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  املقدمة 

يعتمد تحقيق الجودة يف التعليم يف الدرجة األولى وقبل كل شيء، ىلع نوعية املعلمين يف املجتمع. وتعتبر جودة التعليم 

سينات ىلع تعّلم الطالب ( هي العامل األكثر حيوية يف إدخال   ,Hanushek & Rivkin, 2006; 2012; OECDالتح

). وقد دفع السعي إلى تحقيق الجودة يف التعليم، واملعلمين، والتدريس، والتعّلم ، نظم التعليم يف أنحاء العالم، إلى  2005

)) تســـتخدم لتوجيه عمليه تحديد وتطوير الجودة يف تعليم املعلمين وتدريبهم،       competencyتطوير توصـــيفات للكفاية    
  يف مستويات ما قبل الخدمة وأثنائها.  

لقد أوضــحت  وزارة التربية والتعليم العالي يف فلســطين تطلعاتها، الهادفة إلى تحقيق تحســينات كبيرة ودائمة يف نوعية  
ستراتيجية إ    سطين، من خالل ا سطين ( التعليم يف فل ضرورة      2008عداد وتأهيل املعلمين يف فل ستراتيجية  ضح هذه اال ). وتو

تحقيق الجودة يف التعليم عن طريق رفع مستوى مهنة التعليم وتدريب املعلمين. ويتطلب هذا اصالح التعليم األولى للمعلم،   
ســـة لتوجيه وقيادة هذا التحســـن، هي وتعزيز فرص اســـتمرار التطور املهني للمعلمين يف الخدمة. ولعل إحدى األدوات الرئي

  ).CDTP 2012املعايير املهنية للمعلمين (هيئة تطوير مهنة التعليم، 

ينبغي عدم التقليل من أهمية تطوير املعايير املهنية للمعلمين يف فلسطين. لقد أصبحت املقاربات  املستندة إلى املعايير    
ين يف أنحاء العالم، بما يف ذلك البلدان ذات االقتصادات الناشئة. وألجل   منتشرة بصورة متزايدة يف نظم إعداد وتأهيل املعلم  

، يصــف بوضــوح أنواع كفاياتإظهار أن املعلم قد حقق املعايير املهنية املطلوبة، طورت أنظمة التعليم يف العالم توصــيفا لل
ي تعكس التدريس الفعال يف القرن الحادي    املعرفة، والفهم، واملهارات، والقيم، واملعتقدات، واملواقف، واالســـتعدادات، الت    

  العشرين ضمن سياقات تربوية محددة.
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، التي يمكن استخدامها لتوجيه كفاياتتم تكليف املكون الثاني ملشروع تحسين إعداد وتأهيل املعلم، بمهمة وضع إطار من ال  
بالحاجة إلى رفع مســـتوى جودة مهنة      احتياجات التنمية املهنية املســـتمرة للمعلمين يف الخدمة، ىلع خلفية االعتراف          

كان أكثر تعليما ومهارة. لقد جرى تطوير مؤشـــر التطور املهني للمعلم             حاجات املجتمع املتغيرة لســـ التعليم، وذلك لتلبية 
  الالزمة لتلبية هذه الحاجات.  الكفايةالفلسطيني لتوفير إطار 

 ؟كفاياتما هي ال -1
صطلح   شخص القيام به، واتجه إلى       الكفايةابتعد فهم م سابقة، حول ما يمكن لل صيفات غير مترابطة  يف العالم كثيرا عن تو

كاملة ، التي تعكس            فة، والفهم، واملهارات، والقيم املت ية، لتطوير وتطبيق تراكيب أكثر تعقيدا من املعر تركيز أكثر شـــمول

). يمكن إدراك هذا  الفهم يف Rychen and Salagnick (2001, 2003العمل اليومي للمعلمين ضمن سياقات معينة (  

سكنز وديكن    شرحان بأن "  )Hoskins & Deakin Crick (2010: 122التعريف الذي اقترحه هو شير   الكفاية اللذان ي ت
إلى مزيج معقد من املعرفة، واملهارات، والفهم، والقيم، واملواقف، والرغبة، يؤدي إلى اتخاذ عمل فعال متجسد يف العالم يف 

  مجال معين". 

  ما هو مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني؟ -2

لب تطوير أنوا            لة، تتط نذ فترة طوي قدة م ية مع جل التعليم عمل ية التعّلم من أ فة (   تعتبر عمل فة من املعر  ,Carterع مختل

1990، Leinhardt & Greeno, 1986) ودرايــة بمحتويــات تربويــة ،(Shulman, 1987; Hashweh, 2005; 

Mishra & Koehler, 2006; Turner-Bissett, 2001      ،ومجموعة واســـعة من املهارات التربوية لتنظيم التعّلم ،(
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)، واالســـتعدادات املهنية، بما يف ذلك "القيم، وااللتزامات، واألخالق       Freiberg & Driscoll, 2000والتعليم، والتقييم (

). ونظرا للتعقيدات املوجودة يف تنظيم املعرفة، وتنمية املهارات، وتطوير االســـتعدادات       NCATE ،2001 ،19املهنية" ( 
  التدريس بمعدالت مختلفة طوال حياتهم الوظيفية.  كفاياتاملهنية، فمن املتوقع أن يقوم املعلمون بتطوير 

صيفا لل      سطيني للمرة األولى، تو شر التطور املهني للمعلم الفل سطينيين.        كفاياتيوفر مؤ صا للمعلمين الفل صي ضعت خ التي و
هارها بصورة  األساس التي يجب ىلع املعلمين يف الخدمة، أن يكونوا قادرين ىلع تطويرها وإظ  كفاياتويحدد هذا التوصيف، ال 

تدريجية طوال حياتهم الوظيفية؛ منذ بداية دخولهم املهنة بصــفتهم معلمين جددا، إلى أن يصــبحوا معلمين متمرســين ذوي 

)، PSTPاألســـاس أيضـــا بإجراءات التقدم يف برامج التدريب النوعية/ برنامج التدريب املهني املوحد ( كفاياتخبرة. وترتبط ال
  يد مدى تحقيق املعلمين للمعايير التي تعتبر ضرورية للمعلم املؤهل.وتوفر بالتالي وسيلة لتحد

العامة املطلوبة من املعلمين؛ بينما يشير القسم  كفاياتالى قسمين واسعين. يحتوي األول ىلع ال يةات  األساس يتنقسم الكفا 
ية يف غرفة الصـــف، ويف تفاعلهم مع    التدريس املحددة التي يحتاج املعلمون إليها لتطوير العمل بفعال        كفايات  الثاني الى  

بة  لة ىلع        الطل هذه املرح قة يف  هذه الوثي يات   وغيرهم. وتركز  فا حدد مؤشـــر التطور املهني للمعلم     ك حددة. وي تعليم م

  فرعية للمعلمين والتدريس، وهي كالتالي: كفاية  16أساس تحتوي ىلع  كفاياتالفلسطيني ثالث 

 التخطيط للتعليم والتعلم. .1

 وتسهيل التعّلم.التعليم  .2

 تقييم وتقدير نتائج التقدم يف التعّلم وتقديم التقارير عن ذلك. .3
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التعليم األساس كتسلسل تطوري يضم أربعة مستويات من الوصفيات، هي املستوى األساس، واملستوى           كفاياتيتم ترتيب 
القادر، واملستوى البارع، واملستوى املتميز. وقد صممت هذه املستويات األربع لتشير إلى تقدم املعلمين خالل عملهم يف      

رفة مهنية، وفهم، ومهارات، وقيم، ومواقف أوســع وأعمق املهنة واكتســابهم املزيد من الخبرة، كلما اســتطاعوا تطوير مع
هذه ال     يات  وأكثر فعالية.  يد عمقا وشـــمولية             كفا نه يمكن أن يجري تطويرها دائما إلى درجات تتزا ية، بمعنى أ هي تطور

محددة ىلع مســـتويات متعددة، ويف فترات مختلفة من       كفايات  باســـتمرار. ومن املرجح أن يظهر العديد من املعلمين     
حياتهم املهنية، ويعكس هذا مجاالت القوة الفردية للمعلمين، واملجاالت التي قد تتطلب املزيد من   التطوير، ويتمثل هذا            

  فيما يلي:

  ، هي التي يتوقع أن يظهرها املعلمون الجدد يف املهنة.األساس كفاياتالمستوى 

ها من خالل الخبرة وال ، القادرة  كفايات   المســـتوى  تطور املهني املســـتمر. ويجب أن يكون املعلم عند    التي يمكن تطوير

  املستوى الثاني. كفاياتاملستوى األول، ومعظم  كفاياتالوصول إلى هذا املستوى، قادرا ىلع استعراض جميع 

تعكس معرفة، وفهما، وممارســـة ابداعية،  ومن املرجح أن تكون لدى املعلمين من ذوي الخبرة  البارعة، كفاياتالمســـتوى 

العالية، الذين التزموا بالتطور املهني املســتمر واالبتكار. ومن املتوقع أن يكون املعلم يف هذا املســتوى قادرا ىلع اظهار 
  ثالث. املستوى ال كفاياتاملستوى األول والثاني ومعظم  كفاياتجميع 
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تعليمية متخصصة، من املتوقع أن تتوفر لدى معظم املدرسين املوهوبين     كفاياتهي باألساس،  املتميزة  كفاياتمستوى ال 

املستويات األول والثاني   كفاياتوذوي الخبرة. ويتوقع من املدرسين ىلع هذا املستوى، أن يكونوا قادرين ىلع استعراض     
املحددة، تسمح لهم بالقيام  كفاياتيكون املعلمون املتميزون قد طوروا عددا قليال من الوالثالث. إلى جانب ذلك، يتوقع أن 

  بأدوار قيادية يف مجاالت محددة يف مدارسهم او مناطقهم.

يشــكل املعلمون مســتقبل مجتمعاتهم من خالل الطريقة التي يعملون بها مع األطفال الذين يدرســونهم، وال يشــمل هذا  
ل وفهمهم ومهاراتهم وحسب، وإنما يشمل أيضا، تعزيز القيم اإليجابية، واملعتقدات، واملواقف بينهم،    تطوير معرفة األطفا

تجاه التعّلم والطريقة التي يتصـــرفون ويتعاملون بها مع اآلخرين. يمكن اعتبار القيم قوة داخلية دافعة، توجه تصـــرفات            
ج املعلمون من أجل غرس القيم اإليجابية واملعتقدات واملواقف، األفراد، ملا يعتبرونه ذا أهمية أساسية يف حياتهم. ويحتا  
ــة اليومية ويف التفاعل مع  ــتند هذه ال طلبتهمأن يكونوا قدوة يف املمارس ــاس والفرعية ىلع  كفاياتوغيرهم. وتس األس

  س والفرعية.األسا كفاياتبيانات لثماني قيم أساسية، تعتبر ضرورية لدعم التعّلم والتعليم الفعالين، وتطوير ال

ــاس والفرعية، والقيم، واملعتقدات،     كفايات  يمثل الجدول التالي توصـــيف الكفاية  ويوفر نظرة عامة حول          التدريس األسـ
  واملواقف التي تساندها، وتعتبر ضرورية بالنسبة للمعلمين الفعالين. 
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  توصيف كفايات التطور المهني للمعلم الفلسطيني

تقييم نتائج التعّلم وتقدمه وإعداد التقارير الخاصة    التعليم لتسهيل التعّلم  والتعليمالتخطيط للتعّلم 
  بذلك

 محتوى الموضوع.-1
 المنهاج الفلسطيني. -2
 العوامل التي تعزز التعّلم. -3
 العوامل التي تعيق التعّلم. -4
يم                        -5 ل ع ت ل تخطيط وا ل بين ا لربط  ا

  والتقييم.

 بيئة التعّلم.-6
 استراتيجيات التعليم ومصادره. -7
بالتكنولوجيا    -8 التعّلم والتعليم المعززين 

)TELT.( 

 استراتيجيات للسلوك اإليجابي. -9
 مقاربات للممارسة الجامعة. -10
  الربط بين مواد المنهاج.-11
  االتصال الفعال-12
  التعلم مدى الحياة -13

  تقييم استراتيجيات التعّلم.-14
  التقييم إلغناء التخطيط.-15
  .بةالطلإعداد التقارير عن تقدم -16
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  التدريس املهنية.  كفاياتالقيم، واملعتقدات، واملواقف املهنية األساس،  إلسناد  

أحب واحترم األطفال واهتم بصالحهم العام.-1
 جميعهم. الطلبةقّدر املمارسة الجامعة وتعلم  -2

 بصفتهم شركاء أساسيين يف العملية التعليمية. الطلبةانظر إلى  -3

كن ىلع قناعة بأن  بإمكان كل تلميذ أن يحقق توقعات عالية، لكن واقعية، وأن املعلمين يقومون بدور هام يف التســـهيل ىلع                  -4
 لتحقيق امكانياتهم الفردية. الطلبة

 لتكن لديك مواقف إيجابية، ومرنة، تجاه التغيير وااللتزام بالتطور املهني املستمر. -5

 التعليم، من خالل فحص املمارسة الذاتية، وإخضاعها للتساؤل واملناقشة. اعتمد مقاربة تأملية ونقدية تجاه -6

 لتكن لديك مواقف إيجابية تجاه العمل الجماعي والتعاون. -7

 واألطراف املعنية بتعليم األطفال.  الطلبةاعتمد معايير عالية من املمارسة األخالقية يف جميع التعامالت مع  -8
  

 يا للمعلمني؟ملاذا يعتبر توصيف الكفاية ضرور -3
ــه، وأدوار معلميه، ويمكن أن          كلما تغير املجتمع وأصـــبح أكثر تعقيدا، تزداد التوقعات واملتطلبات من نظام التعليم، ومدارسـ

صيف الكفاية  شفافية وتحديد مجموع ال       يجعل تو ضفاء ال سين، من خالل إ ضوحا، حول ما هو متوقع من املدر  كفاياتاألمر أكثر و
  التي تعتبر مهمة لتطور املعلمين، كي يكونوا قادرين ىلع إظهارها يف عملهم اليومي يف الصف والبيئة املدرسية األوسع. 

املعلم أن يوفر إطارا مفصال وواضحا، يوجه ويثري تصميم البرامج األولية إلعداد املعلمين، وبرامج التطور     كفاياتلتوصيف   يمكن
ذلك يمكن اســتخدام توصــيف الكفاية الذي يتم إعداده بشــكل متناســق ومدروس، لربط مراحل املهني املســتمر. إضــافة إلى 

ــار تعّلم مترابط مدى  ITEالتعليم الثالثة إلعداد املعلمين األولّي (   )، وتعيينهم، وتوفير التطوير املهني املســـتمر، لخلق مسـ
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، OECD 2005د منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (الحياة، لتوجيه إعداد وتدريب املعلمين طوال حياتهم الوظيفية. وتؤك

وتعيينهم، هي يف غاية األهمية لضـــمان بداية جيدة للمهنة". كما            ) أن "برامج جيدة التنظيم إلعداد املعلمين الجدد   95ص 
كانية يمكن أن يســـتخدم توصـــيف الكفايات يف وضـــع برامج تطوير مهني فعالة ومتماســـكة. ولربما كان األكثر أهمية هو إم

استخدامه إطارا مرجعيا ملساعدة املعلمين ىلع فهم وإثراء ممارساتهم، وتحديد مواطن القوة لديهم، واحتياجاتهم التطورية،    
  وتوفير التوجيه لهم يف عملهم اليومي يف التخطيط والتدريس وتقييم التعّلم.

  كيف جرى تطوير املؤشر ؟ -4
ر وســلســلة من جلســات النقاش. كما جرى اغناؤه من خالل تحليل أفضــل    جرى تطوير املؤشــر، بالعودة إلى عدد من املصــاد 

 ) وايرلندا الشمالية، DfE, 2011( وتوصيفاتها، يف عدد من البلدان، بما يف ذلك إنجلترا    املمارسات يف تطوير أطر الكفايات 

)GTCNI, 2011 ) والعودة إلى العديد من البحوث   )، 2014)، وأســـتراليا (قســـم التعليم والتدريب،     2013) واالتحاد األوروبي

 ;Caena, 2011; Danielson, 1996( كفايات  واملقاالت األكاديمية حول التنمية، واســـتخدام النظم القائمة ىلع ال        

Gilberts & Lignugaris-Kraft, 1997; González & Wagenaar, 2005; Hagan, 2007; Pepper, 

2011; Roelhofs, & Sanders, 2007    ــين يف وزارة التربية ــلحة الرئيس ــحاب املص ــوع نقاش مع أص ). كما كان موض
  والتعليم، والجامعات، واملجموعات البؤرية من املعلمين. 
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ستمرار            شر با ست ثابتة، ويحتاج املؤ سطيني لي شر التطور املهني للمعلم الفل سخة من مؤ من املهم أن ندرك اآلن أن هذه الن
ضوء استخدامه يف مجال العمل، وبالعودة إلى املعرفة املستجدة، وفهم مكونات التعّلم    إلى إعادة نظر وتقييم وتجديد ، ىلع 

  والتعليم الفعالين.

  ماذا يعني املؤشر بالنسبة للمعلمني. -5
جرى تصــميم توصــيف الكفايات  يف مؤشــر التطور املهني للمعلم الفلســطيني، لتوفير خارطة طريق تحدد مكانة املعلم من  

شر التطور          حيث كفاءته ا ستخدام مؤ صدد ا ستمر للمعلمين. ويمكن يف هذا ال ضح للتطور املهني امل ملهنية، وتوفير اتجاه وا
  املهني للمعلم الفلسطيني لتحقيق أغراض متعددة بما فيها:

 تحديد مجموعة من املعارف واملهارات والقيم الخاصة باملعلمين، وبالتالي زيادة الحس املهني. -1

لمعلمين وغيرهم من أصحاب املصلحة، ملا تنطوي عليه مهنة التدريس، ودور املعلم ومسؤولياته؛ ما    توفير صورة واضحة ل   -2
 يؤدي الى تعزيز مهنيته.

 اإلعداد وما بعدها. ، التي يجب أن يتم تطويرها خالل سنةكفاياتتوفير املعلومات للمعلمين الجدد حول تشكيلة من ال -3

 لمين الجدد.توجيه املعلمين ذوي الخبرة الرشاد املع -4

 تشجيع املعلمين ىلع املشاركة يف التأمل الذاتي، والتقييم الذاتي، وتحديد احتياجات التطور املهني الشخصي. -5

 الالزمة. كفاياتتحفيز املعلمين ىلع املشاركة بفعالية يف التطوير املهني املستمر لل -6

 التي يحتاجونها. كفاياتللحصول ىلع ال وضع أساس سليم ملقدمي خدمات التدريب، للتخطيط وتوفير فرص للمعلمين -7

 توفير إطار من املفاهيم املشتركة واللغة، يسهل الحوار املهني بين العاملين يف مهنة التدريس. -8
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 املعلمين يف كفاياتيمكن أن يستخدم مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني أيضا، من أجل تطوير أدوات لتقييم     
  مختلف مراحل حياتهم املهنية، مثال:

 التعيين.  يف تقييم املعلمين الجدد بعد فترة من 

  .يف تقييم املعلمين يف مراحل مختلفة من حياتهم املهنية 

 

  كيف ميكن استخدام املؤشر؟ -6
سعة من           شكيلة وا ستخدمه ت سطيني، بحيث يمكن أن ت شر التطور املهني للمعلم الفل صميم مؤ ا املهنيين التربويين ، بمتم ت

  يف ذلك املعلمون العاملون، ومدربو املعلمين يف دورات التطوير املهني، واملشرفون التربويون، ومدراء املدارس.

التي يحتاجونها للتطور باضطراد طوال حياتهم املهنية. ويمكن بالتالي ان تستعمل  كفاياتيوضح املؤشر بالنسبة للمعلمين، ال
املعلمين القيام بالتقييم الذاتي، والتأمل بممارستهم، وتحديد مكامن قوتهم  الشخصية، واملجاالت التي يمكن    وسيلة لتمكين  

  هم إضافيا، ووضع أهداف لتحسنهم الذاتي.كفاياتأن يركزوا عليها تطوير 

ات التدريبية، التي توفر يمكن ملدربي املعلمين اســتخدام مؤشــر التطور املهني للمعلم الفلســطيني، أداة إلثراء تصــميم الدور 
التي يحتاجونها. هذا يعني تحديد  كفاياتالفرص للمعلمين للمشاركة يف التطور املهني املستمر، والتي تسمح لهم بتطوير ال   

ىلع أفضــل نحو، من حيث فهم املعارف  كفاياتأكثر أســاليب نشــاطات التعليم والتعلم فعالية، التي يمكنها أن تخدم تطوير ال
  واملهارات، وكيف يمكن رصد هذا التطور، ودعمه، وتقييم مدى التقدم. 

ــيلة لدعم املعلمين، لتحديد نقاط القوة     ــطيني وس ــر التطور املهني للمعلم الفلس ــرفون التربويون مؤش ــتخدم املش وقد يس
  هم. كفاياتتطور املهني التي تعزز واحتياجاتهم التطورية، وتشجعيهم ىلع االنخراط يف فرص ال
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املعلمين يف مدراســـهم، وبالتالي تحديد نقاط   كفاياتيمكن أن يوفر املؤشـــر ملديري املدارس، معلومات قيمة عن توصـــيف 
ــين القادرين ىلع القيام بأدوار   ــتخدام هذه املعلومات لتحديد املدرس ــورة محددة لدى املعلمين. ويمكنهم بالتالي اس القوة بص

  دية داخل املدرسة، ما يؤدي إلى تحسين املدرسة.قيا

ويتطلب اســتخدام مؤشــر التطور املهني للمعلم الفلســطيني بالطرق املذكورة أعاله، تطوير األدوات التي يمكن أن تدعم تطور، 
صد، وتقييم   شاملة حول ال    كفاياتور شر يتألف من بيانات  لفهم، واملهارات، بتكامل املعرفة، وا كفاياتاملعلمين. وملا كان املؤ

فمن املهم اســتخدام طرق تقييم شــاملة وموثوق بها، بدال من الطرق البســيطة جدا وقوائم املراجعة. ىلع ســبيل املثال، قد  
، من خالل اســـتخدام املحافظ التي يتم كفاياتيكون من األفضـــل رصـــد التقدم الذي يحرزه املعلمون يف تطوير مجموعة من ال

سبيل املثال؛ من دراسات حالة، والبحث اإلجرائي، ومهام حقيقية غنية، ترافقها بيانات   تكوينها بشكل جيد، والت  ي تتألف ىلع 
  منطقية وتأملية، ويوميات التصورات الخاطئة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم أيضا أشكال للمالحظة ونماذج للنقاش.

  مواصلة تطوير املؤشر -7
 كفاياتتعليمية محددة، و كفاياتاملهني للمعلم الفلســطيني، الذي يشــتمل ىلع  تم تصــميم هذه النســخة من مؤشــر التطور

العامة التي كان قد جرى تطويرها وتجربتها. كما يستند إلى ممارسة دولية واسعة، مصممة      كفاياتفرعية محددة، للبناء ىلع ال
املعارف، واملهارات، والقيم، واملواقف ، تتعلق بكفاياتللظروف املحلية يف فلســطين. ويقدم بصــورة واضــحة مجموعة من ال   

املطلوبة من املعلمين العاملين بفعالية يف مراحل مختلفة من حياتهم املهنية. كما أنه يوفر إطارا واضـــحا وفعاال للمعلمين،               
قدراتهم، واملجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. كما يوفر إطارا لت              لذاتي، وتقييم نقاط القوة يف  وجيه وتطوير  للتأمل ا

  هم التعليمية. كفاياتبرامج التدريب والتطور املهني التي تسهل ىلع املعلمين تطوير 
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ومع ذلك، هناك املزيد من العمل، لضمان أن يكون تطبيق املؤشر يف تصميم، وتطوير، وتطبيق برامج تطوير املعلمين املهنية،    
  جتمع ويتميز باالستدامة.صالحا لهذا الغرض، ويناسب احتياجات النظام املدرسي وامل

  توصيات -8
سطيني ىلع نحو           شر التطور املهني للمعلم الفل ضمان تطبيق مؤ صيات التي تهدف إلى  سم مجموعة من التو ضمن هذا الق يت

  فعال، وأن يصبح أداة قيمة ومالئمة، يمكن ان توجه وتوفر االرشاد لتحسين نوعية مهنة التدريس.

ضما   8-1 صة ل سيما      . ينبغي إيالء عناية خا سطيني هذه، وال  شر التطور املهني للمعلم الفل ن ترجمة دقيقة وفعالة لوثيقة مؤ
ضروري ان تكون االختالفات الدقيقة يف      كفاياتفيما يتعلق بال ستوى، ومعايير التقييم. ومن ال شر لكل م املحددة يف املؤ

ىلع املستويات األساس، والقادرة، والبارعة، واملتميزة قد نقلت بشكل     كفاياتاستخدام اللغة، التي تعكس التقدم يف ال 
  واضح.

. ملا كان مؤشــر التطور املهني للمعلم الفلســطيني، يمثل نهجا جديدا تماما يف تحديد ما يعتبر ممارســة فعالة للمعلمين 8-2
ن يفهم جميع أصـحاب املصـلحة، بمن   الفلسـطينيين، ولتجنب مناهج مجزأة وسـوء فهم بين األطراف؛ فإنه من الضـروري بأ   

)، واإلدارة العامة لإلشــراف NIETفيهم املســؤولون يف وزارة التربية والتعليم العالي، واملعهد الوطني للتدريب التربوي (

، وكذلك األكاديميون الجامعيون الذين شــاركوا يف تصــميم واجراء دورات تدريبية، واملشــرفون   DSQ(والتأهيل التربوي (
ــطيني. ولذلك  كفاياتويون، ومدراء املدارس، أن يفهموا تماما  الرؤية، والالترب ــر التطور املهني للمعلم الفلس ، وعمل مؤش

يوصــى بأن يتم عقد عدد من االجتماعات الرســمية ألصــحاب املصــلحة الرئيســين، لضــمان الفهم الكامل، وااللتزام، والدعم،  
  ني، يف تسهيل خدمة التطور املهني املستمر للمعلمين. الستخدام مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطي
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واملســتويات، ينبغي توفير برنامج تدريب مســتمر لجميع مدربي املعلمين الذي  كفايات. لضــمان فهم وتطبيق واضــحين لل8-3
  سيستخدمون مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني؛ سواء لتصميم وتدريس دورات تدريبية أو رصد وتقييم التقدم.

هني املالئمة لالحتياجات    . ينبغي اســـتخدام مؤشـــر التطور املهني للمعلم الفلســـطيني، لدعم تطوير دورات التطوير امل  8-4
التدريبية للمعلمين يف الخدمة، والتي تعزز التطور املهني املســـتمر طوال حياتهم املهنية. وينبغي أن يشـــمل ذلك،           

ستند إلى       صة التي ت ص ستثنائية،       كفاياتتطوير الدورات املتخ ستهدف املعلمين ذوي القدرات اال ستوى الرابع التي ت امل
شاملة، ويف         لتمكينهم من تطوير خبرا سة التعليمية ال سي، واملمار صة يف مجاالت لها حاجة يف املنهاج الدرا ص ت متخ

  التعّلم والتعليم املعززين تكنولوجيا. 

ستخدام مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني و     8-5 ضمان واقعية ومالءمة   كفايات. ينبغي رصد وتقييم ا ه بشكل منتظم، ل
ى بأن يتم تشكيل مجموعات عمل ىلع مستوى املنطقة تضم مدربين، ومعلمين، ومديري    . لذلك يوص كفاياتاالستخدام وال 

مدارس، ومشـــرفين، من أجل توفير تغذية راجعة مســـتمرة للمعهد الوطني للتعليم والتدريب؛  لتحســـين مؤشـــر التطور          
  املهني للمعلم الفلسطيني حسب الضرورة.

مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني، ىلع   كفاياتثر التدريب املتعلق ب. يوصى بأن يتم إجراء بحوث منهجية، لتحديد أ 8-6
سين العاملين، وأثر ذلك ىلع التعليم وتعّلم   كفاياتتطوير  ستخدم نتائج البحث يف معرفة احتياجات   الطلبةاملدر ؛ وان ت

  إجراءات التقييم والتقدير. التدريب املستمر للمعلمين وتحديدها، وتوفير الدورات التدريبية ذات الصلة، وتحسين

 ايات كف . يجب توفير الفرص للمعلمين واملدربين بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي، لتعزيز وتبادل خبراتهم، وتطبيق        8-7
  مؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطيني، وتأثيرها ىلع جوانب التعليم والتعّلم.
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  علمين عن تكاليف السفر للمشاركة يف البرنامج التدريبي، يف أقرب فرصة ممكنة.. يجب حل القضايا املتعلقة بتعويض امل8-8

صة ممكنة، من    8-9 سائل املتعلقة باالعتراف بتدريب املعلمين الذين يعتبرون دون التأهيل املطلوب يف أقرب فر . يجب حل امل
ستكمال العدد املطلوب من وحدات ال    ضع آلية يمكن من خاللها، أن يؤدي ا شهادة    خالل و صول ىلع  تدريب بنجاح، إلى الح

  معترف بها باعتبارهم معلمين مؤهلين. 

ضافة إلى مجاالت               8-10 سا وتعلما، إ سي، تدري سة يف املنهاج الدرا صلة باملجاالت الرئي صة ذات  ص ضع وحدات متخ . ينبغي و
ستخدا         صة، وا شاملة، واحتياجات تعليمية خا سة التعليمية ال سة، مثل املمار م طرق التعّلم والتعليم املعززة الحاجة الرئي

). ينبغي أن توفر هذه الوحدات فرصــا للمعلمين ذوي البراعة العالية ليكونوا مدرســين متخصــصــين،  TELTبالتكنولوجيا (
قادرين ىلع تولي مواقع قيادية يف مدارســهم ومناطقهم، وقيادة بناء القدرات بين فئات أوســع من املعلمين، وتحسـين  

  املدارس.
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  خـاتـمـة 
ــيف ال ــعين ىلع    كفاياتتم تطوير توص ــة والبحث الواس ــطيني، بالعودة إلى املمارس ــر التطور املهني للمعلم الفلس يف مؤش

املســـتوى الدولي فيما يتعلق بتأهيل وتدريب املعلمين باالســـتناد إلى الكفاية. وهو مصـــمم لتلبية احتياجات محددة لتطوير   
شيا مع امل  صيف    املعلمين مهنيا، وذلك تم سات الدولية، والتطلعات الوطنية ملهنة تدريس مؤهلة تأهيال جيدا. ويهدف التو مار

ضيح مجموعة ال  صيف إطارا   كفاياتإلى دعم وتطوير مهنة التعليم، من خالل تو املطلوبة من املعلمين الفعالين. ويوفر هذا التو
ــاد لتطوير دورات التطوير املهني للعاملين خ ــتخدامه أداة فعالة لتقديم التوجيه واإلرش الل تقدمهم يف هذه املهنة. يمكن اس

يمكن التحكم بها لدعم املعلمين العاملين، للتأمل يف، وتقييم، وتحديد نقاط القوة لديهم، ومجاالت املعرفة واملمارســـة التي   
ن التي تم تحديدها، من خالل تحتاج إلى تطوير. إضافة إلى ذلك، فإنه يوفر إطارا ملقدمي التدريب لالستجابة الحتياجات املعلمي  

قدراتهم طوال فترة حياتهم املهنية. وهكذا يمكن             تدعم املعلمين يف تطوير وتحســـين  لة،  تدريبية ذات صـــ تطوير دورات 
سطيني، لدعم املعلمين يف تطوير      شر التطور املهني للمعلم الفل ستخدام مؤ املعرفة املتكاملة، والفهم، واملهارات،  كفاياتا

، لكي يصـــبحوا معلمين ذوي ثقة، وكفاءة، وفعالية يف      )CDTP, 2012(مة لتحقيق املعايير املهنية للمعلمين    والقيم الالز
  فلسطين القرن الحادي والعشرين.

يعتمد التغيير املنهجي الهادف واملســتدام، الذي يمكن أن يحدثه تطبيق املؤشــر، ىلع االلتزام املســتمر والتعاون من جميع   
سترخاء، لتغيير العقليات، وتجربة مفاهيم،    األطراف. كما يعتمد ضا ىلع الرغبة يف تحمل املخاطر للتحرك خارج مناطق اال ذلك أي

وأساليب، وعمليات جديدة، لدعم التطور املهني املستمر للمعلمين. ويعتمد ذلك أيضا ىلع استعداد املدربين والتزامهم بفهم      
ســـتجابة لها. أما العمل الشـــاق املنخرط يف عملية تحســـين نوعية مهنة    الســـياقات، واالهتمامات، واحتياجات املعلمين واال      

املعززة يف معرفة متكاملة، وفهم، ومهارات،  كفاياتالتدريس، فمكافأته هي أن يصـــبح املعلمون قادرين ىلع تطوير وإظهار ال   
ــية، ويف عالقا  ــفوف املدرس ــهم ويف الص ، وتأثيرها ىلع الطلبةتهم مع تؤدي إلى تحوالت يف االخالقيات، واألجواء يف مدارس

  تعّلمهم؛ ما يؤدي الى تحسين املدارس ىلع نطاق واسع.   
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    ملؤشر التطور املهني للمعلم الفلسطينيالتعليم األساس  كفاية

  م والتعليم   : التخطيط للتعلاالولى الكفاية المحورية
  مستويات التقدم

  
  االساس: 1المستوى 

لدى المعلم في هذا المستوى  
  الكفايات االساسية التالية:

  القدرة:2المستوى 
ضافة إلى   سية      ياتكفاالإ االسا

لدى  المسـتوى األول، يكون  في 
توظيف              على   المعلم القــدرة 

  التالية: اتيالكفا

  االتقان: 3المستوى 
إضافة إلى كفايات المستوى   

ثاني، يكون المعلم    األول وال
  كفايات التالية:متقنًا لل

  التميز: 4المستوى 
إضافة إلى كفايات المستوى األول  

يتميز     والثــاني والثــالــث، يكون       
توظيف            في  الكفــايــات     المعلم 

  التالية:
  الفرعية كفاياتال
تطبيق المعرفــة والفهم             1-1

ــوع فــي   لــمــحــتــوى الــمــوضــ
  التخطيط والتعليم.

االســـتفادة من المعرفة والفهم    
بالمناهج       لمواضـــيع ذات عالقة 
الــدراســـيــة وبعض  المفــاهيم  
ــة الرئيســـــة للتخطيط    الخــاطئ

  لتعليم الطلبة

تطبيق معرفة وفهم مواضيع في  
ــة             ــاهيم الخــاطئ المنهــاج والمف

بهــدف   الطلبــةالنمطيــة لــدى 
علم                    ت ل ين ا ــ تحســ ل تخطيط  ل ا

  والتعليم في السياق الصفي

ــة                ــاهيم الخــاطئ تقييم المف
لدى       وتطبيق الطلبة النمطية 

فة  والفهم  لمواضـــيع    المعر
هدف التخطيط     هاج ب في المن
ــين التعلم والتعليم في  لتحسـ

 المدرسي ككل. السياق

ــدعم لمعلمين آخرين من    توفير ال
يم                      ي ق ت يق و ب ط ت ير و طو ت اجــل 
فاهيم      هاج والم مواضـــيع في المن

  الطلبــةالخــاطئــة النمطيــة لــدى 
ــين عملية التخطيط والتعلم   لتحسـ
والتعليم  في غرفة الصـــف والبيئة     

 .المدرسية ككل

فهم             2.1 عرفــة و م يق  طب ت  .
ــطيني بهـدف    المنهـاج الفلسـ

  للتعلم  والتعليمالتخطيط 

 المقرراتاالســـتفادة من معرفة    
الفلســطينية والمنهاج  دراســيةال

ما      لدراســـي إلثراء التخطيط، ب ا
ــائج           نت حول  ــك القرارات  في ذل
ــة،                لتعليمي لتعّلم، واألهــداف ا ا
واختيار محتوى الدروس وأنشطة  
التعّلم، واســـتراتيجيــات التعليم   
في المواضـــيع الدراســـية التي      

  يدرسها.

ستفادة من معرفٍة وفهٍم أكثر    اال
سية عمقا ألهداف    المقررات الدرا

الفلســطينية ومحتواها، وإنشــاء    
ة مع الفلسفة التي   معقولعالقات 

تقوم عليهــا، واألهــداف العــامــة 
للمنهاج الفلسطيني األوسع، من    

المحتوى إلثراء         مواءمــة   أجــل
ــذي               طرق  مبتكرة للتخطيط ال

  يلبي  
  .هموخبرات الطلبةاحتياجات 

تطبيق معرفة وفهم حقيقيين   
الـــمـــقـــررات الـــدراســـــيـــة  
الفلسطينية والمنهاج األوسع،   

تعّلم  نتائج  صـــياغة   من أجل  
بة، واهداف التدريس،        مناســـ
ــطة   والمحتوى، وتخطيط أنشـ
ــة والمبتكرة                 ــاعلي التعّلم التف
جات       يا ــب مع احت ناســ التي تت

ــة     ــدعم         الطلب وخبراتهم، وت
  تطورهم وتقدمهم.

ــاون مــع مــعــلــمــيــن آ خــريــن  لــتــع
ومســــاعــدتهم في تطوير معرفــة   
ــة الكتــب            لفلســــف وفهم أوســــع 
ــطينية وأهدافها   ــية الفلسـ المدرسـ
جل تخطيط مرن      ها من أ ومنهجيت

خبرات            بي  ل ي عي  ــدا ــة     وإب طلب ل   ا
وحاجتهم  للتطور والتقدم وكذلك      
تبني إســتراتيجية مدرســية شــاملة  

  .الطلبةمن اجل التخطيط لتعلم 
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هم               1-3 ف عرفــة و م يق  طب ت
ل   تعّلم             ل ل تعزز ا لتي  عوامــل ا

الفعــال، عنــد التخطيط لتعّلم 
  .الطلبة

كيفيــة تعلم   في  معرفــة وفهم 
بة  ية     ذوي الطل ئة عمر  محددة ف

ــة،        وخبرات    والعوامــل الرئيســـ
بة  قات التي تؤثر       ،الطل يا والســـ

تعلمهم          ب   على  عين    وأخــذهــا 
ــخــطــيــط      ــت ــد ال ــن ــار ع ــب ــت االع

  والتدريس.

ــة            ــدر كبير من المعرف اظهــار ق
ية تعّلم  والفهم لكي بة ف ي  ف الطل

فئــة عمريــة محــددة، والعوامــل 
ــة، و    ئيســـ لر برات   ا ــة      خ لب ط ل  ا

والسياقات التي تؤثر على  التعّلم  
ــال؛     لفع بعين      ا ــا  واخــذهــا دوم

ــد   ــن ــار ع ــب ــت ــخــطــيــط     االع ــت ال
  والتدريس.

إظهار معرفة وفهم شـــاملين    
ها     ية التي يتعّلم ب حول الكيف
ــة    ــة عــمــري الــطــالب مــن فــئ

ــة،   حددة م مل الرئيســ ، والعوا
  الطلبــةبمــا في ذلــك خبرات 

ياقات التي تعزز التعّلم     والســـ
واخــذهــا دومــا بعين  الفعــال؛ 

ــد       ــة عن ــالي ــة وفع ــاربثق االعتب
  التخطيط والتدريس.

مســاعدة الكادر التدريســي وكذلك  
ياء األمور في فهم العوامل التي    أول
تــدعم التعلم الفعــال بحيــث يؤدي 

مســـتوى  ذلك إلى أثار ايجابية على 
ــة ككل  ــهم في تعلم  المدرسـ وتسـ

  .وتعليمهم الطلبة

هم               1-4 ف عرفــة و م يق  طب ت
تعيق التعّلم              لل   عوامــل التي 

الفعــال، عنــد التخطيط لتعّلم 
  .الطلبة

ــار خــذ بــاأل ــد  عــيــن االعــتــب عــن
جوانــب                    ل عض ا ب يط،  ط خ ت ل ا

  الطلبــةالرئيســـــة لصـــعوبــات  
العاطفية، والسلوكية، والنفسية،    
مات        ــد ثل الصــ ية؛ م ماع  واالجت
ــدية، والتنمر   ــية والجسـ ، النفسـ

والعنف، والتمييز، والتنميط ،                 
  والغياب عن المدرسة.

من                لمجموعــة  لفهم  إظهــار ا
بات      ــة لصـــعو نب الرئيســ الجوا

بة  ية، والســـلوكية،        الطل عاطف ال
والنفســـية واالجتماعية، والنظر      
إلى هذه الجوانب مع شـــيء من     
ــتــخــطــيــط      ــد ال ــاة عــن ــمــراع ال

  والتدريس.

كـثـر   اظـهــار فـهـم أعـمـق وأ     
حســــاســـيــة عنــد التخطيط   
والتدريس، للجوانب الرئيســـة  
ــة،             في ط ــا لع ــات ا عوب ــ للصــ
ــة،          ــي نفســ ل ــة، وا لوكي والســــ

ــة      ــة     واالجتمــاعي ، التي  للطلب
  يمكن أن تؤثر على تعّلمهم.

ــاون وا    مع           التع لتخطيط والعمــل 
خبراء         ين  ــك دعم   مختصــــ وكــذل

معلمين آخرين وأوليــاء أمور لفهم 
لة       ظاهر الرئيســــة ذات الصـــ الم
بالصـــعوبات العاطفية والنفســـية         

التي تؤثر على  للطلبة والســـلوكية   
سير وتقدم تعلمهم, مما يؤدي إلى  
أثار ايجابية على مســتوى المدرســة 

  .الطلبةككل  تسهم في تعلم 
حول            1-5 تطبيق المعرفــة   .

الــتــخــطــيــط  الــعــالقــة بــيــن 
برات                خ يم  ي ق ت يس و لتــدر وا

  التعلم.

ــحة بين     ــيس روابط  واضـ تأسـ
ــم    ــل ــع ــت ــاجــات ال ــت  ,( ILOs) ن

ــه والتقييم من أجــل            وأنشـــطت
برات                      خ ل ل ــال  فع ل طيط ا خ ت ل ا

 .للطلبةالتعلمية 

ــأســـــيــس روابــط مــحــكــمــة    ت
 ومترابطــة بين نتــاجــات التعلم

(ILOs ),    وأنشطته والتقييم من
أجــل التخطيط الفعــال للخبرات  

لتعلم       ــأنهــا       ا من شـــ ــة التي  ي
 اإلسهام في تقدم تعلم الطلبة.  

تنظيم ورصـــد نتاجات التعلم    
المرجوة وأنشـــطته والتقييم    
ــح من   ــكل مترابط وواضـ بشـ
أجل التخطيط لســـلســـلة من 
ــة                ــال ــة الفع الخبرات التعلمي
والمثيرة   التي تســـهم في          

 تقدم تعلم الطلبة.

ــة  العمل مع اآلخرين داخل ا لمدرس
ــة وال         ــة       لتطوير المعرف فهم للعالق

بين جوانب تعلم الطلبة وتشـــمل      
ــدريس والتقييم ,                  التخطيط والت
وكــذلــك تقــديم الجــانــب القيــادي 
هاج  على      يات تحســـين  المن لعمل
ية       مســـتوى الممـارســــة  الصـــف

 . والمدرسة ككل
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  التعّلم   الثانية: التعليم من اجل تيسير المحورية الكفاية التعليمية
  مستويات التقدم

  
  : االساس1المستوى 

ــتوى   لدى المعلم في هذا المسـ
  :الكفايات االساسية التالية

  :القدرة2المستوى 
إضافة إلى الكفايات االساسية 
ــتوى األول، يكون         في المسـ
لى              ع لقــدرة  لم ا ع م ل لــدى ا

  توظيف الكفايات التالية:

  : االتقان3المستوى 
ــتوى    ــافة إلى كفايات المسـ إضـ

يكون المعلم              لثــاني،  األول وا
  متقنًا للكفايات التالية:

  : التميز4المستوى 
إضـــافة إلى كفايات المســـتوى  

ث    ثاني وال لث، يكون  األول وال ا
توظيف                    في  معلم  ل يز ا م ت ي

  الكفايات التالية:
  الفرعية   الكفايات

توفير بيئــة تعّلم آمنــة،             2-1
ومحفزة، وتفاعلية، والمحافظة       

  عليها.

العمل على توفير وضــمان بيئات  
تعلميــة أمنــة وفعــالــة تفــاعليــة   
بار        خذ بعين االعت تأ محفزة التي 

 وتقسيمهم الطلبةترتيب جلوس 
ــادر  لمجموعــات وتنظيم المصـــ

ــاليب الشـــرح   بحيث يقبل      وأســ
ــة     لطلب بحمــاس             ا لتعلم  على ا

ية          جاب ية ضـــمن عالقة اي ودافع
  .وطلبتهبين المعلم 

العمل على توفير بيئات تعلمية  
أمنة منتجة تتميز بعالقة جيدة      

ــةبين المعلم و , بحيــث  الطلب
يســــتجيــب المعلم لحــاجــات          

ــة     ــة           الطلب بمرون وخبراتهم  
وإبداع، كما يخلق المعلم مناخا     
على االحترام                 ــائم  ــا ق تعليمي

  الطلبــةالمتبــادل يشـــعر فيــه 
باالندماج والتفاعل داخل الصف 
ــة                 ــدافعي ليقبلوا على التعلم ب

  وحماس. 

ية        ئات تعلم مل على توفير بي الع
  الطلبــةمنــة متحــديــة لقــدرات  آ

تتميز بعالقة ممتازة بين المعلم   
بة  ها المعل    والطل  ميســـتجيب في

ــة     لحــاجــات    لب ط ل هم           ا ت برا خ و
ــودها  بطريقة إبداعية مرنة ، يسـ
ــادل بين الطرفين   االحترام المتب

يه    بة ,يشـــعر ف ماج       الطل ند باال
والتفاعل داخل الصف ليقبلوا على  

  التعلم بدافعية وحماس.
  

التعــاون مع  المعلمين اآلخرين  
وتقديم النصـــح والتوجيه  لهم    
من أجل خلق بيئات تعليمة آمنة      

وفعالة تلهم تعلم الطلبة      محفزة
  داخل الصف وخارجه .

ــدام      2-2 ــخ ــة واســـــت ــرف ــع م
يم                   ال ل ع ت ل جيــات ا ي ت ترا ــ ســ

لتمكين         المختلفــة والموارد         
  .  للطلبة التعّلم الفعال

ــة مــن     ــجــمــوع ــخــدام م ــت اســـ
ــتراتيجيات التعليم والمصــادر   اس
المناســـبة لموضـــوع التدريس،      

ومستويات القدرة،   الطلبةوأعمار 
ــاليــب التعلم، واالهتمــام            وأســـ
جة إلى تحفيز ودعم التعّلم      حا وال

  الفعال داخل الصفوف وخارجها.

بيق معرفــة وفهم المحتوى تط
من اجل  للموضـــوع،  المعرفي 

اســتراتيجيات ومصــادر   اختيار 
مة  تعليم  بة        مالئ لة وجذا عا وف

تعّلم            ــدعم وتعزيز  ــة    ل    الطلب
ية          مدرســـ خل الصـــفوف ال دا

للطلبة    ما يســـمح   مخارجها؛   و
المشــكالت  تطوير وتطبيق حل 

لتفكير        ــد  ، وا ــاق لن ــداع  ا ، واالب
  والتخيل في تعّلمهم. 

مق                   ع هم أ ف ــة و عرف م يق  ب ط ت
بوي                        تر ل في ا عر م ل توى ا ح م ل ل

ــوع       موضــ ل ــار     (PCK)ل تي خ ، ال
ــتراتيجيات ــادر  متعددة اسـ ومصـ

مة تعليم  بة،        مالئ جذا لة، و عا ، وف
ــة   تعّلم    عميق    لت   وفهمهم       الطلب

الصـــفوف وخارجها؛ بحيث      داخل 
كن         م ت ــة     ي لب ط ل ير          ا طو ت من 

هارات   يا  وتطبيق م   في تفكير عل
 ،الناقد، والتفكير المشـــكالت حل 

  واإلبداع، والخيال في تعّلمهم.

دعم مدرســين آخرين في تطوير  
وتطبيق معرفــة وفهم المحتوى 

الـمـحــدد    الـمـعـرفـي الـتـربـوي       
ــداء (PCK)للموضــــوع      ؛ وإســـ

المشـــورة بشـــــأن اســـتخــدام   
ــات               تراتيجي من اســــ مجموعــة 
ضيع     صة بموا تدريس عامة، وخا
ــاء        ميم وإنشـــ ــ محــددة، وتصــ
واســـتخدام مصـــادر تعزز التقدم 

بة الفعال في تعّلم   ة  ، وتنمي الطل
ــمــهــارات داخــل الصـــــفــوف    ال

  الدراسية وخارجها.
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معرفة، وفهم، واســـتخدام  2-3
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات   

وطــرق الــتــعــلــّم واالتصــــال، 
بالتكنولوجيا    والتعليم المعززة 

)TELT         لــدعم تعّلم الطلبــة ،(
  وأدوار المعلمين المهنية.

استخدام أساليب التعلم والتعليم    
بمســــاعدة التكنولوجيا وتقنيات    
المعلومات واالتصــال لدعم تعلم  

الطلبــة داخــل الصـــف وخــارجــه    
وكــذلــك األدوار الــمــهــنــيــة       

 للمعلمين.

أســـاليب اســـتخدام جملة من    
مالئمــة                     ل يم ا ل ع ت ل لم وا ع ت ل ا
بمســاعدة التكنولوجيا وتقنيات 
لدعم      مات واالتصــــال  المعلو
ــة داخــل الصــــف          تعلم الطلب
وخــارجــه وكــذلــك مســــاعــدة  
المعلمين على تطوير أدوارهم 

 المهنية بشكل مستمر.

يب        ــال لة من أســ خدام جم اســـت
ئمــة                        مال ل يم ا ل ع ت ل لم وا ع ت ل ا
بمســــاعدة التكنولوجيا وتقنيات      

ات واالتصــــال وبشـــكل    المعلوم 
ثة  ثابت مبدع بطرق      لة      حدي عا ف

تسهم في دمج الطلبة في التعلم   
تعلمهم داخــل الصــــف            وتعزز 
ــدة     ــاع ــك مســـ ــذل ــه وك ــارج وخ
المعلمين على تطوير أدوارهم                

 المهنية باستمرار.

تقديم الدعم والتوجيه لمعلمين     
تخــدام           ــ مجــال اســ في  خرين  آ
ــال      يات المعلومات واالتصــ وتقن

ساعدة  وطرق التعلم والت عليم بم
جديدة فعالة        التكنولوجيا بطرق 
في            ــة  لطلب في دمج ا تســــهم 
تعلمهم داخــل                  تعلم وتعزز  ل ا
الصــف وخارجه وكذلك مســاعدة 
المعلمين على تطوير أدوارهم               

 المهنية باستمرار
ــتخــدام مجموعــة من   2-4 اسـ

سلوك      ستراتيجيات لتعزيز ال اال
  اإليجابي والمحافظة عليه.

وضـــع توقعات واضـــحة لســـلوك  
ومعرفــة وتطبيق جملــة   الطلبــة

ــات لضـــمــان     من االســـتراتيجي
وتعزيز السلوك االيجابي بما يتيح  

  .الطلبةالتعلم لكل 

ــحة مالئمة    ــع توقعات واض وض
من خاللهم  الطلبةحول سلوك 

ــار             تي خ ثم ا من  هم و ــ نفســ أ
استراتيجيات مالئمة من شانها 
ضمان وتعزيز السلوك االيجابي  

بة  تدعم       للطل خل الصـــف و دا
وجودهم كــأفراد وإحراز تقــدم 
ــات    ياســ في تعلمهم وفق ســـ

  المدرسة.  

إظهــار قــدرة مقنعــة ومتينــة في  
عملية إيصـــال توقعات واضـــحة       

من   الطلبة ومالئمة عن ســـلوك   
الطلبة أنفســـهم ومن ثم تقييم    
شكل      ستراتيجيات فعالة ب وتبني ا
ثابت ومتســـق لتعزيز وضـــمان      
الســــلــوك االيــجــابــي وتــعــزيــز    
ــاملة بحيث تأخذ    ــاركة الشـ المشـ
ــار حــاجــات الطالب            بعين االعتب
ــادتهم         ــدعم وجودهم وســــع وت
نمــاذج            تعلمهم وفق  ــك  وكــذل
السلوك االيجابي لممارسة التعلم  

  ووفق سياسة المدرسة. 

ــن        ــي ــم ــل ــع ــم ــع ال ــاون م ــع ــت ال
والمرشــدين وأولياء األمور لتبني  
ية لتقييم       يب إســـتراتيج ــال أســ

جعــ    ليــب       ومرا ــا ة وتطوير أســـ
واستراتيجيات و /أو سياسات من     
شـــانها تعزيز الســـلوك االيجابي  

  على مستوى المدرسة ككل.  

يب     2-5 فة وفهم األســــال معر
لممارسة الشاملة    االمؤدية إلى 

، والحاجات الخاصــة واإلضــافية 
لة من      خدام جم ــت ومن ثم اسـ
ــتراتيجيـات الهـادفـة إلى     االسـ

عاة  تحفيز  بة     ومرا جات الطل  حا
 .في الصفالمختلفة 

معرفة بعض المالمح األســاســية  
للحاجات الخاصــة الشــائعة، مثل   
عســر القراءة، وخلل األداء، وعســر  
ــاقــات   ــاب، والتوحــد، وإع الحســـ
ســـمعيــة، ونطقيــة، وبصـــريــة،   

  الطلبةوحاجات إضـــافية تشـــمل 
ستخدام   األذكياء والموهوبين؛ وا

يخص             ــا  بم ــة  امتالك المعرف
الحاجات الخاصـــة واإلضـــافية        

بة  يار اســـتراتيجيات       للطل واخت
سهم       صة ت صادر خا مالئمة وم

بة في تحفيز ودمج    وتلبي الطل
ــا       وتـعـزز     ،حــاجــاتـهـم جـمـيـع

لجامع في التدريس األســـلوب ا

تطبيق معرفة مفصلة للحاجات الخاصة   
واالستفادة من هذه   للطلبةواإلضافية  

المعرفة لتنويع وتفريق التعلم بشـــكل   
يار اســـتراتيجيات        مالئم , وكذلك اخت
مالئمة ومصـــادر خاصـــة تســـهم في 

ــاتهم  الطلبــةتحفيز ودمج   ــاج وتلبي ح
جميعا كما تعزز األســـلوب الجامع في     

خبراء            مع  لعمــل  لتواصـــــل وا ا
ومختصــين ومســاعدة المعلمين  
ــة  ــاء األمور وغيرهم لمعرف وأولي
وفهم لحاجات الخاصة واإلضافية  

بة  ل لك       لطل كذ ــة و مدرســ في ال
خر        مع آ ــاون  تع ل ير           ا طو ت ل ين 

سياسيات وأساليب مدرسية كلية  
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ــة حســــب   الموارد المتخصـــصــ
ند              بار ع باالعت ها  خذ جة؛ وأ حا ال

  التخطيط والتدريس. 

ل التالميذ إلى مســـاعدة يتحوو
  .إضافية عند الحاجة

 الطلبــة   التــدريس وبــل والتوجــه إلى       
  للمساعدة ما أمكن وبشكل مالئم.

شـــاملة لدعم دمج األطفال ذوي 
  . الحاجات الخاصة.

ــتخــدام مجموعــة من 2.6 . اسـ
ــتراتيجيـات الهـادفـة إلى     االسـ

ر  للتفكي للطلبــةتوفير الفرص 
  ربط ذي معنى ألجزاء المنهاج.ب

ــطــة             يس أنشــ ــدر طيط وت خ ت
ودروس تســـهم في  دمج بعض  

مواد جوانب المحتوى من مختلف 
المنهاج الدراســي, وإنشــاء عالقة  
  .مع السياق المباشر لحياة الطلبة

يم                عل ت ير، و ميم، وتطو ــ تصــ
سك     شكل متما دروس، تدمج ب
محتوى           من  جوانــب  وهــادف 
موضـــوعات المنهاج الدراســـي 
المختلفــة، وتربطهــا بصـــورة  
فعالة بالســياق المباشــر لحياة  

  الطالب.

ــي من أجل         لدراسـ تحليل المنهاج ا
صميم،   سلة     ت سل وتطوير، وتدريس 

هــادفــة من الــدروس التي تــدمج        
ــك وهادف جوانب        ــكل متماسـ بشـ
ــيع المختلفــة           المحتوى من المواضـ
ــالت قويــة مع  للمنهــاج، وتخلق صـ

  السياق المباشر لحياة الطالب.

يل      عاون مع معلمين آخرين لتحل الت
المنهاج الدراســـي وتقييمه، لتحديد 
الفرص التي يمكن من خاللهــا               

ــميمه  بط   بة ريقة تمكن  تصـ   الطل
بط ذي       جراء ر نى     من إ ع ين      م ب

ــلــة في           مجــاالت التعلم ذات الصـ
  المنهاج الدراسي.

ضوح وفعالية      2-7 صل بو التوا
  لتسهيل تعّلم الطلبة.

ــة مــن     ــجــمــوع ــخــدام م ــت اســـ
ــال اللفظي    ــتراتيجيات االتصـ اسـ
وغير اللفظي بما في ذلك إصــدار  
ــار               فك ــرح األ يمــات, وشــ ل ع ت ل ا
واســـتخــدام جملــة متنوعــة من   
األســئلة واإلشــارات ولغة الجســد 
وتقديم نماذج لغوية جيدة ودعم 

في مجال استخدام وسائل  الطلبة
اتصـــال مرئية والتي من شـــانها 
تعزيز وضـــمان نوعية جيدة من      

  عملية التعلم والتعليم.  

ــال           ــتمر والفع ــتخــدام المسـ االسـ
لمجموعة من استراتيجيات االتصال   
ــا في ذلـك   اللفظي وغير اللفظي بم
إصـــدار التعليمات, وشـــرح األفكار     
واستخدام جملة متنوعة من األسئلة  
ــد وتقديم      ـارات ولغة الجسـ واإلشــ
نماذج لغوية جيدة  وقواعد نموذجية 
بيــة ودعم           ــا كت ــال  ومفردات وأعم

ـتخ الطلبة ـائل في مجال اسـ دام وسـ
اتصال مرئية والتي من شانها تعزيز   
ية         مان نوعية جيدة من عمل وضـــ

  التعلم والتعليم.

تطبيق المعرفة المفصـــلة وفهم 
مجموعة واسعة من استراتيجيات    
االتصـــــال اللفظي وغير اللفظي  
من              ــازة  مت م نمــاذج  يم  ــد تق و
حيحــة              ــة الصــــ للغوي لقواعــد ا ا
ية            يدو بة  تا قة وك ومفردات دقي

قة      بة وأني بة ودعم مرت في   الطل
مجال اســتخدام وســائل اتصــال    
ها تعزيز       ــان ية والتي من شــ مرئ
وضـــمان نوعية جيدة من عملية       

  التعلم والتعليم.

ــاد ودعم معلمين آخرين            إرشـــ
ــاتهم في مجــال              ــاي لتطوير كف
ــال اللفظي   ــتراتيجيات االتصـ اسـ
لة من       عا قة ف وغير اللفظي بطري
اجــل تســـهيــل وتعزيز وتقويــة   

ــة             لي م ع ل ــة ا عي ــة           نو مي ل ع ت ل ا
  التعليمية داخل المدرسة كلها .

االنخراط في عملية التعّلم   2-8
مــدى الحيــاة من خالل التطور 

  المهني المستمر.

يمــة وضــــرورة              ق هم  ف عرفــة و م
االنخراط في عمليــة التعّلم مــدى             
ــتمرار في             الحيــاة، من خالل االسـ
التطور المهني؛ والتفكير في حاجات   
التطور المهني، وتحـديـدهـا بـدعم     

  المعلمين األكثر خبرة.

التفكير مليــا بــاحتيــاجــات التطور 
ــي وتحديدها،       ــخصـ المهني الشـ
والقيام بالعمل المناســـب لتحقيق  
تطور                 ل ئج ا نتــا ذلــك؛ وتطبيق 
ــين نوعيــة التعّلم       المهني لتحسـ

  والتعليم.

مواكبــة آخر التطورات المهنيــة في     
قراءة و/أو               ل خالل ا من  ميــدان،  ل ا

  خاللالبحث؛ ومواصلة التحسين من   
االنخراط في فرص تطور  مهني              
ــا، كلما كانت متاحة؛        ــصـ أكثر تخصـ
وتطبيق نتــائج هــذه التجــارب في             

  تحسين نوعية التعّلم والتعليم.  

ــتمرار في التطور مهنيــا من              االسـ
خالل متابعة التطورات الحديثة في       
قراءة و/أو              ل خالل ا من  ميــدان  ل ا
ــين آخرين في     البحث؛ ودعم مدرسـ

جات للت        يا يد احت حد طور المهني، ت
لدعم لهم في البحث عن      وتقديم ا

  فرص لتلبية هذه االحتياجات.
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  والتقدم.تقييم وتوثيق مخرجات التعلم  الثالثة: الكفاية التعليمية المحورية 
  مستويات التقدم

  
  : االساس1المستوى 

في هــذا          لم  ع م ل لــدى ا
كفــايــات         ل توى ا لمســــ ا

  :االساسية التالية

  :القدرة2المستوى 
إضــافة إلى الكفايات االســاســية  
لدى   ــتوى األول، يكون  في المسـ
توظيف                 على  لقــدرة  معلم ا ل ا

  الكفايات التالية:

  : االتقان3المستوى 
  األولإضافة إلى كفايات المستوى 

ــًا               والثــاني، يكون المعلم  متقن
  للكفايات التالية:

  : التميز4المستوى 
ــتوى       يات المسـ فة إلى كفا إضـــا
يكون         لثــالــث،  لثــاني وا األول وا
يف                       ظ تو في  لم  ع م ل يز ا م ت ي

 الكفايات التالية:
  

        الكفايات الفرعية

لطلبة ا. تقييم طرق تعلم  3-1
ــد ومتــابعــة تقــدمهم   ، لرصــ

عة      و ية راج غذ لة   توفير ت   فاع
ــين   منتجــاتلــدعمهم وتحسـ

  التعلم المقصودة.

استخدام التقييم األساسي 
لتعلم              ــات ا تيجي ترا الســــ
ورصـــــد التقــدم المحرز         
ــة          ــة راجع ــذي ــديم تغ وتق

  الطلبة ايجابية في وقتها     
ها توفير     ــأن والتي من شــ
ــة ليتعرفوا               ــدعم للطلب ال
نب     قاط القوة وجوا على ن
التحســـين ومن ثم تقييم  

جات تعلمهم      ا تا بة  لن لطل
  وتحسينها.

اســــتخــدام مجموعــة من أدوات       
ــات التعلم                   التقييم الســــتراتيجي
بشكل ثابت  ورصد التقدم المحرز   
وتقديم تغذية راجعة ايجابية في         
وقتها  الطلبة والتي من شــــأنها     
توفير الــدعم الطلبــة للتعرف على 
نقــاط القوة وجوانــب ثم تقييم             
هم                      م ل ع ت ــاجــات  نت ل ــة   لب ط ل ا

  سينهاوتح
  

اعتماد نهج أكثر اســـتنارة لرصــــد    
ــة    تقــدم   ــة          الطلب ــذي لتغ وتوفير ا

التي تركز على احتيـاجـات   الراجعـة  
التعلم الفردية وتستجيب لها والتي   
ــين عملية   لها تأثير كبير على تحسـ

  .الطلبةتعلم 

م النصـــح والـدعم لمعلمين  يتقـد 
آخرين في موضــوع اســتخدام طرق 

التعلم لرصد   طرقفعالة في تقويم 
ــة    تقــدم   ــة         الطلب ــذي وتوفير التغ

ي لها تأثير كبير على   الراجعة , والت 
  .تحسين  تعلمهم

نتــائج التقييم           توظيف    3-2
مي             ختــا ل ئي وا بنــا ل عم   ا لــد

التخطيط وتحــديــد األهــداف        
جل   يادة  من ا ية التعلم   ز فعال
  والتعليم.

ئج          ــا نت من  ــادة  تف ــ االســ
تامي      نائي والخ التقويم الب

ين       ــ تحســ يط            ل ط خ ت ل ا
هداف       يد أ حد والتعليم وت

والتي من شــــانها   الطلبة 
ــن      ــي ــحســـ ــت ــؤدي ل أن ت

   هم.تعلم

نائي        تائج التقييم الب خدام ن اســـت
يد           حد عال لت كل ف تامي بشـــ والخ

  الطلبــةالمفــاهيم الخــاطئــة لــدى 
ووضـــع أهــداف تعليميــة مالئمــة  
توفر مستويات مالئمة من التحدي 

  .الطلبةوتسهم في تقدم تعلم 

ــائ  ج اســـتراتيجيــات   اســـتخــدام نت
التقييم البنــائي والختــامي الفعــال 
بشكل متسق وثابت لتقييم وتقويم 

بة تعلم  خاطئة       الطل فاهيمهم ال وم
شكل تحليلي دقيق من جهة أولى    ب
تدريس من جهة         ية ال عال وتقييم ف

ــد         تحــدي ثم  ــة, ومن  ني ــا ــة   ث   طلب
معييتين للحــديــث عن  حــاجــاتهم 

 التحديالتعلمية وتوفير جوانب من  
  يؤدي لتحسين تعلمهم. المالئم

قل تطوير        يا في ح ياد تبني دورا ق
سياسات التقييم المدرسي وتقديم    
النصح والدعم لمعلمين آخرين في  

مجــال اســـتخــدام اســـتراتيجيــات    
تامي المتالك     نائي والخ التقويم الب

  الطلبة وتحديد مظاهر التعلم لدى     
ــكل فردي ومن ثم تحديد أفراد   بش
 معينين بشـــكل بؤري مركز يحقق  

الفردية للتعلم   همويرضـــي حاجات   
,وتوفير مستوى واضح ومالئم  من   
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التحدي يســـهم في تقدم  علمية       
توى                    ــ على مســ يم  عل ت ل علم و ت ل ا

  المدرسة ككل.  
ــاء األمــور     3-3 ــي ــزويــد أول ت

ــفوية وتحريرية عن   بتقارير ش
تحصيل أبنائهم وتقدمهم في  

  التعلم.

ــمي    ــكل رس ــل بش التواص
ــاء          مع أولي وغير رســــمي 

مور  ــة      األ ــاي لرع مزودي ا و
لومــات              ع م ب ــدهم  تزوي ل
ــائهم          بن عن أداء أ ــة  في وا

  وتقدمهم.

وفق ســـياســـات المدرســـة, كتابة 
تائج التقييم و       ناء على ن قارير  ب ت
التواصــــل بشـــكل رســـمي وغير    
ياء األمور ومزودي    رســـمي مع أول
الرعاية لتزويدهم بمعلومات وافية  
هم            ئ ــا بن حول أداء أ ــحــة  وواضــ

بأســـلوب مه      ني وتقدمهم وذلك 
ــف       ــي ــوظ ــق , وت ــب ــاس ول حســـ

  التكنولوجيا إن كان ذلك ممكنا.

ــة, كتابة    ــات المدرسـ ــياسـ وفق سـ
تقارير فعالة بناء على نتائج التقييم      
ــمي وغير     ــكل رسـ ــل بشـ و التواصـ
ــاء األمور ومزودي    رســـمي مع أولي
الرعاية لتزويدهم بمعلومات وافية        
ــاءهــم     ــن ــحــة حــول أداء أب وواضـــ
بأســـلوب مهني        لك  قدمهم وذ وت

لبق  وتوظيف التكنولوجيا حساس و 
  إن كان ذلك ممكنا.

ــدعم لمعلمين         تقــدم النصـــح وال
آخرين ليتواصــلوا بفعالية مع أولياء 
األمور ومزودي الرعــايــة ,بطريقــة   
شـــفوية وتقارير غنية بالمعلومات       

  بناء على نتائج التقييم.

  

  

 

 

 
 
 
 

    



30 | P a g e 

  4 ملحق

    اسيةالقيم املهنية  واملعتقدات واملواقف األس
من خالل طريقة عملهم مع األطفال الذين  يدرســونهم, وال يقتصــر هذا  يســهم املعلمون يف تشــكيل وبناء مســتقبل املجتمع

 ىلع تنمية املعرفة والفهم واملهارات لدى األطفال وإنما يشمل ذلك  أيضا غرس و تشجيع

ــرف والتعامل مع اآلخري    ــادهم إلى طرق التص ــافة إلى إرش ن القيم االيجابية واملعتقدات واملواقف نحو التعلم  لدى األطفال ,إض
.وهنا يمكن اعتبار القيم بمثابة القوة املحركة الداخلية التي تقود تصـــرفات األفراد وتحركها والحكم ىلع ما يعتبرونه رئيســـيا 
ــنة ملثل   ــيا يف حياتهم .ولغرس القيم واملعتقدات واملواقف االيجابية  يحتاج املعلمون إلى تقديم  نماذج يومية حس ــاس وأس

ــات اليومية  الت ــية املذكورة أعاله ترتكز يف  الطلبةي تتم أثناء التفاعل مع هذه  املمارس وغيرهم .وعليه فإن الكفايات التدريس
  مجملها ىلع القيم املهنية األساسية واملعتقدات واملواقف التالية:

 إظهار الحب واالحترام لألطفال واالهتمام بصالحهم. -1
 تقدير املمارسة الجامعة وتعلم التالميذ جميعهم. -2
 التالميذ شركاء أساسيين يف العملية التعليمية.اعتبار  -3
اإليمان بأن كل تلميذ يمكن أن يحقق توقعات عالية ولكن واقعية، وأن املعلمين يلعبون دورا هاما يف التســـهيل              -4

 ىلع التالميذ، لتحقيق إمكانياتهم الفردية.
 تمر.التغيير، وااللتزام بالتطور املهني املسنحو   إيجابية مرنةتبني اتجاهات  -5
 تأملي ونقدي نحو التعليم، من خالل فحص املمارسة الذاتية، وتعريضها للتساؤل واملناقشة.تبني نهج  -6
 إيجابية تجاه العمل الجماعي والتعاون.تبني اتجاهات  -7
  تبني معايير أخالقية عالية يف التعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم. -8


