دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم
اإلدارة التربو ّية

السكرتارية التربو ّية

االبتدائي
قسم أ للتعليم
ّ

العربي
القسم أ للتعليم في المجتمع
ّ

تشرين

األ ّول3102 ،

سياسة لدفع تعلّم ذي مع ًنى 1ق ُد ًما في جهاز التربية والتعليم
"على جهاز التربية والتعليم أن يسعى لحداثة المجتمع اإلسرائيلي وجعله قدو ًة ،مما يؤهل تقدم
ً
الفرد ً
شخصيا"
مهنيا و
(الراب شاي بيرون ،وزير التربية والتعليم)

مق ّدمة:
تعمل وزارة التربية والتعليم على دفع تعلم ذي مع ًنى ق ُدمًا عند التالميذ برؤية شمولية ،متواصلة
ومراقبة ،مما يمنحهم تجربة ممتعة وممكنة ،إلى جانب إنجازات في التحصيالت المطلوبة.

أهداف الوثيقة:
 عرض نهج وزارة التربية والتعليم التربوي. تحفيز نقاشات مهنية لدى أصحاب الشأن والشركاء ،بالتطرق إلى سياسة العمل وسبلتنفيذها.
 -تشكيل قاعدة لخطط عمل في مستويات مختلفة.

1
االستيفائي ،التعلّم الق ّيم ،التعلّم الوافي .ما يوازي باإلنجليزية:
الداللي ،التعلّم
هناك تسميات أخرى لنفس المصطلح ،نحو :التعلّم
ّ
ّ

 Meaningful Learningوبالعبرية :למידה משמעותית .في هذه الوثيقة آثرنا استخدام مصطلح التعلم ذي مع ًنى.


يُشار إلى أن هذه الوثيقة في حالة بناء تراتبي دائم ،وحوار مع أصحاب الشأن.



االبتدائي.
قام بإعداد ومالءمة هذه الوثيقة عن اللغة العبر ّية طاقم من قسم أ للتعليم
ّ

1

تعرض الوثيقة صورة المتعلم ووظائفه ،التي يصبو جهاز التربية والتعليم إلى تطويرها ،بحيث
يتيح التعلم تطوير شخصية المتعلم ،وتحقيق غايات جهاز التربية والتعليم ضمن أطره المختلفة،
ً
خطوطا عريضة لبرامج التعليم وسيرورات تقييم التعلم ،تصف تأثير التعلم على
وتقترح كذلك
المعلم والبيئة التعليمية ،وتقترح منحً ى كقاعدة لتنفيذ العمل في الحقل.
تشمل الوثيقة مستندات عمل ،ونتاج تفكير مديري األلوية ،وكادر اإلدارة في وزارة التربية
والتعليم ،ولجنة التوجيه.

2

مدخل:
تبرز وظائف جهاز التربية والتعليم في إسرائيل بشكل واضح في قوانين وأنظمة التعليم
الرسمي 1وبتعديل أهداف قانون التعليم الرسمي 2اللذين يحددان القيم التربوية المتوجب تدريسها،
كذلك المضامين المركزية للمنهج ،والمهارات وأداء المتعلم الذي يجب تطويره ،والمناخ
التربوي والذي من خالله يتم تحقيق كل ما ذكر ساب ًقا.
وظائف جهاز التربية والتعليم ظهرت من خالل وثيقة عمل وزير التربية والتعليم:
 دفع قيم التضامن والمساواة ق ُدمًا ،وخلق حوار بموضوع الهوية الثقافية والقومية برؤية
ليبرالية متعددة الثقافات ،من خالل دعم التعليم الرسمي العام ،وتقليص الفجوات وخلق
توافق حول نواة مشتركة.
 وضع أساس معرفي للمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين يمكن خريج جهاز
التربية والتعليم من تحقيق ذاتي ومهني ،ويمكن دولة إسرائيل من االستمرار بكونها عامال
ً
قياديا في العالم بالتجدد والمبادرة.
 بلورة بيداغوغيا تحث على تطوير التميز ،التفكير ،اإلبداع ،النقد ،المشاركة المدنية،
وتشجع ممارسة تجربة تعلمية مثيرة وإيجابية.
 مالءمة سيرورات في جهاز التربية والتعليم ،تتيح تحقيق؛ تعلم ذي مع ًنى ،استقاللية،
شفافية ،حوار مبني على الثقة والتعزيز بين كل المشاركين في العملية التربوية.
 يعمل جهاز التربية والتعليم اليوم في عالم دينامي متغير بشكل سريع ،يسمى هذا العصر بـ
"عصر المعرفة" والذي يتميز بتفجر المعرفة وتطورات تكنولوجية كثيرة منها "ثورة
الحوسبة" ،فتالميذ اليوم منكشفون إلى عالم سريع التطور والفاعلية في مجاالت الحوسبة
واإلنترنت ،في مجاالت االتصال وحتى في عالقات بيشخصية .يواجه التالميذ مثيرات
كثيرة وقوية في آن واحد ،تؤدي هذه المثيرات إلى درجة كبيرة من التيقظ وجذب االنتباه،
وفي نفس الوقت تؤدي إلى صعوبة التركيز بشيء واحد محدد لفترة طويلة .يصعب هذا
الوضع تنظيم ومنهجة السيرورة التربوية ،ويخلق إحساسً ا بالضغط والغربة ،حتى أنه قد
يولد عدم الثقة في جهاز التربية والتعليم لدى جزء ليس بالقليل من الشركاءُ .يحدث عالم
اإلنترنت تغييرً ا ً
حادا في مبنى السلم الهرمي لمصدر المعرفة ،وسهولة الوصول إليها،
وهذا يؤثر على المتعلم والمعلم ،وعلى المنهج وسيرورات التعليم والتعلم ،كذلك على البيئة
التعليمية.
1

قانون التعليم الرسمي3591 ،
2
تعديل أهداف التعليم الرسمي 0222 ،و0221
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كل هذا يلزم تعلي ًما له عالقة بحاجات المتعلم والمجتمع ،وتعل ًما ذا مع ًنى يشرك المتعلم ،ويزيد
من اهتمامه ودافعيته ،ويحدث سيرورة داعمة وممتعة للمتعلم والمعلم.
يتطلب من جهاز التربية والتعليم تحديد شخصية المتعلم المنشودة ،كي يطورها بواسطة رسم
رؤية واضحة لشخصية المعلمين ،لسيرورات التعلم ،للمنهج ،للبيئة التعليمية ،وللطرائق التي
تدفع تعلمًا ذا مع ًنى.
على مدار السنين تم تطبيق سيرورات تعليم في أجهزة تعليم مختلفة في العالم ،ومن ضمنها
إسرائيل ،لكي تعطي جوابًا حول مواصفات بيئة الحياة والمعرفة المتراكمة لطرائق تعلم تثير
اهتمام ومشاركة المتعلم .وهكذا تم تطوير أساليب وطرائق تعليم مثل" :التعلم الفعال"" ،التعلم
التعاوني"" ،التعلم الحواري"" ،التعلم الباحث"" ،التعلم الفرداني"" ،الذكاءات المتعددة"" ،التعلم
اإلنساني" وغيرها .هذه الطرائق ُيعمل بها في أطر التعليم المختلفة ،غالبًا كمبادرة فردية .اليوم،
يمكن أن نجد مؤسسات تربوية في المراحل المختلفة تمارس التعليم والتعلم اللذين يدفعان قُد ًما
تعل ًما ذا مع ًنى .مع هذا ،مفهوم التطبيق لتعلم عميق وذي مع ًنى لم يتطور بشكل شمولي وتتابعي
ً
عامة .هدف وزارة التربية والتعليم اليوم هو تأهيل الناشئة ،واالستعداد
في جهاز التربية والتعليم
لتطبيق تتابعي للتعلم ذي مع ًنى فيه.

أهداف
التربية
وشخص ّية
المتعلّم
مفاهيم
وفرض ّيات
أساس ّية بشأن
طبيعة الفرد
وماه ّية
سيرورات
المعرفة
التعليم  -التعلّم،
والتقييم
والتعلّم
(طرائق
وأساليب)
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المنهج
التعليمي
ّ
(قيم،
مضامين،
مصطلحات
مهارات)

أ .شخص ّية المتعلّم
مم ّيزات شخص ّية المتعلّم التي يصبو جهاز التربية إلى بلورتها:
 متعلم مستقل ،ذو توجيه ذاتي ،مثل :إنسان متميز بحب االستطالع واالهتمام والنشاطات
العقلية والروحانية النابعة من فهم مواضيع مختلفة ومتعددة ،يهتم بمجاالت اهتماماته وفق
اختياراته ،قادر على أن يبحث بقدراته الذاتية عن المعلومة ،وعن اآلليات من أجل إشباع
حب استطالعه واهتمامه.1
 لديه وعي ذاتي لسيرورة عمله ،قادر على المعرفة والتخطيط ألهدافه الشخصية
واالجتماعية من أجل تحقيقها ،مهيأ ومؤهل ألن يأخذ مسؤولية ومساهمة في المجتمع.
 قادر على ممارسة تجارب اجتماعية هامة ،يدور فيها حوار بيشخصي حقيقي ،به كثير من
الحساسية ،العطف ،االحتواء ،االحترام المتبادل والمشاركة الشخصية المبنية على قيم
مثل :الصدق ،المساواة ،االستقامة والتي تتيح لكل فرد أن يعبر ويحقق ذاته.
 متمرس في إدارة حوار ذي أهمية ،لديه القدرة على التعلم في الحيز االتصالي للقرن
الحادي والعشرين ،من خالل استعمال طرق ناجعة للحصول على المعلومة ،ونشرها
بواسطة تحكيم وتقييم مصداقية المصادر المختلفة للمعلومة.
تتطور شخصية هذا المتعلم من خالل سيرورات تعلم ذي مع ًنى يرتكز على طريقة البنينة،
تفترض هذه الطريقة أن المعرفة ال ُتنقل لإلنسان ،إنما ُتبنى في وعيه بشكل خاص بمساعدة
صور مخزونة في الوعي.2
يؤثر تعلم ذو مع ًنى على تطور أداء المتعلم في جوانب مختلفة :معرفي ،ميتا -معرفي ،إداري،
اجتماعي ،وجداني ،حسي -حركي.
أداءات المتعلّم المتو ّقعة:
 يتطرق الجانب المعرفي إلى قدرات المتعلمين على إحداث سيرورات تفكير بطرق
مختلفة ،مثل :تفكير بمستويات راقية ،ادعاء ،مقارنة ،استنتاج ،تفسير شخصي ،تنفيذ ،حل
مشاكل ،تفكير إبداعي ،تفكير ناقد.

 1חוזר מנכ"ל תשס( 7/ב) ,כ"ד א' תש"ס 1 ,آذار 0222
1 8.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCM/applications/mankal/arc//s7bk3
חוזר מנכ"ל מיוחד כ' ,ארגון מערכת הלימודים בבית הספר העל יסודי ,יוני 6991
1 C.PDFhttp://www.education.gov.il/kav patuach/download/A1
2
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/88.aspx
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 يتطرق الجانب الميتا -معرفي "التفكير فوق التفكير" ،إلى قدرة المتعلمين على التفكير
فوق تفكيرهم ،وتوجيه سيرورات التفكير من خالل تفعيل؛ نشاطات ،تخطيط ،ضبط
وتنظيم ،مثل :توظيف عقالني الستراتيجيات التعلم ،تقييم االستراتيجيات ،عمليات التغذية
المرتدة على سيرورات التعلم ،مهارات فهم ،تعبير ،تفسير ،تصنيف معرفة ،تقييم ذاتي
إلخ.
 يتطرق الجانب اإلداري إلى قدرات التالميذ في تشكيل سيرورات التعلم وفق حاجاتهم،
مثل :تحديد غايات ،تنظيم الوقت ،تخطيط التعلم ،تنفيذه وتقييمه ،تنظيم البيئة ،استعمال
مصادر معرفة ،مراقبة ذاتية ،إلخ.
 يتطرق الجانب االجتماعي إلى قدرات التالميذ على تمييز الحاالت النفسية ،نوايا -دوافع
وأحاسيس اآلخرين والرد عليهم .يشتمل الجانب االجتماعي مهام مثل :إدارة حوار راق،
عمل ضمن طاقم ،مشاركة ،تقبل وإعطاء تغذية مرتدة ،مشاركة اجتماعية ومساهمة
للمجتمع ،إدارة صراعات ،تضامن وفهم اآلخر ،تقبل اآلخر ،انفتاح ،تنازل ،توافق.
 يتطرق الجانب الشخصي إلى قدرة التالميذ على التعرف إلى ذاتهم ،والعمل وفق هذه
المعرفة من خالل وعيهم لما يعتمل داخل النفس من؛ نوايا ،أسباب ،أهداف وأمنيات،
ويضم هذا الجانب ممارسات ،مثل :االنضباط الذاتي ،التحكم الذاتي ،دافعية ذاتية ،إحساس
بالقدرة الذاتية ،تحمل المسؤولية ،أخذ مبادرة ،متابعة ،تحديد أهداف ،اتخاذ قرارات
وغيرها...
 يتطرق الجانب الحسي -الحركي إلى قدرة المتعلمين على استعمال لغة الجسد ،كي يعبروا
عن أفكارهم وأحاسيسهم ،يشمل هذا الجانب مهام مثل :معرفة ،استقرار سليم ،توظيف
األحاسيس في التعلم ،عرض التعلم بواسطة الحركة ،أنغام  ،لون وصورة ،حساسية
جمالية ،إلخ.
شخصية المتعلم ،حاجاته وتجارب تعلمه تشكل قاعدة لسيرورات التعليم والتعلم والتقييم  ،لبرامج
التدخل وتطبيقها في جهاز التربية والتعليم.

6

ب .تعلّم ذو مع ًنى وأه ّم ّيته لجهاز التربية والتعليم:
ُيسهم جهاز التربية والتعليم في صقل شخصيات التالميذ ،ويؤثر على مواقفهم تجاه التعلم
والثقافة ،ويضع أسس التعلم إلى مدى الحياة ،كذلك فإنه يكسب آليات لصقل مجتمع مثالي
وإنساني ،بحيث يعيش أعضاؤه معً ا على ضوء قيمهم الشخصية واالجتماعية .
لرقي ،قيمة ومقدرة ،نجا ًحا وتحقي ًقا ذات ًّيا،
اسا با ّ
تهدف العمل ّية التربو ّية إلى منح التالميذ؛ إحس ً
فعالين ومندمجين في مجتمع
تجربة االكتشاف واالستجابة
لحب استطالعهم ،وتطويرهم كأفراد ّ
ّ
يساهمون فيه .لكي تح ّقق العمل ّية التربو ّية أهدافها على جهاز التربية والتعليم أن يسعى إلى
التوجه
ترسيخ تعلّم ذي مع ًنى على امتداد المراحل التعليم ّية ،مع حفظ التوازن المطلوب بين
ّ
للفرد والتزامه للمجتمع ،وبين القياس والتعلّم ،بين السيرورة وبين الناتج ،بين تعليم الـ
"لماذا" ،وبين التعليم الـ "كيف" ،وبين المبلور وغير المبلور.
السؤال" ،ما المقصود بذي مع ًنى؟ وكيف نضمن تعل ًما ذا مع ًنى؟"
يشغل هذا السؤال العاملين في التربية والتعليم منذ زمن .يعرف "فيكتور فرنكل" ذا مع ًنى داللة،
تفسير وقيمة ،1ويعرف "كارل روجرز" تعل ًما ذا مع ًنى بأنه تعلم مرتبط بالتجربة ،عكس التعلم
الوهمي .يتميز هذا النوع من التعلم بالمشاركة الذاتية :للفرد ككل ،لمعرفته وأحاسيسه ،مندمج
بعملية التعلم ،والمبادرة هي بمتناول المتعلم نفسه .تعلم كهذا يغير من سلوك المتعلم ومن
مواقفه ،وربما قد يغير من شخصية المتعلم ،2كذلك يعتقد "هربز" أن التالميذ يتعلمون بشكل
أفضل عندما يشاركون في عملية التعلم من خالل عقلهم ،خيالهم ،أحاسيسهم وأجسادهم .ونتيجة
هذه المشاركة هي فهم أفكار قيمة ،مشاركة في سيرورة تعلم تمنح تجربة إيجابية لعملية التعلم،
ً
شرطا للفهم.3
وتعتبر هذه التجربة
تعلم ذو مع ًنى وهو تعلم مناسب لحياة التالميذ ،كونه يخالج أرواحهم ،من خالل إدخال جوانب
متنوعة من تجارب عقلية ،حسية ،جسدية ،فنية ،إبداعية وغيرها .تعلم كهذا يحفز تطوير
التفكير ،والتعمق بالمواضيع التي تهم المتعلم وتلبي حاجاته؛ تجارب ونشاطات فردية وضمن
مجموعة ،يشجع التميز واستنفاذ الطاقة الذاتية ،إلى جانب التطور الروحاني والقيمي .يحدث
التعلم بحيزات مختلفة في المدرسة وخارجها ،في المجتمع ،في أماكن مختلفة في البالد وبالحيز
الرقمي "الديجيتالي" .مواضيع التعلم كثيرة ومتنوعة وتشمل :قي ًما ،مصطلحات ،مهارات،
مبادئ ،سيرورات وأفكارً ا .يحوي التعلم مضامين في مجال التراث والثقافة القومية والعالمية،
ومهارات علمية -تكنولوجية مطلوبة للعمل وفقها في القرن الحادي والعشرين.
 1פרנקל ,ו' ,הזעקה הלא נשמעת למשמעות ،הוצאת דביר.6991 ،
 2רוג'רס ,ק' ,החופש ללמוד ،הוצאת ספריית הפועלים.6911 ,
 3הרפז ,י' ,בית הספר של המודל השלישי ,קווי מתאר .הד החינוך ,אפריל .0262
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ًإذا ،تعلم ذو مع ًنى يضم تجارب تعلمية حسية اجتماعية ومعرفية (تعلم ذاتي داخل عالقات بين-
إنسانية وبيشخصية) ويرتكز على ثالثة عناصر في آن واحد :قيمة للمتعلّم والمجتمع ،مشاركة
المتعلّم والمعلّم ،ومالءمة للمتعلّم.

قيمة للمتعلم
والمجتمع

مشاركة المتعلم
والمعلم

تعلّم ذو
مع ًنى
مالءمة للمتعلم

قيمة للمتعلّم والمجتمع :يشعر المتعلم أن المادة التي يتعلمها لها مع ًنى ،وتعني له أهمية ما على
المستوى الشخصي والعام ،واختياره للمادة التي يتعلمها يتحقق بسيرورة ناقدة ذاتية.
مشاركة المتعلّم والمعلّم :يكون المتعلم فعاال ،فيتعلم من دافع حب االستطالع ،وشعور بالسعادة
وبذل جهود داخلية ،يبدي دافعية ،يقوم بتنفيذ المهام ،يبادر بتوسيع تعلمه ،وتعلم أمور إضافية.
ً
استجابة لحاجاته المختلفة :الفكرية،
مالءمة للمتعلّم :يعتقد المتعلم أن المادة التي يتعلمها تمنحه
الحسية ،االجتماعية ،الجسدية -الحركية ،وبمقدوره أن يوظف المواد التي تعلمها في حل قضايا
على المستوى النظري وخالل الحياة اليومية ،يعبر المتعلم بحسب اختياره عن :ماذا يتعلم،
وكيف يتعلم بوضوح تام.
يستند البحث في تعلم ذي مع ًنى إلى عدة فرضيات أساسية وفق طبيعة اإلنسان وماهية المعرفة:
 األفراد فضوليون في فطرتهم ،التعلم والبحث عن داللة هما حاجة إنسانية.
 التعلم هو سيرورة ذاتية ،يتعلم األفراد بطرق مختلفة ويحتاجون إلمكانيات االختيار
والشعور بالتمكن.
 يجيد األفراد التعلم عندما يأخذون على عاتقهم أهدا ًفا فيها تحديات محفزة قابلة للتحقيق.
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 يشجع الدمج بين اكتساب المعرفة واختيار القيم ،المفاهيم ،المواقف ،واألحاسيس تعل ًما ذا
مع ًنى وتنمية قدرات ذاتية بيشخصية– اجتماعية.
 التعلم متطور ،تأخذ التربية الناجعة بعين االعتبار بأن التطور يتم بشكل فردي فتراعي
الفوارق الفردية والمعرفة السابقة للمتعلم.
 يحدث التعلم من خالل ممارسة تجارب مع البيئة المادية ،والبيئة اإلنسانية ،والجزء األكبر
منها يتم بأطر ونشاطات اجتماعية متبادلة.
 يبني األفراد معرفة جديدة ،أو يطورون معرفة قائمة من خالل اعتمادهم على معرفتهم
اآلنية.
 يحتاج األفراد لتغذية مرتدة بناءة ،ولجو عاطفي إيجابي كي يتعلموا.
ت .شخص ّية المعلّم
وجد من خالل األبحاث أن جودة المعلمين هي العامل األكثر تأثيرً ا على تحصيل التالميذ،
باستثناء الخلفية الشخصية ال يمكن تحسين التعلم دون تحسين التعليم ،وفق تقرير ميكينزي.1
في أيامنا هذه ،لدى الكثير من األوالد إمكانيات ،وبدائل متنوعة ألخذ المعلومة ألشياء تخصهم
وتهمهم ،لم يعد كتاب التعليم والمعلم في الصف المصدرين المركزيين الكتساب المعرفة ،هذا ال
يعني أنه ال توجد معرفة متراكمة جادة ومطلوبة ،أو ال توجد نواة مشتركة من المهم أن يكتسبها
الجميع في مجاالت المعرفة المختلفة ،ولكن ،مكانة المعلم والكتاب والمبنى الهرمي لعملية
اكتساب المعرفة قد تغيرت.
وظائف المعلم تتغير ،فاليوم عليه أن :يفسر ،يوجه ،يشرح ،يعطي آليات للتفكير ،يكتسب ويطور
آليات للعالم االفتراضي (الديجيتالي) ،الذي يمنح طري ًقا ممه ًدا للمعرفة وتوسيع عالم المتعلم.
عليه أن يكون صاحب رسالة ومتضام ًنا مع الموضوع ،صاحب معرفة في مجاالت المعرفة
التي يعرفها وبطرائق تدريسها ،صاحب معرفة في مجاالت التربية والتدريس ،لديه فهم عميق
لسيرورات التعلم ،عليه أن يكون مربيًا صاحب وعي كبير للقيم اإلنسانية ،بحيث يكون اإلنسان
مركزها ،عنده حساسية لجمهور المتعلمين وللجمهور عامة ،لديه قدرات اتصال بين -إنسانية،
لديه القدرة على بناء شراكة مع األهل والزمالء ،يعي قدراته المهنية ويعمل على تحسينها بشكل
دائم ،ويتحلى بالمسؤولية وفق األخالق المهنية.

1

Barber, M & Mourshed, M. 2007. How the world's Best- Performing School Systems Come Out On
Top . Mckinsey & Company
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تنعكس قدرات المعلم المتمرس على الجوانب واألعمال التي يخططها ،ينفذها ،ويقيمها حتى
ُيحدث تعلمًا ذا مع ًنى:
 مساهمة في جعل المدرسة والصف بيئة تعلم لطيفة ،ممتعة ،مصانة ،تمكن من التعبير
الذاتي ،تشجع النجاحات واستثمار القدرات ،من خالل تعلم ذي مع ًنى ودمج البيئة
الخارجية مع المنهج والفعاليات التربوية.
ً
استنادا إلى المنهج،
 تنظيم مضامين التعلم في مجاالت التخصص والتخصصات المتداخلة
حاجات التالميذ واهتماماتهم.
 ربط بين المادة التي يتعلمها التلميذ والحياة اليومية ،حاجاته الشخصية وأهدافه ،مالءمة
التدريس ألسلوب تعلم التلميذ ،ولميوله ،ولنقاط قوته وحاجاته ،من خالل االعتراف
بالفوارق الفردية بين التالميذ.
 اكتساب إستراتيجيات ومهارات التعلم ،واستحضار حاالت من الحقل لتطبيقها ،ربط
المعلومة الجديدة مع المهارات ،والمعرفة ومنظومة المفاهيم المسبقة للتلميذ.
 تدرب على صياغة أهداف تعليمية واجتماعية قابلة للتحقيق.
 توجيه وإرشاد التالميذ بشأن مصادر المعلومات واستعمال حاذق لها.
 تشجيع أفكار ومبادرات التالميذ ،وتوفير بدائل متنوعة للخيارات.
 توجيه حوار انعكاسي حول سيرورات التعلم ،إعطاء تغذية مرتدة مشجعة بواسطة آليات
تقييم متنوعة ،ومساعدة التالميذ على التقييم الذاتي.
 تطوير مهارات حوار ونقاش بمواضيع مالئمة ذات مع ًنى للتالميذ ،وبسياق مضامين
التعلم ،لمعضالت داللية وقضايا قيمة ومواضيع اجتماعية وبيئية.
 تطوير عادات التعلم بالمشاركة واالستقاللية ،وتصميم سيرورات تعلم بأطر مختلفة لتنظيم
المتعلمين وفق أهداف التعلم.
 تطوير اإلحساس باالكتفاء والقدرة اإليجابية لدى التالميذ بواسطة؛ استحضار تحديات قابلة
للتحقيق ،تجارب ناجحة والتعلم منها ،المساعدة على مواجهة الفشل من خالل حوار داعم،
وتحديد أهداف جديدة.
 إجراء محادثات شخصية مع التلميذ وفق تجارب تعلمه ،أحاسيسه وحاجاته ،وساطة للفهم،
توجيه أحاسيس وسلوكيات ،من خالل إبداء حساسية ،تضامن واحتواء.
 تطوير مناخ قيمي -تربوي يمكن التالميذ من مواجهة تعقيدات ومركبات واقع مشبع
بالتوترات والصراعات ،تشجيع اليقظة الديناميكية التي تحدث في النظام االجتماعي،
11

معرفة القوانين والعادات ،التي تسمح باالندماج في المجتمع ،تطوير الثقة واإلحساس
باالنتماء ،استحضار تجارب من خالل القيام بأدوار معينة وتشجيع المسؤولية الذاتية.
 بناء غالف واق وداعم اجتماع ًيا ليمكن التلميذ من التعلم.
تتطور صفات المعلم وقدراته وتبنى بمراحل عديدة في؛ المسار المهني ،ومرحلة تأهيل وإعداد
التدريس ،مرحلة الدخول للتدريس ومرحلة التطور المهني .التدريس عبارة عن مهنية أكاديمية
ً
إعدادا وتطويرً ا مستمرين.
ُتلزم
ً
معرفة بمجاالت موضوع تخصصه وبطرائق
في مرحلة اإلعداد يكتسب الملتحق بالتأهيل
تدريسية ،معرفة في التربية والبيداغوغيا ،ومهارات إدارة الصف ،ينبغي أن يكون اإلعداد
ً
دالليا ،مالئ ًما لحاجات الشخص المعد للتأهيل ولحاجات جهاز
للتدريس ذا جودة ،محف ًزا،
التربية .في مرحلة بداية التدريس يحظى المتعلم "المتدرب" برعاية ومرافقة شخصية من قبل
معلم زميل أ ُعد لهذه الوظيفة ،لكي يدعم إحساس االكتفاء بالقدرات في التدريس وتثبيت الثقة
المهنية.
في التطوير المهني يتم التركيز على سيرورات التعزيزات الشخصية والذاتية ،تأهيل لوظائف،
مرونة وتوسيع إمكانيات متنوعة لتعلم المتعلمين ،استعمال آليات لفحص عملهم ،تقوية المعرفة
المهنية في مجاالت المعرفة المختلفة وتدريسها ،استعمال التكنولوجيا وتطبيقها في العملية
التربوية ،اكتساب آليات لدفع تعلم ذي مع ًنى وتطوير شخصية المتعلم المنشودة .تشمل هذه
اآلليات :مهارات تدخل متنوعة ،طرائق تقييم تدفع التعلم ق ُد ًما ،طرائق لتنظيم برنامج التعليم،
طرائق لتنظيم المتعلمين ،طرائق لتنظيم الوقت وبيئات التعلم ،طرائق تعلم وإمكانيات لعرض
المادة المتعلمة.
يتم التطور المهني ضمن أطر مختلفة :داخل المدرسة وخارجها بصور مختلفة ،لقاءات
وورشات مع مختصين ،مشاهدات للزمالء ،توثيق المردود الذاتي للمعلم على عمله ،تعلم
فرداني ،إجراءات التقييم والتغذية المرتدة ،وإرشاد للعمل.
كل هذا كي يسعى المعلم للقيام بعمله بصورة جيدة في عصرنا هذا ،والذي يتميز بتغييرات
سريعة ،وهذا ينعكس في مجاالت مختلفة مثل :التكنولوجيا ،سوق العمل ،مبنى العائلة
وغيرها ...وكذلك في جهاز التربية والتعليم.
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ث .المناهج التعليم ّية
تعكس المناهج التعليمية الرسمية قيمًا ،مبادئ ،مصطلحات ،مضامين ،ومهارات تورثها
المدرسة لتالميذها لتكون قاعدة راسخة لتعلم متواصل واستخدام حاذق للمعلومة .وينبغي ،من
حين آلخر ،فحص المناهج من ناحية مالءمتها للمجتمع والفرد ،وحتلنتها وفق الحاجات المتغيرة
ً
إضافة لذلك ينبغي على رجاالت التربية مالءمة المضامين وتنظيمها
لكي تتيح تعلما ذا مع ًنى.
بمبان مختلفة ،وفق عناقيد المواضيع ،بحيث تتيح عرض صورة العالم المركبة والغنية ،لفهم
ارتباطات وعالقات متبادلة بين المجاالت القريبة من بعضها ،تنظيم مجالي بحيث يتيح اإللمام
بالموضوع من جوانبه المختلفة ،وخلق صورة غنية له ،وتنظيم أساسيات تتيح تقوية وترسيخ
المادة المتعلمة وخاص ًة في المهارات األساسية ،في السيرورات ،األفكار ،القيم ،القضايا؛ تعلم
ممحور يتيح تقليص عدد المواضيع المُدرسة في آن واحد ،وتنظيم المناهج التعليمية حول نواة
المادة ودوائر توسيع تتيح للتلميذ إمكانية االختيار.
ج .تقييم من أجل تعلّم ذي مع ًنى
تبين األبحاث أن التقييم من أجل التعلم هو إحدى الطرق األكثر أهمية لتعلم ذي مع ًنى ولرفع
التحصيالت .1يعرف التقييم من أجل تعلم ذي مع ًنى من قبل " "ARGبأنه عملية بحث وتفسير
لظواهر يستعملها التالميذ ومعلموهم لكي يتقرر أين يقف التالميذ في تعلمهم ،وإلى أين عليهم أن
يتقدموا ،وما هي الطريقة األفضل للوصول إلى هذا المكان.2
يعتبر التقييم من أجل التعلم ،جزءًا ال يتجزأ من سيرورة التعلم وهدفه إعطاء تغذية مرتدة لكي
يدعم تعل ًما ذا مع ًنى ،أيُ :يقيم المتعلم إذا كان التعلم مالئمًا وذا قيمة.
ينبغي أن تكون سيرورة التقييم سيرورة تكوينية ،دينامية ،مرنة ،ومتواصلة ،تشرك التلميذ،
وتوفر له فرصً ا هامة ،وتتيح له عرض معرفته وقدرته بشكل فعال من خالل استعمال معطيات
توثق عملية تقدمه في التعلم .3ويتيح التقييم تشخيص حاجات المتعلم التطورية ،رغباته ،ميوله،
قدراته وصعوباته ،بحيث ُتشكل كل هذه أساسً ا لبناء برنامج تعلم مالئم بمشاركة المتعلم .بإمكان
التقييم أن يكون لمتعلم واحد ،وباستطاعته تقييم التحصيالت بواسطة مشاريع مشتركة لمجموعة
متعلمين ومساهمة كل فرد فيها.

Assessment Reform Group, 2002. 1
http://assessmentreformgroup.files.wordpress.com/2012/01/10principles_english.pdf
 2בירנבוים .7007 ,בהבניה מתמדת .ירושלים :משרד החינוך .האגף לחינוך יסודי.
 3לוין ,ת' וחורין ,טיפוח מודעות לתהליכי למידה של תלמידי כיתה ג' באמצעות פורטפוליו "מציג" ,הלכה ומעשה ,גיליון ,11
תשנ"ח .1991 ,ירושלים :משרד החינוך .המזכירות הפדגוגית.
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السمات األساس ّية لتقييم من أجل تعلّم ذي مع ًنى:
 ذو مع ًنى :على التقييم من أجل التعلم أن يوفر للمعلم وللتلميذ معلومات حول التقدم في
تحقيق أهداف التعلم ،وأن يتيح بناء مردود ذي جودة ،داعم وبناء .على المردود أن ُيسهم
في دفع تعلم ذي مع ًنى للتلميذ ،للتحصيل ،للدافعية للتعلم؛ من أجل تطوير أداء متعلم مستقل
وتقوية شعور القدرات الذاتية .ينبغي على التقييم من أجل التعلم أن يوفر للمعلم معلومات
عن التعليم وعن حاجات التلميذ التعلمية.
 يشرك التالميذ والمعلّمين :سيرورات التقييم وفق "بيرنبويم" عبارة عن سيرورات
اجتماعية ،يشارك فيها المعلمون والتالميذ .يجب على التالميذ أن يكونوا مدركين ألهداف
التقييم وغاياته ،وشركاء في بلورة معايير التقييم وبناء مؤشرات التقييم ،وتنفيذ مردود
انعكاسي وتقييم ذاتي ،وأن ينالوا قس ًطا في تقييم الزمالء.
 يالئم المعلّم والتلميذ :ينبغي أن يندمج التقييم بسيرورات التعلم ،و ُيسهم في دفع تعلم ذي
مع ًنى ،وأن يراعي جميع مجاالت التعلم والنشاط التربوي ،مثل :جودة التعلم ،أداء المتعلم،
سيرورات التعلم ،بيئة التعلم ،المناخ التربوي ،أداء المعلم وسيرورات التعليم.
آل ّيات التقييمُ :ينفذ التقييم بواسطة آليات متنوعة ،بحيث تتيح تقييم أهداف مختلفة للتعلم،
سيرورات ونتاجات ،مع األخذ بعين االعتبار السياق الذي يحدث به التعلم وتأثيره على
ممارسات التعلم .من المهم أن يكون التقييم مدمجً ا بعملية التعليم والتعلم ،وأن يتميز بعالقة،
متبادلة مستديمة ومتواصلة بين المعلم والتلميذ .1على آليات التقييم أن تكون مالئمة لمهام التقييم
كي يوفر التقييم معلومات حول مدى تحقيق المهام .يسفر كل لقاء بين معلم وتالميذه عن
معلومات للمعلم ،قد تساعده على اتخاذ قراراته بخصوص؛ التعليم ،التعلم ،وطرق من أجل دفع
التالميذ ق ُدمًا .يجب التأكد عند اختيار آلية التقييم وطريقة استعمالها من أن اآللية مالئمة ألهداف
التقييم والتعلم ،كذلك لمواصفات التالميذ وأعمارهم ،وحاجاتهم .يمكن تقييم تحصيل التالميذ
بواسطة نشاطات تعليمية متواصلة وكذلك بواسطة آليات تقييم جاهزة ،بضمنها االمتحانات.

 1חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ,מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי ,חוזר מנכ"ל תשעג(6/ב) ,ט'
באלול התשע"ב 77 ,באוגוסט .7017
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مستمر:
فعال ّيات تعلّم ّية يوم ّية بإمكانها توفير معلومات من أجل تقييم
ّ
فيما يلي أمثلة ل ّ
 إجابة عن أسئلة المعلم خالل الدرس ،وفي أطر التعلم المختلفة.
 وظائف مختلفة روتينية ينفذها التلميذ ،يوميات التلميذ.
 نتاجات تعلم مختلفة ،مثل :وظيفة مكتوبة ،عارضة ،نتاجات إبداعية.
 مهام تتطلب من التلميذ أن يعرض معرفته ومفاهيمه بواسطة أدوات خاصة مثل :رسوم
بيانية (مخطط ،خريطة ،رسم ،مجسم) أو بواسطة وسائل أخرى مثل :تمثيل ،نشاط ذاتي
للتلميذ؛ فردي و/أو مع زمالء ،بإشراف المعلم.
 متابعة إشراك التلميذ في نقاش صفي أو داخل مجموعة ،محادثة ضمن لقاء ،تقييم فردي
معلم /تلميذ ،امتحان.
 آليات جاهزة طورت من قبل مهنيين.1
ُيكمل التقييم سيرورات التعليم والتعلم و ُيسهم في دفع تعلم ذي مع ًنى.
المناخ العاطفي اإليجابي الذي يبث قبوال وثقة بين المعلم وتالميذه ،يتيح للتلميذ؛ أن يعبر بشكل
حر عن رغباته المفضلة وعن األمور التي ال تعنيه ،أن يبادر في ممارسات تعلمية ونتاجات
شخصية .وتكون الثقة مطلوبة حتى تعطي إمكانية نقد وتقييم ألداء المتعلم من منظور داعم،
دون تبني موقف حاسم .مع هذا ،من الجدير ذكره أن هناك غايات وعادات على المتعلمين
االلتزام بها ،لكي تقلص الفجوة التي قد تنتج بين رغبة حرية االختيار للمضامين ،وسيرورات
التعلم ،وبين التحصيالت الطبيعية المطلوبة ،لذا ينبغي إشراك المتعلم باتخاذ القرارات بشأن
أهداف تعلمه وتقييم السيرورات والنتاجات.
لإلجمال يمكن القول حسب "روجرز" :خالل تعلم ذي مع ًنى "يتم تقييم التحصيل من قبل
المتعلم ذاته ،كونه يشعر فيما إذا وصلت حاجاته حد االكتفاء ،وأوصله التعلم لما ينشد من
معرفة ،وأضاء ظلمة عدم معرفته."2
ح .بيئة تعليم ّية
البيئة التعليمية هي التي يتم فيها اللقاء بين المعلم وتالميذه ،وبينهم وبين مواد التدريس ،وهي
بمثابة مفترق طرق يمكن أن ينمو من خالله تعلم ذو مع ًنى .تتطرق البيئة التعليمية؛ للموارد

 1מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי ,חוזר מנכ"ל תשעג(6/ב) ,ט' באלול התשע"ב 77 ,באוגוסט .7017
 2רוג'רס ,ק' ,החופש ללמוד ،הוצאת ספריית הפועלים.3791 ,
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اإلنسانية والمادية ،والمناخ التربوي ،والعالقات بين المشاركين في التعلم ،وجوانب تنظيمية
مثل؛ تنظيم الوقت ،تنظيم المتعلمين وتنظيم الطاقم.
يعرف "سولمون" البيئة التعليمية كمنظومة عناصر مترابطة بعضها مع بعض ،تمنح هذه
العناصر مع ًنى وداللة الواحد لآلخر ،فيصبون معًا نحو تحقيق أهداف التعلم .هذه التركيبة تعطي
الطعم األساسي للبيئة التعليمية (متخمة بالذعرُ ،مطمئنة ،مثيرة للتعلم ،متملصة) وتحدد المحاور
الرئيسية التي تدير تنظيم :مركزية المعلم ،مادة التعلم ،إمتحانات ،عالقات بيشخصية
وغيرها ...1البيئة التعليمية هي عامل قادر أن يقدم أو أن يعيق تعل ًما ذا مع ًنى.
 بيئة إنسان ّية
البيئة اإلنسانية التي يحدث فيها التعلم تشمل؛ المعلمين ،التالميذ ،أصحاب الوظائف في المدرسة،
عمال الصيانة واإلدارة ...يحدث التعلم باألساس من خالل التفاعل بين المعلمين والتالميذ ،ولكن
بالطبع هناك تأثير للشركاء اآلخرين على المناخ التربوي وعلى التعلم.
ُتعطى أهمية خاصة لتلبية لجوانب العاطفية للمتعلمين من خالل استحضار تجارب نجاح
وإحساس في التحقيق الذاتي ،مناخ يوحي باألمان ويشجع المشاركة ،التزام ذاتي واجتماعي
يقوي اإلحساس باالنتماء.
االهتمام ،االحترام ،التقدير والثقة بين كل المشاركين .كل هذه القيم ضرورية لتوفير بيئة تتيح
تجربة تعلم ذي مع ًنى.
تتطلب العملية التربوية استقاللية لجميع المشاركين التخاذ قرارات ،والمشاركة بتحديد أهداف
التعلم وتصميم سيروراته .هذه المشاركة تلزم انفتاحً ا ،إصغا ًء ،تقديرً ا ،وتعزيز مشاعر األمان
والثقة .بيئة إنسانية كهذه تشجع التعلم ،وطرح األسئلة ،واالستعداد لخوض تجارب جديدة،
وفحص آراء ،أفكار وفرضيات.
 بيئة مادّ ّية
الحيزات المكانية التي تسمح بتعلم ذي مع ًنى ليست مقتصرة على المدرسة فحسب ،لكنها تتجاوز
البيئة القريبة لتضم :الجمهور ،البلدة ،التضاريس الجغرافية واإلنسانية ،الحقيقية واالفتراضية،
التي تتصل بعالم المتعلم ،هذه الحيزات تجلب وتشجع فعاليات تربوية منشودة متنوعة :بحث
واكتشاف ،تجارب مختلفة ،لعب ،عالقات اجتماعية متبادلة إيجابية.

 1סולומון ,ג' .תשנ"ה .סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה :הצעה למסגרת מושגיתCeti.macam.ac.il/Courses .
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يجب مالءمة تخطيط وتصميم البيئة وفق الرؤية التربوية للمدرسة .على البيئة أن تبث رسالة
واضحة ،على سبيل المثال؛ ما المسموح؟ وما الممنوع؟ ما غير الالئق؟ إلخ ...من المفضل أال
تكون فجوة بين الرسائل الكالمية والسلوكية وبين الرسائل التي تبث من خالل البيئة التعليمية.
المواد ووسائل اإليضاح الموجودة بحيز التعليم عليها إثارة االهتمام ،مسح استجابة للفضولية،
للتشجيع ،وإتاحة تعلم ذي مع ًنى .يتوجب على هذه البيئة دمج تكنولوجية الحوسبة المختلفة ،لكي
تفسح أمام التالميذ إمكانية توسيع حدود البيئة التعليمية والسيرورات المتنوعة لبناء معرفة
مطلوبة لمتعلم القرن الحادي والعشرين .
خ .الشروط التي تتيح تعلّم وتقدّ م المتعلّمين
من أجل إتاحة تعلم ذي مع ًنى هناك حاجة لوجود عدد من الشروط تتعلق بمفاهيم ومواقف
المشاركين في السيرورة ،والمناخ التربوي ،والمناهج وسيرورات التعليم والتعلم والتقييم.
 مفاهيم ومواقف :رؤية التعلم كسيرورة تتم داخل مجموعة أفراد ،معلمين وتالميذ،
تربطهم منظومة عالقات تتصف باالحترام المتبادل ،بالقبول واالحتواء ،من خالل نقاش
حواري داخل المجموعة وبين المجموعات.
تربوي :يتيح المناخ العاطفي -اإليجابي إمكانية مالءمة السيرورات لحاجات
 مناخ
ّ
المتعلمين ،تقييم شخصي للجمهور وللمجموعة ،إعطاء أهمية للسيرورات والنتاجات.
 تعلّم :ينبع التعلم من خالل "دافعية" داخلية1؛ نحو :اهتمام وحب استطالع ،وليس من خالل
دافعية خارجية :توقع جائزة /خوف من عقاب .يكون التلميذ فعاال خالل سيرورة التعلم،
فيستخلص منها المعنى ويشعر أن أهدافه قد تحققت .يبني التعلم إحساسً ا بالمقدرة ،يشجع
ً
جديدا.
التحصيل ويدفع تعل ًما
 مناهج :تتيح المناهج الرسمية مرونة ومالءمة وفق أهداف الفرد والمجتمع ،اهتما ًما بالقيم
المحلية واإلنسانية العامة ،وبالقضايا المتزامنة ،المتعلقة في الحياة الواقعية .ينبغي تقليص
متطلبات المناهج الستغالل الوقت بهدف إحداث سيرورات تعلم ذات مع ًنى ،وإنجاز
التحصيالت المتوقعة على الصعيد الشخصي للمتعلم ،إضافة لتحصيالته في مجاالت
المعرفة.

 1קפלן ,א' ועשור ,א' ( .)1002מוטיבציה ללמידה בבית הספר -הלכה למעשה .חינוך החשיבה.7-00 ,10 ,
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 تدريس وتقييم :يدفعان التالميذ نحو تعلم معمق من منطلق؛ االنضباط الذاتي ،الرغبة
وحب االستطالع ،االحتواء لكافة التالميذ ذوي القدرات المتنوعة ،واستعمال متنوع
لطرائق التدريس والتقييم ،لكي تتم االستجابة للفروقات الفردية بينهم.
مدرسي :من خالل اتباع المرونة التربوية ،وتعزيز الهيئة التدريسية
تنظيمي
 مناخ
ّ
ّ
والمديرين .يشجع المناخ التنظيمي المدرسي التعلم في كل األجيال؛ البالغين كتالميذ ،يفعل
سيرورات تقييم من أجل التعلم بكل المستويات ،بدءًا من تقييم سياسة المدرسة وحتلنتها،
ولغاية تقييم تحصيل التالميذ والتغذية المرتدة على تجربة تعلمهم من أجل تحسن دائم،
يُقدر مبادرات تدعم سيرورات نوعية للتعليم والتعلم والتقييم بمستوى المعلم والمدرسة.
إلى جانب الشروط الضرورية إلحداث تعلم ذي مع ًنى ،يمكن تشخيص معيقات ،من شأنها المس
بنجاعة السيرورة وبإمكانية تحقيقها بمنظور قطري ،مثل :الشعور بأن سياسة ورسالة وزارة
التربية والتعليم تتغيران بأوقات متقاربة ،حتى قبل أن ُتنفذا ،موضع السيطرة خارجي ،المس
بالذاتية وباتخاذ القرارات المهنية بمستوى المؤسسة ،شعور "بالغمر" ،بالتوجهات ،بالبرامج
وبمتطلبات من الجهاز ،غياب الوعي والتحكم بآليات البحث التي تتيح تقدم تعلم ذي مع ًنى،
المطالبة بوضع معايير للمناهج والتحصيالت وغيرها.
للتغلب على تلك المعيقات ،هناك حاجة لتحضيرات مسبقة على نطاق السلطة المركزية ،األلوية
ومؤسسات التربية والتعليم ،مع تأمين برنامج عمل مرتب وقابل للتنفيذ ،على أن يقترح
البرنامج؛ مساعدة وإرشاد المعلمين وأصحاب الوظائف في الحقل ،ومالءمة المناهج
وسيرورات التقييم والرقابة ،وتأهيل معلمين جدد ،وتطوير مهنية المعلمين في الجهاز.
د .خ ّطة العمل
ويشجع تعلّ ًما ذا مع ًنى وحوا ًرا تربو ًّيا في كل ّ الجهاز.
 .3خلق مناخ يتيح
ّ
 تفعيل دوائر حوار تتسع بتركيباتها وبدوائرها المتنوعة حول تعلم ذي مع ًنى وطرق تقدمه.
 تعلم من النجاحات -دعوة األلوية لدفع سيرورات التعلم من النجاحات ،وكذلك بين األلوية
المختلفة ،إجراء مسح للمؤسسات التربوية التي يحدث فيها تعلم ذو مع ًنى على أحسن
وجه ،وتشجيع المؤسسات األخرى على التعلم منها– إنتاج شبكات /مجموعات /عناقيد:
قيادة تربوية ذات جودة ،تجارب ،تميز...
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 .0عرض نهج ورسالة متالحمة للحقل من خالل دمج سيرورات وتأكيدات مختلفة تعمل عليها
وزارة التربية والتعليم بصورة شمولية ،جهازية ،إنسانية ،يتوسط التعلم ذو مع ًنى مركزها ويدعم
أداء المتعلم بواسطة:
 رؤية عملية التعلم كرافعة لالحتواء بسياقاته المختلفة.
 موازنة بين التقييم الخارجي والداخلي ،وإبراز الحاجة ألنواع تقييم مختلفة ،وفق أهداف
التقييم المختلفة :تقليص استعمال التقييم الخارجي (امتحانات البجروت ،وامتحانات
النجاعة والنماء) وتشجيع استعمال آليات تقييم بديلة داخلية ذات أهداف واضحة.
 توسيع نطاق فحص أداء مؤسسات التربية بالمستوى االجتماعي االقتصادي ،وإجراء تقييم
شامل لها؛ جودة سيرورات التعلم ،وممارسته :تقييم الجهد واستثمار طاقات المتعلمين،
النتيجة ،إضافة إلى تقييم النتائج ،منع التسرب ،دمج أوالد التربية الخاصة داخل المدرسة،
مدى التطوع والتضامن االجتماعي.
 منح إدارة ذاتية لكل الجهاز ،وتوصيل رسالة ثقة تجاه المنفذ ،دعم التحكم الداخلي
وإبداعات المؤسسات التعليمية ،من خالل بلورة حلول إبداعية مطابقة لمواصفات
مؤسسات التربية والتعليم.
 توفير المرونة التربوية ،تطبيق تدريجي مراقب لتوسيع مجال إتزان الرأي لمؤسسات
التعليم ،من جوانب بيداغوغية وتطور مهني من أجل التعلم والتحصيل.
تطبيقي يجيب عن سمات تعلّم ذي مع ًنى ألداء المتعلّم المتو ّقع على طول
 .2بلورة نموذج
ّ
مسار التعليم ،طرق التقييم ،ومسار تجربة التعلم ،تجارب ،نتاجات ،سلوكيات.
 .4المناهج
 مالءمة المناهج في مجاالت المعرفة لعدد الساعات المخصصة للتعلم ،وتنظيمها بدوائر
النواة ،اختيار وإثراء.
 تطوير نماذج لمواضيع متعددة المجاالت.
 .5إنتاج آل ّيات ،موادّ  ،إستراتيج ّيات داعمة لتعلّم ذي مع ًنى في الوزارة واأللو ّية
نشر نماذج تدريس توضح مواصفات تعلم ذي مع ًنى من خالل دمج مهارات ضرورية مطلوبة
للقرن الحادي والعشرين ،وإستراتيجيات تعليم– تعلم -تقييم متنوعة من مجاالت المعرفة
المختلفة ،كمحفز ُيلهم المتعلمين بأن ينتجوا بأنفسهم نماذج مشابهة من خالل إعطاء حرية
االختيار بأيدي المعلم.
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مهني لطواقم تربو ّية ،وأصحاب الوظائف في المدارس لدفع تعلّم ذي مع ًنى.1
 .6تأهيل وتطوير
ّ
 فحص /حتلنة قبل مزاولة مهنة التدريس.
 فحص /حتلنة برامج التطوير المهني لطواقم التربية وأصحاب الوظائف بالتركيز على
المبادئ التالية:
 تعلم المعلمين بحد ذاته يعطي ًمثاال وقدوة لتعلم ذي مع ًنى :يعيش المعلمون تجربة تعلم
ذي مع ًنى ،وفق نفس المعايير المحددة للتالميذ ،على طول مسارهم المهني.
 زيادة تنوع اآلليات التي توضع تحت تصرف المعلمين ،تحسين وتنجيع متواصلإلستراتيجيات :تعليم -تعلم -تقييم ،ومالءمتها للمتعلمين المختلفين لتحقيق أهداف
التعليم.

 1وفق سياسة إدارة العاملين في سلك التعليم ،وزارة التربية والتعليم.
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