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 سرائيلدولة إ

 والتعليموزارة التربية 

 السكرتارية التربوّية   اإلدارة التربوّية 

 العربيّ  المجتمع في للتعليم أ القسم  قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 

 

  3102 ،لوّ األ رينشت                                                                       

 

 

 في جهاز التربية والتعليمقُدًما  1معًنىذي م تعلّ  لدفع سياسة

ا  اإلسرائيلي   المجتمع حداثةيسعى لأن  والتعليم التربية جهازعلى " م تقد  يؤه ل وجعله قدوًة، مم 

ا و  "اشخصي ً الفرد مهني ً

 ، وزير التربية والتعليم(شاي بيرون)الراب                                                                                                    

 

 

 مة:قدّ م

متواصلة  ة،برؤية شمولي  التالميذ  عند قُدًما معًنىذي م تعل  على دفع تعمل وزارة التربية والتعليم 

ا  بة،ومراق    .ةالمطلوب تالتحصيالفي إنجازات  نباإلى ج ،تجربة ممتعة وممكنة ميمنحهمم 

 

 أهداف الوثيقة:

.عرض نهج وزارة  -  التربية والتعليم التربوي 

سبل العمل و سياسةق إلى بالتطر   صحاب الشأن والشركاء،ة لدى أنقاشات مهني   تحفيز -

 تنفيذها.

 مختلفة.تشكيل قاعدة لخطط عمل في مستويات  -

                                                           
1
. ما يوازي باإلنجليزي ة: فيوام العلّ تال ،القّيمالتعلّم الداللّي، التعلّم االستيفائّي، التعلّم هناك تسميات أخرى لنفس المصطلح، نحو:  

Meaningful Learning   :ثرنا استخدام مصطلح التعل م ذي معًنى.آ في هذه الوثيقة .למידה משמעותיתوبالعبري ة 

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

  .قام بإعداد ومالءمة هذه الوثيقة عن اللغة العبرّية طاقم من قسم أ للتعليم االبتدائّي 

 



2 
 

بحيث  ،تطويرهاوالتعليم إلى  جهاز التربية صبوالتي ي ،م ووظائفهتعرض الوثيقة صورة المتعل  

 ،أطره المختلفة ضمنوالتعليم جهاز التربية  وتحقيق غايات المتعل م، ةتطوير شخصي   مالتعل  يتيح 

م على صف تأثير التعل  ت م،ل  التع سيرورات تقييمعريضة لبرامج التعليم و اخطوطً ك ذلكح قترتو

 كقاعدة لتنفيذ العمل في الحقل. منًحىقترح وت ،ةم والبيئة التعليمي  المعل  

 

في وزارة التربية  اإلدارة ، وكادراأللوية يريمدونتاج تفكير  ،تشمل الوثيقة مستندات عمل

 ولجنة التوجيه. والتعليم،
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 :دخلم

وظائف جهاز التربية والتعليم في إسرائيل بشكل واضح في قوانين وأنظمة التعليم  تبرز

 ،تدريسها بج  تومال   ةالقيم التربوي   اندحد  ن ياللذي 2عديل أهداف قانون التعليم الرسمي  وبت 1الرسمي  

والمناخ  ،تطويره م الذي يجبالمتعل   والمهارات وأداء ،للمنهج ةالمضامين المركزي  كذلك 

 ما ذكر سابًقا. تحقيق كل   من خالله يتم  والذي  التربوي  

 :والتعليم وزير التربية ملع ةقثيوالل ن خمرت ظه والتعليموظائف جهاز التربية 

  ة برؤية القومي  ة وة الثقافي  وخلق حوار بموضوع الهوي   ،قُدًما والمساواةالتضامن دفع قيم

وتقليص الفجوات وخلق ، من خالل دعم التعليم الرسمي  العام، دة الثقافاتمتعد  ليبرالي ة 

 .نواة مشتركة ولحق فاوت

   يج جهاز ر  خ نك  مي نفي القرن الحادي والعشري للمهارات المطلوبة وضع أساس معرفي

 عامال انهكوبمك ن دولة إسرائيل من االستمرار يو ،مهني  ذاتي  و من تحقيقالتربية والتعليم 

 د والمبادرة.في العالم بالتجد   اقيادي ً 

 ةني  دمة الاركشلما ،نقدال بداع،اإل، رالتفكي، زالتمي   رويطت على بيداغوغيا تحث   رةولب، 

 .يجابي ةإومية مثيرة تجربة تعل   ةرسمام عج  شوت

  ة، ستقاللي  ا ،معًنىذي م تعل   ؛تحقيق يحتتفي جهاز التربية والتعليم،  سيروراتمالءمة

 ة.التربوي   العملي ةالمشاركين في  بين كل   عزيزعلى الثقة والت ة، حوار مبني  شفافي  

  يسم ى هذا العصر بـ   ،بشكل سريع متغي ر والتعليم اليوم في عالم دينامي  يعمل جهاز التربية

ة كثيرة منها "ثورة رات تكنولوجي  تطو  و ر المعرفةز بتفج  الذي يتمي  و "عصر المعرفة"

الفاعلي ة في مجاالت الحوسبة و رتطو  إلى عالم سريع ال منكشفون اليوم تالميذف ،الحوسبة"

ميذ مثيرات واجه التالي ة.شخصي  بيى في عالقات وحت   ت االت صالفي مجاال ،نترنتواإل

ي هذه المثيرات إلى درجة كبيرة من التيق ظ وجذب  ن  آفي  ةوقوي  كثيرة   النتباه،اواحد، تؤد 

د لفترة طويلة ي إلى صعوبة التركيز بشيء واحد محد  ب هذا  .وفي نفس الوقت تؤد  يصع 

 قدى أن ه حت   ،ويخلق إحساًسا بالضغط والغربة ،ةة السيرورة التربوي  لوضع تنظيم ومنهجا

 عالمث حد  يُ  ليس بالقليل من الشركاء. عدم الثقة في جهاز التربية والتعليم لدى جزءيول د 

، اوصول إليهوسهولة ال ،لمصدر المعرفة م الهرمي  في مبنى السل   احاد ً  تغييًرااإلنترنت 

 على البيئةم، كذلك سيرورات التعليم والتعل  المنهج وعلى وم، المعل  م ور على المتعل  وهذا يؤث  

 ة.التعليمي  

                                                           
1
  ،   3591قانون التعليم الرسمي 
2
  ،   0221و   0222تعديل أهداف التعليم الرسمي 
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زيد يوم، المتعل   يشرك معًنىذا ا وتعل مً م والمجتمع، عالقة بحاجات المتعل   لها هذا يلزم تعليمً  كل  

 م.م والمعل  لمتعل  ممتعة لوحدث سيرورة داعمة وي ته،ودافعي   هماماهتمن 

 بواسطة رسمرها يطو   ، كيم المنشودةة المتعل  شخصي   تحديد والتعليم ب من جهاز التربيةيتطل   

 لطرائق التيول ة،لبيئة التعليمي  ل، م، للمنهجمين، لسيرورات التعل  ية المعل  رؤية واضحة لشخص  

 .علًما ذا معًنىتتدفع 

في أجهزة تعليم مختلفة في العالم، ومن ضمنها تعليم على مدار السنين تم  تطبيق سيرورات 

تثير  تعل م والمعرفة المتراكمة لطرائقبيئة الحياة تعطي جواًبا حول مواصفات كي ل إسرائيل،

ال"، "التعل م الوهكذا تم  تطوير أساليب وطرائق تعليم مثل: "م. اهتمام ومشاركة المتعل   تعل م الفع 

"التعل م ال" ،"التعاوني   "، "انفردالتعل م ال" ،حث"ابالتعل م ال" ،حواري  دة"الذكاءات الي  تعل م ال" ،متعد 

" وغيرها. هذه اإل ، اليوم ة.المختلفة، غالًبا كمبادرة فردي   عمل بها في أطر التعليمالطرائق يُ نساني 

 ادمً قُ  نم اللذين يدفعاتمارس التعليم والتعل   المختلفة في المراحل ةسات تربوي  يمكن أن نجد مؤس  

رتلم ي معًنىذي م عميق ولتعل   . مع  هذا، مفهوم التطبيقمعًنى اذ امً تعل    شمولي  وتتابعي   بشكل طو 

 واالستعداد ،الناشئةتأهيل اليوم هو  والتعليم هدف وزارة التربية .عامةً  والتعليم جهاز التربيةفي 

 .هفي معًنىذي م لتعل  لتطبيق تتابعي  ل

 

 

 

 

أهداف 
التربية 

وشخصّية 
 المتعلّم

 

المنهج 
 التعليميّ 

قيم، )
مضامين، 
مصطلحات 

 (مهارات

 

 

 

 

مفاهيم 
وفرضّيات 

أساسّية بشأن 
طبيعة الفرد 
وماهّية 
 المعرفة

 والتعلّم 

سيرورات 
التعلّم،  -التعليم 

 والتقييم 
طرائق )

 (  وأساليب
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 مة المتعلّ شخصيّ  . أ

 ها:بلورتإلى م التي يصبو جهاز التربية ة المتعلّ شخصيّ  ممّيزات

   النشاطات يز بحب االستطالع واالهتمام وتم  إنسان م ، مثل:ذاتي  ، ذو توجيه م مستقل  متعل

 فقو بمجاالت اهتماماته ، يهتم  دةالنابعة من فهم مواضيع مختلفة ومتعد   ةة والروحاني  العقلي  

إشباع  ات من أجلاآللي   وعن ،أن يبحث بقدراته الذاتي ة عن المعلومةعلى تياراته، قادر خا

 .1هواهتمام هاستطالعحب 

   ة هدافه الشخصي  التخطيط ألو ذاتي  لسيرورة عمله، قادر على المعرفة لديه وعي

 في المجتمع. ة ومساهمةن يأخذ مسؤولي  ألل ة من أجل تحقيقها، مهي أ ومؤه  جتماعي  واال

 ةة جتماعي  قادر  على ممارسة تجارب ا  منر يثكه ب، حقيقي   شخصي  بيفيها حوار يدور  ،هام 

 ة على قيممبني  الة شخصي  المشاركة لامتبادل والحترام االحتواء، الاعطف، الة، حساسي  ال

 ق ذاته.ر ويحق  أن يعب   فرد تتيح لكل  ي التو االستقامة مثل: الصدق، المساواة،

  س في ي ة ذي حوارإدارة متمر  حي ز االت صالي  للقرن الم في ، لديه القدرة على التعل  أهم 

ونشرها  ،للحصول على المعلومة ، من خالل استعمال طرق ناجعةنالحادي والعشري

 ة المصادر المختلفة للمعلومة.مصداقي  بواسطة تحكيم وتقييم 

ر شخصي    يرتكز على طريقة البنينة، معًنىذي ة هذا المتعل م من خالل سيرورات تعل م تتطو 

بمساعدة  خاص   بنى في وعيه بشكلما تُ إن   ،لإلنسانالمعرفة ال ُتنقل  أن   الطريقةتفترض هذه 

 .2في الوعي صور مخزونة 

ر أداء المتعل م في جوانب مختلفة: معرفي   على معًنىذو تعل م يؤث ر  ، ، إداري  معرفي   -، ميتاتطو 

، وجداني    .حركي   -ي، حس  اجتماعي 

 

 :ةعالمتوقّ  ملمتعلّ اات داءأ

 ق الجانب المعرفي  إلى بطرق سيرورات تفكير قدرات المتعل مين على إحداث  يتطر 

عاءةقيار مختلفة، مثل: تفكير بمستويات  ، تنفيذ، حل  استنتاج، تفسير شخصي  مقارنة،  ،، اد 

 ، تفكير ناقد.بداعي  ، تفكير إمشاكل

                                                           
1

 0222آذار  1 )ב(, כ"ד א' תש"ס, 7/תשס חוזר מנכ"ל 

http://cms.education.gov.il/EducationCM/applications/mankal/arc//s7bk31 8.htm  

 6991 ארגון מערכת הלימודים בבית הספר העל יסודי, יוניכ', חוזר מנכ"ל מיוחד 

http://www.education.gov.il/kav patuach/download/A11 C.PDF  
2
 http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/88.aspx 
 

https://cms.education.gov.il/EducationCM/applications/mankal/arc/s7bk3
https://cms.education.gov.il/EducationCM/applications/mankal/arc/s7bk3
http://www.education.gov.il/kav%20patuach/download/A1
http://www.education.gov.il/kav%20patuach/download/A1
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/88.aspx
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  ق ، إلى قدرة المتعل مين على التفكير "التفكير فوق التفكير" ي  معرف -ميتاال جانباليتطر 

تخطيط، ضبط  ،نشاطات ؛من خالل تفعيل التفكيروتوجيه سيرورات فوق تفكيرهم، 

ات التغذية  ات، عملي  ات التعل م، تقييم االستراتيجي  الستراتيجي   عقالني   توظيفوتنظيم، مثل: 

ة على سيرورات التعل    ذاتي   تصنيف معرفة، تقييم ،تفسير ،م، مهارات فهم، تعبيرالمرتد 

 إلخ.

  ق التعل م وفق حاجاتهم،  تشكيل سيرورات الميذ فيقدرات التإلى  الجانب اإلداري  يتطر 

ستعمال ا ،تنظيم البيئة ،وتقييمه تنفيذه ،تخطيط التعل م ،تنظيم الوقت ،مثل: تحديد غايات

 إلخ. ،ةمراقبة ذاتي   ،مصادر معرفة

  ق دوافع  -، نواياةتمييز الحاالت النفسي   علىالميذ قدرات التاالجتماعي  إلى الجانب يتطر 

 ،دارة حوار راق  إ: مثل مهام   يشتمل الجانب االجتماعي  د عليهم. خرين والر  اآل وأحاسيس

ة عطاء تغذيةإل وتقب   ،مشاركة ضمن طاقم، عمل ومساهمة  ةجتماعي  امشاركة  ،مرتد 

 .توافقنفتاح، تنازل، ا ،رخاآل لقب  ت ، تضامن وفهم اآلخر،دارة صراعاتإ ،للمجتمع

 ف  علىالميذ قدرة الت إلى الجانب الشخصي   قتطر  ي هذه والعمل وفق  ،لى ذاتهمإالتعر 

أهداف وأمنيات، نوايا، أسباب،  من؛ فسداخل النا يعتمل لم من خالل وعيهم المعرفة

م ، التحك  ة، إحساس ة ذاتي  ، دافعي  ذاتي  ال ويضم  هذا الجانب ممارسات، مثل: االنضباط الذاتي 

أهداف، ات خاذ قرارات  تابعة، تحديدة، أخذ مبادرة، ماتية، تحم ل المسؤولي  بالقدرة الذ

 وغيرها...

  ق روا كي يعب   ،على استعمال لغة الجسدمين قدرة المتعل  إلى  حركي  ال -ي  الجانب الحس  يتطر 

 فيظوت ،استقرار سليم ،مثل: معرفة مهام   الجانبهذا عن أفكارهم وأحاسيسهم، يشمل 

ة حساسي   ،لون وصورة ،نغام أ ،م بواسطة الحركةعرض التعل   ،محاسيس في التعل  األ

  إلخ. ،ةجمالي  

لبرامج  ،والتقييم  مالتعل  والتعليم قاعدة لسيرورات  مه تشك لحاجاته وتجارب تعل   ،مة المتعل  شخصي  

 . والتعليم ها في جهاز التربيةل وتطبيقالتدخ  
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 : والتعليم لجهاز التربيةوأهّمّيته  معًنىذو م لّ عتب. 

م جاه التعل  ر على مواقفهم ت  ؤث  ، ويميذات التالالتربية والتعليم في صقل شخصي  سهم جهاز يُ 

مثالي  لصقل مجتمع  اتكسب آلي  كذلك فإن ه ي ،مدى الحياةإلى م عل  الت سسأويضع  والثقافة،

 ة .ة واالجتماعي  الشخصي   هممضوء قيعلى  بحيث يعيش أعضاؤه مًعا ،نساني  إو

 ،اذاتيًّ ا تحقيقً و احً نجا ،ومقدرةقيمة  ،لرقيّ با ااسً سحإنح التالميذ؛ م إلىالتربوّية  تهدف العملّية

ومندمجين في مجتمع الين فعّ  كأفرادوتطويرهم  ،استطالعهم تجربة االكتشاف واالستجابة لحبّ 

إلى ن يسعى أ والتعليم على جهاز التربية هدافهاأ التربوّية العملّيةق ه. لكي تحقّ في نوساهمي

التوازن المطلوب بين التوّجه  حفظ مع ،ّيةليمعتالمراحل ال على امتداد معًنىذي م تعلّ  ترسيخ

الـ تعليم  بين ،بين السيرورة وبين الناتج ،مالتعلّ وبين القياس و ،لمجتمعلوالتزامه  للفرد

 .  وبين المبلور وغير المبلور ،"كيف" الـ وبين التعليم ،"لماذا"

 ؟" ىمعنً ذا  اتعل مً ؟ وكيف نضمن ىمعنً المقصود بذي "ما  ،السؤال

 ،داللة معًنىذا  "فيكتور فرنكل"ف يعر   .منذ زمنالتعليم ملين في التربية واشغل هذا السؤال العي

تجربة، عكس التعل م لاب طتبرم متعل  بأن ه  معًنىذا  اتعل مً  "زرجكارل رو"ف ، ويعر  1تفسير وقيمة

 دمج، لمعرفته وأحاسيسه، منككل   لفردل: الذاتي ة المشاركةبيتمي ز هذا النوع من التعل م  .وهمي  ال

كهذا يغي ر من سلوك المتعل م ومن تعل م . نفسه مبمتناول المتعل  هي المبادرة وم، بعملية التعل  

بشكل الميذ يتعلمون الت أن   "هربز"، كذلك يعتقد 2شخصي ة المتعل ممواقفه، وربما قد يغي ر من 

نتيجة وخيالهم، أحاسيسهم وأجسادهم. ، هممن خالل عقلأفضل عندما يشاركون في عملي ة التعل م 

، لتعل ملعملي ة ا ةجابي  تعل م تمنح تجربة إيسيرورة مشاركة في مة، قي  أفكار فهم  يهذه المشاركة ه

 .3بر هذه التجربة شرًطا للفهموتعت  

رواحهم، من خالل إدخال جوانب أيخالج ، كونه لحياة التالميذمناسب تعل م هو و معًنى وذتعل م  

عة ي  ة، من تجارب عقلي   متنو   تعل م كهذا يحف ز تطويروغيرها. ة، إبداعي ة ي  ة، جسدي ة، فن  حس 

ة وضمن تجارب ونشاطات فردي   ؛ي حاجاتهالمتعل م وتلب   تهم   التي مواضيعالبق والتعم  ، التفكير

ع التمي زمجموعة، ي ر الروحاني   ،ةاتي  قة الذاواستنفاذ الط شج  . يحدث والقيمي   إلى جانب التطو 

وبالحي ز في البالد  ة وخارجها، في المجتمع، في أماكن مختلفةفي المدرس مختلفة اتالتعل م بحي ز

عة وتشمل: قيمً "الديجيتالي  الرقمي  " مصطلحات، مهارات، ، ا. مواضيع التعل م كثيرة ومتنو 

ة، ة والعالمي  راث والثقافة القومي  يحوي التعل م مضامين في مجال الت. اأفكارً و مبادئ، سيرورات

 .نالقرن الحادي والعشريفي  هافقو مطلوبة للعمل ةتكنولوجي   -علمي ة ومهارات
                                                           

 .6991، הוצאת דביר، הזעקה הלא נשמעת למשמעות פרנקל, ו', 1
2

 .6911 הוצאת ספריית הפועלים,، החופש ללמוד רוג'רס, ק', 
3

 .0262 הד החינוך, אפריל קווי מתאר. ,בית הספר של המודל השלישי הרפז, י', 
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ي   ي ةتجارب تعل م يضم   معًنىذو تعل م ا، إذً  -عالقات بين داخل م ذاتي  ة )تعل  ومعرفي   ةة اجتماعي  حس 

قيمة للمتعلّم والمجتمع، مشاركة في آن  واحد:  عناصرشخصي ة( ويرتكز على ثالثة ة وبيإنساني  

 .ملمتعلّ ل مةمالء  و ،المتعلّم والمعلّم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  تعني له و ،معًنى هالة التي يتعل مها يشعر المتعل م أن  الماد   :قيمة للمتعلّم والمجتمع على  ما ةأهم 

 ق بسيرورة ناقدة ذاتي ة.تحق  ية التي يتعل مها واختياره للماد  العام، و المستوى الشخصي  

االيكون  :مشاركة المتعلّم والمعلّم شعور بالسعادة و، االستطالع حب   دافعيتعل م من ف، المتعل م فع 

 إضافي ة. مه، وتعل م أمورة، يبدي دافعي ة، يقوم بتنفيذ المهام، يبادر بتوسيع تعل  داخلي   جهودوبذل 

مة ة التي يتعل مها تمنحه استجابًة لحاجاته المختلفة: الفكري ة،  :للمتعلّم مالء  يعتقد المتعل م أن  الماد 

ي ة، االجتماعي ة، الجسدي ة التي تعل مها في حل  قضايا  ادوالم فظ  ويبمقدوره أن والحركي ة،  -الحس 

اذا يتعل م، م :عن الحياة اليومي ة، يعب ر المتعل م بحسب اختياره لالخالنظري  و ىتومسال ىلع

 وكيف يتعل م بوضوح تام .

ة فرضي ات أساسي ة وفق طبيعة اإلنسان وماهي ة المعرفة: يستند البحث في   تعل م ذي معًنى إلى عد 

 .األفراد فضولي ون في فطرتهم، التعل م والبحث عن داللة هما حاجة إنساني ة 

  االختيار  تاينكامإل ونجتاحيوالتعل م هو سيرورة ذاتي ة، يتعل م األفراد بطرق مختلفة 

 والشعور بالتمك ن.

 .يات محف زة قابلة للتحقيق  يجيد األفراد التعل م عندما يأخذون على عاتقهم أهداًفا فيها تحد 

 مالءمة للمتعل م

قيمة للمتعل م 
 والمجتمع

مشاركة المتعل م 
 والمعل م

تعلّم ذو 
 معًنى
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 ع الدمج بين اكتساب المعرفة واختيار القيم، المفاهيم، المواقف، واألحاسيس  اذ اتعل مً  يشج 

 اجتماعي ة. –معًنى وتنمية قدرات ذاتي ة بيشخصي ة

  ر يتم  بشكل فردي  فتراعي ر، تأخذ التربية الناجعة بعين االعتبار بأن  التطو  التعل م متطو 

 الفوارق الفردي ة والمعرفة السابقة للمتعل م.

 ي ة، والبيئة اإل نساني ة، والجزء األكبر يحدث التعل م من خالل ممارسة تجارب مع البيئة الماد 

 منها يتم  بأطر ونشاطات اجتماعي ة متبادلة.

  رون معرفة قائمة من خالل اعتمادهم على معرفتهم يبني األفراد معرفة جديدة، أو يطو 

 اآلنية.

 .ة بن اءة، ولجو  عاطفي  إيجابي  كي يتعل موا  يحتاج األفراد لتغذية مرتد 

 

 شخصّية المعلّمت. 

 ،يذالمتى تحصيل الالعامل األكثر تأثيًرا عل جودة المعل مين هي األبحاث أن  وجد من خالل 

 .1تقرير ميكينزي ، وفقال يمكن تحسين التعل م دون تحسين التعليم باستثناء الخلفي ة الشخصي ة

ع لوبدائ ،اتامنا هذه، لدى الكثير من األوالد إمكاني  في أي   هم  ألخذ المعلومة ألشياء ةمتنو  تخص 

المعرفة، هذا ال  الكتساب ينالمركزي   ينالمصدر ف  المعل م في الصو كتاب التعليم وتهم هم، لم يعد

أن يكتسبها  أو ال توجد نواة مشتركة من المهم   ،مطلوبةوة ه ال توجد معرفة متراكمة جاد  يعني أن  

ة لعملي   والمبنى الهرمي  الكتاب و لمعل مة امكان ،الجميع في مجاالت المعرفة المختلفة، ولكن

 .تتغي رقد اكتساب المعرفة 

ر :عليه أنفاليوم  ،وظائف المعل م تتغي ر ه، يشرح، يعطي آلي ات ،يفس  ر  ،لتفكيرل يوج  يكتسب ويطو 

وتوسيع عالم المتعل م.  للمعرفةا  ممه دً  امنح طريقً يي الذ ،()الديجيتالي   آلي ات للعالم االفتراضي  

معرفة في مجاالت المعرفة مع الموضوع، صاحب  ارسالة ومتضامنً عليه أن يكون صاحب 

دريس، لديه فهم عميق حب معرفة في مجاالت التربية والتتدريسها، صا رائقالتي يعرفها وبط

نسان اإل بحيث يكون ،نسانيةم، عليه أن يكون مرب ًيا صاحب وعي كبير للقيم اإللسيرورات التعل  

ة، نساني  إ -ة، لديه قدرات ات صال بينحساسي ة لجمهور المتعل مين وللجمهور عام   دهعنمركزها، 

 المهني ة ويعمل على تحسينها بشكلقدراته  عييوالزمالء،  كة مع األهلاربناء شلديه القدرة على 

 وفق األخالق المهني ة.ة يتحل ى بالمسؤولي  و، دائم

                                                           
1
 Barber, M & Mourshed, M. 2007. How the world's Best- Performing School Systems Come Out On 

Top . Mckinsey & Company 
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س على  طها، ينف ذها، ويقي مها حت  جوانالتنعكس قدرات المعل م المتمر  ى ب واألعمال التي يخط 

ث تعل ًما يُ   :معًنىذا حد 

 بيئة تعل م لطيفة، ممتعة، مصانة، تمك ن من التعبير  ف  في جعل المدرسة والص مساهمة

ع النجاحات واستثمار القدرات، من خالل تعل م  ، تشج  ودمج البيئة  معًنىذي الذاتي 

الي ات التربوي ة.  الخارجي ة مع المنهج والفع 

  استناًدا إلى المنهج ات المتداخلةصص  والتخ التخص ص مجاالتتنظيم مضامين التعل م في ،

 واهتماماتهم. حاجات التالميذ

 مةة وأهدافه، مالء  حاجاته الش خصي   ،ةتي يتعل مها التلميذ والحياة اليومي  ة ال  بط بين الماد  ر 

تهولتلميذ، دريس ألسلوب تعل م االت وحاجاته، من خالل االعتراف  لميوله، ولنقاط قو 

 بالفوارق الفردي ة بين التالميذ.

 لتطبيقها، ربط  من الحقل واستحضار حاالت ،ات ومهارات التعل مستراتيجي  اكتساب إ

 لتلميذ.بقة لمسوالمعرفة  ومنظومة المفاهيم ال  ،المعلومة الجديدة مع المهارات

   قابلة للتحقيق ةة واجتماعي  أهداف تعليمي   صياغةب على تدر. 

 لها.حاذق  مصادر المعلومات واستعمال شأنلتالميذ باوإرشاد  توجيه 

  عة للخيارات.و ،لتالميذاتشجيع أفكار ومبادرات  توفير بدائل متنو 

   عة سيرورات التعل م، إعطاء تغذية مرتد  حول  توجيه حوار انعكاسي بواسطة آلي ات ة مشج 

عة  .ومساعدة التالميذ على التقييم الذاتي   ،تقييم متنو 

  وبسياق مضامين  ،للتالميذ معًنىتطوير مهارات حوار ونقاش بمواضيع مالئمة ذات

 ومواضيع اجتماعي ة وبيئي ة.قي مة قضايا و داللي ةالتعل م، لمعضالت 

  تعل م بأطر مختلفة لتنظيم  وتصميم سيرورات ،ةواالستقاللي  لتعل م بالمشاركة اتطوير عادات

 مين وفق أهداف التعل م.متعل  ال

  يات قابلة  ؛ة لدى التالميذ بواسطةيجابي  اإلحساس باالكتفاء والقدرة اإلتطوير استحضار تحد 

 ،حوار داعممن خالل  للتحقيق، تجارب ناجحة والتعل م منها، المساعدة على مواجهة الفشل

 وتحديد أهداف جديدة.

  تجارب تعل مه، أحاسيسه وحاجاته، وساطة للفهم،  وفقإجراء محادثات شخصي ة مع التلميذ

 تضامن واحتواء. ،حساسي ة بداءمن خالل إ ،اتتوجيه أحاسيس وسلوكي  

   بات تعقيدات و يمك ن التالميذ من مواجهة تربوي   -تطوير مناخ قيمي  واقع مشبعمرك 

، االجتماعي   نظاملديناميكي ة التي تحدث في الاليقظة ابالتوت رات والصراعات، تشجيع 
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حساس ، تطوير الثقة واإلمجتمعاالندماج في البتسمح معرفة القوانين والعادات، التي 

 ة.ة الذاتي  وتشجيع المسؤولي   من خالل القيام بأدوار معي نة باالنتماء، استحضار تجارب

 من التعل م لميذلتا يمك نلا جتماعًي  اداعم وواق   بناء غالف. 

 

ر ت تأهيل وإعداد مرحلة و، المسار المهني   ؛فييدة وتبنى بمراحل عدصفات المعل م وقدراته تطو 

ر المهني  خول للتدريس ولتدريس، مرحلة الدا مهني ة أكاديمي ة عن  عبارة التدريس .مرحلة التطو 

ين اوتطويرً  الزم إعدادً تُ   .مستمر 

ه وبطرائق بمجاالت موضوع تخصص   لتأهيل معرفةً بافي مرحلة اإلعداد يكتسب الملتحق 

عداد ينبغي أن يكون اإل ،ومهارات إدارة الصف   ،داغوغيايمعرفة في التربية والب ،ةتدريسي  

للتأهيل ولحاجات جهاز عد  ملحاجات الشخص ال اا، مالئمً داللي ً ، ازً جودة، محف   اللتدريس ذ

ب"مرحلة بداية التدريس يحظى المتعل م التربية. في  ة من قبل رعاية ومرافقة شخصي  " بالمتدر 

، لكي يدعم إحساس االكتفاء بالقدرات في التدريس وتثبيت الثقة هذه الوظيفةعد  لزميل أُ  معل م

 ة.المهني  

تأهيل لوظائف،  ة،ي  والذات ةالشخصي   اتيتم  التركيز على سيرورات التعزيز التطوير المهني   في

عة لتعل م المتعل مين، إمكاني  مرونة وتوسيع  عرفة ملفحص عملهم، تقوية ال ستعمال آلي اتاات متنو 

 العملي ةتكنولوجيا وتطبيقها في الستعمال االمهني ة في مجاالت المعرفة المختلفة وتدريسها، 

هذه تشمل ة المتعل م المنشودة. وتطوير شخصي   معًنىذي تعل م ، اكتساب آلي ات لدفع التربوي ة

ل متنو  اآللي   لتعليم، ، طرائق لتنظيم برنامج ااقُدمً  التعل م دفععة، طرائق تقييم تات: مهارات تدخ 

ات لعرض ق لتنظيم الوقت وبيئات التعل م، طرائق تعل م وإمكاني  ائ، طرطرائق لتنظيم المتعل مين

 مة.ة المتعل  الماد  

: داخل المدرسة وخارجها بصور مختلفة، لقاءات أطر مختلفة ضمن ر المهني  التطو  يتم  

ين، مشاهدات للزمالء، توثيق ا ، تعل م للمعل م على عمله ذاتي  ال لمردودوورشات مع مختص 

 لعمل.، وإرشاد لةالتغذية المرتد  و، إجراءات التقييم ي  انفرد

الذي يتمي ز بتغييرات و، هذا في عصرنادة جي  بصورة بعمله  لقياملالمعل م كي يسعى هذا  كل  

التكنولوجيا، سوق العمل، مبنى العائلة  في مجاالت مختلفة مثل:هذا ينعكس و ،سريعة

 .والتعليم جهاز التربية وكذلك في  وغيرها...
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 ّيةتعليمالمناهج ال . ث

قيًما، مبادئ، مصطلحات، مضامين، ومهارات تورثها  ي ة الرسمي ةالمناهج التعليمعكس ت 

من  ،وينبغي. للمعلومة حاذق واستخدام للتعل م متواص كون قاعدة راسخةتالمدرسة لتالميذها ل

وفق الحاجات المتغي رة  اللمجتمع والفرد، وحتلنته امتهمن ناحية مالء  هج االمنفحص  ،حين آلخر

 وتنظيمها مة المضامينمالء   رجاالت التربية. إضافًة لذلك ينبغي على معًنىذا  اتيح تعل متلكي 

بة والغني ة،  تتيح عرض بحيث ،عناقيد المواضيع وفق ،مختلفة بمبان   لفهم صورة العالم المرك 

لمام يتيح اإل بحيث االت القريبة من بعضها، تنظيم مجالي  ارتباطات وعالقات متبادلة بين المج

 رسيخات تتيح تقوية وتأساسي  ، وتنظيم هة لوخلق صورة غني   ،المختلفة بالموضوع من جوانبه

 تعل م ؛السيرورات، األفكار، القيم، القضايا في ،ًة في المهارات األساسي ةمة وخاص  ة المتعل  الماد  

س رممحو حول نواة ي ة المناهج التعليموتنظيم  ،ة في آن  واحديتيح تقليص عدد المواضيع الُمدر 

ة ودوائر توسيع ال  ختيار. االإمكاني ة للتلميذ تتيح ماد 

 

 معًنىذي تقييم من أجل تعلّم  . ج

ي   التقييم من أجل التعل م هو تبي ن األبحاث أن   ولرفع  معًنىذي تعل م ل ةإحدى الطرق األكثر أهم 

ف  .1التحصيالت وتفسير ة بحث عملي  بأن ه  "ARG" من قبل معًنىذي تعل م التقييم من أجل يعر 

عليهم أن وإلى أين  ،ر أين يقف التالميذ في تعل مهمقر  تهم لكي يالميذ ومعل مولظواهر يستعملها الت

 .2ما هي الطريقة األفضل للوصول إلى هذا المكانو ،موايتقد  

أ من سيرورة التعل م وهدفه إعطاء تغذية مرتد  جز ،التقييم من أجل التعل م يعتبر ة لكي ًءا ال يتجز 

 قيمة. اذا كان التعل م مالئًما وذم المتعل م إقي  : يُ أي، معًنىذا  اتعل مً يدعم 

ة، دينامي ة، مرنة، ومتواصلة، تشرك التلميذ، ينبغي أن تكون سيرورة التقييم سيرورة تكويني  

ة، وتتيح لها فرصً له توف ر و ال من خالل استعمال معطي عرض هام  ت امعرفته وقدرته بشكل فع 

مه في التعل مة تقق عملي  توث   ميوله،  رغباته، ،ةري  التطو   المتعل م . ويتيح التقييم تشخيص حاجات3د 

م. بإمكان ل  أساًسا لبناء برنامج تعل م مالئم بمشاركة المتع كل  هذه شك لبحيث تُ  ،قدراته وصعوباته

ة مشاريع مشتركة لمجموعبواسطة  تباستطاعته تقييم التحصيالو، كون لمتعل م واحدالتقييم أن ي

 فرد فيها. متعل مين ومساهمة كل  

 

                                                           
1

 .Assessment Reform Group, 2002 

files.wordpress.com/2012/01/10principles_english.pdfhttp://assessmentreformgroup. 
2

 . ירושלים: משרד החינוך. האגף לחינוך יסודי.בהבניה מתמדת. 7007בירנבוים,  
3

, 11לוין, ת' וחורין, טיפוח מודעות לתהליכי למידה של תלמידי כיתה ג' באמצעות פורטפוליו "מציג", הלכה ומעשה, גיליון  

 הפדגוגית. . ירושלים: משרד החינוך. המזכירות1991תשנ"ח, 

http://assessmentreformgroup.files.wordpress.com/2012/01/10principles_english.pdf
http://assessmentreformgroup.files.wordpress.com/2012/01/10principles_english.pdf
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 :معًنىذي تعلّم لتقييم من أجل ة ت األساسيّ اسمال

  م اللميذ معلومات حول جل التعل م أن يوف ر للمعل م وللتعلى التقييم من أ :معًنىذو في تقد 

سهم مردود أن يُ على ال .مردود ذي جودة، داعم وبن اء بناءوأن يتيح أهداف التعل م،  قيقتح

متعل م مستقل  تطوير أداء؛ من أجل للتعل م دافعي ةللتحصيل، للللتلميذ،  معًنى يذ تعل م دفعفي 

عل م معلومات ييم من أجل التعل م أن يوف ر للمينبغي على التق. الذاتي ة القدرات وتقوية شعور

 .التعل مي ة لميذوعن حاجات التعن التعليم 

 عبارة عن سيرورات وفق "بيرنبويم" سيرورات التقييم  :والمعلّمينالتالميذ شرك ي

هداف أل مدركينالميذ أن يكونوا يجب على الت .يذوالتالميشارك فيها المعل مون  ،اجتماعي ة

وتنفيذ مردود  ،التقييم بناء مؤش راتلتقييم واشركاء في بلورة معايير وه، التقييم وغايات

 مالء.في تقييم الزًطا قس نالواأن يو ،وتقييم ذاتي   انعكاسي  

  ذي تعل م  دفعسهم في ويُ  ،ينبغي أن يندمج التقييم بسيرورات التعل م لمعلّم والتلميذ:ايالئم

، مثل: جودة التعل م، أداء المتعل م، مجاالت التعل م والنشاط التربوي   جميع راعيأن ي، ومعًنى

 .عليمأداء المعل م وسيرورات الت، المناخ التربوي  تعل م، بيئة التعل م، ال سيرورات

 

عةواسطة التقييم ب نف ذيُ  آلّيات التقييم:  ،مختلفة للتعل متتيح تقييم أهداف  ، بحيثآلي ات متنو 

االعتبار السياق الذي يحدث به التعل م وتأثيره على بعين خذ األ، مع اتسيرورات ونتاج

 ،تمي ز بعالقةأن يو ،ة التعليم والتعل مبعملي   اأن يكون التقييم مدمجً  . من المهم  مالتعل   ممارسات

التقييم  آلي ات التقييم أن تكون مالئمة لمهام   ى. عل1لميذتديمة ومتواصلة بين المعل م والتمتبادلة مس

 عنلقاء بين معل م وتالميذه  كل   يسفر. قيق المهام  مدى تح حولكي يوف ر التقييم معلومات 

 دفعطرق من أجل ، والتعل م، التعليم ؛ى ات خاذ قراراته بخصوصقد تساعده عل ،معلومات للمعل م

د  .ًماقدُ  التالميذ ة استعمالها من أن  اآللي ة مالئمة ألهداف طريقعند اختيار آلي ة التقييم ويجب التأك 

يمكن تقييم تحصيل التالميذ  لمواصفات التالميذ وأعمارهم، وحاجاتهم. كذلك ،عل مالتقييم والت

 .المتحانات، بضمنها ابواسطة آلي ات تقييم جاهزة كذلكو متواصلةبواسطة نشاطات تعليمي ة 

 

 

 

 

                                                           
1

ב(, ט' )6/כ"ל תשעגחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך, מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי, חוזר מנ 

 .7017באוגוסט  77באלול התשע"ב, 
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 :مستمرّ من أجل تقييم توفير معلومات  بإمكانهاة يومّية لّيات تعلّميّ افعّ فيما يلي أمثلة ل

   المختلفة.التعل م في أطر و ،أسئلة المعل م خالل الدرس عنإجابة 

   يومي ات التلميذ.التلميذ نف ذهايوظائف مختلفة روتيني ة ، 

  ة.إبداعي   نتاجاتمكتوبة، عارضة،  ةمثل: وظيف ،تعل م مختلفة اتنتاج 

    ة مثل: رسوم  اهيمهه ومفتمن التلميذ أن يعرض معرف بطل  تت مهام بواسطة أدوات خاص 

م) ةبياني   ط، خريطة، رسم، مجس   نشاط ذاتي   ،أخرى مثل: تمثيل وسائل طة( أو بواسمخط 

 .المعل م بإشراف ،أو مع زمالء/و فردي   ؛للتلميذ

  ي  لقاء، تقييم فرد منضوعة، محادثة أو داخل مجم راك التلميذ في نقاش صف ي  متابعة إش 

 متحان.اتلميذ، معل م/ 

    رت من قبل مهني  .1ينآلي ات جاهزة طو 

 

 .معًنىذي تعل م  دفعسهم في التعليم والتعل م ويُ  كمل التقييم سيروراتيُ 

أن يعب ر بشكل  ؛ميذلوثقة بين المعل م وتالميذه، يتيح للت يبث  قبوالالذي  يجابي  اإل ي  عاطفالمناخ ال

لة و حر    اتونتاج ي ةتعل م ممارساتتي ال تعنيه، أن يبادر في ال   األمورعن عن رغباته المفض 

، داعملمتعل م من منظور األداء عطي إمكاني ة نقد وتقييم تمطلوبة حت ى الثقة وتكون  ة.شخصي  

وعادات على المتعل مين  غاياتهناك  من الجدير ذكره أن   ،مع هذا حاسم.موقف  تبن يدون 

ي  الفجوة التي قد تنتج بين رغبة لكي تقل ص  ا،به االلتزام وسيرورات  ،ة االختيار للمضامينحر 

 شأنينبغي إشراك المتعل م بات خاذ القرارات بلذا  ،ة المطلوبةوبين التحصيالت الطبيعي   ،التعل م

 .اتمه وتقييم السيرورات والنتاجتعل   أهداف

 من قبليتم   تقييم التحصيل " معًنىذي تعل م خالل : "روجرز" حسب لإلجمال يمكن القول 

لما ينشد من أوصله التعل م و ،ءاالكتفا حد   حاجاته وصلت فيما إذاشعر ي كونهالمتعل م ذاته، 

 ."2عدم معرفتهظلمة  أضاءمعرفة، و

 

 مّيةتعلي. بيئة ح

هي و، ، وبينهم وبين مواد التدريسها اللقاء بين المعل م وتالميذههي ال تي يتم  فية مي  البيئة التعلي

قمعًنى وذ تعل ممن خالله بمثابة مفترق طرق يمكن أن ينمو  ة؛ للموارد مي  التعليبيئة ال . تتطر 

                                                           
1

 .7017באוגוסט  77ב(, ט' באלול התשע"ב, )6/מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי, חוזר מנכ"ל תשעג 
 .3791 ,הפועלים ספריית הוצאת، ללמוד החופש ',ק, רס'רוג 2
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ي  اإل  ةجوانب تنظيمي  في التعل م، و لعالقات بين المشاركين، واة، والمناخ التربوي  نساني ة والماد 

 طاقم.المتعل مين وتنظيم الوقت، تنظيم التنظيم   مثل؛

ف  هذه  منحت ،بعضمع بعضها  ترابطةكمنظومة عناصر م ةمي  " البيئة التعليسولمون"يعر 

عطي ت تركيبةهذه ال يق أهداف التعل م.قتحنحو  مًعا يصبونف ،الواحد لآلخر وداللة معًنى العناصر

د ( ومتمل صةللتعل م، طمئنة، مثيرة ، مُ متخمة بالذعر) ةمي  للبيئة التعلي ي  ساسعم األالط المحاور تحد 

ة شخصي  عالقات بيمتحانات، إلتعل م، اة ة المعل م، ماد  : مركزي  التي تدير تنظيمالرئيسي ة 

 .معًنىذا  اتعل مً عيق يم أو أن ة هي عامل قادر أن يقد  مي  تعليالبيئة ال. ..1وغيرها

 

 بيئة إنسانّية 

ئف في المدرسة، المعل مين، التالميذ، أصحاب الوظا ؛تشمل تي يحدث فيها التعل مة ال  نساني  البيئة اإل

ولكن  ،مين والتالميذبين المعل   تفاعليحدث التعل م باألساس من خالل ال .ال الصيانة واإلدارة..عم  

 وعلى التعل م. تأثير للشركاء اآلخرين على المناخ التربوي  بالطبع هناك 

من خالل استحضار تجارب نجاح للمتعل مين  عاطفي ةلجوانب التلبية ة لة خاص  ي  عطى أهم  تُ 

ع واألمان ، مناخ يوحي بوإحساس في التحقيق الذاتي    واجتماعي   ذاتي  لتزام ا ،مشاركةاليشج 

 .حساس باالنتماءي اإليقو  

لتوفير بيئة تتيح  ةضروري   ه القيمهذ المشاركين. كل   ثقة بين كل  التقدير والحترام، االاالهتمام، 

 .معًنىذي م تجربة تعل  

د أهداف والمشاركة بتحدي ،خاذ قراراتة لجميع المشاركين الت  استقاللي   التربوي ة العملي ةتتطل ب 

مشاعر األمان  وتعزيز ،ارً ، تقديإصغاءً  ،هذه المشاركة تلزم انفتاًحا التعل م وتصميم سيروراته.

ع التعل مبيئة إنساني  . والثقة تجارب جديدة، خوض ستعداد لاالوسئلة، األطرح و ،ة كهذه تشج 

 فحص آراء، أفكار وفرضي ات.و

 

 بيئة ماّدّية 

، لكن ها تتجاوز قتصرة على المدرسة فحسبليست م معًنىذي تعل م تسمح ب حي زات المكاني ة ال تيال

نساني ة، الحقيقية واالفتراضي ة، لتضاريس الجغرافي ة واإلالبلدة، ا ،لجمهورتضم : االبيئة القريبة ل

الي ات عالم المتعل م، هذه الت صل بالتي ت ع فع  عة: بحث حي زات تجلب وتشج  تربوي ة منشودة متنو 

 يجابي ة.لعب، عالقات اجتماعي ة متبادلة  إواكتشاف، تجارب مختلفة، 

                                                           
 Ceti.macam.ac.il/Courses. מושגית למסגרת הצעה: טכנולוגיה עתירת לימודית סביבה. ה"תשנ'. ג, סולומון 1
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بث  رسالة أن تعلى البيئة  .ؤية التربوي ة للمدرسةلرمة تخطيط وتصميم البيئة وفق ايجب مالء  

ل من إلخ...  ئق؟ اللاغير ما  ؟الممنوعوما المسموح؟  ما ؛على سبيل المثال ،واضحة أال المفض 

من خالل البيئة التعليمي ة.  ة والسلوكي ة وبين الرسائل التي تبث  سائل الكالمي  رتكون فجوة بين ال

استجابة للفضولي ة،  مسحالتعليم عليها إثارة االهتمام، يضاح الموجودة بحي ز المواد ووسائل اإل

ب. يتمعًنىذي وإتاحة تعل م  ،للتشجيع لكي  ،الحوسبة المختلفةدمج تكنولوجي ة  هذه البيئة ىعل وج 

عة لبناء معرفة السيرورات الة ومي  ود البيئة التعليتوسيع حدإمكاني ة تفسح أمام التالميذ  متنو 

 . نيوالعشر حاديالقرن المطلوبة لمتعل م 

 

 المتعلّمين تقّدمح تعلّم والشروط التي تتي خ.

ومواقف  تتعل ق بمفاهيممن الشروط عدد وجود هناك حاجة ل معًنىذي تعل م من أجل إتاحة 

 والتقييم. موالتعل   م، والمناهج وسيرورات التعليلمناخ التربوي  كين في السيرورة، واالمشار

 وتالميذ،  مينأفراد، معل   داخل مجموعة تم  ت: رؤية التعل م كسيرورة ومواقف مفاهيم

بالقبول واالحتواء، من خالل نقاش  ،صف باالحترام المتبادلمنظومة عالقات تت   تربطهم

 .داخل المجموعة وبين المجموعات حواري  

  ّالسيرورات لحاجات  إمكاني ة مالءمة يجابي  اإل -عاطفي  المناخ الح يتي :مناخ تربوي

ي  شخصي  المتعل مين، تقييم   .اتلنتاجة للسيرورات واللجمهور وللمجموعة، إعطاء أهم 

 :استطالع، وليس من خالل  هتمام وحب  : ا؛ نحو1داخلي ة "ةدافعي  "ينبع التعل م من خالل  تعلّم

اال خالل سيرورة التعل م، خوف من عقاب /جائزةتوق ع  خارجي ة: ةدافعي   . يكون التلميذ فع 

 عيشج   ،المقدرةالتعل م إحساًسا بيبني . قد تحق قتالمعنى ويشعر أن  أهدافه  منها ستخلصيف

 .اجديدً  االتحصيل ويدفع تعل مً 

 بالقيم  اأهداف الفرد والمجتمع، اهتمامً وفق  مةمالء  الرسمي ة مرونة و المناهجتتيح  :مناهج

ة. ينبغي تقليص الحياة الواقعي  قة في متعل  ال المتزامنة، قضاياوبال ة،نساني ة العام  ة واإلالمحل ي  

 إنجازو ،معًنىذات ث سيرورات تعل م احدبهدف إ الوقتستغالل ال المناهج متطل بات

في مجاالت  تهلتحصيال خصي  للمتعل م، إضافةشة على الصعيد الالمتوق ع تالتحصيال

 المعرفة.

                                                           
 .7-00, 10, החשיבה חינוך. למעשה הלכה -הספר בבית ללמידה מוטיבציה(. 1002' )א, ועשור' א, קפלן 1
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 :الرغبة، ذاتي  النضباط منطلق؛ االمن  معم قتعل م نحو  الميذالت يدفعان تدريس وتقييم 

 عاستعمال متنو  وعة، المتنو   ة التالميذ ذوي القدراتكاف  لحتواء ، االستطالعاال وحب  

 الفردي ة بينهم. اتستجابة للفروقالا تم  لكي ت ،والتقييم دريسالت لطرائق

  ّالهيئة التدريسي ة  عزيزتو ،التربوي ةالمرونة  ات باعمن خالل  :مدرسيّ  مناخ تنظيمي

ع  .والمديرين ل الميذ، تالبالغين ك جيال؛األ التعل م في كل  المناخ التنظيمي  المدرسي  يشج  يفع 

، وحتلنتهاالمدرسة سياسة دًءا من تقييم ب ،كل  المستوياتب متعل  السيرورات تقييم من أجل 

ة على تجربة تعل مهم من أجل تحس  غذية المروالتتقييم تحصيل التالميذ لغاية و ، دائمن تد 

ر  .تقييم بمستوى المعل م والمدرسةوالتعل م وال تدعم سيرورات نوعي ة للتعليم مبادرات ُيقد 

 

 ، يمكن تشخيص معيقات، من شأنها المس  معًنىذي حداث تعل م إل إلى جانب الشروط الضروري ة

، مثل: الشعور بأن  سياسة ورسالة وزارة قطري   بمنظور اة تحقيقهبنجاعة السيرورة وبإمكاني  

 ، المس  خارجي   وضع السيطرة، مانف ذى قبل أن تُ حت  بأوقات متقاربة،  انوالتعليم تتغي ر التربية

سةالقرارات المهني ة بمستوى  ات خاذة وبي  بالذات هات  ،، شعور "بالغمر"المؤس  برامج  ال، ببالتوج 

م بآلي ات البحث التي تتيح تقد   وبمتطل بات من الجهاز، غياب الوعي ، معًنىذي تعل م م والتحك 

 والتحصيالت وغيرها. لمناهجوضع معايير لالمطالبة ب

السلطة المركزي ة، األلوية على نطاق تحضيرات مسبقة ل هناك حاجة، المعيقاتتلك للتغل ب على 

سات التربية  أن يقترح ب وقابل للتنفيذ، على مع تأمين برنامج عمل مرت   ،والتعليمومؤس 

 المناهجمة مالء  ولمعل مين وأصحاب الوظائف في الحقل، مساعدة وإرشاد ا ؛البرنامج

 وتطوير مهني ة المعل مين في الجهاز. ،ل معل مين جدديوسيرورات التقييم والرقابة، وتأه

 

 خّطة العملد. 

 .في كلّ الجهاز اتربويًّ  ًراوحوا معًنىذا  ًماخلق مناخ يتيح ويشّجع تعلّ  .3

   عة لسع بتركيباتها وبدوائرها اتفعيل دوائر حوار تت مه معًنىذي تعل م حول متنو   .وطرق تقد 

 بين األلوية كلكذو ،ل م من النجاحاتلدفع سيرورات التع دعوة األلوية -تعل م من النجاحات 

سات التربللمسح إجراء  ،المختلفة أحسن على  معًنىذو حدث فيها تعل م ية التي ي  ومؤس 

 عناقيد:/ مجموعات/ إنتاج شبكات –ألخرى على التعل م منهاا اتسالمؤس   ، وتشجيعوجه

 ...تمي زذات جودة، تجارب،  ةقيادة تربوي  
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عليها  تعملمختلفة ات وتأكيد سيرورات من خالل دمج  للحقل مةورسالة متالح نهج عرض .0

ط التعل م  مولي ة، جهازي ة، إنساني ة،ش صورةب والتعليم التربية وزارة  دعميومركزها  معًنىذو يتوس 

 بواسطة:أداء المتعل م 

 التعل م كرافعة لالحتواء بسياقاته المختلفة عملي ة رؤية. 

   أهداف، وفق وإبراز الحاجة ألنواع تقييم مختلفة ،الداخلي  و موازنة بين التقييم الخارجي 

وامتحانات  ،البجروت متحانات)ا خارجي  التقييم التقليص استعمال التقييم المختلفة: 

 واضحة. ذات أهداف ةداخلي   بديلة تقييم آلي ات( وتشجيع استعمال نجاعة والنماءال

 سات التربية فحص نطاق  عتوسي تقييم  إجراءو ،االقتصادي   االجتماعي   بالمستوىأداء مؤس 

ستثمار طاقات المتعل مين، جهد وا: تقييم التهممارسو ،جودة سيرورات التعل م ؛هال شامل

ة داخل المدرسة، إلى إضافة  ،نتيجةال ب، دمج أوالد التربية الخاص  تقييم النتائج، منع التسر 

ع والتضامن االجتماعي    .مدى التطو 

 م الداخلي  ل، دعم اذلمنف  اتجاه ثقة توصيل رسالة و ،الجهاز لكل  دارة ذاتي ة منح إ  تحك 

سات االوإبداعات  ة مطابقة لمواصفات بلورة حلول إبداعي  ، من خالل ي ةلتعليممؤس 

سات التربية  .والتعليم مؤس 

  سات الر إت زانمجال  توسيعمراقب ل تطبيق تدريجي   ،التربوي ةتوفير المرونة أي لمؤس 

ر جوانب بيداغوغي  عليم، من الت  من أجل التعل م والتحصيل. مهني  ة وتطو 

طول على  ألداء المتعلّم المتوّقع معًنىذي تعلّم  سماتجيب عن ي بلورة نموذج تطبيقيّ  .2

 ، سلوكي ات.اتتجارب، نتاج، ، ومسار تجربة التعل مالتقييم، طرق مسار التعليم

 مناهجال. 4

   وتنظيمها بدوائر  ،عات المخص صة للتعل مافي مجاالت المعرفة لعدد الس المناهجمة مالء

 وإثراء. اختيارالنواة، 

 دة المجاالت مواضيعتطوير نماذج ل  .متعد 

 الوزارة واأللوّيةفي  معًنىذي  متعلّ ستراتيجّيات داعمة ل، إ، موادّ اتآليّ إنتاج  .5

ح مواصفات  ة مطلوبة دمج مهارات ضروري  من خالل  معًنىذي تعل م نشر نماذج تدريس توض 

عة من تقييم  -تعل م –عليمات تستراتيجي  إ، ونوالعشري حاديللقرن ال جاالت المعرفة ممتنو 

من خالل إعطاء حري ة  نماذج مشابهة بأنفسهم أن ينتجواب المتعلمين همليُ المختلفة، كمحف ز 

 .االختيار بأيدي المعل م
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 .1معًنىذي المدارس لدفع تعلّم  في وأصحاب الوظائف ،ةلطواقم تربويّ  تأهيل وتطوير مهنيّ  .6

  /التدريس.قبل مزاولة مهنة  حتلنةفحص 

  /اب الوظائف بالتركيز على لطواقم التربية وأصح المهني   برامج التطوير حتلنةفحص

  :التالية المبادئ

تعل م  ربةيعيش المعل مون تج :معًنىذي تعل م ذاته يعطي مثااًل وقدوة لبحد  مين تعل م المعل   -

دة للتالميذ، على طول  فقو ،معًنىذي                                                                                            .مسارهم المهني  نفس المعايير المحد 

ع اآللي ات  - ف المعل مين، تحسين زيادة تنو  متواصل  وتنجيعال تي توضع تحت تصر 

للمتعل مين المختلفين لتحقيق أهداف  متهاومالء   ،تقييم -تعل م -تعليم :ستراتيجي اتإل

 .التعليم
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