تقرير عمل اللجنة التوجيهية برئاسة
بروفسور مرمي بن ﭘـيرتس وبروفسور لي شوملان

ا لبحث

معلمون رائدون كوكالء حتسني في
جهاز التربية والتعليم

ا لتطبيقي

باالعتماد على توصيات الطاولة املستديرة

في

برئاسة الدكتور نير ميخائيلي

ا لتر بية

ر ّكـزت املادة وحررتـها :أوريت سومر

עיצוב עטיפה:

مبادرة البحث التطبيقي في التربية
األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم

تـقـريـر عـمـل الـلـجـن ـة الـت ـوج ـيـهـي ـة بـرئـاس ـة

بروفسور مريم بن ﭘـيرتس وبروفسور لـي شولمان

معلمون قـائدون كوكـالء تحسين في جـهـاز التربية والتعليم

باالعتماد على توصيات الطاولة املستديرة

برئاسة الدكتور نري ميخائيلي

رّكـزت املادة وحررتـها :أوريت سومر

آب 4102
املبادرة للبحث التطبيقي يف الرتبية
األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم

القدس 4102

املبادرة للبحث التطبيقي يف الرتبية
األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم
ترمجها إىل العربية :بروفسور جـورج ق ـنـازع
التحرير اللغوي للصيغة العربية :عادة فلدور
اإلنتاج والتدقيق :ريعوت يسسخار
تصميم غرايف :إسيت بيهم
تصميم الغالف :ستوديو رامي وجاكي

ُكتب التقرير الكامل باللغة العربية ،وجتدون هنا ترمجةً لبعض أجزائه تتضمن املقدمات ووثيقة التوصيات ،ولكنها ال تشمل املالحق.
النص الكامل للوثيقة باللغة العربية جتدونه يف هذا املوقع:
http://education.academy.ac.il/Hebrew/PublicationDetails.aspx?PublicationID=41&AreaID=&Que
stionID=-1&FromHomepage=True

وقد ترمجت الوثيقة إىل اللغة اإلنكليزية وجتدوهنا يف:
http://education.academy.ac.il/English/PublicationDetails.aspx?PublicationID=41&AreaID=&Que
stionID=-1&FromHomepage=True

نَشرت هذه الوثيقةَ األكادمييةُ الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،وهي يف متناول اجلمهور يف املوقعhttp://education.academy.ac.il :
خاضع لرتخيص املرجع –استعمال غري جتاري -مشاركة مماثلة ( ,)CC-BY-NC-SAال تشمل حقوق الرتمجة.

يف كل استعمال للوثيقة أو االقتباس عنها جيب ذكر املصدر كما يلي:
ميخائيلي ،ن .سومر( ،حمرران) .)4102( .تقرير عمل اللجنة التوجيهية برئاسة بروفسور مرمي بن ﭘـريتس وبروفسور لـي شوملان :معلمون
قائدون كوكالء حتسني يف جهاز الرتبية والتعليم ،القدس :األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم.

المبادرة للبحث التطبيقي في التربية تضع أمام متخذي القرارات يف الرتبية معرفةً علمية حديثة ومفحوصة .معرفة كهذه ضرورية لبلورة عقالنية
للسياسة وللتخطيط األفضل للتدخل  -لتحسني إجنازات الرتبية يف إسرائيل.
رؤيا املبادرة :املعرفة الناجتة عن األحباث هي مركب أساسي لتخطيط سياسة عامة أو تدخل واسع .يف مرحلة التخطيط تدعم املعرفةُ الناجتة عن
البحث املفحوص بلورَة سياسة تكون احتماالت جناحها أكرب ،وبعد ذلك تكون هي اليت ِّ
متكن من إجراء نقاش عام موضوعي .لذلك تطبق
املبادرة هذه الرؤيا يف جمال الرتبية.
طرق عمل المبادرة :تتناول املبادرة املواضيع اليت يبحثها متخذو القرارات ،وتتشاور مع مسؤولني كبار يف وزارة الرتبية والتعليم ومع معنيني آخرين.
جلنة توجيه املبادرة اليت يعينها رئيس األكادميية الوطنية هي املسؤولة عن برنامج عمل املبادرة وعن طرق تقييم الناتج.
تعمل املبادرة بواسطة جلان من املختصني وبواسطة عقد لقاءات تعليمية مشرتكة للباحثني وللمختصني ومتخذي القرارات ،وتنشر ناتج عملها
وتضعه يف متناول أيدي اجلمهور الواسع .وجيب التنويه إىل أن عمل أعضاء جلان اخلرباء هو بالتربع.
تاريخ المبادرة :أُنشئت املبادرة يف أواخر سنة  – 4112كمشروع مشرتك بني األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ووزارة الرتبية والتعليم وصندوق
ومول معظم نفقاهتا يف السنوات األوىل؛ ومنذ أوائل سنة  4101تعمل املبادرة كوحدة داخل األكادميية
يد هنديـﭫ ،وهو الذي أتى بالفكرة َّ
الوطنية اإلسرائيلية للعلوم.
يف صيف سنة  4101أضافت الكنيست تعديالً لقانون األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،ونظّمت طريقة التعاقد بني الوزارات احلكومية اليت
تطلب استشارة وبني األكادميية .واملبادرة هي اليت تدير عمليات االستشارة اليت تقدمها االكادميية يف جمال الرتبية للحكومة وللسلطات املختلفة.
يهدف صندوق ياد هنديـﭫ إىل إجياد املوارد من أجل تطوير إسرائيل كمجتمع دميوقراطي نابض باحلياة وصحي وملتزم
ص ِّمم ياد هنديـﭫ بشكله احلايل يف سنة  ،0591وهو يعمل منذ
بالقيم اليهودية ولتكافؤ الفرص جلميع املواطنني .وقد ُ

تلك الفرتة بتوجيه من جلنة استشارية – هي اليوم جملس أمناء -بقيادة أبناء عائلة روتشيلد .وتستعني اللجنة بتوصيات
طاقم من القدس ،مهمته اكتشاف مناسبات خاصة تقدم حلوالً جديدة الحتياجات حيوية يف اجملتمع اإلسرائيلي .ويرتكز ياد هنديـﭫ اليوم يف
جماالت الرتبية والبيئة والتميز األكادميي واجملتمع العريب .ويبادر ياد هنديـﭫ إىل إجراء مشاريع يف هذه اجملاالت ويدعو منظمات ومؤسسات معينة
للمشاركة هبا.
ولصندوق ياد هنديـﭫ رصيد منذ سنوات يف مبادرات هامة يف جمال الرتبية ميكن أن نذكر منها إنشاء التلفزيزن الرتبوي ،املركز التكنولوجي
الرتبوي (מט"ח) ،اجلامعة املفتوحة ،مركز التثقيف العلمي( ،חמד"ע) ،أﭬــين راشا – املعهد اإلسرائيلي للقيادة املدرسية واملبادرة للبحث التطبيقي
يف الرتبية.
صندوق ترام ـپ أنشئ يف سنة  ،4100وسيخصص معظم موارده يف العقد القادم لتحسني إجنازات التعليم يف إسرائيل.
ويُعىن الصندوق بتطوير التعليم النوعي الذي يرِّكز االهتمام على قدرات وحاجات وتقدم التعلم لدى كل طالب .ويطمح
الصندوق بأن يساهم يف إعادة التعليم يف إسرائيل إىل املكان األنسب يف قائمة األفضليات القومية واالجتماعية والعائلية.

يرتكز الصندوق يف تطوير نوعية تعليم مواضيع الرياضيات والعلوم يف املدارس فوق االبتدائية ،ويعتمد يف ذلك على معلمني موهوبني يثقون بقدرات
توجه الصندوق هي أنه من الضروري تنمية موهبة تعليم
طالهبم ،وحيددون معهم أهدافاً طَموحة ويبذلون كل ما يف وسعهم للتقدم .الفرضية اليت ِّ
كهذه مع االستثمار يف تطويرها ودعم منوها وازدهارها .لذلك يدير صندوق ترام ـپ ثالثة برامج اسرتاتيجية لتطوير التعليم املتميز ،كتلك اليت
تتمحور حول تطوير تعلم الطالب .يرتكز الربنامج األول على ربط التميز بالتعليم ،والثاين على تنمية املهارة واخلربة السريرية ،أما الثالث فيرتكز على
خلق شبكة داعمة لتجارب التعليم النوعي.

III

شكر وتقدير
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عدد كبري منهم تربعاً.
مسرية التعلم اليت أدت إىل بلورة التوصيات هي نتيجة لعمل ملت ِزم ومكثَّف لشركاءَ كثريين عمل ٌ

شكرنا العميق لربوفسور مرمي بن ﭘـريتس ،رئيسة طاقم التوجيه ،اليت محلت على كاهلها قيادة املشروع .فبفهمها العميق ورؤيتها احلادة حرصت على
أن نَسري بني مرّكبات العمل الكثرية بدقة وبشكل حاسم ،مع الربط بني أرضية الواقع ورؤيا بعيدة النظر .شكرنا أيضاً لربوفسور يل شوملان ،الرئيس
املشارك للجنة التوجيه ،الذي وافق على املشاركة يف املهمة ورافقها عن بعد آالف الكيلومرتات بالتزام وصرب وحمبة ،وبنصائح ال تقدر بثمن.
تسبار-بن يهوشوع ،بروفسور بات شيـﭬـع إيلون واملعلم إيلي َشليـﭪ ،الذين وافقوا على االنضمام إىل
شكرنا ألعضاء جلنة التوجيه ،بروفسور نعمه َ

عمل توجيهي مكثَّف مشل لقاءات كثرية وقراءة مواد والرد عليها ،وتفعيل املبادرة باستمرار مببناها املركب والتقدم هبا مبرونة  -كل ذلك دليل على
التزامهم األكيد والطويل جلهاز الرتبية والتعليم ،وحنن سعداء مبا نعِمنا به من حكمتهم .شكرنا للمشاركني العديدين يف الطاولة املستديرة الذين

الفعالة ما حبث يف اللقاءات ،وبذلك متكنت جمموعة التعلم والعمل اليت تكونت
جتنَّدوا للمهمة وتقبلوا األخذ والعطاء .ولقد جتاوزت مشاركتهم ّ
من إعطاء نتائج غري عادية.

شكراً لربوفسور آن ليربمان ،للدكتورة ياعيل عوفرمي ،للدكتور آدم لفسطاين ،للدكتورة إستري ب ـﭽــنو ،والسيد إييت أرتسي ،الذين شاركوا يف عملية
مجع املعرفة وإنتاجها ورافقوا العمل عن طريق كتابة مواد نظرية وعرضها يف اللقاءات.
كان واضحاً لنا منذ بدء العمل أنه ال بد للتوصيات من أن تصطدم بأرباب التعليم -املعلمني القياديني يف جهاز الرتبية والتعليم .وباإلضافة
للمعلمني الذين كانوا جزءاً من طاقم التوجيه والطاولة املستديرة ،فإننا نود أن نشكر جمموعة املعلمني الذين ش ّكلوا "منتدى املعلمني" هلذا املشروع،
والذين درسنا وتفحصنا معهم أفكارنا كي نتأكد أهنا ستجلب فعالً فائدة وأمالً حقيقياً للجهاز .ولقد تربع أعضاء "منتدى املعلمني" من وقتهم
وجهدهم وأعانونا على الفهم الدقيق للواقع وعلى توجيه التوصيات حنو اجتاهات أكثر دقة.
ولقد أفدنا الكثري على مدى العمل من مناذج قائمة من العمل مع معلمني يف مواقع متعددة من أحناء البالد .نتمىن كل اخلري لقادة الربنامج الذين
قُدموا للمشاركني يف الطاولة املستديرة ،كذلك لرجال الرتبية واملواطنني الذين أرسلوا لنا تقار َير وأفكاراً استجابةً للتوجه إىل اجلمهور الذي نشر يف
هذا املوضوع يف شباط .4102

2

شكرنا للزمالء من مكتب املبادرة للبحث التطبيقي يف الرتبية على ِمهنيَّتهم وعملهم اجلماعي الرائع ،وملديرة املبادرة الدكتورة أﭬــيطال درمون على
التوازن املذهل بني الدعم والتوجيه وحرية العمل .الشكر لزي ـﭭـا ديقل مديرة املكتب امللتزمة ،لريعوت يسسخار على مرافقة أيام اللقاء وعلى الدعم
الدائم يف إنتاج التقرير ،لعادة فلدور على التحرير اللغوي وعلى حكمتها ،ولباقي أعضاء الطاقم على الدعم اللوجسيت وروح األخوة.
وأخرياُ ،شكراً لطاليب التقرير وللذين م ّكنونا من العمل – وزارة الرتبية والتعليم ،ياد هنديـﭫ ،صندوق ترام ـپ ،واملبادرة للبحث التطبيقي يف الرتبية.
وقد رافق ممثلو هذه األجسام –السيدة ﭼـيـله ن ـﭽــار ،نائبة املدير العام لوزارة الرتبية والتعليم ،والسيد موطي روزنر مدير القسم أ للتطوير املهين،
السيد ﭼــال فيشر املسؤول عن جمال الرتبية يف ياد هنديـﭫ ،الدكتورة تامي أيزمننَ -حلميش ،مديرة الربامج يف صندوق ترام ـپ ،الدكتورة أﭬــيطال

درمون مديرة املبادرة – رافق هؤالء على طول الطريق متحيص األسئلة والتحديات وتأمني املوارد املطلوبة إلجراء نقاشات فعالة ،وعملوا كلجنة
استشارية للربنامج .ولقد م ّكنت املشاركة اليت أبدوها –يف القيادة واالستشارة واملسؤولية -من إجراء نقاش مفتوح وموضوعي وملزم.
الدكتور نري ميخائيلي ،رئيس الطاولة املستديرة

أوريت سومر ،مرِّكزة املشروع

 1لقائمة األعضاء املشاركني يف الطاولة املستديرة أنظر امللحق أ  .4لقائمة أعضاء "منتدى املعلمني" أنظر امللحق أ.9 .
 2لقراءة اإلعالن أنظر امللحق ج.
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 3تعكس احملتويات املضمون الكامل للوثيقة األصلية بالعربية.

V

كلمة طاقم التوجيه
بروفسور مريم بن ﭘـيرتس (رئيسة) ،بروفسور لي شولمان (رئيس)
بروفسور بات-شي ـﭭــع إيلون ،بروفسور نعمه تسبار-بن يهوشوع ،السيد إيلي شلي ـﭪ
يف سنة  4102تسلمنا طلباً من وزير املعارف ومن صندوق ياد هنديـﭫ و صندوق ترام ـپ للقيام بعمل ما لتحسني التدريس والتعلم يف جهاز
التعليم اإلسرائيلي ،بواسطة عمل معلمني قائدين ( )Master teachersيف جهاز التعليم .وألجل التقدم يف املوضوع أُقيمت أُطر عمل كما يلي:


طاقم توجيه برئاسة مشرتكة بني بروفسور مرمي بن ﭘـريتس من جامعة حيفا وبروفسور يل شوملان من جامعة ستانفورد .أما أعضاء الطاقم
فكانوا بروفسور بات-شي ـﭭــع إيلون من معهد ﭬــايتسمان ،بروفسور نعمه تسبار-بن يهوشوع من جامعة تل أبيب والسيد إيلي شلي ـﭪ ،معلم
الفيزياء يف املدرسة الثانوية الواقعة قرب اجلامعة ،القدس.



"طاولة مستديرة" فيها ثالثون عضواً من مجيع جماالت الرتبية منهم موظفون كبار يف وزارة الرتبية والتعليم ،ومفتشون ومديرون ومعلمون وممثلو
منظمات معلمني وشخصيات أكادميية وممثلو الصناديق .وكان رئيس "الطاولة املستديرة" الدكتور نري ميخائيلي ،عميد التطوير الرتبوي يف
كلية مسينار هكيبوتسيم .وقد شارك يف الطاولة املستديرة أعضاء من قطاعات خمتلفة :اليهودي والعريب والعام والديين واجلمهوري واخلاص.



منتدى معلمني من جماالت املعرفة والقطاعات املختلفة.



جلنة استشارية أعضاؤها ممثلو الصناديق وممثلة وزارة الرتبية والتعليم.

كل هذه العملية املبادرةُ للبحث التطبيقي يف الرتبية ،وهي وحدة تابعة لألكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،ومهمتها أن تضع أمام
وقد قادت َّ
متخذي القرارات يف الرتبية معرفةً علمية حديثة مدققة .معرفة كهذه ضرورية من أجل بلورة سياسة عقالنية وختطيط أمثل للتدخالت ولتحسني
إجنازات التعليم يف إسرائيل .تقف على رأس املبادرة الدكتورة أﭬــيطال درمون ،وقد عملت السيدة أوريت سومر مرِّكزة هلذا العمل من قِبَل املبادرة.
أُجريت منذ يناير وحىت آب  4102دراسة ُمرَّكزة ملوضوع املعلمني القائدين يف جهاز التعليم ،وهو موضوع معقد بطبيعته .وعلى أساس هذه
الدراسة تبلورت توصيات تُقدم اآلن لوزير املعارف وللمديرة العامة لوزارة.
كان أمام الطاولة املستديرة سؤاالن أساسيان:
 .0ما هي ماهية وما هي طرق عمل املعلمني القائدين يف جهاز التعليم؟
 .4ما هي ظروف العمل األفضل للمعلمني القائدين وما هي حتديات التطبيق اليت جيب التعامل معها للوصول إىل الفائدة القصوى من الربنامج املقرتح؟
يسرنا أن نقدم هنا وثيقة التوصيات اليت تلخص عمل األجسام املختلفة .ونود أن نشدد على عدة نقاط يف ثالثة مواضيع أساسية :الفرضيات
األساسية اليت وجهت هذه العملية ،املسار الذي قطعناه والسؤالني اللذين كانا أمام أعضاء الطاولة املستديرة.
الفرضيات األساسية اآلتية:
كانت يف أساس التوصيات
ُ

لدى معلمي جهاز التعليم معرفة مجة قائمة على التجربة يف العمل ) ،(The wisdom of the practitionerومن املهم أن تصبح هذه

املعرفة ملكاً لكل املعلمني ،تساهم يف تطوير مهنتهم وتساعدهم يف عملهم.
 .0حيتاج املعلمون لتطوير معرفتهم واستعماهلا إىل ظروف يف زمانية ومكانية تـُ ِّ
مكن من إجراء نقاشات تربوية متواصلة.
مسار تطوير مهين للمعلمني يف جمال التعليم.
 .4يَنقص َ
جهاز الرتبية ُ
َمتيز سري الدراسة والتخطيط الذي أدى إىل بلورة هذه التوصيات باملكونات اآلتية:
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كانت شراكة تامة بني مركبات الطاولة املستديرة ،بتوجه إجيايب حيوي اآلراء املختلفة.



عمل طاقم التوجيه وأعضاء الطاولة املستديرة ومنتدى املعلمني بتربع وبإخالص وبشعور من االلتزام العميق حنو جهاز التعليم.



ِ
العملية الدراسةُ املفاهيميةُ ومعرفة حاالت عملية من عمل معلمني قائدين يف إسرائيل وخارجها ،مع أعمال ختطيط لطواقم
تداخلت يف
عمل من أعضاء الطاولة املستديرة.



مت سري الدراسة وبلورة التوصيات بتعاون خاص بني وزارة الرتبية والتعليم وهيئات خارجية ،صناديق وأكادمييا.



وقد نفذ العاملون مهمتهم املرَّكزة واملعقدة يف وقت قصري.

 .1المعلمون القائدون :الماهية وطرق العمل
املعلمون القائدون هم أولئك املعلمون القادرون على أن يكونوا قادةَ متيز يف التعليم والرتبية .هلؤالء املعلمني معرفة واسعة يف جماالت مضامني
وتعليم متنوعة ،وختصص تربوي تعليمي ثري ،ميلكون مهارات القيادة والتقدم ،كما أهنم معنيون بالعمل على تنمية القدرات املهنية لزمالئهم
املعلمني .يف أثناء تطبيق التوصيات ستتم معاجلة وتطوير طرق مناسبة لالكتشاف والتعرف على معلمني مالئمني لوظيفة املعلم القائد ،كما
ستُفحص طرق أخرى هلذه الغاية.

َدور املعلمني القائدين دور خاص فيه مقومات غري موجودة يف اجلهاز حالياً :خلق حوار تربوي منتظم بني املعلمني وإنتاج معرفة تربوية تربط
التجربة القائمة يف احلقل بالنظرية والبحث احلديثني.

وسيعطي تسيري العمل الفرصة ملعلمني متميزين لتحقيق ختصصهم يف نطاق مسار التقدم املهين.


يعمل املعلمون القائدون يف فرتة زمينة حمددة على ثالثة أهداف خمتلفة:
 .0معلم قائد مرشد – ِ
يوجد ويرشد أُطراً لتعلم الزمالء.
طور – يُطور معرفةً وأدوات تربوية.
 .4معلم قائد ُم ِّ

 .2معلم قائد فنان  -ميثِّل للتدريس املثايل املثري لإلهلام.
ميكن الدمج بني هذه األهداف.


ميكن للمعلمني القائدين أن يعملوا يف ثالثة أُطُر أو أن يدجموا بينها:
 .0يف إطار املوضوع – معلمون قائدون يف جمال معرفة ما يعملون على إقامة جمموعات معلمني إقليمية يشكلون فضاءً للتطوير املهين.
 .4يف إطار مدرسي – معلمون قائدون يف املدرسة يُعيِّنهم املدير إلرشاد جمموعات حوار تربوي مدرسي.
 .2يف إطار مبادرة خاصة – للمعلمني الذين يقرتحون برناجماً خاصاً لتطوير مهين للمعلمني.
ميكن الدمج بني هذه األُطُر.



املرج ـ َّوة؟ أن يعمل يف اجلهاز آالف املعلمني القائدين كقادة التعليم والتعلم .هكذا تُتاح لعشرات آالف املعلمني
ما هي صورة الواقع ُ

الفرصةُ للمشاركة املنتظمة بالفعاليات اليت يقودوهنا وللمسامهة مبعرفتهم وخربهتم .وسيوفر هذا الطاقة واحليوية ويعطي معىن لعملية التعليم
ومن جتربة احلقل للجهاز بأكمله ( .(grassroots knowledgeتتولد عند ذلك ثقافة املشاركة باملعرفة وتطويرها ونشرها ،مع خلق
خمزون معلومات ومعرفة تربوية نوعية توضع أمام املعلمني وتستعمل يف العمل اجلاري ،وهذا سيقود إىل سريورة دائمة يف حتسني وتنويع سري
التعليم والتعلم على الدوام.
 .2تحديات التطبيق
هذه الوثيقة هي مبثابة خارطة طريق أولية للتطبيق ،وكي تعطي مرونةً يف التنفيذ فإهنا ال حتوي تفاصيل كثرية .نوصي بأن تبدأ وزارة الرتبية والتعليم
حاالً بتطبيق الربنامج املقرتح ،مع مرافقته املتواصلة بالتوثيق والتعلم والتقييم اليت ِّ
متكن من توضيح التعريفات واملفاهيم ،وتقدمي حلول ديناميكية ملا

حيدث يف احلقل .ومع قيادة املوضوع مبسؤولية وزارة الرتبية والتعليم من الضروري أيضاً أن تعمل إىل جانبها هيئة مضمون متخصصة لرتافق وتوثِّق
وتبحث .فقد ولد املشروع مبسريةِ مشاركة بني عدة هيئات ،ومن الضروري احملافظة عليها يف أثناء التطبيق أيضاً.
2

إضافة إىل ذلك ،والستنفاذ املشروع ،نقرتح حتديد وقت لبحث متجدد الستخالص ِع َرب مرحلية بعد ثالث-مخس سنوات ،لتحديد املعلومات
اليت جيب مجعها حىت ذلك احلني ،وما هي إجراءات البحث والتطوير اليت ستُـنَـفَّذ.
ِ
مأسسة الوظيفة اجلديدة .القسم أ للتطوير املهين للعاملني يف التعليم
احل
 .0تقود وزارة الرتبية والتعليم َ
تطبيق التوصيات بشكل تدرجيي ومر َ

فعلون املعلمني القائدين ويرشدوهنم .وحيصل املعلمون القائدون على دعم اجلهاز ومرافقته :يتضمن
ومرِّكزي املناطق يف األلوية هم الذين يُ ِّ
ُ

الدعم فرتة تنمية هوية مهنية للمعلمني كمعلمني قائدين ،مع تنمية وتقوية مستمرة للقدرات املطلوبة منهم .تتم التنمية عن طريق عالقة قوية
بوحدات مهنية خمصصة تعمل بالتوثيق وبتطوير مقاربات ومواد ،وبالبحث املرافق لنشاطات املعلمني القائدين.

ارد الطرف الثالث .املشاركة بني جهاز التعليم
 .4تقام وحدة للبحث وتطوير املضمون ،تعمل إىل جانب وزارة الرتبية والتعليم ،وتدعمها مو ُ

الرمسي وبني هذا اجلسم املرتبط بالصناديق هو تعبري عن مشاركة ُموفَّقة بني اهليئات املختلفة ألجل العناية بالتعليم يف إسرائيل .وستتم معاجلة
تفاصيل إقامة هذه الوحدة وتشغيلها يف أثناء التطبيق ،بالتعاون بني الصناديق ووزارة الرتبية والتعليم.

 .2جيب التنبه لعدم إضاعة الرؤيا يف أثناء العمل نتيجة حتويل مفهوم املصطلح "معلمني قائدين" إىل مظلة فضفاضة وإحلاق هذا املشروع
مبشاريع أخرى يف عامل الوظائف املوجودة يف جهاز التعليم ويف التطوير املهين (مرشدين ،مرّكزي إرشاد ،وما أشبه) .فاحملافظة على خصوصية
الوظيفة مع خلق شراكات وواجهات مع وظائف ومشاريع مركزية أخرى تقلل التآكل والرتابة يف حتويل وظيفة املعلم القائد إىل جمرد "وظيفة
أخرى يف اجلهاز".
 .2من املهم عدم التنازل عن التطبيق يف كل األوساط ،ويف كل األعمار واملناطق اجلغرافية .فاخلشية هي من تطبيق جزئي قد يـُنَـفَّذ يف القطاعات
القوية من جهاز التعليم واجملتمع اإلسرائيلي.

 .9للمحافظة على املشاركات بني األجسام املختلفة يف وزارة الرتبية والتعليم أمهية كربى ،وبني الوزارة والصناديق وهيئات أخرى يف جهاز
التعليم ،وبلديات وجمالس حملية مثالً.
يتقدم أعضاء طاقم التوجيه بالشكر للحاخام شاي بريون ،وزير الرتبية والتعليم ،للسيدة ميخال كوهني ،مدير عام وزارة الرتبية والتعليم ،لرؤساء
قسم إدارة التأهيل والتطوير املهين للعاملني يف التعليم يف الوزارة ،للصناديق وممثليهم - ،ﭼــال فيشر ،ممثل ياد هنديـﭫ ،،والدكتورة تامي َحلميش-

آيزمنن ،ممثلة صندوق ترام ـپ ،للدكتورة أﭬــيطال درمون مديرة املبادرة ،وللمبادرة اليت أدير املشروع ضمن عملها ،ولكل أعضاء الطاولة املستديرة
الذين خصصوا من وقتهم لتحضري التقرير ،وخاصة للدكتور نري ميخائيلي الذي كان رئيساً للطاولة املستديرة مظهراً قدرات مجة .كذلك نشكر

أعضاء منتدى املعلمني وكل املعلمني الذين سامهوا يف حتضري التقرير .شكر خاص ألوريت سومر اليت رّكزت املشروع جبدارة وبفعالية وإخالص.
أجر ِ
لعمل كل العاملني يف هذه املهنة.
إن جناح املعلمني القائدين هو ٌ

____________________

_______________________

بروفسور مرمي بن ﭘـريتس (رئيسة)
_______________

بروفسور بات-شي ـﭭــع إيلون
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بروفسور يل شوملان (رئيس)
_______________

بروفسور نعمه تسبار-بن يهوشوع

________________

السيد إيلي شلي ـﭪ

ال ـتـوصيـات – مــوج ــز
كانت الطاولة املستديرة ،بقيادة طاقم التوجيه ومبساعدة منتدى املعلمني ،مسؤولةً عن صياغة توصيات خللق إطار يف اجلهاز للمعلمني ذوي

القدرات البارزة يف جمال التعليم والرتبية ،الذين بإمكاهنم إجراء حتسني يف نوعية التعليم ويف عمليات التعلم يف املدارس ويف اجلهاز .وقد ولَّد سري

مفاهيم أعمق وتوصيات للتنفيذ ،هي اليت نضعها هنا.
التعلم والنقاش حول الطاولة املستديرة
َ
ماذا تعلمنا في الطريق نحو صياغة التوصيات؟
يثبت البحث والعمل التربوي مرة تلو األخرى ما يمكن اعتباره مفهوماً تلقائياً :المعلمون هم مفتاح نجاح العمل التربوي.



جيب االعرتاف باخلربة الرتبوية والتعليمية ومبعرفة التدريس لدى املعلمني ،فقيمتها ال تقدر بثمن .ولكن ما حيدث اليوم هو أن حكمة
عمل املعلمني آخذة بالتسرب بدءاً باملعلم الفرد ،مروراً بالصف واملدرسة ،وانتهاءً مبجال املعرفة.

هناك ضرورة إلجياد مسار تطور مهين للمعلمني املتميزين وذوي التجربة ،املعنيني مبتابعة عملهم كمعلمني صفيني وبالتأثري على نوعية

التعليم خارج الصف.



متأصلة
تعلم املعلمني متواصل طول الوقت (إجياباً أو سلباً) ،نتيجةً للعمل وليس بشكل منفصل عنه ،لذا جيب أن ُختصص له مساحة ِّ
ومنظَّمة وفعالة ،مع مرافقة مهنية خللق ِ
ثقافة حوار وتعلم تربوي لدى املعلمني.
ّ
املعلمون متعطشون أكثر من غريهم لتخصيص وقت للقاءات مهنية مع الزمالء ،وال هتمهم املكانة اهلرمية اجلديدة أو شارات التميز.

على جهاز التربية تطوير خبرة لتحويل حكمة العمل الخاص للمعلمين إلى ثروة عامة مشتركة ومفيدة .نقترح تطوير استراتيجيات ِّ
تمكن
من توجيه طاقة المعلمين التربوية ،التي ال تُستغل اآلن بشكل جيد ،إلى إعادة استثمار في الجهاز .بهذه الطريقة ال نُنتج معرفة جديدة
فقط ،بل نَنفخ روح الحياة في رتابة تعليم المعلمين الذين نريد تقويتهم.
على هذا األساس نوصي ببناء وظيفة "معلم قائد" في جهاز التعليم:
بناء عمود فقري من معلمني قائدين يقودون عمليات تطوير داخلية بني مجهور املعلمني .ويكون يف صلب عملهم فحص وتطوير معرفة تربوية
ومضمونية ،وتطوير فن التعليم بواسطة حوار هام مع املعلمني ،قائم على التجارب .وتُعا ََل املعرفة الناجتة عن هذا النشاط يف اجلهاز ،بقيادة وحدة
خمصصة للبحث ولتطوير املضمون ،مث ُحتول لالستعمال وملتابعة التطوير الذي يقوم به املعلمون واجلهاز.

من هم المعلمون القائدون؟
هم املعلمون القادرون على أن يكونوا قاد َة التميز والتعلم يف التعليم والرتبية ،وهم ذوو خصائص مثل هوية تربوية اجتماعية مبلورة ،فن التخصص يف
موضوع ،فن تربوي ،مهارات قيادة ونقل .ويكون هؤالء املعلمون مسؤولني عن اكتشاف وإظهار فن التعليم الكامن يف مجهور املعلمني ،وعن قيام
تفاعل هام ومثمر بني معرفة املعلمني العملية ومعرفة أكادميية-مهنية ذات صلة من عامل البحث والعمل احمللي والدويل .يعمل هؤالء املعلمون يف
مجيع األوساط ويف كل الطبقات العمرية ويف كل املناطق اجلغرافية .فاختالف كهذا بني املعلمني حيوي كمورد يف سري تطوير املعرفة.
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كيف يعمل المعلمون القائدون لتحسين التعليم؟
بثالثة اتجاهات
يعمل املعلمون لفرتة زمنية حمددة كمعلمني قائدين يف ثالثة اجتاهات خمتلفة أو بالتداخل فيما بينها .واملشرتك بني هذه االجتاهات هو التطوير املهين
الذي سين َّفذ يف مجهور املعلمني ويعتمد على ممارسة التعليم ووضع معرفة تربوية ومضمونية يف داخل اجلهاز )0 :معلم -قائد -مرشد – ِ
يوجد
ُ
ويرشد يف إطارات منتظمة لتعلم الزمالء ،مبا يف ذلك توجيه شخصي عند احلاجة ،مع تركيز مبادرات تعليمية وتربوية تنشغل هبا اجملموعة)4 .
طور -يطور معرفةً وأدوات تربويةً أو يشارك يف طواقم حبث وتطوير وبأحباث تنحو حنو العمل )2 .معلم-قائد-فنان – ُميثِّل
معلم -قائدُ -م ِّ

طريقة التعليم احملمود النموذجي املل ِهم وميثل الرابط الرتبوي اهلام مع طالبه .يعمل هؤالء املعلمون يف خدمة عمليات تطوير معلمني زمالء وعمليات
تطوير ممارسات التعليم (وليس بإرشاد مباشر لزمالئهم).

وبثالثة أُطر
يتم التفعيل بثالثة أُطر أو بالدمج بينها )0 :إطار المبادرة الشخصية :للمعلمني الذين يقرتحون برامج لفعاليات يف جمال إرشاد جمموعة معلمني
متعلمني ،تطوير مواد تعليم ،تطوير أدوات تربوية وتصميم أحباث إجرائية )2 .إطار الموضوعُ :جينِّد القائمون على جماالت املعرفة يف وزارة الرتبية
ويطورون مواد وأدوات تعليمية يف نطاق
والتعليم معلمني قائدين يعملون على إجياد جمموعات معلمني قطرية أو منطقية تشكل جماالً للتطوير املهين ّ
عني مديرو املدارس معلمني قائدين إلرشاد
املوضوع ،ميثِّلون التعليم املتميز ويندجمون بطواقم البحث والتطوير يف جمال املعرفة )2 .إطار المدرسة :يُ ِّ
وتوجيه جمموعات حوار تعليمي يف املدرسة ،لتطوير برامج أساسية للمدرسة وألحباث تنظيمية يف جماالت متصلة.

ترسيم :جه ـاز المعلمين القائدي ـن

إطـ ـار مبادرة
قاـئد  -مرشد
طور
قائد – م ِّ
قائد  -فنان
قائد  -مرشد
قائد – مطور

إطار موضوع

قائد  -فنان

قائد  -مرشد
قائد – مطور
قائد  -فنان

وزارة التربية والتعليم
تفعيل وإدارة جهاز املعلمني القائدين

إطار مدرسي

وحدة بحث وتطوير مضمون
تطوير نظرية املعلمني القائدين وإنشاء خمزون معرفة
تعليمية
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كيف يُرى الجهاز الذي يعطي المعلمين القائدين إمكانيةً للعمل األمثل؟


يحصل المعلمون القائدون على دعم ومرافقة من الجهاز – يشمل الدعم فرتة أولية لتطوير هوية مهنية كمعلمني
قائدين وإطالق الفعالية ،تطوير وتقوية مستمرة لقدرات مطلوبة (مبا يف ذلك توفري قسائم للحصول على تعليم وتأهيل
مطلوب) ،مشاركة دائمة يف جمموعات معلمني قائدين بإرشاد مهنيني ُمـخـتارين ،واالعرتاف بساعات عمل أسبوعية



تأصل يف نطاق عمل مجيع املعلمني للمشاركة بفعاليات املعلمني القائدين.
ضرورية لعملهم كقادة .وخيصص وقت ُم ِّ

يجب أن تكون نشاطات المعلمين القائدين جزءاً أساسياً من جهاز التعليم الرسمي – بما في ذلك الموارد

واألقسام والسياسة – بقيادة الجهاز .تقود وزارة الرتبية والتعليم التطبيق التدرجيي للتوصيات وملراحل مأسسة الوظيفة
اجلديدة.


يتم تفعيل المعلمين القائدين وإرشادهم من قبل القسم أ للتطوير املهين للعاملني يف التعليم على املستوى القطري
واملنطقي .وبواسطة هذا القسم يتم اكتشاف وتصنيف املعلمني ،وتُـ َف َّعل اجملموعات املنطقية للمعلمني القائدين .يُرشد
ِ
جمموعات املعلمني القائدين مرشدون متخصصون يف جماالت إجرائية -منهجية وأيضاً يف جماالت املضامني األكادميية،
ويكون التوجيه الشخصي أيضاً من حق املعلمني القائدين.



تُقام وحدة للبحث وتطوير المضمون ،تعمل إىل جانب وزارة الرتبية والتعليم بدعم من موارد طرف ثالث .ترتكز هذه
الوحدة يف عدة نقاط )0 :إنشاء ومرافقة جهاز التطوير املهين الذي يقوده معلمون )4 .معاجلة املعرفة الرتبوية الناجتة عن
عمل املعلمني القائدين ،وتقريبه ومتكني معلمي اجلهاز من استعماله )2 .تعزيز التفاعل اهلادف واملثمر بني املعرفة العملية
ومصدرها املعلمون ،واملعرفة األكادميية احلديثة ومصدرها اهليئات املهنية )2 .تطوير أدوات تقييم ومراقبة لعمل املعلمني
القائدين (مبشاركة السلطة القطرية للقياس والتقييم – ראמ"ה).
في أثناء التطوير والمرافقة واإلرشاد يتم تشكيل عالقات تعاون مثمرة بين الخبرة في التعليم النابعة من عالم العمل
وبين تلك النابعة من عالم البحث والنظرية .معاً تتم عملية التصور املفاهيمي واستخراج معرفة تعليمية حديثة ُمل ِهمة.

ما هي صورة الواقع المرجوة؟
أن يعمل يف اجلهاز آالف املعلمني القائدين كقادة للتعليم والتعلم 4،وهكذا ستكون أمام عشرات آالف املعلمني فرصة للمشاركة املنتظمة يف
العمل تقوم على أساس خربهتم العملية .ومبناسبة احلديث عن حوار كهذا فاملعرفة النظرية والتجريبية أيضاً ذات الصلة ،املستوحاة من عامل البحث

الرتبوي واملضموين غري القريب من املعلمني تصبح مثمرةً ومثريةً لإلهلام ،وسيولِّد هذا التعلم طاقةً وحيوية ومعىن لعملية التعليم.

تتكون ثقافة مشاركة يف املعرفة وتطويرها ونشرها ،بالتزامن مع إجياد خمزون من العلم واملعرفة تربوي نوعي يكون يف متناول يد املعلمني ويُستعمل
باستمرار.
كل ذلك سيقود إىل عملية مستمرة يف التحسني والتنويع وحتسني عمليات التعليم والتعلم.

 4يف امللحق ج – "من النظرية إىل املمارسة :ختطيط لتنظيم ومتويل جهاز املعلمني القائدين"  -نقرتح بأن يعمل يف احلد االقصى يف خالل عقد من الزمن حواىل 2111
معلم قائد ،يشكلون حواىل  %2من جمموع املعلمني يف اجلهاز ( ، )021.111وبذلك يكون معلم واحد لكل مدرسة.
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ما هي التحديات والمخاطر البارزة؟
عدا عن التحديات املالية فإن اخلطر األكرب هو نقل أو مترير التغيري الثقايف الذي تعتمد عليه التوصيات :اإليمان والثقة بالمعلمين .فإذا تسرب
التغيري الثقايف فإن ما سيبقى هو جمرد زيادة جهاز استكمال خال من املضمون النوعي يزيد من عدم الثقة والساديّة املوجودة بطبيعة احلال .جيب

بعث التغيري الثقايف – زيادة اإلميان والثقة باملعلمني – ومرافقته على كل املستويات بدءاً باملعلمني أنفسهم عرب جهاز التعليم مث عرب جهاز مهين

أكادميي من خارج جهاز الرتبية والتعليم ،وصوالً إىل عالقات املعلمني وجهاز التعليم بأولياء األمور واجملتمع عامة .هذه هي مناسبة وهذا مصدر
إهلام .وإلدارة هذه املشروع وضبطه جيب تسليمه أليدي قادة ومرشدين مهنيني من الطراز األول يف اجملال ،أولئك اجلديرين والقادرين على قيادة
الطبقة العليا من املعلمني يف إسرائيل.
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ال ـتــوصيــات – الوث ـي ـقــة ال ـكــاملــة
أ – م ـقــدمــة
قم توجيه برئاسة بروفسور مرمي بن ﭘـريتس وبروفسور لـي شوملان ( Lee
يف شهر أكتوبر من خريف سنة َّ 4102
عني وزير املعارف طا َ

 )Shulmanلقيادة مسرية تعلم وإبداع حول طاولة مستديرة ،مسرية تُفحص فيها طرق اكتشاف معلمني بارزين ذوي مقدرة تُعرض عليهم
إمكانيات منتظمة للعمل كوكالء حتسني يف جهاز التعليم .وقد ضمت هذه الطاولة املستديرة ممثلني عن األقسام املختلفة لوزارة الرتبية والتعليم:
معلمني ومديري مدارس وممثلني عن إدارة العاملني يف التعليم وعن السكرتارية الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم ومراكز تطوير املعلمني (הפסג"ה)،

جتمع أيضاً منتدى معلمني ضم عشرات املعلمني من أحناء
ورجاالت أكادميية وممثلي شبكات وصناديق وغريهم .ومبوازاة عمل الطاولة املستديرة َّ
البالد ،واكبوا مسرية دراسات أعضاء الطاولة املستديرة ،وسامهوا من وجهة نظرهم وجتاوبوا مع ما كتب.
هذه الوثيقة هي نتيجة عمل الطاولة املستديرة -عمل قصري املدى ولكنه مكثَّف وثري -حيتوي على األفكار املركزية اليت برزت يف املسرية وعلى
اجتاهات العمل اليت يوصي هبا أعضاء الطاولة املستديرة.
تتزايد األصوات يف وزارة الرتبية والتعليم اليت تطالب بإحداث تغيري فيها .واحلديث الذي يرتدد يف أروقتها يشمل  -ضمن عدة أمور -ضرورةَ
حتسني فعاليات التعليم والتعلم يف الصفوف ،وضرورة توسيع جماالت االستقاللية الرتبوية للمدرسة وشحن سريورات التعلم باملعىن والقيمة ،مع
حماولة الوصول إىل التميز .فالتغيريات السكانية املتسارعة تزيد من عدم جتانس جمموع الطالب وتُضطر إىل التعامل معها بعقالنية ومهنية ،وإىل
مسؤول عن مواجهة هذه التحديات ،ولكن
تلبية احتياجات الفرد واجملتمع واختاذ خطوات لتقليص الفروق .كل من له دور يف العمل الرتبوي
ٌ
البحث الرتبوي يثبت مرة تلو األخرى ما قد يبدو مفهوماً تلقائياً :املعلمون هم مفتاح النجاح يف العمل الرتبوي وهم الذين ِّ
يشكلون رأس حربته.
هم الذين يتعاملون مع ترمجة األفكار السامية لكلمات وأعمال ،وهم الذين يتعاملون يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة مع طالهبم ،وهم الذين
يتشكل يف صفوفهم واقع تعليمي تربوي.
الشرط األساسي لتحسني عمل املعلمني ضمن إطار منهجي هو خلق قيادة من بني املعلمني هلا القدرة املهنية على إجراء التحسني يف نوعية
التعليم يف املدرسة .وتتميز قيادة كهذه بالتفوق يف التعليم ،ومبعرفة البيئة الرتبوية وبالقدرة على قيادة عمل مثمر مع الزمالء .ومن الضروري مواكبة
عمل املعلمني جبهاز مهين يساعد على تثبيت مكانتهم كمنتجي معرفة تربوية جديدة ،ويعمل على جعل املعرفة الرتبوية الناجتة عن عمل هؤالء
املعلمني القائدين ماد ًة عملية يف متناول مجيع املعلمني.
خصائص املعلم الذي قد يقود يف جمال التميز بالتدريس والرتبية:


5

درسها ،يستطيع الربط بني مواضيع التعليم
فنان في الموضوع :ميتلك احملبة والتشوق جملال املعرفة ،عنده املعرفة العميقة باملواضيع اليت يُ ِّ
الصلة ،يثري الفضول واالهتمام ،متعلم دائم بشكل مستقل يبحث عن فرص خارجية للتعلم ،يتَّخذ
وجماالت أخرى بشكل وثيق ِّ
لنفسه مرشدين مهنيني ،يرى فيه الطالب واملعلمون مرجعاً مهنياً لتعليم جمال املعرفة ،يثري يف طالبه حب املوضوع وتعلمه.



فنان تربوي :صاحب معرفة ومهارات وأدوات عملية يف التدريس ويف إدارة الصف ،قادر على الربط بني معرفة املضمون واملعرفة
الرتبوية ،م ِرن يف استعمال املعرفة املكتَ َسبة ،ذو قدرة على التفكري االنعكاسي وقدرة متقدمة على وضع تصور مفاهيمي ،يتحدى

يشخص ويرصد احتياجات الطالب التعليمية ويعرف كيف يالئم التعليم لصف غري متجانس ،وجيرب باستمرار أشياء
طالبهِّ ،
جديدة.

 5هذه اخلصائص هي تلخيص ملسح شامل ألدبيات حبثية وعملية طُلب من الدكتورة ياعيل عوفرمي تقدميه ونوقش على الطاولة املستديرة ،إضافة إىل مواقف مكتوبة وشفهية
ساهم هبا أعضاء الطاولة املستديرة باالعتماد على جتارهبم .للتوسع أنظر امللحق ب  0وب .4
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صاحب هوية تربوية واجتماعية :يرى يف مهنة الرتبية والتدريس رسالة ،ميتلك احملبة والتشوق ملوضوع التدريس الذي اختاره وللتعامل
مع طالبه ،ملهم لطالبه وللطاقم الرتبوي ،يضع أُسس الثقة مع كامل البيئة الرتبوية _ الطالب واآلباء واملعلمني – ويظل معهم يف
املتبادلة بني
حوار دائم .ذو رأي اجتماعي والتزام للمجتمع ،يعي روابط مهنته االجتماعية-الثقافية ،ويعاَل أسئلة تتعلق بالتأثريات َ

الرتبية واجملتمع القريب واجملتمع الواسع باملفهوم اخلاص والعام ،يعمل بعزم عندما يرى حاجة للتغيري ،يعاَل قضايا أخالقية كجزء من
تعليمه ،يعمل وفق وجهة نظر تربوية ،ويرتك تأثريات بعيدة املدى على الطالب واملعلمني.


صاحب مهارات قيادة ونقل (تمرير) :يكتسب الثقة واالحرتام ويرى فيه الزمالء واملديرون مرجعاً موثوقاً ،يتداخل بفعاليات خارج
نطاق مسؤولية التدريس اليت أُعطيت له ،ويأخذ على عاتقه مسؤولية قيادهتا ،يُظهر احلافز والرغبة يف التأثري ،ذو مقدرة تنظيمية وإدارة

مشاريع وفعاليات ،ذو رؤية شاملة ومقدرة على العمل بدافع فهم روابط واسعة ،له القدرة على التأمل يف عمليات تنظيمية وتصورها،
ذو قدرة على إرشاد املعلمني والزمالء مبا يف ذلك تقدمي مردود ،كما يُعرف بكونه ذا عالقات إنسانية متميزة.

تنبع القيمة اخلاصة من تدخل املعلمني يف عمليات النقل من االعرتاف حبكمة املمارسة  .wisdom of practiceوتدل األحباث والتجربة أن
عمليات هامةً يف تطور املعلمني املهين حتدث عندما تتوفر أطر الزمان واملكان ،وقيادة زمالء وربط مثمر بني املعرفة العملية واملعرفة األكادميية
(בן פרץ .)Lieberman and Friedrich 2010; York-Barr and Duke 2004; Shulman 1987 ;9002 ,من هنا تنبثق
عدة فعاليات للمعلمني ندعوها يف هذه الوثيقة "معلمني قائدين" :يقودون جمموعات متعلمة ومرشدين خاصني ،يقودون عمليات تطوير تربوي
ويوضحون كيفية البحث يف التعليم املتميز ،وهكذا.
فيما يلي عرض األفكار النظرية اليت تبلورت على مدى سريورة الدراسة املشرتكة ،يليها ما ينتج عنها من املشتقات العملية اليت يوصي هبا أعضاء
الطاولة املستديرة لتفعيل معلمني قائدين كوكالء حتسني يف جهاز الرتبية والتعليم.
معلمون قائدون لجهاز التعليم – ماذا تعلمنا؟
بدأت اخلطوة بعملية الدراسة اليت مشلت استيضاح التصور املفاهيمي والنظري والتعلم من مناذج فعاليات يف البالد واخلارج – فعاليات تُطور قيادة
تربوية وموضوعية -تعليمية للمعلمني .هذا هو األساس الذي بُين عليه ختطيط العمل املوصى به والذي سيعرض فيما بعد .نبدأ بعرض األفكار
املركزية اليت برزت يف أثناء الدراسة ،والقرارات اهلامة اليت وجب اختاذها مبا خيص حماور املضمون والعمل اليت ظهرت نتيجة التقدم بشكل أكثر

بروزاً ،واليت ستقودنا إىل عرض التوصيات.
نتج عن سري الدراسة املشرتكة حول الطاولة املستديرة أربع رؤى:
 .0يجب االعتراف بمعرفة التدريس وبالمعرفة التربوية التعليمية – مجاالت تخصص موجودة لدى المعلمين ،وقيمتها ال تقدر
بثمن :يف غرف املعلني يف مجيع أحناء البالد جتد ذوي اخلربة املهنية اليت منت يف سنوات من التجربة الغنية ومن حكمة التأمل والعمل.
كثريون من هؤالء املعلمني ُوهبوا االلتزام العميق واالستعداد ملساعدة زمالئهم ،بكفاءاهتم ومعرفتهم ،على املستوى احمللي أو على

مستوى اجلهاز .وألن جزءاًكبرياً من هذه الطاقات واخلربات يضيع حالياً ،لذا علينا تطوير اسرتاتيجيات تساعدنا يف توجيه هذه الطاقة

جمدداً إىل داخل اجلهاز كمعرفة جديدة هامة وكعامل منعش يبعث احلياة يف رتابة تعليم املعلمني.
 .4هناك حاجة لخلق مسار تطور مهني للمعلمين المتميزين وأصحاب الخبرة المعنيين بمتابعة التعليم في الصفوف وبتعميق
قدرتهم على التأثير على نوعية التعليم خارج الصف أيضاً :إن أفق احلياة املهنية للمعلم املعين والقادر على التقدم يف مهنته موجود
خارج إطار الوظيفة .فوزارة الرتبية والتعليم تستخدم اليوم معلمني بارزين يف نوعني من الوظائف :وظائف إدارة وتركيز ووظائف إرشاد
وتفتيش مهين .ميزة هذه التعيينات وضرورهتا واضحة ،ولكنها تقتضي مثناً أيضاً :فالوظائف اإلدارية تُبعد املعلمني املتميزين عن الصف
وعن التطور الدائم يف املهنة ،ووظائف اإلرشاد جتند املعلمني ليكونوا سفراء إلرشاد املعلمني "من األعلى إىل األسفل" ،أي من اجلهاز
9

إىل املعلمني .ماذا ميكن أن نقرتح على معلم متميِّز يرغب يف أن يظل معلماً يف الصف ولكنه حباجة إىل إنعاش من رتابة العمل بعد
عشر أو مخس عشرة سنة من التعليم؟ كيف ميكن تعميق وحتسني قدرات التعليم لدى معلمني راغبني وقادرين يريدون البقاء على
تواصل تربوي يومي مع الطالب ،إضافة إىل الرغبة يف التاثري خارج الصف ،وما هو السبيل الذي يـُ ِّ
مكن املعرفةَ واخلربة اليت تتولد يف
غرفة املعلمني أن تتحرك "من أسفل إىل أعلى" – أن تتوضح وتنمو وتؤثر على التحسن الدائم للجهاز؟

 .2يجب تطوير وإتاحة ثقافة الحوار والتعلم التربوي المنتظم للمعلمين بقيادة معلمين :توجب مهنة التعليم وجود إجراءات خاصة
لتطوير املعرفة تعتمد على حكمة العمل ) – (wisdom of practiceعمل متواصل من التأمل وحتليل جتارب تؤدي إىل تطوير
املقدرة على احلكم وإعمال الفكر التعليمي الرتبوي .يف نطاق كهذا ،متجذر يف عمق التجربة ،تصبح املعرفة النظرية والتجريبية،
اخلارجية وذات الصلة اآلتية من عامل البحث واليت ليست يف متناول يد املعلمني ،مثمرةً ومثرية لإلهلام .وكي يتمكن اجلهاز من عرض
مسارات تعلم هامة للطالب ،فإن على جتربة التعلم اهلام أن تكون جتربة مركزية على كل املستويات .املطلوب هو أن تنشأ يف اجلهاز
ويف املدرسة ثقافة يكون فيها القيِّمون على تعليم الطالب – املعلمون  -يف داخل سريورة شخصي متواصل من النمو والتعلم وتطوير
فنِّهم ،فن التعليم .يف أعقاب كل ذلك سيتمكن املعلمون بدورهم من قيادة سريورات تعلم هامة لطالهبم.
 .2المطلوب إنشاء وحدة خاصة لتطوير المضمون تدفع إلى تحويل المعرفة التربوية الخاصة إلى معرفة مهنية في خدمة الجهاز
مكونات أوهلا إنشاء ومرافقة عمل التطوير املهين الذي يقوده املعلمون .يف هذا
بكامله :جيب أن تتوفر يف مسارات التطوير هذه عدة ِّ
اإلطار يعطى اجلواب عن عدة أسئلة مثل ما هي أفضل طرق التعلم اليت يقوم بإرشادها املعلمون القائدون يف عملهم مع املعلمني
يتكون من املعرفة اجلديدة واملمارسات اجلديدة .واملكون الثاين هو معاجلة املعرفة اجلديدة ووضعها يف متناول اليد.
الزمالء ،وأي نوع ّ

وتدخل يف هذا اإلطار جمهودات اجلمع والتوثيق والتحليل والتصور املفاهيمي للمعرفة ،مث تأيت يف أعقاب ذلك وضعها يف متناول اليد

فعال ويتمكنوا من االعتماد على املوجود بشكل مفيد .وثالث املكونات هو تطوير التعامل اهلام
كي يستعملها املعلمون بشكل ّ

واملثمر بني معرفة املعلمني العملية ومعرفة وأدوات أكادميية-مهنية ذات صلة نابعة من عامل البحث والعمل احمللي والعاملي .أما املكون
الرابع واألخري فهو تطوير وسائل تقييم ثابتة لربنامج املعلمني القائدين ،وكذلك طلب تقييم شامل للربنامج بواسطة جسم خارجي.
تهدف التوصيات التي ترد الحقاً إلى تنشئة معلمين قائدين كرد على مجموع هذه القضايا.
يف أثناء سري التعلم املشرتك حتددت حماور مضمون وعمل أوجبت اختاذ قرارات بشأهنا .وهلذه القرارات انعكاسات عملية على حتديد
هدف العملية ،على اكتشاف املعلمني القائدين والعناية هبم ،على حتديد الفعاليات املتوقعة من هؤالء املعلمني يف اجلهاز ،وغريها.
هذه احملاور هي:

 .0بين الفنان والقائد :اخلط الفاصل بني معلمني فنانني ومعلمني ذوي تأثري يف اجلهاز .األوائل هم معلمون متميزون يف صفوفهم،
يوصفون يف األدبيات بأوصاف عديدة تدل على نوعية عملهم يف التعليم (.)…master, accomplished, excellent

يف املقابل هناك معلمون مؤثِّرون يوصفون يف األدبيات بشكل أساسي بصفات "القيادة" (( .)leadershipأنظر وثيقة اخللفية
النظرية يف امللحق ب.)0 .
 .4بين الدرجة والعمل :اخلط الفاصل بني التشديد على االعرتاف ومنح درجة فردية للمعلمني الذين يستوفون معايري التعليم
األفضل وبني التشديد على جتنيد معلمني لقيادة عمليات تطوير مهين-تربوي بني زمالئهم .يف املقاربة األوىل اليت تضع يف
مركزها موضوع الدرجة تُبذل جمهودات لتحديد معايري التميز يف التعليم ميكن بواسطتها اجتذاب مجيع املعلمني حنو األعلى.
وتتضمن الفعاليات اليت تُشتق من حتديد املعايري طرق تأهيل ،إعداد ووضع املعايري أمام املعلمني للتحفيز ( أنظر مثالً منوذج

11

 6NBPTSيف وثيقة وصف النماذج يف امللحق ب .)4 .تقوم املقاربة الثانية اليت تضع العمل يف املركز على الوثوق بقدرات
احلوار الرتبوي املشرتك بني جمتمع املعلمني ،الذي يعتمد على الثقة بقدرات املعلمني اجملربني واملؤهلني إلدارة عمليات التطوير،
رغم عدم حصوهلم على درجة رمسية أو تأهيل .وتعطي هذه املقاربة للمعلمني مساحة للعمل مع منحهم أدوات للتصور
املفاهيمي والتفكري االنعكاسي ،ومصادر معرفة خارجية حديثة ،وأدوات لتحقيق أفكار ومبادرات (أنظر مثالً  7TLLPيف
ملحق وصف النماذج ب.)4 .
 .2بين اإلعداد والتنشئة :اخلط الفاصل بني التطلع حنو التعزيز املهين ملعلمني خمتارين بواسطة اإلعداد اآليت "من أعلى" ،عن طريق
هيئات خارجية تتمتع بسلطة أكادميية ومهنية (أنظر مثالً اقرتاح إنشاء مدارس للتطوير املهين يف ملحق النماذج ب 1 .أو برامج
للحصول على اللقب الثاين املعروضة على املعلمني املتميزين) ،وبني خلق مناسبات وثقافة متهن نابعة "من األسفل" وقائمة على
التجربة وخربة عمل املعلمني وعلى التواصل الدائم مع "احلقل" (أنظر مثالً عرض النموذج  8NWPيف ملخص حماضرة بروفسور
آن ليربمان يف ملحق ل.)6 .
للتقرير يف ترتيب هذه احملاور اجتمع أعضاء الطاولة املستديرة مع معلمني من منتدى املعلمني ومع معلمني آخرين ،وحتدثوا معهم .أوصل كثريون
تعرب عن الرتدد بل التحفظ من خلق "وظيفة أخرى" أو مكانة يف السلم اهلرمي يفرضها اجلهاز على عملهم الروتيين.
منهم رسالة حادة وواضحة ِّ
عرب املعلمون عن ختوفهم من أن خطوة كهذه ستحرمهم من وقت مثني ،وتبدأ بـ َجـلَبة عالية مث تتحول ببطء إىل فراغ ال قيمة له .كذلك أشار
وقد َّ
املعلمون إىل أهنم ليسوا معنيني بأومسة أو تسميات مثل "متميزين" أو "فنانني" ،أو "أرباب التعليم" ،وما أشبه .فبالنسبة هلم الوظيفة الرمسية اليت

خيتار هلا اجلهاز َمن يَشغَلها أو درجةُ تقدير المعة تثري يف غرف املعلمني بشكل أساسي السخريةَ واالغرتاب .احلاجة األكثر أمهية اليت أشار هلا

املعلمون هي إمكانية تعيني عضوي-داخلي من داخل جمتمع املعلمني ،يف وظيفة متثِّل مباهيتها مهمة حقيقية ومسؤولية ،وليس االعرتاف واملكانة.

إضافة إىل ذلك أشار املعلمون إىل ضرورة االعرتاف باحلاجة إىل ختصيص الوقت واملساحة احملددة إلجراء حوار مهين داخلي بني طواقم املعلمني،
ميكن أن يبحثوا فيه يف العمل الرتبوي املشرتك ،وإشراك اآلخرين بطرق التعامل والتحديات ،مع تعميق وحتسني القدرة واهلوية املهنية وتطوير مشرتك
ألدوات تعليم وتربية.
ارتبط هذا املوقف احلاد بتوجهات ومناذج عملية – سائدة يف جهاز التعليم ،ناقشها أعضاء الطاولة املستديرة يف أحباثهم ،وبدا عملياً أهنا تقدم
فرصة نادرة لتطوير اجلهاز .ففي ما عدا اإلصالحات يف الغالف اليت تقودها وزارة الرتبية والتعليم واليت يقف يف مركزها السعي إىل التعلم املفيد
وتوسيع االستقاللية الرتبوية ،يعرتف القسم أ للتطوير املهين للعاملني يف التعليم والسكرتارية الرتبوية بأمهية ما يلي ويعمل على تعزيز أ) عمليات
كزها إعطاء استقاللية أكثر ومرونة تربوية للمدرسة ،ب) عمليات تطوير عضوية يف داخل املدرسة ،وهي عمليات قائمة على التجارب يف
تطوير مر ُ

الصفوف ،ج) خلق جماالت حوار تربوي فعال ومثمر يف جمتمع املعلمني واملنطقة ،إبداع يتضمن االنكشاف على معرفة وأفكار مل ِهمة من عامل

البحث .وينعكس ما يصل من هذه التوجهات يف مناذج كثرية فاعلة يف احلقل ُع ِرضت على الطاولة املستديرة كجزء من عملية التعلم ،سواء مببادرة

إدارة وزارة الرتبية والتعليم أو مببادرة "احلقل( ".أنظر مثالً مناذج املنطقة الوسطى مبشاركة املخترب الرتبوي يف جامعة بن -غوريون يف امللحق ب،7 .
وكذلك برنامج 'מנביטים' ملركز تطوير املعلمني ،פסג"ה حيفا' :,קהילות למידה בתחום הפיזיקה' "جمموعات تعلم يف جمال
الفيزياء" ،بقيادة معهد ﭬـايتسمان وبدعم صندوق ترامب ،برنامج 'בארי' ملعهد هارمتان وبرنامج مرافقي التعليم والتعلم مبعهد برانكو ﭬـايس –
امللحق ب.)2 .

 ,NBPTS – National Board of Professional Teaching Standards 6اللجنة القومية (الواليات املتحدة األمريكية) لتحديد املعايري يف التعليم ،أنظر
/http://www.nbpts.org
 ،TLLP – Teacher Learning and Leadership Program 7برنامج تعلم وقيادة للمعلمني بإدارة قسم الرتبية يف والية أونتاريو بكندا .أنظر
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/tllp.html

 NWP – National Writing Projec 8مشروع الكتابة الوطين (الواليات املتحدة) ،أنظر /http://www.nwp.org
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وعلى ضوء هذه العمليات تحددت القرارات على المحاور التي عُرضت ،والتي تنعكس في توصيات العمل .عامة تم في هذه المرحلة
تبني المقاربة "القيادية" والموجهة نحو "األعلى ".مع ذلك يبدو لنا انه عندما تتولد ثقافة احلوار املهين الداخلي املنظم ينضج فيها أيضاً "فنانو
التعليم" ،ومن احملتمل أن تظهر احلاجة مستقبالً إىل االعرتاف مبوقعهم املهين بشكل رمسي .أما بالنسبة لمحور العالقة بين مسؤولية الجهاز عن
"اإلعداد" ومسؤوليته في توفير الظروف التي تساعد على "التنشئة" فقد تم تبني الموقف المتداخل .ومع اعرتافنا بالقيمة اخلاصة للمعرفة
والتجربة اليت خيتزهنا املعلمون معهم ،نسعى إىل حتويل املعلمني إىل مولِّدين لعملية التعلم والتطوير املهين .ومع ذلك نعرتف بأمهية دعم املعلمني،
دعم القوى املهنية واأل كادميية القادرة على مرافقة وإثراء عمليات التطوير اليت يقودها املعلمون بواسطة املساعدة على التصور املفاهيمي والتحليل
والتعميم ،وبواسطة االنكشاف على مصادر معرفة وإهلام خارجية ،وإخصاب التعلم مبساعدة أدوات وبرامج عملية عاملية.
من الطبيعي أن تكون التوصيات قد تبلورت من مواقف واقرتاحات متنوعة عرضها أعضاء خمتلفون يف أحباث الطاولة املستديرة ،وميكن االفرتاض أن
كل عضو من األعضاء كان سينص التوصيات بشكل خيتلف ويؤكد على نقاط خمتلفة لو طُلب منه أن يقدم توصيات خاصة .يف هذا األمر من
املهم أن نذكر أنه كان لصوت املعلمني – أعضاء الطاولة املستديرة وأعضاء منتدى املعلمني – تأثري كبري على الناتج .وبدافع اإلخالص ملاهية
الوثيقة كان واضحاً أن ملواقف املعلمني جتاه التوترات اليت ذكرت أعاله أمهية كربى ،كما كان إلسهاماهتم حضور بارز يف الناتج احلايل.
نحن مقتنعون بأن التوصيات اآلتية تحمل بشرى لجهاز التعليم أساسها:


تنمية ثقافة مهنية لمجتمع المعلمين ،قائمة على الثقة واالستقاللية والمسؤولية والتمهُّن والتدخل.



تحسين عمليات التعليم والتعلم وشحنها بالمعنى والقيمة.



تطوير معرفة تعليمية قائمة على التجربة.



رفع قيمة التعليم والمعلمين الذين يُعترف بهم كمتخصصين وقائدين في مجال عملهم.

مع هذا علينا أيضاً أن نكون متواضعني ونذكر أن هذه التوصيات ليست خلقاً جديداً أو اخرتاعاً ،بل تعتمد على وثائق موقف وإصالحات سابقة
وتتصل مبا فيها من توجهات .نذكر هنا تقرير فرقة العمل الوطنية يف إسرائيل (تقرير دوﭬـرات ،)4119 ،الذي أوصى على درجات تقدم تشري إىل
اقرتح يف توصيات التقرير أن يعمل أصحاب الدرجات العالية يف اإلرشاد وإعداد معلمني زمالء
خربة متنامية ،أعالها درجة "معلم-فنان ".وقد ُ

حربهتا جمموعة معلمني نشيطني عملت كمجموعة تعلم يف معهد ﭬـان لري يف سنة 4111
(نفسه ،ص .)021 ،021 .نذكر أيضاً وثيقة توصيات َّ

ودعت إىل تأسيس وظيفة جديدة ل ـ "مرافق تعلم" مدرسي .وأخرياً نشري إىل إصالح األفق الرتبوي (الرتبية للتفكري) اليت أقامت تطويراً مهنياً على
شكل مروحة يُشرك معلمني يف وظائف قيادة مركزية (زوهر .)4115

ال شك بأن تطبيق التوصيات يتطلب توسيعاً إضافياً للتعلم ،والتقرير بني سلم األفضليات وتطوير ختطيط التنفيذ .مع ذلك نعتقد أن التوصيات
الواردة هنا تعطي ركيزة واضحة تشكل خارطة أو بوصلة للراغبني يف السري على طريق بناء حوار تربوي بني املعلمني وفتح مسارات ذات معىن يف
التطور املهين للمعلمني املوهوبني الذين لديهم التجربة والرغبة.
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ب .تــوصـيــات
ب .1 .المعلم القائد – مبادئ أساسية ومقدمات
عــام :يُطلب من املعلمني الذين يُعتقد أهنم أصحاب سلطة تربوية ومهنية (كما سيحدد ذلك طاقم التطبيق) ويُبدون رغبة والتزاماً للتأثري على
جهاز التعليم أن يكونوا معلمني قائدين يف امليدان ويف وظائف متنوعة يكون املشرتك بينها مجيعاً العمل على حتسني تربوي – مهين متواصل
داخل جمتمع املعلمني .هؤالء املعلمون هم العمود الفقري إلدارة داخلية يف جمتمع املعلمني .جماالت العمل الثالثة املقرتحة هلؤالء املعلمني هي:
املدارس ،مواضيع التدريس (التخصصات) أو أُطر إضافية يقرتحها املعلمون أنفسهم .يف هذه اجملاالت يعمل املعلمون القائدون كمرشدين
جملموعات حوار تربوي ولكيفية التدريس النوعي ،كمطورين لربامج تربوية وتدريسية ،كمطورين ملواد تعليم وتدريس للمعلمني أو كأعضاء يف طواقم
حبث وتطوير ،وطواقم تقييم وفعل بتوجه عملي.
عدد املعلمني القائدين الذين سيعملون يف جهاز التعليم التواز َن بني الرغبة يف أن يكون هلم تأثري كبري على اجلهاز وبني ضرورة
جيب أن يعكس ُ

احلفاظ على نوعية جيدة وخاصة تتمكن من الوقوف يف وجه التحدي املطلوب يف التغيري الثقايف واملهين ،واإلصرار على ذلك 9.يتم تعيني معلم

قائد لفرتة حمددة ،ويف ظروف معينة ميكن طلب جتديد تعيينه .فالتعيينات احملددة بفرتة زمنية تؤكد على مركزية املهمة – املسؤولية والفرصة اليت
تُعطى للمعلمني لتعزيز التعليم – وتقلل الضرر الذي قد يتسبب نتيجة دمغ هؤالء املعلمني كطبقة "خنبوية".
قم مهنية متميزة على
عمل املعلمني القائدين طوا ُ
يُهيئ اجلهاز الظروف املالئمة لدعم عمل املعلمني القائدين وفعاليات جمتمع املعلمني ،وتالزم َ

مستوى قطري ،ويرافق هذه اخلطوة برنامج حبث وتطوير مضمون ِّ
ميكن من تثبيت عمل املعلمني القائدين وحتويل املعرفة الرتبوية الناجتة عن عملهم

إىل معرفة ُمتاحة جملتمع املعلمني يف البالد.

أهداف مجموعة المعلمين القائدين:



تعزيز قيادة مهنية قائمة على الخبرة النابعة من داخل فعل التدريس :حتسني عمليات تدريس املعلمني ،بناء خمزون ختصص يشمل
معرفة املعلمني العملية ومعرفة أكادمييةُ ،م َع ّد الستعمال جمتمع املعلمني.

خلق مسار للمعلمين الراغبين في التطور داخل مجال التعليم :تعزيز املعلمني كشخصيات أساسية يف العمل الرتبوي ،تكوين

فرصة لتأثري املعلمني على اجلهاز الرتبوي.


خلق فضاءات عادية آمنة للتعلم المهني الهام لجميع المعلمين :تطوير لغة وأدوات للتحدث يف اجلهاز عن التعليم والتعلم،
خلق ثقافة مدرسية حلوار تربوي هام حول التخصصات املتنوعة يف اجلهاز.



خلق مخزون معرفة تربوية في الجهاز قائم على تجارب المعلمين ،تتداخل فيه المعرفة البحثية الحديثة ،ويعاد توجيهه
الستعمال المعلمين :توثيق التعليم ،حتليل وتصور مفاهيمي لعمل التعليم ،حتويل املعرفة اخلاصة للمعلمني إىل معرفة ُمتاحة

فعال للمعرفة املرتاكمة.
الستعمال مجيع املعلمني وجهاز التعليم ،تقريب ّ

 9يف امللحق ج " -من النظرية إىل املمارسة :ختطيط تنظيم ومتويل جهاز املعلمني القائدين" نقرتح بأن يعمل يف اجلهاز يف احلد األقصى خالل عقد من الزمن حواىل 2111
معلم قائد ،يشكلون  %2من جمموع املعلمني يف اجلهاز ( )021.111على أساس معلم واحد لكل مدرسة .هذه هي نقطة بداية غري ملزمة للبحث ،تعتمد على حماولة
املوازنة بني نسبة خمتارة من املعلمني وبرنامج ميزانية قابل للتنفيذ وإمكانية التأثري الواسع على اجلهاز.
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ب .2 .أُطر العمل وأشكاله الممكنة للمعلم القائد
من الواضح أن شخصية املعلم القائد وصورته هي املفتاح للتَّحقيق األفضل لفرص القيادة املقرتحة هنا .الكتشاف املعلم القائد
يُطلب من طاقم التطبيق أن يفكك رموز األسس اآلتية ويرتمجها إىل قواعد تفصيلية وتوقعات واضحة :معلم بالفعل (ليس أقل من

ثلث وظيفة) ،له سنوات خدمة كثرية ،عنده اخلربة املثبَتة يف الرتبية واملوضوع ،له القدرة املثبَتة على التواصل مع اآلخرين ،ميلك الرغبة

والقدرة على التعلم ،يُقدِّره ويتقبَّله جمتمع املدرسة (الطالب ،املعلمون ،اآلباء ،اإلدارة) ،يُظهر القدرة على القيادة يف عمله يف املدرسة
يف تدريس جمال املعرفة أو يف دوائر تربوية واجتماعية أخرى.

للوصول إىل األهداف املفصلة أعاله وإلعطاء جمال واسع بقدر اإلمكان لتعزيز قيادة املعلمني القائدين ،نقرتح الشروع بثالث
إمكانيات عمل للمعلمني القائدين :إطار المبادرة ،إطار الموضوع واإلطار المدرسي .بكل واحد من هذه األُطر أو بالدمج بينها
طور ومعلم قائد-فـنـّان).
يتمكن املعلمون من حتقيق أهداف متعددة ستُـ َف َّ
صل الحقاً (معلم قائدُ -مرشد ،معلم قائدُ -م ِّ

مخطط عام ألشكال العمل:
.0

إطار المبادرة – يطلب من بعض املعلمني االستجابة "للنداء" واقرتاح برنامج عمل يف جمال إرشاد جمموعة معلمني متعلمة ،تطوير برنامج
التعليم ،تطوير أدوات تربوية وتصميمات حبث فعاليات .وينضم املعلم أو طواقم املعلمني الذين يُقبَل اقرتاحهم إىل جمموعة معلمني قائدين

حتظى باملرافقة كمجموعة مهنية تربوية قائدة طيلة فرتة عملها .حيصل املعلمون على مكافأة ومرافقة ومردود وتقييم بـَنّاء لعملهم كمعلمني
قائدين ،ودعم لتطوير برنامج عملي لنشاطاهتم .من املهم أن نؤكد أننا ال نقصد باإلطار اليومي بالضرورة اقرتاح إمكانيات جديدة أو
إجيادها ،إذ نفرتض وجود مناذج عديدة ،حالياً أو سابقاًِ ،
مناسبة متاماَ للتطبيق يف هذا اإلطار ،وميكن للمعلمني االعتماد عليها يف

االقرتاحات اليت يقدموهنا .وسيكون أساس املوافقة على االقرتاح أن املعلم القائد خيتار ويقرتح احلقل واملوضوع أو الطريقة ،سواء كانت
هذه حديثة أو قدمية ،شريطة أن يثبت أن مبقدوره جتنيد عشرة معلمني زمالء على األقل ليشرتكوا يف فعاليته يف السنة التدريسية التالية.
فسه يف مركز العملية – فهو الذي خيتار املضمون ،وهو الذي جيمع حوله جمموعة معلمني وهو الذي
يف هذا اإلطار يقف املعلم القائد ن ُ
حيدد ويصوغ األهداف والنتائج .وبسبب تلك املركزية بالذات نرى هنا أمهية كربى للتوجيه بأن يفوز املعلمون املبادرون هبا .وجيب أن

ميدهم هذا التوجيه مبصادر معرفة وإهلام وأدوات عملية لإلرشاد والتطوير ،وبتقييم صاقل متواصل أيضاً .وسيضمن توجيه ومرافقة كهذه
فعالً أن تتطور األحالم واملبادرات إىل خطوات ذات معىن تطبيقي ذي صلة بعامل التنفيذ.
.2

إطار الموضوع  -يصدر "نداء" إىل قائدي جماالت املعرفة – مفتشني ،مركزي املواضيع (מפמ"רים) ومرشدين ،أقسام اجليل
والوحدات املهنية يف وزارة الرتبية والتعليم ،وإىل قائدي جماالت املعرفة يف شبكات الرتبية ،إخل  -املعنيني بإدارة سريورات تطوير مهين هبذه
الروح جملتمع املعلمني القطري التابع هلم .يف هذا النداء يُطلب منهم تقدمي اقرتاحات إلنشاء وإرشاد جمموعة قطرية من املعلمني القائدين

ويكونون حيِّز تطوير مهين مركزي للمعلم يف جمال
يف جمال معرفة معني .يُنشئ املعلمون القائدون جمموعات معلمني تعمل بإرشادهم ِّ
املعرفة ،يطورون مواد وأدوات تربوية خاصة باملوضوع ،وميثِّلون التدريس املتميِّز ويندجمون بطواقم البحث.

املعني ميكنها مرافقة العمل مع جمموعات املعلمني القائدين يف
يتعرف قائدو جماالت املعرفة على هيئات أكادميية أو مهنية رائدة يف املوضوع َّ
جماالت تطوير مواد وأدوات تربوية يف جمال املعرفة ،وتركيزها مث إعدادها للنشر .وتتم مرافقة املعلمني القائدين بواسطة مرشدين متخصصني
من جمال العمليات املنهجية واجملال املضموين-األكادميي .إرشاد جمموعات القائدين متثِّل وتعطي التصور املفاهيمي إلرشاد جمموعة حوار
مهين ومشاركة يف املعرفة ،و ِّ
متكن من حبث اسرتاتيجيات تعليم جديدة .وسيتمكن القائدون ،لكوهنم أعضاء يف جمموعة القائدين ،أن
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يعملوا -إضافة ألشياء أخرى -يف وضع تصور مفاهيمي لعملهم كمعلمني وكمرشدين ،يف مالقاة جبهة البحث والعمل يف جمال املعرفة،
يف اختبار طرائق تعلم جديدة وتطبيقها كمعلمني يف صفوفهم ،ويف معاجلة جتربتهم وضم الرؤى –األفكار -إىل عملهم كمرشدين يف
اجملموعات املنطقية.
يف هذا اإلطار يطلب تعاون جدي مع قائدي جماالت املعرفة الذين من الضروري أن يقدِّروا القدرات الكامنة يف تفعيل هذا الشكل من
التطوير املهين ،واالعرتاف بالفرق بني عمل املعلمني القائدين وعمل املرشدين يف املوضوع وتشجيعه ،إدارة التدابري املطلوبة ،وطبعاً
تسهيل تنفيذ فعاليات املعلمني القائدين وتشجيعها .قائدو جماالت املعرفة وحدهم ،الذين يعرتفون باملعىن والقيمة اخلاصة لعمل املعلمني
القائدين ويظلون على احلفاظ على هذه اخلصوصية ،سينعمون بثمرة عملهم ،لذا فإن اختيار العمل يف هذا اإلطار جيب أن يكون
قرارهم هم.
.2

رسل "نداء" ملديري املدارس فيه طلب تقدمي اقرتاحات برامج خللق جماالت تطوير تربوي جملموعة معلمي املدرسة
اإلطار المدرسي – يُ َ

بإرشاد معلمني قائدين من قلب غرفة املعلمني (يف املدارس الكبرية هناك حاجة لعدد من املعلمني القائدين) .بإمكان املديرين املبادرة إىل

تنظيم مشرتك للمناطق والسلطات والشبكات الرتبوية ،وبإمكان هؤالء املعلمني أن يعملوا يف عدة وظائف (بالتنسيق مع مرّكزين تربويني):
إرشاد وتوجيه جمموعات حوار تربوي ،تطوير برامج تربية وتعليم أو االندماج بطواقم حبث ذات عالقة ،االندماج بأحباث تقييم وعمل
الظروف اليت ُمت ّكن معلمي املدرسة من
وبإدارة املعرفة .وتُطور اإلدارة مع املعلمني القائدين (ومبساعدة أدوات من اجلهاز توضح الحقاً)
َ
املشاركة العادية يف اجملموعة املتعلمة .وتكون إدارة املدرسة وجهازها الرتبوي شريكاًكامالً يف املشروع ،هكذا تتولد فعالً مبساعدة عمل
املعلمني القائدين ذراع مركزية لتطوير ثقافة يف املدرسة لتعلم املعلمني ولتحسن تربوي متواصل .وحيصل املعلمون القائدون على دعم
ومرافقة يف نطاق جمموعة منطقية ملعلمني قائدين.
التحديات وجماالت املضمون الكائنة يف خلفية عمل التطوير الرتبوي يف اإلطار املدرسي موزعة على القضايا التنظيمية النابعة من حياة

املدرسة ،مثل خصوصيات سكانية (خصوصيات جمموعات سكانية ،خصوصيات اجتماعية-اقتصادية ،املوقع اجلغرايف ،وما
اشبه) ،حتديات تربوية خاصة (تعليم خاص ،تعليم ُمدمج ،برامج للمتميّزين ،فلسفة تربوية خاصة) وكذلك حتديات

اجتماعية .يف هذا اإلطار توجد إمكانية لتوحيد عدة مدارس يف نطاق سلطة حملية أو لواء أو شبكة تربوية ،وللتعاون

مع مؤسسة أكادميية وفق منوذج  .Professional Development Schools ,PDSيف تنظيم كهذا يكون اجلسم
املرِّكز شريكاً يف تعيني املرشدين من اجملال املضموين-األكادميي.
ويطلب يف هذا اإلطار تعاون أساسي مع مديري املدارس ،وعلى هؤالء اختيار طريق لقيادة تغيري ثقايف بكل ما يتعلق
حبوار مهين بني معلمني يف املدرسة ،حوار خيتلف عن املوجود (الذي يعتمد غالباً على خربة وإرشاد خارجي) ،كما
عليهم أن يكونوا مستعدين لتأسيس عملية التغيري على معلمني من داخل غرفة املعلمني املدرسية وعلى خلق الشروط
اليت ِّ
متكن من إجراء حمادثة مفتوحة آمنة حول قضايا تربوية وحتديات تظهر يف حياة املدرسة.
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األهداف األساسية للمعلمين القائدين
فيما يلي األهداف األساسية الثالثة للمعلمين القائدين – ميكن للمعلمني أن يتبنّوا واحدة أو أكثر من الفعاليات املفصلة يف كل هدف،
وتفعيلها يف نطاق أُطُر العمل اليت ذكرت أعاله أو بالدمج بينها.
 .1معلم قائد-مرشد
 إيجاد وإرشاد أُطر منتظمة لتعلم زمالء من جهاز التعليم – كما يف جمموعات مهنية من جماالت خمتلفة (مثل الطب والعمل
االجتماعي) ،ينشأ تطور مهين عادي يف إطار جمموعة زمالء قائم على تعامالت نابعة من داخل املهمات والتحديات اليومية وعلى
نقطة التالمس بني الروتني الص ّفي وبني اجتاهات املدرسة واجلهاز .يتضمن عمل املعلم -القائد -املرشد تكوين جمموعة معلمني ،وضع
تعامل مع جمموعات أخرى وأجسام تربوية ومضمونية.
برنامج لقاءات وإرشاد ،قيادة تطوير أدوات تربوية ذات صلة بإطار اجملموعة اليت يقودها و ُ

قوي السيرورات الجماعية
 توجيه شخصي لمعلمين كأداة تُ ّ

 تركيز وإدارة مبادرات تعليمية وتربوية تعمل فيها المجموعة
 .2معلم-قائد – ُمطور


تطوير أدوات تربوية – توثيق ،تطوير وتوزيع مواد تربوية يُفيد منها معلمون آخرون وفعاليات أوسع يف اجلهاز .يشمل عمل املعلم
القائد املطور مسح املوجود (مفهومياً وعملياً) ،التدقيق يف تعريف االحتياجات واألهداف ،بناء برنامج تعليم وتطبيقه بشكل حمدود،

مث على أساس التقييم يتم حتديث الربنامج وتوزيعه على الزمالء.


مشاركة في مجموعات بحث وتطوير بمنحى عملي – كشف حاجات التوثيق والبحث يف العمل الرتبوي ،حتليل وصياغة النتائج
والرؤى ،وجعل الناتج أساساً للحوار مع الزمالء واخلرباء.

 .3معلم-قائد-فنان


تمثيل تدريس نموذجي مل ِهم يُستخدم للمشاهدة والتعليم ،وللتحليل والستخراج معرفة تربوية وإلطالق عمليات تعليم وتعلم يف
املدرسة وخارجها .ويشمل عمل املعلم –القائد-الفنان فعاليات مثل توثيق تعليمه كمصدر للتحليل ولصياغة تصور التعليم النوعي،
استعداد لقبول معلمني زمالء للمشاهدة يف دروسه ،كشف نقاط أساسية ميكن لطريقة تعليمه أن ُجت ِّذر أو تُطلق تعليم املوضوع،
وكذلك تقدمي االستشارة يف مراحل حتويل املعرفة الفردية إىل معرفة يف اجلهاز وتقريبها لآلخرين( .اإلرشاد الفردي واجلماعي للقائد
الفنان تتناسب ونوع عمله وتتم بلورهتا مع مرِّكز املنطقة جملموعة املعلمني القائدين).

فيما يلي ترسيم لمجموع الفعاليات الممكنة:
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إطار مبادرة
قائد-مرشد
قائد  -مطور
قائد-فنان

قائد  -مرشد
قائد – مطور
قائد  -فنان

إطار الموضوع

قائد  -مرشد
قائد  -مطور
قائد  -فنان

إطار مدرسي

 10هذا الرتسيم هو جزء من الرتسيم 'מערך המורים המובילים' الذي يظهر يف التلخيص ،ص.4 .
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دعم ومرافقة عمل المعلم القائد
فصلها يف هذه الوثيقة :تطوير ومتاسك إطار العمل ونطاقه ،عمل داخل اجملتمع العضوي أو
يشمل عمل املعلم القائد مركبات ومراحل متعددة نُ ّ

املهين ملعلمني زمالء باإلرشاد أو بتطوير مواد تعليمية ،توثيق ومعاجلة مراحل عمله ،تقييم تأثري فعالياته ،وما أشبه .لدعم عمل املعلم القائد يُطلب
منه أن يشارك في مجموعة معلمين قائدين جتتمع بشكل منتظم وتناسب األطُر املختلفة .ترتكز هذه اجملموعة يف احلوار الرتبوي وتُطور معرفة
نظرية وعملية يف اجملاالت اآلتية :تعليم الكبار وإرشاد جمموعات ،تطوير برامج تعليم وإجراء أحباث تقييم أو عمل ،مضامني موضوعية ،مضامني
ماكرو-تربوية( ،مقاربات ،أهداف ،أحباث ،انتقادات ،وما اشبه) ،وميكرو-تربوية (تطبيقات ،مشاهدات ،شهادات ،أدوات ،مناذج) .ويف إطار
انتمائه للمعلمني القائدين يعمل املعلم القائد بالتخطيط وباملعاجلة وبوضع التصور املفاهيمي للعمل.
يشرتك مرشدان على األقل يف إرشاد جمموعة املعلمني القائدين :مرشد عمليات منهجي متخصص بتطوير مهارات املعلم القائد ومرافقة تطبيق
عمله ،ومرشد مضمون-أكادميي متخصص يف جمال معرفة موضوعي (التوراة ،اللغة اإلنكليزية ،البيولوجيا ،وهكذا) أو يف جمال مضمون تربوي
(شبيبة يف ضائقة ،تعلم حبث ،وهكذا) ويف النظرية الرتبوية هلذه اجملاالت .وتزداد القيمة إن كان للمرشدين أنفسهم خربة يف التعليم املدرسي.
إضافة إىل ذلك يكون أمام املعلمني القائدين ،خاصة يف املراحل األوىل ،إمكانية تعليم شخصية يف جماالت متصلة متنوعة.

ب .3 .أسس للتطبيق
تنظيم – خطوط توجيهيه
الفرضية األساسية لكاتبي هذه الوثيقة هي أن جهاز التنشئة والدعم لعمل المعلمين القائدين يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ من جهاز
التعليم الرسمي – بما في ذلك الموارد واألقسام والسياسة – بقيادة الجهاز.
تعمل يف جهاز الرتيبة والتعليم جمموعة متنوعة من أصحاب الوظائف واهليئات والربامج اليت تتالقى مجيعاً مع اخلطوات املقرتحة هنا .لذلك من
الضروري أن يتم التنسيق واالندماج بني كل هذه األجسام :مراكز تطوير املعلمني (פסג"ה) ،السكرتارية الرتبوية مع كل املفتشني-املرشدين،
مديري املدارس ،شبكات تربية ،كليات أكادميية إلعداد املعلمني ،مدارس الرتبية يف اجلامعات ،مراكز معلمي مواضيع ،وغريها .يقود عمليةَ
قسم التطوير المهني للعاملين في التعليم .إضافة إىل ذلك على اجلهاز توفري الظروف ملشاركة باقي املعلمني – زمالء املعلم
التنسيق والدمج ُ

القائد – يف خطوات التطوير ،كجزء من طبيعة عملهم .ففي توفري ظروف التعلم األفضل جيب أن يكون مبدأ "خطوات تعلم موازية" مبدأً موجهاً

(ما يُتيح التعلم اجليد للطالب يُتيح التعلم اجليد ملعلميهم أيضاً).

ويتطلب تطوير جهاز املعلمني القائدين مجع وإنتاج معرفة – بسبب احلاجة لتشكيل وظيفة املعلم القائد واألدوات اليت حيتاجها من جهة ،ولضرورة
حتويل حكمة عمل املعلمني اخلاص إىل ثروة عامة مشرتكة ومفيدة .وتتصل يف هذا اجملال إسهامات أجسام من خارج الوزارة ،مثل هيئات البحث
األكادميي ،صناديق أو أجسام مهنية أخرى.

شروط دعم عمل المعلمين القائدين
يتم تطوير شروط العمل يف اجلهاز على التشكيالت املوجودة :ساعات مكوث ،ساعات فردية ،ساعات تدريس وساعات مكافأة ضرورية للتقدم.
وإىل جانب ذلك هناك حاجة ملوارد إضافية إلمتام جهاز تطوير وعمل املعلم القائد.


لضرورة العمل ُحي َسب لصاحل املعلمني القائدين يوم عمل واحد يف األسبوع على األقل – من مرحلة االلتحاق مبجموعة املعلمني

القائدين ،على طيلة الفرتة اليت يظلون فيها يشغلون وظيفة املعلم القائد .خيصص هذا اليوم لعمليات تطورهم خارج املدرسة أو لعملهم

كمعلمني قائدين.
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يكون املعلمون القائدون أعضاء يف جمموعة معلمني قائدين جتتمع (يف أماكن حمددة أو بواسطة وسائل االتصال التكنولوجية) مرة كل
أسبوعني على األقل .وكما ذُكر أعاله ،يكونون يف جمموعات إرشاد مشرتك يشمل إرشاداً منهجياً متواصالً وإرشاداً مضمونياً –
أكادميياً .ويف حاالت الضرورة تعطى للمعلمني القائدين رعاية خاصة ملرافقة عملهم.



يعززون فيها ثقافتهم املهنية واألكادميية كما يشاءون ،بتمويل من
يعطى للمعلمني القائدين حق استغالل حواىل  61ساعة استكمالِّ ،
بعضها من الدورات واالستكماالت اليت تقدمها وزارة الرتبية والتعليم ،وبعضها اآلخر بواسطة التسجيل
وزارة الرتبية والتعليم – خيتارون َ
املباشر يف مؤسسات التعليم األكادميي ،ويُعرتف هبذه الدورات يف مكافأة االستكماالت.



بإمكان كل معلم قائد أن يطلب دعماً مادياً ،وهذا يعطى له حسب معايري يقررها املعلمون القائدون.



ُحيدد وقت خاص كل أسبوع ملشاركة املعلمني يف فعاليات املعلمني القائدين ،ويكون هذا الوقت من ضمن عمل مجيع املعلمني.

إلنشاء وتطوير الجهاز التطبيقي-التنظيمي يجب أن يتوفر:
 .1طاقم تطبيق ُحي ِّول التوصيات العامة إىل برنامج عمل مفصل (وقد يتحول هذا الطاقم بعد سنة من العمل إىل طاقم توجيه ومرافقة).
تجمع المعلمين القائدين – بقيادة وحدة في قسم التطوير المهني.
 .2إدارة ُّ
التجمع على المستوى القطري .وتكون مواضيع العمل:
فعل إدارةُ العاملين في التعليم ،بقيادة مرجع متخصص ،هذا
تُ ِّ
َ


تطوير سياسة وإدارهتا.



تنسيق بني مجيع أجسام اجلهاز وإدارة التدابري الالزمة.



تأمني الشروط املالئمة يف اجلهاز للعمل األمثل.



تعيني أصحاب الوظائف – املراجع املتخصصة يف املناطق ،ومرشدي املعلمني القائدين.



تفعيل جمموعات قُطرية من داخل أقسام وزارة الرتبية والتعليم.



تدخل يف بناء هيئة البحث والتطوير.

وعلى مستوى المناطق تعمل ثالثة مواقع يقودها ُمرِّكز منطقة ،تكون المهمات الملقاة عليها:


نشر "نداءات" وتصنيفها واختيار أنسبها ،اكتشاف وانتخاب معلمني قائدين.



تأهيل ومرافقة مرشدي جمتمعات املعلمني القائدين.



إدارة إرشاد جمموعات املعلمني القائدين.



مرافقة وتبين فعاليات املعلمني القائدين.



مساعدة املعلمني القائدين على بدء مشاركات مع أجسام ذات صلة.



تواصل وتنسيق مع وحدة البحث والتطوير – استعمال األدوات واملعرفة ومشاركة يف املعرفة املتولدة.

ميكن أن تعمل هذه املواقع يف األطر املوجودة مثل املناطق ،مراكز تطوير املعلمني ،أو مراكز تأهيل املعلمني ،ولكن من الضروري أن تصل إىل
مرحلة االستقالل مع احملافظة على بقائها تابعة لإلدارة القطرية.
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 .3تعمل إلى جانب وزارة التربية والتعليم وحدة بحث وتطوير المضمون ،بدعم من موارد تصل من أجسام الطرف الثالث،
ويشمل عملها:
تطوير ومرافقة الفعاليات


تطوير معايري انتخاب معلمني قائدين يساعدون اجلسم املطبِّق واملدير يف صياغة "نداءات".



تطوير أدوات إرشاد وأدوات خللق حوار تربوي مهين بقيادة املعلمني.



بناء خمزون معرفة وأدوات وأحباث أكادميية ومهنية من البالد واخلارج يف موضوع التعليم والتعلم ،وتقريبه من املعلمني القائدين.



حبث وتطوير يف جمال قيادة معلمني.



تطوير أدوات تقييم ومراقبة عمل املعلمني القائدين وتأثريهم (مبشاركة السلطة ال ُقطرية للقياس والتقييم ראמ"ה).

معالجة المعرفة التربوية الناتجة عن عمل المعلمين القائدين وتقريبه الستعمال المعلمين والجهاز


مجع املعرفة الرتبوية العملية املرتاكمة داخل اجملموعات ووضع تصورها املفاهيمي أمام مجيع املعلمني :حتويل "حكمة العمل
الفردي" إىل ملكية مجاعية مشرتكة.



تطوير وسائل عملية لنشر املعرفة الرتبوية النوعية وذات الصلة اليت تعترب مصدر دعم وإهلام جلميع املعلمني.



إدارة متكاملة للمعرفة املرتاكمة وتطوير أدوات تربوية مبقاربة منهجية وحبثية ناقدة.

 .4يتم التقييم العام للبرنامج بواسطة جسم خارجي مثل السلطة ال ُقطرية للقياس والتقييم ראמ"ה.

ب .4 .مراحل التطبيق
االقرتاح هو أن يُنفذ التطبيق بشكل تدرجيي على مدى عشر سنوات .يف السنوات األوىل تُضاف يف كل سنة واحدة من أطر عمل املعلمني
قرر هل وكيف يستمر إطار العمل.
القائدين ويبدأ التحضري يف املركز لتفعيل اإلطار التايل .بعد بضع سنوات يتم تقييم وتلخيص مرحلي ويُ َّ

ويهدف برنامج العمل إىل الوصول خالل عشر سنوات إىل احلد األقصى ليشمل حواىل  2111معلم قائد (حواىل  %2من جمموع 021.111

معلم ،مبعدل معلم واحد لكل مدرسة) .نفرتض أن يكون هلؤالء املعلمني تأثري على  61.111معلم على األقل يكونون على اتصال مباشر
املوجهة لربنامج تطبيقي للسنوات اخلمس األوىل جتده يف امللحق ج" ،من النظرية إىل املمارسة" – خمطط تنظيم
معهم .تقدير امليزانية واخلطوط ِّ
ومتويل جتمع املعلمني القائدين".
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املطلوب هو أن يقام فوراً طاقم تطبيق إلدارة عملية البحث واملسح والتقرير يف موضوع بناء ميزانية مفصلة ،والتنسيق بني عمل املعلمني القائدين
وعمل معلمني قادة آخرين ،وأخرياُ – حتديد مراحل البدء بالتنفيذ .باإلضافة إىل ذلك على طاقم التطبيق أن يفحص أثر اجلانب املايل هلذه
التوصيات على تعزيز مهام اجتماعية أخرى ،وختطيط جهد متكامل ومتناسق يساعد على حتديد أفضليات مراحل التطبيق يف هذه املرحلة (مثالً:
حتديد مناطق جغرافية معينة أو جمموعات سكانية يبدأ عندها العمل ،التعبري عن مصاحل اجتماعية عند صياغة "النداءات" وانتخاب املعلمني
والربامج اليت ستُقر).

 11يف هذه املرحلة ال تشمل التوصيات جهاز سن الطفولة واحلاضنات .وهناك حاجة بالتأكيد للتفكري يف املستقبل بتوسيع العمل يف هذا االجتاه أيضاً.

19

ـمكنهم وتُ ِّ
مشاركة املعلمني االختيارية يف العمل يف السنوات االوىل تُ ِّ
ـمكن قائدي أُطر العمل املختلفة (مفتشني-مرشدين ومديرين) من أن يكونوا
ليس فقط مشاركني يف تصميم اخلطوات بل أيضاً بتذويت (باستيعاب) وإظهار ملكيتهم للتحدي ولتوجهات تطوير أصحاب املهنة يف جمال
التعليم.
صص ملعرفة آخر
نقرتح أن تتم لقاءات مرحلية على طول مراحل التطبيق بني املشاركني يف صياغة وثيقة التوصيات هذه واملسؤولني عن تطبيقهاُ ،ختَ َّ

املستجدات وللتفكري املشرتك.
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ت .قضايا وتحديات نتوقع أن ترافق االستيعاب والتطبيق
متأصلة خاصة ترافق إمكانية تعزيز جهاز املعلمني القائدين .وقد ازدادت حدة
عدا عن حتديات التطبيق والتنسيق والتمويل العادية هناك توترات ِّ
وعمل جهاز املعلمني القائدين .لذا من املهم أن
هذه التوترات يف أحباث الطاولة املستديرة ويف لقاءات منتدى املعلمني ،ونتوقع أن ترافق إقامةَ َ
يكون طاقم تطوير وإقامة اجلهاز متنبِّهاً هلذه التوترات وأن يأخذها باحلسبان .وقد برزت قضايا عديدة منها:


وسم :كيف يؤثر وسم املعلمني القائدين على مكانتهم بني املعلمني؟



مأسسة :هل سيتضرر فن –حيوية وإبداع املعلمني املتميزين -نتيجة إجراءات املأسسة؟ (بكلمات أخرى :هل ستُقدم هذه اخلطوات



تنسيق :كيف تندمج فعاليات التطوير املهين للمعلمني القائدين مع فعاليات إضافية للتأهيل والتطوير املهين يف اجلهاز وكيف تكملها؟

للمعلمني أجنحةً لالنطالق أو أهنا ستحد من قدرهتم على احلركة؟).

كيف يندمج املعلمون القائدون يف مبىن الوظائف املوجود (مرشدون مهنيون ،مرِّكزون تربويون وما أشبه)؟ بأي وجه يوجد تداخل بني
املعلمني القائدين ودرجات التقدم الكبرية؟ أو أنه ال يوجد تداخل لذلك جيب إجياده؟




إنتماء :على مستوى املعلم الفرد أي من اجملموعات الثالث هي األفضل؟ هل بإمكان املعلم أن ينتمي بالتوازي إىل عدة جمموعات
(مبادرة ،موضوعية ومدرسية)؟ هل سيُحدَّد ذلك؟

تفتيش :كيف جيب أن يكون مدى التفتيش على قيادة املعلمني ومن سيفعل ذلك؟
مبنى التشغيل :يف العمل املشرتك مع املشغِلني ومع منظمات املعلمني جيب أن تندمج الوظيفة يف مبىن العمل ويف جهاز مكافأة املعلمني

عامة واملعلمني القائدين خاصةً.
ولكن التحدي األكرب هو قيادة التغيري الثقايف الذي تقوم عليه التوصيات .فاخلطر األكرب الذي سريافق مراحل التطبيق هو أن تضيع إمكانية التغيري
املقرتح ،وما يتب ّقى هو فقط جهاز استكماالت آخر ،كتلك األجهزة اليت نعهدها .ال حاجة ملثل هذه الزيادة اليت تُثقل على املعلمني وعلى
الثقايف َ
اجلهاز وتُولِّد الشعور بالسخرية وبانعدام الثقة املتبادلة بني املعلمني واجلهاز .في صميم التغيير الثقافي توجد العقيدة والثقة بالمعلمين .العقيدة

أن "غرفة املعلمني املتعلِّمة" اليت يتم فيها حوار داخلي وتعلم مهين منتظَم ،هي أساس تعلم الطالب املفيد ،والثقة بأن لدى املعلمني معرفةً خاصة،
وأن هذه املعرفة ضروريةٌ وحيوية لتحسني اجلهاز بأكمله .جيب بعث هذه العقيدة والثقة على مجيع املستويات – بدءاً باملعلمني أنفسهم مث جهاز
الرتبية والتعليم واجلهاز املهين-االكادميي من خارج جهاز التعليم ،وانتهاءً بعالقات املعلمني وجهاز التعليم بأولياء األمور واجملتمع بأسره .للتقدم

حنو إنشاء اجلهاز مع اإلصرار على ختصيص مساحات حوار جديدة من الضروري جتنيد مرشدين مهنيني من الدرجة االوىل من البالد يف جمال
تطوير وإرشاد جمموعات ،يكونون قادرين على قيادة أفضل املعلمني يف إسرائيل.
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د .تلخيص
المرتَ َجى؟
كيف سيكون الواقع ُ

أحد األسئلة اليت رافقت هذه اخلطوة هو كيف ستبدو األشياء عندما حيقق املشروع أهدافه .يف هذه الوثيقة أيضاً نريد إدخال وصف التأثري امل َرجتَى
ُ
على جمال التطور الشخصي والرتبوي واملهين للمعلمني .هاكم اخلطوط العريضة لصورة الواقع الذي نصبو إليه:
 يكون في الجهاز آالف المعلمين القائدين الذين يعملون ،عدا عن دورهم العادي يف التعليم ،يعملون كقائدي تعليم وتعلم – سواء
كمطوري مواد تعليمية وبرامج تدريس ،أو كمحررين ألحباث التقييم والفعاليات ،أو كمعلمني ممثلني للتعليم
كمرشدي جمموعة معلمني أو ُ
النموذجي ،وغريها.



كونون هم بأنفسهم جمموعةً مهنيةً قائدةً،
يعمل المعلميون القائدون في مناطق مختلفة ولكنهم يُ ِّ
كونون معاً طبقة قيادة في الجهاز .يُ ِّ



يعمل المعلمون القائدون في أوساط مجموعات المعلمين في أي من أُطر عملهم .هكذا تُتاح أمام عشرات آالف املعلمني فرصة

ويصبحون عامالً هاماً على خط التنظيم الرتبوي.

املشارك ة بشكل منتظم بفعاليات بقيادة معلم قائد ،كعضو يف جمموعة حوار تربوي أو كشريك يف تطوير برامج أو يف البحث ،أو كمشرتك
يف مشاهدات تدريس وحتليلها ،وما أشبه .وعلى املعلمني القائدين مسؤولية اكتشاف واستخراج فن التدريس الكامن يف جمموعات املعلمني.


متبادل بني أصحاب
إيجاد ثقافة المشاركة في المعرفة ،وتطوير المعرفة ونشر المعرفة – تكوين واقع إبداع تربوي متواصل ،إثراء َ

املهنة ،اعرتاف بأمهية املشاركة يف النجاحات والتحديات وبأمهية حتليلها ،فتح أبواب الصف للمشاهدة ولتحليل الدروس ،مبا يف ذلك

مشاهدة يف صفوف معلم ُمتميز.

ِ
ومتاح الستعمال جمموع املعلمني حيثما وجدوا.
 مخزون معرفة متطور – قائم على نتاج فعاليات املعلمني ،خمزون جاهز ُ
 أبحاث تقييم – تُرافق العمل وتُقدم لواضعي السياسة ولرجال التنفيذ املعرفة الالزمة لتعزيزه.
 ويف هنااية األمر  -حدوث دائم لتحسين سيرورات التدريس والتعلم وتنويعها.
يف القرن األخري حترك البندول الرتبوي بني وضع منهاج التعليم يف املركز وبني مقاربات بديلة ارتأت أن تضع الطالب يف املركز .وقد تبني يف العقود
املاضية أن هناك مقاربة ثالثة ميكن وضعها يف مقابل هاتني املقاربتني -تلك اليت تضع املعلم يف مركز العملية الرتبوية .وفق هذه املقاربة فإن عملية
تربوية ذات معىن وخطوات تدريسية قيِّمة ميكن أن تنمو فقط بواسطة مربني مبدعني تدعمهم ثقة اجلهاز ،ومتألهم الثقة بالنفس الفكرية واملهنية،
وحتركهم الرغبة الرتبوية العميقة.
تضع وزارة الرتبية والتعليم يف السنوات االخرية حتسني سريورات التعليم والتعلم والتطوير املهين للمعلمني على رأس أوليّاهتا .وعلى هذا ميكن فهم

اخلطوات املتنوعة اليت تقوم هبا الوزارة – حتويل مديري املدارس إىل قادة تربويني بواسطة معهد أفني روشا  ،وتوسيع ُسبل تقييم املدارس واملعلمني

بواسطة مركز تطوير املعلمني (ראמ"ה) ،وأخرياً ،تعيني سياسة لتغيري شامل يف أمناط التعلم املدرسي.

يبدو أنه توجد اآلن فرصة نادرة للربط بني وضع املعلمني يف املركز واحتياجات السياسة الرتبوية اليت تقودها الوزارة .خلق ثقافة احلوار الرتبوي بني
املعلمني بقيادة طبقة كبرية من املعلمني القائدين – تقع بالضبط يف نقطة اللقاء هذه.
أمور امليزانية والتنظيم .فتطبيق التغيري يتطلب جتند كامل اجلهاز واستعداداً
ال شك أن احلديث يدور حول تغيري ثقايف عميق تتجاوز حتدياته كثرياً َ
للمشاركة بني األقسام اليت اعتادت على العمل بشكل منفرد ،بل بالتنافس فيما بينها أحياناً .هذا التغيري املطلوب من مجهور املعلمني مطلوب

التطلع حنو خلق ثقافة معلمني للحوار ومشاركة يف املعرفة واشرتاك يف إنتاج املعرفة،
أيضاً على مستوى اجلهاز .فكما ينعكس يف هذه التوصيات
ُ

كذلك من الواضح أن ثقافة كهذه مطلوبة أيضاً بني أقسام التطوير املهين والسكرتارية الرتبوية يف الوزارة ،بني مراكز تطوير املعلمني والكليات أو

بني ممثلي الطرف األول والطرف الثالث .وطبيعي أن يكون اجلهد شاقاً وحباجة إىل تنازالت وتغيري عادات ،ولكن من املتوقَّع أن يكون العائد ذا
معىن وخيدم مجيع األجسام املعنية.
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