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        ::::تصديرتصديرتصديرتصدير
        املعلم العربي ركيزة العملية التعليمية املعلم العربي ركيزة العملية التعليمية املعلم العربي ركيزة العملية التعليمية املعلم العربي ركيزة العملية التعليمية 

  

ترى جامعة الدول العربية أن إصالح التعليم العربي، قضية أساسية في عملية التنمية، من الضروري أن 
 فالتعليم هو القاطرة الدافعة لكل عمليات التنمية وبرامجها ومشروعاتها، ومن ثم يتحدد. تتمتع بأولوية خاصة

إن إعداد الموطن . هدفه الجوهري بإعداد المواطن، بل إعداد أجيال المستقبل طبقاً لرؤية مستقبلية شاملة
الصالح الجاهز للتعامل مع عالمه في وطنه وفي منطقته وفي العالم هو استمرار أساسي تفضي أي استثمارات 

  . تنموية مضاعفة ومتواصلةفيه إلى عوائد

عاً بدور التعليم في إحداث التقدم، بذلنا وما زلنا جهوداً متواصلة، إلصالح وتطوير وإدراكاً لكل هذا، واقتنا
وكانت المقدمة الضرورية لهذا اإلصالح ذلك التقرير الذي . وتحديث برامج التعليم على المستوى العربي

ير والذي قدم رؤية غ. 2007حرصنا على عرضه على قمة الملوك والرؤساء العرب بالرياض في مارس 
كما قدم رؤية . تقليدية، تميزت بالشمول، وتكامل التعليم مع مسارات التنمية ومتطلباتها في مختلف المجاالت

  .مستقبلية للتطوير المستمر والمتجدد لمنظومة التعليم العربي بمراحلها و تشعباتها

، التي أقرت في قمة "خطة تطوير التعليم في الوطن العربي " وكان من أهم تجليات هذا التطوير، إصدار 
  ).2008مارس ( دمشق 

 التأكيد على الدور المركزي للمعلم العربي، ذلك – التقرير والخطة –وكان من أهم منطلقات هاتين العمليتين 
الدور المتعدد األهداف والعمليات، فهو المنوط به تربية األجيال، بجانب كونه الرائد الذي يمنح عقول التالميذ 

 الحقيقية للتشكل والتطوير، والتعلم والمساهمة في إنتاج المعرفة، وتفتح قدرات المتعلمين والطلبة، الفرص
  .وتطوير مهاراتهم على التفكير العلمي والنقدي والمبادرة، واكتساب أهم ركائز المواطنة والهوية الحضارية

 خطوات جريئة إلصالح التعليم خطوة أولى، ستتبعها" اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعلم العربي " ويعد 
ولقد أتى هذا اإلطار االسترشادي تجسيداً واضحاً وجلياً لمرامي التعليم العربي في العصر الحالي . العربي

  : ومراميه المستقبلية التي نتطلع إليها

تبنى اإلطار االسترشادي مقاربة تمكين المعلم وفق حقوقه اإلنسانية شاملة ومتكاملة، وتمهينه بما  •
  . يضمن أداءه لمهامه التعليمية والمعرفية والحضارية والتنموية حيث اعتبره فاعالً تربوياً وتنموياً

أكد اإلطار االسترشادي على أهمية توفر عناصر البيئة الداعمة للمعلم ومهامه داخل المؤسسة  •
ة وعلى حيث وقع التركيز على أحكام عالقاته بأطراف المؤسسة التعليمي. التعليمية وخارجها
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القيادات اإلدارية : المشاركة الديمقراطية في تطوير هذه البيئة، وفي التفاعل مع مختلف أطرافها
 .والفنية، والمعلمون والطلبة وأسرهم

 .أولى اإلطار االسترشادي أهمية نوعية لحقوق المعلم وواجباته ومشاركته •

ب المتواصل أسساً البد منها الكتساب أعتبر اإلطار االسترشادي أن عملية االنتقاء الدقيقة والتدري •
 .المعلم الخصائص والصفات التي أكد عليها، والتي تمكنه من أداء أدواره بكفاءة

وفي مجال تقييم أداء المعلم أفرد اإلطار االسترشادي مساحة هامة لمشاركته في صياغة معايير هذا  •
 .ى تطويرها كلما أقتضي األمر ذلكاألداء ومتابعة تطبيقها ومناقشة مخرجاتها والحرص المستمر عل

ومن بين أهم ما أكد عليه اإلطار االسترشادي صيانة حقوق المعلم بمشاركته الفاعلة في نقاباته  •
وجمعياته المهنية، لضمان تطوير تمهينه ومتابعة حقوقه وتوفير شبكات األمانة الصحية واالجتماعية 

 .نية وعند تقاعده التي تدعم العيش الكريم للمعلم طوال حياته المه

  
مؤكداً على ضرورة تفعيله بما ينسق  أحوال المعلم في كل بلد عربي، . وبهذا أتي اإلطار االسترشادي شامالً

وعلى مستوى العمل العربي اإلقليمي المشترك، آمالً أن يكون قد استجاب بفاعلية واقتدار في دعم أعداد 
  . العملية التعليمية ومفصلتها األساسيةوتمكين المعلم، باعتباره كما سبق وأكدنا محور

 

  .واهللا نسأله التوفيق والتقدم لمجتمعنا العربي 
  
  
  

  موسي عمرو                                 

  األمين العام لجامعة الدول العربية        
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  :مقـــــــدمة

ت والطفـرة التكنولوجيـة      ظل ثورة المعلومات واالتـصاال     فيتحديات كبيرة   منظومة التعليم العربية    تواجه  
  أضـحى لزامـاً  التيألنظمة التربوية ، وما أفرزته من مواقف ومشكالت تركت انعكاساتها على ا        المعاصرة
ـ     والعشرين الحادي القرن   فيعد اإلنسان ليعيش    عليها أن تُ    بالتحـديات والمحـاذير،     ا، ويواجه مستقبالً مليئ

  . ياتهويتكيف مع متطلبات هذا القرن بإيجابياته وسلب

يرة الحاجة   السنوات األخ  في العربي عاشها العالم    التيوتبين المراجعة العلمية المتأملة للمواقف واإلجراءات       
 اآلخروالبعض أشاح بوجهه عن متابعة المتغيرات والبعض        ،  الملحة لإلصالح، فالبعض منا فاجأته األحداث     

  .أهدر الفرص وبدد الطاقات

 وهـو  العربي للوطن المعرفي القومي حشد الرصيد في تستثمر إمكاناتها الهائلة ولقد آن األوان لهذه األمة أن  
  .  لتقدم األمم وقدرتها على التنافس والنهوضالحقيقيالمعيار 

 يعلـم الـنشء ويكـونهم      الذي، وهو   العربي الوطن   فيأبرز عناصر المنظومة التعليمية     " المعلم  " ولما كان   
 إلى المـستوى    الحالي أن نرفع مستوى أدائه      الضروري، كان من    بلية لألمة الثروة البشرية المستق  باعتبارهم  

 أصـبح أقـرب إلـى    الذي العصري مهام المعلم  في، كلما لزم األمر إلعادة النظر        تحدده معايير لألداء   الذي
  ". المرشد – القائد – المتعلم –م  المقي– المفكر – الباحث – المتأمل – المخطط – يالمرب"صفات 

 وحيوية لتطوير تعليمنا    مهمة، أصبح مسألة     ومهنياً  وتنميته إنسانياً  العربيالرتقاء بواقع وأوضاع المعلم     إن ا 
   لذلك لزم األمرأوطاننا، فيوتحقيق شروط النهضة 

  ،ضاع المعلم بهدف التشخيص والعالج أوفيالنظر : ًأوال

 وفق معايير قومية تكفل لنا التقدم بـنظم         جتماعياً وا توفير سبل ومتطلبات االرتقاء بواقعه وتنميته مهنياً      : ًثانيا
  .إلى المستويات العالمية المتقدمةأداء المعلم 
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  األولاجلزء 
 اإلطار االسرتشادي
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 :ً ومهنياً وتنميته اجتماعياالعربي االرتقاء بواقع املعلم ضرورة -1

يعانيه المعلمون منذ ، أكثر بكثير مما كان احترامه أوضاع صعبة تمس مكانته و   يعاني المعلم العربي اليوم من    
 عما كان عليه الوضع فـي   وصعوبةًاجه مهمات ومسئوليات أكثر تعقيداً فهو يونصف قرن مضى، ومع ذلك   

 الحافز واألحوال االجتماعيـة والمهنيـة     لماضي، لقد تدهورت ظروف عمل المعلمين، وافتقر تدريبهم إلى          ا
 وبدأ النظام التعليمي في بعـض الـدول         دته على تحقيق قفزة واسعة إلى األمام،      الجيدة التي من شأنها مساع    

ية قبل الخدمة، أو ممن  أي تدريب تربوي أو شهادة تربوعلى، لم يحصلوا  ربية باالستعانة بمعلمين مبتدئين   الع
ثلون قوى عاملة بار أنهم يم، باعت بنظام الحصة أو المكافأة الشاملةمن اإلعداد المهني حصلوا على قدر ضئيل   

 وال شك أنه توجد اليـوم فجـوة         ،، ولديهم االستعداد لقبول العمل في ظروف العمل المتدنية الراهنة         رخيصة
، وخـصائص   ف عصر المعلومات والمعرفة الراهن    واسعة بين خصائص ومهارات المعلم الذي تتطلبه ظرو       

ـ  لالهتمـام نه قد آن األوان     أ  إلى والملح اإلشارة  لمعلم الحالي في المدارس العربية، ومن الضروري      ا دور ب
  اجتماعياً ذه الفئة المهنية التي تؤدي دوراً      أساس العدالة في التعامل مع ه      على، ليس فقط    وبمهنة التعليم المعلم  
  .  في أية استراتيجية للتنمية البشرية حاسماً، بل ألنها تشكل عامالً مهماًووطنياً

، ومؤسسات  تلبية مطالب المجتمع الحديث، أو أنظمة المدارس الالمركزية       زمة ل إن مهارات التعليم والتعلم الال    
جال ، أي قدرة نظرية وعملية لم     كفاءة مهنية  – في حدها األدنى     –، تتطلب   عليم المتمتعة باالستقالل الذاتي   الت

ومهارة فـي   ذ،   فهم ثقافة المجتمع وثقافة التالمي     ، وقدرة على  اً مهني ، واستقالالً معين من المجاالت األكاديمية   
، وصـفات أخالقيـة     يحة، وتوقع النتائج المترتبة على تلك القرارات       أحكام صح  اتخاذ قرارات مؤسسة على   

  . ، وإجراء تقدير نقدي لإلجراءات المستخدمة في التدريس وفي العالقات المدرسية يستتناسب مع مهنة التدر

ومنـاهج لتحـديث    ، أو تقديم برامج      في حد ذاته   وذلك ال يمكن أن يتحقق بمجرد تدريب المعلم باعتباره هدفاً         
المرتبـات  (للمعلم  ، بدون اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن ظروف العمل والحياة االجتماعية           معلوماته أو صقلها  

التي تؤثر على اجتذاب المعلمين، وأدائهم المهنـي،        ) لمكانة االجتماعية ، وا وظروف العمل، وإمكانات الترقي   
عليميـة   أعداد كافية من المعلمين الالزمين إلحـداث الثـورة الت          على، والحصول   المهنيةواهتمامهم بالكفاءة   

  . مجتمعاتنا العربية إلى حد كبير، والتي يتوقف عليها مستقبل المطلوبة في الوطن العربي

 إن تحقيق أهداف التنمية المهنية للمعلم تعني في المقام األول واألخير ضرورة توجيه اهتمام غيـر مـسبوق                 
، مع بناء معايير ومقاييس     الفردي والجماعي في جانب التعليم    ، واالستثمار   بالجوانب االقتصادية واالجتماعية  

  .  يتشكل اآلن في المجتمعات العربيةجديدة لنموذج المدرسة الجديد الذي 

كانتـه  ، فـإن م لمعلم في أغلب المجتمعـات العربيـة  ورغم التطور الذي لحق بالسياسة التعليمية وبأوضاع ا 
 في تعميق شعور    أسهم الوضع االقتصادي بشكل أساسي     فقد   ما زالت تشغل األذهان،   االجتماعية واالقتصادية   
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  . مامه في التأكيد على هذه المكانة، كما أسهم ضيق فرص الترقي أنخفاض مكانته في المجتمعالمعلم با

ن تكـون فـي     أ، البد و  طوير أداء المعلم  ا استراتيجيات ت  معنى ذلك أن أولويات القضايا التي يجب أن  تتبناه         
 كثير من الدول    في وهذا ما يحدث بالفعل      ية واالجتماعية والوظيفية للمعلم،   الواقع تحسين األوضاع االقتصاد   

  . العربي كل أرجاء الوطن في، وتفعيله وتعميمه  التأكيد عليهينبغي  محموداً، ويعتبر ذلك اتجاهاًالعربية

 مجاالت التخطيط   في أداء مهامه وضع معايير لممارساته       فيلمعلم وزيادة فاعليته    ويتطلب رفع مستوى أداء ا    
، والبد أن تعكس بـرامج       عملية التعليم  في وكافة الجوانب المهنية     ،والتدريس والتعلم وإدارة الفصل والتقويم    

األداء، وأن يتسلح ، معتقدات تربوية تضمن مستوى رفيع     تدريبه وتنميته  فيإعداد المعلم وتكوينه واالستمرار     
 كليـات التربيـة، وتطـوير       في، وتطوير برامج إعداد المعلم      ات تمكنه من تحقيق أهداف التعليم     المعلم بقدر 

  .، وفق معايير محددة أثناء الخدمةفيالبرامج التدريبية للمعلم وأساليب تقييمه 

قبل كل شيء تحقيق أداء مهنـي       ، تعني   عية جديدة للمعلمين العرب وعملهم    إن االتجاه نحو بناء صورة اجتما     
 ويعني يم، ودورهم وقضاياهم، استعادة مساندة المجتمع واحترامه لمن يقومون بالتعلىفردي وجماعي قادر عل

 اإلعالم واالتصال والحوار    جيات ومعايير مقصودة ومتسقة ومتكاملة بشأن     يفي نفس الوقت سياسات واسترات    
، وتكـوين صـورة     ى إزالة الصور النمطية القديمـة     علمين الرامي إل   التعليم وتدريب الم   إلى، باإلضافة   العام

، وحلفاء في تطوير التعليم في      بارهم مواطنين، ومهنيين، وقوى فاعلة    جماعية مهنية جديدة عن المعلمين باعت     
  . ر جديد وفي ظل نموذج تعليمي جديدعص

 

 :اإلطار الفكري للمشروع االسرتشادي لالرتقاء مبعايري املعلم العربي -2

 :ملعايري املعلم الفكريمنهجية بناء اإلطار   2-1

 تدور حوله العملية التعليمية مما يستوجب معـه         الذي هو محور االرتكاز     العربي الوطن   في ألن المعلم    نظراً
االهتمام المتزايد بكل ما من شأنه االرتقاء بعقله وجسمه ووجدانه وبشكل متوازن ومتكامل واالهتمام بتنميته               

  . ) لمعايير أداء المعلم العربي استرشاديإطار (  أثمر عن وضعالذي ك كان هذا المشروع،  لذلمهنياً

 في إطار شـراكة     2006وقد بدأ التفكير باالرتقاء بجودة التعليم وأداء المعلم بمبادرة من اليونيسيف منذ عام              
لثقافة والعلـوم، ومكتـب   جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية وا: هي واسعة شملت عدة منظمات

ومنظمة األمم المتحدة للطفولـة،      التربية العربي لدول الخليج، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،         
، حتى تم انعقاد ورشة عمل بجامعة الدول العربية عن المعلم العربـي             الفكريواستمر العمل على هذا الخط      

، وحضر هذه الورشـة     2008أكتوبر   ) 26 - 25 ( يومي، وذلك   اءوضع معايير استرشادية لألد   : بعنوان  
، وخالل لقـاء  2008أكتوبر  ) 28 – 27( يومي  لقاء الخبراء وأعقب ورشة العمل ، دولة عربية 15وفود  
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عرض لهذه الجهـود    ت، وسوف ن   واجتماعياً  تطوير أوضاع المعلم مهنياً    فيالخبراء تم عرض الجهود العربية      
، وكانت المناقشات جادة وهادفة، واتفقت معظم الوفود على         االسترشادي هذا اإلطار    فيمة   الصفحات القاد  في

 لمعايير المعلم؛ ذلك أن المعايير أداة فعالة تحدد ما يجب أن يعرفه المعلم ومـا     استرشاديضرورة بناء إطار    
تحدد أيضا مستويات االلتـزام      فقط بل     ومهارياً  أن يقوم به، والمعايير ال تحدد مستويات األداء معرفياً         ينبغي

 إلى تمهين وتمكين المعلم، ولـيس أداة   على ضرورة أن تكون المعايير مدخالً  ، واتفقت الوفود أيضاً   األخالقي
  .للضبط والسيطرة 

 لسلوك محدد ألداء مهمة معينـة، أمـا         كما أن المعايير مبادئ تتجاوز مدخل الكفايات باعتبار الكفاية مؤشراً         
 أن يصل إليها المعلم ويمارسها، وقد       ينبغي التيإلى المستويات المعرفية والمهارية واألخالقية      المعيار فيشير   

 العربـي اتفقت الوفود على أن تكون المعايير من أجل تمكين المعلم والتالميذ، والنهـوض بنظـام التعلـيم                  
  .واالرتقاء به 

 دارت بين   التيول تحليل الجهود والمناقشات      أكتوبر، فقد تركزت فعالياته ح     28 ،   27 يوميأما لقاء الخبراء    
 كندا وسـنغافورة    في أكتوبر، باإلضافة إلى رصد وتحليل االتجاهات العالمية         26 ،   25 يوميالوفود العربية   

 فـي والمملكة المتحدة، وما قدمه الخبراء العالميون من دراسات مقارنة لبعض الدول ذات التجارب المتميزة               
 هـذه  فـي  الجهود العربية، وكذلك رصد الفجوات فيالخبراء من رصد جوانب القوة     هذا المجال، وقد تمكن     

  ." تواجه الجهود العربية التيالتحديات : "  هذا اإلطار بعنوانفيالجهود، وقد تم تحديد هذه الفجوات 

المـسودة  داد  لمعايير أداء المعلم، وذلك بإع    االسترشاديوبناء على ذلك؛ فقد قام فريق الخبراء بإعداد اإلطار          
لـى التعليقـات واإلضـافات       الورشة للحـصول ع    فياألولى من اإلطار وإرسالها إلى الخبراء المشاركين        

 .  المقترحة

، التقنيالنموذج  :  قام على تحليل النموذجين    تكاملياالنتهاء من النسخة األخيرة من اإلطار وفقا لمنهج         وقد تم   
، والتأكيد على أهمية وجود المعايير واعتبارهـا مبـادئ    المتفكر للمعلم الممارس نسانيإلا الحقوقيوالنموذج  
 اتجاه تنمية المهنة من أجل تمكين المعلـم، وبنـاء     فيية  ألخالق تحدد المستويات المعرفية واألدائية وا     حاكمة  

  . أكثر حرية وديمقراطية وإنسانيةعربيأجيال جديدة قادرة على العطاء من أجل بناء مجتمع 
  
  
  
   
  
 

، وهنـاك  ترض أن هناك سياقات عربية مختلفـة      نقدمه إنما يف   الذي االسترشاديوجدير بالذكر أن هذا اإلطار      
، ولكل دولـة    استرشادي يجعل من هذا اإلطار مجرد نموذج        الذي، األمر   حتياجات تتباين من دولة إلى أخرى     ا

، بمـا يحقـق التقـدم        المعايير، وفى المراحل المختلفـة      أن تأخذ به من مستويات     ينبغيعربية أن تحدد ما     
 وصـلت إليـه     الـذي  المهنـي ، وذلك وفق مستوى النمو      ، وإرساء آليات النهضة   ومواصلة جهود التحديث  

   .والتربوي واالجتماعي السياسي، ووفق سياقها  تتخذهالذيالتطوير و
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 :ف اإلطار واستخداماتهأهدا  2-2

� .والضعف، والتعرف على جوانب القوة  تشخيص الواقع وتقويمه:أوالً �
�. منظومة متكاملةفي أداة تغيير للنهوض بالمعلم والمتعلم ونمط التعلم المستهدف :ثانياً �
 الوطن فيعليم خطة تطوير الت"  وثيقة   ستة تحديد فلسفة واضحة لنظم التعليم العربية حددت مرتكزاتها ال         :ثالثاً

�:التاليوجاءت على النحو "  العربي �
  .عليم للجميع كحق من حقوق اإلنسانضمان الت .1
 .  مهارات والخبرات لزيادة إنتاجيتهتمكين المتعلم من أدوات المعرفة وال .2

 . يم باإلنتاج وبالحياة االجتماعيةربط التعل .3

 .  خياراته حاجاته المختلفة وتوسيعتنمية قدرات الفرد المتعلم ومقابلة .4

 والتـضامن   االجتمـاعي  تشكل األساس للعقـد      التي من خالل المواطنة     العربيبناء قدرات اإلنسان     .5
  .بالمجتمعوالنهوض 

 . تعميق الثقافة الوطنية والتوعية بالقضايا القومية الكبرى .6

 .الهادفةات  المستحدثي بناء ثقافة التحديث والتطوير، والدعوة إلى التجديد وتبنفي  المساعدة :رابعاً

 .اإلصالح فرصة للحوار البناء المشترك حول العملية التربوية من أجل :خامساً

  . التأكيد على آليات ضمان الجودة ، ورصد الموازنات الكافية لتفعيلها:سادساً
  .المدني  بناء الشبكات والشراكات الداعمة للعملية التعليمية مع المجتمع :سابعاً

 

 : لتطوير معايري أداء للمعلميعرباحلاجة إىل تعاون   2-3

 على نرى أن تعمل الدول معاً الدول العربية لتشابك المصالح ولتنظيم حركة تنقل المعلمين بين نظراً •
 . تطوير أسس المهنة

 أو ،بها أو االلتحاق ،للمهنة سواء على مستوى اإلعداد ،المهنةقد يكون البدء من خالل تطوير معايير  •
  . احترافها

   .إلى تبادل الخبرات المتصلة بطرق تقييم مدى تحقق المعاييرهناك حاجة  •
هناك حاجة إلى تعاون لتبادل معايير اإلعداد وآليات تطبيق ذلك مـن خـالل االعتمـاد األكـاديمي           •

  . التخصصي أو ربما وضع إطار عام لتلك المعايير تطبقه كل دولة بحسب ظروفها
لقبول لاللتحاق بالمهنة أو ربما وضع اختبار موحـد         هناك حاجة إلى تبادل الخبرات حول امتحانات ا        •

 . بين الدول

هناك حاجة إلى تنظيم الجهود للتوصل إلى وضع أطر لتقييم المعلمـين علـى               مرحلة االحتراف    يف •
 أو التوجه نحو االعتراف     الدول،مستوى المنطقة للترخيص للتدريس بحيث يسهل تنقل المعلمين بين          

 . للتدريس بين الدولالمتبادل بشهادة الترخيص 
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هذا سيساعد على بناء الثقة بالكوادر، ويقلل من التكاليف التي تتحملها الدول اآلن لوضع أطر تقيـيم                  •
 .أخرىالقبول للمعلمين الذين يستقدمون من دول عربية 

 :التأكيد على إطار املنظومة العاملية  2-4

أجل مواجهة ما تفرضه علينا العولمة من تحديات ؛ من لما كانت الدول العربية تعمل ضمن المنظومِة العالميةِ   
؛ لذلك فقد تفاعلت الدول العربية مع منظمات األمـم  ة مما تتيحه لنا من فرص وإمكانات ، واالستفاد راتومتغي

 أجل التعليم  توجه العمل منمهمة مبادرات خمس مبادراتها المختلفة نحو دعم التنمية وكان آخرها فيالمتحدة 
  :          دامة، وهىوالتنمية المست

ويـستهدف    العـالم  في حددت ثمانية أهداف للتنمية      التي 2000وثيقة األهداف اإلنمائية لأللفية عام       .1
 .2015تحقيقها حتى عام 

 زمني إطار   فيوأعلنت ستة أهداف    . 2000 داكار عام    مؤتمر في ُأعلنتْ   التيمبادرة التعليم للجميع     .2
 .2015 عام في ينتهي

 .2012 إلى عام 2003 المدة الزمنية من عام في األمية تحت مظلة األمم المتحدة إعالن عقد محو .3

 2005الصادرة عن األمم المتحدة، وذلك من عـام         " عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة       " مبادرة   .4
 .2014إلى عام 

  .2008 العربي الوطن فيإعالن خطة التعليم  .5

  :أربعة أهداف أساسية على -ها مجمل في -وتتفق هذه المبادرات جميعا 
  .  االهتمام بتحسين جودة الحياة وحماية البيئة:األولالهدف 
 . تعزيز حقوق اإلنسان وإرساء مبادئ المواطنة والديمقراطية والعدل والمساواة:الثانيالهدف 

  . توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والسياسية داخل المجتمعات:الثالثالهدف 

 يتطلع إليها العالم لتحقيق مثِلِه اإلنسانية مـن         التي الوسيلة والغاية    هي التأكيد على أن التربية      :الهدف الرابع 
  .الحياةخالل دعم قدرات األفراد وبناء قيمهم وتمكينهم من سبل 

وتدعيم قدراتـه التنافـسية      كنه من إطالق إبداعاته اإلنسانية     تم التي بهذه المواصفات    العربيإن بناء اإلنسان    
  . أوطاننافي يستهدف التنمية المستدامة تربوي النهاية الغاية القصوى لكل عمل في هي عالميا
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 :متطلبات التنمية اإلنسانية واالجتماعية للمعلم العربي املعاصر -3

  :هي يجب طرحه في الحديث عن مقاربة تربوية مغايرة الذيالسؤال 
  ؟ما مواصفات المعلم العربي المرجوة لعالم الغد  - 

  :إثارة األسئلة التاليةولإلجابة عن هذا السؤال يتطلب بالضرورة  

 ماذا يريد المجتمع العربي من عالم الغد؟ - 

 من المواطن العربي؟ - 

 ما الشكل االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي ترغب فيه المجتمعات العربية؟ - 

 الـوطن   الحديثة فـي   المقاربة التربوية     علينا تحديد مالمح   ولإلجابة عن هذه التساؤالت جميعا كان لزاماً      
  :يلي تتحدد فيما والتي العربي،
 .قائدو مثقف،و باحث،و ،Mentorمرشد  :للمعلمأدوار مستحدثة  •

 وداخل  العربي لدى المعلم    ودعم مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان     ،  تعزيز القيم اإلنسانية   •
 .التربويةالمؤسسات 

، مع التأكيد على مفهوم الـتعلم       العربي الوطن   فيستدامة للمعلمين   ية المهنية الم  التأكيد على نظم التنم    •
 .مدى الحياة 

 .االعتماد على الجودة الشاملة في إدارة المدرسة في وجود قيادات مستنيرة ورشيدة داعمة للمعلم  •

ج الدراسـية   التعامل مع المصادر المتنوعـة والمنـاه   فيتنوع  قدرات المعلم ودعم  كفاءته المهنية          •
 .كزة على المتعلمالمتمر

 .المتعلم ويعنى بدوافعه الذاتية داخل المدرسة يدعم ديمقراطي مناخ فيمشاركة المعلم  •

 .مساعدة المعلم على استخدام أساليب جديدة في إدارة الصف وتحقيق االنضباط  •

 . والعشرينالحاديتمكين المعلم وتهيئته للتعامل مع متغيرات القرن  •

 .إنسانيوإجراءاتها وأساليبها بمنظور ى أنظمة التعليم النظر إل •

 وأرحـب   ، أكثـر ديمقراطيـة    عربي من أجل بناء مجتمع      إنسانيالنظر إلى نظم التعليم من منظور        •
 .إنسانية

 .التقويم لدعم قدرات المعلم/ ييم تطوير أساليب التق •
 .سيع قاعدة مشاركة المجتمع المحلىتو •
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 :وإعدادهم لتطوير التعليم يف الوطن العربيتنمية قدرات املعلمني  -4

 جزء مـن النظـرة      هي العربي الوطن   في خطة تطوير التعليم     فيإن إعادة النظر بإعداد المعلمين وتأهيلهم       
 إطارها تغيير مهارات القوى العاملة التدريـسية وتحـديثها          في، حيث يجرى    التعليميالكلية للتخطيط للنسق    

ات الجديدة لسير العملية التربويـة والتعليميـة وتفاعلهـا ومـضمونها وللمعرفـة              استجابة للمفاهيم والتعريف  
 المتمحـورة حـول     الـصفي  المعرفة الجديدة والتقنيات المتطورة وأساليب التدريس والتفاعل         فيوللتوقعات  

 دور  ، توقعات المجتمع ذاته من الفرد المتعلم وما يتبع ذلك من إعـادة تعريـف              المتعلم، واألهم من ذلك كله    
  . العملية التربوية والتعليميةفيالمعلم والمتعلم 

  :كاآلتيووفقاً لذلك فإن التوصيف الجديد لعمل المعلمين ومهامهم يصبح 

 تكلف التالميذ بالمشاريع وتعلمهـم     التيتنظيم الفرص التربوية للمتعلم واستخدام طرق التعليم والتعلم          •
 .النقديأساليب حل المشكالت واتخاذ القرار والتحليل 

 . لدى المتعلم وفق منهج التعددية المعرفيةالتعليميتسيير عملية التطور  •

 .القدرة على التعامل مع المتعلمين وفق قابليتهم واستعداداتهم المختلفة •

 .تذكية روح العمل ضمن الفريق لدى الطلبة •

 . واإلدارة المدرسيةالمدرسي تطوير المنهج فيالمساهمة الفاعلة  •

 .المدرسة بالمجتمع المحلى وباألسرةالترويج لربط  •

 . الممارسات البيداجوجيةفياستخدام التقنيات الحديثة  •

 . تفرضه وظيفة المربىأخالقيممارسة مهنة التعليم بحرفية عالية، وبالتزام  •

 . التعليم والتعلم فيالتحديث المستمر لقدرات ومهارات المعلمين  •

 .تية لتالميذهم  زيادة دعم قدراتهم لتنمية المهارات الحيا •

 .تنمية الجوانب الوجدانية واألخالقية للمعلمين لخلق بيئة تعلم أكثر إنسانية وديمقراطية •

 وفق توصيف العمل المقترح فإن نظم التنميـة         العاليوفى سبيل تزويدهم بتلك القدرات وتمكينه من األداء         
 :يليالمهنية المستدامة يجب أن تعمل على تحقيق ما 

 مجاالت القراءة والكتابـة والرياضـيات والمعلوماتيـة، واشـتقاق ذلـك مـن               فيين  تنمية المعلم   •
 التعليم  في، والتمكن من استخدام التقنية التعليمية الحديثة        ات والمعرفة االحترافية المالئمة   االختصاص

 .والتعلم 

 على التحقق   ، وتدريب المعلمين   تتضمن المعرفة الجديدة   التي مجاالت العلوم    فيدعم قدرات المعلمين     •
 فـي  مع تطبيقات عملية لتلك العلوم وتبعاتهـا         ،)العلوم والرياضيات   ( واالستقصاء عبر التخصص    
 .مجاالت التنمية والحياة اليومية
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إدارة الفـصل الداعمـة     ، وطرق وأسـاليب     ات البيداجوجيا البنائية الحديثة   تمكين المعلمين من مهار    •
 .إلنسانية والعلمية لدى المتعلمينالروح ا، والعالقات الداعمة لتنمية للديمقراطية

 أفـق   ا ذ اً ويتطلب معلم  . تفرضه المتغيرات العالمية   الذي التحدي بتحديات العولمة وهو     الوغىتنمية   •
 واسع ويجرى اشتقاق هذا الموضوع من حقول وتخصصات االتـصال واالقتـصاد واللغـات      كوني

 العربيـة وتطـور مـسارها    يا، وتـاريخ البلـدان  األجنبية والديموغرافيا والعلوم السياسية والجغراف 
 . مقابل تطور تاريخ العالمالسياسيو والفني االقتصاديو االجتماعي

 والنـشاطات   الجمالي مجال اآلداب واإلنسانيات مع التأكيد على تطوير الحس          في تنمية المعلم ثقافياً   •
 الموسـيقى   في قدراتهم التعبيرية     توسيع في يتمكن المعلم من مساعدة التالميذ والطلبة        كي ؛اإلبداعية
 . بدأت تنتقل عبر تقنيات االتصال المتقدمةوالتيواألدب والشعر والكتابة والفنون التشكيلية والدراما 

 التربوي تمكنه من االستيعاب المطلوب لفهم حاجات المتعلمين والتعامل          التيتزويد المعلم بالمهارات     •
 مـن علـوم التربيـة، وعلـم          واشتقاق ذلك  ،وللحياة العملية معهم وإعدادهم للمواطنة والديمقراطية     

، والفلسفة، والتاريخ، والعلوم السياسية إضافة إلى العلوم األخـرى ذات           النفسي، واإلرشاد   االجتماع
 .العالقة

 :جهود الدول العربية يف اإلعداد والتدريب -5

 يـومي ) ع معايير استرشادية لألداء     وض: (  عقد بجامعة الدول العربية عن المعلم العربي         الذي اللقاء   هدف
وضع أسـس استرشـادية   :  إلى2008أكتوبر ) 28 – 27 (يوميخبراء ، ولقاء ال2008أكتوبر  ) 26 – 25(

، ووضـع    وبناء قدراته كقيادة تربوية    ادياً واقتص موحدة لمعايير أداء المعلم العربي وإجازته لالرتقاء به مهنياً        
  .ق آليات لدعم تبادل المعلمين بين الدول العربيةأسس إلجازة البرامج التدريبية وخل

  
 : التطويريفرصد وحتليل اجلهود العربية  5-1

   :يلي أهمها ماتم تحديد بعض الجهود فيما تم تقديمه من عروض وتجارب الدول لالهتمام بها من 
 المعلـم   وتنميـة  اتجاه دعـم في ورشة العمل وجود جهود مضيئة  فيأوضحت التقارير والمناقشات     •

 .العربي

اهتمت كثير من الدول العربية بالمعايير ، كما اهتم البعض بالكفايات المهنية، مما يعنى االهتمام العام     •
  .بتمهين التعليم

  . بدأ، ويجب الحفاظ على استمراره ودعمهعربيهناك حوار  •
ـ             • تربويـة  ة ال أكدت تقارير الدول على أهمية اإلعداد الجيد للمعلم وتزويده بالمعارف والخبرات التقني

التـي تـنعكس    على نقل المتطلبات العلمية ومستجداتها بالطرائق المناسبة   وتطوير أدائه ليكون قادرا   
  .لمين للحياة وبناء مجتمع المعرفة على المخرجات البشرية للنظام التربوي، وإعداد المتعالحقا

 .ملية التعليمية العفيربطت معظم التقارير مابين اإلعداد الجيد للمعلم وضمان الجودة  •
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، والمعلم المتخصص صاحب مهنة رفيعة  فهـو يـستحق           عض التقارير على أن التعليم مهنة     أكدت ب  •
أفضل مكانة وتقدير ، فمن غير المعقول أن نرتفع بتحصيل التالميذ وأداءاتهم أكثـر مـن مـستوى                  

 .)ن المعلم تمهين تمكي(  ، فالهدف  معلميهم

 .المشاركة فقط ب بالتعليم الفعال وليس اجتياز برامج النمو المهني مرتبط •

 .تبنت بعض التقارير سياسة المسار المهني للعاملين من المعلمين واإلداريين وربطه بمستوى األداء  •

 أثنـاء  المعلمـين فـي  تبنت معظم التقارير سياسة رفع مستوى أداء العاملين من خالل برامج تأهيل             •
 .التعليمتحسن مخرجات الخدمة، للحصول على مؤهالت أعلى تسهم في 

 من إعدادهم مـن      ووثوقاً أكدت معظم التقارير على أن إعداد المعلمين في كليات التربية أكثر نجاحاً            •
، )البكالوريوس أو الليـسانس   (خالل دورات قصيرة بعد إكمال الدراسة في الشهادة الجامعية األولى           

الذي يلحق بالمتعلمين نتيجة تلقيهم التعلـيم        إذا ما أخذنا في االعتبار الضرر        كما أنه أجدى اقتصادياً   
  .من معلمين غير مؤهلين للمهنة

 -التأهيل قبل الخدمـة     (  للمراحل الثالث    أكدت معظم التقارير على أن تنمية المعلم وتأهيله يتم وفقاً          •
 .) أثناء الخدمة التدريب المستمر-المبتدئ /  المعلم الجديدتهيئة

لمعلمين المعدين إعدادا تخصصيا وتربويا أكثر نجاحا من سواهم، وأن         أكدت معظم التقارير على أن ا      •
المعلمين المعدين بدرجة أكبر في موضوعات التعلم، ونمو الطفل، وطرق التدريس، والمناهج أكثـر              

  .إعداداًفعالية من أولئك األقل 
ايير من خالل أداء     المع اعتماد برامج إعداد المعلمين البد أن تتسق مع        أكدت معظم التقارير على أن     •

  .الخريجين
، من خالل تقـديم      في المجتمع ورفع روحه المعنوية     مكانة المعلم  تبنت معظم التقارير سياسة تعزيز     •

 . والمعنوية له من أجل رفع مستواهالحوافز المادية

 في ، ثم  اختياره في مؤسسات إعداد المعلم     حددت التقارير معايير دقيقة لتطوير أداء المعلم بدأ بمرحلة         •
 مرحلة تدريبه وتأهيله أثناء الخدمة عبـر بـرامج          في، ثم   )االلتحاق بالمهنة   (  للعمل   مرحلة اختياره 

    .ومراكز تدريبية متخصصة

دور المعلم تحول إلى منتج للمعرفة وصانع للقرار وعامل تغيير فـي             أكدت معظم التقارير على أن     •
 .المجتمعالمدرسة وفي 

 الاً جـزء   كونها حيث برامج إعداد المعلمين منفيلتربية العملية أكدت بعض التقارير على دور ا •

 وذلك من خالل شراكات بين المدارس المعلم، للطالب واألكاديمي والتربوي المهني اإلعداد من يتجزأ
 . التربية والتعليم وكليات التربية تووزارا

عليم باعتبارها محددة لمـستويات      الت فيربطت معظم التقارير مابين المعايير وتحقيق الجودة الشاملة          •
م والتقييم  ، كما أنها تعد أساساً لعملية التقوي      ومة التعليم والتعلم بكل عناصرها     منظ فيالجودة المنشودة   
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وتزيد من المهنية في العمل وتفتح المجال للمـساءلة          ، لعملية التطوير  ، ومنطلقاً الذاتي لتحسين األداء  
 .ليةئووالمس

روعات رائدة تستهدف رفع كفاءة المعلمين مهنيا والوصول بأدائهم إلـى           عرضت بعض التقارير مش    •
 بما يحقق احتـرام هـذه المهنـة          ومالياً  بحيث يعيد ترتيب أوضاعهم وظيفياً     أعلى مستويات الجودة،  
 وإعادة  ،لتلبية طموحات المجتمع والمواطنين من خالل بناء معايير للمعلمين        والجليلة ومن يمارسها،    

وأكاديميـة  (،  )كادر خاص للمعلمـين   (تياجات التأهيلية والتدريبية لهم، وكذلك وضع       الح ا فيالنظر  
مسئولة عن تصميم وتخطيط وتنسيق وتقييم ومتابعة جميع أنشطة التنميـة المهنيـة              )مهنية للمعلمين 

 . للمعلمين والقيادة التربوية

 

  :حتديد جماالت ملزيد من اجلهود والعمل 5-2
   :يلي تتطلب مزيدا من العمل  نجملها فيما التي الدول وجود بعض المجاالت ونالحظ من خالل عروض هذه

، داد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة ورؤى علمية مستقبلية لتطوير نظم إعفلسفية،الحاجة إلى وضع أطر  - 
 يتحقق من خاللها التطـوير      التيعلى أن تكون هذه الرؤى شاملة وواضحة لكل المؤسسات التعليمية           

 .ينوالتمك

االهتمـام  والكفاية والمعيار     :  مثل   مهمةالحاجة إلى وضع تعريفات شاملة متفق عليها لمصطلحات          - 
  . إطار أشمل فيبتحديد الكفايات واالنتقال إلى المعايير الحاكمة 

 للمعلم ، وأن تقويم أداء المعلم بقصد التوجيه واإلرشاد وليس المهنيضرورة التأكيد على أهمية النمو   - 
 .ش التفتي

الهتمام ، ومن ثم ا   التربوي، واعتبار المدرسة الوحدة األولى للعمل       ضرورة االهتمام بالبيئة المدرسية    - 
 .، وجعلها بيئة عمل إنسانية داعمة للمعلم والمتعلم بتطوير أوضاعها وجوانبها

مهـا  هودها اإلصالحية لنظ  االهتمام بدراسة الصعوبات والتحديات التي مرت بها الدول العربية في ج           - 
 .التربوية

 والبيئة التربوية والبعد النفـسي االجتمـاعي ودور         التعليمية،االهتمام بالجوانب اإلنسانية في العملية       - 
 والنقلة من المدرسة إلى الحياة والتعلم مدى الحيـاة          المطلوب،المعلم في النمو اإلنساني وفي التغيير       

 .والمتعلمللمعلم 

 مدى تم   أيفة إلى    يمكن بقياسها معر   الالتير وتحديد المؤشرات    الحاجة إلى تحديد المجاالت والمعايي     - 
 .تحقيق المعايير

نتقـاء   ا فيالنظم المتوفرة لضمان نوعية التعليم والتعلم ، خاصة         رورة استقراء اآلليات والهياكل و    ض - 
 .وتدريبه المستمر لتمكينه وتمهينه، وتقييم أدائــه ازتهالمعلم  وتدريبه وإج

، النظام التربوي فـي عالمنـا العربـي        وحاجات الطوارئ التربوية التي يواجهها       االهتمام بمتطلبات  - 
  .ثر مباشرة على العمليات التربوية تتعرض ألوضاع سياسية تؤالتي بعض الدول العربية فيوخاصة 
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 :مناذج ومداخل معايري جودة أداء املعلم -6

المعـايير القياسـية أو     ( حديد المرجعيـات  وت،  لة وتحقيقها داخل مؤسسات التعليم    يتطلب مفهوم الجودة الشام   
تحوز رضـا   ) خريجين(جميع مكونات المنظومة، وصوالً إلى مخرجات       التي يجب توافرها في     ) المستويات

ورضـا  ) المؤسسة التعليميـة  (لمؤسسة المنتجة لهم عن أدائها      ورضا ا ) مؤسسات المجتمع (المستفيدين منهم   
  .  والتميزالل تحقيق أهداف اإلتقان، من خالخريجين

د العالمية واإلقليمية     وعي بالمشاه   التي تكون على    أعلى مستويات الخبرة     إلىويحتاج تحديد هذه المرجعيات     
 المرجعيات، وأن يحدث     على مياً وإقلي تجابة للتغيرات التي تطرأ عالمياً    ، وتتسم بالمرونة الواجبة لالس    والمحلية

  .جبة فيها التطور المنشود بالسرعة والكفاءة الوا

 تحسين مستويات المعلمـين  جودة التعليم هو العمل الدائم علىومن المؤكد أن المتغير األهم في قضية تحقيق         
وإذا لم يتمتع المعلم بمستويات الكفاءة المهنية المطلوبة فال جدوى . هم المهنية والثقافية واألخالقيةوتنمية كفايات

  .  من الحديث عن تطوير جودة التعليم

: وتحسين التنمية المهنية للمعلمـين، وهمـا       األقل نموذجان أو اتجاهان بارزان يستخدمان لحفز         لىعوهناك  
  والشك أن هذين النموذجين يتسمان بالتـداخل فـي بعـض             النموذج التقني، والنموذج اإلنساني الحقوقي،    

مغـاير فـي أفكـاره،      المهني للمعلمين    منهما ينطلق من أساس فلسفي لتحقيق النمو         كوناتهما، رغم أن كال   م
  .ومضامينه، وإجراءاته، وتبعاته

 :Technical  Model  التقنيالنموذج  6-1

 ما يجب أن يعرفه المعلم وما يتعين عليـه إتقانـه مـن      بوضع االستراتيجيات القائمة على    وهو نموذج يعنى  
تعليمي وتحقيق  ويفترض مؤيدو هذا النموذج أن العنصر الرئيسي في التغيير ال         . مهارات وممارسات تربوية    

جودته ، يكمن في المعرفة والمهارات ، ومعايير التنفيذ المستخدمة من المعلمين المحترفين ، وأن تنظيم مهنة                 
  . اعدة قوية إلصالح التعليم وجودتهالتدريس في إطار هذا النوع من معايير األداء ، سوف يكون ق

ات تعلم الطالب من ناحية، وأداء المعلمين من ير ومؤشريعتقد أصحاب هذا النموذج أن وضع توقعات ومعايو
إلى حفـز   ، ويؤدي بالتالي    ف يسفر عن جهد ينعكس بالضرورة على دور مؤسسات التعليم         ، سو ناحية أخرى 

ويعني هذا النموذج بالمعـايير الفنيـة       . ندماج في أنشطة التنمية المهنية    ، وإتاحة الفرصة أمامهم لال    المعلمين
  . ئيلة لمعايير المجاالت الثقافية واألخالقيةويولي أهمية ض، للتدريس 

   :التقنيمميزات النموذج 
تـؤدي    والمحاسبية تعمل بمثابة دوافع    ربط المكافآت والجزاءات بأداء المعلم ، بافتراض أن الحوافز         •
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 . إصالح عمليات التعليم والتعلم إلىفي نهاية المطاف 
 فـي ، ولعلنـا     معايير أساسية يقوم عليها العمل     ية وفق االهتمام بالتنمية المهنية وضبط العملية التعليم      •

تمعاتنا العربية ، ما زلنا بحاجة ماسة إلى تأكيد أهمية التنمية المهنية للمعلمين، وضـبط العمليـة                 مج
 . عملية نمو وارتقاءالتربويالتعليمية التربوية وفق معايير ومحكات، تجعل من العمل 

 .ورة لتنفيذ اإلصالح وتحقيق الجودة  تدريب المعلم باعتباره ضرإلىالنظر  •

   :التقنيعيوب النموذج 
العناية القصوى بتقييم النتائج والخضوع للمساءلة من   و أنهم أدوات اإلصالح     النظر إلى المعلمين على    •

 .ةجانب المعلمين بواسطة اختبارات نمطي

أو كيفية توفير مصادر المعرفة هذا النموذج ال يولي أهمية تذكر للقضايا المتعلقة بكيفية تعلم المعلمين  •
  .للمعلمينالمهنية والفرص الالزمة لتحقيق التنمية المهنية 

، فإن هذا   ن يطلب منهم القيام بالتغيير، وتحسين أدائهم ومن ثم        تجاهل وجهة نظر ورغبات أولئك الذي      •
لمعـايير   وضـع ا   على في طبيعته بسبب السلطة المخولة للقائمين        وقسريالنموذج يتسم بأنه إلزامي     

 .وتقييم أداء المعلمين  وفقا لها

عمـل، والتـدريب،    ، وظروف ال  يتناول المرتبات (  نهجاً شامالً    ، وليس  سياسات وتدابير جزئية   تباعإ •
قـادراً   ) لخا... ، وتوفير مصادر المعرفة المهنية      ومجاالت الترقي، واالحترام والمكانة االجتماعية    

 الـسلم المهنـي     اتب والدرجات التي يستحقها المعلمون فـي       تطوير أداء المعلمين وتحديد المر     على
  .الشامل ألحوال المعلمين للكفاءات والواجبات التي يتطلبها اإلصالح واالجتماعي، تبعاً

جوانب النمو ، قد يحقق بعض على فرض معايير األداء وحدهاوالخالصة أن هذا النموذج التقني الذي يقوم 
ن وبغير إتاحة الفرص للمعلمي   . على إذكاء النزعة الدفاعية واإلحباط     يعمل   ، ولكنه قد  المهني لدى المعلمين  

 تحقيق المعايير    تحديد نوعية الوسائل التي قد تساعدهم في       على، والعمل   كي يعيدوا التفكر في ممارساتهم    
هو حفـز التنميـة المهنيـة       ، فإن هذه المعايير قد تخفق في تحقيق هدف هذا النموذج و           الجديدة للتدريس 

  . للمعلمين
بـدأ   أن إصالح وتطـوير أداء المعلـم  ي   تي ظهرت خالل السنوات األخيرة إلى     لذلك تذهب أدبيات التربية ال    

ل باعتبارها عملية متـصلة     ، ب ر اإلصالح ليس على أنها وقائع متفرقة       معايي إلى، والنظر   بتغيير هذا النموذج  
ة والتشاور والحوار   وإتاحة المجال للمشارك  " دنى  األ" و  " األعلى  " ، وحركة دائمة ذات اتجاهين من       متكاملة

ذين، بل  ، ومعاملة المعلمين ليس كمجرد منف      التعليم ، باعتبارها عناصر أساسية لعمليات إصالح     المهني حولها 
  . كمخططين ومصممين لمعايير كفاءة أدائهم أيضا
  Reflective Practitioner Teacher )منوذج املعلم املمارس املتفكر ( النموذج اإلنساني احلقوقي  6-2

لمعايير االرتقاء بجودة أداء المعلم خالل الـسنوات األخيـرة مـن القـرن      النموذج اإلنساني الحقوقي ظهر  
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توسيع التنمية المهنية وتمكين المعلمين، و    ويتخذ هذا النموذج من     . ن من أجل أن يتدارك هذه السلبيات      العشري
  . له ة األساسياألهدافوق إنسانية أساسية  حقم لهين كمواطنخبراتهم وتمكينهممجاالت 

وينطلق هذا النموذج من الوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان وملحقاتها النوعية في المجاالت السياسية واالجتماعية 
، 2004واالقتصادية والمدنية، ووثيقة حقوق الطفل، وعالم جدير باألطفال والميثاق العربي لحقوق اإلنـسان              

  .ثيق واالتفاقات الدولية ذات العالقةوغيرها من الموا

 يجب أن تنبـع مـن       وتنطلق فلسفة النموذج اإلنساني من أن االرتقاء بمستويات المعرفة والمهارات المهنية          
، فهذه المعرفة مصدر أساسي لـتعلم    ة وتطبيقاتهم العملية في المدارس    ، ومن فصولهم الدراسي   المعلمين أنفسهم 

 الرؤيـة   إلى، ومع تجاهل هذه المعرفة فإن المدرسين قد يفتقرون          سين والتغيير  وانطالقهم نحو التح   المدرسين
  . الصحيحة واألدوات الالزمة لالستفادة الفعالة من المعرفة التي توفرها لهم الجهات الرسمية 

  : مميزات النموذج اإلنساني الحقوقي
  . المعرفة المهنية الالزمة لرفع كفاءة المعلمينإلىيوفر سبل الوصول  •

 .، تكفل للمعلم دوافع حقيقية لتحقيق الكفاءة والفاعليةبطة بهذا النموذج هي حوافز أصيلةالحوافز المرت •

  .  أن يتساءل، ويدفع تالميذه إلى التفكرمن حقهمعلم وفق هذا النموذج ممارس مفكر، ال •
 في التنميـة  عد  عادة النظر في نوعية المدرسة ككل، وهذا يسا        في عملية تقييم نفسه وإ     يشاركالمعلم   •

 .المهنية للمعلمين وتميز التدريس

 نحو تحقيـق جـودة التعلـيم         تدعيم المدرسة وجهود المعلمين    إلى تهدف   المعايير وفق هذا النموذج      •
  . والتعلم

  :عيوب النموذج اإلنساني الحقوقي 
 .ال بعيدة عن أرض الواقع التعليميأن استراتيجيات تطبيق هذا النموذج ال تز •

 في كثيـر  -اركة المجتمع المدني ونقابات المعلمين في تحديد معايير جودة أداء المعلمين ال تزال مش   •
 حد بعيد، ال تبدو فيها آراء المعلمين مؤثرة وفعالة في تطوير            إلى شكلية   –من تطبيقات هذا النموذج     

 .ن التعليمأغلب األحوال بواسطة المسئولين عقوائم ومعايير األداء والتي تحدد في 

للقاعـدة  يجابية إال برفع المستوى االجتمـاعي واالقتـصادي         إليمكن أن تتحقق مشاركة المعلم ا      ال   •
 .ديد قواعد واتجاهات تطوير مهنتهم، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في تحالعريضة من المعلمين
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 :حنو منوذج متكامل للنهوض باملعلم العربي -7

يحقق سوى القليل في ظل غياب فرص التنمية المهنية واإلنـسانية    بالطبع ال يستطيع النموذج التقني بذاته أن        
 بؤرة االهتمام واآلليات الواقعية التـي يمكـن أن تجعلـه قـابالً              إلىللمعلم ، كما قد يفتقر النموذج اإلنساني        

إن كالً من هذين النموذجين يعكسان اهتمامات مختلفة ، تطمح كل منها بحفز ودعم التنميـة                . لالستخدام  
ـ  يويبدو أن النموذجين يكمالن بعضهما بعضاً أكثر من كونهما يمثالن اتجاه          . هنية للمعلمين   الم ن ين مختلف

ـ           .  التعليم وتحقيق التنمية المهنية    لتحسين ع ومن ثم يتعين علينا البحث في ثنايا هذين النموذجين ومن واق
حقـق نقلـة    ة ونموذج جديد ي   ، عن رؤية جديد   أوضاع التعليم في الوطن العربي، وأحوال المعلمين العرب       

  .نوعية في أداء المعلمين

 فـي  نسعى إليه يقر المسألة المهنية للمعلمين ، ويعترف بضرورتها ، لكنه يضعها              الذيإن النموذج المتكامل    
تحقيق عملية تربوية تدعم بناء     من   بيئة مواتية    في،   يمكن المعلم والمتعلم معا    الذي الخالص   اإلنسانيإطارها  

 لذلك فإن هذا اإلطار     قراطية والعدالة؛ دة تمتلك إمكانات التعامل مع مجتمع المعرفة القائم على الديم         أجيال جدي 
 ركائز لعملية التمهين من أجل التمكـين        هي على بعض المبادئ     يؤكد، و قر مسألة التمهين من أجل التمكين     ي

، ويـضع أسـس الرعايـة       بات معاً  يؤكد على الحقوق والواج     داعماً  وسياجاً  المعايير إطاراً   هذه حتى تكون 
، ثم بعد ذلك رض مفهوم التمهين من أجل التمكين، ولتوضيح ذلك نعلتعليميةواالحترام والثقة أطراف العملية ا

  .العربي المتكامل للمعلم العربيج  يقوم عليها النموذالتينعرض الركائز األساسية 

 :التمهني من أجل التمكني 7-1

إن التمكـين   . ر المعلم على تحقيق الجودة في أدائه وفق المعايير المحـددة           هو اقتدا  Empowerment التمكين
األول موضوعي خارجي يقتضي توفر عناصر نوعية فـي         : عملية متواصلة ومطردة تشتمل بعدين أساسين     

 ياللمعلم على االرتقاء بنفسه مهنالبنية الداعمة للمعلم، والثاني ذاتي داخلي يتمثل في السعي المتواصل من قبل 
  .مساءلة ذاته لتطويرهاو) معرفة، ومهارات، وقيم(

اعتبار التعليم  :  فاالهتمام بتمهين التعليم معناه    ،مهمة، لكنه حقيقة     فقط إن التمهين من أجل التمكين ليس شعاراً      
وهناك فرق كبير بـين أن يكـون        . بيروقراطي جهاز   فيمهنة ، واعتبار المعلم صاحب مهنة وليس موظفا         

 مهنـة، ، و أن يصبح صـاحب       لقانون اللوائح وا  في يخضع لسلطة بيروقراطية خارجية تتمثل       المعلم موظفا 
  .ع لسلطة العلم والمعرفة من داخلهيخض

 يقوم على الضبط الصارم والتفتـيش       بيروقراطييوضح انتقال المعلم من إطار      ) 1( رقم   التوضيحيوالشكل  
، ويقـوم   المجتمعفيم من دعم مسئوليته كصاحب مهنة     يمكن المعل  مهنيواألقدمية الزمنية المطلقة إلى إطار      

، ومعـايير الكفـاءة   الـذاتي ، كما يقوم على التقويم سئولية األخالقية الذاتية للمعلم على المالمهنيهذا اإلطار   
  . واجتماعياً، وأيضا يقوم على التنمية المهنية باعتبارها حجر األساس لالرتقاء بالمعلم مهنياًواألداء
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   )1(  رقم يتوضيحشكل 

من أجل التمكني التمهني
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 :العربيركائز النموذج املتكامل للمعلم  7-2

والنظر إليهم باعتبارهم  التسليم بأن المعلمين يجب أن يكونوا مشاركين في عملية تنميتهم مهنياً )1(
 طوير التعليم في البلدان العربيـة، والنظـر إلـيهم، ال كمجـرد أدوات             قوى فاعلة أساسية في ت    

، والمشاركة المؤسسية القائمة على عالقات إنسانية ومهنية قوية بين          لإلصالح، بل أيضا كحلفاء   
 التغييـر   علىالمعلمين تساعد في صياغة ثقافة مدرسية مهنية وتعاونية جديدة، وتساعد المعلمين            

  .حو األفضل في أساليبهم التدريسية، وتكسبهم قدرة معالجة المشكالت التربوية الدائم ن
  مهنياً توفير الظروف المادية والتنظيمية والمعرفية واالجتماعية الالزمة لجعل التدريس نشاطاً          )2(

 ، وإعطاء األولويـة للظـروف     على اجتذاب أفضل الموارد البشرية، والحفاظ عليها        قادراً جذاباً
، حتى يتمكن المعلمون من الحصول على تعليم مستمر وشامل) على السواءالموضوعية والذاتية (

ـ    وبناء المعرفة وبناء منظومة    .بل الخدمة أو في أثنائها    ، سواء ق  وجيد النوعية  دى شاملة للتعلم م
لجديـد فـي     ا علـى طالع  واإل تطوير وبناء معارفهم ومهاراتهم      الحياة للمعلمين، تساعدهم على   
، وفي مجال أساليب التدريس من ناحية أخرى مع عـدم تجاهـل             مجاالت تخصصهم من ناحية   

الثقافية واألخالقية للعالقات المدرسية واالجتماعية، وتساعدهم على بناء النظرية التربوية          األبعاد  
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 على كافة مستويات ، ضوء منظومة معايير شاملة وواضحةفي الخبرات التعلمية،  معانيوتعميق  
 .   ومجاالت العمل

 المسئولية التعليمية   ، وحجم واإلقرار بمدى تعقد مهنة التعليم     إقامة مؤسسات تقويم مهام المعلم،     )3(
، واالعتراف في نفس الوقـت      ا في تحقيق اإلنتاجية االجتماعية    واألخالقية واالجتماعية، ودوره  

األطراف األخـرى فـي عمليـة       يجابي، والتأييد الحاسم من     بأن هذه المهمة تتطلب التعاون اإل     
 الـذاتي  للتقـويم     نظام فعـال   نشطة المهنية األخرى، يحتاج إلى    ، وأن التدريس مثل األ    التدريس

مـالهم داخـل حجـرة الدراسـة        للمعلمين وتوفير تغذية راجعة عن الكيفية التي يؤدون بها أع         
، وتحسين وسائل االتصال بين هيئات التدريس وتقويـة         إلى النقد الخارجي  واالستماع  . وخارجها

 علىالتقويم   وينبغي أن يعمل     ة ومع المؤسسات التعليمية األخرى،    قنواتها وشبكاتها داخل المؤسس   
 . اعية من خالل تبادل اآلراء بينهممساعدة المعلمين في حل مشكالتهم المهنية واالجتم

 :، ومعنـى ذلـك     وتنميته كمجال للنشاط المهنـي     تطوير السياق المؤسسي لممارسة التدريس     )4(
 المعرفـة   علـى ، وإضفاء الديمقراطيـة     ها األساسية وهي التعليم والتعلم    استعادة المدارس وظيفت  

التحول في عالقات الفصل والمدرسة، وتنمية إمكانـات التالميـذ،          ، وتحقيق التكامل و   سيةمدرال
، وذلـك   ارسة التعليم وتنميته كنشاط مهني    وهذا هو السياق المؤسسي لمم    . وتعليمهم كيفية التعلم  

، والمنظمـات غيـر الحكوميـة       المشاركين من بينهم رجال األعمال    بمشاركة نطاق واسع من     
ن تطوير مستويات أداء المعلمين في إطار خطة شاملة لتغييـر منظومـة             إإذ   الفكريةات  والقياد

، إلى مشاركة واسعة النطـاق التعليم هو تغيير ثقافي ومهمة اجتماعية ، وبهذه الصفة فإنه يحتاج        
، وال شك أن منظمات ونقابات وروابط المعلمين جميع األطراف االجتماعية المعنيةومشاورة من 

 . االتفاق يجب عدم تجاهل مشاركتهافاعلة أساسية في هذاتمثل قوة 

، يجمـع بـين الجوانـب التنظيميـة          واستقالل المدرسة  األخذ بمفهوم مركب لإلدارة التعليمية،     )5(
ومـن  . )تدريب المعلمين وإدارة المـدارس    في اتخاذ القرارات و   (واإلدارية والمنهجية والتربوية    

ة فـي   ، والمـشارك   للمدرسة في إعداد سياسة التعليم     وريالمهم في هذا اإلطار تأكيد الدور المح      
 . تحديد معايير أداء المعلمين

 واالسـتفادة مـن خبـرة       ،إلى تفاعل المعلمين مهنيا واجتماعيا    إن مبدأ استقالل المدرسة يؤدي      

  .  في مسيرة البناء المهني المستمر، وتوجيه أقرانهمبعضهم البعض

ومنح جوائز وحـوافز    مين إلى مستويات تدريسية أعلى،      بحث إمكانية التوسع في ترقية المعل      )6(
ين أداء المعلمين يجـب أن      إن النموذج العربي لتحس   . ى نتائج التقويم  حدإ، يمكن أن تكون     للمعلم

ـ           يسعى إلى  ن التقـويم   صيغة لتقييم أداء المعلم تعزز الترقيات والتقدم الوظيفي والمهني بـدالً م
، والذي   أداء المعلمين  االنضباط والسيطرة على  بطة بالنظام و   مقاييس مرت  التقليدي الذي يؤدي إلى   
 .  للمبادئ المهنية واالحتراف في مجال عمل المعلم يعتبره المعلمون مناهضاً
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 كما يجب أن تكون هـذه المعـايير شـاملة    ارتباط معايير األداء ببرامج تنمية مهنية محـددة،     )7(
على أساس أداء المعلم ن تعتمد مقاييس قائمة أ و،ةللجوانب المعرفية والمهارية والثقافية واألخالقي

 . داخل الصف

تشجيع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني على تأسيس منظمات تُعنى برعاية مهنة             )8(
 مرحلة اإلعداد، وعند االلتحاق بالمهنة، وللتهيئـة لالحتـراف          :التعليم في مراحل نموها الثالث    
 المنظمات مراجعة مسودة المعايير ودراستها مع المنتفعين، ومن         المهني في التعليم، ويترك لهذه    

ثم وضع آليات لتنفيذها، وأدوات قياس لمعرفة ما تحقق منها، كما تمـنح شـهادات ذات صـلة                  
 .بعملها

 

 :اإلطار املفاهيمي: معايري أداء املعلم العربي -8

 :اهلدف من اإلطار املفاهيمي 8-1

 .تحديد معنى وفلسفة المعايير وخصائصها •

 . للمهنةالمعرفيتحديد معنى األساس  •

 تحديد مخرجـات الـتعلم     و.  للمهنة على تحديد األساس المعرفي   مؤسسات إعداد المعلم    مساعدة   •
 . ضمان تماسك المقررات الدراسيةوالتي تشكل أداة ل

 ربط الدراسة النظرية بالخبرات الميدانية المختلفة في برامج كليات التربية وتوجيهها لتحقيـق              •
 .جات البرامجمخر

 

 :معىن املعايري 8-2

وصف تفصيلي لما ينبغي أن يعرفه المعلم ويؤمن به ويستطيع أن يقوم به أثناء التدريس داخل                 •
 .الصف

 .التوقعات لمعارف واتجاهات ومهارات وأداءات المعلم  إطار من •

 .المعلمينتوجهات إلجازة برامج إعداد وتأهيل  •

 .توى أداء يؤهل المعلم للحصول على رخصة أو شهادة مزاولة المهنة مس •
 

 : وأهدافهافلسفة معايري املعلم 8-3

 :نها للمعلم حيث إالمهنيتفكير والنمو أن تكون المعايير أداة لدعم التعليم والتعلم وال  -1

  . وتوضح معنى أن يكون المعلم جيداالجيد،تحدد مستويات المعلم  -
  . النشط وجوانبه المختلفةمعلتبين بوضوح خطوات الت -

  . التعليمفيسات فعالة  تؤدى إلى ممارالتيقيم األساسية المهارات وال ود المعارفتحد -

 . ومعايير مبادئتمكننا من تحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة تقوم على  -
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 :يليما تساعد على خلق سياق يشجع على التفكير من خالل   -2

، حيث ال يتوقف نمو التلميذ على  مع التلميذ وأنشطة حجرة الدراسةنسانية عالقة إفيوضع المعلم  -
 . نشأت بفضل المعايير بين المعلم والتالميذالتي، بل يتوقف على نوع العالقة خصية المعلمش

ستمرة مع بناء المعارف والمهارات، فمن خالل المعايير يصبح المعلم وبطريقة م التعليم تلقائيانمو  -
 . نحو إتقان رسالته المهنيةالسعيودائم م، إنسانا دائم التعل

 فالمعايير تقدم إطاراً حجرة الدراسة، فيجعل المعلم قادرا على التفاعل بحيث تأخذ المعايير بجدية  -
 من خالل التقويم أخالقياً ومهنياً تمكن المعلم  حجرة الدراسة، كما أنهافيولغة يجب أن تتجسد ، فكرياً
 . واالرتقاء بأدائهالذاتي

 :المهنيةأساس بعمل ما على م المعايير مؤشرات وأدلة على القيام تقد -3

وقد انتهت ،  Teacher Accountabilityموجة فكرية تسمى محاسبة المعلم شهد العالم قبل التسعينيات  -
 التأمل،  وبدالًيير من أجل خلق مناخ للتفكير وحيث ظهرت حركة المعاات يهذه الموجه بعد التسعين

 مبادئلتكون ، نشأت حركة المعايير خالل مجموعة الكفايات السلوكيةت التدريس من قدرامن وصف 
لمعلم ع المعارف والمهارات والقيم كمستويات يجب على ا عبارات واسعة المعنى، تضفيتكتب 

 .الوصول إليها والتمكن منها

، ونجد على سبيل  تعلم التالميذن عن إدارة وتقويمي ضوء حركة المعايير أصبح المعلمون مسئولفي -
 تدعم اهتمام تالميذهم لمين مسئولون عن خلق أوضاعأن المع للمعايير قد حدد القوميالمجلس المثال 
 هي من هذه األشياء أي ويعرفون ، يملكون قدرات متفاوتة وتقنيات متعددة)معلمون الأي(وهم 
 العمل، فين م ويجعلونهم ينخرطويعرفون كيف يحفزون تالميذهموقف محدد، و فيح لاألص

 .تعلم تالميذهم، وقياس نموهم، وشرح سلوكهم لآلباء وسائل وأساليب متنوعة لقياس باستخدام

 :الضبط والقولبةوليس من أجل   المعايير من أجل التمهين -4

أو .. أو التفكير .. تربوية مهنيةالتمهين عملية تعمل على إكساب المعلمين سلطة إصدار قرارات  -
 اجتماعي، والمهنية تعنى تحويل المعارف المجردة إلى ضبط  الممارسةفيينة عل إزاء مشكلة معالف

 .إنساني إطار مهني في

بدليل الشهادات والتراخيص لـصاحب     ( كافية للضبط  جودة   ى عل القرار يقوم    أن أوالًتضمن  المعايير   -
 الرأيتقدير  ذلك على اعتراف و    وتحصل ب  سات،الممارتحسين المستمر لجودة    تحقق ال  ثانياًو ،)القرار
 .العام
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  اخلصائص األساسية ملعايري املعلم 8-4

 والعالمية يمكن تحديد عشر خصائص أساسية لما نسعى إليه التجارب العربية على ما سبق وفى ضوء تأسيساً
  :هذه الخصائص فيما يليوتتمثل  ،العربي وطننا فيمن معايير تساعد على نهضة التعليم 

 .القابلية للقياس -                               .الشمولية -

  . المشاركة–                           .الموضوعية -
                       .العدالة االجتماعية -                                .األخالقية -
 .المرونة -                                 .المواطنة -

  . التمكين–                                .اإلنسانية -

 وما الذي يجب أن يكون ؟ما الذي يجب أن يعرفه المعلم :تحدد التيالمستويات   النهايةفي هيالمعايير 
 الرعاية واالحترام، في  يدعم المعلم ويهتم بالجوانب الخلقيةإنساني إطار فكرى في   ؟  على القيام بهقادراً

 -المعرفة :  مكونات المعايير)2( ذلك الشكل رقم ويبينعليمية التوتأكيد الثقة المتبادلة بين عناصر العملية 
    .األخالق –المهارات 

   )2(  رقم توضيحيشكل 
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 :املعايري والتدريب وفق مراحل النمو املهني للمعلم -9

 :املراحل الثالث للنمو املهني 9-1

  : ي ثالث مراحل وهفيينمو المعلم مهنيا 
 .العاليتربية بالجامعات ومعاهد التعليم  كليات الفيوتتم  :مرحلة اإلعداد •

 بعض األنظمـة العربيـة،      في وتتعلق بالمعلم المبتدئ أو ما يسمى بالمعلم المساعد          :مرحلة التهيئة  •
 .والمدارسوالمسئولية هنا مشتركة مابين كليات التربية 

 .الخدمة ويتم التدريب فيها أثناء :المحترف/ مرحلة المعلم الممارس  •

ووزارات التعليم، وأن تكون المدرسة      كليات التربية    حل الثالث يجب أن تتأكد شراكة كاملة بين       وفى كل المرا  
 يتم فيها ومن خاللها نمو المعلم والمتعلم معا وفقا لمعايير تحقق            التي و التربوي الوحدة األولى للعمل     هيدائما  

  . وتنفيذهاالمدرسي التحسين  المدرسة من إعداد خططفيالجودة والتحسين المستمر ، وتمكن العاملين 

   )3(  رقم توضيحيشكل 
    للمعلمالمهنيالتدريب أثناء مراحل النمو 

  
 المعلم المبتدئ –قبل الخدمة / اإلعداد ( المراحل الثالثة في تتم التييبين عمليات التدريب  ) 3( والشكل رقم 

  ) المعلم أثناء الخدمة–المساعد / 
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  :املعايري يف املراحل الثالث 9-2
التدريب تختلف ، والمسئولية المؤسسية عن هذا حل التدريب والمعايير الخاصة بهالكل مرحلة من هذه المرا

  .  من مرحلة إلى أخرى
  )4( رقم توضيحيشكل 

   المهنيمجاالت معايير المعلم وفق مراحل نموه 

  

  . يبين بوضوح وجود ثالث مراحل للمعايير ) 4( والشكل رقم 

 ): مرحلة اإلعداديف(لم قبل اخلدمة معايري إعداد املع 9-2-1

  :معارف الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم .1

 .هالمحتوى المعرفي لمجاالت تخصصالطالب المعلم يفهم  •

 .يظهر الطالب المعلم معرفة مهنية وتربوية، ومهارات، واتجاهات •

يساعد ا في الصفوف الدراسية بمتعلمه من معارف ومهارات واتجاهات  الطالب المعلم مايطبق  •
 .على تعلم تالميذ المدارس

 

 :تقييم البرنامج وتقويمه .2

 .ه بيانات حول كفاءة طالبها وأداء خريجيهائتطور المؤسسة التعليمية نظام تقييم تُجمع في ضو •

 .معلومات لتحسين البرنامج الدراسيتستخدم بيانات التقييم هذه وغيرها من ال •
   

  :الخبرات الميدانية والممارسات اإلكلينيكية .3

 وتنفذها وتقومها إكلينيكية،تصمم المؤسسة التعليمية في المدارس خبرات ميدانية وممارسات  •
 .واتجاهاتهم ومهاراتهم،لمساعدة الطلبة على تطوير معارفهم، 

 .الحالةاستخدام دراسات  •

  .توفير الفرص للطلبة إلظهار تلك المعارف، والمهارات، واالتجاهات •
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  :الفروق الفردية/التنوع .4

تضمن المؤسسة التعليمية عند تصميم المناهج وخبرات تعلم الطلبة وعند تنفيذها وتقويمها اكتساب  •
 .الطلبة معارف ومهارات واتجاهات ضرورية لمساعدة جميع التالميذ على التعلم

تشمل هذه الخبرات العمل مع أعضاء هيئة تدريس متنوعين في كل من التعليم العالي والتعليم  •
 .أقران متنوعين، ومع طلبة متنوعين وذوي احتياجات خاصة في المدارسالعام، ومع 

   

 :أداء أعضاء هيئة التدريس ونموهم المهني .5

تدريس القدوة في االلتزام بأفضل الممارسات التربوية في مجاالت البحث ال أعضاء هيئة مثلي •
وأثرهم ألنشطتهم ي التربوي، وخدمة الجامعة والمجتمع، والتدريس بما يشمل ذلك التقييم الذات

 .على أداء الطلبة

في  التربويين وأفي التخصصات األخرى سواء أولئك تدريس مع زمالئهم اليتعاون أعضاء هيئة  •
 . عند تطوير البرامج األكاديمية وتقويمها ومراجعتهاوذلك المدارس 

 .ية المهنيةتقوم المؤسسة بصورة دورية بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وتوفر لهم فرص التنم •
   

  :إدارة المؤسسة التعليمية والمصادر .6

تمتلك المؤسسة التعليمية قيادة، وسلطة، وميزانية، وموظفين، وتجهيزات، ومصادر تقنيات  •
 .المعلومات

  .تعد المؤسسة التعليمية الطلبة لتحقيق معاييرها ومعايير المنظمات المهنية المتخصصة •
  

 :معايري املعلم املبتدئ 9-2-2

 : المواد التي يدرسها /لم المفاهيم األساسية وبنية المادةيفهـم المع .1

 . يدرسها التيالمواد / ة بالمادة متصليتقن المعلم مهارات البحث واالستقصاء ال •

المواد الدراسية ذات معنى عند /يقوم المعلم بإعداد فرص تعلم تجعل هذه الجوانب من المادة •
 .التالميذ

  

 : وكيف ينمونيفهم المعلم كيف يتعلم التالميذ .2

  .يقدم المعلم فرص تعلم تدعم نموه العقلي واالجتماعي والشخصي في ضوء ذلك الفهم •

 .تعلمهمأساليب يفهم المعلم كيف يختلف التالميذ في  •

 . تالميذ متنوعينمءتاليوفر المعلم فرص تدريس  •
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 : يفهم المعلم استراتيجيات تدريس متنوعة .3

ليب تدريس متنوعة لتشجيع التالميذ على تنمية التفكير الناقد يستخدم المعلم استراتيجيات وأسا •
 .ل المشكالت ومهارات األداء لديهموح

   

 : يستخدم المعلم فهمه حول الدافعية والسلوك الفردي والجماعي للتالميذ .4

 على التفاعل االجتماعي اإليجابي، واالندماج النشط في يوفر المعلم بيئة تعلم للتالميذ تشجعهم •
 .الدافعية الذاتية للتعلمتكوين ، ومالتعل

 

 :يستخدم المعلم معرفته بأساليب التواصل اللفظي وغير اللفظي .5

 .ط التعلم لتسريع االستقصاء النشطوظف المعلم وسائي •

  .يهيئ التعاون وتشارك التالميذ داخل الفصل •
 

 :، وأهداف المنهج والمجتمعالدراسية والتالميذيخطط المعلم للتدريس بناء على معرفته بالمادة  .6

 .تحديد االحتياجات التعليمية للتالميذ  •

 .التخطيط ألهداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية •
 .تصميم األنشطة التعليمية المالئمة •
 

  : يفهم المعلم استراتيجيات تقويم منهجية وغير منهجية .7
 .الذاتيالتقويم  •

 .تقويم التالميذ  •

 .التغذية الراجعة  •
 

 :يدعم تعلم التالميذ .8

ت ذات العالقة يسارع المعلم بإقامة عالقات مع الزمالء في المدرسة، وأولياء األمور، والمؤسسا •
 .في المجتمع المحلي

 

 :ينمى الجوانب األخالقية ويرعى تالميذه  .9

 . تنمية حب االستطالع والتمتع بالتعلمفييكون مثاال  •

 .ه، وتنمية عالقات الصداقة بينهميهتم بتنمية شخصية تالميذ •

 إطار من الفهم المتبادل وقبول فيعد على تعميق خبرات التالميذ، وتنمية طموحاتهم، يسا •
 .اآلخر

 

 :يتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة .10

 .والتعلم مكونات عمليات التواصل فييكون قادرا على دمج التكنولوجيا  •
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 . حل المشكالت فييكون قادرا على استخدام التطبيقات التكنولوجية  •
 

  :احملرتف/ علم املمارس معايري امل 9-2-3
 :أخالقيات مهنة التعليم .1

 .يظهر المعلم في سلوكه داخل المدرسة وخارجها أخالقيات مهنة التعليم •

  .ولياته المهنية ويؤديها بإخالص وأمانة وتواضعئ بواجباته ومسيظهر التزاما •
  .يتقبل  الطلبة ويعاملهم  باحترام ونزاهة ومساواة وعدل ويحافظ على أسرارهم •
  .يتواصل مع الطلبة بمودة وتعاطف •
   .يلتزم القيم الحميدة في تعامله مع الزمالء واإلدارة وأولياء األمور واألطراف األخرى •
  .يستخدم مصادر المعلومات بأخالقية •
  .يوجه الطلبة إلى استخدام مصادر المعلومات بأخالقية •
  . برسالة المؤسسة التي يعمل فيها ويدافع عنهايظهر التزاما •
  . بمهنتهافظ على مظهر عام يليق يح •
  .يتعاون مع زمالئه ويظهر اهتماما بتنميتهم مهنياً •
  .يتصرف في المواقف المختلفة بحكمة وحلم •
 

 :يفهم المعلمون طبيعة المتعلمين ويعززون تعلمهم .2

  .يتعرف المعلم على الفروق الفردية بين المتعلمين ويؤقلم ممارساته  التدريسية وفقا لذلك •

  .لمعلم خصائص نمو المتعلمين وطرق فهمهم المختلفةيفهم ا •

  .يعامل المعلم المتعلمين سواسية •

  .متد مهمة المعلم خارج إطار المعرفة األكاديمية للمتعلمينت •
 

  : المعلمون المادة التخصصية وكيفية تعليمهايتقن .3

 .فة األخرىيفهم المعلم بنية المعرفة في مجاالت تخصصه وكيفية ارتباطها بمجاالت المعر •

  .يمتلك المعلم معرفة تخصصية كافية حول كيفية توصيل المعرفة للمتعلمين •

  ). تقصي-  بحث– طالع ا(يسلك المعلم مسارات متعددة للحصول على المعرفة  •
 

 :يدير المعلمون تعليم وتعلم تالميذهم .4

 .يستخدم المعلم استراتيجيات تعليمية استجابة لحاجات التالميذ •
 .التعلم الفعالتيسير خبرات  •
  .واإلبداعي حل المشكالت والتفكير الناقد فيإشراك التالميذ  •
 .توفير مناخ ميسر للعدالة •
  .الدراسي ضبط الفصل في لتيسير الممارسات الديمقراطية االجتماعيدعم بيئة التعاقد  •
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 .االستخدام الفعال ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعلمين •

 .ة والحد من الوقت الفاقدإدارة وقت التعلم  بكفاء •
  

 :في ممارساتهم) التغذية الراجعة الذاتية(يمارس المعلمون التفكر  .5

  ).والعمقالشمول مثل االختيار بين (يتخذ المعلم قرارات تتعلق باختيارات صعبة  •

يحرص المعلم على استشارة التربويين والمهنيين اآلخرين ويستفيد من نتائج البحث التربوي  •
 .أدائه التدريسية لتطوير والممارسات

 يكتسبها تالميذه والتيه ؤ يقدمها زمالالتييحرص المعلم على التواصل مع الخبرات المهنية  •
 .جديدةلمواصلة التفكير وحل المشكالت وابتكار أفكار 

 

  :يحرص المعلمون على إقامة شراكة مع المجتمع .6

  .مع زمالء المهنةيسهم المعلم في تطوير مدرسته من خالل التشارك والتعاون  •

  .يعمل المعلم بشراكة مع أولياء األمور •

 .المعلم من مصادر المجتمع المحلييستفيد  •
 

 :اخلالصة واخلطوات املستقبلية -10

، والنقلة اإلصالحية نحو طلبات المقاربة التربوية الحديثةبناء على مت االسترشاديانطلق إعداد هذا اإلطار 
، وبناء على المشروع المشترك ما بين جامعة الدول بها أكثر من قمة عربية نادت والتي،  النوعيةراقيتعليم 

، معلم العربي ورفع كفاءته المهنيةحول االرتقاء بأداء ال) فاليونيسي(ومنظمة األمم المتحدة للطفولة العربية 
 من تم التوصل إليه ، وفى ضوء ماطار شراكة واسعة شملت عدة منظمات إفيوما تال ذلك من مبادرات 

 )26، 25( يومي" وضع معايير استرشادية لألداء: اللقاء األول عن المعلم العربي  "فيمناقشات ومقترحات  
 الوضع الراهن ثم عرض ي في حدد اإلطار واقع المعلم العرب) 28 ، 27  (يومي، ولقاء الخبراء أكتوبر

طار اإلجابة على التساؤل م عرض اإل، ثماتها، وأهداف اإلطار واستخد بنائهفي إتباعها تم التيالمنهجية 
، ثم أكد على  تفاعلنا  ؟ هذا الوقتفي لتطوير معايير أداء المعلم العربيلماذا نحتاج إلى التعاون : المثار

، ثم أثار بعض لنا هذا التفاعل من فرص وإمكانات، واالستفادة مما يتيحه كدول عربية مع المنظومة العالمية
مالمح المقاربة ، وذلك بتحديد  المعاصرالعربيتنمية اإلنسانية واالجتماعية للمعلم التساؤالت عن متطلبات ال

، ثم رصد  اإلطار الجهود العربية العربي الوطن في، والتوصيف المستهدف لعمل المعلمين التربوية الحديثة
 النماذج ، كما استعرض اإلطار بعضمن الجهود والعملتحتاج لمزيد  التيبعض المجاالت  التطوير وفي

، ومن خالل هذين النموذجين تم بناء نموذج ء المعلم ومميزات وعيوب كل نموذجوالمداخل لمعايير جودة أدا
، وبعد ذلك استعرض اإلطار معنى  ركز على التمهين من أجل التمكينالعربيمتكامل للنهوض بالمعلم 

:  للمعلمالمهنيعايير وفق مراحل النمو ، وقسم لنا المهدافها والخصائص األساسية لهاالمعايير وفلسفتها وأ
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 حدد لنا بعض ، وأخيراًئ ومرحلة المعلم الممارس المحترفمرحلة اإلعداد ومرحلة التهيئة للمعلم المبتد
  .الخطوات المستقبلية

 الحقوقي، والنموذج التقني النموذج:  قام على تحليل النموذجينتكاملي  لمنهج وقد تم بناء هذا اإلطار وفقاً
تحدد  المعايير واعتبارها مبادئ حاكمة، والتأكيد على أهمية وجود  للمعلم الممارس المتفكرنسانياإل

 اتجاه تنمية المهنة من أجل فتح مسارات ومجاالت لترقى فيية المستويات المعرفية واألدائية واألخالق
  . خارج مهنة التدريس ، دون الحاجة إلى االنتقالالوظيفيالمعلمين والمعلمات للوصول إلى قمة الهرم 

وبناء أجيال  والمتعلم، يرمى إلى تحريك المنظومة التعليمية من أجل التمكين للمعلم التكامليإن هذا اإلطار 
  .وإنسانية أكثر حرية وديمقراطية عربيجديدة قادرة على العطاء من أجل بناء مجتمع 

  :يلي نأمل أن تتحقق فيما والتيملستقبلية وجنمل بعض اخلطوات ا
 .تفعيل المعايير ووضع سياسات داعمة لالرتقاء بجودة أداء المعلمين  •

  . االستفادة من رأس مال بشري عربي مؤهل •

 .المبادراترفع مكانة المعلم من خالل عدد من  •

  .العربيإنشاء جائزة المعلم  - 

 .بالمعلمتخصيص يوم لالحتفال  -

 .تأسيس منظمات تُعنى برعاية مهنة التعليم  -

 العربي؛ لدعم البحوث حول المعلم ت إلعداد وتأهيل وإرشاد المعلمين ومنتدياتميز إنشاء مراكز  - 
 .وتنميته ورعايته

 .ة أداء المعلمين ودعمهم في عملهمدعم بناء آليات ونظم لضمان جود  -

نمية البحوث الخاصة بهم  لتحسين بيئة العمل للمعلمين العرب من أجل تعربيإنشاء صندوق  -
 .العربييع إنشاء مراكز التميز للمعلم ، ودعم وتشجورعايتهم
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  الثانياجلزء 
 السياسات والربامج
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  :مقدمة

قدم الجزء األول من هذا الكتيب اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعلم العربي والمقاربة التربوية الحديثـة                

نهج تكاملي قام علـى تحليـل النمـوذجين التقنـي           لالرتقاء بمهنة التدريس، وقد تم بناء هذا اإلطار وفقاً لم         

والحقوقي اإلنساني للمعلم الممارس المتفكر، والتأكيد على أهمية وجود المعايير واعتبارها مبادئ حاكمة تحدد 

المستويات المعرفية واألدائية واألخالقية في اتجاه تنمية المهنة من أجل تمكين المعلم وبناء أجيال جديدة مـن    

ـ            المعلمين   ال فـي الـنمط التقليـدي       والمتعلمين ورفع شعار التمهين من أجل التمكين لـضمان تحـول فع

  .والبيروقراطي للتدريس نحو نسق متكامل لالرتقاء بمهنة المعلم

أما الجزء الثاني فيشكل نتاج المرحلة الثانية من العمل حول اإلطار االسترشادي للمعلم العربي حيـث يقـدم             

م في مراكز قيادية رزم من السياسات والمقترحات حول برامج ومشروعات ترتكز            لصناع السياسات ومن ه   

 أخرى تتطلب إنشاء هياكل مستحدثة علـى        على هياكل قائمة في األقطار العربية في بعض األحيان وأحياناً         

  . على المستوى اإلقليميمستوى المدرسة واإلدارة التربوية وعلى المستوى القطري وأخيراً

 24- 22ج من السياسات والبرامج والهياكل هي نتاج عمل فريق من الخبراء دام ثالثة أيـام مـن                هذه النماذ 

  :ميق التفكر واالبتكار حول ما يلي واستهدف هذا اللقاء تفعيل اإلطار االسترشادي من خالل تع2009يونيو 

 النموذج إلى للمعلمين مهنيال للتطوير التقني النموذج من للتحول المطروحة للرؤية الداعمة الثقافية البيئة -1
  .التمكين أجل من التمهين يحقق والذي الحقوقي اإلنساني

 مـع  للمعلمين المهني والتطوير األداء جودة نحو التوجه هذا لتحقيق المطلوبة والسياسات االستراتيجيات -2
 .الداعمة البرامج لبعض نماذج طرح

 .والالمركزي المركزي المستوى على المطلوب للتحول ومستمرة داعمة بيئة تؤسس التي الهياكل -3

  
  
  
  
  
  
  
  



 :Guiding Framework of Performance Standards for Arab Teachers        سياسات وبرامج:ر أداء المعلم العربياإلطار االسترشادي لمعايي
Policies and Programmes 

 
37

  :العربي الوطن يف باملهنة واالرتقاء املعلمني أداء تطوير حتديات
 لإلطـار  العربيـة  األقطـار  قبـول  ومدى العربي المعلم واقع على باإلطالع التفاعلية الورش في العمل بدأ

 المـصادر  مـن  بعـدد  االستعانة خالل من وذلك التربوية النظم لدى الفنية االحتياجات وتحديد االسترشادي
  :التالي في تتلخص المعرفية

 الـدول  قبـل  مـن  أرسلت والتي بالمهنة باالرتقاء المعنية التربوية والنظم المعلم واقع عن خلفية أوراق -1
  .العمل ورش أثناء به لالستعانة مجلد في تجميعها وتم األول اللقاء في المشاركة

ـ  للوقوف إرسالها تم التي لالستبانة األول اللقاء في ركةالمشا الدول من عشر استجابة -2  األوضـاع  ىعل
 .الراهنة واالحتياجات للمعلمين  التمهين مسار في للدول اآلنية

 .االستبانة استجابات على بناء العامة األمانة خبير من مقدمة تحليلية ورقة -3
  

مشاركة في اللقاء الثاني عن المعلـم       ومن خالل المناقشات والعمل الجماعي والعروض توصلت المجموعة ال        

قها إلـى اإلصـالح     العربي إلى قائمة من التحديات التي تواجه األنظمة التربوية في الوطن العربي في طري             

  :تتلخص في التالي

 الـضبط  على قائم نظام إطار في بيروقراطي سياق في يعمل موظف العربية الدول معظم في المعلم أن -1
 والمـشرفين  المعلمـين  من وأقرانه المتعلم مع وتسلطية هرمية عالقات في خلويد والجزاءات والتفتيش

 .عليه

 األقدميـة  خالل من يتأت والترقية االرتقاء وسبل الرسمي، االقتصادي وضعه يتدن من ييعان المعلم أن -2
 هالتوج هو الترقية نحو الوحيد والسبيل غائبة التدريس داخل المهني والتنوع التخصص وفرص الزمنية،

 .اإلدارة نحو

 يعبـر  أن مؤسسي وبشكل خاللها من يستطيع التي التربوية السياسات وضع في المشاركة آليات غياب -3
 .نظره ووجهة وضعه عن المعلم

 أداء لمعايير معلنة قوائم غياب في يتمثل كبير خلل من يتعان العربية الدول في المعلم أداء تقويم نظم أن -4
 .المعلم أداء وتطوير تقويم في الوطنية المعايير تلعبه الذي والحيوي مهمال الدور وضوح وعدم المعلم،

 قوية روابط إلى تفتقد حيث الجامعي وقبل الجامعي التعليم بين انفصال من يتعان العربية الدول معظم أن -5
 .التربية وكليات المدرسة بين

 :التالية المجاالت في الوطنية تهاقدرا وتنمية الفني الدعم إلى احتياجها العربية الدول غالبية أظهرت -6

 .المعلم قدرات لتنمية وطنية إستراتيجية إلى الحاجة •

 .المعلم أداء لتقويم مطورة ومعايير نماذج تصميم إلى الحاجة •

 .المعلمين وتدريب إلعداد برامج وتنفيذ وتصميم إعداد إلى الحاجة •

 .معلمال أداء تقويم مجال في والتطوير البحث جهود دعم إلى الحاجة •
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 .وتطويره المعلم أداء تقويم مجال في المتخصصين وتدريب تعليم إلى الحاجة •

 .المعلمين أداء تطوير خطط وضع إلى الحاجة •

 .واالجتماعية المهنية للحوافز نظام إقامة إلى الحاجة •

 علـه وج العربي للمعلم االسترشادي اإلطار ضوء في المعلم أداء لمراجعة استعدادها العربية الدول أبدت -7
 .العربية األقطار في المعلم تمهين سياسات لبناء أساساً

 الـسياسات  رسـم  عملية يعيق مما العربية األقطار في المعلمين حول المعلومات ندرة إلى الخبراء أشار -8
 .المهنيين من المجموعة بهذه الخاصة

 والنظريـة  لفكـر ا فـي  المساهمة حيث من الدولية الساحة في العربي الوطن غياب على الخبراء اتفق -9
 .التربوية

 اإلجرائية والبحوث الكيفية أو الكمية منها سواء التربوية العلمية بالبحوث االهتمام ضعف الخبراء الحظ -10
  .التعليم مجال في السياسية القرارات اتخاذ ودائرة عملية يتغذ قد التي

  

 مجموعـة  توصـلت  االسترشـادي  لإلطار العميقة القراءة ضوء وفي تحديدها، تم التي التحديات على وبناء
 المهنيـة  بالتنمية النهوض سياسات ومقومات أسس وضع إلى ومكثفة مصغرة عمل ورش خالل من الخبراء
 والهياكل والبرامج واآلليات المشروعات شكل أخذت التي الحلول من مجموعة ضوئها في ووضعت للمعلم،
 توصل الذي اإلصالحية والمرحلة فيه يعمل الذي العربي القطر سياق يالئم ما القرار صاحب منها يينتق كي
  .شامل تربوي تحول إطار في مهنياً وتنميته المعلم بأداء االرتقاء من متكامل إطار بناء في القطر هذا إليه

  

  :أسس ومقومات سياسة النهوض بالتنمية املهنية للمعلم
 عـدد مـن األسـس    ى وهياكلها علمن الضروري أن تعتمد سياسات التنمية المهنية المنشودة وبرامجها،        

  :والمقومات، من أهمها ما يلي

بناء منظومة شاملة للتنمية المهنية المستدامة مدى الحياة في ضوء معايير إنسانية لتحول المعلمين مـن                 •
ء مهني يركز على المعرفة الواسعة، ويسعى إلـى بنـاء           األداء البيروقراطي والوظيفي للتدريس إلى أدا     

 .معارف جديدة

 تطوير أداء المعلم ال يمكن أن يتم بصورة فاعلة ومثمرة إال في سياق رؤيـة واسـتراتيجيه وطنيـة                 أن •
متكاملة وشاملة للتنمية المهنية للمعلم، تبدأ بتحديد أولويات األهداف ومعـايير جـودة األداء المرجـوة،                

برامج التنمية المهنيـة     ربط هذا كله بأساليب تصميم       ىلبيانات حول المعلمين، والعمل عل    وأساليب جمع ا  
وترقية المعلمين ومكافأتهم، ومن ثم  ينبغي أن تقوم الحكومات الوطنية فـي الـدول العربيـة بتطـوير         
إستراتيجية التنمية المهنية للمعلم، في إطار تكامل خطوات وإجراءات تحقيق جودة األداء كجـزء مـن                

 .اإلستراتيجية العامة للتعليم الوطني
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 للمعلم تتم بتكامل عناصر عدة، أهمها توافر المعرفة والثقافة، والمستوي االقتـصادي             أن التنمية المهنية   •
وكل هذه العناصر ال تتحقـق      . المناسب، والمشاركة اإليجابية تربوياً واجتماعياً، والبيئة الصحية السليمة       

 التربويـة   والقيادات االنتقال بالمعلمينىلمهنية ذات جودة عالية، قادرة علإال مع وجود منظومة للتنمية ا     
ـ    النهل من المصادر والثقافات المختلفة، ومن التقوقـع والفر         ىمن االنغالق الفكري إل     العمـل   ىديـة إل

 .الجماعي

أن تطوير منظومة التنمية المهنية في الدول العربية ال ينبغي أن تنعزل بأي شكل عما يحدث في العـالم                    •
ب وبكفاءة لالحتياجات االجتماعية والتدريبية للمعلمين،      من حولنا وعليه، فهذه المنظومة يجب أن تستجي       

 رؤيـة   ىالمستجدة، ومن ثم تبرز حاجتها إل     وللحاجات واألدوار والوظائف المتغيرة، وللفرص اإلقليمية       
 طرق التعلـيم والتقيـيم      ىجارب العالمية الناجحة، تنعكس عل    ونظرة مستقبلية، مقترنة باالستفادة من الت     

 .والترقيات وغيرها

أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأن أي تطوير البد وأن ينبع من خالله، فهو صانع التطوير األول            •
 استعادته لمكانتـه    ىالنظر في وضعه المادي، والعمل عل     وعليه، فالبد من تطوير قدراته الفنية، وإعادة        

 .األدبية في المجتمع
  

  :الرؤية املستقبلية والسياسات
ألسس والمقومات المذكورة آنفاً ، فإن رؤية تطوير منظومة التنمية المهنية في الدول العربية            ا ىاستناداً إل 

  :تعتمد على السياسات التالية

 .انتقاء أفضل العناصر لاللتحاق بكليات التربية •

  .إتاحة التدريب والخبرة التشاركية وتعليم األقران لتعزيز بناء عالقات داعمة للمعلم والمتعلم •
  .مج تكفل التقويم الذاتي للمعلم ومع كافة األطراف التي تساهم في بناء الثقةوضع برا •
 –الخبرات  ( جمع البيانات حول أداء المعلم       تقويم مستوى أداء المعلم باستخدام أساليب ووسائل ومصادر        •

 ....). االختبارات – التقويم الذاتي –المالحظة الصفية 

 .وضاع والحوافز المهنية واالجتماعية واالقتصادية للمعلمينوضع نظم تعمل على التحسين المستمر لأل •

 .إيجاد نظام لترخيص المعلمين لمزاولة المهنة •

إتاحة الفرص الكاملة لنقابات وروابط المعلمين في المشاركة في وضع سياسات التنمية المهنية وتقييمها                •
 .من أجل االرتقاء بتمهين وتمكين المعلمين

  .ين في الحقوق بناء على التخصصات والمراحل التدريسية والنوع االجتماعيعدم التمييز بين المعلم •
تعزيز مشاركة شركاء التنمية من أجل تطوير التعليم ووضع معايير المهنة وسياسات التقويم والترقيـة                •

  .والتنمية المهنية المستدامة
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ية واضحة، واعتمـاداً علـى       ألسس مهن  دعم وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة ألداء المعلمين استناداً        •
 .التقويم الذاتي، وضمان الشفافية

 .إنشاء هيئة اعتماد عربية لكليات التربية •

 .ي مجاالت التنمية المهنية للمعلمدعم جهود البحث والتطوير ف •

 .دعم تعليم وتدريب المتخصصين في مجال تقويم أداء المعلم وتطويره •

 تـأليف  ، )mentor(، معلم خبير، مدرب، مرشد تربوي      معلم حديث (استحداث مسارات جديدة للمعلمين      •
 .ووضع معايير لها... ) مناهج، قيادة تربوية، 

تصميم برامج مستحدثة لسد الفجوة بين اإلعداد الحالي للمعلمـين والتطـوير المنـشود وفـق اإلطـار                   •
مع العمل على تأهيل االسترشادي لمعايير المعلم وتنفيذها باالشتراك مع شبكة مختارة من كليات التربية،        

 .المعلمين للقيام بالبحوث ونشرها

تعزيز سياسات العمل على التعاون العربي في مجال التنمية المهنية للمعلم، وتبادل الخبرات والحـراك                •
  .الجغرافي بين المعلمين في الدول العربية
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  :واهلياكل املشروعات
   :قترحةالم والمشروعات للبرامج األساسية المرجعية

 المهنية التنمية تستهدف التي والمشروعات البرامج لجميع األساسية المرجعية هي العربية الدول جامعة •
 وبالتعـاون  )األلكسو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     مع بالتنسيق االسترشادي اإلطار لتفعيل
   . الدوليين الشركاء مع

 والبحـث  والتعلـيم  التربية إدارة بواسطة تكوينه يتم خبراء لسمج المشروعات ومتابعة بتسيير ويقوم •
 .العربية الدول بجامعة العلمي

  

  

  

  

  

  
  

  :آليات تنفيذ المشروع 

يبدأ هذا المنتدى في  شكل مشروع تثقيفي للمعلم العربي تشرف عليه األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة،              

واإلقليمية، ويبدأ في مراحله األولى بالتجريب علـى نطـاق          وتحتضنه بعض الجامعات والمؤسسات الدولية      

منتظمـة  ) سينمارات( شكل ندوات محدود، ثم يأخذ في التوسع مع إثبات النجاح وتوفير التمويل، وقد يبدأ في        

سـكندرية،  ومكتبة اإل) Anna Lindh Foundation –آنا ليند (مؤسسات قائمة بالفعل مثل مؤسسة تابعة ل

مثل المراكز الموجودة في تونس والجزائر، ومن الممكن أن يبدأ هذا المشروع في              معلمينومراكز تدريب ال  

عدد من الدول المقدمة على تطوير معلميها والراغبة في إيجاد فرص لتبادل الخبرات بين المعلمين العرب في 

  .تجمعات جغرافية مثل المغرب العربي، ودول المشرق، ودول وادي النيل، ودول الخليج
  

  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

 إلـى   يالصانع للمعرفة والمنتم   الثقافة الراهنة للمعلمين العرب والتي ال تدعم التحول إلى معلم المستقبل           •
 .مهنة راقية

 .معلمينقلة فرص التنمية المهنية والثقافية المطروحة لل •

  فكري للمعلم العربياملنتدى ال: املشروع األول

وهو مؤسسة فكرية غير حكومية مستقلة تضم المعلمين والقيـادات التربويـة والمهتمـين              

 .بالشأن التربوي وروابط ونقابات المعلمين ومؤسسات إعداد المعلم ونشطاء المجتمع المدني
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حتياجات التنمية المهنية والثقافية للمعلمين في الدول       ضعف جهود البحث والتطوير الذي يستهدف تناول ا        •
 .العربية

  .لعربي التربوي في الساحة الدوليةغياب الفكر ا •
  

  :الهدف العام للمشروع 

للتحـول نحـو    يساعدهعلى المفاهيم الحقوقية واإلنسانية والتشاركية، و   يقوم  بلورة فكر تربوي للمعلم العربي      

وحقوق اإلنسان والعدالة والديمقراطية، من خالل خلـق بيئـة ثقافيـة     واطنةمع المعرفة وتكريس قيم الم  مجت

داعمة لتحول المعلمين من األداء البيروقراطي والوظيفي للتدريس إلى أداء مهني يرتكـز علـى المعرفـة                 

التربية بالعلوم االجتماعية األخرى، ويسعى إلى بناء معارف جديدة، حيـث يتحقـق للمعلـم      الواسعة، وربط   

  .ة المشاركة في صناعة هذه المعارف وتأسيس الثقافة الجديدة فرص
  

  : األنشطة

 .عقد ندوات ومؤتمرات ثقافية ومعرفية •

 . التربويةإجراء البحوث والدراسات التي تعنى بالفكر والثقافة •

  .من بناء فكر جديد لعالم جديد التي تمكنناالتجارب الدولية في المجال التربوي واالنفتاح على  •

والتـشبيك بـين كافـة     رات تدعم فكرة الشراكة والتواصل    ء مواقع الكترونية للمعلومات لتبادل الخب     إنشا •
  .القطرية والعالميةالمنتديات 

  .بناء منتديات فرعية •
ت لالرتفـاع   إنشاء آليات تواصل مع البرلمانين العرب في مجال التعليم بشأن التـشريعات والموازنـا              •

 .بمستوى المعلم العربي

  .راتيجية إعالمية تؤكد على إعطاء المعلمين صوتبناء إست •
  

  :مؤشرات النجاح واالستمرار

مجلس خبراء منبثق من األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمـشاركة منظمـة              يقوم بمتابعة المشروع   •
 .األلكسو

المجلس هو الذي ينسق بين الجهات المشاركة من جامعات ومؤسـسات، ويوجـه العمـل مـن حيـث                    •
 .عات المطروحة والمتحدثين األساسيين بالمنتدىالموضو
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

الحاجة الملحة والمهمة إلعادة بناء منظومات التقويم والتنمية المهنية في بعض الدول العربيـة، والبـدء                 •
 يتوافر لها هذه القوائم، وتطوير الوثـائق فـي      بتصميم قوائم معايير مهنية ألداء المعلم في الدول التي ال         

 .الدول التي بدأت في هذا االتجاه

 أدوات علمية دقيقة مصممة وفق معايير الجـودة         ىت والمعلومات حول أداء المعلم عل     عدم اعتماد البيانا   •
دقة وذات  يمثل تحدياً مهماً يحول دون تطوير سياسات التنمية المهنية، األمر الذي يتطلب بناء أدوات صا              

 .جودة عالية في هذا المجال

ي مجـاالت التنميـة المهنيـة        أولويات البحث والتطوير ف    ىادر العربية المؤهلة والمدربة عل    غياب الكو  •
 .يل الخبراء في هذا المجال مواجهته بتأهىمل األكاديمية العربية للمعلم عل، األمر الذي تعللمعلم

 

  :آليات تنفيذ المشروع 

األكاديمية المهنية للمعلمين في مـصر، وأكاديميـة   : خالل أكاديميات قائمة بالفعل مثل من   وعيبدأ هذا المشر  

 فـي هـاتين     ويمكن التوسـع  وذلك بإضافة مهام ألعمالهم على المستوى اإلقليمي،        ،  الملكة رانيا في األردن   

، وفى بداية التجربة قد     اً الحق يتم وصفها األكاديميتين من خالل فروع إقليمية تقوم بعدد من المهام التي سوف            

االتحاد األوربي لدعم التنسيق بين المؤسستين فـي جمهوريـة          : يكون من المفيد االتصال بجهات دولية مثل      

مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية لبناء الجسور بين هاتين المؤسستين ومؤسسات تقوم بمهام شـبيهه               

  .األمريكية واألسيوية في الدول المتقدمة في القارات األوروبية و
 

  :األنشطة

  :على المستوى اإلقليمي  -1
وضع خطط وبرامج وسياسات ترتكز على البحوث التي تم تقييمها لالرتقاء بـالمعلم العربـي خاصـة                  •

 .وتشكيل بوتقة لمناقشات السياسات التربوية في الوطن العربي. والتربية عامة

  األكادميية العربية للمعلم والدراسات الرتبوية: املشروع الثاني

ربية في الوطن العربي يعمل على تأسيس تواجد تربوي عربي على مستوى مركز لقيادة الت

  .العالم، يعنى برفع المستوى المهني للمعلم العربي
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لحالي للمعلمـين والتطـوير المنـشود وفـق اإلطـار           تصميم برامج مستحدثة لسد الفجوة بين اإلعداد ا        •
االسترشادي لمعايير المعلم وتنفيذها باالشتراك مع شبكة مختارة من كليات التربية، مع العمل على تأهيل        

 .المعلمين للقيام بالبحوث ونشرها

 العمل على تطوير نظرية تربوية عربية مرتكزة على قيمنا وأفضل الممارسات فـي الواقـع العربـي                 •
 .واالتجاهات العالمية المعاصرة

 .مع منظمات دولية تُعنى بالتربية في الوطن العربي لتفعيل التوأمة وتبادل المهام والخبرات إقامة عالقات •
 

 :على المستوى الوطني  -2

، وعند تنفيـذ القـرار،      )صانعي القرار، ومتخذيه  (إيجاد هياكل لتوفير معلومات للمعلمين ودائرة القرار         •
 .وتقويمه

لربط بين الدراسات والبحوث اإلجرائية الكيفية والكمية على مستوى المدرسـة والـسياسات التربويـة               ا •
 ).صناعة القرار(

 .وضع سياسة تتيح للمعلمين فرص التفكر وإجراء بحوث لتطوير التعليم •

 بحسب  ، ويتم تحديد الفجوات والنواقص في اإلعداد       المعايير المطروحة  تقييم برامج إعداد المعلمين وفق     •
 ية في اإلطار االسترشادي الذي يرم     مدى موافاة هذه البرامج بالمهارات والمعارف واالتجاهات المطلوب       

 .إلى التمهين من أجل التمكين

فر لـدعم   اما عناصر اإلعداد التي يجب أن تتو      : لويات الفجوة وفق أكثرهم تأثيراً، فالسؤال هنا      تحديد أو  •
 م؟الحديث في تطوير مهنة التعليالتوجه 

لسد ... ) ت شهرية تعليم عن بعد، سيمنارات، لقاءا    (تنفيذ برامج التنمية المهنية بأشكال ابتكارية متنوعة         •
 .الفئات وفق ظروف وسياقات متباينة، ولضمان الوصول إلى جميع أولويات الفجوة

 بؤر مضيئة   ، فهذه الفكرة تنبع من أن هناك      تكزة حول التجارب الناجحة ودعمها    إنشاء مراكز التعلم المر    •
 بالمبادرات الناجحة بجعلها مراكـز      يتم االسترشاد وخضراء وسط األزمة التربوية المعممة، وينبغي أن        

، وتتبع هذه المراكـز     ل عناصر النجاح وإمكانية التعميم    تعلم لتبادل الخبرات وإدارة البرامج التعليمية حو      
 .و مراكز بحوث أو أكاديميات مهنيةجامعات إقليمية أ

 . best practicesمراكز التعلم المرتكزة حول التجارب الناجحة عبر العالم تشبيك  •

القيام بدراسات مقارنة بين مراكز التعلم ودعم تبادل الخبرات بينها مع األخذ في االعتبار خصوصية كل                 •
 .منها

  :على مستوى المدرسة  -3
 .تدريب المعنيين على االستفادة من المعلومات وتحليلها •

 .البرامج في هذا الشأنفيذ الخطط وتن •

 .تصميم برامج تدريب وتعلم حول التجارب الناجحة •
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

تزال مشاركة المجتمع المدني ونقابات المعلمين ورجال األعمال في تحديد سياسات وقرارات تطوير              ال  •
تبدو فيها    حد بعيد ال   ى شكلية إل  – في كثير من الدول العربية       –ن  التعليم والسيما التنمية المهنية للمعلمي    

 .التعليمآراء أعضاء المجتمع المدني مؤثرة وفعالة في تطوير 

 وبهذه الصفة   اجتماعية،إن تطوير التعليم وتحقيق التنمية المهنية الشاملة للمعلمين هو تغيير ثقافي ومهمة              •
 .المعنيـة  ومشاورة من جميع األطـراف االجتماعيـة         لنطاق،افإنه يحتاج إلي مشاركة مجتمعية واسعة       

والمجالس الوطنية للتعليم المقترحة هنا يمكنها أن تسد هذه الفجوة وتزيل التناقضات بين سياسات التعليم               
 .الرسمية ومتطلبات واحتياجات المجتمع المدني التعليمية والثقافية

 

  :األنشطة

 .ليم وبناء آليات التشاركيةت التعإدارة حوارات وطنية حول سياسا •

 . مجال التعليمفيالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والمؤثرة  •

 . والقطاع الخاصالمدنيالتنسيق بين مؤسسات المجتمع  •

 . والقطاع الخاصالتعليميالتوازن والتناغم بين القطاع العام  •

/ سوق العمـل    / ن للحياة   عداد المتعلمي  تتعلق بتمهين المعلم وبناء قدراته لمواكبة إ       التيوضع السياسات    •
 .المواطنة

 يحتاجها المتعلم لمواجهة الحياة التيبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلى لتنظيم البرامج التعليمية  •
 .العملية 

 .وضع التوجهات العامة لسياسات التعليم وإعداد المعلمين •

 .مراجعة ميزانيات التعليم •

 .وطلب تقارير مفصلة عن بعض الجوانب عند الحاجةمتابعة تنفيذ السياسات  •

 .تقديم التوصيات والمقترحات •

 .نشر نتائج أعماله •

 

  اvلس الوطني للتعليم: املشروع الثالث

وهو مؤسسة تضم ممثلين عن عمداء كليات التربية ووزارة التربية والتعليم و نقابة 

وأهالي التالميذ ومؤسسات المجتمع المدني ) المدراء( س المعلمين وشبكات تجمعات المدار

مع وضع معايير محددة . وهيئات االعتماد والجودة و القطاع الخاص وخبراء وطنيين

 . يضمن صحة التمثيل واالستقالليةوشفافة الختيار األعضاء بما
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

 . الصفوف الدراسيةفي أداء المعلمين ينقص الخبرة وتدن •

 .سة العملية للمهنة الممارفي للمعلمين والتحديات النظرياالنفصال بين اإلعداد  •
  

  آليات تنفيذ المشروع

 .الشبكة إلى لالنتماء طوعاً والمتقدمة المبادرة المتجاورة المدارس من محدود بعدد الشبكة تبدأ •

 .المشاركة لألطراف خدمات من تقدمه وما إنجازات من تحققه ما وفق عملها ونطاق الشبكة حجم يتطور •

 .المجاورة المدارس من أخرى من مجموعات cluster بتكوين " رائدة " مدرسة كل تقوم •

 الفيـديو المـؤتمر ب   اإلنترنـت،  على موقع: مثل أخرى بوسائط خدماتها كل الشبكة تتيح ذاته الوقت في •
(video conference)، الخ .. المطبوعات السنوية، اللقاءات. 

 الطبيعيـة،  لمحميـات ا الثقافـة،  قـصور  األهلية، الجمعيات ( األخرى المدني المجتمع لمؤسسات يمكن •
 .الشبكة خدمات نطاق لتوسيع لها المنتسبة المدارس من مجموعاتها تكون أن ) الخ ...العامة المكتبات

 .أخرى جهة على جهة من سيطرة وال بيروقراطية بال شراكة مؤسسة •

 تنـاقش  ) المديريـة / المحافظة ( الوسيط المستوى على والتخصصات األطراف متعددة تربوية مجالس •
 .التعليم ضاياق

 كليـات  ومنهـا  أخـرى،  أطراف مع) اتفاقيات (تعاقدية عالقات في الدخول على قادرة مستقلة مدرسة •
 .التربية

 مجموعـات  مـستوى  على مصغرة مهنية روابط (بعينها دراسية مواد تعليم لتطوير متخصصة منتديات •
 .)التعليمية واإلدارات المتجاورة المدارس

 العـام  األعمـال  وقطاع الخاص القطاع فيه يشارك( الجديدة التخصصاتو العمل سوق بحاجات مرصد •
 ).المدني والمجتمع

 المعلم أحوال تحسين إلى أدت المدرسة وكليات التربية   بين للشراكة وناجحة مبرهنة تجارب وترويج نشر •
 .وخارجه العربي العالم داخل من التعليمية، والعملية

  

  شبكات الرتابط بني املدارس وكليات الرتبية: الرابعاملشروع 

 المحلى للمدرسة وتأمين االحتياجات عند اإلمكان، وهـذه الـشبكات           المجتمعيدعم  لتنسيق ال 

/ علـى مـستوى المحافظـة   (لمعلمين بالمدارس المجاورة لهـا  تربط كليات التربية وإعداد ا   

  . تقدمهاالتيوفق إمكانيات الكلية والخدمات ) المديرية
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  :األنشطة

 .والمدارس الكلية من كل فى المتناظرة التخصصات ذوى األساتذة بين مباشرة اتصال قنوات إنشاء •

 .وموضوعاتها للمدارس العملي والتدريب اإلعداد عمليات تنسيق •

 .التربية كلية على المدارس قبل من المشتركة والدراسات البحوث موضوعات اقتراح •

 .تطويرها أجل من وتقويمها الممارسات تحليل •

 .يواجهونها التي القضايا مناقشة في بالمدارس المعلمين بمشاركة توحمف إلكتروني موقع إنشاء •

 .والمشكالت الخبرات لتبادل ) منبر / منتدى ( دورية اجتماعات عقد •

 التربيـة  كليـات  بـين  التواصل تحقيق في video conference الفيديوب مؤتمرات تسهيالت من االستفادة •
 .والمدارس

خل الصف المدرسي لطلبة كليات التربية وإيجـاد إرشـاد تربـوي            تطوير فرص للممارسات العملية دا     •
 مشترك بين المدرسة والكلية

 ).التخصصات حسب (المواد معلمي قدرات لتطوير المتخصصة المنتديات نشاطات تنظيم •

 .والخاص العام والقطاعين المدني المجتمع مع الشراكات تنظيم •
  

   :التربية بكليات عالقتها في للمدرسة أدوار

  . وضع الئحة المؤهالت المطلوبة من الطالب والمعلمفيشارك ت •
  . تحديد وتقييم طرق اإلعداد والتقييمفيتشارك  •
  . تصميم ووضع وتقييم برامج إعداد المعلمينفيتشارك  •
  . كليات التربيةفي برامج تقييم الطالب فيتشارك  •
  .يجب دراستها التيتزود كليات التربية باالحتياجات البحثية واقتراح الموضوعات  •
 . لطلبة الكلية وأساتذتها وباحثيهاالميداني المختبر هيالمدرسة  •

  :بالمدارس عالقتها في التربية لكليات أدوار

 .يمراجعة الجانب البيداجوج •

  .مراجعة محتوى المناهج •
  ). التخرج حديثي( تطوير آليات فعالة لتقييم الطلبة المعلمين •
  . والتدريبالنظريالربط بين  •
  .المدرسة على تقييم التالميذ واألساتذةمساعدة  •
  .مساعدة المدرسة على تحليل ممارساتها التعليمية واإلدارية من أجل تطويرها •
  .على التواصل مع نظار وإدارات المدارس) المعلمين ( تدريب الطالب  •
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

 . أساسها في الدول العربيةىمجال إعداد المعايير وتقويم أداء المعلم علقلة الخبرات المؤهلة في  •

ندرة الكوادر الفنية وضعف القدرات الالزمة لوضع السياسات وبناء مؤسسات تقويم أداء المعلم وتنميتـه    •
  .مهنياً

  

         :للمشروع العام الهدف

ـ      ل يتوافر فيها مستويات ع    الوطنيبناء كوادر مدربة على المستوى         مجـال   ييا من الثقافة والفكر والتقنية ف

  .تطوير المعلم وتقويمه
  

   :األنشطة

كـوادر تـستهدف اإلعـداد لمرحلـة التحـول          / برامج تدريبية متكاملة لتدريب قيادات      / تصميم حزم    •
 .واالستمرار 

 لمهنـي ا تدعم تحول المعلم من النمـوذج        التيتدريب كوادر قيادية قادرة على بناء البرامج والسياسات          •
 ووضـع البـرامج   – اإلرشـاد  – البحـث  – المتابعة –التدريب (  إلى آخر أكثر تعددية يشمل   التقليدي

  ... )  التقويم –والمفاهيم 
نات ووضـع بـرامج     إعداد كوادر قادرة على تعميم قوائم المعايير وأدوات القياس وتطبيقها وتحليل البيا            •

 .اسبية والحوافز والترقيات، وبناء نظم المساءلة والمحالتدريب المالئمة

 .اإلنسانيإصدار النشرات والحقائب التدريبية لبناء كوادر التحول إلى النموذج  •
  

    :واالستمرار النجاح مؤشرات

  . اتجاه مجتمع المعرفة فيكوادر مدربة تقود عملية التحول والدفع المستمر  •
  .شبكة قومية من الهيئات الداعمة لهذه المراكز  •
 . والتقويم المستمر للعمل نظم ضمان جودة •

  مراكز كوادر تنمية املعلمني: اخلامساملشروع 

 هذه الشبكة وزارات التربية في ويشارك العربية، البلدان في شبكة إقليمية ذات فروع يوه

 وجامعة الدول المدنيوالتعليم وكليات التربية وأكاديميات التنمية المهنية ومنظمات المجتمع 

  .العربية
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

 تحقيق ىوالحاجة إل،  المركزية لتقويم المعلم وتدريبهكثرة المشكالت والتوترات الشائعة في النظم العربية       •
م فيـه إسـناد مـسئولية    فالنظام التربوي الفعال هو الذي يت    "  أساس المدرسة    ىاإلصالح القائم عل  " مبدأ  

. معلومات األوفر حول موضوع القرار األشخاص ذوي ال  ىية واتخاذ القرارات الخاصة به إل     التنمية المهن 
 التدريبية وسـبل    والمعلمون في المدارس بمستوياتهم المختلفة يعرفون أكثر حول مستوياتهم واحتياجاتهم         

 .وتقويمهولية تخطيط برامج تقويم األداء ومن ثم من األفضل أن يترك لهم مسئ. تنمية مهاراتهم

 واالستفادة مـن    واجتماعياً، تعزيز تفاعل المعلمين مهنياً      ىت التنمية المهنية في المدارس عل     تساعد وحدا  •
   .المستمرة وتوجيه أقرانهم في مسيرة التنمية المهنية البعض،خبرة بعضهم 

  

         :للمشروع العام الهدف

ة مهنية داخل المدارس العربية وتقود عمليات التدريب والتقويم للمعلمـين للوفـاء             إعداد وتصميم برامج تنمي   

  .بوثائق المعايير المهنية الوطنية
  

   :األنشطة

  .المتعلم إطار محورية فيتطوير العالقة بين المعلم والمتعلم  •

 . التعلم وإتاحة مصادر المعرفة والثقافة وربط المدرسة بالمجتمع نواديإنشاء  -

 إجراء البحوث المهنيـة واالجتماعيـة داخـل وخـارج     في والمتعلمين للمعلمين قاعدة المشاركة    توسيع -
  .المدرسة

  

 . للمعلم المهنيتوفير بيئة مدرسية داعمة للنمو  •

 .ومقيميناكتشاف القيادات التدريبية بين المعلمين للعمل كمدربين ومرشدين وباحثين  -

 مجـال المعـايير والتقـويم والترقيـات     فيمستجدات الوطنية توفير المعلومات المالئمة للمعلمين عن ال     -
 .والحوافز

 .إصدار النشرات الدورية  للتنمية المهنية والثقافية للمعلمين  -

  وحدات التنمية املهنية يف املدارس: السادساملشروع 

يادة مدرسية ومجموعة من المعلمين المحترفين وقيادات المجتمع وتتشكل هذه الوحدات من ق

  .المهنيةالمحلى ذات االهتمام بالتنمية 
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 . للمعلمين المهني تستهدف النمو التيتنظيم الدورات التدريبية  -

اح المدرسة علـى    عقد لقاءات وأنشطة متنوعة مع أعضاء وقادة المجتمع المحلى من أجل مزيد من انفت              -
 .يالمجتمع المحل

 

 . الميدان وتطوير أدائهم فيمتابعة المعلمين  •

( تحديد االحتياجات التدريبية المهنية للمعلمين وذلك باستخدام أساليب علمية دقيقة لجمع البيانات المتنوعة  -
ضـع هـذه     و فـي ومشاركة المعلمـين    )  االختبارات   – الذاتي التقويم   – المالحظة الصفية    –الخبرات  
 .األدوات

 . إلعداد البرامج التدريبيةتحليل نتائج التقويم وتحديد مواطن القوة والضعف تمهيداً -

عقد جلسات ولقاءات مع المعلمين لتقديم تغذية راجعة عن أدائهم ، وتصميم البرامج التدريبية المالئمـة                 -
 .وتنفيذها

  

  .ء المعلمين  ضوء واقع أدافيالتطوير المستمر لبرامج التنمية المهنية  •
 .المهني المدرسة لتبادل الخبرات الناجحة فيما بينهم حول األداء لمعلميعقد ندوات  -

 المجتمع المحلى على مستوى اإلدارات التعليمية لتبـادل        في المدارس   معلميتنظيم زيارات ولقاءات بين      -
 .الخبرات والممارسات الجيدة والتحاور حول تطوير أداء المعلمين 

مستمرة لمدخالت ومخرجات وحدات التنمية المهنية للتأكد من مطابقتها ألعلـى مـستويات             المراجعة ال  -
 .الجودة 

 .إجراء البحوث المستمرة حول أساليب تحسين طرق التعليم والتعلم  -
  

    :واالستمرار النجاح مؤشرات

  .قدر كبير من االبتكار والتجديد لعمل هذه الوحدات •
 .المدرسةع بمسئوليات الوحدة داخل كوادر من المعلمين المؤهلين لالضطال •

  .قوى مجتمعية داعمة ومناصرة للتجديد والتطوير  •
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  : التحديات الراهنة التي يساعد المشروع في مواجهتها

أضـعف حلقـات     ن في عمليات تطوير التعليم تعد     تؤكد الدراسات والتقارير العلمية أن مشاركة المعلمي       •
، ومن ثم هناك مقاومة من قبل المعلمين والتربـويين حـول            ية في الدول العربية   لتنمية المهن منظومات ا 

 . وضعها فيااللتزام بمعايير لم يساهموا 

  :األنشطة 

  :على المستوى اإلقليمي  -1
 .العرب التعليم لوزراء المؤتمر القادم في االسترشاديتعميم اإلطار  •
 

 :الوطنيعلى المستوى  -2

لمعلم وتقييمه يشارك فيه معلمون، مديرو مدارس، موجهون، قيـادات          إجراء حوار وطني حول معايير ا      •
 .اإلعالمتربوية، أولياء أمور، رجال أعمال، 

أكاديمية المعلمـين  : مراجعة معايير المعلم من خالل المؤسسات القائمة، مثل    / خلق آلية تشاركية لوضع    •
، ومراكز  الخليجية العربي لدول    في مصر واألردن، ومراكز التحديث في المغرب العربي، ومكتب الترب         

، وقد يقوم بإدارة هـذا الحـوار        عربية، وغيرها من الجهات المعنية    البحوث التربوية في بعض الدول ال     
 )  للتعليمالوطنينظر مشروع المجلس أ( للتعليم الوطني المجلس القومي

 مرشـد   مدرب،ير،  معلم حديث، معلم خب   (وضع سياسات الستحداث مسارات جديدة ومستويات للمعلمين         •
 .ووضع معايير لها ...) تربوية،، تأليف مناهج، قيادة )mentor(تربوي 

من تفعيل معايير الهيئـة    ) المعلمون والمهنيون التربويون  (إعداد سياسات وبرامج لتمكين الهيئة التعليمية        •
 .التعليمية

 مثـل وحـدة     بـذلك،  هياكل للقيام    إعداد سياسات لتشجيع الهيئة التعليمية على تبني التقييم الذاتي وإيجاد          •
 .المدرسةالتدريب والجودة على مستوى 

 .إعداد سياسات لتشجيع الهيئة التعليمية للحصول على شهادات الترخيص لمزاولة المهنة •
   

 ومراجعة معايري املعلم /وضع آليات تشاركيه إلعداد: السابعاملشروع 
   اإلطار االسرتشادي وتعميمهاوفقوتقييمه 

 في صناعتها وبناء المعرفة حول إدراك المعلمين أن مهنة التعليم هي ملك لهم يشاركون

تقويم وفق قواعد شاركوا في /ممارستها ويؤدونها بالتزام ذاتي داخل منظومة المحاسبية

 .وضعها
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  :على المستوى المحلى -3
 المشاركة في الحوار الوطني حول معايير المعلم وتقييمه يشارك فيه معلمون، مديرو مدارس، موجهون،              •

 .اإلعالمقيادات تربوية، أولياء أمور، رجال أعمال، 

 .االسترشادي ضوء اإلطار في تقييم تنفيذ المعايير على مستوى المدرسة ومراجعتها  •

بعد المشاركة في وضع السياسات الخاصة بتطوير مهنة المعلمين العمل على تفعيلها في المدرسة  مثـل            •
، مرشـد   مـدرب  ،ردة للمعلمين معلم حديث، معلم خبي      الجدي السياسات المتعلقة بالمسارات والمستويات   (

 )اهج، قيادة تعليمية وسياسات أخرى، تأليف من)mentor(تربوي 

وضع برامج تنمية مهنية لمساعدة الهيئة التعليمية على تفعيل معايير المعلم وإنشاء آليات للتـشبيك بـين     •
 .ين المعلمين والمهنيينالمدارس وبعضها إلتاحة مساحات التعلم وتبادل الخبرات ب

كـأداة  ) portfolio( واستخدام الملـف المهنـي       إعدادتوفير فرص تنمية مهنية لتدريب المدارس على         •
 . وعرض تلك الملفات في المجالس المدرسيةمهنيا،للتطوير والتقييم واالرتقاء 

  

ها في اللقاء الثاني عن      تحديد ىياكل التي توصل خبراء التربية إل     تلك هي بعض السياسات والمشروعات واله     

علم العربـي خـالل     والتي يعتقدون أنها مهمة لتطوير قدرات الم       ) 2009 يونيو   24 – 22( المعلم العربي   

ها قضية تربويـة أو اجتماعيـة        أن ىيجوز النظر إليها عل    ، خاصة وأن تنمية المعلم مهنياً ال      المرحلة القادمة 

ـ     ىلدرجة األول وتنموية وحضارية من ا   ، بل قضية سياسية     فحسب  عليـه  ىإذ أنها األساس الذي يمكن أن يبن

 التـي  مجموعة من المشروعات والتوجهـات       مام الدول العربية  م في الوطن العربي ومن ثم فأ      مستقبل التعلي 

جب أن  ، فالتقدم في تحقيق هذا اإلصالح ي      الدول العربية  في المرحلة اإلصالحية    يالءميمكن االنتقاء منها وما     

 .جاح أو مالءمة السياسة التعليمية نىقياس األهم لمديكون هو الم
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