المقدمة:
هذه الخطة األستراتيجية للثالث سنوات  1122-1122هي ناتج عمل تعاوني يضم تقييم االحتياجات الوطنية ،وخبرات التربويين والطالب واألهالي وأصحاب
الصلة ،والدروس المستفادة ،وتحليل  ،SWOTوأفضل الممارسات العالمية ،والتحديات المحلية واألقليمية لحقوق اإلنسان والتربية المدنية والمساواة بين الجنسين
واإلصالح التعليمي .يواجه تعزيز التربية المدنية الفاعلة وبرامج حقوق اإلنسان وضرورة األصالح التعليمي تحديات عديدة وكبيرة ولكن يمكن التغلب عليها.
ضرورة دمج قيم التربية المدنية في الحركات الشبابية المتضخمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
بدأ عام  1122بموجه من الثورات الشبابية التي لم يسبق لها كثيل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث فرضت بسرعة أجندة جديدة وغيرت بقوة المعالم
االجتماعية والسياسية في العالم العربي .وفي تلك العملية برهن الشباب العرب –والذين يشكلون أكثر من نصف سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا -1فدرتهم في
أنجاز التحول األجتماعي من خالل مطالبهم بالتحسين واإلصالح .وسلط نجاح الثورات الشبابية في تونس ومصر الضوء على دور الشباب الحيوي في إنجاز
التغيير األجتماعي في المنطقة ويشير إلى أن جميع الدول في المنطقة ستتأثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .2في حين أن هذه األحداث تشكل فرصة غير
مسبوقة لسعي نحو الديموقراطية والمساواة والعدالة األجتماعية في العالم العربي ،ولكن األثر النهائي للحركات الشبابية في جميع البلدان يعتمد على تعرض الشباب
والتزامهم بمبادئ التربية المدنية والمشاركة الم دنية وقدرتهم على البناء والرصد والضغط الفعال من اجل استدامة المؤسسات الديموقراطية .التدخل الذي يعزز قيم
التربية المدنية يمكن أن يلعب دوراً حاسما ً بحيث يمكن الحركات الشبابية من تحقيق أهدافها ويحرص في الوقت ذاته تجنب هذه الحركات الشبابية العمليات الغير
ديموقراطية والعنف العشوائي.
عام  1122يؤكد على أهمية ضمان أن يحقق الشباب العرب مهارات التفكير النقدي ،وقيم التربية المدنية واأللتزام ،والمعرفة والقدرة لتعزيز حقوق اإلنسان،
المساواة بين الجنسين ،وعمليات األندماج والمشاركة ،والمساءلة والشفافية ،وأساليب حل النزاعات .في حين أن برامج التربية المدنية للشباب -والتي أثبتت فعاليتها
العالية في فلسطين  ،وحفزت النقاش حول عمليات االنتقال -التي تم تجريبها وتوسيعها على نطاق محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولكن يوجد حاجة فورية
لتوسيع النطاق فهو أمر بالغ األهمية في هذا المنعطف السياسي .من المتوقع أن يكون لمدى هذا التوسيع تأثير قوي على الوجه السياسي المستقبلي في فلسطين.
الفشل في التعامل بشكل فعال في هذه اللحظة سوف تترك كمية كبيرة من الشباب –الذين تحمسوا وتشجعوا بفعل الثورت العربية -بدون ارشاد ومشككون بالقدرات
السياسية لحركاتهم ،وتداعيات وطنية خطيرة محتملة.
تأثير التعرض المستمر للعنف:
تقريبا ً  %01من الشعب الفلسطيني تحت سن  21وتعرضت حياتهم منذ الوالدة لعنف األحتالل العسكري ،وكانوا شهود لمفاوضات السالم الغير ناجحة طوال
حياتهم فقل ايمانهم بمفاهيم الحوار وزاد احترامهم للقوة فأصبحوا يناقشوا أنه السبيل المنطقي الوحيد لحل الصراع .4هذا متوافق مع األبحاث عن مناطق الصراع
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والتي بينت أن التعرض المستمر للعنف يؤدي إلى زيادة العدوانية تدهور قيم التربية المدنية خاصة ضمن فئة الشباب .5توجهات الشباب بما يخص العنف تأثرت
أيضا ً بسبب األنقسام بين ا لضفة الغربية وقطاع غزة ،وانتهاكات حقوق اإلنسان التي قام بتبريرها كال الطرفين حتى عام .61122
وقد تفاقم ذلك في تصعيد غير مسبوق بين الفصائل والعائالت والمجتمعات المحلية وفي المدارس .في عام  ،1112صرح طالب فلسطينين في الصف العاشر بأنهم
تعرضوا لعنف جسدي (الضرب ،الصفع ،الدفع) خالل السنة الدراسية من قبل المعلمين ( ،)%62.6وإدارة المدرسة ( ،)%02.6وطالب أخرين في المدرسة
( .)%92.3صرح الطالب أيضا ً أنهم تعرضوا ألعتداء نفسي أو عاطفي أو لفظي في السنة نفسها من قبل المعلمين ( ،)%22.2وإدارة المدرسة (،)%20.1
وطالب أخرين في المدرسة ( .7)%90.1ظاهرة العنف المتفشي في المدارس الفلسطينية تنتهك حقوق الطالب في بيئة تعلمية ديموقراطية وأمنة ،وله أثار سلبية
جداً على الثقة بالنفس ،والتحصيل األكاديمي ،8وتطوير مفاهيم التربية المدنية وحقوق اإلنسان.
وليس من المستغرب أن المراهقين الفلسطينيين يفتقرون خطاب بما يخص الحقوق واساليب التحول المجتمعي األيجابية ) .(TCC Focus groups 2010في حين أن
هذه النتائج هي من سمات المجتمعات التي تعاني من األنقسام بسبب التوتر السياسي ،9واألحتالل العسكري والحرب ويؤكد الخبراء أنه من دون التدخل الفعال
سيكون لهذه التوجهات بين الشباب –قادة فلسطين المستقبليين -تداعيات مدوية على طبيعة الدولة الفلسطينية المستقبلية ومؤسسات المجتمع المدني .10يؤكد الخبراء
ضرورة قيام المدارس بتعزيز مفاهيم "األخالق ،والعدالة ،والمسؤولية ،والمواطنة لدى طالبها لمساعدة الطالب في الحفاظ عليها" .ولكن لألسف ،وحتى اليوم
فسلت المناهج الفلسطينية من دمج مفاهيم حقوق األنسان وفيم التربية المدنية ،باستثناء بعض المدرسين /التربوين الذين تلقوا تدريب خاص من قبل منظمات غير
حكومية .ويعمل مركز ابداع المعلم على حل هذا من خالل تطوير وتوفير التدريب في منهجيات جديدة ذا ت فاعلية عالية ،ولكن يجب تطوير منهجيات هذا العمل
إلى أقصى حد ليكون له تأثير على المجتمع في نهاية المطاف.
وتم تسليط الضوء في دراسات في لبنان وفلسطين على تأثير سلبي أخر للتعرض للعنف ،فخالصة هذه األبحاث وجدت أن التعرض الشبابي المستمر للصراعات
السياسية يتزامن مع الكوابيس والتراجع العاطفي واضطرابات التعلم وصعوبة في التركيز ،والعدوانية أو األنطواء ،باإلضافة ألعراض أخرى .11ونظراً لتعرض
الشباب الفلسطيني الجسيم للعنف فيمكن القول أن فقط معلمين مدربين يستخدمون أساليب ومواد محفزة سيكون بمقدورهم األستحواذ والحفاظ على إنتباه طالبهم.
التحيز الجنسي المستديم والغير مقصود في النظام التعليمي:
في الوقت ذاته يتم انتهاك حقوق النساء بشكل مستمر حيث تشير الدالئل أن العنف ضد النساء يتزايد بشكل مستمر ،12وأن مواقف الذكور لم تتغير رغم الجهود
المستمرة من عدد كبير من المنظمات النسوية الف لسطينية .المجتمع النسوي والداعيين لحقوق المرأة يشيرون أن السبب األساسي هو النظام التعليمي الفلسطيني –
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Research led by human aggression expert Prof. Jeff Victoroff with researchers from Stanford University, Tel Aviv University and Gaza Community Mental Health Program, reported in the Gaza
Chronicles, Palestine Monitor, 5/11/2009; Also, Victoroff in University of Southern California News (online 7/7/10); Professor Kanter (University of Washington School of Medicine); research by
Muna Maksoud’on Lebanon & Gaza Community Mental Health Program
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“Methods for Assisting Children Affected by War” by Dr Muna Saleem Maksoud, Univ of Columbia, NY, 1990; Maksoud’s research
demonstrated that Lebanese youth living under political violence, began to accept violence as a morally accepted tool for solving conflict.
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Thabet and Vostanis, 1999 found that 40% of Palestinian children demonstrated significant post-traumatic stress reactions, correlated with exposure to trauma; also,
“Methods for Assisting Children Affected by War” by Dr Muna Saleem Maksoud, Univ of Columbia, NY, 1990

والذي جدالً هو أقوى وسيلة إلعادة تثقيف المجتمع .ولكن هذا النظام التعليمي يديم سهواً التحيز ضد النساء ويفشل في نهاية المطاف من أداء دوره في تمكين النساء
الفلسطينيات من خالل إدراكهم وتحقيقهم لقدراتهم ،وحقوقهم ،في حين يوكل جيالً بعد جيل من الشباب الذين ال يدركون ضرورة إنهاء العنف ضد النساء .مع أن
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بذلت جهوداً لدمج المساواة بين الجنسين في المناهج الوطنية ،ولكن من الضروري تبني نهجا ً أكثر شمولية.

ضعف تأهيل المعلمين:
ً
معظم معلمين األجتماعيات ،المسؤولين عن تعليم التربية المدنية ،لم يتلقوا أبدا تدريب مهني في تعليم التربية المدنية ،وليسوا مؤهلين لمواجهة تحديات تعليم هذه
المادة .13العديد من معلمين التربية المدنية "مشلولين" بسبب مواقفهم المحدودة وفهمهم الضعيف لمفاهيم التربية المدنية والمقاييس العالمية التي تعنى بحقوق
اإلنسان والمساواة بين الجنسين .فهم بحد ذاتهم يجسدون نماذج ال تتوافق مع قيم التربية المدنية في داخل الصفوف ،باإلضافة إلى أنهم غير واعيين عن وجود آليات
وتواجهات بديلة تتضمن إشراك وتحفيز الطالب .14األستثناء هم المعلمين الذين أتيحت إليهم الفرصة للمشاركة في برامج غير رسمية مثل البرامج الذي يطرحها
مركز إبداع المعلم وغيره من المؤسسات األخرى .تقييم األحتياجات يدل على ضرورة أكثر من نظام تدريبي ليصبح المعلمين رواد تعليم مبتكرين بحيث يصبح
لديهم القدرة على رصد وتشخيص معضالت محددة داخل مدارسهم ،وتطوير صفوف فعالة ونشاطات المنهجية تعزز نماذج حقوق اإلنسان ومفاهيم التربية
المدنية ،وزيادة وعي المعلمين بخصوص التزامهم مع معايير حقوق اإلنسان العالمية باإلضافة إلى تبديد المعتقدات أن التربية المدنية هو مفهوم غربي تم فرضه،
وتمكين المعلمين من تسيير التعلم وقبول مشاركة األهالي والمجتمع .باإلضافة ،يجب إكساب كادر أوسع من المعلمين القدرة على إستعمال منهجيات أخرى –مثل
العمل التعليمي -والذي يتضمن تحليل وتشخيص ومعالجة مواضيع مجتمعية ذات صلة .األبحاث الدولية أثبتت أن العمل التعليمي –وهي ألية تمكن الطالب من
ممارسة المسؤولية المدنية وتعزز حقوق اإلنسان -تزيد من إمكانية مشاركة الشباب في التحول المجتمعي اإليجابي عند بلوغهم ،ويجب أن يصبح جزء ال يتجزأ في
أي برنامج تعليمي فعال.
الفشل في توفير تعليم ذو جودة للجميع:
حالياً % 21 ،من الطالب الثانويين في المدارس الفلسطينية يرسبون في امتحانات الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي ،15وهؤالء الطالب يكون أدائهم دائما ً
متدني في امتحانات التأشير العالمية .16فلسطين كانت في المراتب المتدنية في دراسة عن دراسة الرياضيات والعلوم والتي تم تنفيذها على طالب الصف الثامن،
فأظهرت النتائج ضعف شديد في قدرة الطالب الفلسطينيين على إستخدام مهارات ايجاد حلول للمعضالت ومهارات التفكير النقدي .باإلضافة إلى أن ظاهرة
التسرب من المدارس إزدادت بشكل ملحزظ بسبب الزواج المبكر وحاجة العائلة لدخل مادي إضافي .تحديات إضافية تتضمن األنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحق
الفلسطينيين في التعليم والذي يتضمن إغالق المدارس والجامعات ،الحد من القدرة على التنقل والذي يتضمن الحواجز اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري،
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واعتقال الطالب والمعلمين ،واألعتداءات على المدن والقرى الفلسطينية .مع أن الحملةالدولية الواسعة لديها القدرة للضغط على اسرائيل لوقف
االنتهاكات بحق األطفال الفلسطينيين في التعليم ،ولكن توسع هذه الحركة التضامنية كان محدوداً حتى اآلن.
البحث ،التقييم ،وتطوير المناهج:
في حين أن منهاج التربية المدنية الفلسطيني تقدم خطوة إلى األمام ،17إال أنه يعاني من قيود أساسية فكل درس يفتقر أهداف واضحة وملخص للمفاهيم األساسية،
وأساليب التقاييم بحاجة إلى تعزيز وتنويع ،باإلضافة إلى أن المنهاج ال يربط ويدمج المفاهيم ببعضها البعض .18معلمين التربية المدنية يؤكدون على الحاجة لتقييم
تطو ر مفاهيم التربية المدنية عبر الصفوف على نحو أكثر فعالية لربط مضمون المادة مع مستوى الصف المناسب ،وتوفير فرصة لألبداع والتفكير النقدي ،فيتمكن
الطالب من إستخدام مهارات التفكير العالي وتقييم ،بدل من إعادة إنتاج مفاهيم جديدة .19األبحاث المحلية بخصوص التربية المدنية محدودة ،ويوجد قيود على
القدرة الوطنية لتقييم تأثير مختلف المواد والمنهجيات التربية المدنية ،وتحديد مناهج التدريب المثلى التي تتصل بالسياق التعليمي واألجتماعي والسياسي الفلسطيني.
على هذا األساس وفر مركز إبداع المعلم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي رزمة من التوصيات إلصالح منهاج التربية المدنية .من المحبذ ،في سياق أوسع،
إصالح مناهج كافة المواد – لتعزيز الحوار ومهارات اإلتصال والتواصل ،والشمولية ،والمسؤولية المجتمعية ،وتمثيل دور المرأة بشكل منهجي وواضح وعادل
ليتم استبدال الصورة النمطية ألدوار ومهن النساء ،فكل هذا يصب في تعزيز ودمج فيم التربية المدنية .نطاق اإلصالح المطلوب يتطلب حملة مجتمعية لزيادة
الميزانية المحددة للتطور التعليمي.
ً
طور وقدم مركز إبداع المعلم أليات أساسية في التربية المدنية ومناهج تستعمل موسعا أثبتت فعاليتها في فلسطين ،كملحق للمنهاج الرسمي .أمثلة على هذه البرامج
هو برنامج المواطنة (في أكثر من  2111مدرسة) ،وهي ألية تعلم عملية لطالب األبتدائي ترتكز على تحليل ،وتشخيص ،ومعالجة مشاكل إجتماعية (العنف،
المساواة...الخ) ،وأسس الديموقراطية ،التي تقدم مفاهيم التربية المدنية األساسية لطالب المدارس األساسية من خالل القصص واإلبداع .وبرنامج التدقيق
اإلجتماعي الذي يرصد الطالب من خالله مسائل الشفافية و المساءلة لدى مؤسسات حكومية محلية .طور وأستخدم المركز مناهج تدريب المعلمين ،والذي يزيد
الوعي بشكل فعال لدى المعلمين بقضايا المساواة بين الجنسين ،ويعز ز إلتزامهم بمفاهيم التربية المدنية وحقوق اإلنسان ،الشيء الذي يمكنهم من تشخيص ومعالجة
مشاكل الصف ،وتعزيز اإلبداع ،والتفكير النقدي ،وإنشاء صفوف يطغا فيها التحفز والمشاركة بوجود المعلمين كميسرين.
يطلب عادةً من مركز إبداع المعلم ليصمم ويقود األبحاث التربوية ودراسات األحتياجات في مجال التربية المدنية ،لمؤسسات محلية وحكومية ،فلعب المركز دور
أستشاري في مراجعة وتحديث منهاج التربية المدنية الفلسطيني .هذا العمل مكن مركز إبداع المعلم من إكتساب معلومات وخبرة هائلة في إنشاء مواد تدريب
فاعلة ،وأساليب ذات صلة لألطر التع ليمية ،واإلجتماعية ،والسياسية .نشر مركز إبداع المعلم عدد من الدراسات والكتيبات تتضمن نظريات وتقنيات عملية
وتمارين تمكن المعلمين والمدراء من تعزيز أدائهم .أحدث الدراسات التي قام مركز إبداع المعلم بنشرها هي" :النظام التعليمي الفلسطيني :الحقوق اإلجتماعية
واإل قتصادية والمعايير العالمية" و"حصد مدارك التربية المدنية :توجه من أجل تعزيز التربية المدنية في فلسطين" .نوعية المدربين وخبراء تطوير المناهج مكنت
مركز إبداع المعلم من إكتساب ثقة المعلمين والطالب.
الحاجة إلى مناصرة واسعة النطاق والمشاركة المجتمعية:
Created in 199?, with limited subsequent revisions encouraged by NGOS like the TCC
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بالرغم من وعي وقلق وزارة التربية والتعليم بخصوص جميع التحديات المذكورة أعاله ،صرحت الوزارة عن أنه من أنه الصعب جداً رصد ومعالجة جميع
أنتهاكات حقوق األطفال وخلق بيئة مدرسية أمنه لوحدها ،فأوصت أن يتم توسيع جهد مجالس أولياء األمور والمجتمع المدني لمعالجة هذه الحاجة .20بالرغم من
وجود العديد من السياسات والقوانين المحلية والدولية تحظر العنف ،وانتهاكات الحقوق ،والتمييز بسبب الجنس ،ودعم الشعب الفلسطيني لهذه القوانين والسياسات،
معظمها لم يتم تطبيقه بعد .بالمختصر ،وجود هذه القوانين والسياسات والقرارات ال يحمي الطالب من التمييز والعنف ألنها لم تطبق بعد وبسبب غياب جسم وطني
يتابع عملية تطبيقها.
مجالس أولياء األمور وأهالي الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني تمثل حاليا ً موارد غير مستغلة التي بقدورها الرصد ،والمعالجة والدفاع بشكل فعال عن الحقوق
الطالب في المدارس ،وتعزيز بيئة المدرس ة ،والضغط من أجل تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة .ولكن ،تبين في دراسة إحتياجات قام بها مركز إبداع المعلم
أن مجالس أولياء األمور عاجزين بسبب مواقف محدودة ،وتوعية غير كافية بمعايير قوانين حقوق اإلنسان الدولية ،وعدم القدرة على تنظيم وتنفيذ حمالت بشكل
فعال لمحاربة انتهاكات هذه الحقوق .21اعربت المنظمات المجتمعية عن اهتمامها بدعم حمالت من أجل حقوق الطلبة ،22لكن ،حتى اآلن لم يتمكنوا من ايجاد
طريقة فعالة ومستدامة للمشاركة .عدم فعالية مجالس أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المدني حاليا ً تشكل فرصة ضائعة للعمل على إنشاء بيئات تعليمية أمنة.
يوجد حاليا ً فرص من أجل تحقيق التطور ،بالتطور المستمر للمنهاج الفلسطيني والذي ينقح بشكل سنوي مما يمكن الوزارة من استخدام التوصيات بشكل فوري.
باإلضافة ،وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الحالية هي إمرأة تدعم تعميم الجنس ،الشيء الذي يوفر إماكنية تحقيق دعم مؤسساتي من أجل اإلصالح .ولكن،
وزارة التربية والتعليم حساسة بشكل كبير للرأي العام ،وستدعم إصالح بشكل كبير فقط في حال وجود إصالح يعززه عدد كبير من القادة المجتمعيين .حملة
مناصرة فعالة ستحتاج جسم وطني كبير يستطيع أن يؤثر على سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي .خطوة مثل هذه تحتاج إلى شعور جسيم بالمسؤولية
المجتمعية فيما بين المؤسسات الغير حكومية ،والمجالس المحلية ،والقطاع الخاص ،باإلضافة إلى زيادة توعية مجالس أولياء األمور ،والقدرة والمشاركة،
ومشاركة الشباب في خلق بيئة مدرسية أمنة تعزز هذه القيم.
يوجد حاجة لنموذج جديد يحفز المشاركة المجتمعية في تعزيز الحقوق في المدارس -نموذج يمكن المجالس المحلية والبلديات ،والمؤسسات المجتمعية ،والمؤسسات
الغير حكومية ،والنوادي ،ومجالس أولياء األمور ،والحركات الشبابية ،والمساجد والكنائس ،واإلعالم ،وممثلين نقابة المعلمين ،وطالب وخريجيين الجامعات،
والمختصين المحليين ،والقطاع الخاص من أنجاذ خطوات ملموسة ليصبح قوة موحدة فعالة من إجل سياسات اإلصالح وحماية حقوق الطالب في جميع أنحاء
فلسطين ،فيكون جسما ً يشارك بطريقة حيوية في إعادة تقييم وتعزيز مناهج وزارة التربية والتعليم ،وتطبيق القانون اإلنساني اإللزامي ،ويوافق على ميزانيات
تراعي النوع اإلجتماعي ،وزيادة الموازنة لبرامج تطوير التعليم .هذه الخطة األستراتيجية تتضمن مقدمة لنموذج مناسب ،قام بتصميمه مركز إبداع المعلم -شبكة
"مجالس التعليم المحلية" من أجل تطبيق حمالت محلية فاعلة من خالل شراكة حقيقية بين المجتمعيين المعنيين وتحفيز حركة وطنية نامية تصون حقوق الطالب
بشكل مستمر.
مواجهة التحدي:
خطة مركز إبداع المعلم للثالث السنوات القادمة ( )1122-1122تعالج كل التحديات المذكورة أعاله من خالل تعزيز المدارس اآلمنة ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة
بين الجنسين ،ونوعية التعليم للجميع ،من خالل تعزيز قدرات التربوي ،البحث والمنهجيات ،والمشاركة المجتمعية والمناصرة .الخطة أيضا ً تتضمن بناء قدرات
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طاقم مركز إبداع المعلم ومجلس اإلدارة لتمكنهم من تحقيق األهداف في الخطة األستراتيجية الجديدة .العديد من األهداف التنموية لألمم المتحدة تتناسب مع محاور
هذه الخطة ،من ضمنه تحقيق المساواة بين الجنسين ،واإللتزام بحقوق اإلنسان ،وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى ،والتعليم للجميع .الخطة األستراتيجية
لمركز إبداع المعلم تدعم أيضا ً المبادئ األساسية في الخطة األستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ( )1122-1112ومن ضمنه التعليم للجميع،
وتحسين توعية التعليم والتعلم ،ودور التعليم في تعزيز المبادئ والقيم الديموقراطية ،وتعزيز المشاركة والمسؤولية.
عمل مركز إبداع المعلم:
ً
ً
ً
يلعب مركز إبداع المعلم دورا فعاال وحيويا في فلسطين ،فهو يعزز إلتزام الشباب لحقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية –تحت وطأة إحتالل يتحدي بشكل مباشر
وعدواني هذه المفاهيم -من أجل إنشاء مواطنين فاعلين لديهم المقدرة واإللتزام لبناء مؤسسات فلسطينية ديموقراطية.
مركز إبداع المعلم معترف به كمؤسسة رائدة محليا ً وإقليمياً في مجاالت التربية المدنية ،وتدريب المعلمين ،وتطوير النوعية التعليمية ،مع المحافظة على موقعه
كمركز موارد تعليمية .خالل العشر سنوات الماضية ،قام مركز إبداع المعلم بتعزيز بيئة تعليمية ذو نوعية ،ومشجعة ،وسلمية ،من خالل تشجيع ثقافة حقوق
األنسان ،والمساواة بين الجنسين ،والتربية المدنية ،والبيئة المدرسية الخالقة .تم تحقيق ذلك من خالل التعاون مع ومناصرة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،
وممثلين محليين وإقليميين ،وبناء القدرات ،وتيسير تدخل التربوي ،والطالب ،واألهل ،ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ناجح.
التأثير على السياسات الوطنية -دور إستشاري:
ً
ً
ألكثر من عشرة سنوات ،لعب مركز إبداع المعلم دورا إستشاريا مع ،وأثر على سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،والمجموعة التعليمية في فلسطين،
والمنتدى التعليمي الشريك لمدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئين (األنروا) .تم تأسيس المنهاج الفلسطيني في عام  ،2332عاما ً واحداً بعد إنتخاب الحكومة
الفلسطينية األولى بحيث تكون آليات التدريس تشاركية .ضمن هذا اإلطار التعليمي الجديد تم تأسيس منهاج التربية المدنية .ومنذ البداية تم الطلب من ثالثة موظفين
في مركز إبداع المعلم باإلضافة إلى خبراء تربوين أخرين بالعمل مع مركز تطوير المناهج في تعريف هذا المنهاج الجديد .تم أيضا ً الطلب من مركز إبداع المعلم
تقييم منهاج الصف السادس وتوفير توصيات لوزارة التربية والتعليم ،وتم األخذ بتلك التوصيات عندما تم تنقيح النص .حتى اآلن ،حافظ مركز إبداع المعلم على
عالقة وثيقة ومتينة مع الوزارة ،بحيث يتضمن هذا التعاون على حوار مستمر ،وشراكة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج ،ودعم متبادل ليضمن التحسن
المستمر في نوعية التعليم .كان مركز إبداع المعلم جزء من ،وساهم في جهود طاقم شكل في  1110من أجل مراجعة اإلنجازات في القطاع التعليمي بناءاً على
مؤشرات في خطة وزارة التربية والتعليم التنموية ( .)1110-1112يعمل حاليا ً مركز إبداع المعلم بالشراكة مع مؤسسات أخرى ،تحت رعاية اليونسكو ،وبطلب
من الوزارة ،على تطوير إستراتيجية تدريب لمعلمين حاليين و معلمين قبل الخدمة للعشر السنوات القادمة .في هذا السياق ،مركز إبداع المعلم جزء من مجموعة
مرجعية المعلم التربوي التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتتضمن ممثلين من الجامعات ،ومؤسسات التعليم العالي ،والكليات التدريبية،
والمؤسسات غير الحكومية.
ً
تطبيق مركز إبداع المعلم لمشروع المواطنة -أساليب قوية لتعليم التربية المدنية من خالل التعلم بالعمل -كان ناجحا لدرجة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
تحضر لتطبيق مشروع المواطنة في جميع المدارس الحكومية .بالعمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ،شكل مركز إبداع المعلم مستشار أساسي
في تطوير مواد التربية المدنية ،ودمج مفاهيم التربية المدنية وتعميم النوع اإلجتماعي في المنهاج ككل ،وتقييم نوعية مؤشرات التعليم ،وتطوير الخطة األستراتيجية
للوزارة .صرحت وزيرة التربية والتعليم ،لميس العلمي "مركز إبداع المعلم هو شريك الوزارة في مجال التربية المدنية".
بناء األتالف والمناصرة:

أنشأ مركز أبداع المعلم وكان في المقدمة في حركة وطنية وإقليمية تدعو إلى دمج مفاهيم التربية المدنية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في جميع مناهج
المدارس.
أنشأ وأرشد مركز إبداع المعلم األتالف الفلسطيني من أجل بيئة تعلم أمنة (يضم أكثر من  10مؤسسة فاعلة) ،الذي يشارك في حمالت محلية والحملة

العالمية للتعليم كل عام .في عام  1121قام األتالف بتعبئة مليون فلسطيني في الحملة العالمية للتعليم.
المدير العام لمركز إبداع المعلم يترأس الشبكة العربية لحقوق اإلنسان وتعليم المواطنة "أنهر" والتي تتضمن أكثر من  31مؤسسة تعمل على حقوق

اإلنسان والتربية المدنية في العالم العربي.
أسس مركز إبداع المعلم الحملة العربية للتعليم للجميع -فرع من الحملة العالمية للتعليم .في عام  ،1113قام مركز إبداع المعلم حفز مركز إبداع المعلم

المشاركة اإلقليمية في الحملة العالمية للتعليم ،بحيث شارك أكثر من  211مؤسسة من الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل فعال في حركة تدعو لدمج
مفاهيم التربية المدنية ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة بيت الجنسين في المدارس والمناهج ،وتطالب بنوعية تعليم للجميع .هذه الجهود أدت إلى تعبئة 2.2
مليون مواطن في  21دول ،في أخر حملة عالمية للتعليم .وتم أنتخاب مركز إبداع المعلم لقيادة ال 211مؤسسة للحملة القادمة.
فعالية نشاطات وبرامج وحمالت مركز إبداع المعلم التي تعزز حقوق اإلنسان ،والمساواة ،ومفاهيم التربية المدنية في أكثر من  1111مدرسة فلسطينية

ومئات المنظمات غير الحكومية في المنطقة أنشأ شبكة توسيعية تضم ألوفات التربوين يعززون هذه القيم.
بناء القدرات:
ً
ً
درب مركز إبداع المعلم  21عضوا في مركز تطوير المناهج ،عندما تم تطوير المنهاج الوطني الجديد ،فعقدت ورشات عمل لتقييم منهاج التربية المدنية بناءا على
طلب وزارة التربية والتعليم .عقد مركز إبداع المعلم ورشات عمل أيضا ً لموظفين وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج في تقييم وتطوير منهاج عام ليدمج
مفاهيم التعددية ،والديموقراطية ،والتربية المدنية .التدريب الرسمي في التربية المدنية غير متوفر في فلسطين .على مدى اإلثنا عشر السنة األخيرة ،حاول مركز
إبداع المعلم تغطية الفجوة عبر تقديم تدريب لكم هائل من المعلمين .باإلضافة ،درب مركز إبداع المعلم طاقم اإلدارة في وزارة التربية والتعليم ،ومن ضمنه 61
مشرف تربوي ،والذين بدورهم دربوا  111معلم ،والذين بدورهم دربوا معلمين المواد األخرى على منهاج التربية المدنية .وفر مركز إبداع المعلم التدريب في
المساواة بين الجنسين ،ومفاهيم التربية المدنية وحقوق اإلنسان ألكثر من  910111معلم و 1111عضو في مجالس أولياء األمور في أكثر من  1111مدرسة،
فخدموا بسبل غير مباشرة مئات ألوف الطالب.
في فلسطين ،يستخدم مركز إبداع المعلم نهج مبدع لتعزيز وعي الطالب والمعلمين بخصوص الصلة بس تطوير التربية المدنية وبناء الدولة ،من إجل تحقيق
اإللتزام لقيم التربية المدنية بنجاح في هذه البيئة .المساواة بين الجنسين واإلدماج هم من القيم األساسية في التربية المدنية ،وبالتالي ،تدريب مركز إبداع المعلم دائما ً
يعزز حقوق الجنسين ،وحقوق ذوي األحتياجات الخاصة األشخاص في المجتمعات المهمشة ،واإلدماج بجميع الطرق الممكنة (من ضمنه حرية التعبير) .يتم تحقيق
ذلك عن طريق زيادة الوعي (بإستخ دام أساليب إبتكارية والربط بين المفاهيم المرادة مع مراجع وطنية وفيم ثقافية محلية لتحقيق قبول المعلمين) ،وتمكين الطالبات
وفئات مهمشة أخرى من خالل مشاركتهم الفاعلة.
بناء القدرات مع اإلتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ركز بشكل كبير على تمكين ومشاركة نقابات ا لنساء .تم إنتخاب عدد كبير من هؤالء النساء ،أو أصبحوا نساء
نقابيات رائدات بعد تدريب مركز إبداع المعلم.
النظر إلى األمام -البناء على إنجازات سابقة:

لعبت إنجازات مركز إبداع المعلم دوراً حيويا ً في إنتاج منهاج التربية المدنية الجديد (لعدد من الصفوف) ،وأليات ،وتعزيز قدرات التربويين ،والطالب ،واألهالي،
وناشطين المجتمع المدني .ولكن ،بالرغم من أن برامج مركز إبداع المعلم تطورت بشكل فعال اإللتزام بالتسامح ،والديموقراطية التشاركية ،والمساواة وحقوق
اإلنسان بصفوف الطالب والتربويين الذين خدمهم مركز إبداع المعلم ،إال أنه يجب أستهداف شريحة أكبر لتأثر هذه القيم على المجتمع ككل ،فيوجد حاجة إلصالح
المناهج على نطاق أوسع .تتجلى ضرورة نمو التربية المدنية في فلسطين من خالل الوقائع على األرض :األنقسام السياسي ،وفساد إداري ومالي ال يحاسبه
القانون ،وفقر الشفافية ،وغياب سيادة القان ون في المجتمع الفلسطيني ،وإنتشار العنف الجسدي واللفظي في المدارس ،التمييز بين الجنسين ،وضعف األنجاز،
والتطبيق الضعيف حق الجميع في التعليم.
الخطة اإلستراتيجية لمركز إبداع المعلم للسنوات  1122-1122مبنية على إنجازات المركز السابقة ،وتستخدم دروس متعلمة ،وتقدم توجهات إبتكارية جديدة لتقوية
منهاج التربية المدنية ،ودمج مفاهيم التربية المدنية في ميادين ومواد أخرى ،وتوسيع بناء القدرات لتضم عدد أكبر من التربويين ،والمحافظة إلى المشاركة
المستدامة مع الذين تم تدريبهم سابقاً ،وتحفيزالمشاركة الفعالة الموحدة لألهالي وناش طين المجتمع المدني في حركة تدمج حقوق اإلنسان ،المساواة بين الجنسين،
والتربية المدنية في المنهاج ككل ،وتعزيز نوعية التعليم للجميع ،وإنشاء بيئات تعليمية أكثر أماناً.
رؤيتنا:
تعليم نوعي يجسد قيم التربية المدنية وحقوق اإلنسان ،ويعمل على تنوير التعليم وخلق أجيال مبدعة قادرة على المساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي
يؤمن بحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
رسالتنا:
مركز إبداع المعلم مؤسسة فلسطينية أهلية تربوية غير ربحية ،تعمل على تمكين اطراف العملية التعليمية التعلمية لتحقيق بيئة ديمقراطية آمنة ومحفزة ،اعتمادا
على قيم حقوق االنسان والتربية المدنية.

مركز ابداع المعلم
وحدة االدارة

الهدف االستراتيجي الرابع :

تحيقق التمييز التشغيلي لكادر مركز ابداع المعلم

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

الهدف المرحلي االول:
المخرج االول:

2102

2102

2102

المدخالت

تطوير وتحديث انظمة المتابعة والتقييم والحوافز

انظمة تحفيز ومتابعة ورقابة فاعلة وتسهم في يناء فريق عمل مؤمن ومحب لعمله

تطوير االنظمة الخاصة

بالحوافز والمتابعة والتقييم
والرقابة في المركز

تطوير مصفوفة الرقابة والتقييم الخاصة باداء الموظفين

خبير في الراقة و التقييم

واعتمادها لتقييم اداء الموظفين.

تطوير نظام حوافز للموظفين مربوط مع مصفوفة
التقييم.

الهدف المرحلي الثاني :تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات والتواصل االلكتروني وارشفة الملفات
المخرج الثاني :بنية تحتية في المركز مالئمة للعمل

ادخال تحسينات على البنية

 -توفير برامج مطورة ومستحدثة لنظم المعلومات

برنامج قاعدة بيانات

مجال التجهيزات المكتبية

 -تحديث برنامج االرشفة في المركز.

شراء كتب للمركز ( 05كتاب سنويا)

والتوثيق وحفظ

 -تحديث وتفعيل الصفحات االلكترونية بانتظام

شراء  3كمبيوترات سنويا

الملفات..وغيرها.

وتزويدها بالمعلومات المستجدة والموثقة.

عقد صيانة لالجهزة سنويا

التحتية للمركز وبخاصة في وقواعد البيانات.

 -تحديث مكتبة المركز

خبير في قواعد البيانات

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم
وحدة االدارة

الهدف االستراتيجي الرابع :

تحيقق التمييز التشغيلي لكادر مركز ابداع المعلم

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

 تحديث اجهزة الكمبيوتر في المركزالهدف المرحلي الثالث :اعتماد منهج علمي لرفع كفاءة وقدرات كادر المركز ومجلس ادارته وفقاً لالحتياجات.

المخرج اال ول . :كادر المركز مدرب تدريبا ممي از وأصبح مؤهل قادر على القيام بمهام عمله بكفاءة واقتدار.

رصد االحتياجات التدريبية

عقد  2دورة تدريبية حسب احتياجات الطاقم سنويا.

لكل موظف وعقد دورات

عقد دورة تدريبية لمجلس االدارة حسب احتياجاتهم

الموظفين

تسهيل مشاركة الموظفين لحضور دورات تدريبية أو

تدريبية وفقا الحتياجات

سنويا.

مدربين
مواصالت
تكاليف سفر للخارج

ورش العمل أو المؤتمرات المحلية والخارجية وبما
يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها
تنظيم ايام دراسية للكادر

يتم فيه تبادل الخبرات

عقد  6ايام دراسية سنويا للكادر مع مجلس االدارة

والمهارات.
الهدف المرحلي الرابع :تنويع مصادر التمويل محليا واقليميا ودوليا
المخرج اال ول :مصادر التمويل الجديدة للمركز اكثر تنوعا

ضيافة
محاضرين خارجيين

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم
وحدة االدارة

الهدف االستراتيجي الرابع :

تحيقق التمييز التشغيلي لكادر مركز ابداع المعلم

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

البحث عن مؤسسات جديدة

لقاءات دورية محلية وخارجية مع المؤسسات

تعني بالتعليم ومهتمة

االتصال المستمر معها

2102

2102

2102

المدخالت
سفر للخارج
اتصاالت

بتطوره على الصعيد
المحلي واالقليمي والدولي
ودعم االتصال والتواصل

معها وتعزيز العمل

المشترك لمصلحة جميع
االطراف
البحث عن مصادر تمويل

تقديم إقتراحات لبرامج جديدة في إطار رؤية المركز
وتحسين كتابة المقترحات  Proposalsبمنهجية علمية
وبمعلومات مؤثقة تتالئم مع متطلبات الجهات المانحة.

تقوية العالقة مع شبكات
االئتالف االقليمية والدولية
القائمة منها والمستجدة
وتشجيع العمل المشترك

اجتماعات ولقاءات مع الشبكات االقليمية والدولية

سفر للخارج

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم
وحدة االدارة

الهدف االستراتيجي الرابع :

تحيقق التمييز التشغيلي لكادر مركز ابداع المعلم

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

معها

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

المدخالت

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

الهدف المرحلي االول:
المخرج االول:

2102

2102

2102

المدخالت

الضغط على الحكومة لاليفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع

سياسات وأنظمة واجراءات معززة لقيم المساواة في النوع االجتماعي

 -1تنظيم حمالت سنوية
ضاغطة في المدارس
وبمشاركة من المجتمع
المحلي لتحقيق أهداف
التعليم للجميع.
 -2برامج اعالمية تناقش

اهداف التعليم للجميع
وتركز على اهداف

الحمالت.

األسبوع العالمي للتعليم:
 -1تقرير حول الموضوع الذي تعمل عليه الحملة
 -2أنشطة مدرسية
 -3مؤتمرات مركزية  105مشارك كل عام
 0 -4ورشات عمل سنويا مع االهالي (كل ورشة  05مشارك)
 -0ورشة رؤساء أقسام (ورشة سنويا ل  25شخص)
 -6ورشة إعالميين ( 20اعالمي في كل دورة سنويا)
 -7مطبوعات الحملة
 -8حملة إعالمية (ندوات متلفزة برنامج إذاعي ،نشرات)

 -1باحث ()3
 -2؟
 -3ضيافة ،مواصالت ،قاعة
 -4ضيافة ،مواصالت ،قاعة
 -0ضيافة ،قاعة ،مواصالت
 -6ضيافة ،قاعة ،مواصالت
 -7بوستر  0555سنويا ،برشور 0555 ،سنويا،
تي شيرت 3555 ،سنويا
 -8ندوة متلفزة سنويا 3 ،برامج اذاعية سنويا،
اعالنات بالصحف  0سنويا ،باالذاعة  05اعالن
سنويا

المخرج الثاني :سياسات وأنظمة واجراءات معززة لحقوق االطفال بما فيهم االطفال المعاقين وفي المناطق النائية والمهمشة وداخل جدار الفصل.
حملة حول االطفال المعاقين
بالتعاون مع االتحاد العام

للمعاقين في فلسطين

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

المخرج الثالث . :موازنات مخصصة للبرامج التطويرية التعليمية في وزارة التربية والتعليم مالئمة ومتكاملة مع اهداف التعليم للجميع.
أنشطة تعبوية لكسب التأييد

 -مؤتمرات مناطقية سنوية ( 2مؤتمر سنويا) يشارك بها على

 -ضيافة ،قاعة،

الجماهيري للضغط على الحكومة

االقل  105شخص

مواصالت المؤتمر

لزيادة مخصصات البرامج

 -ورشات عمل توعوية حول اثر الموازنات على التعليم

 -ضيافة ومواصالت

التطويرية تحقيقا الهداف التعليم

 -تقرير سنوي يرصد التغيير في الموازنة المخصصة للتعليم

لورشات العمل

للجميع.

بالتركيز على موازنة البرامج التطويرية.

 -خبير اقتصادي

المخرج الرابع :ائتالف فلسطيني تربوي فاعل ومؤثر
 -توسيع االئتالف ليشمل

 -زيارات لمؤسسات مستهدفة

 -ضيافة ،مواصالت

مؤسسات المجتمع المحلي،

 -اجتماعات دورية العضاء االئتالف

المنسق/ة

ونقابات المعلمين ،واالئتالفات

 -تدريب االئتالف على إدارة الحمالت

 -خبير تدريب عدد ،2

الخاصة.

 -تدريب أعضاء االئتالف على مهارات إعالمية (إعداد خبر،

ضيافة ل  ،65دليل تدريبي

 -بناء قدرات أعضاء مؤسسات

إعداد تقرير ،مقابلة إعالمية)

عدد 2

االئتالف في الضغط والمناصرة
والتشبيك.
الهدف المرحلي الثاني :توفير ونشر المعلومات للباحثين والمؤسسات المعنية بمنهجية علمية حول مؤشرات نوعية التعليم.

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

المخرج االول :تقرير سنوي يرصد الحق في التعليم وحقوق االنسان معتمد من المؤسسات المحلية والدولية
 -0تقرير حول واقع التعليم في

فلسطين

 . -وضع خطة إجرائية وتحديد منهجية الرصد (المؤشرات،

خبراء عدد 3

االهداف ،االدوات ،الفئة المستهدفة ،اّليات التنفيذ.)..

ضيافة مجموعات بؤرية

 -تحديد إطار منهجي للتقرير وتحديد معايير وطنية ودولية لعملية

عدد +15 × 15

التوثيق بمشاركة مؤسسات وخبراء محليين ودوليين

مواصالت لهم

 -جمع المعلومات وحوسبتها وتحليلها وتبويبها ،وتصنيفها في

مواصالت خبراء

إطار قاعدة بيانات ومعلومات.

وباحثين 12شهر

 -كتابة التقرير وعرضه في لقاءات رسمية وغير رسمية ونشره

باحثين عدد 11

بعدة لغات.

مدخلين بيانات

 التعاقد مع خبراء -تدريب كوادر في البحث والتوثيق

ضيافة الورشات،
مواصالت ،قاعات

 عقد ورشات عمل لنقاش التقرير  0ورشات يشارك بكل ورشة 05شخص
المخرج الثاني :دراسة تحليلية حول المناهج لفحص توافقها مع معايير حقوق االنسان وحقوق االطفال وأهداف التعليم للجميع.
دراسة شاملة حول المنهاج

الفلسطيني (من ناحية تربوية،

 -التعاقد مع خبراء (تربويين ،حقوقيين ،خبراء نوع اجتماعي) على

خبراء عدد 6

األقل  6خبراء

قاعات ،ضيافة ،مواصالت

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية
حقوقية ،ووطنية)

دراسة حول العنف في المدارس

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

المدخالت

 -مقابالت ( 05مقابلة)

للمجموعات البؤرية

0 -مجموعات بؤرية ،في كل مجموعة  15أشخاص

مواصالت ،ضيافة ،قاعات

 -دراسة بحثية

للورشات

 -تقرير الدراسة (طباعة ونشر)

مواصالت ،قاعة ضيافة،

 -ورشات عمل لنقاش الدراسة ( 23ورشة يشارك في كل ورشة

قرطاسية للمشاركين

 05مشارك في كل مديرية تربية وتعليم)

بالمؤتمر.

 -مؤتمر وطني لعرض نتائج الدراسة يشارك به  255مشارك

مدخلين بيانات

التعاقد مع خبير

خبير

 -مقابالت ( 05مقابلة)

ضيافة ،مواصالت

0 -مجموعات بؤرية ،في كل مجموعة  15أشخاص

للمجموعات البؤرية

 -دراسة بحثية

طباعة تقرير الدراسة

 -تقرير الدراسة (طباعة ونشر)

ضيافة،مواصالت ،قاعات

 -ورشات عمل لنقاش الدراسة ( 23ورشة يشارك في كل ورشة

لورشات العمل.

 05مشارك في كل مديرية تربية وتعليم)

مدخلين بيانات

 مؤتمر صحفي حول نتائج الدراسةالمخرج الثالث :دراسات تقييم حول اثر مشاريع مؤسسات المجتمع المدني على نوعية التعليم.

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

دراسة تقييم اثر مشاريع

 -التعاقد مع خبير

خبير

مؤسسات المجتمع المدني على

 -مقابالت ( 05مقابلة)

مواصالت ،ضيافة،

0 -مجموعات بؤرية ،في كل مجموعة  15أشخاص

للمجموعات البؤرية

 -دراسة بحثية

طباعة تقرير الدراسة

 -تقرير الدراسة (طباعة ونشر)

ضيافة ،مواصالت ،قاعات
لورشات العمل

نوعية التعليم التعليم

  4ورشات عمل لنقاش الدراسة مع مؤسسات المجتمع المدنيالعاملة في قطاع التعليم (الضفة الغربية وقطاع غزة).
المخرج الرابع :تقرير دوري حول واقع التعليم في فلسطين.
تقرير سنوي يبين واقع التعليم

في فلسطين

 -مراجعة دورية لواقع التعليم الفلسطيني.

 -سفريات خارجية

 -تفعيل مشاركة المركز في التقارير التي تصدرها الهيئات الدولية.

 -كتب للمكتبة

 إغناء مكتبة المركز بكتب ومطبوعات نوعية تلبي احتياجاتالكادر التعليمي بالتربية المدنية وحقوق اإلنسان.

المخرج الخامس :مجلة فكرية ملتزمة بالمعايير الدولية تركز على التربية المدنية وحقوق االنسان
اصدار مجلة فكرية ملتزمة
بالمعايير الدولية تركز على

اصدار مجلة فكرية محكمة دورية متخصصة في التربية المدنية

 -مكافئات كتاب عدد 7

وحقوق االنسان

 -صف ومونتاج للمجلة

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

التربية المدنية وحقوق االنسان

2102

المدخالت
 مدقق لغوي مترجم -طباعة ونشر

الهدف المرحلي الثالث :دعم وتشجيع المبادارت التربوية المبدعة المتعلقة بتعزيز حقوق االنسان وفق أهداف التعليم للجميع
المخرج االول :تم تبني مبادرات تربوية التي تعزز وتنشر حقوق االنسان وقيم والتربية المدنية.
تشجيع مبادرات تربوية مبدعة

 -تأسيس صندوق وطني لدعم وتطوير المبادرات التربوبة

تكاليف نشر  2كتاب

المبدعة.

سنويا.

نشر مبادرات تربوية مبدعة (رسائل ماجستير ودكتوراة ومبادرات

للجائزة السنوية:

من كادر تربوي).

(إعالنات 0

 -تطوير مسابقات وطنية لتشجيع الكادر التربوي والمجتمع المحلي

سنويا،محكمين  0سنويا،

لخلق مبادرات تربوية مبدعة (مشروع الجائزة

طباعة الكتاب ،جوائز 0

 -تقديم جوائز تقديرية للمبادرات المبدعة لالعمال المميزة في

سنويا،شهادات

المسابقات ضمن معايير محددة

حفل ختامي للجازة سنوي:

 -طباعة كتب يحوي المبادرات.

ضافة  155شخص،
مواصالت،
يافطة ،قاعة)

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :الراصد التربوي وحملة التعليم للجميع
الهدف االستراتيجي األول :

منسق/ة البرنامج

زيادة وتحسين فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية وفق أهداف التعليم للجميع

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

المدخالت

المخرج الثاني :سياسات داعمة لتعميم وتوطين المبادرات المبدعة في النظام التعليمي في إطار اهداف التعليم للجميع.
حمالت مشجعة لتبني نظام

 -ورشات عمل  23ورشة في كل مديريات التربية والتعليم

ضيافة ،مواصالت،

حوافز يشجع المبادرات التربوية

 -مؤتمرات مناطقية  4مؤتمرات

قاعات ،قرطاسية للورشات

االبداعية.

 -حملة اعمالية (ندوتين متلفزات 0 ،برامج اذاعية)

ضيافة ،مواصالت،

تشكيل حركة اجتماعية تربوية

 -اعداد عرائض حول انتهاكات االحتالل لقطاع التعليم

ضيافة للمؤتمر

 -التشبيك مع مؤسسات وافراد دوليين مناصرين للقضية الفلسطينية

مواصالت (تذاكر)

 -مؤتمر عالمي حول انتهاكات االحتالل في التعليم (خاصة

مواصالت محلية

المناهج في القدس ،والبنية التحتي في مناطق ج) يشارك به 05

يافطة

مشارك دولي و  105محلي

قرطاسية

 -تشكيل حركة اجتماعية معلمون من اجل العدالة

مياومة لالجانب

 -تفعيل مشاركات المركز في المنتديات والتجمعات الدولية

مكافئة متطوعين  2سنويا

 -استقطاب متطوعين دوليين للتعاون مع المركز في رصد وتوثيق

سفريات خارجية

قرطاسية ،قاعة للمؤتمرات
 2ندوة تلفزيون
 0برنامج اذاعي
دولية مناصرة للحق في التعليم
في فلسطين (معلمون من اجل

العدالة)

انتهاكات االحتالل ضد التعليم.

الجهة

الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

الهدف المرحلي االول:
المخرج االول:

2102

2102

2102

المدخالت

زيادة التزام عناصر العملية التعليمية بمعايير وقيم حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي.

كادر تعليمي يؤمن ويستخدم المعارف والمهارات التي اكتسبها في مجال حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية في العمل.

تنظيم أيام تربوية سنوية ( أيام تنويرية

عقد المؤتمر السنوي (مركزي) بحضور ما ال يقل عن 355

في التربية المدنية) بمشاركة كادر

تربوي لمدة يومين سنويا بعناوين مختلفة سنويا.

تربوي متميز

-

 20متحدث ,مدراء جلسات و منسقو
جلسات.

طباعة كتاب سنوي لألوراق التي يتم طرحها أو مناقشتها في

-

مواصالت  355شخص

المؤتمر

-

قرطاسية

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت
-

تكاليف الفندق(أقامه+غداء)

-

تغطية اعالمية

الجهة الممولة

الميزانية

 تصميم و طباعة كتابتنظيم أيام دراسية مناطقيه تعالج
مواضيع حقوق اإلنسان و قيم التربية

عقد  6أيام دراسية سنويا داخل المدارس الفلسطينية مرة واحدة كل

مواصالت الميسرين

شهرين ودعوة المجتمع المحلي للمشاركة في الحوار

ضيافة  05شخص (لكل ورشة)
 6ميسرين

المدنية
إصدار كتيبات توثيق أوراق العمل و

األوراق البحثية الناتجة عن اللقاءات
و الندوات و الورشات
برامج إعالمية تناقش قضايا تربوية

ملحة ومهمله تتعلق بحقوق اإلنسان

قاعات ،قرطاسية
اصدار  4نشرات سنوية (ربعية) خاصة بمواضيع التربية المدنية و

نشرة ربعية خاصة ببرنامج التربية المدنية و

حقوق االنسان الناتجة عن االيام الدراسية

حقوق االنسان 055 -نسخة للنشرة

نشر أوراق العمل على االنترنت و ترجمتها للغه االنجليزية

طباعة كتيب سنوي بانجازات برنامج التربية
المدنية و األوراق التي تم عرضه خالل العام

عقد ندوات اذاعية و متلفزة سنويا بمشاركة خبراء تتناول قضايا

ندوتين تلفزيونيتين سنويا

تربوية ساخنة و ملحة تتعلق بحقوق االنسان و التربية المدنية

لقاءات اذاعية سنويا

والتربية المدنية.
إنشاء منتدى الكتروني يعزز االتصال

التعاقد مع شركة او خبير تكنولوجيا معلومات لتصميم وانشاء

والتواصل الفكري و الخبراتي في

منتدى الكتروني يخدم الكوادر التربوية المختلفه و يمنحهم مساحة

أوساط الكادر

لنقاش قضاياهم التربوية

المخرج الثاني :مناهج التعليم الفلسطينية معززة لمفاهيم النوع االجتماعي (المساواة الجندرية)

تصميم الموقع ومتابعته

2555

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

دراسات تحليلية للمناهج من وجهة

اجراء دراسة تحليلية لثالث مواضيع اساسية (كل سنة يتم تحليل

باحثين (عدد )3سنويا

نظر النوع االجتماعي

موضوع) من وجهة نظر النوع االجتماعي.

ضيافة ومواصالت وقاعة للورشات

عقد ورشات عمل مناطقية لنقاش نتائج الدراسة ( 0ورشات سنويا)

ميسرين للورشات

يشارك في الورشة على االقل  35شخص

طباعة الدراسة ( 1555نسخة)

اصدار تقرير حول الدراسة ونشره
حملة وطنية لتعديل المنهاج مستندة

تنفيذ حملة إعالمية وطنية لتعديل المنهاج من خالل استغالل

9(Billboardsأشهر,

إلى نتائج الدراسة المنفذة

اللوحات اإلعالنية الكبيرة و الوسائل اإلعالمية المتلفزة واإلذاعية

تصميم و بث سبوتات اعالنية

لنشر الدراسة المنفذة وتسليط الضوء على أهم نتائج الدراسة

(اذاعه,تلفزيون)
بوسترات  2555نسخة)

تنفيذ حملة تحت عنوان قالت لي أمي في  32مدرسة(16

مواصالت
ضيافه
تصوير فيديو

حمالت مدرسية محلية لتغيير واقع

تشكيل لجنة وطنية للعمل على ضمان

دعوة المؤسسات المعنية لالنضمام الى اللجنة الوطنية

وجود سياسات تربوية ومناهج فلسطينية

عقد اجتماعات دورية

حساسة للنوع االجتماعي.

اعداد مذكرة تفاهم تنظم عمل اللجنة

ضيافة اجتماعات
مواصالت منسق/ة
ضيافة ومواصالت وقاعات لورشات العمل

المدارس المبني على التمييز ضد

ذ16,ث)

اإلناث

عقد ورشات عمل ومؤتمرات مناطقية تقوم بها اللجنة الوطنية
حول المناهج الفلسطينية

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

المخرج الثالث . :كادر تربوي متمكن معرفيا ومؤمن وممارس لمفاهيم النوع االجتماعي
تدريب للكادر التربوي حول مفاهيم

عقد دورة تدريبية مركزية سنويا لمدة يومين لمجموع 45

النوع االجتماعي واليات ادماجه في

معلم\معلمة حول قضايا النوع االجتماعي.

النوع االجتماعي للمجتمع الفلسطيني

ضيافة ،قرطاسية ،مواصالت ل  45مشارك
سنويا

المنهاج.
برامج إعالمية تناقش أهمية مفهوم

مدرب

مادة تدريبية
حلقة تلفزيونية الحقة للتدريب حول النوع االجتماعي في المدارس

تكاليف الندوة المتلفزة سنويا

الفسطينية و كيف ينعكس على المنهاج و اليات التدريس.

تكلفة البرامج االذاعية ال 0

برامج اذاعية  0سنويا

المخرج الرابع :كادر نقابي مؤهل للعب دور حيوي وقيادي في تحسين حقوق المعلمين النقابية.
دورات تدريبية للكادر التربوي جول

عقد  4دورات مناطقيه (جنين,رام اهلل,نابلس,الخليل) للكادر النقابي

قاعات ،مواصالت ،قرطاسية

الحقوق النقابية
مؤتمر سنوي مع االتحاد العام

للمعلمين الفلسطينيين حول آليات
االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

مدربين
مادة تدريبية

عقد لقاءات مع ممثلي االتحاد العام والنقابيين لمناقشة مواضيع

مواصالت ضيافة وقاعة ومبيت ل 155

المؤتمر.

مشارك

تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر

إعالنات جرائد

التحضير اللوجستي للمؤتمر

تغطية إعالمية

التغطية اإلعالمية

 12متحدث ومدراء جلسات

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية
نشر نتائج المؤتمر وتوصياته

2102

2102

2102

المدخالت
قرطاسية

إعداد ونشر تقرير المؤتمر
ورشات عمل تناقش مفهوم النوع
االجتماعي ألعضاء االتحاد العام

للمعلمين الفلسطينيين
برامج إعالمية تناقش أهمية العمل

النقابي في التربية والتعليم

عقد  10ورشة عمل سنويا في مختلف المحافظات في الضفة

قاعات

الغربية وقطاع غزة تناقش ما تمخض عنه المؤتمر من نتائج

ضيافة

وتوصيات كل ورشة يشارك بها  35مشارك على االقل.

قرطاسية
ميسرين

اعداد كتيب حول الحقوق النقابية للمعلمين يتم طباعته ونشره

طباعة  0555نشخة من الكتيب

عقد  3ندوات متلفزة سنويا

خبير حقوقي لالشراف على الكتيب

عقد  0برامج اذاعية سنويا

مدقق لغوي

اعداد نشرة سنوية مع صحيفة االيام

 3ندوات متلفزة
 0برامج اذاعية
نشرة

الهدف المرحلي الثاني :تمكين المعلمين على تطوير انشطة صفية والصفية فاعلة.
المخرج االول :كادر تعليمي قادر على التخطيط والتقييم والمتابعة بالمشاركة لالنشطة الصفية والالصفية.
تنظيم دورات تدريبية سنوياً على

آليات التخطيط والمتابعة والتقييم
بالمشاركة لألنشطة الصفية والالصفية

إعداد مادة تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم بالمشاركة

خبراء في التخطيط والمتابعة والتقييم

لألنشطة الصفية والالصفية.

طباعة الدليل التدريبي

عقد  2دورة تدريبية سنويا للمشرفين ( 45مشرف سنويا)

مدربين

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت
قاعة ،ضيافة ،مواصالت للدورات
اعالنات بالصحف

الهدف المرحلي الثالث . :تمكين المعلمين والمعلمات من معارف واساليب ووسائل تدريس حديثة للتربية المدنية.
المخرج االول :كادر من المدرسين متمكن من استخدام منهجيات وأساليب فاعلة وبديلة للمنهجيات واألساليب التقليدية المستخدمة
تنظيم دورات تدريبية سنوية في
أساليب ومنهجيات التعلم عن طريق
العمل والتعلم بالخدمة والتفكير

التحليلي والبحث اإلجرائي واستخدام
القصة في التعليم

عقد  2دورة تدريبية سنوياً حول منهجية مشروع المواطنة ل 05

معلم ( 4ايام تدريب)

مادة تدريبية
مدربين

ورشة عمل ل  05مدير مدرسة لمدة يوم لتعريفهم بمشروع

قاعة ،ضيافة ،مواصالت ،قرطاسية ل 05

المواطنة

معلم و  05مدير

تطبيق مشروع المواطنة في  05مدرسة جديدة اضافة الى 055

مصاريف للمدارس ال  005سنويا

مدرسة اخرى سنويا

قاعة ،مواصالت ،ضيافة للتحكيم والحفل

عقد التحكيم اللوائي والمركزي لعرض مشاريع المدارس

الختامي

عقد حفل ختامي للمشروع سنويا

تكلفة طباعة  0كتب توثيق سنويا

اعداد وطباعة كتب توثيق لمشاريع المدارس

تكلفة طباعة وتوزيع النشرة

اعداد نشرة تصدر مع صحيفة االيام حول المشروع سنويا

الندوة المتلفزة

عقد حلقة تلفزيونية سنويا تناقش منهجية مشروع المواطنة

الحلقات االذاعية

عقد  3حلقات اذاعية حول المشروع.

تكلفة الفيلم الوثائقي

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

انتاج فيلم وثائقي حول المشروع سنويا
دورة حول المساءلة المجتمعية سنوياً ل  20معلم

مادة تدريبية

ورشة عمل تعريفية بالمشروع ل  20مدير مدرسة

خبراء تدريب

تطبيق في  20مدرسة (مشاريع طالبية)

قاعة وضيافة ومواصالت وقرطاسية للتدريب

تدريب ل  16مشرف

وورشات المدراء

تحكيم للمشاريع وحفل ختامي للمشروع

مصاريف للمدارس (تطبيق المشاريع)

انتاج نشرة وتوزيعها حول المشروع

قاعة،مواصالت،ضيافة التحكيم والحفل

انتاج كتيب توثيقي بمشاريع المدارس

تكاليف طباعة كتاب التوثيق

انتاج فيلم وثائقي حول المشروع سنويا

تكلفة الفيلم الوثائقي

دورة حول استخدام القصة في التعليم سنوياً ل  20معلم

مدربين

ورشة عمل ل  20مدير/ة مدرسة حول المشروع

طباعة القصص االربعة

تطبيقات في المدارس

ضيافة ،وقرطاسية وقاعة للتدريب وورشات

عقد ورشة عمل متابعة مع المعلمين في منتصف تنفيذ المشروع

العمل الثالث

عقد ورشة عمل في نهاية المشروع حول اثر التطبيق في المدارس

تكلفة الفيلم الوثائقي

انتاج فيلم وثائقي حول المشروع سنويا

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

دورة حول التعلم بالخدمة سنوياً ل  20معلم

2102

2102

2102

المدخالت

الجهة الممولة

دليل تدريبي

ورشة عمل ل  20مدير/ة مدرسة حول المشروع

مدربين

تطبيقات في المدارس

قاعة ،ضيافة ،مواصالت للتدريب وورشات

عقد ورشة عمل متابعة مع المعلمين في منتصف تنفيذ المشروع

العمل

عقد ورشة عمل في نهاية المشروع حول اثر التطبيق في المدارس

تكلفة الفيلم الوثائقي

انتاج فيلم وثائقي حول المشروع سنويا

المخرج الثاني :طرائق تدريس حديثة تعزز مفاهيم حقوق االنسان وقيم التربية المدنية تم تطبيقها.
عقد مخيمات عالجية للطلبة ضعيفي

التحصيل االكاديمي

-

توظيف مدرسين ومرشدين تربويين

-

تدريب للمدرسين على منهجيات التدريس في المواد

قاعة ،ضيافة ،قرطاسية ،مواصالت للمتدربين

االساسية (عربي ،انجليزي ،رياضيات)

(اهالي ومعلمين)

عقد مخيمات عالجية ل  155طفل من مناطق في الضفة

تكلفة المخيمات العالجية

-

مرشدين ومعلمين

النرويجيين

الغربية
مشروع ال جولدن 5

تدريب اهالي الطالب على اليات متابعة تعليم ابنائهم

عقد  16دورة تدريبية للهيئة التدريسية في  16مدرسة في الضفة

مدربين

الغربية على االدارة الصفية ،بناء عالقات ،المناخ االجتماعي في

مادة تدريبية

جامعة اشبيليا

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

الصف ،العالقة بين المدرسة واالهل ،التعلم التكيفي (مدة الدورة 4

2102

2102

2102

المدخالت

الجهة الممولة

ضيافة ،قاعة

ايام)

الهدف المرحلي الرابع :المساهمة في إدماج االطفال الفلسطينيين المعاقين في مجتمع ديمقراطي عادل يؤمن بحقوق االنسان من خالل تمكينهم لالنخراط في الحياة االقتصادية واالجتماعية
المخرج االول :تمكين وبناء قدرات  61مديرية تابعة لالتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتأثير على صناع القرار
تدريب قيادات فروع االتحاد العام

عقد  16دورة تدريبية العضاء االتحاد في المناطق لمدة ثالث ايام

مدربين

للمعاقين الفلسطيين

يشارك بكل دورة  25عضو على االقل حول مجموعة من

قاعات تدريبية

المهارات مثل االتصال والتواصل ،القيادة ،ادارة الحمالت.

ضيافة ومواصالت وقرطاسية

عقد 3دورات تدريبية (مدة الدورة  15ايام تدريب) ل  48قيادي في

مواد تدريب

االتحاد العام للمعاقين على ادارة الحمالت ،والقيادة ،وادارة
المؤسسات.
عقد دورة تدريب مدربين ل  25قيادي في االتحاد العام للمعاقين
عقد  185ورشة عمل يديرها ال  25عضو المدربين لبقية اعضاء
االتحاد في المناطق المختلفة يشارك بكل ورشة  45شخص
عقد دورة تدريبية حول تجنيد االموال ل  16من قيادات فروع اتحاد
المعاقين في الضفة الغربية وقطاع غزة

االتحاد االوروبي

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

الضغط باتجاه تعديل وتطبيق قانون

حمالت سنوية ينظمها االتحاد بالتعاون مع مركز ابداع المعلم

حمالت اعالمية

عادل للمعاقين في فلسطين

حول ادماج المعاقين في التعليم والعمل بالتركزي على تطبيق

انشطة للحمالت

قانون العمل الذي ينص على ضرورة توظيف على االقل  %0في

قاعة ،مواصالت ،ضيافة ،ومتحدثين في

كل مؤسسة فلسطينية من المعاقين

المؤتمر

مؤتمر حول ضرورة ادماج المعاقين في الحياة االقتصادية والسنوية
زيارة وفد من النرويج الى اتحاد المعاقين للمساهمة في اعداد
استراتيجية وطنية وخطة عمل لالتحاد المعاقين
اجتماعات شهرية لمنسقي االتحاد من اجل العمل على مسودة
االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لالتحاد.
المخرج الثاني :تأسيس حركة تضامن فلسطينية مع المعاقين من خالل تمكين الكادر التربوي من سياسات واستراتيجيات تنمية لدعم تنفيذ قانون حقوق المعوقين الفلسطيني

تدريب  023معلم/ة على

منهجية التعلم من خالل العمل

بالتركيز على حقوق المعاقين

 -عقد  13دورة تدريبية (الدورة الواحدة  0ايام تدريبية) يشارك في

مدربين

كل دورة  20معلم/ة على منهجية مشروع المواطنة بالتركيز على

قاعات تدريب

حقوق المعاقين

ضيافة

 -دورة تدريبية ل  16مشرف في و ازرة التربية والتعليم على

قرطاسية

المشروع

مواصالت

 -تطبيق في  325مدرسة مع طالب الصف التاسع لتنفيذ مشاريع

مصاريف للمدارس

تدخل للدفاع عن حقوق المعاقين في المدارس والمجتمع يشارك في

جوائز للمشاريع الفائزة

الجهة الممولة

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

2102

2102

2102

المدخالت

تنفيذ المشاريع  11255طالب/ة مع ادماج المعاقين في المدارس

شهادات ودروع

في العمل على هذه المشاريع

مصاريف التحكيم (قاعة ،ضيافة ،مواصالت،

 -تحكيم المشاريع واختيار االفضل منها

مكافئات لجنة تحكيم)

 -تنظيم لقاءات مفتوحة بين طالب معاقين وطالب غير معاقين

مواصالت للطالب للقاءات المفتوحة

في المدارس في الفترة المسائية

مواصالت لزيارة اتحاد المعاقين للطالب

 -زيارات الطالب التحاد المعاقين للتعرف على وضع المعاقين في

تكاليف طباعة البوسترات

فلسطين

 -تكاليف اقامة مخيم صيفي

الجهة الممولة

 طباعة بوسترات تحت شعار االدماج االن للمعاقين عقد مخيم صيفي لطالب معاقين وغير معاقين ل  192طالب/ةممن نفذوا مشاريع مواطنة حول المعاقين

مركز ابداع المعلم

برنامج :المسؤولية االجتماعية
الهدف االستراتيجي الثالث :

منسق/ة البرنامج

تفعيل مشاركة األمهات /اآلباء/مجالس أولياء أالمور والمجتمعات المحلية في توفير بيئة تربوية آمنه محفزة ومعززة لحقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية

الفترة الزمنية

الميزانية

االنشطة التفصيلية

االنشطة الرئيسية

الهدف المرحلي االول:
المخرج االول:

2102

2102

2102

المدخالت

تمكين مجالس أولياء األمور من قضايا حقوق االنسان والنوع االجتماعي وقيم التربية المدنية

مجالس أولياء أمور فاعلة ومؤثرة

تنظيم دورات تدريبية لمجالس

أولياء األمور في التخطيط والرقابة

والتقييم

عقد  3دورات تدريبية سنوية ل  35مجلس اولياء امور ( 3اعضاء

مدربين ،قاعة ،مواصالت ،ضيافة ،مادة

من كل مجلس) حول مهارات التخطيط والرقابة والتقييم للعملية

تدريبية

التعليمية وعلى مهارات التدخل لتحسين البيئة التعليمية
اعداد  35مشروع تدخل سنويا من قبل مجالس اولياء االمور
تقييم المشاريع
حفل ختامي لعرض المشاريع
كتيب توثيقي بالمشاريع

تنظيم ورشات توعية لالهالي والمجتمع

المحلي تناقش اليات تشكيل مجالس اولياء

عقد  155ورشة مع االهالي والشباب والمؤسسات المجتمعية كل

ميسرعدد155

ورشة يشارك بها  05شخص

قاعة 155
ضيافه155× 05

االمور باالعتماد على االنتخابات وتأثير ذلك

قرطاسية155×05

على البيئة التعليمية
عقد مؤتمرات مناطقية ووطنية محورها اهمية
المشاركة في الرقابة والتقييم والمشاركة في
البيئات المدرسية

تنظيم خمس مؤتمرات ثالث في الضفة واثنان في غزة بمشاركة
 205في كل مؤتمرلمدة يوم

قاعة عدد 0
ميسر عدد0
ضيافه 1205
مواصالت  1205شخص
قرطاسية1205

المخرج الثاني :نظام داخلي معزز الستقاللية المجالس ومعتمد
دراسة األنظمة واللوائح التي تحكم عمل
مجالس أولياء األمور من اجل تحديثها

وتطويرها

اعداد تقرير حول االنظمة والوائح التي تنظم عمل مجالس اولياء

 -خبير عدد 2

االمور في و ازرة التربية والتعليم

طباعة التقرير

عقد مؤتمرات مناطقية  4مؤتمرات لمدة يوم واحد لنقاش اللوائح

 -قاعات عدد 4

والخروج بتوصيات لتعديلها يشارك  105على االقل في كل مؤتمر

مواصالت ،ضيافة ،قرطاسية

عقد  22ورشة عمل (ورشة في كل مديرية) لنقاش مقترح تطوير

 -قاعة عدد 22

اللوائح الناظمة لمجالس اولياء االمور

ضيافة ،مواصالت ،قرطاسية

عقد مؤتمر وطني لمدة  2يوم يناقش حصيلة كل النقاشات

 -قاعة ،ضيافة ،مواصالت ،قرطاسية

الجهة الممولة

الم

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

الجهة الممولة

المدخالت

والتوصيات والتعديالت التي اجريت على لوائح مجالس اولياء

متحدثين ومدراء جلسات

االمور.

تكلفة طباعة كتاب

اعداد كتاب يوثق كافة نتائج حصيلة النقاش
تنفيذ اليات اتصال متنوعة مع اولياء االمور

عقد ورشة عمل ل  25اعالمي/ة لطرح فكرة حملة اعالمية تناقش

ضيافة ،ميسر ،مواصالت ،قرطاسية

الذين يملكون حق االنتخاب

االنتخابات لمجالس اولياء االمور لمدة  2يوم

 1555بوستر

طباعة بوستر 1555نسخة

حلقة عدد3

 3ندوة متلفزة سنويا
0براامج اذاعية سنويا

برنامج عدد 0
نشرة عدد

نشرة مع جريد االيام سنويا
الهدف المرحلي الثاني :تفعيل مشاركة الشباب في تحسين البيئة المدرسية
المخرج اال ول :مشاركة فاعلة ومؤثرة من قبل الشباب في تحسين البيئة المدرسية
عقد ورشات عمل بالتعاون مع الشباب
والخريجين واالهالي تناقش حقوق االطفال
واليات حمايتهم في البيئات التربوية

عقد  155ورشة مع الشباب بحضور  05شخص في كل ورشة
في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة

ميسرعدد 155
قاعة 155
ضيافه155 × 05
قرطاسية155× 05

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

الجهة الممولة

المدخالت

تنفيذ اليات اتصال متنوعة مع الشباب

اجراء مسابقة لطباعة  1555نسخة من بوستر

تكلفة طباعة  1555نسخة من بوستر

والخريجين واالهالي

جائزة لمن يقترح فكرة البوستر

جائزة افضل بوستر 055دوالر

برناج اذاعي شهري

تكلفة بنرامج اذاعي

نشرة شهرية

تكلفة النشرة الشهرية

عقد مؤتمرات محلية مناطقية ووطنية محورها

عقد  2مؤتمر (في الضفة الغربية وقطاع غزة) بمشاركة 205

متحدثين عدد 15

انتهاكات حقوق االنسان في البيئات التعليمية

مشارك في كل مؤتمر

قاعة عدد 2
ضيافة ل 055

واليات الحد منها

قرطاسية ل 055
مواصالت ل 055

عقد لقاءات منتظمة بين االهالي
والشباب مع الطلبة والتفاعل معهم

عقد  155لقاء حواري بين الطلبة واألهالي والشاب حول

ميسرعدد 155

إشكاليات التعليم

قاعة 155

والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم
االكاديمية والعملية

ضيافه155×05
قرطاسية155×05

الهدف المرحلي الثالث :تعزيز المسؤولية المدنية لدى المؤسسات األهلية والمجالس المحلية والقطاع الخاص في تطوير

المخرج االول :مشاركة نوعية من قبل المؤسسات األهلية والمجالس المحلية في تعزيز قضايا حقوق اإلنسان والتربية المدنية في البيئة المدرسية

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

2102

عقد لقاءات مجتمعية بالتعاون مع

عقد  155ورشة بحضور  05في كل ورشة لنقاش

البلديات والمؤسسات األهلية واألندية

فكرة لجان مجتمع المدرسة.

ومدراء المدارس وتشكيل لجان مجتمع

اختيار منسقين نشطاء لالشراف على اللجان المجتمعية

المدرسة في مختلف المناطق لتحسين

ومتابعة تشكيلها في كل في منطقته.

البيئة المدرسية.

اختيار منسقين مركزيين (منسق في كل مديرية تربية

2102

2102

الجهة الممولة

المدخالت
ميسرعدد 155
قاعة 155
ضيافه155× 05
قرطاسية155×05
 155منسق

وتعليم) الشراف ومتابعة العمل مع لجان مجتمع
المدرسة
تشكيل شبكة بين ممثلي لجان مجتمع المدارس.

عقد  12اجتماع للجنة المركزة الممثلة لهذه اللجان بحضور 10

قاعات ،ضيافة لالجتماعات

في كل اجتماع

بناء قدرات المنسقين ليتمكنوا من
متابعة تشكيل لجان مجتمع المدرسة.

عقد  4دورات تدريبية للمنسقين في المناطق
عقد دورة مركزية مكثفة للمنسقين في المديريات (25
منسق) .حول حقوق الطفل ،وقضايا التمييز بين الطلبة
وظاهرة العنف المدرسي ،ومفهوم المشروع ومنهجية،

قاعات ()0
ضيافة ،قرطاسية ،مواصالت ل 125
مدربين
دليل تدريبي

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية

االنشطة التفصيلية

2102

2102

2102

الجهة الممولة

المدخالت

والرصد والتقييم ومهارات قيادة الفريق.
المخرج الرابع :مشاركة نوعية من قبل القطاع الخاص في تعزيز قضايا حقوق اإلنسان وقيم التربية المدنية في البيئة المدرسية
عقد مؤتمرات وطنية عن دور القطاع الخاص

عقد  2مؤتمر سنويا (في الضفة الغربية وقطاع غزة) حول دور

قاعة عدد2

في في تعزيز قضايا حقوق اإلنسان والتربية

القطاع الخاص في تعزيز قضايا حقوزق االنسان والتربية المدنية

ميسر عدد2

المدنية في البيئة المدرسية.

في البيئة التعليمية يشارك في المؤتمر الواحد  205شخص

ضيافة عدد2× 205

انشاء اليات اتصال فاعلة بممثلي القطاع

عقد عشر لقاءات سنويا مع القطاع الخاص

ضيافة للقاءات

الخاص وحاولة تجنيد االموال منهم

انتاج فيلم وثائقي قصير عن قصص نجاح مساهمة القطاع

تكلفة انتاج الفيلم وبثه

قرطاسية عدد205خ2
مواصالت 205خ2

الخاص في دعم العملية التعليمية وبثه

الهدف المرحلي الرابع :بناء رأي عام وتوجهات معززة ومساندة لقيم حقوق اإلنسان والتربية المدنية في البيئة المدرسية
المخرج االول :شبكة إعالميين مؤمنين بقضايا حقوق اإلنسان والتربية المدنية في البيئة المدرسية

الميزانية

مركز ابداع المعلم

برنامج :حقوق االنسان والتربية المدنية
الهدف االستراتيجي الثاني :

منسق/ة البرنامج

تطوير كفايات كادر تعليمي في مجاالت حقوق االنسان والتربية المدنية

الفترة الزمنية
االنشطة الرئيسية
انتاج افالم قصيرة وحلقات تلفزيونية واذاعية

االنشطة التفصيلية

2102

انتاج عشر سبوتات اذاعية وبثها في المحطات المحلية سنويا

لبثها في المحطات المتوفرة

2102

2102

الجهة الممولة

المدخالت
تكلفة انتاج السبوتات
تكلفة البث

تأسيس منتدى اعالمي تربوي مساند لعمل

عقد  15لقاءات سنوية مع االعالميين لمناقشة تطوير دورهم

ضيافة واالجتماعات

االئتالف الفلسطيني ولجان مجتمع المدرسة

واليات تشكيل منتدى اعالمي تربوي

مواصالت للجنة التأسيسية

في تعزيز بيئة تعليمية امنة

اعداد نظام داخلي للمنتدى

ضيافة ومواصالت لالعضاء

تشكيل لجنة تأسيسية من اعالميين ناشطين
تشكيل المنتدى واعالن اطالقه
تدريب اإلعالميين حول قضايا حقوق

عقد دورة تدريبية سنويا ل  20اعالمي (من اعضاء المنتدى) حول

مدربين

اإلنسان والتربية المدنية في البيئة المدرسية.

قضايا حقوق االنسان والتربية المدنية في البيئة التربوية لمدة  3ايام

قاعة ،ضيافة ،مواصالت ،قرطاسية

إصدار نشرات دورية ومطويات حول

اصدار  3نشرات دورية سنويا حول المشاركة المجتمعية في البيئة

تكلفة النشرات

المشاركة المجتمعية في خلق بيئة مدرسية

التعليمية

لجنة تحكيم الجائزة

اّمنة ومعززة لحقوق االنسان.

انتاج برامج وتقارير مرئية ومسموعة ومكتوبة دورية تتناول قضايا

جوائز ( )9سنويا

مادة تدريبية

حقوق اإلنسان والتربية المدنية في البيئة المدرسية من إعداد
اعضاء المنتدى االعالمي التربوي
اجراء مسابقة سنوية الفضل عمل اعالمي تربوي

الميزانية

