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ة إنجازات مركز إبداع المعلم للعام   2018نشر

 

 

 

 

 

 

 

ة عىل :   تحتوي هذه النشر

  مركز إبداع المعلم رؤية ورسالة 

  اهة و مكافحة الفساد ز  جائزة النز

  رئاسة الحملة العالمية للتعليم 

  وع تعلم  مبادرات مجتمعية ضمن مشر

  الجامعة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنيةالبيئة 

 ال برنامج  
 االجتماع  -تعلم العاطفز

  أنمبادرات  
ز
ة ف ز اهة طالبية ممن  ز  دية النز

 

 

 

 مركز ابداع المعلم

ي  مركز ابداع المعلم هو مؤسسة غير حكومية غير ربحية
ذا  صبح تعليما فلسطير  لي مسجلة، ومكرسة بشكل أساسي لتعزيز دور التعليم ف 

 مسؤولية اجتماعية. 

 

 

 رؤية المركز

ي بناء مجتمع ديمقراطي فلسطينيون مبادرون 
مون بهويتهم الوطنية ويشاركون بفاعلية ف  ومنتجون ومتسامحون ومعارصون، وملي  

 . ي
 ومدن 
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 مركز إبداع المعلمرسالة  

 
 
لتعزيز  الرئيسيير  والمجتمعات المحلية تعمل عىل تمكير  الفاعلير   ، هو منظمة غير حكومية فلسطينية تعليمية ومسؤولة اجتماعيا

   والمساواة واإلدماج.  االجتماعية للتعليم النوعي وتعزيز مبادئ اإلنصاف المخرجات

 

اتيجية للمركز  األهداف االسنر

ام جميع األطراف ذات الصلة بالمعايير   ي التعليم زيادة الي  
 
 طينيير  لألطفال الفلس الدولية لحقوق اإلنسان لتعزيز الحق ف

ي التحول 
 
ي ف

 اإلجتماعي  تعزيز دور ومشاركة الشباب الفلسطين 

ي واألكاديمي لألطفال-تحسير  األداء االجتماعي  
 الفلسطينيير  الذين يواجهون ظروفا صعبة العاطف 

 لتحقيق 
 
 وماليا

 
 التشغيىلي للمركز إداريا

 رسالته  تحقيق التمير 

 

ي العمل كمنصة هاّمة   1995عام  المركز  سيسأومنذ ت ، سنة مضت  25عىل مدار ال
ت ف  اثبت مركز ابداع المعلم نفسه كمؤسسة تمير 

ي تواجههم عىل بساط البحث  ، وتوالت  
بية والتعليم واستطاع المركز وضع  المشاكل والمعيقات الن  ي مجال الي 

بويير  والعاملير  ف 
للي 

حلول لها من اجل خلق  بيئة تعليمية تعلمية ين، تزايدت أهمّية تأثير المركز عىل آمنة ، االفكار والرؤى لتوفير ي العقدين األخير
واقع  وف 

ي فلسطير  ،
  التعليم ف 

 
  حن   بات العبا

 
  اساسيا

 
ي فلسطير  بحصوله ع بارزا

ة ف  ىل عىل الصعيد المحىلي وعزز مكانته كمؤسسة رائدة ومتمير 

اهة للعام    .من ائتالف امان 2018جائزة الي  

ي ، الذي يضم حاليا أكير من لل  ز ركلما واستطاع تأسيس وقيادة
بوي الفلسطين  ي مجاالت  70ئتالف الي 

مؤسسة أهلية فلسطينية تتنوع ف 

، وبنفس المستوى  وبروح المسؤولية والحرص  ي رؤيتها ألهمية ضمان تعليم نوعي لكافة األطفال الفلسطينيير 
ك ف  تخصصها وتشي 

ز اهمية ودور المركز عىل الصعيد االقليمي من خ الل مساهماته الملموسة  بانشاء وتطوير الشبكات االقليمية والدولية العاملة بدأت تير

ي مجال التنمية والتعلي
  م وربطها مع المؤسسات الفلسطينيةف 

ا
  ، و برسعة أصبح المركز يتبوأ مركز فاعل

 
المستوى اإلقليمي  عىل وأساسيا

أسوالدولي حن  استطاع أن يتبوأ مواقع قيادية مؤثرة عىل الصعيد اإل عديد من للحملة العربية للتعليم و حظ  بعضوية اله قليمي  بي 

ا انتخاب المدير العام ل ي المجلس الدولي للمنتدى االجتماعي العالمي واخير
مركز لالمؤسسات الدولية  كشبكة تعليم الكبار وعضويته ف 

 
 
 للحملة العالمية للتعليم.  االستاذ رفعت الصباح رئيسا
 

 

 

اهه ومكافحيفوز مركز ابدا  ٨٣.٦برصيد  ز   يمنحها ائتالف أمان و منظمه  ٢٠١٨للعام  الفساد  ةع المعلم بجائزه النز
التر

  القطاع األهىل   للمرةالشفافيه الدولية 
ز
  .األوىل للمؤسسات العاملة ف

 

ي  8201فئة المؤسسات األهلية للعام  عن فاز  مركز إبداع المعلم 
اهة و مكافحة الفساد ف  ي نسختها األول، والمقدمة من  ، جائزة الي  

ف 

اهة والمساءلة "أمان" ي أعلن عنها يوم ، و قبل االئتالف من أجل الي  
اهة ضمن فعالية كانون األول   11الن  ي  حفل الي  

للعام السنوي  الوطن 

ي مرسح بلدية رام هللا  2018
ة الماضية. وجاء فوز المركز بالجائزة، تتويجها لجهف   . وده وإنجازاته خالل الفي 
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امه بتطبيق أعلنت لجنة الجائزة، أن اختيار المركز، نابعحيث  اهة والش من الي   جراءات ستوى االنظمة واال افية سواء عىل مفقيم الي  

 الحاكمة 
 
ي تركز عموما

ي الميدان، الن 
 
اهةوممارس للشفاف بناء جيل واٍع ومدركعىل  لدوره وبيئته الداخلية، أو برامجه وأنشطته ف  . ية والي  

 يرجر فتح الرابط أدناه : عىل الخير الرئيسي ، للطالع 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=969908 

 

 

 

 

 

 الخير الرئيسي والصور ، يرجر اإلطالع عىل الرابط أدناه : لمشاهدة  

https://www.wattan.tv/ar/news/269340.html 

R-https://www.facebook.com/campaignforeducation/posts/2098422730220201?__tn__=C 

 

 

 

 

  منفوز كاسح لمدير عام مركز إبداع المعلم و السكرتن  العام للحملة العربية للتعليم، ا
ز
 صب لسيد رفعت الصباح  ف

 رئاسة الحملة العالمية
 

 مقابل  74بعد حصول رفعت الصباح مدير عام مركز إبداع المعلم عىل  فوز فلسطير  برئاسة الحملة العالمية للتعليم
 
  20صوتا

 
 صوتا

ي 
ي نيبال ف 

ي جرت ف 
ي جو ديمقراطي من االنتخابات الن 

 . لمية للحملة العالمية للتعليم  نوفمير ضمن فعاليات الجمعية العا 17ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي األ 
ي العالم، وهي إطار تربوي استطاع التأثير ف 

بوية ف  ندة جيشار إل أن الحملة العالمية للتعليم للجميع من أهم الحركات االجتماعية الي 

بوية، وكان  ي صياغة الهدف الرابع للتعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة  -وما يزال –العالمية الي 
  .2030لها دور بارز ف 

ق األوسط.  وك لفلسطير  و لمركز ابداع المعلم و للحملة العربية وجميع االئتالفات الوطنية لمنطقة الرسر  الف مير

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=969908
https://www.wattan.tv/ar/news/269340.html
https://www.facebook.com/campaignforeducation/posts/2098422730220201?__tn__=C-R
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 بط أدناه : وااإلطالع عىل الر لمشاهدة الخير الرئيسي والصور ، يرجر 

https://www.facebook.com/TeacherCreativityCenter/videos/2255072871403115 / 

https://www.wattan.tv/ar/news/269340.html 

 

 

 

   7 تنفيذ 
ز
اكة مع  ووسط و جنوب الضفه الغربية  مدارس مختلفة موزعه عىل شمال 8مبادرات مجتمعية ف بالشر

  اللعب و 
ز
بية والتعليم العاىل  مؤسسة الحق ف

وع تعلم للعام  وزارة النر  2018ضمن مشر

 

 

 

 

 

 

 

 

بية والتعليم العالي نفذ مركز ابداع المعلم ومؤسسة الحق 
اكة مع وزارة الي  يكة، بالرسر ي  7باللعب والمؤسسات الرسر

 8مبادرات مجتمعية ف 

لوكالة الغوث و تشغيل  ووسط و جنوب الضفه الغربية )شملت مدارس حكومية ومدارس تابعه  مدارس مختلفة موزعه عىل شمال

ي خلق بيئة ايجابيه جاذبه متفاعله تسمح للطلبة   هذه المبادرات حيث هدفت الالجئير  ( 
ال تحسير  البيئة المدرسية والمساهمة ف 

اتيجيات تعلم حديثه تتمحور حولهم ضمن مساحة تسمح بذلك، وحماية األطفال داخل المدارس من خالل توفير  التعلم من خالل اسي 

ي تعزز هذا األمن
ها.   المساحات اآلمنة واألدوات الن   كالمظالت واالسوار و غير

 

ي كل المبادرات كان هناك مساهمات مادية ومعنوية داعمة، 
القت هذه المبادرات ترحيب وتفاعل مجتمعي كبير لما لها عائد عىل أبنائهم وف 

ي تحقيق هدفها السامي لهذ  58900 حيث وصلت القيمة لهذه المساهمات
 ا النشاط. شيكل، ما يدل عىل أهمية اختيار المبادرات ف 

ة لهذه المبادرات تم المساهمة بتأهيل مدارس مهمشة بعيده عن صنع القرار، حيث عملت هذه المبادرات عىل تأهيل   وكنتيجة مباشر

 . صيانة الساحات المدرسيةو غرف صفية واسوار محيطة بالمدارس والواح بيضاء لبعض الصفوف 

 

ي ساهم فيها المجتم 
ي مخيم الجلزون حيث ساهمت هذه المبادرة األكير اختالفا والن 

ع المحىلي بشكل كبير هي مبادرة مدارس الوكالة ف 

ة \ طالب 3518المبادرة بالمساهمة بتأمير  الحماية لجميع الطلبة من االعتداءات اإلشائيلية واالحداث المتكررة و التأكيد عىل وصول 

ي مدارسهمآمن الذكور لتعليم  %37.5اناث و  %62منهم 
 .من و جاذب ف 

 

 

 

 

ز بتحقيق البيئة الجامعة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  ابداع المعلم يتمن 

ي شاااااااامال  2018عمل المركز خالل عام 
ي يتواجد بها أطفال من ذوي اإلعاقة الذهنية ف 

ي مدارس الن 
ي خلق بيئة جامعة ف 

عىل المساااااااااهمة ف 

ي التأسااااااااااايس للبيئة الجامعة وتغيير توجهات قيادات  3الضااااااااااافة الغربية، جاءت هذه السااااااااااانة لتبلور عمل اساااااااااااتمر مدة 
سااااااااااانوات ساااااااااااابقة ف 

https://www.facebook.com/TeacherCreativityCenter/videos/2255072871403115/
https://www.wattan.tv/ar/news/269340.html
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ي المدارس الحكومية النظامية، واكب هذا  المدارس والهيئات التدريسااااااااااااااااية
 
لزيادة االيمان بحق األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بالتعليم ف

ي تتعلق بحق األطفال ذوي
ي يتواجدون بها واثارة القضايا الن 

ي المناطق الن 
 
ي قادة حركة توعوية كبير ف

 العمل انشاء مجموعات األمهات الن 

  المجتمعات المحلية لذلك، ويمكن تلخي  ابرز هذه اإلنجازات ب: اإلعاقة الذهنية بالتعليم وزيادة وعي 

 

ي  18تمكير   (1
 
  2018مال الضفة الغربية خالل عام شمدرسة أساسية ف

 عىل تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية من خالل تأهيل

  .  إدارة المدرسة والطاقم التدريسي

 للدفاع والمطالبةمشارك/ة  13يبلغ عددها تمكير  مجموعة من األمهات  (2

ي التعليم.  
 
 عن حقوق أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ف

ي مرجعي لتحقيق البيئة الجامعة لألطفال ذوي اإلعاقة  (3  انتاج دليل تدرينر

 . عىل مستوى الوطن والذي يعد األول من نوعه  الذهنية

ي  (4
بية والتعليم للورقة العلمية المبنية عىل التجربة العملية الن  ي وزارة الي 

 تبن 

ي 
ي يواجها األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ف 

 تعكس الصعوبات والتحديات الن 

 ، واعتبارها للورقة خط األساس. ميةو الحك المدارس  

 

 ابط أدناه : و ، يرجر اإلطالع عىل الر  هات حول مبادرات البيئة الدامجة فيديو  لمشاهدة 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ZX4MH6IOw&t=213s 

https://www.youtube.com/watch?v=BKGusUHnB9E  

 
 

  
 االجتماع  -المركز يختتم فعاليات برنامجه االول للتعلم العاطفز

وع مدته 2018خالل شهر ديسمير من العام    القدس):  شهرا بعنوان 19، اختتم المركز انشطة مرسر
ز
 ،(تعزيز مخرجات التعليم النوع  ف

ي الماادارس الفلسااااااااااااااااطينيااة، ال 
وع، الااذي يعتير االول من نوعااه ف  ااااااااااااااار تعزيز التعلم وبناااء القاادرات المتبااادل بير  المعلمير  وهاادف هااذا المرسا

ي 
ي مجال تحسير  مخرجات التعلم العاطف 

 600ير من االكاديمي الطبيعي الك-اإلجتماعي وكذلك ال استعادة األداء االجتماعي -المقدسيير  ف 

ي التحصااااااااااااااااياال االجتماااعي 
ي ماادينااة القاادس يعااانون من تاادن 

ي  -طفاال من ماادارس االوقاااف ف 
ي االكاااديمي الناااسر

ء عن تحااديااات التعلم العاااطف 

وع  اار . ولتحقيق تلك األهداف، فقد اساااتهدف المرسا ي المدينة، اكير من  39معلمة صاااف من  131االجتماعي
 600مدرساااة تابعة لألوقاف ف 

ي ال الخامس من نفس المدارس، وما يزيد عن 
ي الصااااااااااااااافوف من الثان 

، تنوعت  600طالب وطالبة ف  أم من امهات االطفال المساااااااااااااااتهدفير 

ي ا
وع ما بير  تدريبات لبناء القدرات، خلق مصاااااااادر مساااااااتديمة للتعلم وتبادل المعلومات، تنفيذ برام  تعلم عاطف  اااااار اجتماعي -نشاااااااطة المرسا

ي وانتاج مواد دعائية وتوعوية، ويعتير العدد الكبير من قصااااا  النجاح والدروس  خارج اوقات الدوام ، تنظيم ورشاااااات التعلم السااااايكولوجر

ي مدارس المسااااااااااااتفادة الدليل اال 
وع ف  ااااااااااار وع. وتجدر االشااااااااااااارة ال ان المركز يعد حاليا لتنفيذ نفس المرسا ااااااااااار برز عىل النجاح الذي حققه المرسا

      الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ZX4MH6IOw&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=BKGusUHnB9E
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ة مبادرات طالبية  ز اهة للعام ممن  ز وع أندية النز  2018ضمن مشر

 

اكة اااااااااااار اهة  بالرسا وع اندية الي   اااااااااااار ع م نفذ مركز إبداع المعلم  مرسا

بياااااة والتعليم  ياااااث حائتالف أماااااان    باااااالتعااااااون مع و وزارة الي 

اهااة الماادرساااااااااااااايااة وإعااداد  رات مبااادلماادارس نفااذت ا أنااديااة الي  

ي قضااااااااااايا مجتمعية هاّمة ، 
 
حيث هدف "مشاااااااااااريااااع طالبية" ف

وع إل إخراج   مبادرات طالبية تستخدم منهجية التعلم المرسر

( داخاااال المااااد    رساااااااااااااااااةعن طريق العماااال ) التاااادقيق االجتماااااعي

اهااة والشاااااااااااااافااافيااه عنااد االطفااال و الطلبااه و  تعزيز منظومااة الي  

ي المسائلو   داخل المدارس الفلسطينية
 
ة تفعيل دور الطالب ف

اخل قوانير  الوزارة دية والرقابة عىل تنفيذ االنظمة و االجتماع

ي اساااااااااتهدفت ما يقارب  . المدرساااااااااة
 15طالب/ة من  500والن 

فثالثة و  /ة معلم 18مدرسااااة و  ااار من  2018خالل العام  ير  مرسا

ثالث مديريات: طوباس، وشاااااااااااااامال الخليل، وساااااااااااااالفيت. وقد 

اهة أنها فكرة ريادية لجرس الهّوة بير  ما يحويه  أثبتت أندية الي  

ل 
 
المنهااج من معاارف، وماا تتطلباة المماارساااااااااااااااة، كونهاا تشااااااااااااااكا

ي تجمع بير  األبعااد المعرفياة والقيمياة، 
محورا من المحااور الن 

 طنة الفاعلة، وأوتعزيزا أيضااااااا للموا
 
 ف ن يكون للطالب دورا

ا
اعل

 .
 
 ومبادرا

اهاااةلمشااااااااااااااااااهااادة  يرجر اإلطالع عىل ،  فياااديو حول أنااادياااة الي  

 الرابط أدناه . 

https://www.youtube.com/watch?v=ypgQFOU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypgQFOU

