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• المهنة: 	
اخل�صائ�ص  م��ن  جمموعة  اإىل  ي�صري  و�صفي  م��دل��ول   

موؤهالت  على  القائمة  واملهارات  الأ�صا�صية،  وال�صمات 

معرفية وتخ�ص�صية توؤهل ال�صخ�ص لالنتماء اإىل جمتمع 

مهني معني.

• المجال: 	
تت�صل مبهنة  اأبعاد خمتلفة  يخاطب  الذي  العام  الإط��ار 

بالتو�صل  الوقت  نف�ص  يف  وت�صمح  ع��ام،  بوجه  التعليم 

قابلة  وتكون  العالقة،  ذات  املعايري  من  جمموعة  اإىل 

لال�صتخدام.

• المعيار: 	
ما  �صوء  يف  اجل��ودة  على  احلكم  يف  اإليها  ي�صتند  عبارة 

واملمار�صات  لل�صلوك،  و�صف  من  العبارة  هذه  ت�صمنته 

التي تعرب عن قيم اأو اجتاهات اأو اأمناط تفكري، اأو قدرة 

على حل امل�صكالت واتخاذ القرارات، باعتبارها خطوطًا 

اإر�صادية متثل امل�صتوى النوعي لالأداء.

المفاهيم والمصطلحات التربوية
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تقديم

منذ أن تولت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مسؤولية اإلشراف على التعليم عملت جاهدة على 
لإلنسان  النوعي  التعليم  فرص  توفير  بهدف  العليا  والمعاهد  والجامعات  المدارس  رقعة  فاتسعت  تطويره، 

الفلسطيني حيثما كان، باعتباره الثروة الحقيقية لهذا المجتمع.

إن رؤية الوزارة كما وردت في الخطة االستراتيجية للتطوير التربوي )2008-2012( صفحة 45 تنص على: »تهيئة 
العربية واإلسالمية، ويسعى للمعرفة واإلبداع، ويتفاعل  بدينه وقوميته ووطنه وثقافته  إنسان فلسطيني يعتز 
والعملية،  العلمية  المجاالت  في  المنافسة  على  وقادر  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  متطلبات  مع  بإيجابية 
ومنفتح على الثقافات واألسواق اإلقليمية والعالمية، وقادر على بناء مجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين 
االلتحاق  بسهولة  يتميز  الذي  العالي  التعليم  بنظام  والنهوض  الديني  والتسامح  اإلنسانية  بالقيم  والتمسك 
المحلية  لالحتياجات  واستجابته  واستدامته،  وفعاليته،  وكفاءته،  ومرونته،  مستوياته،  وتعدد  برامجه،  وتنوع  به، 

وجودته.«

إن هذه الرؤية الطموحة تحتاج إلى معلم جديد، بأدوار جديدة وضمن معايير معينة حسب ما ورد في الخطة 
االستراتيجية للتطوير التربوي لوزارة التربية )2008-2012( )ص95( في بند السياسات الخاصة بمحور نوعية التعليم 
باعتماد وإقرار معايير لجودة التعليم في المنظومة التربوية، التي تقوم على مبادئ الوزارة األحد عشر من تعليم 
المعلم  مكانة  من  ويعزز  بقدراته،  ويرقى  إبداعاته،  وينمي  المتكاملة،  شخصيته  ويبني  الطالب  حول  يتمركز 
المهنية واالجتماعية والمشاركة المجتمعية في المسؤولية عن التعلم، كما أنه يواكب التطور التكنولوجي 

والعلمي ويستطيع أن يواجه التحديات والظروف واألزمات الطارئة.

واستنادا إلى توصيات استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين شكلت الوزارة بالتعاون مع اليونسكو 
)معلم  رتبهم  اختالف  على  بالمعلمين  خاصة  مهنية  معايير  بناء  مهامها  من  التي  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة 
جديد، معلم، معلم أول، معلم خبير( لتكون حلقة من سلسلة الحلقات المتتابعة التي تشكل منظومة المعايير 
بحيث  المعلم،  مهنة  لتوصيف  مرجعية  المعايير  هذه  ولتكون  التربوي،  الميدان  في  العاملين  لكافة  المهنية 
يمتلك المعلم منظومة من المعارف والمهارات العامة والتخصصية، والقيم واالتجاهات اإليجابية عبر تحسين 
ظروف العمل، وتحسين واقعه المعيشي، وصوال إلى كادر كفء من المعلمين المؤهلين الذين يشكلون حجر 
الزاوية في عملية تحسين فرص التعليم للطلبة كاّفة في المدارس الفلسطينية، األمر الذي سيؤدي حتما إلى 
الثروة  باعتباره  الفلسطيني  لإلنسان  والتعليم  التربية  لوزارة  الطموحة  الرؤية  وتحقيق  وتحسينه،  التعليم  تطور 

الحقيقية لهذا الوطن.

وال يسعني هنا إال أن أقدم الشكر والتقدير إلى طاقم وزارة التربية والتعليم العالي وخاصة هيئة تطوير مهنة 
التعليم، وأعضاء لجنة المعايير المهنية، والمستشارين التربويين، والمجلس االستشاري للهيئة، وإلى الشركاء 
األمم  منظمة  وأشكر  كما  متميز،  تربوي  عمل  من  أنجزوه  لما  والدولية  المحلية  والمؤسسات  الجامعات  من 
في  وساعد  أسهم  من  وكل  النرويج،  وحكومة  األوروب��ي  واالتحاد  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

إعداد هذه المعايير التربوية الهامة التي تمثل انطالقة تربوية جديدة نحو مستقبل تربوي أفضل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ. لميس مصطفى العلمي 
وزيرة التربية والتعليم العالي
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أهمية معايير المعلم الجديد

تكمن اأهمية اإعداد معايري املعلم اجلديد باعتبارها م�صدرًا ميكن ال�صرت�صاد به يف اإعداد معلم يتوافق مع الروؤية اجلديدة 

املواطنة  مقومات  وغر�ص  امل�صاركة  على  املجتمع  بقدرة  يرتقي  تعليم  اإىل  دوما  ي�صعى  الذي  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  ل��دوره 

العمل  �صوق  النخراط يف  قادر على  موؤهل  اإعداد معلم  �صواء، ويف  واملتعلم على حد  املعلم  لكل من  النتماء  ال�صاحلة، و�صدق 

الرتبوي، كما تعزز قدرة املجتمع على تنمية اأجيال م�صتقبلية قادرة على التعامل مع النظم واملعلوماتية املتقدمة يف ظل متغريات 

م�صتمرة وم�صطردة. كما اأنها تدفع املعلم اإىل امل�صتجدات واعتماد �صنع املعرفة وتعدد امل�صادر وتنمية املهارات، بالإ�صافة على 

توفري مناخ يكفل التنمية املهنية امل�صتدامة ملن ميار�ص اأي حقل من حقول الرتبية املتعددة، ويكفل حق التعليم املتميز للطلبة كافة 

على اختالف قدراتهم مع مراعاة ذوي الحتياجات اخلا�صة.

وتظهر اأهمية معايري املعلم اجلديد يف تعدد اجلهات التي ميكنها اال�ستفادة منها يف بناء املعلم ومنها: 

 كليات الرتبية واجلامعات: من اأجل تخريج الطالب املعلم بناًء عليها.	•

املدار�ص 	• على  ينطبق  وهذا  اجلديد.  للمعلم  والختيار  التوظيف  معايري  تطوير  اأجل  من  العايل:  والتعليم  الرتبية  وزارة 

احلكومية واخلا�صة والوكالة.

هيئة االعتماد واجلودة: متابعة اعتماد وتقييم وتطوير برامج الرتبية بناًء على هذه املعايري.	•

المعلم الجديد:
استراتيجية  حسب  المؤهل  التربية  كلية  أو  الجامعة  خريج 
كحد  يحمل  والذي  فلسطين  في  المعلمين  وتأهيل  إعداد 
بكالوريوس  أو   ،4-1 للصفوف  تربية  ب��ك��ال��وري��وس  أدن���ى 
بكالوريوس  أو   ،)10-5( للصفوف  مبحث  ت��دري��س  أساليب 
ت���رب���وي للمرحلة  ت��أه��ي��ل  إل���ى دب���ل���وم  ب��اإلض��اف��ة  ت��خ��ص��ص 
ال��ث��ان��وي��ة  للمرحلة  أو   )10-5 )ال��ص��ف��وف  ال��ع��ل��ي��ا  األس��اس��ي��ة 

)للصفوف 12-11(.
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عملية بناء المعايير

انطلقت هيئة تطوير مهنة التعليم يف بناء معايري املعلم اجلديد من االآتي:

اخلطة اخلم�صية لوزارة الرتبية والتعليم العايل، وخا�صة فيما يتعلق منها بجودة التعليم.. 1

ا�صرتاتيجية اإعداد وتاأهيل املعلمني بند )2.3( يف اعتماد الربامج واملبادئ التي حتكم اعتمادها وبند 2.32 مناهج برامج . 2

اإعداد املعلمني والتي �صنفتها يف اأربع فئات هي:

املعرفة والثقافة العامة	•

املعرفة باملعلمني وكيفية تطورهم	•

املعرفة بالتخ�ص�ص واأهداف املنهاج	•

املعرفة بالتعليم	•

اأن  امل�صتخدمة يجب  الطرق  اأن  الرتكيز فيه على  والتي مت  املعلمني،  اعتماد  والتعلم يف برامج  التعليم  2.33 طرق  بند  ويف 

اأن تكون هذه  ت�صاعد الطلبة )املعلمني( على الدرا�صة والتاأمل والتطبيق، وت�صاعدهم على حتويل املعرفة اإىل ممار�صة. ويجب 

الطرق امل�صتخدمة حديثة وواعدة، وتركز على تقومي الأداء وغري ذلك من الأمور )ال�صرتاتيجية �ص 25(.

ويف بند 2.34 ركزت ال�صرتاتيجية على اأن املعلم اجلديد يجب اأن يكون مدربا عمليا واعتبار ذلك مكونا اأ�صا�صيا من مكونات 

اإعداد املعلمني.

تو�صية منظمة العمل الدولية واليون�صكو ب�صاأن اأو�صاع املدر�صني ل�صنة 1966 وتو�صية اليون�صكو ب�صاأن اأو�صاع هيئات التدري�ص 

يف التعليم العايل ال�صادرة �صنة 1997. حيث ورد يف باب الإعداد ملهنة التدري�ص عدة اأمور مت الرجوع اإليها ون�صري هنا اإىل اأمرين 

كما وردا هما: 

رقم 13: ينبغي اأن ي�صرتط على كل �صخ�ص يلتحق مبهنة التدري�ص اإمتام منهج معتمد يف موؤ�ص�صة منا�صبة لإعداد املعلمني

رقم 19 : ينبغي اأن يكون هدف برنامج اإعداد املدر�صني هو اأن ينمي لدى كل طالب تدري�ص معارفه العامة وثقافته ال�صخ�صية، 

وقدرته على تعليم الآخرين وتربيتهم، والوعي باملبادئ التي تقوم عليها العالقات الإن�صانية الطيبة داخل احلدود الوطنية وعربها، 

وال�صعور بامل�صوؤولية عن الإ�صهام بوا�صطة التعليم والقدوة احل�صنة على ال�صواء، يف التقدم الجتماعي والثقايف والقت�صادي.
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ومت اتباع اخلطوات الآتية يف عملية اإعداد معايري املعلم اجلديد:

اإ�صراك جلنة املوؤهالت يف هيئة تطوير مهنة التعليم يف الت�صور املهني حول معايري املعلم اجلديد.	•

اعتماد جلنة اإعداد معايري املعلم ل�صتكمال العمل يف اإعداد معايري املعلم اجلديد.	•

اعتماد اللجنة للمعايري املهنية للمعلمني اأ�صا�صًا لتطوير املعايري املهنية للمعلم اجلديد.	•

الطالع على جتارب دول عربية ودول اأجنبية يف اإعداد املعايري املهنية للمعلم واملعلم اجلديد.	•

الجتماعات الدورية والنقا�ص اجلماعي لعمل جلنة املعايري.	•

الرتبويني،  وامل�صرفني  مدار�ص  ومديري  واملعلمني  الرتبية  وكليات  اجلامعات  من  املعنيني  مب�صاركة  عمل  ور�ص  عقد  و�صيتم 

والقيام با�صت�صارات تربوية وا�صعة، ون�صر املعايري على موقع الوزارة التعليمي »�صبكة املدار�ص اللكرتونية« )زاجل( وجمع التغذية 

الراجعة وتطوير املعايري للو�صول بها اإىل ال�صورة الف�صلى.
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مجاالت المعايير المهنية للمعلم الجديد

اعتمدت هيئة تطوير مهنة التعليم معايري مهنية للمعلم اجلديد تغطي كافة املتطلبات الأ�صا�صية ملهنة التعليم، وقد مت ت�صنيفها 

�صمن ثالثة جمالت رئي�صة متكاملة ومتداخلة هي: 

المجال األول: المعرفة والفهم 

ت�صتند الأطر العامة لكفاءة املعلم على مدى امتالكه للمعرفة وتطورها �صمن ال�صياقات الجتماعية والثقافية، والتاريخية، 

وخربته الذاتية، فاملعرفة متثل القاعدة العري�صة التي تبنى عليها املهارات املهنية للمعلم، ومعتقداته واجتاهاته نحو مهنة التعليم، 

وتوؤدي اإىل حتقيق الفاعلية وال�صتمرارية للعملية التعلمية التعليمية، كما اأنها ت�صاعد املعلم على اختيار ممار�صات تربوية خمطط 

لها، تقود اإىل اتخاذ قرارات تربوية �صحيحة مع الإدراك التام باأن العالقة بني املعرفة واملهارات هي عالقة تبادلية تكاملية. 

المجال الثاني: المهارات المهنية

اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  عملية،  وممار�صات  مهارات  اإىل  املعرفة  ترجمة  على  املعلم  قدرة  يف  املجال  هذا  اأهمية  تظهر 

املمار�صة العملية تبنى على قاعدتي املعرفة والفهم، وتنمو وتتطور بالطالع الوا�صع وتبادل اخلربات والتجريب واملمار�صة. 

المجال الثالث: االتجاهات المهنية والقيم

اإن معتقدات املعلم واجتاهاته نحو مهنة التعليم ت�صاعده على ت�صكيل منظومة قيميه لديه ولدى طلبته، وعليه فاإن التزامه 

باجتاهات اإيجابية نحو مهنة التعليم تدفع به اإىل النمو املعريف واملهاري، الذي �صيوؤثر يف الطلبة لتكوين اجتاهات اإيجابية نحو 

التعلم واملدر�صة.

املعلم  وواجبات  حقوق  على  ت�صتمل  م�صتقلة   وثيقة  يف  �صمنت  قد  املهنة  واأخالقيات  ال�صلوك  قواعد  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

لالطالع عليها واللتزام بها.
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المعايير المهنية للمعلم الجديد

المجال األول: المعرفة والفهم 

ميتلك معرفة بفل�صفة املنهاج الفل�صطيني، واأهدافه العامة.. 1

ميتلك معرفة باأ�ص�ص التخطيط ومتطلباته.. 2

ميتلك معرفة باملحتوى الدرا�صي للمرحلة التي �صوف يدر�صها.. 3

ميتلك معرفة وفهم بطرائق تعلم الطلبة، وفق خ�صائ�صهم النمائية، وقدراتهم ح�صب الفئة العمرية.. 4

ميتلك معرفة بكيفية تدري�ص تخ�ص�صه.. 5

ميتلك معرفة وفهم بكيفية ربط التخ�ص�ص مبوا�صيع وحقول خمتلفة وب�صكل تكاملي.. 6

ميتلك معرفة وفهم باأ�ص�ص القيا�ص والتقومي الرتبوي.. 7
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