التقرير السنوي

التمهيد

لقــد كان العــام  2020عامــا مليئــا بالتحديــات و الصعوبــات المتعلقــة بالنعليــم فــي كل العالــم  ،أكثــر

مــن  1.6بليــون طفــل وطفــل تــم حرمانهــم مــن التعليــم فــي فتــرة األطــول مــن نوعهــا فــي التاريــخ ،
الــى جانــب حالــة مــن االضطــراب فــي كل العالــم رافقــت الجائحــة ومــا زالــت الــى يومنــا هــذا ،يحــاول

الجميــع مــن أطــراف العمليــة التعليميــة فلســطينيا و عربيــا و عالميــا النهــوض و التعافــي بأبنائنــا و بناتنــا
ومحاولــة تكيفهــم مــع نظــام التعليــم بشــكله المدمــج الحالــي.

فــي ظــرف ســنة ،مات ثالثــة مالييــن نســمة من الفيــروس ،وخســر الكثيــرون وظائفهم وأعمالهــم
(أ غلبهــا صغيــرة ومتوســطة ومتناهيــة الصغــر) وتمكنــت بعــض الــدول مــن الحــد مــن آثــار الفيــروس.،

البــد أن تكــون هــذه لحظــة تضامــن دولــي وتحــرك جماعــي لإلغاثــة .وفــي حيــن شــهدنا إجراءات لتجميــد
ديون بعــض الــدول األفقــر ،ال زلنــا لــم نشــهد علــى اإللغــاء الكامــل لهــا .وتــم تحضيــر مظهــر احتفالــي

بــدال مــن إمدادهــم بمــا يلزمهــم مــن
يســلط الضــوء علــى تضحيــات العامليــن بالقطــاع الصحــي،
ً
مســتلزمات ،ودفــع أجــور الئقــة لهــم ،ودعمهــم بالشــكل المناســب .إن التصــدي لهــذه األزمــة اعتمــد
بالكامــل علــى عمــل النســاء ،الالئــي يشــكلن نحــو  70%مــن قــوة العمــل الصحيــة والتعليــم ،فــي حيــن

أن إغــاق المــدارس كان يعنــي عــبء إضافــي علــى األم العاملــة ،فاضطــرت األمهــات العامــات إلــى
صعــدت الجائحــة مــن حالــة التوتــر والكــرب وتزامــن مــع
الخــروج مــن قــوة العمل بأعــداد كبيــرة .كمــا ّ

مــا وصفتــه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بأنــه “جائحــة فــي الظــل” تتمثــل فــي زيــادة معــدالت العنــف

األســري .مــن ثــم نــرى النظــام يقبــل بأريحيــة عمــل وإســهامات النســاء ،لكــن ال يمكنــه منحهــن األمــان أو
الدعــم أو التعويــض العــادل علــى مــا يفعلــن.

مركــز ابــداع المعلــم ممثــا بهيئتــه العامــة ومديــره «فــارس التعليــم» وطواقم المركز فــي الضفة الغربة

وقطــاع غــزة والمنطقــة العربيــة بــذل كل جهــد ممكــن وأكثــر ليســاهم فــي انتظــام العمليــة التعليميــة و
أن يســير بخطــوات ثابتــه وببوصلــة واضحــه نحــو ضمــان التعليــم النوعــي و المنصــف للجميــع دون اســتثناء

مركــزا علــى تعزيــز المخرجــات االجتماعيــة للعمليــة التعليميــة التعلميــة برؤيــة واضحــه كعنــوان للمرحلــة

وهــي :فلســطينيون مبــادرون ومنتجــون ومتســامحون ومعاصــرون ،وملتزمــون بهويتهــم الوطنيــة
ويشــاركون بفاعليــة فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي ومدنــي ،وأربعــة مــن األهــداف االســتراتيجية التــي

كانــت خارطــة الطريــق لعملــه و تدخالتــه خــال العــام  2020و سيســتمر بهــا الــى العــام  2022وهــي:

•تعزيــز االلتــزام بالهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي فلســطين ومنطقــة
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تشــخيص الحالــة الراهنــه واضعــا الخطــط المتكيفــة مــع هــذا الــواع الجديــد والصعــب  ،واســتطاع المركــز

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا باعتبارهــا األداة الرئيســية لتعزيــز مخرجــات التعليــم النوعــي

 ،والتــي تشــكل جوهــر الحــق فــي التعليــم.

•تعزيز انخراط وتأثير الشباب الفلسطيني في التغيير االجتماعي

ظروفا صعبة
ً
•تحسين األداء االجتماعي-العاطفي واألكاديمي لألطفال الذين يواجهون
•تحقيق التميز التشغيلي للمركز إداريا وماليا.
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أبرز اإلنجازات على
مستوى البرامج

برنامج المواطنة
•التشــبيك وبنــاء الشــراكات مــع مختلــف األطــراف اســتجابة لجائحــة كورونــا مثــل :انقــاذ الطفــل ،الرؤيــة
العالميــة ،RTM ، GIZ ،ائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) ،مؤسســة االيطاليــة GVC

•الهيئــات المحليــة اكثــر تجاوبــا وانفتاحــا مــع الطلبــة ،تعــاون الهيئــات المحليــة فــي تقديــم المعلومــات،
وشــرح عمــل اللجــان واســناد الطلبــة مــن خــال المقابــات وتوفيــر البيانــات والمعلومــات حــول توزيــع

المســاعدات ومــدى فاعليــة النســاء والشــباب فــي لجــان الطــوارىء المحليــة

•تمكيــن المعرفــة والمهــارة لــدى الطلبــة حــول مفاهيــم النزاهة والشــفافية واالدوات وكذلك قدرتهم
علــى فحــص وتدقيــق علــى الخدمــات العامــة المقدمــة من الهيئــات المحلية ولجــان الطوارىء.

•زيــادة القــدرات والتنســيق بيــن الفتيــان والفتيــات ،النســاء والرجــال وتتضمــن األشــخاص مــن ذوي
االعاقــة واالطــراف الفاعلــة فــي التعليــم لدعــم وصــول االطفــال الذيــن خــارج المــدارس فــي كل مــن
غــزة والضفــة الغربيــة الــى فــرص تعليــم منصفــة.

•انتــاج  6حلقــات مــن قصــص «حكايــا نايــا» للطفولــة المبكــرة تحمــل رســائل توجيهيــة وتوعويــة لالطفال
مــن عمــر  5-4ســنوات ومنهــم االطفــال ذوي االعاقــة اســتجابة لجائحــة كورونا

•انتــاج سلســلة قصــص «يوميــات كريــم» وتتكــون مــن  5حلقــات لتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي
لألطفــال مــن ذوي االعاقــة واهاليهــم ومقدمــي الرعايــة اســتجابة لجائحــة كورونــا.

•قيــادة وتنفيــذ حملــة «بــادر لتعليــم مســتمر» التــي اســتهدفت الهيئــة التدريســية والمؤسســات
القاعديــة والشــباب

محليــة ووطنيــا

•اطــاق اول تطبيــق الكترونــي «النزاهــة” للمبــادرات الطالبيــة المنفــذة ضمــن منهجيــة التدقيــق
االجتماعــي ()www.alnazaha.ps

•زيــادة المعرفــة والمهــارات ل  60معلــم ومعلمــة مــن مختلــف المناطــق فــي الضفــة الغربية (الشــمال،
الوســط ،الجنــوب) حــول التدقيــق االجتماعي

•رفــع الوعــي وزيــادة المعرفــة ل  20معلمــة مــن مناطــق الشــمال والوســط والجنــوب فــي الضفــة
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•وصلنــا الــى أكثــر مــن  16664شــخص مــن خــال حملــة «للنزاهــة» التــي نفــذت مــع أطــراف فاعــة

الغربيــة حــول المســؤولية المجتمعيــة

•مراجعة تحليلية مع وزارة التربية والتعليم حول الغاية السابعة من الهدف التنموي الرابع
•حلقات اذاعية تحت عنوان :بادر لتعليم مستمر»

•انشــاء منصــة مجتمعيــة افتراضيــة (اصدقــاء المدرســة) مــن خــال التشــبيك مــع المجتمــع المحلــي،
الناشــطين ،التربوييــن ،ولجــان المــدارس المجتمعيــة تحــت عنــوان «المنصــة المجتمعيــة التربويــة»

•ســتة نــدوات حواريــة افتراضيــة حــول المســؤولية المجتمعيــة تــم تنفيذهــا مــع المجتمعــات المحليــة،
صنــاع القــرار والطلبــة

•ســتة حلقــات حــول المســاءلة المجتمعيــة تحــت عنــوان «طالبنــا فــي الميــدان» بقيــادة الطلبة لتســليط
الضــوء علــى مؤشــرات النزاهــة والشــفافية فــي عمــل لجــان الطــوارىء المحليــة التــي جــاءت اســتجابة
الــى جائحــة كورونــا.

•تســع فيديوهــات علــى تقنيــة فيدوغــراف تــم انتاجهــا مــن قبــل طلبــة أنديــة النزاهــة للرقابــة حــول نزاهــة
وشــافية عمــل لجــان الطــوارىء المحلية.

•تــم توزيــع  35لــوح الكترونــي (تابلــت) ألنديــة النزاهــة فــي المــدراس التــي اســتهدفت خــال العــام
ليتمكنــوا مــن ادخــل تقاريــر مبادرتهــم عبــر التطبيــق االلكترونــي (النزاهــة) –web application
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•انشاء  3اندية اعالمية من الجامعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

•بناء النظام الداخلي لالندية االعالمية في الجامعات الفلسطينية حتى تتمتع االندية من الجانب القانوني.
•اعداد وثيقة مدونة االخالق الخاصة بالعمل الصحفي بالشراكة مع نقابة الصحفيين.
•اعداد ونشر دراسة تحليلية حول االدوار االجتماعية للمعلمات خالل جائحة كورونا.

• 608مــن طلبــة المــدراس (أوالد وبنــات) لديهــم الوعــي والمعرفــة حــول اهميــة مشــاركتهم الحيــاة السايســية وخاصة
االنتخابــات وومارســو ادوارهــم االجتماعيــة فــي المســاءلة حــول السياســات المحليــة والوطنية

•اعداد وتنفيذ حملة الكتورنية تحت عنوان « #سجل_لمستقبلك»
•تم توزيع  20رزمة صحية للمدارس الفلسطينية

•اطــاق الدليــل االرشــادي «أدوات المســاءلة فــي التعليــم» والخــاص بمجالــس أوليــاء األمــور بالشــراكة مــع ائتــاف
امــان.

•جلسات تشاورية متعددة مع خبراء لتطوير برنامج المواطنة

•انتاج  6قصص رقمية حمل قيم النزاهة والشفافية بالشراكة مع امان .

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
•تطويــر قــدرات  38معلــم/ة فــي تطبيــق نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
وتمكنهــم كمدربيــن لنقــل المعرفــة ل  177معلــم/ة اخريــن داخــل المــدارس ،مــن خــال مجموعــة مــن التدريبــات
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المركزيــة حــول النظريــة ،واللقــاءات االفتراضيــة عبــر المنتــدى االلكترونــي باإلضافــة الــى لقــاءات المتابعــة الغنيــة
بتغذيــة الراجعــة فــي تطبيــع النظريــة.

•تطويــر قــدرات  40مديــر/ة ومشــرف/ة فــي متابعــة تطبيــق نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،مــن خــال لقــاءات تدريبيــة وأخــرى لقــاءات متابعــة غنيــة بالمعرفــة التــي تعــزز قدرتهــم علــى المتابعــة.

•تحســين األداء االجتماعــي العاطفــي ل  346طالــب/ة مشــاركين فــي المبــادرات بشــكل مباشــر و  780بشــكل غيــر
مباشــر حيــث قلــة حــدت الســلوك الغيــر مرغــوب بــه ودرجــة تكــراره بدرجــة واحــدة علــى األقــل بنســبة ال تقــل عــن

 75%مــن الطلبــة وذلــك حســب قوائــم رصــد الســلوك القبليــة والبعديــة التــي يعبئهــا المعلميــن/ات خــال تنفيــذ
المبــادرات.

•تطويــر المنتــدى االلكترونــي الخــاص بمعلمــي التعلــم االجتماعــي العاطفــي ،مــن خــال توســيع عضويــة المنتــدى
ليصــل عــد المعلميــن المســتفيدين منــه الــى  122معلــم/ة ،عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات االفتراضيــة مــن خــال
المنتــدى ،وتطويــر جانــب تقديــم مبــادرات المعلميــن ،واغنــاء المنتــدى بمــواد مرتبطــة بالتعلــم االجتماعــي العاطفــي،
إضافــة لطباعــة بروشــور حــول كيفيــة اســتخدامه مــن قبــل المعلميــن/ات.

•حملــة إعالميــة توعويــة ارشــادية وطنيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،تحمــل عنــوان طــرق التعامــل مــع
األطفــال خــال االزمــات ،والتــي أطلقــت مــع بدايــة اعــان حالــة الطــوارئ فــي فلســطين وشــملت علــى  19ســبوت
ارشــادي متخصــص ومجموعــة مــن اللقــاءات التوعويــة والتفريغيــة المفتوحــة ،ومجموعــة مــن القصــص التعليميــة
الهادفــة والموجــه لألطفــال.

•حملة إعالمية توعوية ارشــادية وطنية ،أطلقت مع موعد العودة للمدارس ( )2020-9-6تحمل عنوان الممارســات
الفضلــى للعــودة االمنــة للمــدرس والتــي حملــت رســائل ارشــادية وتوجيهيــة بالجانــب النفســي واالجتماعــي للتعامــل
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مــع األطفــال بوقــت العــودة للمــدارس ،شــملت الحملــة  8ســبوتات توعويــة للمعلميــن واألهالــي ومقدمــي الرعايــة،

و 6حلقــات حواريــة مســموعة ومرئيــة ،باإلضافــة الــى لوحــات إعالنيــة علــى مداخــل المــدن.

•انتــاج بروتوكــول المعلــم فــي غــزة والــذي يمكــن المعلميــن مــن تطبيــق نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي بتحديات
التعلــم االجتماعــي العاطفــي المرتبطــة بقطــاع غزة داخــل المدارس.

•نشــر الوعــي بأهميــة الصحــة النفســية ونظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي بيــن األهالــي ومقدمــي الرعايــة فــي

المناطــق المســتهدفة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ  46وروشــة توعويــة وانتــاج

بروشــور توعــوي حــول اســتخدام نظريــة التعلــم االجتماعــي العاطفــي تنفيــذ جلســة التبــادل المعرفــة بيــن

معلمــي القــدس القدامــى ومعلمــي الضفــة وغــزة الجــدد.

•تنفيــذ  25مبــادرة مدرســية مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والتــي عملــت علــى تحســين األداء االجتماعــي
العاطفــي للطلبــة المســتهدفين داخــل بيئاتهــم المدرســية والمنزليــة.

•إطــاق مبــادرة قصــة ولعبــة المرتبطــة بالتعلــم االجتماعــي العاطفــي والتدخــل فــي حالــة الطــوارئ ،والتــي نتــج
عنهــا مجموعــة مــن القصــص المرتبطــة بالنظريــة.

•مشــاركة  8مــن المعلميــن المســتهدفين فــي المشــروع فــي مؤتمــر الوضــع الطبيعــي الجديد للتعليــم لمعلمي
العالــم ( الرفاهيــة – القيــادة  -التكنولوجيــا – التعــاون) T4إضافــة الــى فريــق العمــل علــى المشــروع.

•إتمام  4دراسات حالة للمناطق المستهدفة في الضفة الغربية ضمن مشروع التعلم االجتماعي العاطفي.

•المؤتمــر الوطنــي األول لتعليــم الصــم فــي فلســطين  2020الــذي هــدف إلــى الجمــع بيــن األكاديمييــن
الفلســطينيين والخبــراء والباحثيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وصنــاع
القــرار الحكومــي لتبــادل خبراتهــم وتجاربهــم ونتائــج دراســاتهم وأبحاثهــم حــول جميــع جوانــب تعليــم الصــم فــي

المجتمــع الفلســطيني ،وتقييــم الواقــع الحالــي مــن منظــور الحــق فــي التعليــم وتحقيــق مؤشــرات الهــدف

الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

•المؤتمــر الوطنــي األول لتعليــم الصــم فــي فلســطين  2020الــذي وفــر منصــة حواريــة متعــددة القطاعــات
والتخصصــات للباحثيــن والممارســين والمعلميــن لتقديــم ومناقشــة أحــدث االبتــكارات واالتجاهــات
واالهتمامــات باإلضافــة إلــى التحديــات العمليــة والحلــول المعتمــدة فــي مجــاالت تعليــم الصــم ،خاصــة

فــي ظــل تأثيــر جائحــة  COVID 19والــذي جــاء بالشــراكة مــع االتحــاد الفلســطيني للصــم واالئتــاف التربــوي
فلســطين.

•ملتقــى االرشــاد األول عــن بعــد بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبمشــاركة مــا يقــارب  100مرشــد/ة
ممثليــن عــن كل مديريــات التربيــة والتعليــم فــي الضفــة الغربيــة ،والــذي ســاعد البرنامــج علــى التعــرف أكثــر علــى
أبــرز قضايــا المرشــدين التــي واجهوهــا خــال ازمــة الكورونــا مــع الطلبــة وذويهــم.

•تنفيــذ تدريــب ل  64مــن ميســري األنشــطة التعليميــة علــى حقــوق الطفــل ومفهــوم حمايــة الطفــل وأســاليب
التعلــم النشــط بواقــع ( )3أيــام تدريبيــة.

التقرير السنوي

الفلســطيني (شــريك) .وخــرج بمجموعــة مــن التوصيــات مــن شــأنها تحســين واقــع مــدارس الطلبــة الصــم فــي

•تنفيــذ تدريــب ل  16مــن األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن علــى كيفيــة التعامــل مــع األطفــال وااللتــزام
بمدونــة الحمايــة للطفــل

•تزويد المراكز الثمانية المستهدفة باألدوات اللوجستية والقرطاسية واأللعاب الالزمة لتنفيذ المشروع.

•تصميــم األدوات المســتخدمة فــي التعليــم داخــل المؤسســات ووضــع خطــط العمــل المتخصصــة حســب رؤيــة
المشــروع .

•تــم اســتهداف ( )1280طفــل فــي المراكــز الثمانيــة فــي المــواد التعليميــة التاليــة (الرياضيــات ،العلــوم ،اللغــة
االنجليزيــة ،واللغــة العربيــة) بواقــع ( )160طفــل فــي كل مركــز ( 20%متوســطي المســتوى التعليمــي 80% +

ضعــاف المســتوى التعليمــي)

•تلقي(  )1280طفل جلسات دعم نفسي جماعية

•تقديــم جلســات دعــم نفســي فرديــة لحــاالت األطفــال التــي كانــت بحاجــة للدعــم النفســي الفــردي باإلضافــة
الــى تقديــم استشــارات نفســية واجتماعيــة ألهالــي األطفــال المســتفيدين.

•تــم تنظيــم أيــام مفتوحــة شــهرياً تــم تنفيــذ مجموعــة مــن أنشــطة الدعــم النفســي لألطفــال المســجلين
والطفــال المحيطيــن بالمركــز مــع اهاليهــم .

•تنظيــم ورش عمــل ألمهــات األطفــال المســتهدفين حــول كيفيــة تقديــم الدعــم النفســي ألطفالهــن
واســتراتيجيات التكيــف مــع الضغــوط ومبــادئ التربيــة االيجابيــة.
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برنامج الحق في التعليم
•ورقة موقف حول التمويل المحلي للتعليم

•لقــاء حــواري بيــن المركــز كمنســق للقطــاع وأيضــا التحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة كمتابعــه لورقــه الموقــف
واطالعهــم علــى انشــطه الحملــة وتفاصيلهــا

•نشــر الورقــة البحثيــة حــول واقــع التعليــم فــي فلســطين فــي ظــل حالــة الطــوارئ” جائحــة كوفيــد ”19باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة.

•الموجــة اإلذاعيــة الحواريــة المفتوحــة بعنــوان (حمايــة الحــق فــي التعليــم) وهــي أولــى فعاليــات الحملــة التــي أطلقــت
تحــت عنــوان التمويــل المحلــي للتعليم.

•الحلقات اإلذاعية – تمويل التعليم محليا وكان على شكل  6حلقات عبر تلفزيوني وطن و 24اف ام
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ملخص ألهم اإلنجازات واالصدارات ضمن
االئتالف التربوي الفلسطيني
•إطالق فعاليات مؤتمر الحق في التعليم في قطاع غزة :صور االنتهاكات وضمانات الحماية في ظل الحصار.

•تدريــب  30عضــو مــن مؤسســات االئتــاف ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة علــى «التخطيــط
لحمــات الضغــط والمناصــرة لمناصــرة الحــق فــي التعليــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي»

•اعداد نشرة الكترونية حول تدخالت االئتالف ومؤسساته في الضفة وغزة خالل شهر مارس وابريل 2020
•تنفيذ ورشة عمل بعنوان « كيفية تعزيز الحق في التعليم في حالة الطوارئ».

•تنفيذ ورشة عمل عبر الزوم بعنوان « العودة للمدارس ما بعد الحجر في قطاع غزة».

•إطــاق فعاليــات الجلســة الحواريــة المفتوحــة حــول الحــق فــي التعليــم ضمــن حملــة التمويــل المحلــي للتعليــم
بالشــراكة مــع مؤسســات تنســيق قطــاع التعليــم.

•المؤتمــر الوطنــي األول لتعليــم الصــم فــي فلســطين بالشــراكة مــع مركــز ابــداع المعلــم والوكالــة األلمانيــة
للتنميــة GIZ

•اصدار بيان بمناسبة يوم المعلم العالمي.

التقرير السنوي
7

ملخص ألهم وأبرز اإلنجازات واإلصدارات
للحملة العربية للتعليم
•اصدار بيان حول التعليم في وقت الطوارئ في المنطقة العربية مع بداية جائحة كورونا

•إطــاق اســتمارة مســح لمنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي قطــاع التعليــم فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل
رســم خارطــة طريــق واضحــة للشــراكات والتحالفــات التــي ستســاهم الحقــاً فــي تحقيــق رؤيــة مســتقبلية موحــدة
للتعليــم فــي المنطقــة العربيــة ،إضافــة الــى حشــد الجهــود مــن أجــل الضغــط والتأثيــر فــي السياســات والتشــريعات

والبرامــج والمشــاريع والموازنــات المتعلقــة بقطــاع التعليــم فــي الوطــن العربــي ،حيــث تــم اســتقطاب مــا يزيــد عــن

 200مؤسســة تعمــل فــي قطــاع التعليــم فــي المنطقــة العربيــة لالنضمــام لعضويــة الحملــة.

•تطويــر إطــار عمــل للحملــة العربيــة للتعليــم لقيــاس معاييــر الحــد األدنــى مــن التعليــم تحــت الطــوارئ فــي ظــل جائحــة
كورونــا باالعتمــاد علــى معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي ظــل الطــوارئ.

•جمــع وتوثيــق المبــادرات التــي نفــذت أو ســتنفذ فــي الوطــن العربــي والتــي تهــدف الــى المســاهمة فــي اســتمرار
العمليــة التعليميــة.

•إطــاق الحملــة اإلعالميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي للحملــة العربيــة مــن خــال نشــر معلومــات واحصائيــات
حــول التعليــم فــي ظــل هــذه األزمــة ،إضافــة إلطــاق هاشــتاغ لالســتماع ومشــاركة آلراء المواطنيــن حــول التعليــم
فــي ظــل الطــوارئ.

•اعداد تقرير يسلط الضوء على تأثير كورونا الهدف الرابع في المنطقة العربية.

التقرير السنوي

المعــد لقيــاس معاييــر الحــد
•بنــاء قــدرات المؤسســات األعضــاء فــي االئتالفــات التربويــة العربيــة حــول إطــار العمــل ُ
األدنــى مــن التعليــم تحــت الطــوارئ مــن أجــل العمــل علــى جمــع المعلومــات واألدوات لقيــاس المؤشــرات المرتبطــة
بتلــك المعاييــر.

•المشــاركة فــي فعاليــات أســبوع العمــل العالمــي «حملــة المناصــرة الدوليــة للتعليــم فــي ظــل جائحــة كورونــا» مــن
خــال مشــاركة الرســائل االلكترونيــة التــي تــم اطالقهــا والتــي تســتهدف المجتمــع الدولــي.

•إطــاق النســخة األولــى مــن أكاديميــة السياســات التربويــة العربيــة األولــى تحــت عنــوان تمويــل التعليــم لمــدة  3أيــام
نهايــة نوفمبــر  2020بواقــع  18ســاعة بمشــاركة  30مشــارك مــن  11دولــة عربيــة ،والتــي هدفــت الــى تطويــر قــدرات

الكــوادر التربويــة العربيــة القــادرة مــن خــال البحــث والحــوار ،والتعلــم والتدريــب ،والتأمــل والتفكــر ،والمهنيــة العاليــة
فــي التأثيــر بفاعليــة فــي سياســات واســتراتيجيات تمويــل التعليــم فــي المنطقــة العربيــة .وكان مــن أبــرز مخرجاتهــا
العمــل علــى نقــل األكاديميــة للمســتوى الوطنــي مــن خــال تنفيــذ ورش عمــل محليــة لنقــاش آليــات وسياســات
تمويــل التعليــم فــي كل بلــد للعمــل علــى حملــة مناصــرة لزيــادة التمويــل المخصــص للتعليــم( .كمــا ســيتم العمــل علــى
إطــاق النســخة الثانيــة مــن االكاديميــة خــال عــام )2021

•إطــاق فعاليــات المنتــدى النســوي التربــوي العربــي لمــدة  3أيــام فــي ديســمبر  2020بمشــاركة أكثــر مــن 150
مشــارك\ة مــن المنطقــة العربيــة تحــت عنــوان الحــركات النســوية العربيــة ودورهــا فــي الحركــة التربويــة :رهــان

المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،والــذي هــدف الــى توحيــد جهــود الحــركات النســوية فــي المنطقــة العربيــة للخــروج بآليــة

عمــل تقــوم علــى تعزيــز دور الحــركات النســوية فــي الحركــة التربويــة ودعــم مكانــة المــرأة فــي التعليــم .وكان مــن أبــرز

مــا جــاء فــي توصياتــه :إلــزام متخــذي القــرار باتخــاذ خطــوات عمليــة لترقيــة تعليــم البنــات والمــرأة ،وتفعيــل دور البحــث

فــي تشــخيص واقــع المــرأة ،وبلــورة آليــات عمــل واضحــة لإلفــادة مــن نتائــج البحــوث وتوصيــات المؤتمــرات وورش
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العمــل لصالــح تعزيــز دور المــرأة ،إحــداث تغييــر فــي المناهــج؛ بمــا يتيــح تجــاوز نمطيــة التعاطــي التــي عكســت ذاتهــا
علــى نمطيــة الصــورة ،وغيرهــا مــن التوصيــات.

•اعــداد تقريــر مفصــل حــول مســتقبل التعليــم فــي المنطقــة العربيــة ،حــاول التقريــر تقديــم تحليــل مفصــل وفــق أهــم
وأخــر المعطيــات والبيانــات واالحصائيــات المتوفــرة مــن المصــادر الرســمية والدوليــة ،والتــي تمــس أهــم القضايــا
المرتبطــة بالحصــول علــى التعليــم ،جــودة التعليــم ،والمســاواة والشــمول فــي التعليــم ،والتعليــم فــي حــاالت

الطــوارئ ،وتمويــل قطــاع التعليــم فــي المنطقــة العربيــة ،وأخيــرا أزمــة كوفيــد -19وأثرهــا علــى التعليــم فــي

المنطقــة .ومــن أهــم التوصيــات التــي جــاء بهــا التقريــر :أن تكــون عمليــة استشــراف مســتقبل التعليــم عمليــة ذات

جــدوى ومغــزى وديناميكيــة ،وأن يتــم تطويــر أســاليبها وطرقهــا ومنهجياتهــا مــن أجــل جعــل هــذه العمليــة تشــكل

مؤشــراً للقيــاس تســتند إليهــا الجهــات ذات العالقــة.

•بالتعــاون مــع الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ عقــدت الحملــة العربيــة للتعليــم دورة
تدريبيــة لمــدة يوميــن بمشــاركة  30مشــارك\ة مــن المنطقــة العربيــة لمجموعــة مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة
علــى المعاييــر الدنيــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ.

•تدريــب  15مشــارك\ة مــن االئتالفــات التربويــة العربيــة والطاقــم التنفيــذ للحملــة العربيــة حــول المناصــرة الرقميــة
والــذي يأتــي فــي إطــار تعزيــز تواجــد االئتالفــات التربويــة فــي الفضــاءات الرقميــة ولتنفيــذ حمــات كســب تأييــد
ومناصــرة حــول القضايــا التربويــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي.

•إطــاق الموجــة االذاعيــة المفتوحــة حــول اليــوم العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات فــي  9ســبتمبر ،والتــي
ركــزت علــى :واقــع التعليــم فــي ظــل الهجــوم والتأثيــر الجديــد لفيــروس كورونــا علــى التعليــم فــي المنطقــة العربيــة
والرؤيــة إلنهــاء المعانــاة واأللــم ووقــف االنتهــاكات.

•اصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات.

•عقــد سلســلة مــن النــدوات الوطنيــة واالقليميــة الحواريــة اإللكترونيــة علــى مــدار العــام حــول مواضيــع مختلفــة
وهــي:

2.برنامج تعلم حر

3.ندوة حول العودة اآلمنة للمدارس

4.ندوة استعادة الجامعات دورها المأهول

5.ندوة دور المرأة في بناء حركة تربوية عربية

6.ندوة حول التوجيهي ما بين اصالح النظام أم المنظومة
7.ندوة التعليم ما بين انتاج المعرفة واستهالكها

التقرير السنوي

1.ندوة آفاق بناء حركة تربوية عربية

8.الندوة اإلقليمية حول الغاء الديون عن لبنان.

9.ندوة حول دور المجتمع المدني في التحضير للعودة اآلمنة للمدارس.

	10.المشاركة في مؤتمر .T4

	11.ندوة إقليمية حول مستقبل التعليم وسلسلة من الندوات الوطنية في نفس السياق.
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البرنامج االداري

المخرج االول :قيادة وكادر المركز
مدربون ومؤهلون وقادرون على
القيام بمهامهم بكفاءه و فعاليه
لقــاء ات توعويــة وتدريــب الموظفيــن علــى عبــر تقنيــة
زووم
•خــال جائحــة كورونــا قمنــا بعقــد عــدة لقــاءات تثقيفــة للموظفيــن كان مــن اهمهــا تقديــم عــرض p,g

كتــاب العــادات الســبعة وكمــا تــم تقديــم  uvqعــن اهميــة لجــان مجالــس اوليــاء االمــور مــن خــال هــذه

اللقــاءات تــم مشــاركة كافــة الموظفيــن بمناقشــات اثرائيــة كمــا ناقــش بعضهــم امــور اداريــة خاصــة
بعمــل المركــز.

•عقــد لقــاء وجاهــي للموظفيــن فــي رام اللــه وشــارك موظفيــن غــزة عــن طريــق تقنيــة زووم فــي لقــاء
توعويــا تــم خاللــه عــرض ونقــاش كتــاب اســس التربيــة حيــث تضمــن اللقــاء شــرح مفصــل عــن التجليــات
الفكريــة فــي مفهــوم التربيــة واألصــول الثقافية للتربيــة واألصــول الســيكولوجية للتربيــة

•تمثيل المركز في تدريب حول «إدارة المشاريع»

•بدايــة تــم االتفــاق مــن قبــل االعضــاء علــى تجديــد دفتــر محضــر االجتماعــات لمجلــس االدارة لهــذه
الــدورة وعليــه تــم عتمــاد هــذه الخطــوة وقــام بالتنفيــذ مــن قبــل االســتاذة لوســي حشــمه بصفتهــا
أمينــة الســر.

• -اجتمــاع مجلــس االدارة عبــر تقنيــة زووم يــوم االربعــاء الموافــق  2020/04/15حيــث تــم عــرض الهــم
انجــازات المركــز خــال فتــرة جائحــة الكورونــا و التركيــز علــى أهميــة تكريــس الجهــود فــي المناطــق
المهمشــة والقــدس وغــزة

التقرير السنوي

اجتماعات مجلس االدارة وقرارات تم اتخاذها

• -اجتمــاع واجهــي العضــاء مجلــس االدارة يــوم الجمعــة الموافــق  ،2020/6/12وقــد تــم عــرض التقريــر
االداري للعــام  2020ومناشــة عــدة تفاصيــل اداريــة خاصــة بعمــل المركــز

•االجتمــاع االول العضــاء مجلــس االدارة الجديــد المنتخــب بتاريــخ  2020/10/02خــال اجتمــاع الهيئــة
العامــة وتــم فيــه توزيــع المناصــب علــى االعضــاء الجــدد.

اجتماع الهيئة العامة

•عقــد المركــز عــدد مــن اللقــاءات االســبوعية والتــي شــارك فيهــا اعضــاء الهيئــة العامــة وقــد طرحــت
سلســة مــن اللقــاءات تحاكــي وضــع التعليــم فــي ظــل ازمــة الكورونــا ومــا بعــد كروونــا وقــد كانــت
اللقــاءات كالتالــي-:

•الخميس  2020/5/16بعنوان التعليم عن بعد تحد وفرص

•الخميس  2020/05/21بعنوان دور المعلمين في التعلير االجتماعي والحركات االجتماعية.

•الخميــس  2020/5/28مســتقبل التعليــم وهــل ســتفرض ارمــة الكورونــا علــى المنظومــة التعليميــة
تغيــرا علــى مضمــون لمناهــج واســتراتيجيات التعليــم

•الخميــس الموافــق  2020/06/04وقــد كانــت بعنــوان التحديــات التــي واجهــت المعلمــات فــي تطبيــق
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التعليــم عــن بعــد

•الخميــس الموافــق  2020/06/11وقــد تناولــت موضــوع وضــع التعليــم العالــي  ،مــا هــي الحلــول االبداعيــة
والواقعيــة لمــا حــدث فــي االزمــة.

•عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة حضــر بعــض المشــاركين اللقــاء وجاهيــا والبعــض عبــر تقنيــة زووم تــم خــال االجتمــاع
عــرض التقاريــر الســنوية االداريــة والماليــة للمركــز والمصادقــة عليــه كمــا تــم اســتقالة اعضــاء مجلــس االدارة وانتخــاب
اعضــاء جــدد للــدورة القادمــة مــن العــام  2020ولغايــة .2022

•تزويــد وزارة الداخليــة – مديريــة رام اللــه بالتقاريــر االداريــة والماليــة المصــادق عليها من قبــل الهيئة العامة ومصادقة
الداخليــة علــى اعضــاء مجلــس االدارة الجديــد واعتماد اللجنة الماليــة والبنك الوطني للمركز.

التقرير السنوي

التحديــث والتطويــر علــى االجــراءات االداريــة والتنفيذيــة
وتســهيل العمــل فــي المركــز
•تجديد عقود العمل للموظفين حيث تم اعتماد صيغة جديدة للعقود تم اعتمادها من تاريخ 2020/01/01

•تــم توزيــع اجهــزة الــاب تــوب لكافــة الموظفيــن فــي المركــز علــى ان يحصــل كل موظــف علــى جهــاز الب تــوب يمكــن
اســتخدامه والعمــل عليــه خــال فتــرة العمــل المنزلــي فيــي الطــوارئ التــي اعلنــت للصمــود امــام جائحــة الكورونــا

 ،كمــا تــم عمــل اســتدراج عــروض اســعار وتزويــد باقــي الموظفيــن الذيــن لــم يحصلــوا علــى جهــاز وتزويدهــم باجهــزة
الب تــوب لــكل موظــف.

•الصيانة لخزانة الكهرباء وغرفة المنور التي نعاني منها بسبب وجود الفئران فيها واغالقها نهائيا .
•الصيانة لخزانات المياه ونسرب المياه وتغير بويلر المياه .
•صيانة لشبكة الكهرباء في المركز.

•التطوير على البنية التكنولوجية للمركز وقد تم العمل عليها كالتالي-:

طــرح عطــاء للمركــز لتطويــر لتقديــم خدمــات لتطويــر نظــام الكترونــي الدارة المشــاريع والبرامــج
والشــؤون االداريــة والماليــة والموظفيــن والــذي يتكــون مــن ثــاث محــاور كالتالــي:
•االول تركيــب برنامــج ادراي  HRوســاعة دوام بحيــث يتــم اعتمــاد دوام الموظفيــن واالرقــام الوظيفيــة وكافــة
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التفاصيــل كل موظــف كمــا يعتمــد الحتســاب االجــازات وســاعات المغــادرة شــهريا وســنويا ،وتــم تدريــب الموظفيــن
والبــدء بتجربــة البرنامــج

•الثانــي البرنامــج االلكترونــي للبرامــج والشــاريع  :حيــث تــم عقــد اجتمــاع واالتفــاق علــى كافــة تفاصيــل البرنامــج للبــدء
بتركيــب البرنامــج وتفعيلــة فــي العــام .2021

•الثالث :برنامج االلمتروني للمشريات على ان يبدا العمل عليه في العام 2021

عقــد لقــاءات مــع خبيــر لتطويــر االمــور البنيــة التكنولوجيــة
والتــي تمثلــت فــي االمــور التاليــة:
•تجهيــز غرفــة المديــر العــام بأجهــزة اتصــال مرئــي ســهل االســتخدام ويمكــن تســهيل التواصــل محليــا ودوليــا وقــد تــم
اقتــراح ان يحتــوي شاشــة وكاميــرا وبرنامــج ســوفت ويــر

•بنيــة اتصــال الكترونــي ســهل بيــن الموظفيــن وتــم اقتــراح برنامــج تيــم مــع توفيــر او توجيهنــا بتوفيــر التدريــب الــازم
للموظفيــن

•اقتراح برنامج ارشفة لكافة وثائق المركز قد تكون من خالل جهاز خاص او مايكروسوفت

•تطوير وتقوية االنترنت في المركز والتعاقد مع شركة االتصاالت لتمديد الفايبر للمركز.
•كتاب الحصاد

•تحديد المحاور االساسية لكتاب الحصاد والتي تتكون من المقدمة و 5مراحل هي كالتالي
•القسم األول ،خلفية عامة ( 5صفحات)

•المرحلة األولى  :مرحلة الفكرة واالنطالق (تمتد هذه المرحلة من العام  1995وحتى العام ) 2000

•المرحلــة الثانيــة :مرحلــة الطــوارئ وهــي فتــرة االنتفاضــة الثانيــة ويبــرز فيهــا عمــل المركــز بكفــاءة تمتــد مــن شــهر 9
مــن العــام  2000وحتــى نهايــة العــام 2003

•المرحلــة الثالثــة  :مرحلــة المأسســة ،واالنتشــار  ،تمتــد مــن العــام  2004ولغايــة العــام  2012نبــذة مختصــرة عــن
الســياق السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي للمجتمــع الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة بالتركيــز علــى قطــاع التعليــم

•المرحلة الرابعة  :وهي مرحلة الحشد والتعلم وهي تمتد من العام  2013ولغاية العام 2019
علــى قطــاع التعليــم

•المرحلة الخامسة وهي المرحلة الراهنة مرحلة االستمرارية (ما بعد الكورونا ولغاية 2030
•نتحدث في هذه المرحلة عن اهم

•بعــد تحديــد المحــاور والموافقــة عليهــا تــم البــدء بالعمــل فــي المرحلــة االولــى حيــث تــم تجهيــز االســئلة الالزمــة
لتغطيــة المرحلــة والتواصــل مــع االشــخاص المعنييــن والذيــن لهــم بصمــة ومعلومــات عــن تلــك المرحلــة ،وقــد تــم
عقــد عــدة اجتماعــات ومــا زال العمــل جــاري مــن قبــل اللجنــة النتهــاء مــن كتابــة المرحلــة.

التقرير السنوي

•نبــذة مختصــرة عــن الســياق السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي للمجتمــع الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة بالتركيــز
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نجاحات يفخر بها
مركز ابداع المعلم

من برنامج المواطنة
نايــا و كريــم نمــاذج تربويــة لتوظيــف القصــص فــي
التعليم
«نايا” و”كريم” قصص رقمية منتجة في وقت الجائحة

“هــذا مــا يحتاجــه األشــخاص وخاصــه األطفــال مــن ذوي االعاقــه ليتعاملــوا مــع هــذا الفايــروس و تبعاتــه

“ هــذا مــا ورد علــى لســان كريــم وهــو شــاب مــن ذوي االعاقــه تشــابه باالســم و الحالــه الجســديه مــع
كريــم الــذي تــدور حولــه مجموعــه مــن القصــص الرقميــة التــي انتجهــا مركــز ابــداع المعلــم خــال االزمــة
لالســتجابه للوضــع الراهــن و لرفــع وعــي األطفــال مــن ذوي االعاقــه للتعامــل مــع أدواتهــم والمحيــط

صحيــا مــع مراعــاه الجانــب النفســي و العاطفــي لهــم ممــا يحافــظ علــى دمجهــم مــع العمليــة التعليميــة
و كذلــك مــع مــا يــدور حولهــم فــي الســياق المجتمعــي.

نايــا  ,قصــص للطفولــه المبكــره  ,هــذا القطــاع الــذي لــم تقــم أي مؤسســة رســميه او غيــر رســمية بالجهــد

المطلــوب لســد الحاجــه علــى مســتوى التعليــم او المهــارات األساســية او علــى المســتوى االجتماعــي .

جــاءت نايــا علــى شــكل قصــص رقميــة شــاركها األطفــال و ريــاض األطفــال و األهالــي ووزارة التربيــة و
التعليــم بشــكل كبيــر لدرجــه تعكــس تفاعــل عالــي و حاجــه أكبــر لالســتمرار و العمــل مــع هــذا القطــاع ,
ال زال األطفــال و أوليــاء امورهــم يطلبــون مــن مركــز ابــداع المعلــم قصصــا جديــده  ,حيــث ســاعدت هــذا
يحيطهــا مــن احاديــث حــول الجائحــة بحســب مــا عبــرت والدتهــا فــي اتصالهــا للمركــز.

تعزيز القيم المدنية وتفعيل المشاركة المجتمعية
لدى الطلبة الفلسطينين
المواطنة تجربة حياه ..ليست مشروع:

التقرير السنوي

القصــص «ســما» ابنــه الخمســة أعــوام باالنتظــام بحضــور حصصهــا الرقميــة و ســاعدتها فــي فهــم مــا

والمبادرات،  نكبــر
بنظرات،نكبــر بالتجربــة ،والشــغف ،والتحــدي
نكبــر بلحظــات ،بتفاصيــل ،بكلمــات،
إننــا
ُ
ُ
ُ
وتنســمها.  فها انــا اليــوم
تبقى،نكبـ ُـر وفــق الريــح التــي مـ ّـرت ِبنــا ،باشــتدادها
ـب ،ومــا ّ
ّ
ٔ
باالشــخاص،بما ذهـ َ
مثقلــة بذكريــات طفولتــي التــي جعلــت منــي ناشــطة مجتمعيــة فــي كافــة مناحــي الحيــاة .انطلقــت رحلــة

المبــادرات والخدمــة االجتماعيــة بالصــف الســابع وبتشــجيع خــاص مــن المربيــة الفاضلــة «عريــب ســامة
« ومديــرة البرامــج فــي مركــز ابــداع المعلــم» هــا قبــج» حيــن كنــت ابلــغ مــن العمــر  13ربيعــاً .ايقنــت فــي

هــذه الرحلــة المميــزة بانــي اخــوض بدايــة تجربتــي لتطبيــق مشــروع المواطنــة الــذي ينفــذ فــي المــدارس
بالتعــاون مــع مركــز ابــداع المعلــم .المشــروع الــذي ســاهم فــي تســليط الضــوء علــى المشــاكل التــي

يعانــي منهــا المجتمــع المحلي.بعــد مناقشــة المشــاكل المقترحــة وترشــيح العديــد منهــا تــم التصويــت
علــى المشــكله االكثــر اهميــة اال وهــي تعليــم الكبــار ايضــا (محــو االميــة) .خــال خوضــي هــذه التجربــة

المميــزة مــع زميالتــي المميــزات لــم اكــف عــن االطــاع علــى القوانيــن المحليــة ووضــع السياســات البديلــة
للمشــروع مســتندا الــى القانــون االساســي الفلســطيني .هــذه التجربــة لــم تكــن مجــرد حبــرا علــى ورق

فــي حيــن تــم تطبيــق فكــرة هــذا المشــروع هلــى ارض الواقــع .تــم افتتــاح مركــز لمحــو االميــة فــي مخيــم

قلنديــا والتحــق بــه العديــد مــن الطلبــة واالهالــي الذيــن عاصــروا ظروفــا قاســية حالــت دون اكمالهــم
لتعليمهم.بوجــود االرادة والتحــدي اســتطعنا ســويا تعزيــز الهويــة الوطنيــة للطــاب واكتســبت العديــد

مــن المهــارات والمعــارف التــي مــا زالــت عالقــة فــي ذهنــي حتــى هــذه االيــام .اليــوم اتمتــع بالمهــارات و
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الســلوكيات المدنيــة وخاصــه التــي تتعلــق بالجانــب القانونــي و الحقوقــي نظــرا النغماســي بهــذا المجــال .مشــروع المواطنــة

واالخــاق
هــو اول مبــادرة اشــارك بهــا التــي غرســت روح الوطنيــة واالنتمــاء فــي نفســي ،واكتســبت منــه منظومــة مــن القيــم ٔ
االيجابية وترســيخها  .
واالتجاهات ٕ

وبالطبــع ال انســى الكلمــات التحفيزيــة النــي نالــت مــن ذاكرتــي الــى اليــوم فــي حيــن اخبرتنــي هــا قبــج» رح تكبــري وتكونــي
ناشــطة مجتمعيــة مميــزة وبســتنى اشــوفك بــس تكبــري»

تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا « مبــادرة
بــادر لتعليم مســتمر»
منصات مختبرات افتراضية تفاعلية للطلبة:

مختبــرات افتراضيــة تفاعليــة للطلبــة فــي فلســطين علــى مســتوى التعليــم العــام والعالــي فــي تعليــم العلــوم (كيميــاء ،احيــاء،
فيزيــاء) ،تــم انشــاؤها مــن خــال منصــة افتراضيــة أنشــأها الطالــب االجتماعــي (اميــن أبــو ديــاك) والــذي بحســب قولــه طـ ّـور

المنصــة لتصــل لعــدد أكبــر مــن الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات مــن خــال الدعــم الــذي تلقــاه مــن مركــز ابــداع المعلــم ماديــا
ومعنويــا واصبــح الطلبــة ينفــذون تجاربهــم العمليــة مــن خــال منصــة جســور .إن الدعــم الــذي يقدمــه مركــز ابــداع المعلــم مــن
خــال مبــادرات «بــادر لتعليــم مســتمر» يســاهم فــي تطويــر المخرجــات التعليميــة ضمــن اطــار االبــداع واالبتــكار.

من برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
التقرير السنوي

مــع اســتمرار اعــان حالــة الطــوارئ فــي فلســطين ،وحركــة التنقــات التــي حدثــت بيــن المــداس ،ترقــت احــدى المعلمــات لتصبــح

مديــرة مدرســة وهــي احــدى المعلمــات المقدمــات للمبــادرات الموافــق عليهــا ،تواصلــت مــع طاقــم المشــروع وأعربــت عــن
رغبتهــا بنقــل التدريــب الــذي تلقتــه للمدرســة التــي انتقلــت اليهــا ورغبتهــا بتنفيــذ مبــادرة أيضــا بداخــل المدرســة الجديــدة ،وافــق

طاقــم المشــروع علــى ذلــك واســتطاع تنفيــذ التدريبــات وإقنــاع زميالتهــا المعلمــات بأهميــة المبــادرة واثرهــا علــى الطلبــة

والســير الحصــة الصفيــة ،كمــا واســتطاعت ان تأثــر بالطلبــة المســتهدفين بشــكل كبيــر لدرجــة وصــل رســائل الشــكر والتقديــر
واالمتنــان مــن أهالــي الطلبــة للمدرســة علــى تنفيذهــم لمثــل هــذه المبــادرات لمــا لهــا مــن شــان مــن تحســن أداء الطلبــة.

دينا الحاج أحمد

قصــة نجــاح خريــج مهمــش نعــم ....إنهــا قصــة نجــاح خريــج مهمــش  ,الــى أن  ...كنــت واحــدة ممــن
أتيحــت لهــم فرصــة العمــل ضمــن مشــروع غــزة الطــارئ الــذي يديــره مركــز تطويــر المؤسســات
األهليــة الفلســطينية وبتمويــل مــن البنــك الدولــي .
لــم يكــن هــذا المشــروع هــو فقــط مشــروع لتحســين المســتوى التعليمــي والنفســي واالجتماعــي والعاطفــي لألطفــال
المهمشــين فــي مناطــق شــرق قطــاع غــزة بــل هــو حقــا كان بمثابــة دعــم نفســي ومــادي ومعنــوي واجتماعــي لــي أنــا وكافــة
الخريجيــن الذيــن نالــوا شــرف العمــل ضمــن هــذا المشــروع فــي كافــة أنحــاء القطــاع .مــن هــذا المشــروع ومــن هنــا بــدأت قصتــي

أنــا دنيــا محمــد الــراس  /الحــاج أحمــد حيــث عملــت كميســرة لغــة عربيــة لــدى ابــداع المعلــم والتــي كانــت بمثابــة الداعــم االول
لــي منــذ تــم ترشــيحي مــن قبلهــم مــرروا بنصائحهــم الملهمــة والموجــه لنــا أثنــاء العمــل جلهــا كان لهــا الــدور فــي اكتشــاف
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قدراتــي العمليــة التعليميــة التــي لــم اكــن علــى درايــة بهــا قبــل هــذا فعملــي ألول مــرة منــذ تخرجــي كميســرة لغــة عربيــة عــن

طريــق التعلــم النشــط أخــرج جــل مواهبــي التــي دفنتهــا ســنين التخــرج الطويلــة دون عمــل ،فرصــة عملــي هــذا كانــت الشــعلة

التــي أشــعلت شــمعتي بعــد ان بــدأ يطفئهــا ســنين التهميــش واالنتظــار للحصــول علــى فرصــة عمــل واحــدة منــذ تخرجــي منــذ

عشــرة ســنوات ،مــن هنــا اكتشــفت ذاتــي واكتســبت الخبــرات وكســرت حاجــز الخــوف واالنطــواء ،وكونــت العديــد مــن العالقــات

االجتماعيــة مــن خــال عملــي ضمــن الفريــق ولــوال هــذه الفرصــة لــم اكــن ألعلــم كــم هــو ممتــع ومحفــز للتعــاون

حقــا كــم أنــا ممتنــة لهــذ الفرصــة التــي أتاحــت لــي الكثيــر مــن الفــرص وكشــفت لــي الكثيــر مــن المواهــب الدفينــة ،فمــن خــال
التعليــم عــن طريــق التعلــم النشــط اكتشــفت قدراتــي علــى العمــل المســرحي وابتــكار وصنــع الوســائل التعليميــة التــي تخــدم
العمليــة التعليميــة ،وكيفيــة التعامــل مــع الفئــات العمريــة الصغيــرة ألطفــال شــرق غــزة الذيــن كانــوا بحاجــة لمثــل هــذا النــوع

مــن التعلــم ،وخاصــة أنهــم فــي مناطــق مهمشــة بحاجــة للدعــم النفســي والتفريــغ وتحفيزهــم نحــو التعلــم بعيــداً عــن الطــرق
التعليميــة التقليديــة الروتينيــة التــي تدفعهــم للنفــور والملــل مــن التعلــم ،فكــم مــن طفــل انطوائــي كســرنا لديــه حاجــز الخــوف

وتــم دمجــه مــع رفقائــه لتتشــكل لديــه الصداقــات بعــد ان كان مهمــش اجتماعيــاً  ,وكــم مــن ضعيــف فــي المســتوى التعليمــي

كان التعلــم النشــط بمثابــة التفتــح العقلــي لــه ورفــع مســتواه التعليمــي ،والحقيقــة ليــس هــم فقــط كانــوا بحاجــة لتلــك الفرصــة

بــل نحــن كخريجيــن مهمشــين كنــا بحاجتهــا أكثــر فمــا تــم اكتســابه مــن خــال العمــل وســع مداركــي ونمــت مواهبــي وطالمــا
أحــرزت نجاحــاً فــي تحقيــق هدفــي لكســب أولئــك االطفــال وتشــجيعهم علــى التعلــم

وكانــت هــذه الفرصــة أيضــا بمثابــة داعــم علــى الصعيــد المــادي  ,حيــث حصلــت عليهــا فــي أكثــر أوقــات ضائقتــي الماديــة التــي

مــررت بهــا وكــم مــن أزمــة ماليــة حلــت بــي تــم حلهــا ممــا حصلــت عليــه مــن مــال مقابــل عملــي  ،فهنيئــا لــي بهــذه الفرصــة االكثــر
مــن رائعــة وهنيئــا لنــا بوجودكــم بيننــا كداعــم أول فــي أولــى خطــوات نجاحــى ،وكــم أنــا فخــورة بنفســي ألكــن واحــدة ممــا اتيــح
لهــم العمــل ضمــن مشــروع المــال مقابــل العمــل .

دينا حالم الددح

وخــال فتــرة عملــي تشــكلت لــدي فكــرة مختلفــة عــن دور المعلــم لــم تكــن موجــودة بالســابق نتيجــة اســتخدام اســتراتيجيات
التعلــم النشــط حيــث قمــت بتوظيــف اســتراتيجيتين أو أكثــر لقيــاس مهــارة معينــة لــدى الطلبــة مــن حيــث قوتهــا لتعزيزهــا

أو ضعفهــا لتحســينها ،وقمــت بتوظيــف التكنولوجيــا فــي مــادة العلــوم باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز بواســطة برنامــج
 Anatomy 4Dلتمكيــن الطلبــة مــن التعــرف علــى جســم االنســان وأجهزتــه ،وقمــت باســتخدام اســتراتيجية مكعــب األســئلة

لقيــاس مهــارة حــل األســئلة ،واســتراتيجية األركان التعليميــة :شــملت أربــع أركان وهــي ركــن الحاســوب ،ركــن التمثيــل الفنــي،

التقرير السنوي

تقــول دينــا أنــه فــي البدايــة لــم تكــن لــدى فكــرة عــن كيفيــة العمــل لعــدم امتالكــي الخبــرة الكافيــة،
بفضــل الدعــم والمتابعــة المســتمرين مــن قبــل طاقــم مركــز إبــداع المعلــم واتضحــت لــدي طبيعــة
العمــل وهــدف المشــروع وهــو توظيــف اســتراتيجيات التعلــم النشــط والتكنولوجيــا ووســائطها فــي
تعليــم الطلبــة المهمشــين لجذبهــم والخــروج بهــم مــن نظــام التعليــم المعتــاد إلــى التعلــم باللعــب،
حيــث الحظــت ســهولة توصيــل المعلومــات للطلبــة النجذابهــم إلــى اســتراتيجيات التعلــم النشــط
بشــكل كبيــر.

ركــن المطالعــة ،ركــن البنــاء والهــدم  ،وهــذه األســاليب واالســتراتيجيات ســاهمت فــي تســهيل وصــول المعلومــة للطلبــة بعيــدا
عــن صورتــه الروتينيــة وتعليمــه بالتجريــب والمشــاهدة واالســتنتاج واســتغالل التطبيقــات التكنولوجيــة العلميــة.

ومــن خــال عملــي بهــذا المشــروع اكتســبت القــدرة علــى إدارة الموقــف التعليمــي إدارة ذكيــة بتوجيــه المتعلميــن نحــو الهــدف
المطلــوب ،واإللمــام بمهــارات هامــة مثــل طــرح األســئلة وإدارة المناقشــات ،وتصميــم المواقــف التعليميــة المشــوقة والمثيرة
النتبــاه الطلبة
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مصفوفة المخرجات
لبرامج مركز ابداع المعلم

برنامج المواطنة

الهدف االستراتيجي :تعزيز انخراط وتأثير الشباب الفلسطيني في التغيير االجتماعي
المخرجات

األنشطة

اإلصدارات /المطبوعات

مالحظات على التنفيذ

النتيجة 1.1:
 1.1رفع القدرات للفتيان
والفتيات ومن ذوي االعاقة
وأطراف الفاعلين في
العملية التعليمية لدعم
التعليم الجامع واألطفال
خارج المدرسة – الضفة
الغربية

 حصص مدرسية قدمها المعلمون لطلبةالصف المرحلة االساسية الدنيا ( )4-1و
مرحلة اساسية عليا ()9-8

 سيتم تنفيذ  8مبادرات مع بداية العامالفصل الدراسي الثاني 2021وتشمل  5على
مستوى المرحلة االساسية مرتكزين على
منهجة توظيف الفنون في تعزيز مفاهيم
المسؤولية واحترام األخرين خاصة نحو
االطفال من ذوي االعاقة ،و  3مبادرات
طالبية تعتمد على منهجية التعلم من خالل
العمل

 عقد لقاء مع  8مؤسسات قاعديةمتواجدة في بيت لحم والخليل وتعريفهم
بالمشروع
 عقد لقاء افتراضي مع المؤسساتلمعرفة احتاجاتهم والتحضير للتدريب

 التعاقد مع المدربين لتنفيذ تدريب “االدارةبالنتائج والتمكين المجتمعي”
 تحضير منهجية التدريب والمواد المطلوبةالعداد المادة التدريبية
 -التواصل مع المؤسسات باستمرار

 1.3بناء قدرات األهالي
لتنفيذ جلسات فردية
وجاعية في المجتمع
المحلي لتوفير دعم نفسي
واجتماعي جامع ألقرانهم

 سيتم تنفيذ التدريب في نهاية كانونالثاني 2021
 -تم استقطاب الخبيرة

 عقد لقاءات وجاهية وافتراضية مع مدراءالمدارس والفئة المستهدفة
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 1.2بناء القدرات لدى
المؤسسات القاعدية
في كيفية اعداد مشاريع
ومبادرات مستجيبة للنوع
االجتماعي وذوي االعاقة

 تدريب  8معلمين 3 ،مرشدين تعليمجامع 5 ،مدراء مدارس حول مفهوم التعليم
الجامع واالعاقة ومنهجية اعداد المبادرات
المجتمعية “نحو تعليم جامع”

 اعداد استمارة تحليل االحتياجات للتدريبوعمل تحليل للنتائج
 بناء المادة التدريبية من قبل الخبيرةوالتحضير للتدريب في بداية العام 2021
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المخرجات

األنشطة

اإلصدارات /المطبوعات

مالحظات على التنفيذ

النتيجة 1.1:
 1.4زيادة وعي الطلبة
والمعلمين في الجوانب
الوقائية والعالجية الخاصة
بوباء كورونا

 -20طرد للمدارس العشرين -يحتوي على
مواد تعقيم لأليدي و كمامات و قفازات تم
استخدام هذه المواد من قبل الطالب أثناء
زياراتهم أو أثناء إجراء جلسات االستماع .حيث
ركز المركز على حماية الطلبة و المعلمين /ات
المستهدفين/ات في المشروع من االنتشار
الواسع للفيروس.

 انتاج حكايا نايا  6قصص تحمل رسائل توعويةحول كيفية التعامل مع فيروس كورونا وخلق
اجواء ايجابية ،حيث اعدت القصص الكاتبة
اسراء كلش ،والتعاون مع مسرح يويا للدمى
وانتاج ميديا كلينيك

 6 -قصص حكايا نايا

 5 -قصص يوميات كريم

عملية انتاج الفيديوهات
من كتابة السيناريو وحتى
االنتاج احتاجت لوقت
اطول خاصة في ظل حالة
الطوارىء

بعض االشكاليات برزت
من تاخر رد الشركاء
على محتوى القصص
والفيديوهات ممكا اثر على
تاخير اطالق القصص حتى
آخر العام

والرسائل هي:

 .1العودة الى المدارس بحماس وشغف بعد
االغالق
 .2التباعد الجسدي سواء في المنازل وفي
المدرسة وكيفية اتباع االجراءات الوقائية
 .3التعاون والمشاركة تحت عنوان (احمي
نفسك لتحمي الىخرين)
 .4دور االهل في اسناد اطفالهم

 .5كيفية خلق اجواء ايجابية في ظل الطوارىء
ودور المعلم/ة في تقديم الدعم لالطفال

التقرير السنوي

 انتاج  5حلقات من سلسلة “يوميات كريم”بالتعاون مع تلفزيون وطن بهدف تقديم
الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال من ذوي
االعاقة خاصة والهاليهم ومقدمي الرعاية،
تم اعداد سيناريو الحلقات من قبل الكاتبة
اسراء كلش وتحويلها لفيديوهات رقمية بتقنية
انيمشن المتحرك باالبعاد الثانية .الرسائل التي
حملتها القصص تشمل:
 .1طرق الوقاية من الفيروس خاصة لالطفال
من ذوي االعاقة

 .2ارشادات حول دعم االطفال من ذوي
االعاقه و أدوات التأقلم والتشجيع و الدعم
 .3االلعاب التفاعلية الممكن تنفيذها في
المنزل بشراكة االهل

 .4التنمر والوصم الذي يتعرض له المصابون
بمرض كوفيد -19وخاصة من ذوي االعاقة

 .5التهيئة والعودة الى الحياة الطبيعة
والذهاب الى المدرسة

 1.5رفع مستوى المعرفة
لديهم في المفاهيم عبر
توظيفها في قصص رقمية
واكسابهم مهارة اتخاذ
موقف اتجاه السلوكيات
الخاطئة

 انتاج ( )8قصص قصيرة رقمية بتقنيةانيمشن  2باستخدام معجون (ملتينة) ()4
قصص والرسوم التعبيرية األنقوجرافيك
( )6قصص و مع وجود لغه اشاره لذوي
اإلعاقة السمعية على جميع القصص
المنتجة وبثها على تلفزيون وطن و تلقزيون
الراية و مواقع التواصل االجتماعي

 تسجيل أصوات الشخصيات من فريق ابداعالمعلم في القصص األربعة ضمن سلسلة
أسس الديمقراطية والنزاهة في استوديو
خاص تابع ألحد األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 يتم استكمال قصص عن المسؤوليةوالخصوصية مع مجموعة نادي الصم في
بداية العام 2021

 انتاج  6قصص عن النزاهة انتاج القصص لم يستكملباستخدام تقنية انفوجرافيك حتى نهاية العام بسبب
ان تقنيات بعض القصص
 انتاج  2قصص عناحتاجت الى وقت وخاصة
العدالة والسلطة (اسس
قصص اسس الديمقراطية
الديمقراطية) بتقنية الورق
التي يتم انتاجها مع
واالنيمشن
مجموعة فتيات نادي الصم

المخرجات

األنشطة

اإلصدارات /المطبوعات

مالحظات على التنفيذ

النتيجة 1.1:
 1.6تمكين المعرفة
والمهارة لدى الهيئة
التدريسية والطلبة حول
مفاهيم النزاهة والشفافية
وأدوات الفساد

 تدريب  20معلم /معلمة حول مفاهيمالنزاهة والشفافية والمساءلة ،و أدوات
مكافحة الفساد وومنهجية التدقيق
االجتماعي

 تدريب الطلبة على المبادرات المجتمعيةالتي تعنى بالتدقبق االجتماعي على البني
التحتية و التعليمية و الخدماتية و كذلك
اكثر من  490طالب /ة
 تأسيس  20نادي نزاهة في  20مدرسةفي  6مديريات

  17مبادرة مجتمعية في الضفة الغربيةوبمشاركة المجتمعات المحلية وتم تحكيم
المبادرات واعالن النتائج ضمن حفل ختامي
عبر الزوم

  14جلسة استماع عامة على مستوىوجها لوجه مع المجالس
المجتمع المحلي.
ً
المحلية  ،باستثناء جلسة واحدة أجرتها
مدرسة أبو بكر الصديق عبر زووم مع بلدية
أريحا .هدفت هذه الجلسات إلى مناقشة
نتائج المبادرات المدرسية .عقد اثنان من
الطالب من كل مدرسة مع معلميهم
جلسات استماع وبعد الحصول على موافقة
األهل

 انتاج  3سبوتات تلفزيونية حول المنهجيةالمشروع واثره على الطلبة والمعلمين

 انتاج  6حلقات اذاعية “طالبنا في الميدان”بقيادة طلبة اندية النزاهة بالشراكة مع
اذاعة  24اف ام
 توثيق مبادرات الطلبة في تطبيق(النزاهة)

 تدريبات نفذت من قبل االئتالف من اجلالنزاهة والشفافية  -أمان حول النزاهة و
التدقيق االجتماعي مأسسة لجان الطوارئ
المحلية وتعزيز الحوكمة في عملها الخاصة

 6 -حلقات اذاعية

 3 -سبوتات تلفزيونية

 -موقع لتطبيق النزاهة

www.alnazaha.ps

 تصوير وإنتاج  9فيديوهاتقصيرة حول مساءلة عن
نزاهة وشفافية عمل لجان
الطوارىء
  9تقارير صحفية عن دورلجان الطوارىء ومؤشرات
النزاهة والشفافية في
عملها

انتاج القصص لم يستكمل
حتى نهاية العام بسبب
ان تقنيات بعض القصص
احتاجت الى وقت وخاصة
قصص اسس الديمقراطية
التي يتم انتاجها مع
مجموعة فتيات نادي الصم

 فيلم توثيقي لمشروعالتدقيق االجتماعي على
لجان الطوارىء

 فيلم توثيقي عن مشروعاندية النزاهة

 انتاج  6قصص رقميةعن النزاهة و  2قصة عن
مفاهيم العدالة والسلطة

التقرير السنوي

 جلسة استماع تحت عنوان «كيف تقيمدور الهيئات المحلية  /لجان الطوارئ ،
وتدخالتها لمواصلة عملية التعليم خالل
جائحة كوفيد19 -

 حقيبة تدريبية حولمفاهيم النزاهة والشفافية
ومنهجية التدقيق
االجتماعي

التدريبات التي تمت عبر
الونالين احتاجت الى
جلسات متباعدة في
التنفيذ ونوعية المخرج
متوسطة نظرا لطبيعة
التدريب االلكتروني نسبة
الى التدريب الوجاهي

 تدريبات اون الين مع المدربين حول اعدادالتقرير الصحفي بحضور المعلمين/ات واعاد
تقارير صحفية مكتوبة وعرضها امام المركز
ومدراء المدارس المستهدفة عبر الزوم
 تدريب حول إعداد تقارير الفيديو من حيثالتنسيق والكتابة والتصوير والمونتاج من
خالل خبير تقني وتمت التدريبات عبر الزوم
بواقع  3جلسات جماعية و جلستين انفرادية
مع كل مدرسة
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المخرجات

األنشطة

النتيجة 1.1:
 لقاءات مجموعات صغيرة من الطلبة معالهيئات المحلية تمثلت بمساءالت قاموا
بها الطلبة عن مؤشرات النزاهة والمساواة
و آلية تشكيل اللجان و دور المرأة ومناقشة
آلية توزيع المساعدات و إعداد قوائم
المحتاجين على أي أسس تم وضعها
 لقاءات الطلبة مع البلديات وممثلين عنلجان الطوارئ

 انتاج ( )10قصص قصيرة رقمية بتقنيةانيمشن  2باستخدام معجون (ملتينة) ()4
قصص والرسوم التعبيرية األنقوجرافيك
( )6قصص و مع وجود لغه اشاره لذوي
اإلعاقة السمعية على جميع القصص
المنتجة وبثها على تلفزيون وطن و تلقزيون
الراية و مواقع التواصل االجتماعي

 تسجيل أصوات الشخصيات من فريق ابداعالمعلم في القصص األربعة ضمن سلسلة
أسس الديمقراطية والنزاهة في استوديو
خاص تابع ألحد األشخاص ذوي اإلعاقة.

التقرير السنوي
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 طرح عطاء خاص بطرح برنامج حواري متلفزمن ست حلقات حول أسس الديمقراطية
والنزاهة والمساءلة بعنوان “الطلبة
يساءلون”  .حيث سيكون الطابع العام
للبرنامج المتلفز حواري ونقاشي  ،يستضيف
مجموعة من الطلبة وسيجرى تنفيذ
الحلقات مع بداية العام 2021
 1.7تعزيز وعي الشباب
بأهمية المشاركة السياسية
والديمقراطية (ما قبل
االنتخابات)

عقد ( )12اجتماعات وجاهية للتوعية مع
طلبة وطالبات المدارس المستهدفة
 -عقد  3ورشات للمجتمع المحلي

 اعداد وتنفيذ أنشطة محاكاة لالنتخاباتالعامة والمحلية في  3مواقع

 1.8اكساب الشباب مهارات
ومعارف نظرية وعمليه
حول العملية االنتخابية

 -تطوير نظام داخلي للبرلمان المجتمعي

 1.9تعزيز دور الشباب في
المساءلة والرقابة الشعبية

انشاء صفحة عالفيس بوك تحت اسم تعلم
لتشارك

 انتاج فيلم فيديو للطلبة ونشره علىالصفحة وعلى مواقع المركز على منصات
التواصل االجتماعي ومواقع المدارس

اإلصدارات /المطبوعات

مالحظات على التنفيذ

المخرجات

األنشطة

اإلصدارات /المطبوعات

مالحظات على التنفيذ

النتيجة 1.1:
 1.10دعم استمرار العملية
التعليمية في ظل حالة
الطوارىء

 اطالق حملة بادر لتعليم مستمر السنادالمبادرات المقدمة من شباب ،مؤسسات
مجتوع مدني والقاعدية منها ،الهيئة
التدريسية

 اصدار  7فيديوهات عنالمبادرات الفائزة

 استالم  18طلب مقدم من مختلفالفئات والعمل على تقييمها بناء على
المعايير التي وضعتها الحملة بالشراكة مع
شركاء في التنميةو المستدامة

 سيتم تقديم منحةصغيرة للمبادرات الفائزة
لتطويرها لتكون مستجيبة
لذوي االعاقة مع العام
المقبل 2021

  7فائزين/ات حصلوا على شهادة تميزوابداع مقابل مبادراتهم وهم:

 .1االستاذة ديانا محمود عناني /مدرستي
في بيت

 .2االستاذة ريم محمد جودة /التعلم عن
بعد في مبحث العلوم الحياتية

 .3االستاذ عماد محمد العجوري /حوسبة
منهج الدراسات االجتماعية للصف الثامن
 .4االستاذة مها جمال أبو منشار  /سبورة
وطبشورة اون الين
 .5االستاذ حلمي رؤوف حمدان  /نموذج
الصف االفتراضي المقلوب

 .6االستاذ امين رياض ابو دياك /منصة
جسور
 .7السادة مركز العودة /احنا معكم

تعزيز دور االعالم في
المساءلة

اعداد نظام داخلي ألندية االعالم في
الجامعات الفلسطينية ليتمتع النادي
بالشخصية االعتبارية

انتاج مدونة سلوك اخالقية للصحافيين/ات
بالتعاون مع نقابة الصحفيين وتم اطالقها
في ورشة عمل

انتاج مواد مرئية من قبل المجموعات
االعالمية حول التعليم في ظل الجائحة
(بودكاست وفيديوهات) ونشرة الكترونية

نظام الداخلي لالندية

مدونة سلوك اخالقية
للصحافيين/ات «”قواعد
السلوك الوظيفي واألخالق
اإلعالمية”
بودكاست و 2فيديوهات
حول التعليم في ظل
الجائحة

التقرير السنوي

 سيتم في العام المقبل اطالق كتيبتوثيق للمبادرات وحفل ختامي للفائزين

نشرة الكترونية حول التعليم
عن بعد
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برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
الهــدف االســتراتيجي :تحســين األداء االجتماعــي -العاطفــي
واألكاديمــي لألطفــال الفلســطينيين الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة
المخرجات

األنشطة

اإلصــدارات

 /مالحظات على

ا لمطبو عــا ت التنفيذ

النتيجة  )3.1( :بناء وتحسين قدرات  520معلم ومعلمة صف من  80مدرسة ابتدائية في الضفة الغربية وقطاع
غزة في من خالل تنفيذ جلسات المراجعة مع المعلمين المدربين على تدريب المدربين وورش نقل المعرفة للكادر
التعليمي في المدارس المستهدفة ولقاء مدراء المدارس التعريفي على نظرية التعلم االجتماعي العاطفي
وزيارات المتابعة والتقييم1.1
3.1.1

 2ورشــة مراجعــة المعلومــات حــول نظريــة التعلــم
االجتماعــي العاطفــي للمعلميــن فــي الضفــة وغــزة

3.1.2

نقل المعرفة حول النظرية ل  26مدرسة

3.1.3

 26زيــارة ميدانيــة لمتابعــة تدريبــات نقــل المعرفــة
ا لمنا طقيــة

التقرير السنوي

3.1.4

طباعــة نشــرة تعرفيــة
للمعلميــن  /ا ت
ومقدمــي الرعايــة حــول
اســتخدام نظريــة التعلــم
االجتماعــي العاطفــي
فــي المــدارس والبيــوت

ورشــة تدريبيــة لــإدارات المدرســية ل  40مشــارك/ة حــول
اليــات المتابعــة

 3.2تعزيز التعلم المتبادل والتبادل المعرفي بين معلمي مهارات التعلم االجتماعي -العاطفي من الضفة
الغربية والقدس وقطاع غزة من خالل منتدى معلمي مهارات التعلم االجتماعي-العاطفي االلكتروني وتطوير
بروتوكوالت خاصة الستخدامها من قبل هؤالء المعلمين اثناء التدريس واليات تبادل معرفي اخرى سيتم
تطويرها خالل الثالث سنوات القادمة
3.2.1
.3.2.2
3.2.3
3.2.4

توســيع عضويــة منتــدى معلمــي التعلــم االجتماعــي
العاطفــي لتصــل الــى  122معلــم/ة.

 2مــن الجلســات التبادليــة بيــن معلمــي الضفــة وغــزة
والقــدس لتبــادل المعــارف والخبــرات فــي تنفيــذ مبــاردات
المعلميــن/ات.

 6وبينــارات تعليميــة تســتهدف المعلميــن/ات األعضــاء
فــي المنتــدى
تطوير وانتاج بروتوكول المعلم في غزة.

 3.3الحد من اثار ما يعرف بتحديات التعلم االجتماعية-العاطفية التي يواجها طالبنا (كالعنف االسري والبطالة
وانفصال األبوين وادمان أحد االبوين) بما في ذلك األعراض النفسية المرتبطة بتلك التحديات مثل اضطراب ما
بعد الصدمة ،واالكتئاب ،والتجنب والخوف والقلق لدى  900من طالب المدارس المستهدفة من ضمنهم 90
طفل من ذوي اإلعاقة ،بدء العمل عليه ولم يتم تحقيق أي من مخرجاته المتوقعة.
3.3.1
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فحــص األطفــال الذيــن يواجهــون تحديــات التعلــم
االجتماعــي العاطفــي فــي المــدارس المســتهدفة مــن
خــال مبــادرات المعلميــن

3.3.2

التطويــر وتقديــم مبــادرات المعلميــن المقدمــة مــن خــال
المنتــدى االلكترونــي والموافقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة
التوجيهيــة.

3.3.4

 26زيــارة متابعــة مــن قبــل االستشــاريين فــي التعلــم
االجتماعــي العاطفــي.

3.3.3

تنفيذ  26مبادرة من قبل المعلمين

المخرجات

األنشطة
تقديم تقارير المبادرات من خالل المنتدى االلكتروني

اإلصــدارات

 /مالحظات على

ا لمطبو عــا ت التنفيذ

 3.4زيادة وعي وحساسية المواطنين وأولياء االمور وصناع القرار في المناطق المستهدفة لدور التعلم

االجتماعي-العاطفي في تحسين الوضع االجتماعي-العاطفي والتحصيل األكاديمي لألطفال.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

 46ورش عمــل توعويــة لالهالــي ومقدمــي الرعايــة
بالصحــة النفســية والتعلــم االجتماعــي العاطفــي

حملــة إعالميــة توعويــة حــول التعامــل مــع األطفــال خــال
االزمــات.
حملــة إعالميــة توعويــة حــول الممارســات الفضلــى للعــودة
االمنــة للمدارس.

ملتقــى االرشــاد األول عــن بعــد بمشــاركة  103مرشــد/ة
لنقــاش اثــر ازمــة كورونــا علــى الطلبــة وذويهــم.

 3.5تحسين المستوى التعليمي والنفسي واالجتماعي العاطفي لألطفال المهمشين في مناطق شرق مدينة
غزة ( الشجاعية -الزيتون -المغراقة -جحر الديك )
تصميــم تقييــم قبلــي لألطفــال يقيــس مســتوى األطفــالالمســتوى قبــل البــدء باألنشــطة
تحســن
.1
التعليمــي لألطفــال ضعيفــي زيــارة للمــدارس لتســجيل األطفــال ضعــاف التحصيــل
التحصيــل العلمــي فــي المناطــق الدراســي
المســتهدفة فــي شــرق مدينــة غــزة .تصميم أدوات للمتابعة والتقييم
تصميم خطط عالجية للتدخل

تدريــب الميســرين والمعلميــن علــى التربيــة اإليجابيــة
ومراعــاة احتياجــات األطفــال

انخفــاض
.3
مســتوى تنفيذ أنشطة محببة لألطفال
تســرب األطفــال مــن المــدراس فــي
تنفيــذ ورش توعويــة لألهالــي تدعــم معرفتهــم ب أهميــة
المســتهدفة.
المناطــق
التعليــم
العالقــات
تحســن
.4
االجتماعيــة بيــن األطفــال وأســرهم ت تنفيــذ أنشــطة تفريــغ تجمــع بيــن األهالــي واألطفــال
نتيجــة التبــاع األهالــي ألســاليب تنفيــذ ورش توعويــة لألهالــي
االيجابيــة
التربيــة

التقرير السنوي

زيــادة المعرفــة والفهــم
.2
فــي مــواد اللغــة العربيــة واللغــة تنفيذ أنشطة تعلمية تراعي الفروقات الفردية
االنجليزيــة والعلــوم والرياضيــات التركيز على المهارات التأسيسية لكل مادة
لــدى األطفــال المســتهدفين.

تحســن الوضــع النفســي
.5
مســتوى
النخفــاض
كنتيجــة
تنفيــذ أنشــطة جماعيــة تشــاركية لألطفــال تخفــف مــن
واالنطوائيــة
والتوتــر
القلــق
القلــق والتوتــر تنفيــذ ورش مســاندة فرديــة وجماعيــة مــن
والعنــاد والعدوانيــة والخجــل
قبــل األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن
والتبــول الــاارادي لــدى األطفــال
ا لمســتهد فين .
مســتوى
انخفــاض
.6
التركيــز علــى األنشــطة التعاونيــة بيــن األطفــال تنفيــذ
النشــاط الحركــي الزائــد والشــجار بيــن
أنشــطة ترفيهيــة مــن قبــل المنشــطين
األطفــال المســتهدفين وأقرانهــم.
معرفــة
زيــادة
.7
ومهــارة وقــدرة أمهــات األطفــال
المســتهدفين فــي اســتخدام
اســتراتيجيات التكيــف مــع األزمــات جلســات تفريــغ لألهالــي أنشــطة مشــتركة مــا بيــن األهالــي
وطــرق التفريــغ النفســي والتربيــة واألطفال
االيجابيــة بمــا انعكــس علــى قدرتهــم
علــى التعامــل مــع المشــاكل التربويــة
والنفســية التــي يواجههــا أطفالهــم.
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برنامج الحق في التعليم
الهــدف االســتراتيجي :تعزيــز االلتــزام بالهــدف الرابــع مــن
اهــداف التنميــة المســتدامة فــي فلســطين ومنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا باعتبارهــا األداة الرئيســية لتحســين
مخرجــات التعليــم النوعــي.
المخرجات

األنشطة

اإلصــدارات

 /مالحظــات

ا لمطبو عــا ت ا لتنفيــذ

علــى

تعزيــز مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي قطــاع التعليــم والشــباب والنســاء وغيرهــم مــن
.0.1
أصحــاب المصلحــة فــي فلســطين والشــرق األوســط وشــمال فريقيــا فــي تخطيــط ومراقبــة التــزام الحكومــات بالهدف
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ونتائــج التعليــم الجيــد.
زيــادة عضويــة الحملــة بمــا يزيــد عــن 200
إطــاق اســتمارة مســح لمنظمــات المجتمــع
مؤسســة عربيــة تعمــل فــي قطــاع التعليــم
المدنــي العاملــة فــي قطــاع التعليــم فــي رابط االستمارة
لزيــادة تمثيــل الشــباب والمــرأة وذوي اإلعاقــة
المنطقــة العربيــة
فــي عضويــة الحملــة العربيــة

تــم المتابعــة معهــم مــن
خــال عقــد لقــاء تعريفــي
لألعضــاء الجــدد ويتــم
اســتهدافهم فــي جميــع
أنشــطة والحمــات التــي
تقودهــا الحملــة العربيــة

التقرير السنوي

جمــع وتوثيــق المبــادرات التــي نفــذت أو
تعميــم تجــارب المؤسســات العربيــة التــي قــادت
رابــط المبــادرات عبــر
ســتنفذ فــي الوطــن العربــي والتــي تهــدف الــى
مبــادرات لدعــم اســتمرار العمليــة التعليمية
جوجــل درايــف
المســاهمة فــي اســتمرار العمليــة التعليميــة.
تمكيــن  30مشــارك\ة مــن المنطقــة العربيــة إطــاق النســخة األولــى مــن أكاديميــة
حــول موضــوع سياســات تمويــل التعليــم وتنفيذ السياســات التربويــة العربيــة األولــى تحــت
عنــوان تمويــل التعليــم
ورش عمــل وطنيــة تحــت نفــس الموضــوع

التأكــد مــن تنفيــذ الــورش
الوطنية

تنفيــذ منتديــات نســوية وطنيــة فــي الــدول إطــاق فعاليــات المنتــدى النســوي التربــوي
العربــي
التــي تعمــل بهــا الحملــة العربيــة.

التأكــد مــن فعاليــة تنفيذ
المؤتمــرات الوطنية

زيــادة معرفــة  30مشــارك مــن المنطقــة دورة تدريبيــة لمجموعــة مــن المؤسســات
العربيــة حــول معاييــر الحــد األدنــى مــن التعليــم المحليــة والدوليــة علــى المعاييــر الدنيــا للتعليــم
فــي حــاالت الطــوارئ.
فــي ظــل الطــوارئ
تعزيــز مهــارات منســقي االئتالفــات العربيــة فــي دورة تدريبيــة حــول المناصــرة الرقميــة لمنســقي
االئتالفــات الوطنية
تنفيــذ وتصميــم حمــات مناصــرة رقميــة

زيــادة حساســية واســتجابة السياســات التعليميــة فــي فلســطين والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للهــدف
.0.2
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وإطــار السياســة القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بالتعليــم
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تطويــر إطــار عمــل للحملــة العربيــة للتعليــم
لقيــاس معاييــر الحــد األدنــى مــن التعليــم تحــت
تدريــب وتمكيــن مــا يزيــد عــن  100شــخص مــن الطــوارئ فــي ظــل جائحــة كورونــا باالعتمــاد
ممثلــي مؤسســات االئتالفــات فــي  10دول علــى معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت
عربيــة حــول معاييــر الحــد األدنــى مــن التعليــم التعليــم فــي ظــل الطــوارئ ،إضافــة الــى تدريــب
المؤسســات األعضــاء فــي االئتالفــات التربويــة
فــي حــاالت الطــوارئ
علــى تلــك المعاييــر للرقابــة علــى تطبيــق تلــك
المعاييــر فــي حــاالت الطــوارئ

المخرجات

األنشطة

اإلصــدارات

 /مالحظــات

ا لمطبو عــا ت ا لتنفيــذ

علــى

اعــداد تقريــر يســلط الضــوء علــى تأثيــر كورونــا
علــى الهــدف الرابــع فــي المنطقــة العربيــة.
تعزيــز دور الحملــة العربيــة وشــركائها فــي
اعــداد تقريــر مفصــل حــول مســتقبل التعليــم
المســاهمة فــي رســم مالمــح مســتقبل التعليم
فــي المنطقــة العربيــة
فــي المنطقــة العربيــة

إطــاق الموجــة االذاعيــة المفتوحــة حــول
اليــوم العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات

خلــق حــوار علــى المســتوى العربــي بيــن
عقــد سلســلة مــن الندوات الوطنيــة واإلقليمية
مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول قضايــا
الحوارية اإللكترونية
تربويــة مســتجدة علــى الســاحة فرضتهــا الجائحــة

تعزيــز تأثيــر مركــز ابــداع المعلــم ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي قطــاع التعليــم فــي منطقــة
.0.3
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي شــبكات الضغــط والتحالفــات والشــراكات والحمــات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة المعنيــة بالهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة

حشــد التأييــد الدولــي للمســاءلة عــن تأثيــر اصــدار بيــان بمناســبة اليــوم العالمــي لحمايــة
التعليــم مــن الهجمــات.
الهجمــات علــى التعليــم
اصــدار بيــان حــول التعليــم فــي وقــت الطــوارئ
فــي المنطقــة العربيــة مــع بدايــة جائحــة كورونــا

التقرير السنوي

المشــاركة فــي فعاليــات أســبوع العمــل
تعزيــز مشــاركة الحملــة واالئتالفــات فــي العالمــي” حملــة المناصــرة الدوليــة للتعليــم فــي
حمــات المناصــرة الدوليــة للمســاءلة حــول ظــل جائحــة كورونــا” مــن خالل مشــاركة الرســائل
االلكترونيــة التــي تــم اطالقهــا والتــي تســتهدف
تحقيــق الهــدف التنمــوي الرابــع
المجتمــع الدولــي.

تعزيــز دور لالئتــاف ومؤسســات تنســيق قطــاع
التعليــم فــي الرقابــة والمســاءلة حــول تمويــل ورقة موقف حول التمويل المحلي للتعليم
التعليــم فــي فلســطين.

لقــاء حــواري بيــن مركــز ابــداع المعلــم كمنســق
للقطــاع مــع االتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة لمتابعــه ورقــه الموقــف واطالعهــم
علــى انشــطه الحملــة وتفاصيلهــا

نشــر الورقــة البحثيــة حــول واقــع التعليــم فــي
فلســطين فــي ظــل حالــة الطــوارئ” جائحــة
كوفيــد ”19باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة.

تفعيــل دور مؤسســات االئتــاف الفلســطيني الموجــة اإلذاعيــة الحواريــة المفتوحــة بعنــوان
ومؤسســات قطــاع التعليــم فــي تســليط الضــوء (حمايــة الحــق فــي التعليــم) وهــي أولــى
علــى القضايــا ذات األولويــة المرتبطــة بالتعليــم فعاليــات الحملــة التــي أطلقــت تحــت عنــوان
التمويــل المحلــي للتعليــم.
وآليــات التدخــل واألدوار

الحلقــات اإلذاعيــة – تمويــل التعليــم محليــا
وكان علــى شــكل  6حلقــات عبــر تلفزيونــي وطــن
و 24اف ام
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أبرز التحديات التي واجهت
العمل خالل العام 2020

•ازمــة جائحــة كوفيــد و االغالقــات المســتمرة ،التــي أدت الــى صعوبــة تواصــل فريــق العمــل
بســبب البعــد المكانــي ،إضافــة الــى ضعــف االنترنــت ممــا أثــر علــى جــودة بعــض اللقــاءات
االلكترونيــة.

•تغيــر أولويــات العمــل و التدخــل علــى المســتوى البرامجــي بســبب الجائحــة ممــا تطلــب
إعــادة برمــج الليــات العمــل و التدخــل مــن قبــل طاقــم البرامــج فــي المركــز .

•حالــة االربــاك التــي رافقــت الظــروف المحيطــة ببيئــة العمــل بســبب الجائحــة و العــدوان
األخيــر علــى قطــاع غــزة.

•ضعــف االســتجابة مــن قبــل الشــركاء المموليــن لمشــاريع البرامــج (اســتجابة بطيئــة) فــي
إعــادة برمجــة األنشــطة والبرامــج.

•الحاجــة الــى تطويــر كفــاءة العامليــن فــي طاقــم البرامــج علــى كيفيــة اعــداد قصــص النجــاح
و تطويــر اســتراتيجيات االتصــال و التواصــل .

•ضعف البنية التكنولوجيه الفوقية والتحتية في مناطق تدخل مركز ابداع المعلم .

•عــدم اشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي وتقليــص المســاحة عليهــم مــن الحكومــات فــي
التخطيــط والرقابــة علــى مخرجــات التعليــم ،وظهــر ذلــك خــال الجائحــة حيــث أن معظــم
الحكومــات قامــت بإعــداد خطــط الطــوارئ دون اشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي.

•ضعف إجراءات الحوكمة والدمقرطة في االئتالفات العربية.

•ضعــف أو عــدم توفــر شــبكة االنترنــت فــي العديــد مــن المناطــق المســتهدفة ،وضعــف فــي
اســتخدام أدوات التعلــم عــن طريــق االنترنــت.

والقلــق التــي عاشــها الجميــع بســبب الجائحــة.

التقرير السنوي

•جائحــة كورونــا واعاقتهــا لتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة المركزيــة ،إضافــة الــى حالــة الصدمــة
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التغطية اإلعالمية

برنامج المواطنة
الرابط /روابط

اسم المشروع

النشاط

تعزيز دور الصحافيات

انتاجات اعالمية

على مستوى البرنامج

انتاج نشرة الكترونية حول
التعليم عن بعد

https://bit.ly/35QR34k

فيلم توثيقي

https://bit.ly/3d9Tqn6

جلسة مساءلة مع صناع
قرار في البلديات

https://bit.ly/3qnCZbY

https://bit.ly/3zV8Cy3
https://bit.ly/3zND8Ka
https://bit.ly/3zRqCcG

https://bit.ly/3dcO0rv

سبوتات اذاعية عن
التدقيق االجتماعي

https://bit.ly/3zTRw3v

تطبيق النزاهة

نشاط تدريب المعلمين والمدراء:
https://bit.ly/3zTzApU
https://bit.ly/2SpT98r
نشاط زيارات ميدانية:

أندية النزاهة

https://bit.ly/3zV2upC

التقرير السنوي

www.alnazaha.ps

اعــان اطــاق تقديــم مبــادرات علــى صفحــة فيــس المركــز
 - 2020/3/12المركــز
اخبار االنشطة المنفذة
في المشروع

خبر إطالق المبادرات على:
: https://bit.ly/3zRqWYWوطن
: https://bit.ly/3dayo7Aمعا
موقع اتحاد الهيئات المحلية:
https://bit.ly/3y36AKL
تدريب اندية النزاهة
مركــز ابــداع المعلــم  -ابــداع المعلــم تختتــم دورة تدريبيــة
نحــو تعزيــز منظومــة قيــم النزاهــة لــدى الشــباب الفلســطيني
()teachercc.org
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First Episode –Monday 28/9/2020
https://bit.ly/3vVBfYN
https://bit.ly/3j9evBO
Second Episode –Tuesday 29/9/2020
https://bit.ly/35MkC7c
https://bit.ly/3gSoLgn
Third Episode –Wednesday 30/9/2020

حلقات تلفزيونية واذاعية

حملة بادر لتعليم مستمر

انتاج حلقات كريم

تعزيز الشمول وامكانية
وصول الفتيات والفتيان
من ذويب االعاقة الى
تعليم مستجيب للنوع
االجتماعي واالعاقة في
حاالت الطوارىء

https://bit.ly/35QUmJ4
https://bit.ly/3h62E53
Radio episodes

https://youtu.be/OV3Vp5BYQus
https://youtu.be/TsEnUV3k1BY
https://youtu.be/Qxzk0nwz7XA
https://youtu.be/b9FFFFmmXO8
https://bit.ly/3zXk782

انتاج فيلم توثيقي

https://bit.ly/3A4eeGz
https://bit.ly/3gZthZj
https://bit.ly/2T12nrX
https://bit.ly/3gQPDNv

انتاج حلقات اذاعية
”“طالبنا في الميدان

التدقيق االجتماعي على
لجان الطوارىء

التقرير السنوي

https://bit.ly/3dba7hY

https://bit.ly/3qpm2hx
www.facebook.com\TaelamLitasharik

اخبار وفيديوهات الحملة

مشروع االنتخابات
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برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
النشاط

الرابط

تدريب المعلمين معلمي التعلم االجتماعي العاطفي

https://bit.ly/2UBftg0
https://bit.ly/3xNTgtp

تدريب المدراء والمشرفين التعلم االجتماعي العاطفي

https://bit.ly/2TWLDlK

مبادرة قصة ولعبة
جلسة مع االخصائيين النفسيين واالجتماعيين
الدردشات الرمضانية

مؤتمر اإلعاقة السمعية

https://bit.ly/3h5ipZK
https://bit.ly/2SuhN7W
https://bit.ly/2T3jVDF
https://bit.ly/3dajT41
https://fb.watch/6kpqlU_t01/
https://bit.ly/2SpWrbN
https://bit.ly/2SpWrbN

تنفيــد انشــطة تعليمية فــي جمعيــة اإلخــاص لإلغاثــة والتنميــة لمشــروع تحســين
المســتوى التعليمــي والنفســي واالجتماعــي والعاطفــي لألطفــال المهمشــين فــي
مناطــق شــرق مدينــة غــزة

https://bit.ly/3dcU1o5
https://bit.ly/3qkDzHG

انشــطة ترفيهيــة لألطفــال المســتفيدين ضمــن مشــروع تحســين المســتوى
التعليمــي والنفســي واالجتماعــي والعاطفــي لألطفــال المهمشــين فــي مناطــق
شــرق مدينــة غــزة» وذلــك ضمــن مشــروع غــزة الطــارئ –المــال مقابــل العمــل ودعــم
العمــل الحــر بإشــراف مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة وتمويــل مــن البنــك الدولي.

https://bit.ly/3zWmOqr
https://bit.ly/3daEzsi
https://bit.ly/3wT2lkI

نفــذ مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة زيــارة لعــدد مــن المؤسســات الشــريكة مــع
مركــز ابــداع المعلــم وذلــك يــوم الســبت الموافــق  2019/12/21حيــث التقــى
خاللهــا عــدد مــن المســتفيدين/ات ( الخريجيــن واألطفــال ) لمتابعــة ســير العمــل
واآلليــات المتبعــة فــي تنفيــذ خطــة األنشــطة فــي مشــروع تحســين المســتوى
التعليمــي والنفســي واالجتماعــي والعاطفــي لألطفــال المهمشــين فــي مناطــق
شــرق مدينــة غــزة” وذلــك ضمــن مشــروع غــزة الطــارئ –المــال مقابــل العمــل ودعــم
العمــل الحــر بإشــراف مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة وتمويــل مــن البنــك الدولــي

https://bit.ly/3zYEK46
https://bit.ly/3gQqfrq
https://bit.ly/35Lhdpk
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ملتقى المرشدين

https://bit.ly/3gU4Yxa
https://bit.ly/3qlvGSm
https://bit.ly/35MoCVg
https://bit.ly/3xKkGQI
https://bit.ly/3qrk8Nw
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برنامج الحق في التعليم
النشاط

الرابط
نشرة شهر سبتمبر:
https://bit.ly/3h3W5jc

اصدار  4نشرات شهرية الكترونية حول أنشطة الحملة العربية للتعليم

نشرة شهر أكتوبر:
https://bit.ly/3daYKGK
نشرة شهر نوفمبر:
https://bit.ly/3xQLVcs
نشرة شهر ديسمبر:
https://bit.ly/3wU7s42

المنتدى التربوي النسوي العربي

التقرير السنوي
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https://bit.ly/3qoH3sB

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات.

https://bit.ly/3jaW5Ri

بيان االئتالف الفلسطيني بمناسبة يوم المعلم العالمي

https://bit.ly/35NF5IG

صور من مؤتمر الحق في التعليم
انفوجرافيك دراسة واقع التعليم بالعربية واالنجليزية

https://bit.ly/3j5ddI6
https://bit.ly/3gUREag
https://bit.ly/3zOIyop

تقرير تأثير كورونا على الهدف الرابع

https://bit.ly/3gTgR6l

خبر ورشة العمل تحت عنوان العودة للمدارس بعد الحجر

https://bit.ly/3h2q2jJ

تدريب حمالت المناصرة ألعضاء االئتالف الفلسطيني

https://bit.ly/35OPB2x

خبر انطالق اعمال أكاديمية السياسات العربية

https://bit.ly/2SUePtF

البرامج في ارقام
#

المعلومات

البرامج

ذكور

اناث

ذوي اعاقه غيره (مع التحديد)

1

عدد المستفيدين المباشرين

679

243

436

12

2

عدد المستفيدين الغير المباشرين

54000

29250

24750

5

3

عدد المدارس

52

21

31

4

عدد الطلبة المستفيدين المباشرين

579

261

318

9

مختبرات العلوم

25

 13انتاج أفالم انمبشن

10

 16أندية االعالم

3

 17عدد الجلسات الحوارية

23

 17إصدارات البرامج

17

 18عدد المؤتمرات ,اللقاءات الختامية ...

3

 19عدد ورش العمل التوعوية

46

 20حمالت (أنشطة ضغط و مناصرة)

4
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 10عدد المبادرات الطالبية

26
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