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أوال :المقدمة
بدأت مؤسسة فيصل احلسيني بتطوير فكرة مشروع التطوير الشامل في العام  ،2003وبدأت
بتنفيذه حتت هذا العنوان عام  ،2006مسترشدةً مبراجعة «دراسة القطاعات في القدس»
الصادرة عام  ،2002ودراسة احتياجات مجموعة من املدارس ،واملشاهدات امليدانية التي قامت
بها املؤسسة .لقد كشف هذا التوجيه الثالثي للمؤسسة أن مدارس العاصمة بحاجة إلى
دعم شمولي ،واستخدمت لتقدمي هذا الدعم حينها عبارة عامة فحواها «تغيير العملية
التعليمية».
قامت املؤسسة ،وعلى أساس من هذه العبارة العامة ،بتحديد جملة أهداف كان على رأسها
في املستوى األكادميي رفع مستوى حتصيل الطلبة في املواد األساسية وتعريفهم بالفنون
والرياضة ،وترميم املدارس وتوفير ما حتتاج من مكتبات ومختبرات علوم وحاسوب .وفرت
املؤسسة ،لتحقيق هذه األهداف ،ما يلزم من تدريبات في مجال أساليب التعليم ،ووفرت
حصصا أطلق عليها في حينه حصصا ً المنهجية ،وقامت بترميم املباني وتوفير املرافق
والتجهيزات العلمية .كانت بوصلة العمل األساسية مساعدةَ متخذي القرار في املدارس على
حتديد رؤيا/حلم ملدارسهم ،وفي وقت لم تكن الرؤيا فيه قد اكتملت بعد في املؤسسة.
قبل أعوام أربعة حددت املؤسسة مرادها من التغيير ،وحددت بالتالي مسارها نحو محطتها
األخيرة :تطوير البحث العلمي واإلنتاج األدبي في املدارس .حلم املؤسسة صار أن يصبح
الطلبة قادرين على اتخاذ قراراتهم بناء على البحث العلمي ،وفي بيئة صديقة للطفل ،ثم
عدلت املؤسسة على هذه األخيرة لتصبح بيئة تتعامل مع الطلبة كمواطنني منتمني واعني
حلقوقهم ومدافعني عنها ،وممارسني لواجباتهم ،ويتمتعون مبحيط فكري يحترم التعددية
ويتقبـل االختالف.
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تنامت ،جتاوبا مع تنامي رؤية املؤسسة هذه ،برامج مشروع التطوير الشامل في املدارس عبر
السنني ،وصارت املؤسسة على قناعة ،تتعزز باستمرار ،بأنه ال ميكن إحراز تغيير حقيقي إذا
ض ّمنت
اقتصر التركيز على منحى واحد من مناحي العملية التعليمية دون غيره .وبالتالي َ
املؤسسة في مشروع التطوير الشامل برامج وجهت للمدراء وللمعلمني واملرشدين والطلبة
واألهالي .تنوعت البرامج ،وفق الفئة املستهدفة ،وشملت برامج تدريبية في مجال وضع الرؤى
واالستراتيجيات املدرسية ،وبرامج تطوير أساليب التعليم والتخطيط والتقومي ،وبرامج توعوية
في حقل حقوق الطفل ،وأخرى تختص في تشخيص وعالج صعوبات التعلم ،وغيرها من إنشاء
نوادي البحث العلمي في جوانب العلوم الطبيعية واالجتماعية واللغة واألدب ،وبرامج القراءة
والفنون.
في الفترة ما بني أيلول  2011وحتى آذار  2016عملـت املؤسسـة بآلية مشروع التطوير
الشامل ،لكن حتت مسـمى «مشـروع مسـاندة التعليـم في القـدس» ،وذلـك بتمويـل مـن
الصنـدوق العربـي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي  -الكويـت ،وضمن منحة بإشـراف مؤسسـة
التعـاون .خدم املشروع ،في الفترة احملددة أعاله ،سبعا وعشرين مدرسة في القدس بشكل
مباشر ،وكلها تلقت خدمات في مجال أو مجاالت يغطيها املشروع .من هذه اجملاالت :أساليب
التعليم ،واإلدارة التربوية ،وتدريبات في مجال التوعية في حقوق الطفل وصعوبات التعلم،
واستخدام احلاسوب واللوح التفاعلي ،ونشاطات موجهة للطلبة كمسابقات القراءة وأندية
البحث العلمي في العلوم الطبيعية واألدبية واالجتماعية ،ومساقات خاصة بتركيب وحتريك
الربوتات واستخدامها في حل املشكالت .شمل هذا املشروع املتنامي ،كذلك ،تقدمي خدمات
وبرامج تقنية /إلكترونية متعددة كبرنامج الربط اإللكتروني الذي ساهم في تطوير برنامج
أرشيف محوسب وتعامالت مدرسية محوسبة تربط مكتب مديرية التربية والتعليم في
القدس باملدارس التابعة له وعددها  43مدرسة ،وتتيح الفرصة حلفظ البيانات وجتميعها
وتصنيفها بشكل منظم وسريع .هذا وقد تزامن مع كل ذلك تنفيذ برامج ترميم وتطوير
للبيئات املدرسية احملتاجة واحلاضنة ملثل هذه األنشطة وغيرها.

ثانيا :التفاصيل
 .1تجربة المؤسسة في تجذير فكر البحث العلمي
حتقيقا ً لهدف تنشئة جيل يتخذ قراراته بناء على البحث العلمي ،طورت املؤسسة برامج
التحول إلى التعليم عبر البحث العلمي،
ضمن مشروع التطوير الشامل حلث املعلمني/ات على
ّ
املرتكز إلى تطوير مهارات التفكير والتحليل والنقد لدى الطلبة .قامت املؤسسة ،في هذا
اإلطار ،بتنظيم ثالثة برامج اختصت بتدريب املعلمني على تعليم الطلبة مهارات البحث
العلمي ،وفي إطار تنفيذي من قبل الطلبة أنفسهم ،وقد مت ذلك في ثالث مجاالت هي :البحث
العلمي في العلوم الطبيعية ،والبحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ،والبحث العلمي في
العلوم االجتماعية .قدمت املؤسسة ،إضافة إلى ذلك ،تدريبا إلدارات وفرق التغيير في خمس
مدارس على كيفية تطوير أبحاث إجرائية .اآلتي تفاصيل كل برنامج ،مع اإلشارة إلى أن تفاصيل
برنامج األبحاث على صعيد اإلدارات سيرد الحقا في البند رقم .3
 .1.1برنامج البحث العلمي في العلوم الطبيعية
قامت املؤسسة ،وبإشراف مستشارة العلوم األستاذة دمية حلواني دسوقي ،بتطوير نوادٍ
علمية في تسع مدارس .1هدفت النوادي إلى حث الطلبة على التفكير بطريقة علمية إلجراء
بحث صغير من حيث :وضع سؤال البحث والفرضيات ،وإجراء التجارب لفحص صحة أو خطأ
الفرضية ،ثم التوصل إلى النتائج بطريقة علمية .تطورت من خالل هذه النوادي مهارات
الطلبة في استخدام أدوات اخملتبر ،وفي كيفية تسجيل نتائج البحث وجمعها وحتليلها ،وفي
عرض النتائج بطريقة امللصق العلمي (البوستر) ومناقشتها ،حيث مت التنفيذ من خالل العمل
ضمن مجموعات .بعض املواضيع التي متت تغطيتها في األبحاث شملت :فحص ومقارنة منو
البكتيريا على زجاجات ماء في حاالت مختلفة ،مقارنة انتشار فصائل الدم بني املشاركني
واملشاركات في النوادي ،مقارنة كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناجت عن عملية الهضم
لسوائل مختلفة ،فحص موصلية سوائل مختلفة للكهرباء.

أظهرت انطباعات املشاركني/ات تأثرهم اإليجابي بالبرنامج ،وعبر وفق نتائج التقييم %93
من املشاركني/ات عن استمتاعهم بالنادي بشكل كبير ،وأظهر  %76منهم أن النادي رفع من
حتصيلهم في مادة العلوم .كما أظهر التقييم أن  %85منهم اتقنوا مهارات تصميم بوستر
علمي ،واظهر انطباع  %86من املشاركني/ات أن الشتراكهم في النادي أثر على اختيارهم
ملهنتهم املستقبلية ،و %60منهم تبنوا منهجية البحث واالستكشاف وأصبحوا ينفذون
جتارب بشكل فردي خارج نطاق النادي.
أما انطباعات املدراء حول البرنامج فقد جاءت كما يلي %66 :من مدراء املدارس شعروا بأن تأهيل
املعلمات/ين للنادي كان جيدا ،و %83شعروا بأن الطالب استفادوا بشكل كبير من النادي ،و%17
1

جيل األمل ،واألرثوذكسية ،والنظامية األساسية ،ودار األيتام اإلسالمية الصناعية ،وروضة الزهور ،والنظامية
الثانوية ،ودار الطفل العربي ،وبنات ابو بكرالصديق ،والروضة احلديثة االسالمية.
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مت في هذا البرنامج تدريب اثنى عشر معلما/ة في املدارس املشاركة ،كما مت جتهيز اخملتبرات
باألدوات التي يحتاج إليها الطلبة إلجراء األبحاث .قام املعلمون/ات املتدربون/ات بالعمل
أسبوعيا مع مجموعة من الطلبة الذين أبدوا الرغبة باالشتراك في النوادي في مختبر املدرسة،
إلجراء أبحاث علمية حول مواضيع مختلفة ،ومن ثم قام طلبة النادي بعمل ملصقات علمية
تشرح لباقي الطلبة في املدرسة مواضيع األبحاث التي أجروها .استفاد من املشروع  185طالبة
وطالبا من املدارس املشاركة في البرنامج.
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شعروا بأنهم استفادوا بشكل كبير جداً %67 .من املدراء وجدوا أن النوادي رفعت من حتصيل
الطالب بشكل كبير ،و %17بشكل كبير جداً.
«أنا سعيدة جدا ألنه أتيحت لي الفرصة لالشتراك في النادي .أفضل أن أقوم أنا بنفسي بعمل
التجربة ،ليس فقط أن أتعلم عنها بالكتب .واآلن بعدما قمنا بتطبيق التجربة ستكون الكتابة
عنها في الصف أسهل»( .طالبة مشاركة من مدرسة دار الطفل العربي).
«تعلمت القيام بالعديد من التجارب التي لم أكن على علم بها ،واكتشفت أمورا علمية
جديدة لم أكن أعلمها ،ما أدى الي اجنذابي نحو التفكير فيها ،والعمل على اختراع جتارب أخرى،
وأسعى للتفكير اجلاد حتى أحصل على معلومات أخرى إن كنت أعلمها أم لم أكن على علم
بها ،فهذا يزيد من مستواي الفكري ،ويجعلني أفكر بطريقة علمية ومنطقية أكثر»( .طالبة
مشاركة من مدرسة أبو بكر الصديق).

جانب من نادي العلوم في مدرسة النظامية األساسية.
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جانب من نادي العلوم في مدرسة األرثودكسية

جانب من النادي العلمي في مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية  -العيزرية

جانب من النادي العلمي في مدرسة جيل األمل

جانب من مسابقة نادي العلوم ملدرستي جيل االمل ودار األيتام اإلسالمية الصناعية في مدرسة جيل االمل العيزرية.
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 .1،2برنامج البحث العلمي القصير في اللغة العربية وآدابها
(المقالة المطولة)
مت تنفيذ برنامج نادي كتابة البحث القصير (املقالة املطولة) في اللغة العربية وآدابها في ثالث
مدارس 2بإشراف د .موسى خوري مستشار اللغة العربية في املؤسسة ،للصفوف من التاسع
وحتى احلادي عشر ،حيث مت تدريب تسع معلمات/معلمني قاموا باإلشراف على  33طالبا/ة في
املدارس املشاركة .هدف النادي إلى تعزيز قابلية القراءة النقدية والبحث العلمي لدى الطلبة،
ومتكينهم من حتصيل املعرفة وتذويتها بعيدا عن التلقني ،وإلى زرع روح التقصي ،واملساءلة،
والنقد البناء الذي يرتكز على مهارات التحليل والتركيب والتقومي .هدف البرنامج كذلك إلى
متكني الطلبة من أساسيات البحث العلمي ومفرداته ،وحتضيرهم حلياة جامعية سلسة
وناجحة ،وزعزعة الفهم املتمركز حول حتصيل املعرفة من املقررات الدراسية فقط ،وتثبيت
حتصل أيضا من مصادرها ومراجعها في مكتبة املدرسة ،واملكتبات
فكرة أن املعرفة يجب أن ّ
العامة ،واملتاح من املصادر اإللكترونية.
مت مع نهاية البرنامج تكرمي الطلبة املشاركني/ات في هذا النادي في حفل أقامته املؤسسة
في مدرسة دار الطفل العربي /القدس .هذا وقد أنتج كل من املشاركني واملشاركات بحثا
علميا في مجال متعلق في اللغة أو األدب ،تضمن بعضها اجلوانب االجتماعية للغة ،ومنها ما
شمل دراسات ميدانية كاألبحاث اخلاصة بأسباب عزوف الطلبة عن القراءة ،وأخرى اجتماعية
غير ميدانية كصورة املرأة في األمثال والقصص الشعبية ،ومبنى وموضوعات أغنية الدلعونا
الشعبية الفلسطينية ،وتضمنت أبحاث أخرى قراءات في األجندات األدبية/الثقافية كأجندة
مؤسسة فيصل احلسيني اخلاصة ببرنامج القراءة لطلبة املدارس ،واألبعاد االجتماعية
والسياسية لكتابات محمود شقير ،وتناولت غيرها محاور أدبية كاملقارنة بني صورة املرأة
الفلسطينية واملرأة اإلسرائيلية في رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني ،واالستعارات الدينية
في شعر محمود درويش ،واملوروث الشعبي في رواية سداسية األيام الستة إلميل حبيبي،
واجلوانب االجتماعية في مجموعة قصصية لسميرة عزام.
وقد عبر  %100من مدراء ومديرات املدارس املشاركة في البرنامج عن اعتقادهم أن هذا املشروع
أثر إيجابيا على طلبتهم.
8
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«في منهجنا املدرسي ال نتعلم عن أساسيات البحث العلمي ،وأشعر أن هذا املوضوع مهم مبا
أننا مقبلني على الدراسة اجلامعية .من خالل برنامج مؤسسة فيصل احلسيني تعلمت كيف
أكتب بحثا ً علميا ً مبقدمة وسؤال بحث وفرضيات ،وكيف أشرح عن الفرضية واستخدم املراجع
للبحث عن املوضوع» (طالبة مشاركة مبسابقة املقالة املطولة في مدرسة أبو بكر الصديق).

أثناء تكرمي طالب من طلبة نادي البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها من مدرسة املطران الثانوية خالل حفل
تكرمي املشاركني.
2

املطران الثانوية ،ودار الطفل العربي ،وبنات ابو بكرالصديق.

 .1،3برنامج البحث العلمي في المواد االجتماعية
أهداف هذا البرنامج حتاكي أهداف برنامج البحث العلمي في مجال اللغة العربية اخلاصة
بالهدف األساسي وهو جتذير البحث العلمي في املدارس .قام مستشار املؤسسة التربوي
الدكتور يحيى حجازي ،حتقيقا لهذا الهدف ،بالعمل مع خمس مدارس 3من املدارس املستفيدة
من املشروع ،وذلك من خالل تدريب سبعة معلمني/ات ،باإلضافة إلى مشرفتني من مركز
اإلشراف التربوي التابع ملديرية التربية والتعليم في القدس ،كما قام بإجراء لقاءات تدريبية مع
الطلبة الراغبني في االشتراك بالنادي ،هدفت إلى تعريفهم بأسس عامة مرتبطة بالتفكير
العلمي ،وهدفت اللقاءات مع املعلمني/ات إلى متكينهم من متابعة مراحل العمل مع الطلبة
املشاركني/ات في النادي ،والتي تلخصت في :التعرف على أسس التفكير العلمي ،ومصادر
البحث العلمي ومميزات كل منها وكيفية اختيارها ،والتعرف على مبنى األبحاث العلمية
الكمية والكيفية ،وطريقة اختيار وحتديد موضوع البحث ،وكتابة سؤاله وأهدافه وفرضياته،
وحتديد وبناء أداة جلمع املعلومات ،وكيفية جمع املعلومات وحتليلها ،ووضع املعطيات في قوائم
وأشكال ،وتفسير النتائج التي مت احلصول عليها ،واستخدام املراجع بصورة صحيحة وتلخيص
األفكار الواردة فيها ،وتوثيق املراجع بصورة سليمة.
أنتج  18من املشاركني واملشاركات أبحاثا علمية توزعت على موضوعات حقوقية واجتماعية
وسلوكية وصحية مختلفة هي :دمج ذوي االحتياجات اخلاصة في املدارس ،وواقع عمالة
األطفال في القدس ،وزيادة عدد حاالت الطالق ،وقيم الشباب املقدسي ،وظاهرة العنف وتأثير
التلفاز على بروز هذه الظاهرة لدى األطفال ،والعقاب وعالقته بالتحصيل الدراسي ،ومدى وعي
الطالبات ملوضوع التحرش اللفظي وعالقته بالتربية اجلنسية ،وظاهرة العنف املدرسي بني
الفتيات في املدارس ،وانتهاك حقوق املرأة ،وتناول مشروبات الطاقة ،ودوافع الشباب للتدخني
وانتشاره بني املراهقني ،والغذاء السليم.
وقد عبر  %82من الطلبة عن رضاهم العالي عن األبحاث التي قدموها ،ورأى  %80من املدراء أن
هذا البرنامج أثر إيجابيا على طالبهم.
«يجب أال يقتصر تفكيرنا على نقطة واحدة ،بل يجب أن يتسع ويتطور لنصل إلى نتائج أفضل،
وإذا واجهتنا مشاكل ال نستصعبها بل نفكر لنجد حال»

(طالبة مشاركة من مدرسة عثمان بن

«تعلمت كثيرا ،أال آخذ برأي واحد بل بآراء كثيرة ،وأن أبحث حتى أالقي مصداقية املوضوع ،كما
جعلني أتعمق بتفكيري وأنظر إلى األمور من أكثر من جهة( ».طالبة مشاركة من مدرسة الروضة
احلديثة).

جتدر اإلشارة هنا إلى أن الدكتور يحيى حجازي بنى موقعا إلكترونيا جاء نتاج جتربة سنة من
العمل مع املعلمات واملعلمني والطلبة في هذا النادي ،ويهدف هذ املوقع إلى إعطاء املعارف
الضرورية للمعلمات واملعلمني والطلبة الراغبني في القيام بأبحاث مدرسية في العلوم
االجتماعية .ميكنكم تصفح املوقع عبر الرابط اآلتي. http://www.fhfpal.org/d-research :

3

املطران الثانوية ،وبنات ابو بكر الصديق ،وعثمان بن عفان ،ودار الطفل العربي ،والروضة احلديثة االسالمية.
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عفان).

9

جانب من حفل البحث العلمي في العلوم االجتماعية
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جانب من ورشة البحث العلمي في العلوم االجتماعية

 .2تجربة المؤسسة في تطوير بيئة حقوقية عادلة في
المدارس
حتقيقا لهدف خلق بيئة تعليمية آمنة لطلبة تحُ ترم حقوقهم ،وتُوفَّر لهم فرص اإلبداع والبحث
في جو آمن يحترم احتياجاتهم وأفكارهم ،طورت املؤسسة ضمن مشروع التطوير الشامل
برنامجا خاصا ملسح العنف في املدارس ،وفحص مدى احلفاظ على حقوق الطفل/ة فيها،
ومن ثم وضع آليات حملاربة هذا العنف ،مثل تطوير جلنة وساطة طالبية حلل النزاعات ،وتطوير
الدستور املدرسي الهادف إلى توضيح حقوق وواجبات كل من الطلبة واملعلمني/ات .اآلتي
تفاصيل وتفريعات هذا البرنامج ،وآليات العمل فيه:

 .2.1برنامج حقوق الطفل
عملت املؤسسة خالل املشروع على توعية إدارات ثماني مدارس 4حول مستوى حفاظها على
حقوق الطفل في املدرسة .مت ،في البدء ،تنفيذ مسح من خالل تعبئة استمارات خاصة بحقوق
الطفل من قبل  1800طالب وطالبة من طلبة هذه املدارس .بعد تفريغ النتائج وحتليلها ،قام
مستشارا املؤسسة األستاذ جواد دويك والدكتور يحيى حجازي بعرض النتائج على إدارات املدارس
الثمانية ،بهدف وضع آليات للتخلص من مظاهر العنف على اختالفه ،وجتاوز السياسات املدرسية
التي ال تساعد على احلد من انتشاره بني الطلبة .من أبرز ما أشر عليه املسح وإن بشكل متباين
بني املدارس :تناول مشروبات الطاقة ،والعنف في ساحات املدارس في وقت االستراحة ،وانعدام
وجود لغة مشتركة وسياسة واضحة للتعامل مع الطلبة ،وضيق احليز املكاني ،وعدم وجود برامج
طورت ،بجهود املستشارين وجهودها ،آليات
للحد من العنف بني الطلبة .بعض هذه املدارس ّ
للحد من العنف ،وبعضها تهيأ ملمارسة آلية الوساطة الطالبية للحد من النزاعات بني الطلبة،
طور دساتير مدرسية حتكم مختلف العالقات داخل مجتمع املدرسة.
وبعضها ّ
لقد أشارت  %75من إدارات املدارس إلى أن مسح حقوق الطفل عَ كَس مؤشرات لم تكن معروفة
لديها ،أو مفهومة قبل املسح ،وأفادت نفس النسبة بأنه مت أخذ هذه املؤشرات بعني االعتبار
والعمل على معاجلتها.

جانب من حفل حقوق الطفل (مدرسة صديقة وبيئة آمنة خالية من العنف) في مدرسة جيل االمل -العيزرية

 .2.2برنامج الوساطة الطالبية
الوساطة الطالبية آلي ٌة مجرّبة في العديد من الدول ،هدفها حل النزاعات بني الطلبة .للوساطة
فوائد كثيرة على الصعيد الفردي للطالب/ة ،وعلى صعيد املنظومة التعليمية .تهدف فكرة
تطوير جلان وساطة طالبية في املدارس إلى متكني الطلبة وإكسابهم قدرة على حتليل النزاعات
فيما بينهم ،والوصول إلى اجلزء غير الظاهر من هذه النزاعات .إن العمل على حل اجلزء اخلفي
من النزاعات أمر أساسي ،فإذا ما مت حل املشاكل بني الطلبة بشكل تقني ،أي دون النظر بعمق
لألسباب اخلفية وراء النزاع ،سيتكرر النزاع ويتفاقم العنف بني الطلبة.
4

مدرسة النظامية الثانوية ،ومدرسة عثمان بن عفان ،ومدرسة روضة الزهور ،ومدرسة بنات أبو بكر الصديق،
ومدرسة جيل األمل ،ومدرسة املطران الثانوية  ،ومدرسة دار الطفل العربي ،والقسم الداخلي في مدرسة دار
األيتام االسالمية الصناعية  -العيزرية.
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بعد أن أجرت املؤسسة مسح حقوق الطفل في املدارس ،سعت إلى تدريب طواقم في أربع
مدارس 5في مجال الوساطة الطالبية بهدف تخفيف العنف بني الطلبة .مت تدريب املعلمات
والطلبة على كيفية خلق وتفعيل جلان الوساطة الطالبية ،وعلى كيفية تطبيق جلسات
الوساطة بشكل مهني ،ومت تعريفهم بالنزاعات وطرق حتليلها والتعامل معها .تعلم الطلبة
من خالل هذا التدريب احترام وجهات النظر اخملتلفة ،والتفكير بطريقة إبداعية حلل املشاكل.
دليل املؤسسة حول برنامج الوساطة الطالبية جاء ثمرة لهذا التدريب ،وهو يطرح على الهيئة
اإلدارية في املدارس برنامجا ً تدريبيا ً للطلبة ،ويتضمن الكثير من األدوات والنماذج التطبيقية
لكيفية تفعيل البرنامج خطوة خطوة .الدليل متوفر على صفحة املؤسسة ضمن صفحة
األدلة على املوقع اآلتي.http://www.fhfpal.org/##programs :
 .2.3برنامج تطوير الدستور المدرسي
مت العمل في مدرستي جيل األمل وروضة الزهور على كيفية تطوير دستور مدرسي ،يحدد سياسات
وأنظمة واضحة ومتفق عليها من قبل جميع املشاركني/ات في العملية التعليمية من طلبة
وأهالي ومعلمني/ات .يهدف الدستور إلى توضيح حقوق وواجبات الطلبة واملعلمني/ات واألهالي،
وتنظيم العالقات فيما بينهم ضمن جو تربوي بنّاء مبني على عالقات إنسانية سليمة وعادلة،
مشتقة من مبادئ العمل التربوي املستند إلى التسامح ،واالحترام املتبادل ،وأخذ املسؤولية .كما
يهدف الدستور إلى خلق لغة موحدة بني الطلبة واملعلمني/ات واألهالي وطاقم املدرسة ،وإلى
جعل اجلميع سواسية أمام الدستور الذي يحدد القواعد السلوكية الالئقة في املدرسة.
مت تصميم الدستور في املدرستني بعد اجتماعات مكثفة للتشاور والتباحث حول بنوده بني
الطاقم التعليمي واألهالي والطلبة .وأشارت إدارتا املدرستني إلى أن مدى االستفادة من هذا
البرنامج كان كبيرا جدا ،وأن مدى التطبيق كان كبيرا جدا أيضا .يذكر أن اإلدارتني اعتبرتا هذا
البرنامج من أكثر البرامج التي مت العمل بها مع املؤسسة إحداثا للتغيير.
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نشرة مشروع مؤسسة فيصل الحسيني  -التطوير الشامل في مدارس القدس

«جهود كبيرة بذلت في هذا البرنامج ساعدت بشكل كبير على إعادة تنظيم أمورنا من إدارة
ومعلمات وطلبة وأولياء أمور .كما كان النواة في بناء دستور مدرسي يشارك فيه كل من
الطالب وأولياء األمور واإلدارة واملعلمات ينظم ويحفظ حقوق اجلميع .من مؤشرات جناحه
االلتزام الكبير الواضح من قبل الطلبة أولياء أمورهم مبا ورد من بنود في الدستور .كما ساعد
املعلمات في توظيف احلقوق في املنهاج وإعادة ضبط الصف وفق أسس ومعايير .مت تشكيل
الوساطة الطالبية والتدريب عليها والكثير من األمور التي يطول ذكرها هنا .ظهر فرق واضح
على أداء وسلوكيات الطلبة ما بني الفصل األول والفصل الثاني«( .مديرة مدرسة جيل األمل).
جتدر اإلشارة إلى إنه مت حتضير دليل مستمد من التجربة التي متت في املدارس ،يوضح
أهمية بناء وإعداد دستور مدرسي ،ويتطرق إلى جميع اجلوانب واخلطوات الواجب اتباعها
قبل وأثناء وبعد عملية إعداد الدستور املدرسي ،كما يرد فيه شرح مفصل حول الغايات
املرجوه منه .ميكن مطالعة الدليل على صفحة املؤسسة اخلاصة باألدلة على املوقع اآلتي:
.http://www.fhfpal.org/##programs
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مدرسة جيل األمل ،ومدرسة روضة الزهور ،ومدرسة بنات ابو بكرالصديق ،ومدرسة عثمان بن عفان.

جانب من ورشة حول الوساطة الطالبية مع طاقم مدرسة جيل االمل

 .3تجارب المؤسسة في تطوير أساليب التعليم والتخطيط
والتقويم وتحليل المنهاج في مباحث اللغة العربية،
واإلنجليزية ،والرياضيات ،والعلوم وتدريب اإلدارات المدرسية
في مجال اإلدارة التربوية
يهدف برنامج تدريب الكوادر التعليمية في املدارس إلى إكساب املعلمني/ات وسائل تعليم
حديثة تشجع على البحث العلمي واإلنتاج األدبي ،وتنقل مسؤولية التعلم إلى الطلبة
ليكونوا معتمدين على ذاتهم في التعلم والبحث .كما تسعى هذه الوسائل إلى إشباع فضول
الطلبة وحثهم على متلك وتوجيه مسار تعلمهم ،وتفتح الفرص أمام اجلميع للتعلم بغض
النظر عن قدراتهم وذكاءاتهم وثقافاتهم املتعددة.
 .3.1تدريب المعلمات/ين في مجال اللغة العربية

أما فيما يتعلق بالكتابة فقد مت تدريب املعلمني/ات على تطوير مهارة الكتابة بدءا بكتابة اجلملة
ثم الفقرة وصوال إلى كتابة املقالة وحترير وتعشيب النصوص واستخدام عالمات الترقيم .أشار
جميع املشاركني/ات في الورشات التدريبية إلى أن التدريب أثر على طبيعة فهمهم ألهمية
وغير من فهمهم ملبنى ومعنى «الفقرة»  ،وأشار  %90من املشاركني/ات إلى
مهارة الكتابة ّ
أن فهمهم ملوضوع التعبير الكتابي «املقالة» تغير وصار أعمق من مفهوم املقدمة والعرض
واخلامتة ،وقد عبر  %100من املشاركني/ات عن اقتناعهم باألسلوب اجلديد ورغبتهم في تطبيقه
بالصف .وعبر  %40منهم عن أن مهارة طلبتهم قد حتسنت بالكتابة بشكل كبير بسبب
6

النظامية األساسية ،والدوحة األساسية ،واملطران الثانوية ،دار الطفل العربي ،واألرثوذكسية ،وثانوية
تراسنطا للبنات «مار يوسف» ،وعثمان بن عفان ،والنظامية الثانوية ،وبنات أبو بكر الصديق ،ودار األيتام
االسالمية  -الثوري ،وجيل األمل ،ودار األيتام االسالمية الصناعية -العيزرية.
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متحور تدريب اللغة العربية الذي قام به الدكتور موسى خوري على متكني املعلمني/ات من أدوات
تعليم مهارتني من مهارات اللغة وهما القراءة والكتابة ،كما تطرق التدريب ملهارات تعليم
خط الرقعة ،إضافة الى التدريب في مجال التخطيط وإعداد أوراق العمل واالختبارات .استفاد
من التدريب عبر ورشات عمل خاصة بتعليم مهاراتي القراءة والكتابة  39معلم ومعلمة لغة
عربية من  12مدرسة ،6ومشرفتان من مكتب التربية في القدس .كما استفادت مجموعة من
املعلمني/ات في خمس مدارس من مدارس املشروع من تدريب فردي وحصص منوذجية للصفوف
من السادس وحتى احلادي عشر حول تعليم فهم املقروء ،وتعليم الكتابة ،والتخطيط ،وأسس
إعداد أوراق العمل واالختبارات ،وتعليم أساسيات خط الرقعة.

13

سهل عليهم تدريس مهارة الكتابة بشكل كبير،
التدريب .وعبر  %53منهم عن أن التدريب ّ
وأنهم قاموا بإدخال أساليب التدريب اجلديدة في خطتهم السنوية ،كما وأصبحوا يعطون
مهارة الكتابة نصيبا أكبر في برنامجهم التعليمي.
في نهاية التدريبات في املدارس مت تطوير دليل خاص في مجال تعليم الكتابة حتت عنوان« :على
مدارج الكتابة» ،وميكن االطالع عليه عبر صفحة األدلة ضمن صفحة املؤسسة اإللكترونية
على الرابط اآلتيhttp://www.fhfpal.org/##programs :
وفيما يتعلق بالتدريب على تعليم مهارة فهم املقروء ،فقد ركز املستشار في تدريباته على
توضيح الفرق بني تعليم مهارة االستماع وتعليم مهارة فهم املقروء .وقدم أسلوبا بديال
ألسلوب تعليم القراءة احلالي القائم عند كثير من املعلمني /املعلمات على تقديس النص
املكتوب إلى حد كبير ،والذي يشتمل على خطوات ال حتترم بالضرورة خصوصية الطالب في
ض ِمن أسلوبه البديل
فهم النص ،وال توفر له أدوات مساعدة على فهمه ومساءلته .هذا وقد َ
خلو اخلطوات من خطوة التقدمي الذي يضع أمام الطالب/ة توقعات حملتوى النص تسلب أهمية
وض ِمن وجود آليات جتعل من القراءة الصامتة للنص قراءة موجهة؛ فوفر مقترحات
قراءة النصَ ،
ألوراق عمل فردية وجماعية تساعد الطلبة على فهم وحتليل النص واستكشاف ما وراءه.
وشمل تدريب املعلمني/ات في هذا اجملال نقد وحتليل األسئلة املطروحة في الكتاب حول النص
عن طريق استثناء األسئلة الضعيفة واملباشرة جدا ،وإضافة أسئلة تستحث تفكير الطلبة.
كما لفت املستشار انتباه املعلمني/ات للمبادئ املطروحة في النصوص من نواحي جندرية،
وسياسية ،ومعتقدات ،وقيم ،وتقبل اآلخر ،وغير ذلكَ .
ووفقا للتقييمات فقد عبر  %100من املشاركني في التدريب عن اقتناعهم بأهمية القراءة
الصامتة ،و %84عن رغبتهم بتوظيف القراءة الصامتة بشكل أساسي .وعبر  %79منهم عن
أن قراءة وفهم طالبهم حتسنت بشكل كبير وكبير جدا بسبب انتهاج األسلوب اجلديد في
تعليم الطلبة القراءة ،كما وشعروا بأن األسلوب اجلديد في تدريس فهم املقروء جعل الطلبة
أكثر اعتمادا على أنفسهم.
أما فيما يتعلق بالتخطيط ،فقد مت التدريب عبر ورشات عمل قدمها املستشار وحضرها 13
معلمة من  7مدارس 7حول التخطيط ،مبا يشمله من حتليل للمحتوى ،والتقومي.
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أما فيما يتعلق مبهارات تعليم القواعد واإلمالء واخلط فقد اقتصر التدريب على مدرسة
النظامية الثانوية ،حيث أدرجت هذه التدريبات بناء على طلب املعلمات.

ورشة لغة عربية في مجال الكتابة والقراءة ملعلمي/ات اللغة العربية في مجموعة من مدارس املشروع
7

النظامية األساسية ،واملطران الثانوية ،وعثمان بن عفان ،والنظامية الثانوية ،وبنات أبو بكر الصديق ،ومدرسة
جيل األمل  ،ودار األيتام االسالمية الصناعية -العيزرية.

ورشة لغة عربية في مجال الكتابة والقراءة ملعلمي/ات اللغة العربية في مجموعة من مدارس املشروع

 .3.2تدريب المعلمات/ين في مجال اللغة اإلنجليزية

غيرت وفق التقييمات  %63من املعلمات من أسلوب تخطيطهن في تدريس اللغة اإلجنليزية
ّ
سهل عليهن
بناء على التدريب الذي تلقينه ،و %82من املعلمات املشاركات شعرن بأن التدريب ّ
عملية تدريس الطالب مهارة الكتابة بشكل كبير ،و %46من املعلمات شعرن بأن أداء الطلبة
حتسن بشكل كبير بسبب التدريب الذي قدمته املستشارة.
عملي ،وهذا الشيء لم يكن متوفرا لي ال في البكالوريوس
«استفدت كثيرا من التدريب ألنه
ّ
وال في املاجستير .تعلّمت أساليب تطوير مهارة القراءة عند الطالب بشكل جديد إبداعي ،كما
تعلمت طريقة إعطاء اإلمالء بصورة تكسب الطالب مهارات اللغة األربع ،وهي طريقة رائعة لم
أتعلمها في اجلامعة من قبل .كل املهارات التي تعلمتها قمت بتبنيها وسأستمر باتباعها».
(معلمة مشاركة في التدريب من مدرسة دار الطفل العربي)
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دار الطفل العربي ،وبنات أبو بكر الصديق ،والنظامية الثانوية ،والروضة احلديثة االسالمية ،واملطران الثانوية،
وعثمان بن عفان ،وروضة الزهور.
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أخذ تدريب اللغة اإلجنليزية الذي قامت به الدكتورة جان قطان شكال شموليا ،حيث تناول
تطوير أساليب التعليم والتقومي والتخطيط وإدارة الصف واملنهاج .واستفادت من التدريب
 20معلمة في سبع مدارس ،8ومشرفتان في مديرية التربية والتعليم في القدس .شمل
التدريب تعليم مهارات اللغة األربع ،من كتابة وقراءة واستماع ومحادثة ،وتدريب املعلمات على
استراتيجيات التخطيط وتصميم أوراق عمل وامتحانات .تناول التدريب ،كذلك ،تغيير طريقة
تعليم الطلبة اإلمالء بأسلوب تلقيني إلى أسلوب تفاعلي يشمل تدريب الطلبة على املهارات
األربع األساسية في اللغة .هذا وقد عملت املستشارة في مدرستني على تغيير املقرر املعتمد
إلى مقرر جديد ،وقامت بعمل حملتني موسعتني في املدرستني لدراسة مجموعة من املقررات.
قامت ،في هذا الصدد ،جميع معلمات اللغة اإلجنليزية املشاركات في البرنامج من هاتني
املدرستني بدراسة ومقارنة خمسة مقررات مختلفة لتعليم اللغة اإلجنليزية من خالل دراسة
وحتليل وحدة تعليمية واحدة في كل من املقررات اخلمسة ،وفي النهاية توصلت املعلمات إلى
اختيار املقرر األفضل وفق تقييمهن وبدأن بتطبيقه في املدرستني.

جانب من ورشة لغة إجنليزية حول أساليب التدريس ملعلمات اللغة االجنليزية

 .3.3تدريب المعلمات/ين في مجال العلوم والتكنولوجيا
شمل تدريب العلوم مجاالت عدة منها :أساليب التعليم والتعلم ،والتقومي ،والتخطيط ،وتطوير
نواد علمية ،وتنظيم رحل مدرسية علمية .قدمت مستشارة العلوم السيدة دمية حلواني اجلزء
األكبر من هذا التدريب ،وشارك كل من األستاذين املدربني حمد اهلل عنتري وميسرة عبد اهلل
بجزء التطبيقات التكنولوجية عبر حقيبة خاصة بالتطبيقات الكهربائية والتكنولوجية ،كما
ساهمت مستشارة العلوم السيدة سمر قرش بتقدمي جزء متعلق بالتخطيط .ومن ناحية
أخرى تدربت مجموعة من معلمات العلوم والتكنولوجيا على استخدام الروبوتات ،وذلك من
خالل تعاون بني املؤسسة وكلية وجدي نهاد أبو غربية اجلامعية التكنولوجية.
أساليب التعليم والتخطيط والتقويم
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تركز عمل املستشارة دمية حلواني دسوقي حول أساليب التعليم والتخطيط والتقومي وجاء
في محورين .ارتكز احملور األول على تقدمي ورشات عمل حول أساليب التعليم والتعلم ،وقد
حضر هذه الورشات  9معلمني/ات من سبع مدارس .9كما حظيت أربع من املدارس السبع
بتدريب خاص جرى داخلها .10أبرزت املستشارة في هذا اجملال كيفية تنفيذ حصص في عدد من
مواضيع في العلوم باالعتماد على التنفيذ العملي ،واستخدام أسلوب البحث العلمي .ومت في
نفس اإلطار تنفيذ رحل تعليمية لـ  460طالبا/ة من أربع مدارس 11بهدف تدريب املعلمات على
كيفية إدارة رحلة تعليمية .كما قدمت حلواني ورشات أخرى في مجال التخطيط والتقومي
حضرها ست معلمات من ثالث مدارس من املدارس السبع ،12ثم التحقت بالتدريب معلمات من
مدرستني 13مت ضمهما للمشروع في عامه األخير .متحور التدريب اخملتص بالتخطيط والتقومي
حول كيفية حتديد أهداف الوحدة التعليمية وصياغتها والتخطيط لها ،وأساليب التقييم
والتقومي باإلضافة لصياغة االسئلة وفق األهداف التعليمية .كما استفادت مجموعة من
العملي عبر النوادي العلمية ،وقد
املعلمني/ات من التدريب اخلاص باحملور الثاني ،وهو التطبيق
ّ
شارك فيه  12معلمة ومعلما جاءوا من ثماني 14مدارس مشاركة ،كما انضمت لهذا التدريب
9
10
11
12
13
14

روضة الزهور ،ودار الطفل العربي ،والنظامية الثانوية ،والنظامية األساسية ،وجيل األمل ،ودار األيتام
اإلسالمية الصناعية -العيزرية ،واألرثوذكسية.
دار الطفل العربي ،وروضة الزهور ،وجيل األمل ،واملدرسة األورثوذكسية.
روضة الزهور ،دار األيتام اإلسالمية  -الثوري ،دار الطفل العربي ،النظامية االساسية.
دار الطفل العربي ،والنظامية الثانوية ،وروضة الزهور
الروضة احلديثة اإلسالمية ،وعثمان بن عفان
جيل األمل ،واألرثوذكسية ،والنظامية األساسية ،ودار األيتام اإلسالمية الصناعية  -العيزرية ،وروضة الزهور،
والنظامية الثانوية ،ودار الطفل العربي ،والروضة احلديثة االسالمية.

معلمتان من مدرسة أبو بكر الصديق ،ونفذت هؤالء املعلمات نواد علمية في مدارسهن( .ذكرت
تفاصيل النوادي العلمية في العلوم الطبيعية في البند  1.1أعاله).
وبهدف استكمال بعض جوانب التدريب جملموعة من املدارس التي كانت قد شاركت في
التدريب ضمن هذا املشروع وضمن مشروع سابق له ،قدمت املستشارة سمر قرش تدريبا في
مجال التخطيط لتسع معلمات من ست مدارس .15وشمل التدريب التفكير بأهداف التعلم
بعيدة املدى وقريبة املدى ،وكيفية صياغة األهداف ،واالستقصاء في العلوم ،وطرح األسئلة.
كما تناول التدريب أهمية أخذ تعدد ميول الطلبة واختالف احتياجاتهم واملساواة فيما بينهم
بعني االعتبار.
مهارات استخدام وسائل التطبيقات العملية

تناولت التدريبات أعاله مهارات عامة في أساليب التعليم والتخطيط والتقومي ،ويتناول اجلزءان
اآلتيان تدريبات خاصة باستخدام وسائل تعليمية من حقائب وروبوتات ،إلثراء مهارات استخدام
وسائل التطبيقات العملية في مجاالت التكنولوجيا والكهرباء لدى املعلمات.
أ .التكنولوجيا والكهرباء
مت تدريب ثمانية معلمني ومعلمات من خمس مدارس  ،قام به األستاذان حمد اهلل عنتري
وميسرة عبد اهلل ،على كيفية استعمال حقيبة فردية االستخدام توفر أدوات إلكترونية خاصة
بتطبيقات في مجال الكهرباء والتكنولوجيا ،ومرتبطة مبواضيع املنهاج الفلسطيني من
الصف الرابع وحتى احلادي عشر .وقد مت تزويد املدارس التي التزم معلموها ومعلماتها بالتدريب
بأعداد من احلقائب ليستخدموها خالل حصص العلوم.
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جانب من ورشة تدريب ملعلمي/ات التكنولوجيا والعلوم حول استخدام احلقائب التعليمية التي تخدم في مجال
الكهرباء والتكنولوجيا

ب .الروبوتات
مت ،بإدارة كلية وجدي نهاد ابو غربية اجلامعية التكنولوجية ،تدريب  15معلما ومعلمة عام ،2014
و 19معلما ومعلمة عام  ،2015من  13مدرسة على مهارات تعليم الطلبة على استخدام
الروبوتات .ملزيد من املعلومات يرجى االطالع على البند .5.3

 15النظامية األساسية  ،والروضة احلديثة اإلسالمية ،والدوحة األساسية ،ودار األيتام اإلسالمية «ج» ،والفتاة
الالجئة «ج» ،والشابات املسلمات الثانوية.
 16دار الطفل العربي ،وجيل األمل ،ودار األيتام اإلسالمية الصناعية ،والنظامية الثانوية ،والنظامية األساسية.
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جانب من ورشة تدريب رياضيات ملعلمات الرياضيات في مجموعة من املدارس املستهدفة

 .3.4تدريب المعلمات/ين في مجال الرياضيات
عملت مستشارة الرياضيات السيدة كوثر ياسني مع  24معلمة في ثماني مدارس 17في
مجاالت التخطيط وأساليب التعليم والتقومي ،وبحضور مشرفني من قسم اإلشراف التربوي
التابع ملديرية التربية والتعليم.
عملت املستشارة في مجال التخطيط ضمن إطارين :األول عام ،وفيه درّبت املعلمات على
كيفية التخطيط السنوي بجوانبه اخملتلفة ،مثل حتديد خطة العمل بناء على جدول زمني،
وحتليل الوحدات ،والتقومي ،والتغذية الراجعة ،وحتديد األهداف ،وذكر ما إذا مت حتقيقها أو مت احلياد
عنها وملاذا ،وما هي النجاحات أو املشاكل التي واجهت املعلم/ة .كما عملت على موضوع حتليل
احملتوى ،وتطوير فلسفة عمل وخطة تنطلق منها املعلمة في عملية التدريس.
وتناول اإلطار الثاني التخطيط وفقا الحتياجات الطلبة ،وبالتالي مت تدريب املعلمات على تطوير
امتحانات املستوى أولَ الفصل الدراسي للتعرف على مشاكل الطلبة ،ومن ثم بناء اخلطط
العالجية وفق نتائج هذه االمتحانات.
18
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أما فيما يتعلق بأساليب التعليم ،فقد تناولت املستشارة أساليب تعليم مواضيع الرياضيات
اخملتلفة :الهندسة ،واألعداد ،واإلحصاء ،والقياسات ،وغيرها .ومت التركيز على تطوير أسلوب طرح
املسائل اللفظية والتنويع في صياغتها ،وبناء مسائل لفظية متنوعة مختلفة عما هو موجود في
املنهاج .ومت تدريب املعلمات على االنتقال بالتعليم من احملسوس ،مثل استخدام مكعبات دنيز ،إلى
شبه احملسوس مثل الرسومات ،ومن ثم االنتقال إلى اجملرد .كما مت إكساب املعلمات مهارة التعليم
من خالل اجملموعات ،أو تعليم األقران ،وخصوصا ً عند استخدام أساليب اللعب مع املتابعة وإعطاء
األدوار وتبديلها ،باإلضافة إلى جتذير فكرة تعليم الرياضيات من خالل األمناط ،والتي تراها املستشارة
األساس الصحيح في تعليم املادة .كما قدمت املستشارة تدريبا في مجال البحث اإلجرائي.
أما على صعيد التقومي ،فقد قامت املستشارة بإطالع املعلمات على اختبارات دولية ،وعلى
كيفية بناء بنود اختبارية مبستويات معرفية وتطبيقية واستداللية؛ األمر الذي ساعد املعلمات
في بناء اختبارات فصلية حتتوي هذه اجملاالت.
بناء على تقييم تدريب الرياضيات قالت  %78من املعلمات املشاركات في البرنامج إنهن اكتسنب
مهارة بناء مسائل لفظية متنوعة مختلفة عما هو موجود في املقرر .وقالت  %67منهن إنهن
أصبحن يستخدمن مكعبات دينيز في التعليم بشكل كبير %56 .شعرن بأن التدريب أثر على
 17النظامية الثانوية ،وثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف» ،والنظامية األساسية ،ودار الطفل العربي ،وروضة
الزهور ،واألرثودوكسية ،والروضة احلديثة اإلسالمية ،وجيل األمل.

حتصيل طالبهن ،و %56استخدمن األسلوب الذي تدربن عليه في حتليل احملتوى والتخطيط
بشكل كبير %44 .من املشاركات في التدريب غيرن بشكل كبير من صياغة امتحاناتهن حملاكاة
اختبار االمتحان الدولي  ، TIMSSو %11بشكل كبير جدا.
«تعلمت معلمة الرياضيات أساليب تدريس فعاله ووسائل تعليمه وألعاب تربوية لها أثر كبير
على تعلم الطلبة ،حيث تعلمت املعلمة أنواع التقومي وطرق بناء أوراق العمل واالختبارات
والتسلسل من معرفه إلى تطبيق إلى استدالل( «.تعليق مديرة مدرسة مشاركة في برنامج
تدريب معلمات الرياضيات)

جانب من التطبيق العملي على استخدام اللوح التفاعلي في مدرسة الفتاة الالجئة ج

 .3.5تدريب المعلمين/ات في مجال التكنولوجيا

كما مت تنفيذ تدريب مهني لـ 10معلمني من األقسام املهنية في مدرسة دار األيتام اإلسالمية
الصناعية -العيزرية على استخدام البرامج اآلتيةinternet and Email, Flash program, InDesign :
Software: Illustrator, Graphic Design software, CorelDraw, Adobe, PDF, PhotoShop
«على الصعيد الشخصي شعرت املعلمات بالثقة بالنفس في استخدام التكنولوجيا « .كانت
حصص الكمبيوتر فعالة ونشطة ،وكان االستاذ يعطينا تطبيقات مباشرة في الصف وواجبات
نقوم بها في البيت ،لقد استفدنا بشكل كبير منه .قمت بتحضير عرض عن األحفوريات على
برنامج البوربوينت وعرضته للطالب( ».معلمة مشاركة في البرنامج من مدرسة روضة الزهور).
 18املطران الثانوية ،األرثوذكسية ،بنات أبو بكر الصديق ،عثمان بن عفان ،وثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف»،
النهضة اإلسالمية «أ» ،تراسنطا للبنني ،دار األيتام االسالمية  -الثوري ،دار األيتام االسالمية الصناعية ،الفتاة
الشاملة ،روضة الزهور.
 19األرثوذكسية ،وثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف» ،النظامية األساسية ،بنات أبو بكر الصديق ،عثمان بن
عفان ،جيل األمل ،دار الطفل العربي ،روضة الزهور.
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مت تدريب  156معلما/ة من إحدى عشرة مدرسة ،18و 7مستشارين على استخدام اللوح التفاعلي
 ،Interactive Boardوكيفية اإلفادة منه خلدمة الطلبة .كما مت تدريب  135معلما/ة من ثمانية
مدارس 19على استخدام برنامج املايكروسوفت أوفيس مبا يشمل تطبيقات «بوربوينت» و»ورد»
و»إكسل» ،باإلضافة إلى استعمال اإلنترنت وبرامج التواصل االجتماعي .كان الهدف من التدريب
إكساب املعلمات واملعلمني مهارة عرض املادة للطلبة ،وإجراء مسابقات وامتحانات باستخدام
العرض التقدميي من خالل برنامج بوربوينت ،وتعزيز املعلمني واملعلمات وتشجيعهم على البحث
في مواقع على اإلنترنت إلثراء املادة املشروحة .مت ،باإلضافة إلى كل ذلك ،حتويل عملية حفظ
عالمات الطلبة من الشكل اليدوي إلى الشكل اآللي ،وقيام املعلمات بطباعة االمتحانات.

جانب من تدريب طاقم مدرسة النظامية الثانوية على استخدام اللوح التفاعلي

 .3.6برنامج اإلدارة التربوية
جاء برنامج اإلدارة التربوية بهدف تأهيل املدراء في مواضيع أساسية متكنهم من تطوير القيم
املدرسية التي يطمحون إلى تعزيزها في بيئة املدرسة ،وتطوير رؤاهم التعليمية واستراتيجيات
عملهم .ولهذا الغرض مت العمل ضمن ثالثة محاور:
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•احملور األول :تضمنت حلقات هذا احملور التفاعلية تعزيز معرفة إدارت املدارس في مواضيع
اإلدارة والقيادة التربوية ،ومن أهمها :الثقافة التنظيمية والتطوير التنظيمي ،والعمل
كفريق ،وتعزيز انتماء املعلم/ة ملهنة التعليم ،وإدارة الصراع ،وحل املشكالت واتخاذ القرار،
وإدارة الوقت ،وإدارة التغيير التربوي ،واملعلم/ة الباحث في الصف واملدرسة والتعلم الفعال
واألبحاث اإلجرائية .شارك في هذه احللقات التدريبية إدارات ست مدارس ،20ونتج عنها
مشاريع ودراسات بحثية قامت بها املدارس املشاركة .اختارت مدرسة دار الطفل العربي
مشروع النظافة املدرسية من جهة ،وطورت بحثا حول األسباب وراء التأخر الصباحي وطرق
العالج من جهة أخرى .واختارت مدرسة النظامية الثانوية لبحثها موضوع العالقة بني رضى
املعلمني )الروح املعنوية( وحتصيل الطالبات ،فيما تناول البحث في مدرسة روضة الزهور
البيئة املدرسية وتأثيرها على حتصيل الطلبة ،وتناولت مدرسة أبو بكر الصديق في بحثها
أسباب ضعف التحصيل وتناول مشروعها تكرمي املعلمة املتميزة ،واختارت مدرسة ثانوية
تراسنطا للبنات «مار يوسف» موضوع القيم وطرق دمجه ضمن عمليتي التعليم والتعلم.

نشرة مشروع مؤسسة فيصل الحسيني  -التطوير الشامل في مدارس القدس

•احملور الثاني :ركز هذا احملور من العمل على تطوير مجموعة معايير للمعلم /املعلمة
املتميز/ة في املدرسة ،وشارك في التدريب خمس مدارس 21طورت فكرة جائزة املعلم
املتميز ،وأنتجت كراسة معايير متكاملة في هذا اخلصوص.
•احملور الثالث :مت في هذا احملور العمل مع املدارس على تطوير استراتيجيات عمل لسنوات
ثالث قادمة ،وتضمن مراحل عديدة شملت :تأهيل فرق عمل داخل املدارس لتطوير اخلطط
االستراتيجية ،وتنفيذ بنود التخطيط التي تضمنت فحصا لنقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات أمام كل مدرسة مع احلرص على إشراك طاقم املدرسة في حتديدها،
وتطوير رؤيا ورسالة وغايات وأهداف تأخذ بعني االعتبار القيم التي تسعى املدارس إلى
نشرها ،وتطوير مشاريع حتقيقا للغايات واألهداف .ولم يهمل سير العمل في هذا احملور دور
أولياء األمور ،وأفرد لهذا اجلانب ورشات خاصة لتحدد فيها املدارس كيفية تطوير مشاركة
األهالي في النشاطات املدرسية ،وقد انتجت ثالث مدارس ،22إثر هذا التدريب ،استراتيجيات
معتمدة من إداراتها العليا.
عمل متكاملة
َ
 20دار الطفل العربي ،بونات أبو بكر الصديق ،وعثمان بن عفان ،وثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف» ،وروضة
الزهور ،والنظامية الثانوية.
 21دار الطفل العربي ،وبنات أبو بكرالصديق ،والنظامية بالثانوية ،والروضة احلديثة اإلسالمية ،واملطران الثانوية.
 22دار الطفل العربي ،بنات أبو بكرالصديق ،والنظامية الثانوية.

وبهدف حتسني البيئات التعليمية ،ووفقا لطلب إدارات املدارس ،قام الدكتور أحمد فتيحة
بتنفيذ دورة إدارة صفية في مدرسة دار الطفل العربي أفاد منها  25معلمة وإدارية من مدرسة
دار الطفل العربي ،و 40معلما/ة من مدرسة املطران الثانوية .هذا وقد نفذ الدكتور فتيحة
ورشة التعلم النشط في مدرسة النظامية األساسية أفادت منها  25معلمة ،كما مت عمل
مشاهدات لـ  3معلمات من مدرسة روضة الزهور إلدخال التعلم النشط في التعليم.

جانب من ورشة املدراء جتمع مديرات املدارس مع طاقم التغيير والتطوير في مواضيع تطوير الرؤى واخلطط االستراتيجية.

جانب من لقاء توزيع شهادات دورة اإلدارة الصفية على معلمي/ات مدرسة املطران الثانوية

 .4تجربة المؤسسة في تطوير آليات لدعم الحق في
التعليم (صعوبات  /عسر التعلم)
عملت املؤسسة ضمن برنامج صعوبات التعلم وفق آليتني :اختصت اآللية األولى بالكشف
املباشر عن الطلبة ذوي الصعوبات بناء على تشخيصات مقننة ،والعمل على تطوير خطط
عالجية ومالءمات لهم .كما اختصت هذه األلية بتدريب أهالي هؤالء الطلبة ومعلماتهم
ومعلميهم في مجال دعمهم نفسيا وأكادمييا وإدراكيا ،باإلضافة إلى تقدمي الدعم املباشر من
طواقم املؤسسة .واختصت اآللية الثانية بتوعية املعلمني حول عالم الطلبة الذين يعانون
من الصعوبات ،ومن ثم تدريبهم على تنويع أساليب عملهم وتطوير وسائل تعليمية مالئمة
خملتلف الطلبة .وترتكز هذه اآللية على تطوير ملفات لكل الطلبة ،وتسجيل الطرق الناجحة
في تعلم الطالب/ة  ،األمر الذي يتطلب استخدام مختلف الطرق مع الطالب/ة قبل اتخاذ قرار
حتويله للتشخيص.

نشرة مشروع مؤسسة فيصل الحسيني  -التطوير الشامل في مدارس القدس

21

أدارت برنامج املؤسسة في اآللية األولى مستشارة صعوبات وعسر التعلم السيدة كفاية بيضون،
تكون من السيدات :رانية
وعمل معها طاقم متخصص في اجملال األكادميي واإلدراكي والنفسي ّ
الكسبة ،وديالى مدحت ،وسهير اجلعبة ،وآالء عليان ،وأميرة عبداوي ،ورائدة يغمور ،وربى النتشة.
تضمن العمل تشخيص  240طالبة وطالبا من سبع مدارس في القدس لديهم صعوبات تعلم،23
ّ
ومت الكشف عن احتياجاتهم وطرق تعلمهم مبا يشمل ذلك توفير مساندة شاملة وعالجا في
النواحي النفسية واإلدراكية واألكادميية .كما مت توعية معلمات ومعلمي هؤالء الطلبة وإدارات
مدارسهم حول موضوع صعوبات وعسر التعلم ،وكيفية تطبيق املالءمات الالزمة والدعم في
النواحي األكادميية والنفسية .شمل البرنامج كذلك توعية  16مشرفا ومشرفة من مكتب
التربية حول موضوع صعوبات وعسر التعلم ،وكيفية تطبيق املالءمات التي يحتاجها الطلبة .من
جانب آخر مت العمل مع أهالي الطلبة وتوفير الدعم النفسي الالزم لهم بشكل فردي وجماعي ،ومت
إكسابهم مهارات تدريس أطفالهم ،وتقدمي الدعم املعنوي الالزم لهم.
ولضمان استمرارية العمل مع الطلبة الذين يعانون من صعوبات /عسر تعلم داخل املدارس،
مت في العام األخير من املشروع تنظيم لقاءات واجتماعات مع املعلمات داخل الصفوف ومع
اإلدارة .مت في هذه اللقاءات تعريف  8معلمات من مدرسة النظامية الثانوية و 8معلمات من
مدرسة دار الطفل العربي ،و 10معلمني/ات من مدرسة املطران الثانوية على كيفية التعامل
مع طلبة عسر التعلم ،وأعطي املعلمون/ات املواءمات املناسبة لكل طالب/ة مدعم ًة بكيفية
تطبيقها بحسب احتياج كل طالب/ة .تعاون أغلب املعلمني/ات مع هذا املسعى ،وأعربوا عن
نيتهم في املتابعة مع الطلبة بعد انتهاء دور املؤسسة في املدارس ،كما مت العمل مع املرشدين
النفسيني في مدرسة املطران الثانوية واملرشدتني النفسيتني في مدرسة دار الطفل العربي،
ملتابعة الطلبة بعد انتهاء طاقم عمل املؤسسة من العمل في املدرستني.
مت ،في إطار تقييم البرنامج ،إجراء مقابالت مع الطلبة املشاركني وأولياء أمورهم حول تأثير
البرنامج عليهم ،وكانت الردود إيجابية حيث عبر أولياء األمور عن زيادة دافعية أطفالهم
للدراسة وزيادة مشاركتهم في الصف ،وعبر البعض عن ارتفاع في معدالت أطفالهم في
مادتي الرياضيات واللغة العربية.
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«حتسنت ابنتي بشكل كبير جدا .لم تكن تستطيع أن تقرأ أو تكتب ،وكانت تعاني من مشاكل
في الرياضيات واحلفظ ،حتى جملة لم تكن تستطيع أن حتفظها .عالماتها كانت عدم ،لم يكن
يجدي معها أي تدريس في املنزل ،لذلك كنت أفكر بشكل جدي أن اوقف تعليمها املدرسي.
أما اآلن وبعد أن اشتركت في البرنامج ،أصبح معدلها في السبعني ،كما أن البرنامج النفسي
ساعدها بشكل كبير ،حيث زادت ثقتها بنفسها ،ولم تعد شخصا مهزوزا ال حول له وال قوة.
لقد علمني الطاقم القائم على البرنامج أساليب تدريس سريعة ومجدية أثرت على ابنتي
بشكل كبير( ».والدة طالبة مشاركة في البرنامج من مدرسة النظامية الثانوية)
أما على صعيد اآللية الثانية ،فقد مت تنفيذ ورشة توعوية تدريبية من قبل املستشار التربوي
ومستشار عسر التعلم السيد جواد دويك لـ  13معلمة من معلمات مدرسة النظامية
الثانوية ،ولطاقم مدرسة جيل األمل والبالغ عدد أفراده  14معلمة ،وذلك بواقع  40ساعة ،و72
التعلم والعسر
ساعة على التوالي .هدفت هذه الورشات إلى زيادة الوعي مبوضوع صعوبات
ّ
التعلّمي ،من حيث املظاهر واألسباب وطرق التشخيص ،والتعرف على العالم األكادميي
والعاطفي والسلوكي واالجتماعي للطلبة املستصعبني/ات ،وإكساب املعلمات مهارات
تطبيق مالءمات في التدخل مع الطلبة املستصعبني/ات داخل الصف ووفق مواطن الصعوبة.
وقد حظي طاقم مدرسة جيل األمل بورشات تنفيذية ومبواكبة عملية التنفيذ؛ األمر الذي
مكن جميع املعلمات من تغيير ممارستهن لتصبح أكثر مالءمة خملتلف الطلبة على اختالف
قدراتهم وطرق استجابتهم وتعلمهم .ونتج عن هذا التدريب تنظيم معرض لوسائل تعليمية
تستفيد منها كافة املعلمات ،وكافة فئات الطلبة في الصفوف.
 23دار األيتام اإلسالمية الثوري ،دار الطفل العربي ،النظامية الثانوية ،النظامية األساسية ،وثانوية تراسنطا
للبنات «مار يوسف» ،املطران الثانوية ،األرثوذكسية.

أشار تقييم الورشات اخلاصة في مدرسة النظامية الثانوية أن  %100من احلضور تغيرت
اجتاهاتهن حول موضوع صعوبات التعلم ،وزاد تعاطفهن مع الطلبة %46 .من املعلمات أدخلن
بعض املهارات التي علمها املستشار في ورشته التدريبية ،وصرحن بأنهن يستخدمن هذه
املهارات اجلديدة في الصف ،و %53.8يطبقن مالءمات للطلبة .من ناحية اكتساب مهارات
تقييمية جديدة لطلبة الصعوبات ،عبرت ما نسبته  %30.7من املعلمات عن تغيير في آلية من
آلياتهن التقييمية لصالح طلبة الصعوبات ،مثل احتساب عالمات على التسميع الشفهي،
أو على تقدمي مشروع ،أو تغيير أسلوب املعلمة في تقييم التعبير .وعبرت  %53.8من املشاركات
عن تغيير في عالقتهن وتعاطفهن مع طلبتهن في الصف ،وعبرت بعضهن عن زيادة األلفة،
وبعضهن عن تفهمهن وتقبلهن لتصرفات طلبتهن بشكل أكبر.

جانب من معرض وسائل تعليمية والتي طورت ضمن برنامج التوعية حول الطلبة الذين يعانون من صعوبات/
عسر تعلم

جانب من معرض وسائل تعليمية في مدرسة جيل األمل
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جانب من ورشة صعوبات /عسر التعلم في مكتب اإلشراف التربوي التابع ملديرية التربية والتعليم في القدس

 .5تجربة المؤسسة في تطوير بيئة ثقافية تشجع على اإلبداع
بهدف تشجيع املدارس على خلق بيئة ثقافية حتترم الفنون وتقدرها ،وتعتبر القراءة عادة
أساسية يجب تذويتها لدى الطلبة ،مت توفير حصص فنون وموسيقى ودبكة للمدارس املشاركة
وفق اختيارها ،كما مت تنفيذ مسابقات قراءة على مدار أعوام املشروع.
 .5.1مسابقة القراءة باللغتين العربية واإلنجليزية
تهدف مسابقة القراءة إلى خلق وتعزيز عادة القراءة عند الطلبة ،كما تهدف إلى متكينهم من
أدوات املساءلة ،وتسعى خللق روح حب التثاقف واالنفتاح .لتحقيق هذا الغرض ،يقوم مستشارا
اللغتني العربية واإلجنليزية في املؤسسة باختيار كتب املسابقة ،بحيث تعزز مواضيع ثقافية
مختلفة مثل اجلندرة والتعددية واملواطنة ،وتعرّف الطلبة بقضايا إنسانية متعددة.
24
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تقوم املؤسسة بتوفير نسخ كافية من كل قصة لكل مدرسة ،حتفظ جميعها في مكتبة
املدرسة ،ويقوم الطلبة املشاركون في املسابقة بقراءة القصص احملددة ،وعددها ثالثة كتب
للصفني الثالث والرابع ،وأربعة كتب للصفوف من اخلامس وحتى العاشر .يتقدم الطلبة
املشاركون الختبار يقيس مدى استيعابهم للكتب ،ويتم تكرمي الطلبة احلاصلني على أعلى
الدرجات بجائزة مادية رمزية.
مت تنفيذ مسابقة القراءة ضمن املشروع في إحدى عشرة مدرسة ،24وأجريت في املدارس املشاركة
أربع مرات .كانت املسابقة تبدأ عادة في أوائل الفصل الدراسي األول ،وتنتهي مع بداية الفصل
الدراسي الثاني .شهد عدد الطلبة املشاركني تزايدا عبر أعوام املشروع ،وكانت املشاركات كاآلتي:
•عام
•عام
•عام
•عام

:2012-2011
:2013-2012
:2014-2013
:2015-2014

 500طالب/ة
 1200طالب/ة
 1500طالب/ة
 1700طالب/ة

 24بنات أبو بكرالصديق ،وعثمان بن عفان ،وجيل األمل ،ودار األيتام اإلسالمية الصناعية -العيزرية ،واألرثوذكسية،
والنظامية األساسية ،والنظامية الثانوية ،ودار الطفل العربي ،واملطران الثانوية ،وروضة الزهور ،وثانوية
تراسنطا للبنات «مار يوسف».

شعارات مسابقة القراءة التي استخدمت على مدى سنوات املشروع

«في البداية لم أكن أود املشاركة في املسابقة هذا العام ،والسبب أنني كنت مشاركة في
الكثير من الفعاليات باإلضافة إلى واجبات املدرسة واالمتحانات .بعد ذلك رأيت البنات يقرأن
ومتحمسات ،فتشجعت وشاركت وقرأت الكتب األربعة في ثالثة أسابيع .تعلمت من القصص
أشياء كثيرة ،مثال تعلمت أكثر عن معاناة الشعب الفلسطيني ،وتعلمت من قصة اإلجنليزي
كلمات كثيرة باللغة اإلجنليزية .أود املشاركة مرة ثالثة في العام القادم»( .طالبة مشاركة في
املسابقة من مدرسة دار الطفل العربي)

جانب من حفل تكرمي الطالبة املشاركني في مسابقة القراءة قي مدرسة جيل األمل
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طالب أثناء تقدمي اختبار مسابقة القراءة كتابيا

 .5.2إضافة حصص فنية في المدارس
هدف هذا البرنامج إلى تعريض الطلبة لنوع من أنواع الفنون ،وتشجيع املدرسة على إدخال برامج
فنية في مرحلة الحقة .مت حتديد نوعية حصة الفنون في كل مدرسة بناء على اختيار إدارتها ،حيث
قامت املدارس باالختيار ما بني الفن التشكيلي واملوسيقى والدراما والدبكة والتراث الفلسطيني.
قام بتقدمي حصص الفن التشكيلي في ثالث مدارس 25األستاذ أحمد موسى ،وتناول عددا من
املهارات ،تدرجت من مهارات أساسية كتعليم خلط األلوان ،وصوال إلى مهارات أعقد ،كتصميم
األزياء وفن الكوالج وغيرها .وقام األستاذان عماد عطا اهلل ومحمد عيد بتعليم مهارات الدراما
في أربع مدارس .26تضمن تعليم الدراما التعرف على استخدام فعاليات حركية ،وأساسيات
املسرح ،والشخوص املسرحية ،وصوال إلى كيفية بناء نصوص مسرحية وإخراجها ،وصناعة
الدمى والديكورات.
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وأدارت جمعية سوار للثقافة والفنون في مدرستني ،27تدريب الرقص الشعبي (الدبكة
الفلسطينية) وتعريف الطلبة بالتراث الفلسطيني ،وشملت احلصص التدريب على خطوات
الدبكة الفلسطينية ،والتعريف بأصولها ،والتعريف بالثقافة الشعبية ،واألدوات التي كانت
تستخدم في املاضي ،والزي الفلسطيني واإلكسسوارات.
وقام األستاذ طارق سالمة بتعليم املوسيقى في مدرستني ،28وشملت احلصص تعليم الساللم
املوسيقية ،والتعرف على أساسيات بناء اإليقاع ،وأنواع اآلالت األساسية ومبدأ عملها ،إضافة
إلى تشكيل جوقة.
 .5.3برنامج تصميم وبناء الروبوت
تعاقدت مؤسسة فيصل احلسيني ،بهدف تطوير معارف الطلبة التكنولوجية ،مع كلية وجدي
نهاد أبو غربية اجلامعية التكنولوجية بني األعوام  2013و  ،2015لتنفيذ دورات تعليمية خالل
صيف  ،2013وخالل األعوام الدراسية  2014/2013و.2015/2014
25
26
27
28

مدرسة النظامية الثانوية ،ومدرسة النظامية األساسية ،ومدرسة عثمان بن عفان.
مدرسة روضة الزهور ،ومدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية -العيزرية ،ومدرسة عثمان بن عفان ،ومدرسة
النظامية الثانوية.
بنات أبو بكرالصديق ،وعثمان بن عفان.
جيل األمل ،ومدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية -العيزرية.

هدفت هذه الدورات إلى تنمية املهارات والتقنيات واملفاهيم الالزمة لتصميم وبناء الروبوتات
الصغيرة للصفوف الدنيا والعليا ،وإلى متكني طلبة الصفوف العليا من عمل بحث قصير
حول مشكلة ما ،وطرح احللول اخلاصة بها  .كما هدف مسار العمل هذا إلى متكني الطلبة من
تنظيم الوقت ،والتعاون ،وتعزيز الثقة بالنفس ،وكسب مهارات القيادة ،والعمل كفريق ،وخوض
فرصة للتنافس اإليجابي.
اشتركت  13مدرسة 29في هذا البرنامج ،وفيه مت تدريب معلم/ة 30أو أكثر من كل مدرسة بهدف
إدارة الفعاليات ذات العالقة .أفاد من البرنامج  580طالبا وطالبة في العام  ،2014في حني أفاد
منه  674طالبا وطالبة في العام  .2015ومع نهاية كل عام مت تنظيم مسابقة بني فرق املدارس
املشتركة كافة ،تضمنت جانب البحث العلمي ،وجانب تشغيل الروبوتات.

جانب من تدريب فريق طالب قسم االعدادي على استخدام الروبوتات في مدرسة املطران

طالب من القسم اإلعدادي في مدرسة املطران الثانوية يقوم ببرمجة الروبوت

 29ثانوية تراسنطا للبنات « مار يوسف» ،واملطران الثانوية ،والنظامية الثانوية ،والنظامية األساسية ،ودار
الطفل العربي ،وعثمان بن عفان ،ومدرسة الكلية اإلبراهيمية خالل صيف ( 2013عمل مباشر مع الطلبة
دون تدريب املعلمني).
املطران الثانوية ،والنظامية األساسية ،ودار الطفل العربي ،والكلية اإلبراهيمية ،وإمليسون ،والنظامية
الثانوية ،وعثمان بن عفان  ،واإلميان  -ذكور ،واإلميان  -إناث ،ودارالفتاة الالجئة (د) ،وذكور أبو عبيدة ،والشابات
املسلمات الثانوية ،وبنات أبو بكرالصديق.
 30عدد املعلمات واملعلمني املشاركني لعام  2014كان  15معلم/ة ،ولعام  2015كان  19معلم/ة.
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طالب من القسم االبتدائي في مدرسة املطران الثانوية

 .5.4جائزة فيصل الحسيني للشباب
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تهدف جائزة فيصل احلسيني للشباب إلى تشجيع الشباب ،من عمر 14عاما وحتى  25عاما،
على تنمية قدراتهم من جهة ،وعلى خدمة اجملتمع من جهة أخرى .يصير ذلك عبر التزام هذه
الشريحة بتقدمي خدمات تطوعية في مجال إنساني يختارونه ،وبتطوير قدراتهم في مجال من
مجاالت الرياضة ،وبتطوير قدراتهم في مجال مهارة غير رياضية ،إلى جانب مشاركتهم في
رحلة استكشافية لعدد من األيام.
تتميز هذه اجلائزة بأنها غير تنافسية ،وتهدف إلى خلق حتد ذاتي لدى املشاركني/ات .يحصل
املشاركون على اجلائزة عند بلوغ عدد الساعات والسقف الزمني االدنى لتطوير مهارات في كل
مجال من اجملاالت املذكورة أعاله.
استهدفت جائزة فيصل احلسيني للشباب ضمن هذا املشروع طلبة من كافة مدارس املشروع
التي تخدم الفئة العمرية من  14عاما فما فوق  .وتأهل ،عبر برنامج التهيئة واإلعداد ،كافة
الطلبة الراغبني في املشاركة باجلائزة .تضمن هذا البرنامج تعريف الطلبة بشخص فيصل
احلسيني ،وتاريخه وقيمه ،وببرامج اجلائزة ،وقيمها ،ومتطلباتها .باشر املشاركون/ات ،بعد
ذلك ،مبسار تنفيذ متطلبات اجلائزة من إجناز العدد املطلوب من الساعات التدريبية في مجاالت
الرياضة واملهارات واخلدمة .ولتسهيل تنفيذ املتطلبات ،وفرت املؤسسة تدريبات استفاد منها
 74مشارك ومشاركة في مجال املهارات شملت :الدراما (14مشاركا/ة) والفن ( 9مشاركني/
ات) ،واملوسيقى (إيقاع ،وجيتار ،وأورغ  30مشاركا/ة) ،والتصوير الفوتوغرافي ( 18مشاركا/ة).
وقد وفرت املؤسسة في مجال الرياضة تدريبات في :الدبكة ( 26مشارك/ة) ،والسباحة واللياقة
( 14مشاركا/ة) .وقدمت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في القدس دورات مجانية في
مجال اإلسعاف األولي ( 21مشاركا/ة) .وإلمتام متطلبات أعمال املشاركني/ات التطوعية،

نسقت املؤسسة ما بني املشاركني/ات ومستشفيات املقاصد واملطلع ومركز األميرة بسمة
لألوالد املعاقني حركيا ومؤسسة سوار ،حيث وفرت هذه املؤسسات للمشاركني برامج تطوعية
شملت خدمة األطفال املرضى ،وشملت تقدمي خدمات إدارية وغيرها.
نظمت املؤسسة ،بهدف إجناز متطلبات برنامج الرحالت االستكشافية ،مخيمني .مت تنفيذ اخمليم
األول في أريحا ،والثاني في اخلليل ،وشمال عدة نشاطات كشفية مثل اإلنزال ،وإطفاء احلريق،
ونصب اخليام .اتخذ اخمليمان ،باإلضافة إلى ذلك ،املنحى العلمي ،فقد تعرّف املشاركون في مخيم
أريحا على زراعة األسماك ،وتلقيح النخيل ،وصناعة األلبان ،وعلى الطبيعة ،وتعرف الطلبة في
مخيم اخلليل على مجموعة من الصناعات احمللية .كما نظمت املؤسسة جولتني تعليميتني في
القدس مشيا على األقدام .بدأت اجلولة األولى من جبل املكبر وانتهت في البلدة القدمية ،ون ُ ّظمت
اجلولة الثانية في قرى القدس املهجرة .يذكر أن عدد الطلبة الذين اشتركوا في اخمليمني واجلولتني
 60مشاركا ومشاركة ،استكمل منهم  54مشاركا ومشاركة متطلبات اجلائزة  ،وحصل 52
طالبة على شهادة إجناز وعلى ميدالية اجلائزة البرونزية ،وحصلت طالبتان على امليدالية الفضية.
فعل
(مالحظة :هناك ثالثة مستويات للجائزة :برونزية وفضية وذهبية ،خالل فترة املشروع ّ
املستويان البرونزي والفضي فقط .ال يستطيع املشاركة في اجلائزة في مستواها البرونزي من هم
أقل من  14عاما وال يستطيع املشاركة في اجلائزة في مستواها الفضي من هم أقل من  15عاما،
وال يستطيع املشاركة في اجلائزة في مستواها الذهبي من هم أقل من  16عاما).

طالبة من طالبات جائزة فيصل احلسيني للشباب تقوم مبهارة اإلنزال
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طالبة من طالبات جائزة فيصل احلسيني للشباب تقوم مبهارة إطفاء احلريق
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جانب من التدريبات حلفل تخريج جائزة فيصل احلسيني للشباب

من فعاليات حفل تخريج جائزة فيصل احلسيني للشباب لعام 2014-2013

 .6تدريب في مجال اإلرشاد ،ورعاية أطفال القسم الداخلي،
وتطوير برنامج البيت
هدف هذا البرنامج إلى حتسني الظروف البيئية لألطفال املقيمني في األقسام الداخلية التابعة
ملدرستي دار األيتام اإلسالمية الصناعية  -العيزرية وجيل األمل .تركز العمل ضمن هذا البرنامج
مع مرشدي األقسام الداخلية في مجاالت اإلرشاد بشكل رئيسي ،كما مت متكني مجموعة
منهم في مجال صناعة الدمى .طال نشاط هذا البرنامج ،أيضا ،حتسني البنية التحتية في
املدرستني املذكورتني.
نفّ ذ التدريب اخلاص باإلرشاد التربوي املستشار التربوي جواد دويك ،فقد عمل مع  13مشرفة
ومشرفا من األقسام الداخلية في املدرستني ،وسار العمل على النحو اآلتي:

مت بعد ذلك ،وبناء على ما سبق ،وضع برنامج لعمل املشرفني في السكن الداخلي ،كما مت طرح
سياسات وإجراءات للتعامل مع الطلبة ،ووضع أسس ملا يجب أن يحتوي عليه ملف الطالب في
السكن الداخلي ،كما مت وضع برنامج لألنشطة الالمنهجية التي يجب تنفيذها مع الطلبة.
مت ،إضافة إلى كل ما سبق ،عقد جلسات إرشاد جماعية وفردية ملشرفي القسم الداخلي،
وذلك لتحسس االحتياجات الفردية لكل طالب ،والوقوف على قدراته ومهاراته ،واخلروج بقائمة
االحتياجات .وُضعت إثر ذلك خطة تد ّخل لكل طالب حتتوي على أهداف تتمحور حول تطويره
من ناحية عاطفية ،وسلوكية ،واجتماعية ،ومت بالنتيجة تعيني مرشد نفسي لكل قسم ،ومت
تقسيم الطالب جملموعات بحيث يتابع كل مرشد  10طالب فقط.
مت ،أيضا ،إحداث تغيرات في مبنى السكن الداخلي في مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية-
العيزرية ،نبعت من فهم املشرفني في السكن الحتياجات الطالب .من هذه التغييرات على سبيل
املثال :االهتمام بالبيئة اجلمالية للسكن ،واالهتمام بتجميل جدران الساحة اخلارجية ،وفصل غرف
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مت البدء مع مدرسة دار األيتام االسالمية الصناعية  -العيزرية بتحسس احتياجات السكن
الداخلي ،وذلك من خالل عمل مقابالت فردية مع العاملني فيه ،ومت إجراء مقابالت مع مجموعة
من طلبة السكن الداخلي من أجل االطالع على احتياجاتهم واالستماع الى املشاكل التي
يواجهونها.
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نوم الصغار عن غرف نوم الكبار ،وتقليص عدد الطالب في كل غرفة إلى  10طالب ،وتخصيص
سرير مفرد لكل طالب ،والتخلص من أسرة الطبقات ،وتخصيص خزانة لكل طالب بجانب سريره،
وتهيئة  3غرف لألنشطة الالمنهجية لم تكن في السابق ،وتخصيص غرفتني لغيار مالبس الطالب
للحفاظ على اخلصوصية ،ووضع قواطع خشبية في غرف النوم من أجل تغيير املالبس حني يضطر
الطلبة لفعل ذلك فيها ،كما مت فصل غرفة تلفاز الصغار عن غرفة تلفاز الكبار.
أما في في مدرسة جيل األمل  -العيزرية ،فقد مت أيضا حتسس احتياجات السكن الداخلي فيها،
ثم مت تدريب األمهات البديالت /املرشدات على أساليب دراسية تقلص الفجوة التعليمية لدى
طلبة السكن الداخلي ،وتركز على التعامل مع املشاكل الدراسية لديهم ،كما مت تدريبهن
على العديد من املواضيع النفسية مثل االحتواء ،والشعور باآلخر ،واملوازنة بني اجلانب التعليمي
واجلانب الترفيهي للطلبة.
أما فيما يتعلق بصناعة الدمى ،فقد مت تدريب  8معلمني ومعلمات من مدرستي جيل األمل ودار
األيتام اإلسالمية الصناعية -العيزرية على كيفية تصميم دمى ،والقيام بعروض مسرحية تمُ َرّر ُ
من خاللها قيم تربوية تسهم في بناء فكر الطلبة .كما مت تدريب  13طالبا مختارين من الصف
الرابع وحتى التاسع من القسم الداخلي في مدرسة دار األيتام االسالمية الصناعية  -العيزرية
على نفس املهارات بهدف متريرها للطلبة األصغر سناً.
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جانب من ورشة دمى مع طالب مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية

 .7تعميم تجربة مؤسسة فيصل الحسيني في مجموعة
من برامج المشروع
تقوم مؤسسة فيصل احلسيني مع انتهاء كل مشروع بإصدار أدلة تدريبية يطورها املستشارون
التربويون بناء على التجربة التدريبية التي مروا بها في مدارس القدس ،ويتم توزيعها ،في إطار
ورشات لها طابع التعريف والتدريب ،على مدارس احملافظات الشمالية بهدف تعميم الفائدة.
في السنة األخيرة من املشروع مت إصدار أربعة أدلة تدريبية عممت على  874معلما/ة ومرشدا/ة
ومديرا/ة ومشرفا/ة من احملافظات الشمالية.
جاءت األدلة في مواضيع أربعة :الكتابة الوظيفية في اللغة العربية ،والبحث العلمي في
العلوم االجتماعية ،والدستور املدرسي ،والوساطة الطالبية .وقد ورد حديث تفصيلي عن هذه
االدلة في بنود سبقت من هذه النشرة.

جانب من ورشة تعميم دليل اللغة العربية بعنوان «على مدارج الكتابة» في محافظة رام اهلل

 .8تطوير بنية المدارس التحتية
استفادت خمس مدارس من أعمال الترميم ،فيما استفادت  25مدرسة من أجهزة ،أو أثاث ،أو
أدوات ووسائل تعليمية.
أوال :أعمال الترميم

مختبر املدرسة األرثوذكسية من الداخل
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استفادت املدرسة األرثوذكسية من أعمال إنشاء مختبر علوم ووحدات صحية إضافية،
واستفادت مدرسة جيل األمل من إنشاء مختبر علوم ،فيما استفادت مدرسة تراسنطا للبنني
من تأهيل قاعة الرياضة الداخلية والوحدات الصحية التابعة لها ،واستفادت مدرسة دار األيتام
اإلسالمية الصناعية -العيرزية من إنشاء حديقة ومسرح تابع لها ووحدات حمام خارجية
وأعمال تأهيل للكهرباء ،واستفادت مدرسة ثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف» من تغيير
عدد من شبابيك املدرسة القدمية وتأهيل الوحدات الصحية التابعة للروضة ،وإزالة مظلمة
اإلسبست ،وتركيب مظلة شفافة عازلة للحرارة ،ومعاجلة مشكلة الرطوبة في الدرج ،كما مت
إنشاء مظلة في الساحة االمامية ملدرسة عثمان بن عفان .فيما يلي بعض الصور التوضيحية:

أثناء اعمال إنشاء مختبر العلوم في املدرسة االورثوذوكسية
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طابق مختبر العلوم في املدرسة االوثوذوكسية بعد إمتام إنشائه

مدرسة جيل األمل  -مختبر العلوم

جوانب من حديقة مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية
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جانب من األعمال في مدرسة تراسنطا للبنني  -القاعة والوحدات الصحية
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جانب من األعمال في مدرسة ثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف»  -الوحدات الصحية

استبدال شبابيك مدرسة ثانوية تيرسنطا للبنات «ماريوسف»

مدرسة عثمان بن عفان  -املظلة في الساحة االمامية للمدرسة
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ثانيا :األجهزة واألثاث واألدوات
روضة الزهور

ماسح ضوئي (سكانر)
حواسيب محمولة للطلبة
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئي
حواسيب محمولة للمعلمني/ات
طابعة
حواسيب
برنامج إدارة محوسب
مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات»
كرسي وطاولة منفصلني للغرف الصفية
مقاعد للساحات اخلارجية
خزانة لغرفة املعلمات
خزانة بريد
خزائن البتوب
مواد مخبرية
دار األيتام اإلسالمية الصناعية  -العيزرية
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1
8

1
40
3
4
2
1
3
1
10
65
10
1
1
2

حواسيب خملتبر احلاسو 
ب
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئي
حواسيب محمولة للمعمات/ين
حقيبة أدوات خاصة بتطبيقات في مجال الفيزياء
28
والكهرباء والتكنولوجيا
جتهيز مكتبة في طابق القسم الداخلي
طاوالت وكراسي لغرفة األلعاب في القسم الداخل
 4طاوالت و  10كراسي
2
خزائن ألعاب
ألعاب متنوعة
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النظامية الثانوية

23
1
1
2

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئي
حاسوب محمول للمعلمني/ات
حاسوب محمول الستخدام صعوبات التعلم
حواسيب
مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات»
حقيبة أدوات خاصة بتطبيقات في مجال الفيزياء
28
والكهرباء والتكنولوجيا
مواد وأدوات مخبرية
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
وسائل وأدوات تعليمية لطلبة يعانون صعوبات في
التعلم
النظامية األساسية

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول للمعلمني/ات
حاسوب محمول الستخدام صعوبات التعل 
م
عارض ضوئي (بروجيكتر)

1
1
2
1
3
30

1
2
1
1

حاسو 
ب
مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات»
حقيبة أدوات خاصة بتطبيقات في مجال الفيزياء
30
والكهرباء والتكنولوجيا
17
كرسي معلم/ة
9
ألواح كتابة بيضاء مغناطيسية
2
طاولة معلمني/ات
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
وسائل وأدوات تعليمية لطلبة يعانون صعوبات في
التعلم
تراسنطا للبنين

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
عارض ضوئي (بروجيكتر)
حامل عارض ضوئي
شاشة عرض
ثانوية تراسنطا للبنات «مار يوسف»

2
2
1
1

عارض ضوئي (بروجيكتر)
شاشات عرض
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول للمعلمات/ين
حاسوب محمول الستخدام صعوبات التعلم
فاكس
مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات»
وسائل وأدوات تعليمية لطلبة يعانون صعوبات في
التعلم
عثمان بن عفان

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب متنقل للمعلمات/ين
أجهزة حاسوب وبرامج
ماكينة تصوير
كرسي مكتبة للمطالعة
طاوالت للمكتبة
طاوالت حاسوب
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
الفتاة الشاملة

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول للمعلمات/ين
مكيف
دار الفتاة الالجئة «ج»

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
ألواح مغناطيسية بيضاء
عارض ضوئي (بروجيكتر)
حامل عارض ضوئي
الدوحة األساسية

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)

2
1
1
2
1
1
6

1
2
24
1
30
8
20

1
2
1
3
3
3
1
1

جيل األمل العيزرية

عارض ضوئي (بروجيكتر)
حامل عارض ضوئي
DVD
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حواسيب محمولة للمعلمني/ات
طابعة
ماكنة تصوير
أجهزة ومواد مخبرية خملتبر العلوم
3
حاسوب متنقل للطالب
حقيبة أدوات خاصة بتطبيقات في مجال الفيزياء
10
والكهرباء والتكنولوجيا
7
مراوح
18
كرسي معلم/ة
120
كرسي وطاولة متصلني للغرف الصفية
20
أثاث مكتبة (خزائن عرض كتب)
أثاث لغرفتي اجللوس في القسم الداخلي
خزانة ألعاب
ألعاب متنوعة
دار األيتام اإلسالمية الثوري

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول
عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئ 
ي
دار الفتاة الثانوية

عارض ضوئي (بروجيكتر)
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول
المدرسة األرثوذكسية العيزرية

2
1
1
2
2
1
1

1
1
1
1
2
1

ماسح ضوئي (سكانر)
عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئي
تلفاز
شاشات عرض
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول
طابعة
حواسيب
فاكس
مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات»
ألواح صفية عدد

1
1
3
2
2
15
1
8
1
6
15

عارض ضوئي (بروجيكتر)
شاشات عرض
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول للمعلمات/ين
حواسيب

4
2
2
4
11

المطران الثانوية

حاسوب محمول الستخدام صعوبات التعلم
كرسي وطاولة متصلني للغرف الصفية
كرسي طالب ابتدائي
طاوالت صفية وأثاث لغرفة الفن
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
وسائل وأدوات تعليمية لطلبة يعانون صعوبات في
التعلم
دار الطفل العربي

مكعبات املبنى العشري «مادة الرياضيات »
حقيبة أدوات خاصة بتطبيقات في مجال الفيزياء
28
والكهرباء والتكنولوجيا
1
حاسوب محمول الستخدام صعوبات التعلم
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
وسائل وأدوات تعليمية لطلبة يعانون صعوبات في
التعلم
النهضة اإلسالمية «أ»

لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
حاسوب محمول للمعلمات/ين
مكيف
جهاز صوت
بنات أبو بكر الصديق

حاسوب متنقل للمعلمات/ين
طابعة
طابعة ليزر ملونة
لوح تفاعلي (إنتراكتيف بورد)
شاشات عرض
أجهزة حاسوب والبرامج
أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
اإليمان األساسية  -ذكور

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
اإليمان الثانوية  -إناث

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
ذكور أبو عبيدة

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
مدرسة جمعية إمليسون األساسية

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
الكلية اإلبراهيمية

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
الشابات المسلمات الثانوية

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
دار الفتاة الالجئة «د»

أدوات تصميم وتركيب الروبوتات
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1
1
1
1
2
1
1
1
1
21
39
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عارض ضوئي (بروجيكتر) وحامل عارض ضوئي

1

1
115
41
13

40
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أثاث غرفة الفن في مدرسة املطران

أجهزة احلاسوب في مدرسة بنات عثمان بن عفان

اثاث املكتبة في مدرسة جيل األمل

جانب من استخدام احلقائب االلكترونية الكهربائية املوردة ملدرسة دار الطفل العربي
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جانب من االثاث الصفي في مدرسة روضة الزهور
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االثاث في غرفة املعلمات في مدرسة روضة الزهور

جانب من استخدام مكعبات دينيز لتعليم مفاهيم في الرياضيات في مدرسة النظامية الثانوية
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