربية(

2. كلية أو دائرة 
التربية

تأهيل معلمني لتعليم مبحث محدد 
للصفوف 5 - 10

4. برنامج املرحلة 
الثانوية

1. بكالوريوس في العلوم أو 
اآلداب أو غيرها )كالهندسة 

ملعلمي املدارس املهنية(، تخصص 
مبحث يعلم في املدارس

+
2. دبلوم التأهيل التربوي 

للمرحلة الثانوية، مسار تعليم 
مبحث محدد، )أو ماجستير 

مالئم في التعليم(

1. كلية العلوم أو 
اآلداب أو غيرها 

كالهندسة )ما عدا 
كلية التربية(

2. كلية أو دائرة 
التربية

تأهيل معلمني لتعليم مبحث محدد 
للصفوف 12-11

الصفوف 8 - 10

5. برنامج تأهيل 
املعلمني واملدربني في 

املرحلة ما بعد املدرسية

دبلوم التأهيل التربوي، تخصص 
التعليم العالي وتعليم الكبار

تأهيل مدرسني جامعيني ومدربني كلية أو دائرة التربية
للكبار

ما بعد املدرسة

* حيث س = اللغة العربية، أو اللغة اإلجنليزية، أو اللغة الفرنسية )أو لغة أخرى تدرس في املدارس(، أو الرياضيات، أو التربية اإلسالمية، أو التربية املسيحية، أو التكنولوجيا، 
أو العلوم )وليس الفيزياء أو الكيمياء أو الخ(، أو االجتماعيات )وليس اجلغرافيا أو التاريخ أو الخ(، أو مجال آخر تقره في املستقبل هيئة االعتماد واجلودة بالتنسيق مع هيئة تطوير 

مهنة التعليم – أنظر التوصية 5.35 أدناه بصدد إنشائها
** ميكن للمعلم تعليم مواد أو صفوف أخرى، بشكل استثنائي عند الضرورة الستكمال النصاب، بناء على توصية مدير املدرسة مع موافقة مدير تربية املديرية التربوية املالئمة.

***ولكن ميكن التأهيل أثناء اخلدمة لتعليم صفوف أخرى، انظر التوصية 3.1 – تغيير في طبيعة عمل املعلم.

برامج اإعداد املعلمني
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2.21 توصيات إضافية توضيحية:
  ال يعتمد أي برنامج آخر إلعداد املعلمني كبرنامج إعداد معلمني 

ما لم يتفق مع اإلطار أعاله. 

درجة  مستوى  على  تكون  املعلمني  تأهيل  برامج  جميع    
البكالوريوس على األقل. 

  ال يعتبر التخصص الفرعي في التربية على مستوى البكالوريوس 
مقبوال كبرنامج إعداد للمعلمني.

  ال تعتبر برامج املاجستير احلالية في التربية مقبولة كبرامج إعداد 
للمعلمني )حيث إن الطالب يستطيع االلتحاق في بعضها دون 
حصوله مسبقا على دبلوم تأهيل تربوي، وهي ال تهدف حاليا 
املثال، ال مكون فيها مخصصًا  املعلمني، فعلى سبيل  إلعداد 
ماجستير  برامج  تطوير  مينع  ال  هذا  ولكن  العملية(.  للتربية 
اعتمدت  إذا  املعلمني  إعداد  إلى  حصرا،  تهدف،  التعليم  في 
من قبل وزارة التربية والتعليم كبرامج إعداد معلمني،  أي إذا 

استوفت جميع الشروط احملددة في التوصيات 2.3 أدناه.

  ال تعتبر برامج إعداد املعلمني احلالية التي تؤهل معلم للمرحلة 
نفس  )في  معا  آن  في  الثانوية  واملرحلة  العليا  األساسية 
التي  البرامج  وكذلك  املعلمني،  إلعداد  مقبولة  البرنامج( 
كبرنامج  أعاله،  اإلطار  في  محدد  غير  مجال  لتعليم  تؤهل 
إعداد معلم للمرحلة األساسية العليا، تخصص تعليم األحياء 

واجليولوجيا.

إلعداد  أو  املعلمني  إلعداد  مقبوال  املهني  الدبلوم  يعتبر  ال    
االختصاصيني التربويني.

من  مالئم  تربوي  إعداد  على  احلصول  األحوال،  جميع  في    
برنامج معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي هو شرط 
التعليم. وتتطلب  ضروري، ولكنه غير كاف، ملمارسة مهنة 
مبزاولة  ترخيص  على  للحصول  إضافية  شروطا  املهنة  ممارسة 

املهنة )انظر التوصية 4.4، أدناه(.

املدارس،  في  املعلمني  جميع  على  التوصيات  هذه  تنطبق    
ومدربو  ومعلمو  والرياضة  واملوسيقى  الفن  معلمو  فيهم  مبن 
املباحث املهنية والتقنية في املدارس الصناعية. ويوصى بتطوير 
التوصيات  مع  تتالءم  رياضة  أو  فن  أو  موسيقى  تعليم  برامج 
حول خصائص برامج إعداد املعلمني )التوصيات 2.3 أدناه(. 
كالبكالوريوس  املناسب،  التأهيل  على  للحاصلني  ميكن  كما 

الثانوية املهنية(  في املوسيقى أو في الهندسة )ملعلمي املدارس 
احلصول على دبلوم التأهيل التربوي املتخصص املالئم.

التعليم  استراتيجية  لتوصيات  مكملة  التوصيات  هذه  تعتبر    
والتدريب املهني والتقني، وال تلغي التوصيات احملددة لتلك 

اإلستراتيجية.

  يعتبر دبلوم التأهيل التربوي املرافق لبكالوريوس في تخصص 
1( يهدف  إذا كان:  للتعليم في املدارس دبلوما مقبوال  مالئم 
املرحلة  أو  الثانوية  املعلمني ملرحلة محددة )املرحلة  إلى إعداد 
األساسية العليا(، 2( يركز على تأهيل املعلمني لتعليم مبحث 
وبينما  )كالعلوم(.  محدد  مجال  أو  )كالرياضيات(  محدد 
يركز الدبلوم للمرحلة الثانوية على تعليم مبحث واحد فقط، 
تعليم  على  العليا  األساسية  املرحلة  دبلوم  يركز  كالفيزياء، 
أعباء  وطبيعة  الفلسطيني،  املنهاج  حسب  مجال  أو  مبحث 
اللغة  تعليم  على  يركز  وبالتالي،  املرحلة،  هذه  في  املعلمني 
ال  ولكن  االجتماعيات،  أو  العلوم  أو  اإلجنليزية  أو  العربية 
ميكن التركيز الدقيق على تعليم الفيزياء فقط أو التاريخ فقط. 
وبالطبع، تنطبق على الدبلوم املبادئ احملددة أدناه من أجل أن 

يعتمد.

2.3 اعتماد البرامج، واملبادئ التي حتكم 
اعتمادها

2.31 اعتماد البرامج:
تعتمد برامج إعداد املعلمني حسب معايير حتددها هيئة تطوير مهنة 
أن  على  والنوعية،  واجلودة  االعتماد  هيئة  مع  بالتنسيق  التعليم 
تتناغم معايير البرامج مع رؤية املعلمني اجليدي املعّرفة أعاله )انظر 
التوصية 5.35 حول تشكيل هذه الهيئة في قسم التوصيات املتعلق 
بإدارة نظام تأهيل املعلمني(. كما تترك هذه املعايير مجاال للحرية 
التذكير  من  بد  وال  احمللية.  الظروف  لتالئم  البرامج  إعداد  في 
للمؤسسات  ميكن  بينما  املطلوب،  األدنى  احلد  حتدد  املعايير  أن 

املختلفة أن تطور برامج تتعدى احلد األدنى املطلوب.

2.32 مناهج برامج إعداد املعلمني: 
املدرسية  التعليم  ملراحل  البرامج  مناهج  حتكم  التي  املعايير  حتدد 
والقيم  واملهارات  املعارف  على  املناهج  حتتوي  بحيث  املختلفة، 

والتوجهات التي ميكن تصنيفها في أربع فئات كالتالي:
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العربية  باللغة  أساسية  ومعرفة  عامة،  وثقافة  1.معرفة 
والعربية  الفلسطينية  والثقافة  بالهوية  ومعرفة  والرياضيات، 
على  وإطالع  وتطويرها،  عليها  احلفاظ  وأهمية  واإلسالمية، 

الثقافات العاملية األخرى 

2.معرفة باملتعلمني وكيفية تطورهم:

  التعلم، أي كيف يتعلم الطالب، مبا في ذلك الطبيعة البنائية 
للتعلم، وعمليات التعّلم الذهنية، واإلدراك فوق املعرفي، 

والدافعية. 

املجال  في  العامة  التطور  أمناط  فيه  مبا  اإلنساني،  التطور    
الذهني، واالجتماعي، والعاطفي، واجلسدي، واللغوي، 
بني  والعالقات  التطور،  في  الفردية  الفروق  إلى  إضافة 

التطور والتعلم والتعليم.

  اللغة وكيفية اكتسابها وتطورها

3.معرفة التخصص وأهداف املنهاج:

في  األساسية  واملهارات  باملفاهيم  عميقة  معرفة  هذا  ويتضمن   
معرفة  على  فقط  التركيز  أو  االقتصار  وعدم  التخصص، 
محتوى املباحث في الصفوف التي يعد املعلم لتعليمها، رغم 
بأهداف  معرفة  هذا  يتضمن  كما  هذه.  األخيرة  املعرفة  أهمية 
التربية االجتماعية العامة في فلسطني والعالم، وأهداف تعليم 
التخصص قصيرة وطويلة األمد، بحيث يعرف املعلم إلى أين 
أهداف  سيحقق  وكيف  املبحث،  يعلم  وملاذا  الطلبة،  سيأخذ 

املنهاج.

4.معرفة التعليم:

  كيفية تعليم التخصص، مبا في ذلك أهداف، وطرق تعليم 
وتقييم الطلبة في التخصص، مع التركيز على الطرق التي 

تتمحور حول الطالب.

  تعليم الطلبة في صفوف غير متجانسة من ناحية اخللفيات 
في  الفردية  الفروق  ناحية  ومن  واالجتماعية،  االقتصادية 
القدرات وفي الدافعية، وبعض األفكار األولية عن التربية 
بالتعليم  الفلسطيني  التربوي  النظام  يلتزم  حيث  اخلاصة 

اجلامع. 

  تقييم تعّلم الطلبة، مبا في ذلك استخدام التقييم التكويني، 
اخلطط،  تعديل  وفي  التخطيط  في  التقييم  استخدام  وفي 

نتائج  مع  التعامل  وفي  األهداف،  حتقيق  مدى  تقييم  وفي 
التقييم الرسمي أو الوطني أو الدولي.

 إدارة الصفوف بشكل ناجح.

 مهنة التعليم وأخالقيات املهنة

على  الطالب-املعلم  املنهاج  يساعد  أن  يجب  ذلك،  إلى  إضافة 
ربط مكونات املنهاج بعضها ببعض، أي على ربط املعرفة العامة 

مبعرفة التخصص ومعرفة املتعلمني ومعرفة التعليم. 

برامج  في  والتعلم  التعليم  طرق   2.33
إعداد املعلمني:

الهيئة  قبل  من  الحقا  والتعلم  التعليم  طرق  معايير  حتدد  بينما 
املقترحة لتطوير مهنة التعليم، يؤخذ ما يلي في االعتبار:

  تستخدم طرق تعليم وتعّلم، بحيث:

  تساعد الطلبة-املعلمني على الدراسة والتأمل والتطبيق.

  تواجه مفاهيمهم وتوجهاتهم القبلية حول التعليم والتعّلم.

  تساعدهم على حتويل املعرفة إلى ممارسة.

والتعّلم  التعليم  مواقف  أو  عمليات  حتليل  على  تساعدهم    
لعملية  املعقدة  الطبيعة  مع  للتعامل  لتحضيرهم  الصفية 

التعليم.

   تعتمد طرق حديثة وواعدة في تأهيل املعلمني، )مبا فيها استخدام 
للمواقف  الفيديو  بواسطة  التصوير  واستخدام  احلاالت، 
التعليمية املختلفة، واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعّلم 
للتعليم،  التفاعلية  احلاالت  استخدام  وخاصة  اإللكتروني، 
وحتليل التعليم والتعّلم، وإجراء األبحاث، وخاصة اإلجرائية 

منها(.

  يتم تقييم األداء وليس املعرفة النظرية فقط.

في  املختلفة  التخصص  ومساقات  التربية،  مساقات  تعّلم   
الكليات املختلفة في مؤسسة التعليم العالي، بطرق تتناغم مع 

الرؤية للتعليم اجليد املذكورة في 1 أعاله.

برامج اإعداد املعلمني
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2.34 كمية ونوعية التربية العملية
تؤخذ املبادئ اآلتية في االعتبار:

  تعتبر التربية العملية مكونا أساسيا من مكونات إعداد املعلمني، 
أثرها على  تنظيمها وتقييم  ناحية  الكبرى من  وتعطى األهمية 

تعّلم الطالب-املعلم.
برامج  في  سواء  املدارس،  في  العملية  التربية  فترة  حتدد    
بكالوريوس التربية أو في برامج دبلوم التأهيل التربوي، بحيث 
ال تقل عن 180 ساعة في املدارس، موزعة على 30 أسبوعا. 
اخلصوص،  وجه  على  التربية  في  البكالوريوس  برامج  وفي 

توزع هذه الساعات على عّدة سنوات.
محددة،  مدارس  مع  املختلفة  املعلمني  إعداد  برامج  تتعاون    
بالتنسيق مع الوزارة أو أية جهة أخرى تشرف على املدارس، 
على  الطالب-املعلم  تساعد  مالئمة  مدرسية  بيئات  لتوفير 
املرور بخبرات إيجابية وعلى التعّلم من هذه اخلبرات. وهذا 
تعليم  مبؤسسات  ترتبط  املهني  للتطور  مدارس  تطوير  يتطلب 
فترة محددة  بعد  املتعاونة  املدارس  تغيير  عال محددة. وميكن 

لتعميم فائدة تطوير املدارس على عدد أكبر منها.
في  باملمارسة  النظرية  ربط  لتحسني  العملية  التربية  تستخدم    

املساقات التربوية املختلفة.
العملية  التربية  جودة  وحتسني  وحفظ  ملراقبة  آليات  إيجاد    
حال  في  اآلليات  هذه  استخدام  تفعيل  أو  التأهيل  برامج  في 
اجلودة  حفظ  آليات  فإن  اخلصوص،  وجه  وعلى  وجودها. 

والنوعية تؤكد على ما يلي:
حول  معايير  واستخدام  العملية،  التربية  أهداف  وضوح    

األداء املالئم.
مناذج  يظهرون  املتعاونة  املدارس  في  خبراء  معلمني  وجود    

حسنة لألداء املطلوب.
  وجود مشرفني أكادمييني أكفاء.

بالتغذية  تزويده  مع  التعليم  على  الطالب-املعلم  تدريب    
الراجعة املالئمة بشكل سريع.

)على  تدريجي  بشكل  املعلم  مسؤوليات  جلميع  التحمل    
مبهام  القيام  إلى  ووصوال  املشاهدة،  من  ابتداء  مراحل، 

املعلم كاملة، مبا فيها تعليم وحدة كاملة(.
بهدف  باملمارسة  للتأمل  منهجي،  بشكل  فرص،  تنظيم    

حتسينها.

2.4 إعداد االختصاصيني املساندين 
للمعلمني

واإلرشاد  بالتوجيه  املختص  أو  اخلاصة،  التربية  معلم  إعداد 
املرشد  أو  احلكومية،  املدارس  في  التربوي  )املرشد  املدرسي 
على  برامج  إتام  يتطلب  الغوث(  وكالة  مدارس  في  املدرسي 
أو  اخلاصة  التربية  في  العالي،  الدبلوم  أو  املاجستير،  مستوى 
مع  بالتعاون  والوكالة  الوزارة  حتددها  مبعايير  واإلرشاد  التوجيه 
احلالية  البرامج  بعض  أما  واجلامعات.  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة 
برامج  إلى  فتطور  “دبلوم مهني”  املوجهني من خالل  التي تؤهل 

أكادميية-مهنية معتمدة.

2.5 إعداد املدراء واملشرفني التربويني
إعداد مدراء املدارس واملشرفني التربويني يتطلب إتام برامج على 
واإلشراف  اإلدارة  في  العالي،  الدبلوم  أو  املاجستير،  مستوى 
وزارة  تقوم  أن  وميكن  التعليم،  مهنة  تطوير  هيئة  حتددها  مبعايير 
لإلدارة  املعلمني  بإعداد  الغوث  وكالة  أو  والتعليم  التربية 
العالي،  التعليم  مؤسسات  مع  بالتعاون  اخلدمة  إثناء  واإلشراف 
وحسب معايير هيئة تطوير مهنة التعليم. أما بعض البرامج احلالية 
التي تؤهل املدراء واملشرفني من خالل »دبلوم مهني« فتطور إلى 
برامج أكادميية-مهنية معتمدة. وفي جميع البرامج، تكون اخلبرة 
بهذه  لاللتحاق  5 سنوات، شرطا مسبقا  أدنى  بحد  التعليم،  في 

البرامج.

في  املعلمني  إعداد  برامج  تطوير   2.6
مؤسسات التعليم العالي

2.61 تطوير املوارد البشرية واملادية في 
برامج إعداد املعلمني

تشّجع مؤسسات التعليم العالي على تطوير املوارد املادية والبشرية 
في برامج إعداد املعلمني، بحيث يتوفر العدد الكافي من املدرسني 
املتميزين ذوي اخلبرات املالئمة، وفي جميع التخصصات املطلوبة 

في هذه البرامج.
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ولتحديد »هوية« مؤسساتية لكل جامعة أو كلية جامعية، يوصى 
التركيز على تطوير عدد محدود من  أن تشجع كل مؤسسة على 
البرامج التي تبني على نقاط القوة في برامجها في إعداد املعلمني، 
البرامج  أنواع  من  محددة  قليلة  أنواع  على  التركيز  حتاول  بحيث 
مجاالت  أو  مباحث  تعليم  وعلى  أعاله،  اإلطار  في  املذكورة 
قليلة محددة أيضا، وأن يؤخذ باالعتبار، بقدر اإلمكان، البرامج 
يحّد  بحيث  منها  قريبة  أخرى  عال  تعليم  مؤسسات  في  الشبيهة 
على  تعتمد  هوية  مؤسسة  كل  تطور  بأن  يوصى  أي  التكرار. 
احمللية  الظروف  مع  بتالؤم  آخر،  جانب  من  وتسمح،  املعايير، 
والتميز في جانب معني، بحيث تتطور في فلسطني عّدة مراكز تّيز 

في تأهيل املعلمني.

2.62 تطوير برامج جديدة غير متوفرة 
أو قليلة العدد حاليا

تشّجع مؤسسات التعليم العالي على تطوير البرامج اآلتية، بسبب 
النقص في عددها أو عدم توفرها: 

  بكالوريوس تربية، تخصص الطفولة املبكرة. 

  دبلوم التأهيل التربوي )مسار متخصص بتعليم مبحث أو مجال 
الثانوية.  للمرحلة  وآخر  العليا،  األساسية  للمرحلة  محدد( 
الفن  ملعلمي  دبلومات متخصصة  لتطوير  ماسة  وتوجد حاجة 
املواد  ومدربي  ومعلمي  األكادميية،  املدارس  في  واملوسيقى 
مؤسسات  وفي  الثانوية  الصناعية  املدارس  في  والتقنية  املهنية 
التدريب املهني املختلفة )وبحيث تنسجم األخيرة مع توصيات 

االستراتيجة الوطنية للتعليم والتدريب املهني(. 

  بكالوريوس أو دبلوم عال أو ماجستير في التربية اخلاصة.

التوجيه واإلرشاد  في  أو ماجستير  دبلوم عال  أو  بكالوريوس    
املدرسي.

)املدرسني  املدرسية  بعد  ما  للمرحلة  التربوي  التأهيل  دبلوم    
اجلامعيني واملدربني(.

إعداد  حول  األبحاث  تطوير   2.63
التعليم  مؤسسات  وبني  داخل  املعلمني 
ونشر  وتبادل  التعاون  وتطوير  العالي، 

اخلبرات واملعرفة عن إعداد املعلمني
إيجاد آليات وحوافز لتطوير التفاعل، وتشجيع األبحاث، ونشر 
في  العاملني  بني  ما  املعلمني  وتأهيل  إعداد  حول  املعرفة  وتبادل 
مجال إعداد املعلمني في األراضي الفلسطينية داخل كل مؤسسة 
التعاونية،  األبحاث  املمكنة  اآلليات  ومن  املؤسسات.  بني  وما 
للباحثني،  مهنية  جمعيات  أو  شبكات  إنشاء  الدورية،  املؤترات 

أو مجلة بحثية تربوية.

وعلى وجه اخلصوص، على برامج إعداد املعلمني القيام بأبحاث 
حول نوعية خريجيها، ومدى التحاقهم مبهنة التعليم، ومستوى 

أدائهم أثناء اخلدمة، ومدى بقائهم في مهنة التعليم. 

برامج اإعداد املعلمني
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جدول زمني لتنفيذ التوصيات
اخلطة اخلمسية 2008 – 2012

- تبدأ مؤسسات التعليم العالي التخطيط لبرامج إعداد املعلمني حسب املبادئ اجلديدة، مع تطوير »هوية« مؤسساتية.2009/2008
- تشجع بعض املؤسسات على تطوير برامج الطفولة املبكرة، ودبلومي التأهيل التربوي للمرحلة األساسية العليا و/أو الثانوية.

- يتم تطوير املعايير احملددة لكل نوع من برامج إعداد املعلمني.

- يبدأ اعتماد البرامج حسب املعايير اجلديدة.2010/2009
- يتم تطوير املعايير احملددة لبرامج إعداد االختصاصيني )تربية خاصة وتوجيه وإرشاد مدرسني(.

- تعلن الوزارة عن عدم تعيني معلمني غير مؤهلني ابتداء من العام الدراسي 2015/2014.

- يبدأ قبول الطلبة في برامج إعداد املعلمني املعّدلة.2011/2010
- تتوقف جميع البرامج غير املتفقة مع اإلطار عن قبول الطلبة.

- يبدأ اعتماد برامج إعداد االختصاصيني حسب املعايير اجلديدة.

- يبدأ قبول الطلبة في برامج إعداد االختصاصيني املعّدلة.2012/2011

- تطور مؤسسات التعليم العالي مواردها البشرية واملادية.20012-2008
-  تطور مؤسسات التعليم العالي التفاعل واألبحاث داخل املؤسسات، وما بينها.
- تطور مؤسسات التعليم العالي برامج إعداد املعلمني واالختصاصيني باستمرار.

- يتم تقييم واعتماد البرامج بشكل دوري.

                                             اخلطة طويلة األمد 2013 – 2017

- ابتداء من 2015/2014، يقتصر تعيني املعلمني في جميع املدارس الفلسطينية على املعلمني املؤهلني.

- تقييم وتعديل مستمر للبرامج.
- إعادة النظر في املعايير عند احلاجة.

- اعتماد دوري للبرامج .

2.7 توصيات حول التنفيذ الزمني للتوصيات السابقة
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3.تأهيل املعلمني 
أثناء اخلدمة

أ
والتطور  التأهيل  مجال  في  العاملة  اجلهات 

املهني،  ووصف برامجها ونشاطاتها
وزارة  فيها  مبا  اخلدمة،  أثناء  املعلمني  تأهيل  مجال  في  عديدة  جهات  تعمل 
العامة لإلشراف والتدريب - مبا تشمله من  العالي )اإلدارة  التربية والتعليم 
وبعض  املختلفة  التربية  مديريات  في  ومشرفني  مركزيني  تربويني  مشرفني 
اإلدارات  وبعض  التربوي،  للتدريب  الوطني  واملعهد  واملعلمني-،  املدراء 
ودوائر  املختلفة،  الكليات  فيها  )مبا  العالي  التعليم  ومؤسسات  األخرى(، 
اخلاصة،  املدارس  في  األنظمة  وبعض  الغوث،  ووكالة  املستمر(،  التعليم 
منها،  املتخصصة  وغير  بالتربية،  املتخصصة  املدني  املجتمع  ومؤسسات 

وأحيانا، بعض مراكز التدريب اخلاصة أو التجارية.

توليها  منذ  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  تبنتها  التي  األمور  أهم  من  وكان 
ملهام التعليم في فلسطني عام 1994، هو تطوير الكوادر البشرية من معلمني 
النموذج  استخدام  مت  وقد  وإداريني.  تربويني  ومشرفني  مدارس  ومدراء 
التعاقبي في التدريب، واعتماد منط التدريب داخل املدرسة من خالل برنامج 
»املدرسة وحدة تدريب«، مما أتاح الفرصة لتدريب أعداد كبيرة من املعلمني. 

وال: حتليل الوضع القائم
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ساعة   30 بواقع  سنويا،  مدرسة  مدير   500 حوالي  تدريب  ومت 
ساعة   30 بواقع  سنويا،  تربوي  مشرف   400 وحوالي  تدريب، 
مختلفة.  مواضيع  على  املعلمني  من  كبيرة  وأعداد  تدريب، 
املثال، مت من خالل إحدى الدورات املقدمة، وهي  فعلى سبيل 
 25000 حوالي  تدريب  واألساليب،  احملتوى  بعنوان  دورة 
 1999 من  الفترة  في  وذلك  تدريب،  ساعة   30 بواقع  معلم، 
التي بذلتها وزارة  الكبيرة  2006. وعلى الرغم من اجلهود  حتى 
أنه  إال  اخلدمة،  أثناء  التدريب  مجال  في  العالي  والتعليم  التربية 
توجد إمكانية لتطوير هذا التدريب، وذلك من خالل إعطاء املدير 
التخطيط  على  بالفعل  قادرا  جتعله  مبهارات  وتزويده  أكبر  دورا 
حلاجات مدرسته التدريبية وتطوير الطاقم التعليمي فيها، وحتسني 
فرص  وتوفير  للمعلمني،  الفردية  باالحتياجات  الدورات  ربط 
تلقاه  الذي  التدريب  أثر  متابعة  ميكن  كما  للمعلمني.  لالختيار 
املعلم، خاصة أثناء عمله في الصف املدرسي، وتطوير مهارات 

املدربني في املناطق التعليمية املختلفة.

وفي خطتها اخلمسية الثانية، 2007-2011، تتبنى وزارة التربية 
والتعليم العالي سياسة تطوير واعتماد استراتيجية موحدة لتدريب 
الكادر التعليمي واإلداري، وعلى مختلف املستويات. وتتضمن 
الوظيفي،  والوصف  باالحتياجات  التدريبية  البرامج  ربط  اخلطة 
محددة  ومواصفات  للتدريب،  كمرجعية  واحدة  جهة  واعتماد 
حوافز  بنظام  التدريب  وربط  مختصة،  جهة  قبل  من  للمدربني 
وإقرار  التدريب،  لتقومي  شامل  نظام  واعتماد  ومالي(،  )إداري 
نحو  التوجه  وتعزيز  لزمالئهم،  املتدربني  خبرة  نقل  يلزم  نظام 

الالمركزية. 

وبالنسبة لوكالة الغوث الدولية، فقد تأسس معهد التربية كمشروع 
مشترك بني اليونسكو واألونروا في العام 1963، وذلك لالرتقاء 
أثناء  في  التعليم  قطاع  في  العاملني  وتدريب  التعليم  بنوعية 
مراكز  خالل  من  التدريبية  برامجه  التربية  معهد  وينفذ  اخلدمة. 
التطوير التربوي في امليادين اخلمسة )الضفة الغربية، وقطاع غزة، 
واألردن، ولبنان، وسوريا(، حيث أنشىء  مركز التطوير التربوي 
في غزة عام 1974، وفي الضفة الغربية عام 1980. ويعمل مركز 
التابعة  للمدارس  التربوية  العملية  تطوير  على  التربوي  التطوير 
وتأهيل  حتسني  على  يعمل  فهو  وكذلك  الدولية،  الغوث  لوكالة 
العاملني في مجال التربية والتعليم من معلمني ومدراء ومشرفني 

ومرشدين من خالل توفير فرص التدريب أثناء اخلدمة.

املهني  التطور  في  دورا  تلعب  فهي  العالي  التعليم  مؤسسات  أما 

أثناء اخلدمة للمعلمني والعاملني في قطاع التربية والتعليم بشكل 
عام، وذلك من خالل مراكز ودوائر التعليم املستمر فيها. وعلى 
الدورة معتمدة  انتهاء  بعد  للدارس  املقدمة  الشهادة  أن  الرغم من 
التربية والتعليم العالي، إال أنها ال تقدم على األغلب  من وزارة 
للمعلم أية ميزة مادية كاحلصول على عالوة أو درجة، مثال، على 
الرغم من أن بعض الوزارات األخرى تقدم هذه امليزات ملوظفيها 

الذين يكملون دورات تدريبية أثناء اخلدمة. 

التطور  عملية  في  تساهم  مدني  مجتمع  مؤسسات  عدة  وتوجد 
التربوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  مثل  للمعلمني،  املهني 
بفرعيه )رام الله وغزة(، ومركز إبداع املعلم، واملورد مركز تطور 
متنوعة  ودورات  أنشطة  املؤسسات  هذه  من  كل  وتقدم  املعلم. 
تهدف لتطوير املعلمني مهنيا. وهناك عدد ال بأس به من املعلمني 
الذين استفادوا من هذه األنشطة. وفي جميع األحوال، ال تقدم 
هذه األنشطة على األغلب للمعلم أية ميزة مادية كاحلصول على 
عملت  التي  املدني  املجتمع  مؤسسات  ومن  درجة.  أو  عالوة 
بشكل هام في مجال تأهيل معلمات رياض األطفال مركز مصادر 
الطفولة املبكرة، والذي يؤهل أثناء اخلدمة، ويربط املعرفة بالعمل 

بشكل جيد.

نوعية وطبيعة البرامج والنشاطات
هناك تنوع كبير في نوعية التدريب والبرامج التي تقدمها اجلهات 
السابقة الذكر. ويتم استخدام مناذج مختلفة للتأهيل، تتفاوت في 
نوعيتها. وعلى الرغم من وجود خبرات قيمة ومبدعة في التأهيل 

أثناء اخلدمة لدى كل جهة، إال أن التفاعل ما بينها يعتبر ضعيفا.

كذلك فإن طبيعة النشاطات والدورات املستخدمة لتأهيل املعلمني 
املؤهلني  املعلمني  بني  األحيان،  بعض  في  تيز،  ال  اخلدمة  أثناء 
أو  اخلبرة،  كثيري  أو  قليلي  بني  أو  املؤهلني،  وغير  اخلدمة  قبل 
الذين يعلمون مبراحل  أو  املتخصصني بتخصصات مختلفة،  بني 
تقدمي  هو  التأهيل  برامج  في  اتباعا  األكثر  والنمط  مختلفة. 
ببرامج تأهيل جامعية ذات طبيعة عامة أو  دورات، أو االلتحاق 
غير مالئمة خلصائص املعلمني احملددة. وقد أعطى املعلمون، في 
قام  التي  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  في  التدريب  تقييم  دراسة 
بها املجلس الثقافي البريطاني، قيمة أكبر لنشاطات التطور املهني 
املهني  التطور  بنشاطات  باملدرسة كوحدة تطوير، مقارنة  املرتبطة 
اجلدد  للمعلمني  املقدم  والتأهيل  الدعم  فإن  وأخيرا،  األخرى. 

غير كاف أو غير متوفر إطالقا. 
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حاجات وخصائص املعلمني وكيفية 
حتديدها وأخذها باالعتبار

املؤهلني  غير  املعلمني  من  هم  التعليم  سلك  في  العاملني  معظم 
تربويا ما قبل اخلدمة، وبعضهم قليل اخلبرة، وبعضهم ذو خبرة 
التربية  وزارة  في  إحصائيات  تتوفر  وال  التدريس.  في  أطول 
يقدر  بينما  مدارسها،  في  تربويا  املؤهلني  غير  املعلمني  نسبة  عن 
املعلمني  بعض  وينتقل   .80% بحوالي  النسبة  التربويني  بعض 
املؤهلني لتعليم مراحل مدرسية غير مؤهلني لتعليمها، أو يعّلمون 
مباحث غير مؤهلني لتعليمها بهدف استكمال العبء )النصاب( 
أو  التدريب،  بعد  املعلم  ينقل  األحيان  بعض  وفي  الوظيفي. 
املشاركة في مشاريع ريادية، من مدرسة إلى أخرى، و/أو يتغير 
نصابه، أي املباحث التي يدرسها، و/أو املرحلة التي يدرسها، مما 

يضّيع أثر التدريب.

تطوير  إلى  للمعلمني  املقدم  واإلداري  التربوي  الدعم  يحتاج 
لتمكني املعلمني من االستمرار في التطور املهني، سواء من ناحية 
كمية الوقت الذي يخصصه املدراء واملشرفون لدعم املعلم أو من 
ناحية نوعية الدعم املقدم. وفي معظم األحيان، ال توجد حوافز 
كافية حاليا ليلتحق املعلم بنشاطات التطور املهني. وهنالك حاجة 
املهني  والتطور  اخلدمة  أثناء  التأهيل  ونشاطات  برامج  ملالءمة 
ربطها  ضرورة  كذلك  وحاجاتهم،  املعلمني  خلصائص  املستمر 

باحتياجات املعلم واملدرسة.

معايير املعلمني
واملعلمني،  اجلدد،  للمعلمني  وواضحة(  )مقّرة  معايير  توجد  ال 

الوطني  املعهد  يعمل  ولكن  التربويني،  واملشرفني  واملدراء، 
للتدريب التربوي على حتديد هذه املعايير. وتوجد حاجة لتنسيق 

هذا العمل بالتزامن مع تطوير االستراتيجية احلالية.

ثانيا: متهيد للتوصيات
تقدمي  عملية  لتنظيم  حاجة  هنالك  أن  القائم  الوضع  حتليل  يظهر 
الدعم واإلرشاد للمعلم اجلديد. كما تظهر حاجة لتوفير تنوع في 
برامج ونشاطات التطور املهني املستمر، وحرية اختيار للمعلمني 
من أجل إيجاد تالؤم أفضل بني نشاطات التطور املهني وخصائص 
التطور  لربط  ثانية، حاجة  ناحية  املعلم. ويوجد، من  وحاجات 
املهني للمعلمني بنشاطات حتسني املدرسة التي يعمل فيها املعلم. 
في  مسؤولية  وإعطاءهم  املديرين،  قدرات  تطوير  يتطلب  وهذا 
تطوير مدارسهم ودعم تطور معلميهم. كما توجد حاجة لتوفير 
عند  أو  مستجدات  ظهور  عند  املعلمني  لتدريب  أخرى  نشاطات 
حدوث تغيير جذري في طبيعة عمل املعلم. وأخيرا، يتبني وجود 

حاجة لتأهيل العدد الكبير من املعلمني غير املؤهلني تربويا.

هنالك حاجة لتحديد واعتماد املؤسسات املقدمة لبرامج ونشاطات 
مع  لتتناغم  والنشاطات  البرامج  وتطوير  املستمر،  املهني  التطور 
أثناء اخلدمة  تطور املعرفة واملمارسات احلديثة في تأهيل املعلمني 
ودعم تطورهم املهني، وتطوير موارد هذه املؤسسات. كما توجد 
حاجة لتطوير األبحاث حول التأهيل أثناء اخلدمة والتطور املهني 
داخل املؤسسات التي تقدم البرامج والنشاطات، وفي ما بني هذه 

املؤسسات، إضافة إلى تبادل املعرفة واخلبرات.
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ثالثا: التوصيات
3.1 إطار برامج التأهيل أثناء اخلدمة، وخصائص البرامج العامة

يوصى باعتماد ما يلي كإطار لبرامج التأهيل أثناء اخلدمة:
كيفية حتديد احلاجةاملزودنوع البرنامجهدف البرنامجالفئة املستهدفة من املعلمني

1( املعلم ذو اخلبرة*  دون 
تأهيل تربوي، أو دون تأهيل 

تربوي كاف.

تأهيل املعلم تربويا أثناء 
اخلدمة بحيث يحصل 

على دبلوم تأهيل 
تربوي.

دبلوم تأهيل تربوي )معّدل ليالئم 
احتياجات وخصائص املعلمني ذوي 
اخلبرة، وبعد اعتماده حسب املعايير 

اجلديدة(.

كليات التربية في 
اجلامعات.

حسب التوصيات حول مهنة 
التعليم.

2( املعلم ذو اخلبرة دون تأهيل 
كاف في التخصص )حامل 

شهادة الدبلوم املتوسط(.

تأهيل املعلم أثناء اخلدمة 
بحيث يحصل على 

بكالوريوس.

بكالوريوس في تخصص املعلم أو في 
تعليم التخصص.

حسب التوصيات حول مهنة الكلية املالئمة في اجلامعة.
التعليم.

3( املعلم املؤهل ذو اخلبرة.

تطور مهني مستمر:
1( تطور فردي مستمر 
)على مستوى الفرد(.

+

2( تطور مرتبط بتحسني 
املدرسة )على مستوى 

املدرسة(.

1( اختيار من بدائل متنوعة من حيث 
الهدف واحملتوى وزمان ومكان 

طرح البدائل لتالئم رغبات املعلمني 
واحتياجاتهم الشخصية، 

 +

2( برنامج مرتبط بتحسني املدرسة 
)املدرسة كوحدة تدريب(، حيث 

يتعاون املعلم مع زمالئه في املدرسة 
إلحداث تغييرات محددة.  

1( أية جهة معتمدة تقدم 
برامج أو نشاطات معتمدة 

)انظر التوصية 3.21 أدناه(، 
مبا في ذلك اجلهات داخل 

وزارة التربية والتعليم.

2( أية جهة معتمدة.

1( تقييم ذاتي،
أو تقييم املدير أو املشرف 

التربوي ألداء املعلم.

2( تقييم ذاتي على مستوى 
املدرسة، أو استجابة املدرسة 

حلاجات يحددها النظام 
املدرسي أو حتدد على مستوى 

وطني، أو استجابة ملشاريع 
منشؤها خارج املدرسة 

وتتالءم مع احتياجات أو 
خطط املدرسة.

مواجهة مستجدات 
)تغيير في املنهاج، تعليم 

الكتروني، الخ ...( 
)على املستوى الوطني(.

برنامج ذو هدف محدد ملواجهة 
مستجدات تتطلب من املعلم تطوير 

معرفة أو مهارات جديدة.

 حتديد حاجات على املستوى  أية جهة معتمدة.
الوطني.

تغيير في طبيعة عمل 
املعلم )على مستوى 

الفرد(.**

إعادة تأهيل املعلم للتغيير في طبيعة 
عمله من حيث املباحث أو املرحلة 

املدرسية التي يعّلمها. 

وزارة التربية أو وكالة 
الغوث أو نظام مدارس 

خاصة، مبفردها أو بالتعاون 
مع الكليات املالئمة في 

اجلامعات.

حاجة تطرأ بسبب رغبة 
املعلم في تغيير وضعه، 

حسب التوصيات حول مهنة 
التعليم.

تلبية احتياجات املعلم 4( اخلريج املؤهل اجلديد.
قليل اخلبرة. 

.)induction( وزارة التربية أو وكالة برنامج تهيئة
الغوث أو نظام مدارس 

خاصة، )وتصمم البرامج 
بالتعاون مع كليات التربية 

في اجلامعات(.

حسب التوصيات حول مهنة 
التعليم.

* مالحظة: املعلم ذو اخلبرة هو من عمل في التعليم لفترة ال تقل عن ثالث سنوات. وبالتالي، فإن على املعلم، الذي عنّي دون خبرة كافية وأيضا دون تأهيل تربوي أو تأهيل أكادميي كاف )هذا ممكن حتى 
بداية العام الدراسي 2014/2013 حسب التوصية 4.7 أدناه(، أن يلتحق ببرنامج دبلوم تربوي ليؤهل تربويا أو ببرنامج بكالوريوس ليؤهل أكادمييا، وأن ينهي البرنامج خالل فترة ثالث سنوات يكون 

خاللها معينًا بعقد خاص، كما تنص علية التوصية 4.7 في قسم مهنة التعليم. كذلك، يلتحق املعلم خالل هذه الفترة ببرنامج التهيئة رقم 4 في اجلدول أعاله. 
** وهذا يستلزم تسكني املعلمني في مراحلهم، وعدم السماح باالنتقال من تعليم مرحلة إلى أخرى دون املرور بهذا النوع من برامج التأهيل أثناء اخلدمة.

وبينما يقدم برنامجان لتأهيل املعلم ذي اخلبرة دون تأهيل تربوي، أو دون بكالوريوس، خالل فترة قصيرة األمد، فإن البرنامجني اآلخرين هما من البرامج طويلة األمد.  
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3.2 اعتماد البرامج، واملبادئ التي حتكم 
اعتمادها

3.21 اعتماد البرامج
لبرامج  املعتمدة  املزودة  املؤسسات  والتعليم  التربية  وزارة  حتدد 
ونشاطات التأهيل أثناء اخلدمة، مبا فيها اجلهات )اجلهة( احملددة 
حسب  املؤسسات  هذه  ونشاطات  وبرامج  التربية،  وزارة  داخل 
معايير حتددها هيئة تطوير مهنة التعليم بالتنسيق مع هيئة االعتماد 
واجلودة، على أن تتناغم جميع البرامج مع رؤية املعلمني اجليدي 

املعرفة أعاله.

3.22 خصائص برامج التأهيل للمعلمني ذوي 
في   1 )رقم  مالئم  تربوي  تأهيل  دون  اخلبرة 

اإلطار أعاله(
املستوى  على  تربويًا  دبلومًا  العالقة  ذات  اجلامعات  تصمم 
املطلوب )مرحلة أساسية أو ثانوية(، وفي تعليم املبحث أو املجال 
املطلوب، اعتمادا على برامج ذات عالقة بدبلوم التأهيل التربوي 
إلعداد املعلمني، على أن تعّدل مناهج وأساليب الدبلوم و«التربية 
العملية« املطلوبة كجزء منه، وذلك لتالئم املعلمني ذوي اخلبرة. 
التعليم  أسلوب  منها  جزء  يعتمد  بحيث  البرامج  تصمم  كما 
لتسمح   )blended approach( بعد  والتعّلم عن  اإللكتروني 
بتأهيل أعداد كبيرة من املعلمني العاملني في مجال التعليم. ويتم 
أسس  على  والتعليم  التربية  ووزارة  التربية  كليات  بني  االتفاق 
إلعفاء املعلمني ذوي اخلبرة من بعض مساقات الدبلوم بناء على 
مدى خبرتهم، وحجم التدريب الذي حصلوا عليه أثناء اخلدمة.

األكادميي  التأهيل  برامج  خصائص   3.23
علمي/ تأهيل  دون  اخلبرة  ذوي  للمعلمني 

أكادميي مالئم )رقم 2 في اإلطار أعاله(
بكالوريوس  برنامج  أي  خصائص  هي  البرامج  هذه  خصائص 

معتمد من جامعة معتمدة. 

3.24 خصائص برامج التأهيل والتطور املهني 
للمعلمني املؤهلني تربويا، وذوي اخلبرة )رقم 3 

في اإلطار أعاله(
ميكن للمؤسسات املعتمدة أن تقدم أية نشاطات معتمدة متنوعة، 
أو  األمد،  قصيرة  عمل  ورشات  أو  دورات  شكل  على  سواء 
أبحاث  أو  األمد،  طويلة  مشتركة  مشاريع  أو  جامعية،  مساقات 
أثناء  التأهيل  الهدف من  تناسب  إجرائية، أو غيرها، طاملا كانت 

اخلدمة حسب اإلطار أعاله. 

مواجهة  أو  املدرسة  حتسني  إلى  تهدف  التي  البرامج  في  ولكن، 
املستجدات، وبهدف التأثير بشكل أفضل على املمارسة، يفضل 
املرتبطة  غير  األمد  قصيرة  الدورات  أو  الورشات  من  التقليل 
الصف  غرفة  في  املعلم  من  تطبيق  يتبعها  ال  والتي  باملمارسة، 
أكبر  آخذة  البرامج  في مدرسته. وتصمم  للمعلم  الدعم  وتقدمي 

عدد ممكن من اخلصائص اآلتية في االعتبار:

  تركز على محتوى محدد يعلمه املعلم.

التخطيط  في  وتشركهم  للمعلمني،  النشط  التعّلم  تستخدم    
للنشاطات ولتنفيذها، وتهيئهم لتطوير التعلم النشط لطلبتهم 

في صفوفهم.

  تبني على نشاطات تطور مهني أخرى، وتتناغم معها.

في  وليطبقه  يتعلمه  ما  ليفهم  للمعلم  الكافي  الوقت  تعطي    
صفه.

  تستخدم صفوف املعلمني أنفسهم كمختبرات للتطور املهني.

  جتعل التعليم عملية عامة، بحيث يتعلم املعلمون بعضهم من 
بعض.

  جتمع مجموعة من املعلمني، من نفس املدرسة أو من مدارس 
ولتقدمي  مشترك،  مشروع  أو  قضية  على  للعمل  مجاورة، 

التغذية الراجعة املناسبة بعضهم لبعض.

طويلة  أو  قصيرة  التعليم  أهداف  على  معًا،  آن  في  تركز،    
األمد.

البحث  وخاصة  أنفسهم،  املعلمون  بها  يقوم  أبحاثًا  تستخدم    
اإلجرائي، كوسيلة لتعّلم املعلمني.

  تهدف إلى فهم تفكير الطلبة، وحتلل أعمالهم.

ت�أهيل املعلمني اأثن�ء اخلدمة
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  توفر ساعتني أسبوعيا في كل مدرسة إلتاحة املجال للمعلمني 
للتخطيط املشترك واملشاركة في نشاطات التطور املهني.

أو  للمعلمني  التهيئة  برامج  خصائص   3.25
اإلطار  في   4 )رقم  اجلدد  املؤهلني  اخلريجني 

أعاله(
ومحدد  منظم،  تهيئة  برنامج  اجلديد  للمعلم  املدارس  تقدم 
األهداف واحملتوى واألسلوب، وميتد على فترة عام واحد. 
وتصمم هذه البرامج بالتعاون مع اجلامعات، على أن حتتوي 

على اخلصائص اآلتية:

  يهدف البرنامج إلى مساعدة املعلم اجلديد على حتسني تعليمه، 
وإلى مساعدته على التطور الشخصي واملهني. 

  يعني معلم مرشد )mentor( لكل معلم جديد في املدرسة، 
وذلك بهدف مساعدته وتوجيهه وإرشاده.

مبهام  للقيام  تدريبه  ويجري  املرشد،  املعلم  مواصفات  حتدد    
اإلرشاد.

  األسلوب األساس هو جعل التعليم نشاطًا عامًا يتطلب التعاون 
مع الزمالء.

املرشد  املعلم  تعليم  ملالحظة  الفرصة  اجلديد  املعلم  يعطى    
ومعلمني آخرين.

3.32 تدريب املدراء واملشرفني التربويني والعاملني ذوي العالقة في مكاتب التربية وفي الوزارة

املزودنوع البرنامجهدف البرنامجالفئة املستهدفة 

احلكومية  املدارس  جميع  في  املدارس  مدراء 
واملشرفون  واخلاصة  الغوث  لوكالة  والتابعة 

التربيون في وزارة التربية ووكالة الغوث.

تأهيل  باستراتيجية  تعريفهم 
متابعتهم  من  والتأكد  املعلمني، 

لها في اإلدارة واإلشراف.

بكيفية  تعرفهم  عمل  ورشات 
املدارس واإلشراف حسب  إدارة 

االستراتيجية.

مع  بالتعاون  معتمد،  مزود  أي 
كليات التربية.

الوزارة  مستوى  على  تربويون  1.إداريون 
واملديريات، وفي وكالة الغوث. 

2. املوظفون اجلدد.

تأهيل  باستراتيجية  تعريفهم 
متابعتهم  من  والتأكد  املعلمني، 

لها في اإلدارة.

باإلدارة  تعرفهم  عمل  ورشات 
حسب  واإلشراف  التربوية 

االستراتيجية.

أي مزود معتمد.

ويتم  مرشده،  قبل  من  الصف  غرفة  في  اجلديد  املعلم  يشاهد    
بشكل  ويخطط  راجعة،  تغذية  ويعطى  أدائه،  حول  التداول 

مشترك لكيفية حل املشاكل التي يواجهها.

  تتاح الفرصة للمعلم اجلديد للتخطيط املشترك مع املرشد، ومع 
آخرين، لتعليم املباحث التي يعلمها.

وفي الفترة االنتقالية، ميكن للمدارس االستعاضة عن هذا البرنامج 
ببرنامج منظم لفترة أسبوعني في بداية السنة الدراسية.

3.3 تطوير مقدرات النظام الداعم 
لعملية التطور املهني للمعلمني 

3.31 تدريب املدربني وتطوير قدرات املؤسسات 
العاملة في التطور املهني

على  املعلمني  تدريب  مجال  في  يعمل  من  كل  يحصل  أن  يجب 
جميع  قدرات  بتطوير  أيضا  ويوصى  التدريب.  مجال  في  تأهيل 
املستمر  املهني  التطور  مجال  في  والعاملة  املعتمدة  املؤسسات 
وجه  وعلى  املدني.  املجتمع  مؤسسات  فيها  مبا  للمعلمني 
اخلصوص، تطوير املوارد املادية والبشرية في مكاتب التربية وفي 
مديريات التربية املختلفة و/أو في مراكز املصادر لتقوم بدورها في 

تيسير التطور املهني للمعلمني في املدارس احلكومية.
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املهني  التطور  حول  األبحاث  تطوير   3.33
وما  العالقة  ذات  املؤسسات  داخل  للمعلمني 
اخلبرات  ونشر  وتبادل  التعاون  وتطوير  بينها، 

واملعرفة عن التطور املهني للمعلمني
إيجاد آليات وحوافز لتطوير التفاعل، وتشجيع األبحاث، ونشر 
وتبادل املعرفة حول تأهيل املعلمني أثناء اخلدمة ما بني العاملني في 

هذا املجال في فلسطني، داخل كل مؤسسة، وبني املؤسسات. 

وعلى وجه اخلصوص، على مزودي هذه البرامج القيام بأبحاث 
نوعية  وعلى  الصفية،  املمارسات  تغيير  على  برامجهم  أثر  حول 

التعليم، على املدى الطويل. 

3.4 توصيات حول التنفيذ الزمني للتوصيات السابقة
جدول زمني لتنفيذ التوصيات
اخلطة اخلمسية 2008 – 2012

- يتم حتديد معايير اعتماد املزودين لنشاطات التأهيل أثناء اخلدمة.2009/2008
- يبدأ اعتماد املزودين لنشاطات التأهيل أثناء اخلدمة.2010/2009

- تصمم مؤسسات التعليم العالي دبلوم التأهيل التربوي للمعلم ذي اخلبرة دون تأهيل تربوي كاف.
- تصمم برامج تأهيل املدراء واملشرفني التربويني واإلداريني التربويني.

- يبدأ تقدمي برامج التأهيل أثناء اخلدمة للمدراء واملشرفني التربويني واإلداريني التربويني القدامى واجلدد.2011/2010
- يبدأ قبول املعلمني ذوي اخلبرة دون تأهيل تربوي كاف في برامج دبلوم التأهيل التربوي.

- تصمم مؤسسات التعليم العالي، مع الوزارة، أو الوكالة، أو املدارس اخلاصة، برنامج التهيئة للخريج املؤهل اجلديد.
- تصمم آليات وأدوات تقييم حاجات املعلم املؤهل ذي اخلبرة للتطور املهني املستمر.

- حتديد معايير الختيار املعلمني املرشدين في املدارس )mentors(، واختيارهم، والبدء في تدريبهم.

- يبدأ طرح برنامج التهيئة للخريج املؤهل اجلديد )حيث تتخرج أول دفعة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي املعدل(.2012/2011
- تصمم برامج التطور املهني املستمر للمعلمني املؤهلني ذوي اخلبرة.

-  يطور املزودون التفاعل واألبحاث داخل املؤسسات، وما بينها.2012/2008
اخلطة طويلة األمد 2013 – 2017

- ابتداء من 2013، يبدأ طرح برامج التطور املهني املستمر للمعلمني املؤهلني ذوي اخلبرة. 
- تقييم مستمر واعتماد دوري للمزودين والبرامج.

- يستمر تطوير التفاعل واألبحاث. 
- يستمر طرح برامج التأهيل أثناء اخلدمة للموظفني اجلدد )مدراء، مشرفني، إداريني(

ت�أهيل املعلمني اأثن�ء اخلدمة
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مهنة التعليم في فلسطني
تعتبر رواتب املعلمني، بشكل عام، وباملقارنة مع بعض املهن األخرى، منخفضة نسبيا، رغم القفزة احلديثة في رواتبهم. واملعلمون، 
خاصة الذكور منهم، غير راضني عن وضعهم االقتصادي ومكانتهم غير املرتفعة في املجتمع، وذلك حسب إحدى الدراسات احلديثة. 
وهذا األمر له دور في عدم تشجيع األهل لألبناء على االلتحاق مبهنة التعليم، وعزوف طلبة الثانوية العامة عن اختيار مهنة التعليم في 
املستقبل؛ حيث إن أغلب من يرغب في دخول هذه املهنة هم من اإلناث اللواتي يعتقدن أن هذه املهنة مقبولة للفتاة من قبل املجتمع، 
وتناسبها، خاصة بعد الزواج. كذلك، فإن هذه الرواتب ال تختلف حسب املرحلة التدريسية التي يعلم فيها املعلم، أو حسب املباحث 

التي يعلمها.

 في كثير من األحيان، ال يبقى املعلم اجليد في غرفة الصف، حيث ينتقل للعمل في النظام التربوي في وظيفة أخرى، كمشرف تربوي 
أو مدير مدرسة أو في وظيفة إدارية أخرى، وذلك حملدودية تطوره إذا استمر في عمله كمعلم، حيث ال ميكنه التدرج في سلم درجات 

ضمن وظيفة املعلم.

اعتماد برامج إعداد املعلمني، ومعايير املعلمني، وإجازتهم للعمل
لم تقم هيئة االعتماد واجلودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم العالي بتقييم أي من برامج تأهيل املعلمني ما قبل اخلدمة حتى اآلن. 
وهنالك نقص في املوارد البشرية العاملة في الهيئة من ناحيتني كمية ونوعية. وبالتالي، ال توجد حاليا آليات كافية حلفظ وحتسني برامج 

4.مهنة التعليم 

وال: حتليل الوضع القائمأ
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املعلم  املعلمني. كذلك، ال توجد معايير حتدد مواصفات  إعداد 
أو  املختلفة،  املباحث  وملعلمي  املختلفة،  املدرسية  للمراحل 
وال  مختلفة.  مباحث  أو  مبراحل  املرتبطة  املعلمني  تأهيل  لبرامج 

يوجد ترخيص للمعلمني ملزاولة املهنة في فلسطني.

اختيار املعلمني وتعيينهم
عند التقدم لوظيفة معلم، مير املتقدم بعملية اختيار مركزية، سواء 
حيث  الغربية،  الضفة  في  الغوث  وكالة  في  أو  التربية  وزارة  في 
تستخدم عّدة معايير مع أوزان مختلفة لهذه املعايير في عملية اختيار 
سابق،  قسم  في  ذكر  وكما  اخلصوص،  وجه  وعلى  املعلمني. 
وكالة  في  العالمة  مجموع  من   5% التربوي  التأهيل  وزن  يعطى 
الغوث، و %2 من مجموع العالمة في وزارة التربية، مما يسمح 
ملعظم املتقدمني مبمارسة مهنة التعليم دون تأهيل ما قبل اخلدمة. 
أما في مدارس وكالة الغوث في غزة، فإن التأهيل التربوي أصبح 
شرطا أساسيا ابتداء من 2008/2007، وبالتالي ال يجوز التقدم 
انتقادات  التربويني  بعض  يوجه  دونه.  التعليم  سلك  في  للعمل 
معلومات  ال  حيث  املعلمني،  تعيني  في  املستخدمة  لالمتحانات 

عن صدق وثبات هذه االمتحانات.

في  املعلمني  كتعيني  معلنة،  غير  أخرى  معايير  استخدام  ويتم 
مرحلة التعليم األساسي من حملة التوجيهي العلمي إلى األدبي 
ويوجد  العالي.  والتعليم  التربية  وزارة  مدارس  في   1:2 بنسبة 
توجه غير معلن لدى الوزارة لتأنيث التعليم في املرحلة األساسية 
املدارس  في  سواء  عام،  بشكل  االختيار،  عملية  وتتسم  الدنيا. 
احلكومية أو في مدارس وكالة الغوث، مبركزية كبيرة، بحيث ال 
يوجد دور كبير للمدرسة في اختيار املعلم، أو للمعلم في اختيار 

املدرسة.

ثانيا: متهيد للتوصيات
يتبني من حتليل الوضع القائم احلاجة إلى حتسني وضع مهنة التعليم 
من  بغيرها  مقارنة  املهنة،  جاذبية  لزيادة  حاجة  فهنالك  كمهنة. 
إمكانية  أو  العمل،  أو ظروف  الرواتب،  ناحية  املهن، سواء من 
برامج  جودة  حلفظ  حاجة  وتوجد  الوظيفي.  السلم  في  التدرج 
تأهيل املعلمني، وتنظيم وحتديد شروط االلتحاق باملهنة، وحتسني 

عملية اختيار وتعيني املعلمني في املدارس احلكومية.

ثالثا: التوصيات

4.1 حتسني ظروف العمل، ودراسة رفع رواتب 
املعلمني

رواتب  رفع  وإمكانية  العمل  ظروف  حتسني  حول  دراسة  جترى 
تربوي  تأهيل  على  باحلصول  املرتبطة  العالوات  ترفع  املعلمني. 

)بكالوريوس تربية أو دبلوم تأهيل تربوي(.

4.2 تطوير سلم وظيفي ملهنة التعليم
أي  الرتب،  معايير  وحتدد  رتب،  في  املعلمون  يصنف   4.21
العالوات، واملهام  الترقية من رتبة إلى أخرى، وتصنف  شروط 

والصالحيات، حسب هذه الرتب. 

4.22 أما الرتب فهي:

  معلم جديد )غير مثبت، أو حتت التجربة( لسنة أو سنتني، إذا 
كان أداء املعلم غير مرض في السنة األولى.

  معلم.

  معلم أول.

  معلم خبير.

إلى  رتبة  من  الترقية  شروط  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة  حتدد   4.23
أخرى، على أن يتم االهتمام مبا يلي:

  حتديد احلد األدنى من سنوات اخلبرة في رتبة معينة قبل تقدمي 
طلب الترقية.

  احلد األدنى لرتبتي معلم أول ومعلم خبير هو درجة البكالوريوس 
والتأهيل التربوي.

  تقييم أداء املعلم والنشاطات التعليمية التي يقوم بها من خالل 
توثيق املعلم نفسه لهذا األداء ومن خالل املشاهدة املباشرة من 

قبل مسؤوليه والتقارير عن أداء املعلم.

  األخذ باالعتبار التدريب، والتطور املهني املستمر، والشهادات 
العليا التي حصل عليها املعلم أثناء وجوده في رتبة معينة.
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التي  أو األنشطة واملشاريع  الطلبة، كتحصيلهم  تعّلم  نتاجات    
قدموها في صفوف املعلم.

  املبادرات، واإلبداع، والنشاطات املهنية األخرى التي قام بها 
املعلم.

  النشاطات ذات العالقة باملجتمع احمللي.

املعايير اجلديدة احملددة حسب هذه  بناء على  املعلم  أداء  يقيم    
االستراتيجية.

4.24 يتم النظر في طلبات الترقية من قبل جلان ترقية غير مركزية 
تعمل بناء على أسس مقّرة وواضحة، وتقدم تقاريرها إلى اجلهات 
املختصة. ينظر في إمكانية إشراك املعلمني في تقييم طلبات ترقية 

زمالئهم.

4.3 معايير املعلم
وحسب  رتبة،  كل  في  املعلم  معايير  التعليم  تطوير  هيئة  حتدد 
توزيع  إلى  الوصول  االعتبار  بعني  ويؤخذ  والتخصص.  املرحلة 

معقول لنسب املعلمني في كل رتبة.

4.4 منح رخصة مزاولة املهنة
رخصة  ليمنح  املعلم  تقييم  آلية  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة  حتدد    

مزاولة املهنة في نهاية فترة التجربة )غير مثبت(. 

التعليم، فيمنحون  الذين يعملون حاليا في مهنة  املعلمون  أما    
رخصة مزاولة املهنة أوتوماتيكيا )أي دون تقييم(، إذا كانوا مؤهلني 
تربويا، وبعد حصولهم على دبلوم التأهيل التربوي إذا كانوا غير 
مؤهلني تربويا، وبعد حصولهم على درجة البكالوريوس إذا كانوا 
من حملة شهادة الدبلوم املتوسط. ويعطى املعلم الذي يعمل في 
على  احلصول  شروط  استيفاء  حلني  مؤقتة  رخصة  حاليا  التعليم 

رخصة دائمة.

التربوي خلريجي اجلامعات غير  التأهيل    تنظر الهيئة في طبيعة 
تأهيل مكّمل،  أو حتدد  الشهادات،  باعتماد  الفلسطينية وتوصي 

من أجل منح رخصة مزاولة املهنة.

4.5 تطوير عملية اختيار وتعيني املعلمني
احلكومية  املدارس  في  وتعيينهم  املعلمني  اختيار  عملية  تطور 

والتابعة لوكالة الغوث، بحيث:

  تركز على تقييم جميع مهارات ومعارف وقيم وتوجهات املتقدم 
لوظيفة املعلم، حسب ما هي محددة في الرؤية في مقدمة هذه 

االستراتيجية.

  تتمتع عملية التقييم بصدق وثبات مقبولني.

  تكون عملية التقييم شفافة، بحيث يعرف املتقدم للوظيفة مسبقا 
جميع أسس التقييم.

  تتيح العملية قدرا من حرية االختيار للمتقدم الختيار املدرسة، 
وللمدير الختيار املعلم.

4.6 تطوير أدوار احتادات ونقابات املعلمني
والتابعة  احلكومية  املدارس  في  املعلمني  ونقابات  احتادات  تشجع 
العالي  التعليم  مؤسسات  مع  بالتعاون  واخلاصة،  الغوث  لوكالة 
و/أو مؤسسات املجتمع املدني املالئمة، على إيالء اجلانب املهني 
لتحسني  وذلك  النقابية،  اهتماماتها  إلى  إضافة  الكافي،  االنتباه 
مشاركتها في اتخاذ القرارات ذات العالقة مبهنة التعليم، كإعداد 
املعلمني،  بني  والتشبيك  املستمر،  املهني  وتطورهم  املعلمني، 
واألبحاث  باملبادرات  والقيام  والتفاعل  اخلبرات،  تبادل  وحتسني 

اإلجرائية التعاونية.

4.7 مجال التوصيات
والتعليم،  التربية  وزارة  قرارات  أساس  التوصيات  هذه  تكون 
وتنطبق قرارات الوزارة على جميع املعلمني العاملني في املدارس 

احلكومية، والتابعة لوكالة الغوث، واخلاصة في فلسطني.

4.8 إطار زمني لتنفيذ التوصيات
  يتم تنفيذ جميع التوصيات حول مهنة التعليم أعاله خالل خمس 

السنوات القادمة، أي بنهاية العام األكادميي 2013/2012.

2009/2008، تعطى األولوية في  الدراسي  العام  ابتداء من    

مهنة التعليم
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تأهيل  غير  من  يعني  ومن  تربويا.  مؤهال  يحمل  ملن  التعيني 
يحصل  أن  إلى  سنويا،  يجدد  خاص  بعقد  تعيينه  يتم  تربوي 
على دبلوم تأهيل تربوي مالئم )حسب املرحلة واملوضوع( في 

مدة أقصاها ثالث سنوات.

  تتوقف الوزارة عن تعيني معلمني غير مؤهلني ابتداء من العام 
الدراسي 2015/2014.

  يعني املعلمون من حملة الدبلوم املتوسط فقط في احلقول التي ال 
توجد فيها برامج بكالوريوس، وحلني تطوير برامج البكالوريوس 

املالئمة. )على سبيل املثال، معلم موسيقى أو فن أو رياضة(.

املؤهلني  وغير  التعليم،  سلك  في  العاملون  املعلمون  يعطى    
للحصول   2020/2019 الدراسي  العام  فرصة حتى  تربويا، 
القرار  اتخاذ  حرية  تترك  )بحيث  مالئم.  تربوي  دبلوم  على 
عليه  احلصول  عدم  أو  تربوي  تأهيل  على  احلصول  حول 

للمعلمني، وخاصة ألولئك الكبار في السن(. 
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5.إدارة النظام 

وال: حتليل الوضع القائمأ

العرض والطلب،  واملالءمة مع احتياجات املدارس
بعض  في  التربية  برامج  في  املقبولني  أعداد  في  جدا  كبير  ازدياد  مؤخرا  حدث 
مؤسسات التعليم العالي، لكن هذه البرامج ال جتتذب أفضل الطلبة من ناحية 
أكادميية، كما إن معظم املقبولني ال يتخصصون في تخصصات تعليمية مطلوبة. 
التعليمية  التخصصات  في  العالي  التعليم  مؤسسات  من  اخلريجني  ونسبة 
تاريخ،  عربية،  لغة  كيمياء،  )فيزياء،  التعليم  ملهنة  الرافدة  والتخصصات 
...الخ( ثابتة، وتشكل حوالي نصف أعداد اخلريجني من اجلامعات احمللية. 
األقصى  جامعتي  خريجو  ويليها  املفتوحة،  القدس  جامعة  خريجو  ويشكل 
اخلريجني  هؤالء  ومعظم  التربوية،  التخصصات  خريجي  معظم  واإلسالمية، 
بالتربية االبتدائية أو تخصصات أدبية يوجد فيها زيادة في العرض.  مختصون 
فقد  ثانية،  ناحية  بتواتر سريع. ومن  اجلامعات  في هذه  الطلبة  يزداد عدد  كما 
أغلقت بعض التخصصات العلمية في كليات التربية في بعض مؤسسات التعليم 
العالي مؤخرا، وذلك بسبب قلة إقبال الطلبة عليها. وأغلق برنامج بكالوريوس 
رياض األطفال في إحدى اجلامعات أيضا بسبب ضعف اإلقبال. كذلك، فإن 
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قليل،  الثانوية  املرحلة  معلمي  لتأهيل  التربية  دبلوم  على  اإلقبال 
مع  جدا،  قليل  الدبلوم  هذا  برنامج  تقدم  التي  اجلامعات  وعدد 
العلم أنه في األعوام اخلمسة القادمة من املتوقع أن تكون الزيادة 
املرحلة  طلبة  أعداد  في  هي  املدارس  طلبة  أعداد  في  الكبيرة 
البرامج  هذه  على  اإلقبال  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  ولكن  الثانوية. 
حاليا،  كمعلم،  العمل  ميكن  ألنه  األحيان،  من  كثير  في  قليل، 

دون إعداد تربوي مالئم.

املتقدمني يفوق  التعليمية، فإن عدد  بالنسبة للمتقدمني للوظائف 
الطلب  من  أكثر  فالعرض  عام،  وبشكل  املعينني.  عدد  أضعاف 
بالنسبة للمعلمني؛ حيث توجد حاجة حلوالي 3000 معلم سنويا 
وقد  واخلاصة.  والوكالة  احلكومية  التعليم  قطاعات  جميع  في 
قبل في العام املاضي في مدارس وزارة التربية حوالي ألفي معلم 
كبير  تراكم  يؤدي لوجود  األمر  متقدم. وهذا  ألف   38 من أصل 
أو غير  املؤهلني  املتقدمني، سواء  كبيرة من  السنوات ألعداد  عبر 
املؤهلني لوظيفة التعليم. ويظهر أن بعض الوظائف، مثل وظائف 
اإلرشاد التربوي، معلم اللغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية 
بكثير  أقل  اإلقبال  بينما  غيرها،  من  أكثر  إقبال  عليها  االبتدائية 
والرياضيات،  تخصصاتها،  بجميع  العلوم  معلم  وظائف  على 
وزارة  وتتبنى  هذا،  املعلومات.  وتكنولوجيا  واحلاسوب، 
 2011-2007 الثانية  العالي في خطتها اخلمسية  التربية والتعليم 
حسب  العالي  بالتعليم  لاللتحاق  الطالب  توجيه  على  العمل 
التخصصات الضرورية، وحسب حاجة املجتمع، وكذلك العمل 
على إيجاد نظام خاص يضمن ترشيد وتنظيم توزيع الطلبة حسب 

التخصصات في مؤسسات التعليم العالي.

تأهيل  نظام  إدارة  في  الوزارة  دور 
املعلمني

والتعليم  التربية  املعلمني في وزارة  تأهيل  نظام  إدارة  اعتبار  ميكن 
لتأهيل  سياسة  توجد  ال  حيث  الكافي،  بالشكل  متطورة  غير 
املعلمني في فلسطني. والوزارة ال تقوم بدورها الكامل حسب ما 
ينص عليه القانون في اإلشراف على برامج تأهيل املعلمني ما قبل 
اخلدمة وتنظيم هذه البرامج. كذلك، فهي تقبل املتقدمني لوظيفة 
بتأهيل  أو عدمه، وتقوم  التربوي  تأهيلهم  النظر عن  معلم بغض 
التطور  على  التركيز  من  بدال  أوليا  تأهيال  اخلدمة  أثناء  املعلمني 

املهني املستمر.

كذلك فإن عملية حفظ وحتسني اجلودة في تأهيل املعلمني، سواء 
اآلليات  في  أو  والنوعية،  واجلودة  االعتماد  هيئة  مستوى  على 
الداخلية حلفظ وحتسني برامج تأهيل املعلمني ما قبل وأثناء اخلدمة 
الوكالة،  اجلامعات،  )الوزارة،  املختلفة  اجلهات  تقدمها  التي 
مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة( بحاجة إلى تطوير، خاصة 
في ظل تبني الوزارة ملوضوع متابعة وضبط جودة العملية التعليمية 
التعليم  وضبط  مراجعة  وكذلك  العالي،  التعليم  مؤسسات  في 

املفتوح، وذلك في خطتها اخلمسية الثانية 2011-2007.

وتوجد حاجة لتطوير الكوادر البشرية املساندة للمعلمني، كاملدراء 
واملشرفني، واملدربني وأساتذة اجلامعات في مجال التربية. وهناك 
نقص كبير في األبحاث حول تأهيل املعلمني في فلسطني، وحول 

نشر وتبادل اخلبرات حول تأهيل املعلمني.

ثانيا: متهيد للتوصيات
الكمية  اجلوانب  تنظيم  ضرورة  القائم  الوضع  حتليل  من  يتبني 
وجود  يتبني  كما  التعليم.  مهنة  على  والطلب  بالعرض  املرتبطة 
حاجة حلفظ وحتسني عملية إعداد املعلمني وتيسير تطورهم املهني 
املستمر. وأخيرًا، يتبني ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم العالي 
اخلدمة  قبل  ما  املعلمني  تأهيل  نظام  إدارة  على  قدراتها  وتطوير 

وأثناءها.

ثالثا: التوصيات
تأهيل  نظام  إدارة  في  والتعليم  التربية  أدوار وزارة  بتطوير  يوصى 

املعلمني، وتنظيمه، واإلشراف عليه. وهذا يتطلب:

5.1 حتسني أداء الوزارة  في تنظيم 
عملية إعداد املعلمني واإلشراف عليها، 
بحيث يتخرج طلبة-معلمون جيدون، 
وبأعداد تالئم احلاجة للمعلمني في 

املدارس الفلسطينية. 
التعليم  مؤسسات  في  داخلية  آليات  تطوير  على  التركيز   5.11
العالي حلفظ وحتسني جودة برامج إعداد املعلمني أثناء اعتماد هذه 
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البرامج من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.

نظام  حسب  دوري  بشكل  املعلمني  إعداد  برامج  اعتماد   5.12
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.

5.13 حتفيز الطلبة ذوي القدرات العالية لاللتحاق ببرامج إعداد 
املعلمني، وحتفيز الذكور أيضا، وخاصة في التخصصات املطلوبة 
املنح  توفير  أو  منح،  توفير  أو  األقساط  )تخفيض  املدارس  في 

الكاملة مقابل تعاقد مبّكر للعمل كمعلمني، على سبيل املثال(.

حول  بدراسات  اجلامعات،  مع  بالتعاون  الوزارة،  قيام   5.14
نوعية خريجي برامج إعداد املعلمني املختلفة وأدائهم. 

5.15 حتسني التوازن بني العرض والطلب من خالل:

اجلامعات  خريجي  باالعتبار  تأخذ  تخطيطية  بدراسات  القيام    
املعلمني  من  لالحتياجات  والتوقعات  وغيرها،  الفلسطينية 
املعلم  لوظيفة  املتقدمني  وطبيعة  والتخصص،  املرحلة  حسب 

في وزارة التربية وفي وكالة الغوث.

من  املختلفة  املعلمني  إعداد  برامج  في  املقبولني  أعداد  ترشيد    
شهادة  معدل  وحتديد  املقبولني،  ألعداد  سقوف  حتديد  خالل 
صالحيات  حسب  وذلك  للقبول،  األدنى  العامة  الثانوية 

الوزارة احملددة في قانون التعليم العالي للعام 1998. 

  نشر نتائج الدراسات حول العرض والطلب، بشكل دوري، 
برنامج  التخرج من  بعد  إمكانية توظيفه  الطالب على  ليتعرف 

محدد إلعداد املعلمني.

والتعليم  التربية  وزارة  بتزويد  املعلمني  إعداد  برامج  إلزام    
بإحصائيات عن نسب خريجيها امللتحقني مبهنة التعليم، لتقوم 

الوزارة بتجميعها وحتليليها ونشرها.

تنظيم  في  الوزارة  أداء  حتسني   5.2
عملية التطور املهني املستمر للمعلمني، 

واإلشراف عليها.
جوانب  عن  املسؤولة  الوزارة،  داخل  اجلهات،  حتديد   5.21
مختلفة محددة )إشراف واعتماد، أو تنظيم، أو تقدمي خدمات( 
من عملية تأهيل املعلمني أثناء اخلدمة، وبحيث تتالءم مع التوصية 
السابقة )3.2( حول املوضوع. )على سبيل املثال، من يعتمد برامج 
تأهيل املعلمني أثناء اخلدمة واملؤسسات التي تقدم هذه البرامج؟ 
التطور  عن  الوزارة،  داخل  املسؤولة،  اجلهة/اجلهات  هي  ما  أو 
املهني املستمر للمعلمني وغيرهم من العاملني في مجال التربية، 

كاملدراء، أو املشرفني التربويني، أو املرشدين التربويني؟(.

املهني  التطور  لبرامج ونشاطات  املزودة  املؤسسات  اعتماد   5.22
املستمر، واعتماد برامجها بشكل دوري من خالل تقييمها حلفظ 
وزارة  داخل  اجلهات  على  هذا  وينطبق  البرامج.  جودة  وحتسني 

التربية والتعليم، التي تقدم برامج تطور مهني مستمر. 

5.23 استخدام املشرفني التربويني ومدراء املدارس املعايير اجلديدة 
في حتديد احتياجات املعلمني للتطور املهني املستمر، )وكما تت 

التوصية به في التوصية 4.23(.

القيام  على  الوزارة  قدرات  حتسني   5.3
باملهام السابقة، ودعمها للقيام بهذه املهام.

في  مبا  والتعليم،  التربية  وزارة  في  البشرية  املوارد  تطوير   5.31
واإلداريني  واملشرفني  للمدراء  املستمر  املهني  التطور  توفير  ذلك 

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 U
N

IC
EF

-o
Pt

/S
te

ve
 S

ab
el

la



44

ا�سرتاتيجية اإعداد وت�أهيل املعلمني يف فل�سطني

تت  )كما  املركزي،  الوزارة  جهاز  وفي  املختلفة،  املديريات  في 
التوصية به في التوصية 3.32(

لتستطيع  واجلودة  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  قدرات  تطوير   5.32
اعتماد برامج إعداد املعلمني بشكل دوري وفقا لنظام الهيئة.

 Educational( التربوي  املعلومات  إدارة  نظام  تطوير   5.33
في   )Management Information System - EMIS
املستمر،  املهني  للتطور  االحتياجات  لتحديد  خاصة  الوزارة، 

ولتحسني التوازن بني العرض والطلب.

لتلبية  والتعليم  التربية  وزارة  في  مركزية  أقل  نظام  اعتماد   5.34
املدارس  وتكني  أفضل  بشكل  واملعلمني  املدارس  احتياجات 
واملعلمني. وتأتي أهمية ذلك خاصة في ما يتعلق بتعيني املعلمني 
حسب حاجة املدرسة ورغبة املعلم، وفي حتديد احتياجات التطور 
املهني املستمر للمعلم، وربطه بتحسني املدرسة، وفي إعطاء دور 
والتطور  املدرسة  حتسني  نشاطات  تصميم  في  واملدرسة  للمعلم 

املهني للمعلم.

مع  بالتعاون  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  إنشاء   5.35
وزارة  جهود  لتدعم  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة  املعنية،  األطراف 
مجال  في  واجلودة  لالعتماد  الوطنية  والهيئة  والتعليم  التربية 
إعداد وتأهيل املعلمني، وتيسير تطورهم املستمر. وتكون الهيئة 
ونقاباتهم،  واحتاداتهم  املعلمني  عن  ممثلني  من  ومكونة  مستقلة، 
وتطورهم  املعلمني  إعداد  مجالي  في  العاملة  املؤسسات  وعن 
املهني املستمر، وتقدم توصياتها للوزارة والهيئة الوطنية لالعتماد 

واجلودة في املجاالت اآلتية: 

  تطوير معايير لبرامج إعداد املعلمني.

  تطوير معايير لبرامج إعداد املختصني بالتربية اخلاصة، واإلرشاد 
املدرسي.

  تطوير معايير لبرامج التطور املهني املستمر للمعلمني.

  حتديد شروط الترقية للمعلم من رتبة إلى أخرى.

املرحلة  حسب  وذلك  رتبة،  كل  في  املعلم  معايير  حتديد    
والتخصص.

  حتديد آلية تقييم املعلم ليمنح رخصة مزاولة املهنة.

حتديد معايير لبرامج إعداد املديرين واملشرفني التربويني.

5.4 اتخاذ القرارات حول تنفيذ 
االستراتيجية وتنفيذها

إلعالن  زمني  جدول  بتحديد  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم   5.41
هذه  تنفيذ  ولبدء  التوصيات  هذه  على  املترتبة  املختلفة  القرارات 

القرارات.

لتنفيذ  املطلوب  التغيير  بإدارة  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم   5.42
الندوات  عقد  طريق  عن  املثال،  سبيل  على  القرارات،  هذه 
وإرسال التعميمات للمسؤولني عن برامج تأهيل املعلمني ما قبل 
اخلبرة وأثناءها، وعن طريق تعريف املدراء واملعلمني في املدارس 

املختلفة باالستراتيجية وتهيئتهم لها.
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الئحة بأسماء أعضاء اللجنتني املرجعية واالستشارية

املجموعة املرجعية:
املؤسسةاالسم

وزارة التربية والتعليم العاليبسام مناصرة
املورد / مركز تطور املعلمإسماعيل جنوم

جامعة القدس املفتوحةإسراء أبو عياش
وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للكلياترئيف شبانة

جامعة بيرزيترمزي ريحان
وزارة التربية والتعليم/ اإلدارة العامة لإلشراف والتدريبزاهر عطوة

اجلامعة اإلسالميةسناء أبو دقة
وزارة التربية/ مركز املناهجعثمان عامر
اإلدارة العامة للتخطيطمأمون جبر

وزارة التربية/ مركز املناهجمراد عوض الله
وزارة التربية والتعليم /اإلدارة العامة للقياس والتقوميمحمد مطر
مركز القطان/ رام اللهوائل كشك

وكالة الغوثوحيد جبران
املعهد الوطني للتدريبوليد إحشيش

وزارة التربية والتعليم العاليمليس العلمي
جامعة النجاح الوطنيةأحمد عوض

جامعة القدس املفتوحةنادر أبو خلف
وزارة التخطيطإبراهيم درعاوي

جامعة اخلليلعلم الدين اخلطيب
جامعة بيت حلمهالة ميني

مركز إبداع املعلمحذيفة جالمنة
جامعة القدسغسان سرحان

وكالة الغوث الدوليةناصر السعافني
جامعة بيرزيت خولة شخشير- صبري

وزارة التربية والتعليم العاليزيد قمحية
وزارة التربية والتعليم العاليمحمد السبوع
وزارة التربية والتعليم العاليبصري صالح
وزارة التربية والتعليم العاليسعادة حمودة

وزارة التربية والتعليم العاليثروت زيد

املجموعة االستشارية:
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وزارة التربية والتعليم العاليتوفيق الطاهر
وزارة التربية والتعليم العاليسعاد القدومي

وزارة التربية والتعليم العاليشهناز الفار
وزارة التربية والتعليم العالينصر عوض
مدرسة الفرندزعمر عساف

مؤسسة مددجاكلني صفير
مؤسسة التعاونتفيدة جرباوي

Signe Marie Breivikمكتب التمثيل النرويجي
Shao Potungاليونسف
اللجنة الوطنية لليونسكومحمد كمال جبر

اجلامعة اإلسالميةعليان احلولي
جامعة األقصىتيسير نشوان
جامعة األزهرمحمد عليان

جامعة بيرزيتماهر احلشوة

منسق اإلستراتيجية:
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