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كلمة المركز
خمســٌة وعشــرون عاًمــا مــّرت علــى تأســيِس مركــِز إبــداِع 
حاضنــًة  يشــّكُل  المعّلــم  إبــداُع  ومــازال  كان  المعّلــِم، 
للّتعّلــم لــكلٍّ مــن الّطلبــِة، والكــوادِر الّتعليمّيــِة مــن خــالل 

ــز. ــي يقوُدهــا المرك ــه األساســّيِة الت برامِج

مركــُز إبــداِع المعّلــِم مؤّسســٌة غيــُر ِربحّيــٍة، وغيــُر حكومّيــٍة، تأّسَســت 
عــام 1995، تســعى إلــى تعزيــِز الُمخرجــاِت االجتماعّيــِة. بــدأت قّصــة 
مركــِز إبــداِع المعّلــِم بكرســيٍّ وطاولــٍة فــي غرفــٍة، فــي أحــِد مكاتــِب 
مدينــِة رام اللــه، يجتمــع حوَلهــا مجموعــٌة مــن المدّرســين، يلتقــون مًعــا، 
ويتدارســون، ويضعــون علــى تلــَك الّطاولــِة هموَمهــم، ومشــاكَلُهُم 
اّلتــي يعانــون منهــا، ويتشــّعُب الّنقــاُش ليشــمَل الّتعليــَم ككّل. مــن تلــك 
الغرفــِة انطلــَق المركــُز؛ ليصــَل إلــى العالمّيــِة، وليلعــَب دوًرا رئيًســا فــي 
، وأيًضــا علــى المســتوى اإلقليمــّي؛ ليصــَل إلــى  المجتمــِع الفلســطينيِّ

ــٍة، ليــس كعضــٍو فقــط؛ بــل ليترأَســها أيًضــا. مؤّسســاٍت دولي
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كان المركــُز ســابًقا يرّكــُز علــى َدوِر األجيــاِل المتعّلمــة، وفعــًا مــا زال مركــُز إبــداع المعّلــم يؤِمــُن بدوِرِهــم، 
وبأهّمّيــِة إدماِجهــم فــي تطويــِر الّتعليــِم، مــن طلبــٍة ومعّلميــن، وغيِرهــم مّمــِن احتضَنهــم الّنظــاُم الّتعليمــيُّ 
، كان لمركــِز إبــداِع المعّلــِم محّطــاٌت ِمفصلّيــٌة، قفــَز مــن خالهــا قفــزًة نوعّيــًة لخدمــِة  ، وغيــُر الّرســميِّ الّرســميُّ
، وتطــّوَر عمــُل المركــِز وفكــِره ِتباًعــا، حيــُث كانــت كلُّ مرحلــِة تطــّوٍر تعكــُس نقلــًة  طلبِتنــا بشــكٍل أساســيٍّ

. جديــدًة للمركــِز فــي فلســفِته وفكــِره الّتربــويِّ

فــي البدايــِة كان ُجــلُّ هــمِّ المركــِز، إيجــاُد مســاحاٍت للمعلميــن؛ لالتقــاِء، والّتفّكــِر، فــكان الّســبيُل إلــى ذلــك؛ 
ــِل المركــز  كالّتربيــِة  ــِة المخّصصــِة للمعّلميــَن فــي قضايــا معّينــٍة، ذاِت اهتمــاٍم عــاٍل مــن ِقَب اللقــاءاِت التدريبّي
ــِه مســألًة واحــدًة  ــَب عيني ــا يضــُع ُنْص ، وبمــا أّن المركــَز كان دائًم ــِة، وحقــوق اإلنســاِن بشــكٍل محــوريٍّ المدنّي
هــي: كيــف نصــُل إلــى نهضــٍة فــي الّتعليــِم؟  وكيــف تصبــُح المدرســُة مكاًنــا آمًنــا للّطلبــِة؟ وآمًنــا للمعّلميــن؟ 
وُمَطْمِئًنــا لألهالــي وللمجتمــع؟ لذلــك بــدأ المركــُز فــي توســيِع  آفاِقــِه، وبــدأ يعكــُس فــي تدّخاِتــه ومشــاريِعِه 
ــِة أدواِرهــم فــي  ــة،  وأهّمّي ــة والتربوي ــة  أركان المنظومــة التعليمي ــَم علــى دور وأهمي فكــَره ومنهجــه القائ
تحســيِن العملّيــِة الّتعليمّيــِة ،ولذلــك كان االنتقــاُل إلــى معالجــِة مشــكاِت مجالــِس أوليــاِء األمــوِر )اآلبــاُء 
ــِم العمــَل مــع  ــذي بــدأ مركــُز إبــداِع المعّل ــّم تمكيِنهــم، ورّبمــا فــي الوقــِت اّل واألّمهــاُت(، وتوعيِتهــم وِمــن َث
ــِز  ــِة فــي تعزي ــِة هــذه الفئ ــُة الوحيــدُة اّلتــي التفتــْت ألهّمّي ــاِء األمــوِر كان هــو المؤّسســُة األهلّي مجالــِس أولي

ــِم، وتحســيِنها داخــَل المدرســِة الفلســطينّيِة  . ــاِت الّتعلُّ بيئ

مــن النقــاِت الّنوعّيــِة اّلتــي حققهــا المركــُز، أّن المركــَز يشــّكُل مدرســًة فكرّيــًة تربوّيــًة بحــّد ذاِتهــا قائمــًة 
علــى المواطنــِة، وتعزيــِز حــقِّ الّتعليــِم للجميــِع دوَن اســتثناٍء، ال تكتفــي بتنفيــِذ مشــروٍع هنــا، ونشــاٍط هنــاك؛ 
وإّنمــا أصبحــت تنشــُر هــذا الفكــَر التربــويَّ الــذي تمتِلُكــُه إلــى شــركاِئها بشــكٍل مهنــي، علــى مســتوى المحلــي 
ــا؛  واالقليمــي، وهــي بذلــك أّسســْت شــبكاٍت مــن المؤّسســاِت تحمــُل فكــَر المركــِز وتطّبُقــه ليــس فقــط محّليًّ
ــا أيًضــا، إلــى أن وصلــت إلــى العالمّيــِة حيــن تــرّأَس الّســّيُد )رفعــت صبــاح( الحملــَة العالمّيــَة للّتعليــِم  وإّنمــا إقليميًّ

فــي العــام 2018.

خــاَل خمســٍة وعشــرين عاًمــا، اســتطاع المركــُز أن يصــَل إلــى معظــِم المــدارِس الفلســطينّيِة فــي الضّفــِة 
الغربّيــِة، وقطــاِع غــّزَة، ضمــن شــراكاٍت نوعّيــٍة جمعْتــُه بــوزارِة الّتربيــِة والّتعليــِم، ووكالــِة الغــوِث وتشــغيِل 

الاجئيــَن، وغيِرهــم مــَن الفاعليــَن فــي القطــاِع الّتعليمــيِّ فــي فلســطيَن، وخارِجهــا.
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الفاقد التعلمي وسبل التقدم
يواجــه التعليــم منــذ العــام 2020 الــى االن أزمــات حقيقيــة ســاهمت وبشــكل ملفــت الــى اضعــاف المخرجــات األكاديميــة 
واالجتماعيــة فلســطينيا وعربيــا، ال زال العالــم يعانــي مــن الفاقــد التعليمــي التعلمــي والــذي ســببته تأثيــرات الجائحــة 
علــى التعليــم، خاصــة فــي ظــل التعليــم المدمــج وترتيباتــه المدرســية، ممــا ُينــذر بوجــود فجــوة معرفيــة أو تعليميــة لــدى 
المتعلميــن، وخســارة معــارف ومهــارات تمكنهــم مــن التعلــم، ويــزداد األمــر خطــورة إذا تعّلــق بالمهــارات األساســية لــدى 
األطفــال فــي المرحلــة التأسيســية، فالضعــف فــي القــراءة والكتابــة والحســاب ال يؤثــر فقــط علــى مادتــي اللغــة العربيــة 
ــر الطفــل نفســه ودافعيتــه  والرياضيــات، بــل ينتشــر ويعيــق التعلــم فــي كافــة المــواد الدراســية األخــرى، عــاوة علــى تأث
ــذا أتــت هــذه الدراســة لتتقصــى  ــه علــى التواصــل القرائــي والكتابــي والحســابي. ول نحــو التعلــم إذا مــا شــعر بعــدم قدرت
إطــارًا لتحديــد الفاقــد التعليمــي مــن خــال تقديــم مؤشــرات كميــة ونوعيــة، والســعي نحــو تطويــر برنامــج وطنــي لتعويــض 
الفاقــد التعليمــي، وقــد أظهــرت الجائحــة الفاقــد التعليمــي علــى أنــه تحــٍد غيــر واضــح مــن خــال تمثلــه فــي دروس ومعارف 

ســابقة.

استعادة 
العافية 

في التعليم
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عــاد مصطلــح الفاقــد التعليمــي التعلمــي للواجهــة التربويــة خــال التعليــم المدمــج وانتشــاره وضعــف تحديــده 
وأجمــع التربويــون علــى القصــور فــي قياســه، واعتبــاره تهديــدًا حقيقيــًا للعمليــة التعليميــة وذلــك للنقــص 
ــة  ــي تبذلهــا وزارة التربي ــن األطفــال، ورغــم الجهــود الت ــم المعــارف والمهــارات األساســية بي الحــادث فــي تعل
والتعليــم، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمهتمــون بقضايــا التربيــة، لتلقيــص الفاقــد التعليمــي الناتــج عــن 
التعلــم المدمــج، إاّل أنهــا محــاوالت مــا بــدأت مــن تحديــد دقيــق للفاقــد التعليمــي، ممــا جعــل مهمــة معالجتــه 

أمــرًا صعبــًا، 

عمــل أبــداع المعلــم وفريــق مــن الباحثيــن التربوييــن ،الدكتــورة ســائده عفونــة والدكتــور ســهيل صالحــه علــى 
إلــى رصــد وتحليــل الفاقــد التعليمــي )انخفــاض مهــارات القــراءة والكتابــة  دراســة بحثيــة هدفــت الدراســة 
والحســاب( لــدى األطفــال مــن عمــر 6-10 ســنوات فــي المــدارس الحكوميــة فــي فلســطين )الضفــة الغربيــة 
ــرح وطنــي تعويضــي يســاهم فــي ردم  وقطــاع غــزة( خــال جائحــة COVID-19 كمــا هدفــت إلــى تقديــم مقت

ــة. ــا الطلب ــدى أبنائن ــع بوجــوده ل ــذي أقــر الجمي فجــوة الفاقــد التعلمــي ال

أشــارت النتائــج أن إطــار مفهــوم الفاقــد التعليمــي فــي التعلــم المدمــج وفــق الســياق الفلســطيني يكــون أكبــر 
مــن فجــوة فــي معــارف ومهــارات فقدهــا المتعلمــون أو لــم يعالجهــا المعلمــون خــال التعلــم المدمــج، بــل 
يشــمل المجــاالت النمائيــه - النفســية والعاطفيــة للمتعلميــن والمعلميــن علــى حــد ســواء، ويختلــف وفــق 
التفســير التربــوي لــه مــن حيــث التعلــم أو التعليــم أو التدريــس أو النمــاء، ويختلــف أيضــًا وفــق طريقــة تحديــده 
وقياســه إن وجــدت وُيمكــن تقديــره كميــًا، كمــا يرتبــط بمهــارات المعلميــن وبرامــج التعليــم مــن حيــث المحتــوى 

الدراســي وعــدد األيــام الدراســية وعــدد الحصــص«.       

وأن أكثــر المؤشــرات لقيــاس الفاقــد التعليمــي هــي توظيــف أوراق عمــل فــي المعــارف والمهــارات األساســية 
فــي القــراءة والكتابــة والحســاب، والبحــث عــن طــرق قيــاس الضعــف فــي المهــارات األساســية وكيفيــة تقويتهــا 
لــدى المتعلميــن، كمــا أظهــرت النتائــج حاجــة المعلميــن لوقــت طويــل لتنظيــم وبــدء عمليــة التعلــم عبــر منصــات 
ــوزارة(  لعــدة اســباب أهمهــا تأخــر دخــول الطلبــة للحصــة وانتظــار  التيمــز )المنصــة الرســمية التــي تعتمدهــا ال

دخــول عــدد معقــول منهــم.

كمــا ُوجــد أثــر لمســتوى المهــارات التقنيــة لــدى المعلــم، ولتغيبــه عــن المدرســة فــي قيــاس الفاقــد التعليمــي 
فــي التعلــم المدمــج، فكلمــا كانــت المهــارات التقنيــة أفضــل )ممتــازة(، ســاعد ذلــك فــي قيــاس أفضــل للفاقــد 
التعليمــي، كمــا أّن المعلميــن الذيــن لــم يتغيبــوا بســبب اإلصابــة أو المخالطــة تمكنــوا بصــورة أفضــل مــن قيــاس 
الفاقــد التعليمــي فــي التعلــم المدمــج مــن زمائهــم الذيــن تغيبــوا، بينمــا ال يوجــد أثــر للتغيــب عــن المدرســة 

بســبب اإلصابــة أو المخالطــة، فــي مفهــوم الفاقــد التعليمــي فــي التعلــم المدمــج.

وضمــن اإلطــار الوطنــي المقتــرح لتعويــض الفاقــد التعليمــي، فــا ال يمكــن أن يتــم إيكالهــا للمعلــم وحــده 
وتركــه فــي الميــدان يتخبــط فــي أمــره وتحميلــه مســؤولية جيــل كامــل، بــل علــى العكــس فهــي قضيــة جمعيــة 
وطنيــة علــى جميــع األطــراف المشــاركة فــي حلهــا بــدء مــن وضــع السياســات مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
وانتقــااًل إلــى توفيــر موازنــات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ومــرورا بشــراكات بيــن المؤسســة الرســمية 

والمجتمــع المحلــي.
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شذرات 
إبداعية
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عدد المدارس

184

برنامج الحق في التعليم 
يهــدف هــذا البرنامــج بشــكل أســاس الــى تعزيــز االلتــزام الوطنــي واإلقليمــي بتحقيــق الهــدف 
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة باعتبــاره األداة الرئيســية لتعزيــز المخرجــات االجتماعيــة 
للتعليــم النوعــي، والتــي تشــكل مجتمعــة جوهــر الحــق فــي التعليــم، ومــن بيــن هــذه المخرجــات: 
أجيــال شــابة مــزودة بالمعــارف والمهــارات الحياتيــة الازمــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة، وثقافــة 
الســام والاعنــف واحتــرام حقــوق اإلنســان، المواطنــة المســؤولة، المواطنــة العالميــة، الدمــج 
االجتماعي لألطفال والشــباب المهمشــين )مثل األطفال والشــباب ذوي اإلعاقة(، والمســاواة 
بيــن الجنســين، العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يعمــل البرنامــج 
علــى تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والشــباب والنســاء فــي فلســطين والشــرق األوســط 
المرتبطــة  القــرار  وصنــع  التخطيــط  عمليــات  فــي  فاعــل  بشــكل  للمشــاركة  إفريقيــا  وشــمال 
بتحقيــق مخرجــات التعليــم النوعــي وكذلــك مراقبــة أداء الحكومــات فيمــا يتعلــق بتحقيــق هــذه 
المخرجــات وقيــادة حمــات التعبئــة والضغــط والمناصــرة ألجــل ذلــك بمــا يتماشــى والهــدف 
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة SDG4، كذلــك يعمــل هــذا البرنامــج علــى تحســين البيئــة 
المدرســية، وخاصــة فــي فلســطين، لضمــان تعزيــز وصــول األطفــال المهمشــين بمــن فيهــم 
األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة لحقهــم فــي التعليــم، كذلــك يضغــط البرنامــج مــن أجــل سياســات 
تعليميــة فــي فلســطين والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا اكثــر حساســية واســتجابة للهــدف 
الرابــع  ولإلطــار القانونــي الدولــي المتعلــق بالتعليــم ويعمــل علــى تعزيــز دور وحضــور مؤسســات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال الحــق فــي التعليــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي الشــبكات والشــراكات والحمــات االقليميــة والعالميــة الخاصــة بالتعليــم والهــدف 
الرابــع، مــع التركيــز علــى البلــدان التــي تعانــي مــن حــاالت الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك فلســطين 

واليمــن والســودان والصومــال والعــراق والمغــرب وتونــس واألردن.
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العدد 
الكلي

20
إناث

--
ذكور

--

العدد 
الكلي

34

العدد 
الكلي

130

إناث

18

إناث

70

ذكور

16

ذكور

60

برنامج 
الحق 
بالتعليم

برنامج 
المواطنة

برنامج الدعم 
النفسي 
واالجتماعي

برنامج المواطنة
مســاعدة  الــى  اســاس  بشــكل  البرنامــج  هــذا  يهــدف 
األجيــال الشــابة علــى تطويــر 1( توجهــات مدنيــة خاصــة 
األدوار  تولــي  المدنيــة؛   الحيــاة  فــي  للمشــاركة  وعامــة 
المســؤولة  بالمواطنــة  المرتبطــة  والمســؤوليات 
والفاعلــة؛  اســتيعاب القيــم الديمقراطيــة األساســية مثــل 
حقوقهــم  وممارســة  والشــفافية  واإلنصــاف  التســامح 
ومســؤولياتهم بطريقــة مســؤولة؛ 2( المعرفــة المدنيــة 
وفهــم ســياقها السياســي وكذلــك الحقــوق االجتماعيــة 
المهــارات  و3(  والمدنيــة  والسياســية  واالقتصاديــة 
المدنيــة بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى التحليــل والتعليــل 
ومراقبــة  الموقــف،  عــن  والدفــاع  والتقييــم،  والتفاعــل 
مــع  البرنامــج  يعمــل  وبذلــك،  والمخرجــات،  المدخــات 
وزارة التربيــة والتعليــم واألونــروا والمجتمعــات المحليــة 
لخلــق  المعنييــن  المصلحــة  وأصحــاب  الخــاص  والقطــاع 
الحتياجــات  مناســب  بشــكل  تســتجيب  تعليميــة  بيئــات 
وتوجهــات الشــباب ليكونــوا مواطنيــن فاعليــن، وتشــمل 
الدراســية،  المناهــج  البيئــة  لهــذه  األساســية  العناصــر 
ومواقفهــم،  المعلميــن  وقــدرات  المدرســية،  والبيئــة 
المجتمــع  بيــن  التكامليــة  االجتماعــي، واألدوار  والوعــي 

والمدرســة.

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
مســاعدة  الــى  أســاس  بشــكل  البرنامــج  هــذا  يهــدف 
األطفــال الفلســطينيين الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات مــا 
بعــد الصدمــة المرتبطــة بالعنــف ومــن تحديــات التعلــم 
االجتماعيــة  بالظــروف  المرتبطــة  العاطفي-االجتماعــي 
اســتعادة  علــى  البائســة  المعيشــية  واألحــوال  الصعبــة 
أدائهــم  ذلــك  فــي  بمــا  الطبيعيــة  حياتهــم  ظــروف 

الطبيعــي. واألكاديمــي  االجتماعــي 

 )SEL( االجتماعــي  العاطفــي  التعلــم  نظريــة  تتضمــن 
التــي يطبقهــا البرنامــج بفعاليــة، كيفيــة تفكيــر الطــاب 
اآلخريــن،  مــع  والتوافــق  أنفســهم،  تجــاه  وشــعورهم 
SEL دوًرا مهًمــا  انتباههــم وســلوكهم. تلعــب  وتنظيــم 
والتعليميــة  األكاديميــة  المخرجــات  علــى  التأثيــر  فــي 
للطلبــة وتســاهم فــي إعــادة دمــج الطلبــة فــي ســياقهم 
عملــة  فــي  البرنامــج  هــذا  يركــز  الطبيعــي.  التعليمــي 
علــى الشــمولية ويجعــل مــن الكــوادر التعليميــة واوليــاء 
األمــور والمجتمعــات المحليــة شــركاء فــي دعــم اندمــاج 

التعليميــة. العمليــة  فــي  الطالــب\ة 
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عدد الطلبة
المستفيدين المباشرين

14,581 12



العدد 
الكلي

1251

إناث

582
ذكور

669
ذوي 

اإلعاقة

25

العدد 
الكلي

2692

العدد 
الكلي

10638

إناث

1574

إناث

5728

ذكور

1118

ذكور

4910

ذوي 
اإلعاقة

137

ذوي 
اإلعاقة

39

برنامج 
الحق 
بالتعليم

برنامج 
المواطنة

برنامج الدعم 
النفسي 
واالجتماعي
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عدد الطالب
غير المباشرين

77,772 14



العدد 
الكلي

70,000

إناث

37,000

ذكور

33,000

العدد 
الكلي

572

العدد 
الكلي

7,200

إناث

315

إناث

3,600

ذكور

257

ذكور

3,600

برنامج 
الحق 
بالتعليم

برنامج 
المواطنة

برنامج الدعم 
النفسي 
واالجتماعي
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عدد المناطق 
المستهدفة

58
16



العدد 
الكلي

15

العدد 
الكلي

20

العدد 
الكلي

23 

برنامج 
الحق 
بالتعليم

برنامج 
المواطنة

برنامج الدعم 
النفسي 
واالجتماعي

17



أولياء أمور

1,390 18



العدد 
الكلي

540
إناث

330
ذكور

210
ذوي 

اإلعاقة

--

العدد 
الكلي

325

العدد 
الكلي

525

إناث

164

إناث

449

ذكور

161

ذكور

76

ذوي 
اإلعاقة

35

ذوي 
اإلعاقة

--

برنامج 
الحق 
بالتعليم

برنامج 
المواطنة

برنامج الدعم 
النفسي 
واالجتماعي

19



العدد 
الكلي

105

المخيمات الصيفية

105

أكثر من 10700 طفل\ة 
شاركوا بأنشطة تعلم من 

خالل الترفيه ضمن المخيمات 
الصيفية٫التي ساهمت 

في ردم الفجوة المعرفية 
والنمائية لدى األطفال 

المشاركين\ات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة

العدد 
الكلي

87 
عدد المبادرات 

مؤسساتية
او مدرسية 

87 

87 مبادرة، 39 منها 
طالبية و44 مدرسية 
و7مبادرات مجتمعية 
ساهمت في تمكين 

األطفال والشباب 
الفلسطينية من مهارات 

أساسية تساهم في 
تحسين أدائهم األكاديمي 
واالجتماعي تمكنهم من 

المساهمة في التغيير 
االجتماعي اإليجابي.

20



العدد 
الكلي

21

مختبرات العلوم 

21
20 مختبر علوم، تم 
أنشاؤها وتجهيزها  

في 20 مدرسة 
فلسطينية افتقرت 

لوجود مختبر

برنامج الحق بالتعليم	 
برنامج المواطنة	 

العدد 
الكلي

12

أندية النزاهة

12 

12 نادي نزاهة قاده 
الشباب ضمن برنامج 

المواطنة في المدارس 
الفلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، 
ساهمت في تعزيز بيئة 
النزاهة والمساءلة في 
المدارس والمجتمعات 

الفلسطينية.

21



إصدارات 
البرامج

حمالت “أنشطة 
العدد ضغط ومناصرة”

الكلي

20

العدد 
الكلي

33

20

33

20 حملة ضغط ومناصره قادها 
برامج ابداع المعلم أبرزها حملة 

“التمويل المحلي للتعليم”  
التي نفذها مركز ابداع المعلم 

واالئتالف التربوي الفلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة.

4 كتيب، 2 بروتوكول في نظرية 
التعلم االجتماعي العاطفي، 
2 فلم، دليل التعلم بالترفيه، 

5 ادلة تدريبية، 11 فيديوهات 
مرئية، 4 عدد بوسترات رقمية، 1 
نشرة الكترونية، 3 تقارير مساءلة، 

3 حلقات ويبنار.
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عدد الموردين 
الذين تم 

التعاقد معهم 
العدد 
الكلي

110

110

العدد 
الكلي

14
عدد الجلسات 

الحوارية

14
14 جلسة حوارية وجاهية 

وافتراضية قادها برامج المركز 
ناقشت مواضيع تربوية 

وسياساتيه تعليمية جدلية 
استضافت أكثر من 16 صانع 

قرار وأكثر من 62 ضيف\ة .
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متواجدون في
11دولة
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الحملة العربية للتعليم للجميع – آكيا
ــر الحكوميــة والمنظمــات  ــر ربحــي، تتكــون مــن الشــبكات واالئتافــات والمنظمــات غي تحالــف متعــدد ومســتقل وغي
المجتمعيــة، ونقابــات المعلميــن واالتحــادات ومــا إلــى ذلــك مــن الفعاليــات المهتمــة بالتعليــم فــي المنطقــة العربيــة.

العربيــة )فلســطين واالردن ولبنــان ومصــر  المنطقــة  11 تحالفــا وطنيــا فــي  للتعليــم مــن  العربيــة  الحملــة  تتكــون 
والســودان والصومــال والمغــرب وتونــس والعــراق وليبــا واليمــن(، وتضــم االئتافــات الوطنيــة فــي عضويتهــا منظمــات 
مدنيــة نشــطة ومتنوعــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات التــي تعمــل علــى تعزيــز تحقيــق اجنــدة التعليــم 2030 وأهــداف 
التعليــم الوطنيــة وغيرهــا مــن قضايــا التعليــم االهامــة، وذلــك مــن خــال انشــطة التوعيــة العامــة والتعبئــة والمشــاركة 

فــي السياســات والمناصــرة والبحــث والرصــد.

االئتالف التربوي الفلسطيني
تأســس االئتــاف التربــوي الفلســطيني عــام 2007 بمبــادرة مــن مركــز 
إبــداع المعلــم بهــدف تجميــع كافــة الجهــود العاملــة فــي قطــاع التعليــم 
فــي فلســطين، لتشــكيل جســم ضاغــط ومؤثــر علــى السياســات التربويــة 
ــم، إضافــة  ــة والتعلي ــة فــي اتربي ــى مخرجــات نوعي الفلســطينية وصــوال إل
برامجهــا  فــي  الفاعلــة  المؤسســات  بيــن كل  والتشــبيك  التنســيق  إلــى 
لصالــح قطــاع التعليــم، مــن اجــل تحســين الخدمــات المقدمــة والحصــول 

ــم فــي فلســطين. ــة للتعلي ــى مخرجــات نوعي عل

الجــدل  مــن  حالــة  ويعــزز  يخلــق،  أن  االئتــاف  اســتطاع  تأسيســه،  منــذ 
العــام فــي أوســاط المؤسســات األهليــة، والرســمية الفاعلــة فــي النظــام 
التعليمــي الفلســطيني، مــن خــال خلــق جــو تشــاركي وتفاعلــي لتوفيــر 
البيئــة التعليميــة التعلميــة اآلمنــة، وشــكل هــذا مؤشــرًا حقيقيــًا للنجــاح 
النســبي الــذي حققــه، وقطــع االئتــاف شــوطًا مهمــًا فــي تدعيــم آليــات 
التنســيق والتعــاون بيــن أعضائــه، فــي محاولــة لتوحيــد أســس الخطــاب 
والجهــود لتحقيــق أهدافــه. ومــن هنــا تأتــي ضــرورة االرتقــاء باليــات عمــل 

25االئتــاف، وتطويــر بنيانــه الداخلــي



األهداف 
االستراتيجية 

والبرامج
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يعمــل مركــز ابــداع المعلــم فــي خطتــه االســتراتيجية للعــام 2021 علــى أربعة أهداف اســتراتيجية 
رئيســية تعكــس وحدتــي المركــز األساســية )وحــدة البرامــج ووحــدة اإلدارة والماليــة( محليــا 

وإقليميــا:

البرنامج المسؤولالهداف االستراتيجي
عن تحقيق الهدف

وحدة بناء القدرات والتعلم

تعزيــز االلتــزام بالهــدف الرابــع مــن اهــداف التنميــة المســتدامة فــي . 1
فلســطين ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا باعتبارهــا 

األداة الرئيســية لتحســين مخرجــات التعليــم النوعــي.

برنامج الحق في التعليم “الوطني 
واإلقليمي”

برنامج المواطنةتعزيز دور وانخراط الشباب الفلسطيني في التغيير االجتماعي.. 2

لألطفــال . 3 واألكاديمــي  العاطفــي   – االجتماعــي  األداء  تحســين 
صعبــة. ظروفــا  يواجهــون  الذيــن  الفلســطينيين 

برنامج الدعم
النفسي واالجتماعي

وحدة اإلدارة والمالية

الوحدة اإلداريةتحقيق التميز التشغيلي للمركز إداريًا وماليًا لتحقيق رسالته.. 4

الرؤية
فلســطينيون مبــادرون ومنتجــون ومتســامحون ومعاصــرون، وملتزمــون بهويتهــم الوطنيــة ويشــاركون 

بفاعليــة فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي ومدنــي.

الرسالة
مركــز ابــداع المعلــم هــو منظمــة غيــر حكوميــة فلســطينية تعليميــة ومســؤولة اجتماعيــا، تعمــل علــى 
تمكيــن الفاعليــن الرئيســيين والمجتمعــات المحليــة لتعزيــز المخرجــات االجتماعيــة للتعليــم النوعــي 

ــز مبــادئ اإلنصــاف والمســاواة واإلدمــاج. وتعزي
27



إنجازات 
ومقتطفات
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برنامج المواطنة
بناء القدرات

)منهجيــة 	  بالمشــاريع  التعلــم  منهجيــة  علــى  تدريبهــم  تــم  مــدراء  و5  مشــرفين  و3  معلميــن   8
اللعــب خــال  مــن  التعلــم  منهجيــة  وعلــى  المواطنــة( 

5 مؤسســات قاعديــة فاعلــة فــي بيــت لحــم ودورا تــم تدريبهــم علــى التمكيــن المجتمعــي وحمــات 	 
للنــوع االجتمــاع وذوي االعاقــة فــي  الضغــط والمناصــرة لتنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة مســتجية 

التعليــم

تــم تدريــب 20 شــخص )مرشــد/ة تربــوي/ة، معلــم/ة غــرف مصــادر، معلــم /ة مســؤول ملف التعليم 	 
الجامــع، مرشــدين تعليــم جامــع ومشــرفين مهنييــن فــي االرشــاد( فــي مجــال تقديــم خدمــات الدعــم 

النفســي واالجتماعــي الجامــع )أول دورة متخصصــة فــي هــذا المجال(

تنفيــذ 31 جلســات جماعيــة وفرديــة جامعــة لطلبــة مــن ذوي االعاقــة مــع أقرانهــم  فــي 5 مــدراس 	 
مســتهدفة فــي منطقــة بيــت لحــم، اضافــة الــى تنفيــذ 22 جلســة فرديــة مــع طلبــة مــن ذوبــي 

ــم خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي االعاقــة  فــي المــدارس المســتهدفة لتقدي

تــم عقــد 3 ورشــات عمــل مــع مجموعــة طلبــة لمناقشــة القصــص والقيــم التــي تحملهــا )وجاهيــة 	 
وعبــر الــزوم(

االعاقــة ومنهجيــة 	  علــى مفهــوم  تدريبهــم  تــم  مــدارس و4 مشــرفين  مــدراء   12 18 معلــم/ة، 
التدقيــق االجتماعــي فــي 12 مدرســة مــن مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئيــن مســتهدفة 

فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

8 أمهــات مــن لديهــم أطفــال مــن ذوي االعاقــة تــم تدريبهــم علــى كيفيــة قيــادات جلســات دعــم 	 
والتفريــغ  والتواصــل  واالتصــال  التيســير  مهــرات  اكســابهم  بعــد  ألقرانهــم  واجتماعــي  ونفســي 

النفســي.

40 جلســة دعــم نفســي واجتماعــي تــم تنفيذهــا  مــع 31 مــن أوليــاء األمــور )ذكــورا واناثــا( فــي 	 
مناطــق المســتهدفة فــي بيــت لحــم )جناتــه، واد رحــال، أبــو انجيــم واد فوكيــن(

20 جلســة دعــم نفســي واجتماعــي  تــم تنفيذهــا ل 38 مــن أوليــاء األمــور الذيــن لديهــم أطفــال مــن 	 
ذوي االعاقــة

10 مؤسســات قاعديــة ضمــن االئتــاف التربــوي أصبحــو متمكنيــن مــن ادراج النــوع االجتماعــي 	 
والعاقــي فــي عمــل المؤسســات مــن خــال ورشــة تدريبيــة تــم تنظيمهــا

4 ممارســات تــم توثيقهــا حــول كيفيــة ادراج االعاقــة فــي عمــل المؤسســات القاعديــة المســتهدفة 	 
فــي الورشــة التدريبيــة وتشــمل الموءامــات الفيزيائيــة المتوفــرة فــي مؤسســاتهم وفــي اعــداد 
المشــاريع واالنشــطة الســتقطاب األشــخاص مــن ذوي االعاقــة، اضافــة الــى وجــود عــدد مــن 

األشــخاص مــن ذوي االعاقــة فــي الهيئــة العامــة وطاقــم العمــل للمؤسســات المســتهدفة.

طلبــة انديــة النزاهــة ضمــن مشــروع »لــي حقــوق« متمكنيــن مــن اعــادا التقاريــر االلكترونيــة عــن 	 
ــم تنظيمهــا  ــة ت ــاء علــى دورة تدريبي التدقيــق االجتماعــي مــن خــال اســتخدام تطبيــق النزاهــة وبن

www.alnazaha.ps افتراضيــا 

15 معلــم/ ة مــن المــدارس الحكوميــة )شــمال، وســط وجنــوب( الضفــة الغربيــة تمكنــوا مــن تطويــر 	 
29معارفهــم ومهارتهــم حــول اســتراتيجية التعلــم بالمشــروع )منهجيــة المواطنــة(

http://www.alnazaha.ps


الضغط والمناصرة والحشد المجتمعي
ــادرات نحــو 	  ــة اساســية( – مب ــا، 5 علــى مســتوى مرحل ــم تنفيذهــا )3 علــى مســتوى أساســية علي ــادرات ت 8 مب

ــزي( ــادرات باالنجلي تعليــم جامــع )مرفــق رقــم 2 ملخــص مب

3 أوالد مــن ذوي االعاقــة اســتطاعت المبــادرات المنفــذة اعادتهــم الــى مقاعدهــم الدراســية ومنــع تســربهم 	 
ودمجهــم فــي البيئــة الصفيــة ورفــع مســتوى تفاعلهــم )مرفــق قصــة نجــاح(

تنفيــذ 5 مبــادرات تحــت شــعار »معــا ليعلــو صتنــا« تزامنــا مــع أســبوع العمــل العالمــي 2021، مبــادرات اختصــت 	 
فــي ذوي االعاقــة فــي مرحلــة الطفولــة البكــرة، صعوبــات التعلــم، ادمــاج فتيــات ذوي االعاقــة الســمعية، 

التنمــر ضــد ذوي االعاقــة )مرفــق رقــم 1 ملخــص الحمــات (، وكان مــن أبــرز النتائــج:

اعادة تأهيل صف لرياض االطفال في بلدة دير سامت لدمج 5 أطفال من التوحد مع أقرانهم في الصف.	 

تأهيــل غرفــة مصــادر فــي بلديــة تقــوع تعنــى باألطفــال مــن ذوي االعاقــة للعمــل علــى تأهيلهــم ودمجهــم فــي 	 
المدراس.

تنفيذ حملة »تعلم لتشارك« لتعزيز دور الشباب في المشاركة في العملية االنتخابية وكان نتاجها:	 

907 مشــارك ومشــاركة مــن الطلبــة ارتفــع الوعــي لديهــم علــى أهميــة تفعيــل مشــاركتهم السياســية فــي 	 
االنتخابــات  ودورهــم فــي ممارســة الرقابــة والمســاءلة المجتمعيــة علــى السياســات المحليــة وذلــك بعــد 

انخراطهــم فــي ورشــات توعويــة وانشــطة محــاكاة للعمليــة االنتخابيــة.

302 من الطلبة قاموا بالتسجيل لانتخابات القادمة )طلبة مرحلة الثانوية العامة من عمر 18 سنة(.	 

147 عضــو مــن أعضــاء لجــان األهــل شــاكرو بفاعليــة فــي أنشــطة الرقابــة المجتمعيــة نحــو السياســات المحليــة 	 
وتعزيــز دور الشــباب فــي المشــاركة السياســية والديموقراطيــة.

17 مبــادرة  تدقيــق اجتماعــي ومســاءلة بقيــادة طلبــة صفــوف المرحلــة االساســية العليــا )7-9( مــن مــدارس 	 
الخدمــات  المســاءلة علــى  تــم تنفيذهــا والتــي تخصصــت قضاياهــا فــي  الغــوث وتشــغيل الاجئيــن  وكالــة 
المقدمــة مــن قبــل الهيئــات المحليــة واللجــان الشــعبية لألشــخاص مــن ذوي االعاقــة )مرفــق رقــم 3 يتنــاول 

ملخــص المبــادرات وأبــرز النتائــج(

وصــول الــى أكثــر مــن 30000 مشــاهدة مــن خــال تنفيــذ حملــة مناصــرة اعاميــة حــول  نزاهــة الخدمــات 	 
انتــاج حلقــات اذاعيــة وتلفزيوينــة الهيئــات المحليــة تضمنــت  المقدمــة لألشــخاص مــن ذوي االعاقــة مــن قبــل 

14 مبــادرة مجتمعيــة بقيــادة الطلبــة تــم تنفيذهــا فــي 14 مدرســة مســتهدفة فــي الضفــة الغربيــة وتمحــورت 	 
معظمهــا حــول قضايــا العنــف وأشــكالها وأبرزهــا التنمــر.
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البحث والرصد التربوي - المجتمعي
بــث قصــص كريــم خمــس حلقــات ضمــن تلفزويــن وطــن ويوتيــوب المركــز  ووصلــت عــدد مشــاهدات 2,510,993 	 

اضافــة الــى بثهــا عبــر اذاعــة وطــن.

ــة ومواقــع تواصــل 	  ــن راي ــى تلفزوي ــة يســاءلون( عل ــة – الطلب ــة )برنامــج حــوارات تربوي ــذ 6 حلقــات تلفزيوني تنفي
ــاع قــرار، تعليــم األقــران طفــل لطفــل( االجتماعــي: مســاءلة مــع تربوييــن وصن

ــر 	  ــر األزمــات علــى النســاء واألطفــال مــن ذوي االعاقــة التــي جــاءت أث ــاج واطــاق ورقــة موقــف حــول تأثي انت
ــار 2021 العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي منتصــف آي

الوصــول ألاكثــر مــن 1000 شــخص مــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة عبــر تنظيــم نــدوة حواريــة افتراضيــة  »دمج 	 
ذوي االعاقــة فــي المخيمــات الصيفيــة – تعويــض الفاقــد التعليمــي لهــذه الفئــة« باســتضافة خبــراء فــي مجــال 

التعليــم الجامــع والتربيــة الخاصــة.

انتــاج 2 حلقــة تلفزيونيــة للمســاءلة حــول النزاهــة فــي الخدمــات المقدمــة لألشــخاص مــن ذوي االعاقــة ضمــن 	 
حملــة »لــي حقــوق« بالشــراكة مــع تلفزيــون معــا وائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان

انتاج 3 حلقات اذاعية للمساءلة حول الخدمات الممقدمة لذوي االعاقة ضمن حملة »لي حقوق«	 

انتــاج 2 تقاريــر مســاءلة صحفيــة تتنــاول المعيقــات فــي االطــرق فــي غــزة ممــا يشــكل صعوبــة فــي وصــول  	 
األشــخاص مــن ذوي االعاقــة للخدمــات والعمــل.

انتــاج نشــره الكترونيــة عــن حملــة »لــي حقــوق« والتقاريــر الصــادرة صحفيــة ومصــورة التــي تنفــذ بالشــراكة مــع 	 
ائتــاف أمــان

انتــاج فيديــو انفجــوراف حــول صعوبــة وصــول األشــخاص مــن ذوي االعاقــة للخدمــات المقدمــة مــن الهيئــات 	 
المحليــة وتاثيــر الفســاد فــي عــدك نزاهــةة الوصــول للخدمــات بشــكل عــادل وتكافــي للفئــات األكثــر تهميشــا.

انتــاج موشــن جرافيــك للوعــي حــول حقــوق األشــخاص مــن ذوي االعاقــة فــي الوصــول الــى فــرص العمــل 	 
والخدمــات كباقــي أقرانهــم.

انتــاج دليــل تدريبــي حــول توظيــف اللعــب فــي التعليــم والتعلــم مــن خــال العمــل والمتخصــص فــي التعليــم 	 
الجامــع ضمــن مشــروع تعزيــز الشــمول وامكانيــة وصــول الفتيــات والفتيــان مــن ذوي االعاقــة لتعليــم يســتجيب 

للنــوع االجتماعــي وذوي االعاقــة

انتاج كتيب توثيق مبادرات مواطنة »نحو تعليم جامع« منقبل المرحلة األساسية الدنيا والعليا.	 

انتاج حقيبة تدريبية عن التدقيق االجتماعي مع خصوصيتها لذوي االعاقة ضمن مشروع »لي حقوق«.	 
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برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
بناء القدرات

بنــاء وتحســين قــدرات 364 معلــم ومعلمــة ومديــر ومشــرف فــي 30 مدرســة حكوميــة ومــن 8 مديريــات تربيــة 	 
وتعليــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي، مــن خــال تنفيــذ تدريبــات 
المدربيــن حــول نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي، وجلســات المراجعــة مــع المعلميــن المدربيــن علــى تدريــب 
المدربيــن وورش نقــل المعرفــة للــكادر التعليمــي فــي المــدارس المســتهدفة ولقــاء مــدراء المــدارس التعريفــي 

علــى نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي وزيــارات المتابعــة والتقييــم.

تعزيــز التعلــم المتبــادل والتبــادل المعرفــي بيــن 463 معلــم/ة مــن معلمــي التعلــم االجتماعــي – العاطفــي مــن 	 
ــة ومنتــدى معلمــي مهــارات  ــة واالفتراضي ــة والقــدس وقطــاع غــزة مــن خــال لقــاءات الوجاهي الضفــة الغربي
التعلــم االجتماعي-العاطفــي االلكترونــي وتطويــر بروتوكــوالت خاصــة )بروتوكــول المعلــم فــي غــزة – برتوكــول 

المعلــم فــي الضفــة( .

الضغط والمناصرة والحشد المجتمعي
الحــد مــن اثــار مــا يعــرف بتحديــات التعلــم االجتماعية-العاطفيــة ل 230 مــن الطلبــة الذيــن يواجهونهــا )كالعنــف 	 

االســري والبطالــة وانفصــال األبويــن وادمــان أحــد االبويــن( بمــا فــي ذلــك األعــراض النفســية المرتبطــة بتلــك 
التحديــات مثــل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، واالكتئــاب، والتجنــب والخــوف والقلــق مــن خــال المبــادرة التعليمــة 

والمخيمــات الصيفيــة وتطبيــق مهــارات التعلــم االجتماعــي العاطفــي داخــل الصــف.

525 مــن أوليــاء االمــر أصبحــوا أكثــر قــدرة ووعــي بضــرورة مراعــاة الجوانــب النفســية فــي عملية التربيــة ألبنائهم، 	 
ــك مــن اخــال اســتهدافهم فــي ورش  ــم االجتماعــي العاطفــي، وذل ــة التعل ــادئ نظري ــى مب كمــا وتعرفــوا عل
توعويــة، اشــراكهم فــي بعــض جزئيــات المبــادرات وتوزيــع منشــور تعريفــي حــول نظريــة التعلــم االجتماعــي 

العاطفــي.

مسودة خطة متابعة تنفيذ نظرية التعلم االجتماعي العاطفي في مديريات التربية والتعليم والمدارس.	 

البحث والرصد التربوي-المجتمعي
دراســة بعنــوان« تقييــم ســريع بالمشــاركة الحتياجــات الدعــم النفســي فــي قطــاع غــزة بعــد عــدوان أيــار 2021«، 	 

تحــدد التدخــات الدعــم النفســي الازمــة لألطفــال بعــد العــدوان علــى قطــاع غــزة، وحــدد االحتياجــات علــى 
المســتوى الوقائــي واالرشــادي والعاجــي.
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برنامج الحق في التعليم
بناء القدرات

تدريب 30 مربية رياض أطفال حول النهج الشمولي التكاملي في رياض األطفال	 

تدريب 20 معلم علوم من المرحلة الثالثة حول االستراتيجيات الحديثة في تعليم العلوم	 

اطــاق أكاديميــة البحــث اإلجرائــي والتــي ضمــت 20  عضــو عملــو علــى إعــداد بحــوث إجرائيــة متعلقــة بمواضيــع 	 
مــن ميــدان عملهــم.

تدريب 10 معلمات من المرحلة األساسية حول منهجية التعلم بالترفيه.	 

تدريب مدراء المدارس المستهدفة في مشروع العلوم حول اليات تقييم معلمي العلوم.	 

تسعة ورش عمل لتبادل الخبرات والمعارف لمعلمي المرحلة الثانية والثالثة.	 

تدريب مدربين ل 30 معلم من معلمي المرحلة الثانية.	 

الضغط والمناصرة والحشد المجتمعي
تشيكل 4 لجان مجتمعية تعليمية من أجل تعزيز انجراط المجتمعات المحلية في الرقابة على مخرجات التعليم.	 

إطــاق حملــة مناصــرة رقميــة: ) اطــاق هاشــتاقات تحمــل رســائل للمجتمــع المحلــي والدولــي لحمايــة الحــق فــي 	 
التعليــم للفلســطينين(

عقــد 8 ورش وطنيــة فــي ســياق التحضيــرات النطــاق المؤتمــر الدولــي الســابع لتعليــم الكبــار )توعيــة وحشــد 	 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية بالسياســات المتعلقــة بتعليــم الكبــار(

البحث والرصد التربوي-المجتمعي
اعداد دراسة تحليلية حول احتياجات قطاع الطفولة المبكرة.	 

اعداد دراسة تحليلية حول الفاقد التعليمي لألطفال من الصفوف األول إلى الرابع األساسي.	 
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وحدة اإلدارة والمالية
الغربيــة 	  الضفــة  فــي  المعلــم  ابــداع  مركــز  لموظفــي  شــهرية  ورشــات 

التعلــم. اســتراتيجيات  فــي  غــزة  وقطــاع 

5 لقــاءات تدريبيــة لطاقــم المركــز فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 	 

تعزيــز مهــارات الطاقــم التكنولوجيــة وإدارة المعلومــات.

3 ورشــات تفريغيــه لطاقــم العمــل بهــدف تعزيــز الرفــاه النفســي لموظفي 	 

ابــداع المعلم.

لقــاءات دوريــة تدريبيــة لمجلــس إدارة ابــداع المعلــم فــي تعزيــز النزاهــة 	 

والرقابــة علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي.

تثبيت برنامج اداري محوسب لضبط الدوام اليومي .	 

تثبيت نظام األرشفة المحوسب ونظام السيرفر على جميع األجهزة.	 

تطوير شبكة االيميات لطاقم مركز ابداع المعلم	 
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قصص نفخر بها 
للعام 2021
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المواطنة
»كن صديقي« مبادرة تعيد حب التعلم للفلسطيني زيد

لــم تكــن المدرســة بالنســبة للطفــل الفلســطيني زيــد ذو العشــرة أعــوام، مكانــًا مفضــًا بالنســبة لــه، فغالبــًا 
مــا يفضــل أن يكــون بعيــدًا عــن األخريــن ربمــا العتقــاده أنــه يتجنــب التعــرض للتنمــر مــن قبــل أقرانــه األطفــال، 
خاصــة وأنــه مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــة التعليــم، لكنــه وحســب والدتــه لديــه 

رغبــة فــي التعليــم لكــَن شــعور الخــوف دائمــا مــا يســيطر عليــه.

وفــي مدرســة الزيــر األساســية فــي قريــة »جناتــه« قضــاء مدينــة بيــت لحــم جنــوب فلســطين المحتلــة، وبيــن 
جــدران الصــف الرابــع األساســي جلــس زيــد مســتغربًا المشــهد مــن حولــه فــي األيــام األولــى مــن العــام 
الدراســي، فلــم يكــن يرغــب فــي االســتماع وال حتــى المشــاركة ودائمــا مــا يتــرك كتابــه أمامــه مغلــق، ويبقــي 

شــارد الذهــن وفــي بعــض األحيــان يرســم خطوطــًا عشــوائية علــى أول صفحــة فــي كتابــه بشــكل متكــرر.

وتمــر األشــهر األولــى مــن العــام الدراســي وال يــزال زيــد يخجــل بشــكل شــديد مــن أقرانــه داخــل الفصــل 
وفــي ســاحة المدرســة وأوقــات الفــراغ يفضــل البقــاء وحيــدًا، ويرغــب دائمــا فــي التغيــب عــن الذهــاب إلــى 
المدرســة، لكــن فــي بعــض األحيــان تقــول أمــه أنهــا تشــعر أن األمــر مختلفــًا خاصــة أنهــا  تــدرك أن طفلهــا 
الجميــل زيــد يرغــب بالتعلــم وأنــه مامحــه بعــد العــودة مــن المدرســة تقــول أنــه يبــدوا ســعيدًا وحتــى أنــه 
فــي بعــض األوقــات يســتعجل الخــروج إلــى المدرســة ولكــن بيــن هــذان الشــعوران )الخــوف – وحــب التعلــم(، 

كنــا نبحــث كعائلــة عمــا يمكــن أن يشــكل إضافــة تكســر الشــعور األول وتعــزز الثانــي.

ــد نقطــة  ــادرة »كــن صديقــي« بالنســبة لزي ــي مــن العــام الدراســي شــكلت مب وفــي منتصــف الفصــل الثان
تحــول فارقــة فــي مســيرته التعليميــة فهــي جعلــت منــه شــخصًا محببــًا للمدرســة والتعلــم وحولتــه مــن 
خجــول إلــى مشــاغب فــي بعــض األحيــان، حيــث عــزز لديــه الثقــة بالنفــس وكســرت حاجــزًا العزلــة الــذي وضــع 
نفســه داخلــه وبــدأ يشــارك أقرانــه األطفــال التفاعــل فــي الفصــل ولــم يعــد يتــرك كتابــه مغلــق وبــات أكثــر 

تركيــز خــال شــرح معلماتــه عمومــًا ومعلمتــه مريــم خصوصــًا صاحبــة مبــادرة »كــن صديقــي«.

زيــد الخجــول بــات أقرانــه يبحثــون لــه عــن لقــب أخــر، كمــا تقــول معلمتــه مريــم وبعضهــم وصفــه بالمشــاغب 
اللطيــف وآخريــن يــرون أن معجــزة الفصــل خاصــة بعدمــا أظهــر تفاعــًا عالًيــا بعــد دمجــه فــي أنشــطة المبــادرة 
حيــث بــدا ذلــك الفًتــا خاصــة عندمــا يمــارس األلعــاب وتقبلــه ألقرانــه إضافــة إلــى مبادرتــه فــي الحديــث 

والمشــاركة مــع أقرانــه إلــى جانــب إصغائــه لتوجيهــات معلماتــه.

التغييــر اإليجابــي علــى ســلوك الطفــل زيــد وزيــادة ثقتــه بنفســه انعكســت بشــكل وأضــح فــي محيــط عائلتــه 
ومنزلــه، فأصبــح أكثــر تواصــًا مــع األخريــن وبــات أقــرب إلــى المشــاركة والتفاعــل مــع أطفــال العائلــة، ولــم 

يعــد مفضــًا لفكــرة االنطوائيــة، ودائمــا مــا يحــدث أمــه عــن تفاصيــل يومــه فــي المدرســة.

االبتســامة وغيــاب شــعور الخــوف فــي مامــح زيــد، شــكلت مصــدرًا فــرح وفخــر للمعلمــة مريــم التــي عملــت 
معــه علــى مــدار أشــهر الفصــل الدراســي الثانــي وكانــت دائمــة التواصــل مــع عائلتــه لتعــرف التغييــر اإليجابــي 
الــذي حصــل علــى وضعــه، وتقــدم اإلرشــاد ألمــه فــي التعامــل مــع التغييــر الــذي ظهــر علــى زيــد »المشــاعب 

اللطيــف«، الــذي بــات يصفــه فيــه أقرانــه المحبيــن لــه.
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الدعم النفسي االجتماعي
مخيمات التعلم العاطفي االجتماعي

القــت المخيمــات الصيفيــة اقبــاال كبيــر مــن الطلبــة وذويهــم وحتــى المعلميــن، وتميــزت المخيمــات بأنهــا جــاءت كاســتجابة 
لحاجــات الدعــم النفســي واالجتماعــي بعــد عــدوان أيــار 2021 علــى قطــاع غــزة بشــكل مباشــر، حيــث هدفــت المخيمــات 
الخمــس الــى تقليــل الفجــوة األكاديميــة لــدى الطلبــة مــن خــال الصفــوف العاجيــة والتــي أدى اليهــا انتشــار فايــروس 
كورونــا والعــدوان، باإلضافــة الــى تقليــل اثــار تحديــات التعلــم االجتماعــي العاطفــي مــن خــال تطبيــق نظريــة التعلــم 
االجتماعــي العاطفي،  حيــث ظهــر تحســن فــي األداء االكاديمــي واالجتماعــي وحتــى نفســيا علــى الطلبة رصــده المعلمون 
خــال المخيمــات وبعدهــا، فعلــى ســبيل المثــال، وكان هنــاك طالــب يعانــي مــن عزلــة اجتماعيــة وخجــل شــديد، اصبــح لديــه 
القــدرة علــى االنخــراط المجتمعــي وتقبــل اللعــب مــع األطفــال االخرين،  واخــرون مثلــه، وطالبــة أخــرى كانــت عدوانيــة 
جســديا ولفظيــا، بعــد مشــاركتها بالمخيــم أصبحــت اكثــر هــدوا ونشــاطا فــي المدرســة ودروســها وأصبحــت تحضــر واجباتهــا 
وتشــارك بشــكل اكبــر مــن ذي قبــل، بعــض المعلميــن اعربــوا ان المخيمــات كســرت حاجــز الخــوف بيــن الطالــب والمعلــم، 
ــاك معلمــة وصفــت ســعادتها ألنهــا  ــوا عــن اختــاف ملحــوظ فــي ســلوك أبنائهــم، كمــا ان هن بعــض األهالــي أيضــا اعرب
ــم وابلغوهــم ان  ــم خــان يونــس أيضــا تواصــل االهــل مــع المعل ــم، فــي مخي ــة ألول مــره خــال المخي تســمع صــوت طالب
مشــكلة التبــول الــارادي لــد ابنتهــم قــد بــدء يختفــي، وطالبــوا باســتمرار المخيــم كغيرهــم مــن األهالــي. زادت متابعــة 
األهالــي لبعــض الطلبــة بعــد المخيــم فــي دروســهم وهــذا مــا ظهــر مــع الطالبــة ضــوء القمــر، ومــع اســتهداف األهالــي فــي 
المخيمــات أيضــا ظهــر تجاوبهــم فــي تعديــل ســلوكياتهم وطريقــة تعاملهــم مــع أطفالهــم، فبعــض األهالــي خصصــت لهــم 

جلســات فرديــة للتعمــق فــي الحديــث عــن التربيــة النفســية ألبنائهــم وتنــاول المشــاكل التــي يواجهــا أبنائهــم.
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الحق في التعليم
مشروع تعزيز جودة تعليم العلوم – مختبرات العلوم

تقــول الطالبــة ســهى المشــاركة فــي مشــروع تعزيــز جــودة تعليــم العلــوم » للمــرة األولــى فــي رحلتــي المدرســية يصبــح 
لــدي مختبــر واســتطيع ان أقــوم بالتجــارب مــع زمائــي داخــل  غرفــه مجهــزه لذلــك, أنــا ســعيدة جــدا اليــوم لهــذه الفرصــة 
فاخوتــي لــم يكــن لديهــم تجربــة أي مختبــر ســوى فــي الجامعــة وانــا اليــوم أقــوم بتجربــة اللهــب الملــون فــي الصــف 
ــر  ــداع المعلــم تنفيــذ مشــروع تطوي ــا فــي المدرســة«. للعــام الثالــث علــى التوالــي يواصــل مركــز اب الســادس فــي مختبرن
تدريــس مــادة العلــوم فــي المناطــق المصنفــة ج فــي 20 موقــع فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث عمــل المركــز 
خــال عــام 2020 علــى بنــاء وتأهيــل 20 مختبــر علــوم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحيــث تصبــح متماشــية مــع 
المقاييــس المعتمــدة للمختبــرات العلميــة فــي المــدارس. حيــث يقــول أحــد الطلبــة مــن الصــف الســادس مــن مدرســة 

ــة. ــذ التجــارب العلمي ــرة فــي تســهيل تنفي ــر ســاهم بصــورة كبي ــة بيــت لحــم أن تأهيــل المختب بيســان فــي مدين

لقــد أجمــع جميــع المعلميــن\ات المســتهدفين فــي المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع علــى الفائــدة والمعرفــة الكبيــرة التــي 
اضافتهــا تدريبــات مشــروع العلــوم إلــى خبراتهــم وطــرق تدريســهم:

قــال المعلــم ابراهيــم: لقــد تعلمنــا كيفيــة االســتفادة مــن المــواد الخــام التــي حولنــا فــي البيئــة، وكيفيــة العمــل علــى بدائــل 
بســيطة قــد يجلبهــا التاميــذ معهــم مــن منازلهــم ألجــراء التجــارب.

ــة  ــا مــن مرحل ــا عــن التلقيــن خــال حصــص العلــوم، انتقلن ــات، ابتعدن ــرت المعلمــة هــدى: بعــد انتهــاء التدريب فــي حيــن عب
عــرض الــدرس مــن قبلنــا، الــى التركيــز علــى أداء الطلبــة ومشــاركتهم الحصــة حيــث انتقلنــا مــن مرحلــة المعلــم الملقــن، الــى 

المعلــم الميســر للحصــة.

امــا االســتاذ كامــل: لقــد اســتمتعنا كثيــرا خــال فتــرة التدريبــات وللــورش، حيــث تبادلنــا الخبــرات مــع معلميــن علــوم ّاخريــن 
وحصلنــا علــى المعرفــة والتقنيــات واالســتراتيجيات التــي تجعــل مــن حصــص العلــوم متعــة للطــاب، خاصــة بعــد مشــاركة 
ــر الواضــح  الطلبــة فــي إجــراء معظــم التجــارب وإعطاءهــم الفرصــة لتنفيــذ مشــاريع وانشــطة علميــة، والتــي كان لهــا االث

علــى تحصيلهــم األكاديمــي.
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الظــروف السياســية فلســطينيا وانشــقاق الــوزارة فــي الضفــة وغــزة، 	 
ومركزيــة الــوزارة فــي قطــاع غــزة.

حالــة االربــاك التــي رافقــت الظــروف المحيطــة ببيئــة العمــل بســبب 	 
الجائحــة والعــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة.

االجــراءات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا، ســاهمت فــي 	 
تقليــل زخــم األنشــطة.

ضعــف اســتجابة بعــض المموليــن لمشــاريع البرنامــج )اســتجابة بطيئــة( 	 
فــي إعــادة برمجــة أنشــطة المشــروع.

ضعف االستجابة بعض الممولين إلعادة جدولة الميزانية.	 
ضعف البنية التكنولوجية الفوقية والتحتية في بعض مناطق التدخل.	 
ارتفــاع 	  وماحظــة  فلســطينيا  والقيميــة  الديمقراطيــة  الحالــة  تراجــع 

المحلــي. المجتمــع  أو  المــدارس  داخــل  العنــف ســواء  حالــة  فــي  ملمــوس 
بعد المناطق المستهدفة جغرافيا وحاجاتها لفترة طويلة للوصول.	 
 اختاف درجة تعاون المشرفين في مديريات التربية.	 
الــى القــدس الشــريف وكذلــك قطــاع غــزة 	  صعوبــة وصــول الطاقــم 

األنشــطة. لمتابعــة 
عــدم التمكــن مــن تنفيــذ بعــض االنشــطة مثــل الرحــل التعليميــة بســبب 	 

انتشــار فيــروس كورونــا.
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