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 ‘وحدة التعليم في حاالت الطوارئ ‘  تدعم األنشطة 
الخارجين الالجئين   الفلسطينين  للطلبة   الصيفية 

 من المدرسة والقادمين من سوريا

  ” الطوارئ  حاالت  في  “التعليم  مشروع  األونروا  أطلقت 
السلبي  التأثير  لمعالجة   2012 لعام   أغسطس  شهر  في 
للصراع السوري  المؤثر على التطور األكاديمي والعاطفي 
خالل  ومن  سوريا،  من  القادمين  الفلسطينين  للالجئين 
لتحقيق  أداة   “ لمشروع  األوروبي  لالتحاد  السخي  الدعم 
التعليم  تطبيق  من  الميادين  مكاتب  سيتمكن  االستقرار” 
الفلسطينين  للطلبة  الترفيهية  األنشطة  و  الصيفي 

الالجئين   الذين هّجروا بسبب الصراع السوري..

المدارس  على  سوريا  في  الثاني  جزئه  البرنامج  وسيطبق 
لم   الذين  الطلبة  وسيستهدف  الفترتين،  نظام  تتبع  التي 
يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة خالل السنة بسبب التوتر 
القائم، كما يهدف هذا البرنامج إلىأن يصل عدد الطلبة لـ 

000 , 4 طالب , باإلضافة إلى احتوائه على ألعاب ترفيهية. 

الجئ   7,800 حوالي  لبنان  في  اإلقليمي  المكتب  يدمج 
القادمين من سوريا في  مخيمات  الطلبة  فلسطيني من 
الشركاء  بعض  من  بدعم  ويحظى  الصيفية،  الترفيه 

الشباب  مراكز  و  األطفال  أنقذوا  منظمة  و  يونيسف  مثل 
اإلصالحية و مشروع القادة الشباب في المناطق الحضارية 

و منظمة الحق في اللعب.
األهالي والجهات  إلى  200 معلم إضافة  سيكون ألكثر من 
المشروع   سيوظف  كما  الجهد،  هذا  في  دور  المعنية 
احتياجات  لدعم  اجتماعيًا  نفسيًا  مستشارًا   52 من  أكثر 
بعض  يواجهوا  قد  الذين  و  المدارس  من  الخارجين  الطلبة 

الصعوبات بسبب الصراع. 

التعلم على  تركز  اإلنسان  حقوق  أدوات   رزمة 
 التشاركي

والتسامح  النزاع  لحل  اإلنسان  حقوق  أدوات  رزمة  أطلقت 
إنشاء  في  المعلمين  لمساعدة   2013 لعام  يونيو  شهر  في 
في  الطلبة  وإشراك  الصفوف  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

أنشطة تشاركية و صديقة للطفل.

و  اإلنسان  لحقوق  عام  دليل  على  األدوات  رزمة  تحتوي 
بدال  و   ، تفاعليًا  نشاطًا   40 بـ  وقائمة  وخطة   ونصيحة  درس 
من التركيز على حقوق معينة، فإنها تحتوي على مواضيع 
الطلبة  يجعل  نشاط  يوجد  المثال،  سبيل  فعلى  كثيرة 
وهذا  العدم،  من  مجتمع  لبناء  مخيلتهم  يستخدمون 
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إن  عندهم.  والتعاطف  المشاركة  قيم  يشجع  الذي  األمر 
هذه التحديات تساعد الطلبة على التفكير بقضايا الحقوق 

المعقدة بطريقة بديهية.

خالل  من  الطلبة  إمتاع  و  لتحفيز  األدوات  رزمة  تهدف 
التشاركية  الجسدية  والنشاطات  األدوار  لعب  استخدام 
طورت  والتي  المهمة.  الدروس  استيعاب  أجل  من  األخرى 
كما  أدمز،  ماك  بول  اإلنسان  حقوق  مستشار  بمساعدة 
الدراسية  الصفوف  في  أولية  لتجربة  األدوات  رزمة  خضعت 
في الضفة الغربية وغزة. إن المعلمين الذين تم اختيارهم 
والصديقة  التشاركية  التدريس  لطرق  متحمسين  كانوا 
للبيئة، كما قال معلم من نابلس: “ إن التخلي عن المنحى 
أنهم  كما  سعداء  األطفال  جعل  للتدريس  التقليدي 

يتعلمون ويلعبون في نفس الوقت”. 

من  سنين   10 من  أكثر  على  مبنية  األدوات  رزمة  تعتبر  و 
إلى  باإلضافة  األونروا،  مدارس  في  اإلنسان  حقوق  تعليم 
هذا  في  األونروا  تقدمها  التي  األهمية  تعكس  كونها 

المسعى.

 دوائر الصحة والتعليم تضم قواها لرفاه الطلبة

أطلقت رئيسة دائرة الصحة والتعليم 
أخيرو سيتا في  و  بونتفراكت  كارولين 
الـ 30 من شهر مايو،‘ إستراتيجية صحة 
المدرسة‘ التابعة للوكالة لتعزيز النمو 
لجميع  والرفاه  والتعلم  الصحي 

طلبة  مدارس األونروا.
و تعكس هذه الحركة استطالع عام 
2011 الذي أظهر تفاوتات صحية خطيرة 
الالجئين،  الفلسطينين  الطلبة  بين 
من  بالمئة   4:30 المثال  سبيل  فعلى 
أسنانهم  تفريش  في  فشلوا  الطلبة 
بالمئة   39:7 وحدها،  السنة  تلك  في  بينما  يومي،  بشكل 

كانوا في عراك، و 19:7 بالمئة فكروا باالنتحار.

الخامس  االجتماع  خالل  باإلستراتيجية  العمل  بدأ  كما 
و  األسنان  جراحي  و  األسرة،  صحة  ميدان  لموظفي  عشر 
أربعة  التربويين، حيث ستستهدف اإلستراتيجية  المختصين 

مجاالت مهمة:
للطفل  وصديقة  آمنة  وبيئة  شاملة  صحية  خدمات 

والتثقيف الصحي والتغذية.

دعم  فريق  إلى  الوكالة  ستحتاج  المجاالت  تلك  ولتحقيق 
و  الطلبة  لدى  الصحية  الثقافة  لتطوير  جديد  مدرسي 

الخطط الغذائية و النفسية واالستعداد للطوارئ.

وتعاون  عريقة  تقاليد  على  اإلستراتيجية   هذه  بنيت  لقد 
هذه  ستساعد  كما  الصحية،  والمراكز  األونروا  مدارس  بين 

اإلستراتيجية على تقوية وتعزيز هذه الجهود.

 رزمة أدوات المعلم للتعرف واالستجابة لالحتياجات
التعليمية الخاصة

أدوات  رزمة  تطوير  على  الفترة  هذه  في  األونروا  تعمل 
لالحتياجات  واالستجابة  التعرف  في  المعلم  لمساعدة 
حيث  المتنوعة،  االجتماعية  والنفسية  والصحية  التعليمية 
شاملة  طرق  تطبيق  في  المعلم  األدوات  رزمة  ستدعم 
داخل  الوكالة  طلبة  ستدعم  كما  للطفل،  وصديقة 

الصفوف.
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أقامت وحدة التعليم الجامع ورشة عمل في عمان,األردن 
المواد  هذه  لتطوير   2013 عام  مايو  لشهر   15-13 من 
وجعلها قابلة للتطبيق واالستجابة، كما شارك في الورشة 

35 مشاركًا من الرئاسة العامة والميادين الخمسة.

الشامل  المنحى  على  الميسرين  ركز  الحدث  خالل  و 
كما  للطلبة،  المتنوعة  لالحتياجات  واالستجابة  للتعرف 
الطبي  المنحى  عن  االبتعاد  أهمية  على  الضوء  ألقوا 
المعلمين  وظيفة  ألن  الخاصة  لالحتياجات  والتشخيصي 
ليس تشخيص الطلبة وتصنيفهم بل هي تحسين أساليب 
التدريس وإيجاد طرق للتعرف على احتياجات الطلبة داخل 
وتساعد  المنحى  هذا  األدوات  رزمة  ستطور  الصف،كما 
بطريقة  والتعلم  التطور  كيفية  على  التعلم  على  الطلبة 

صحية ومتوازنة.

بالمئة   84 وافق  أن  بعد  باهرا  نجاحا  الورشة  حققت  لقد 
لمعلمي  مفيدة  واعتبروها  األداوت  على  المشاركين  من 
لهذه  ماسة  بحاجة  المعلمين  أن  على  ووافقوا  األونروا، 
االحتياجات  لذوي  التعلم   بدعم  المتعلقة  اإلرشادات 

الخاصة.

لدليل  أولية   تجربة  عن  عبارة  التالية  الخطوة  ستكون  كما 
كل  في  األدوات  رزمة  و  المعلم 
التعليم  وحدة  وستجمع  ميدان، 
صورًا  و  نجاح  قصص  أيضا  الجامع 
المواد،  إلغناء  استخدامها  يمكن 
ستدمج  المبدئية  التجربة  فترة  وبعد 
مع  الميادين  من  الراجعة  التغذية 

النسخة النهائية لرزمة األدوات.

في األكاديمية  لتوعية  سيسكو  بجائزة  تفوز   أونروا 
المشرق  العربي لعام 2013

‘جائزة  سستمز  سيسكو  المعلومات  تكنولجيا  عمالق  قدم 
 ‘2013 العربي  المشرق  في  األكاديمية  للتوعية  سيسكو 
تقديرا  الشرف  هذا  يعتبر  حيث  مايو،  شهر  في  لألونروا 
مهارات  وتعزيز  اإللكتروني  التعليم  نشر  في  الوكالة  لعمل 

تكنولجيا المعلومات بين الالجئين الفلسطينين.

افتتاح  مع   2001 عام  في  سيسكو  مع  أونروا  شراكة  بدأت  و 
المهني  التدريب  مراكز  في  لسيسكو  أكاديمية  شبكات   10
الغربية  والضفة  ولبنان  وسوريا  األردن  في  لألونروا  التابعة 
طلبة  من   450 سنة  كل  في  المراكز  هذه  ترشد  حيث  وغزة، 
شبكات  على  الحفاظ  و  وتصميم  بناء  كيفية  إلى  األونروا 
مراكز  في  العمليات  إلى  باإلضافة  المعلومات،  تكنولجيا 
هذه  إعطاء  في  الوكالة  بدأت  كما  للتدريب،  التسعة  أونروا 

الدورات في المجتمعات المحلية في بداية عام 2003. 
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برنامج سيسكو األكاديمي  العالمي, يوفر  وعلى المقياس 
والتعليم  المعلومات  تكنولوجيا  تعليم  دورات  للشبكات 
‘أكبر  منشئا  دولة    165 في  أكاديمية   10.000 في  اإللكتروني 
من   الخليط  هذا  يمكن  أونروا  في  و  بالعالم‘.  صفية  غرفة 
الطلبة  التحتية للوكالة والموظفين  خبرة سيسكو والبنية 
يزيد  مما  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تنمية  من 

فرصهم لدخول اإلقتصاد العالمي.

تطوير إطار إدارة التعليم

الذي  التعليم  إدارة  إلطار  التعليم  دائرة  تطوير  يستمر 
إلصالح  األونروا  إلستراتيجية  الفعال  التطبيق  سيدعم 
إطار  من  األساسي  الهدف  أن  حيث   ،)2015-2011( التعليم 
إدارة التعليم هو تطبيق سياسات توحيد المعايير إذا دعت 

الحاجة لذلك. 
نموذجًا  يشمل  الحالي  اإلدارة  عمل  إطار  مسودة  أن  كما 
قياسيًا لتعليم اإلرشادات الفنية باإلضافة إلى أدوات الرصد 

والتقييم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالموضوع. 

يتم  الذي  للمستند  التنقيح  من  المزيد  ضمان  أجل  ومن 
تطويره ستطلق عملية استشارة واسعة في كل الميادين.

 اليابان تمول برنامج األونروا للمنح الجامعية

من  الخريجين  إنجازات  األونروا  كرمت 
برنامج الوكالة للمنح الجامعية في الـ 
اليابانيين  وشكرت  مايو،   شهر  من   22
لهذه  الثابت  الدعم  من  سنة  لل23 

المبادرة المهمة.

الفلسطينين  الالجئين   يعاني  حيث 
الحرمان  و  االقتصادي  العزل  بسبب 
االجتماعي من قلة الفرص التعليمية، 
إيجاد  في  مقدرتهم  على  تؤثر  والتي 
العالمي  العمل  سوق  في  عمل 
المليء بالتحديات. كما اسطاعت هذه المنحة والتي بدأت 
اليابانية في عام 1989 والتي اعتمدت  المساعدات  تستقبل 

على دعمهم منذ 2003  كسر هذه الحواجز. 

مباشر،  ياباني  بدعم  الجئًا  فلسطينيًا  طالبًا   5.771 حظي  و 
البرنامج،  هذا  بسبب  العالي  التعليم  في  نجحوا   951 أن  كما 
الطلبة  هؤالء  تبع  حيث    2012 و   1955 العامين  بين  وذلك 
العام  في  دراسيًا  مجااًل   53 في  شهاداتهم  على  الحفاظ 
هذا  في  جديدًا  طالبًا   213 دخل  كما   ،2013-2012 الدراسي  

البرنامج الرائع. 

مناصب  في  اآلن  الدراسية  المنح  حملوا  الذين  يعمل  كما 
الخليج،  ودول  المضيفة  الدول  وفي  باألونروا،  مهمة 

ويساهموا في التطور االجتماعي واالقتصادي للمنطقة. 

 إختبارات معيارية لقياس تحصيل الطلبة

أول  خالل  الطلبة  وتقييم  الدراسية  المناهج  دائرة  أدارت 
العربي  لمادتي  معياريًا  اختبارًا  مايو  شهر  من  أسبوعين 
والثامن  الرابع  الصف  والرياضيات على مجموعة جزئية تمثل 
في  الموجودة  ماعدا  األونروا  مدارس  من  مدرسة  كل  من 

سوريا.
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التحصيل  العلمي‘  التحصيل  ‘مراقبة  امتحان  سيقيس  و 
الميادين  في  الطلبة  األونروا،ألن  مدارس  لطلبة  العلمي 
حيث  مختلفة،  دارسية  مناهج  أربعة  يدرسون  الخمسة 
قابلة  بيانات  على  للحصول  أساسية  الدراسة  تعتبر 
للمقارنة. ولتحقيق ذلك يحتوي هذا التقييم على استبانات 

للمعلمين والمدراء والطلبة. 

مديرو  و  الموظفون  أداره  فقد  االمتحان  نزاهة  من  للتأكد 
الوحدات و قاموا بتوفير األمن لما بعد االمتحان. كما تولت 
تطوير  في  والمديرين  المعلمين  إشراك  العامة  الرئاسة 
عكس  تحديات  وعالجت  الجهود  هذه  وعززت  االمتحان، 

المناهج المختلفة في امتحان واحد.

التقييم  في  الموجودة  المهمة  المعلومات  ستؤسس 
إصالح  تأثير  قياس  من  األونروا  لتمكين  األساس  نقطة 
بالوكالة  يحدث  ما  داخل  برؤية  المتبرعين  تزود  و  التعليم، 

من تحديات و إنجازات.

أونروا تنضم ألول مؤتمر معايير التدريس الفلسطينية

أول  في  الغربية  الضفة  و  غزة  من  األونروا  موظفو  شارك 
فلسطينية  جودة  ذوو  معلمون   “ لـ  تدريس   معايير  مؤتمر 
فلسطين  في  أقيم  والذي  جودة”  ذي  لتعليم  عالمية 

المحتلة في شهر فبراير. 

التعليم  وزارة  المؤتمر  استضاف 
منظمة  مع  بشراكة  الفلسطينية 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 
والثقافة )يونسكو(، وركز على تقدم 

نظرية التدريس و تدريب المعلمين. 

عملية  في  بارزا  حدثا  المؤتمر  يعتبر  و 
وذلك   فلسطين،  في  التعليم  إصالح 

لمرور خمس سنوات على 
تصور يونسكو في رام اهلل و السلطة 
ذوي  لمعلمين  جودة  ذي  أنظمة  لبرنامج  الفلسطينية  
كاروالين  الدكتورة  التعليم   مديرة  ساعدت   كما  جودة، 
السابق  منصبها  في  المبادرة  هذه  قيادة  في  بونتفراكت 

كرئيسة قسم تعليم المعلمين في اليونسكو.

المعلم  بتثقيف  المتعلقة  التحديات  المشاركون  ناقش  و 
خالل  من  جودة  ذوي  معلمين  نحو   ‘ عنوان  تحت  وذلك 
بونتفراكت  الدكتورة  وكانت  والريادة‘،  والتأمل  اإلبداع 
المفاهيم  حددت  كما  الحدث،  لهذا  الرئيسي  المتحدث 
منظمة  ‘توصيات  من  المأخوذ  المهني  للتدريس  األساسية 
يونسكو،  المعلمين‘  بـأوضاع  يتعلق  فيما  الدولية  العمل 
إصالح  عملية   ضمن  المعلمين  على  التركيز  استخدمت  و 

التعليم في األونروا كدراسة الحالة. 
األونروا  مشاركة  أن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  وذكرت 
يهدف  الذي  الطرفين  بين  والتفاعل  المتين  االرتباط  تعكس 
بصري  الدكتور  قال  وكما  للفلسطينين.  جودة  ذي  لتعليم 
ألهميه  أشير  أن  يجب   ‘ والتخطيط   التنمية  وزير  نائب  صالح 
طلبة  لدينا  ألن  لنا،  كزمالء  واألونروا  كارولين  الدكتورة  وجود 
تعاون  إن   ‘ وأضاف  الخمسة‘.  الميادين  في  فلسطينيين 
باالستعداد  المعلمين  تطور  نربط  أن  يعني  معنا  األونروا 

للمستقبل‘. 
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القائم للمعلم  المستمر  المهني  التطوير   برنامج 
على المدرسة يعود إلى مساره  في األردن

المستمر  المهني  التطوير  مبادرة  استعادت    )SBTD(  
للمعلم القائم على المدرسة الثقة بعد بداية عاثرة في 
في  التعليم  دعم  كادر  أن  كما  الماضية،  السنة  نهاية 
إقليم األردن يخضعون لتهيئة هذا البرنامج للمره الثانية. 
منطقة   في  التربويون  األخصائيون  و  المديرون  ويعد  
جنوب عمان أول دفعه من المهيئين في المرحلة الثانية 
للمعلم  المستمر  المهني  التطوير  برنامج  طرح  من 
شهر  من   20 إلى   17 من  وذلك  المدرسة  على  القائم 
المعلمين  تطوير  وحدة  استمرت  لذلك  باإلضافة   ، يوليو 
وتمكينهم بالعمل على تطوير الموقع الرسمي لبرنامج 

التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة.

 مشروع ‘القيادة من أجل المستقبل‘ يرعى المديرين
الفعالين من أجل مدارس أفضل

شهر  بين  وتمكينهم  المعلمين  تطوير  وحدة  قامت 
أجل  من  ‘القيادة  مشروع  بطرح   2013 عام  وإبريل  يناير 

المستقبل‘ .

والتحفيزية  اإلدارية  المهارات  البرنامج  سيحسن  حيث 
من  أكثر  في  والمرشدين  للمديرين 

700 مدرسة تابعة لألونروا.

على  متينة  قيادة  تبني  خالل  ومن 
هذه  ستطور   ، المدرسة  مستوى 
تبني  و  المعلمين  دعم  المبادرة 
الطريقة  وبهذه  قوية،  نجاح  ثقافة 
‘التركيز  منحى  على  البرنامج  سيبنى 

على تطور المدارس، التابع للوكالة .

أردلي  كارين  السيدة  استضافت  كما 
من  القيادة  لبرنامج  تابعة  مستشارة 
قدرات  ‘بناء  عمل  ورشة  إبريل  شهر  في  المستقبل  أجل 
و  المنطقة  في  التعليم  مديري  بمشاركة  الميسرين‘ 
دورهم  في  الميدان  مستوى  على  التربويين  المختصين 

األساسي في الدعم.

شهر  من  المديرين  مشاركة  على  التركيز  سيكون  حيث 
من  مجموعة  جرت  السياق،  هذا  وفي  يونيو.  لشهر  إبريل 
مختصين  من  مختارة  مجموعة  مع  المشاركة‘  ‘أحداث 
ووفقا  الخمسة.  الميادين  مكاتب  من  ومديرين  تربويين 
الوحدة   – البرنامج  مواد  المشاركون  استلم  األحداث  لتلك 
و  قائدا(  تكون  )أن  المستقبل  أجل  من  القيادة  من  األولى 

رزمة أداوت التغيير و كتيبات قيادة من أجل المستقبل
في  المديرين  جميع  تدريب  هو  األساسي  الهدف  يعتبر 
بسبب  و  القيادة،  مهارات  تطوير  بأدوات  األونروا  مدارس 
كل  في  تدريجي  بشكل  البرنامج  سيطبق  الجهد   حجم 

ميدان. 

التقني الدعم  يقدمون  السويسريون   الشركاء 
للتدريب المهني والتقني التابع لألونروا

في  والتعاون  للتطوير  السويسرية  الوكالة  التزام  بدأ  لقد 
لألونروا  التابع  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  دعم 
في شهر ديسمبر من عام 2012 وذلك بتقديم دعم تقني 
كامل من خالل كتابة إستراتيجية شاملة للتدريب المهني 
على  تعمل  سوف  اإلستراتيجية  فهذه  لألونروا.  والتقني 
التحدي  سياق  في  والتقني  المهني  التدريب  طريق  تحديد 
السويسرية  للوكالة  الرئيسية  األهداف  أحد  إن  اإلقليمي. 
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تمكين  هو  األمد  طويل  الدعم  في  والتعاون  للتطوير 
الفئات المحرومة.

يوصي الخارجية  للمساعدات  األلماني   المكتب 
 بتحسينات في إستراتيجية التدريب المهني والتقني

 ونظام التوجيه المهني

من  ومايو  مارس  في  الدولية  األلمانية  الجمعية  أجرت 
نظام  على  التحسينات  ببعض  توصي  مهمتين   2013 عام 
لألونروا.  التابع  المهني  التعليم  لبرنامج  المهني  التوجيه 
وقد ركزوا على تعزيز التنسيب اإللكتروني ونظام التوجيه 

)PCGS(   المهني
الوظائف  وإيجاد  الخريجين  لمتابعة  يستخدم  الذي   

وتحليل إحصائيات التوظيف العامة.
التوجيه  نظام  توجيه  في  التحسين  هذا  يساعد  وسوف 
المهني في المستقبل، باإلضافة إلى التحقق من أن مواد 
المناهج الدراسية للتدريب المهني والتقني مازالت مجارية 
األلماني  التعاون  الغاية، فإن  العمل. ولتحقيق هذه  لسوق 
من  العمل  لسوق  منتظمة  دراسات  إجراء  يقترح  الدولي 
أعداد  زيادة  وكذلك  الخاص  القطاع  احتياجات  تحدي  أجل 

مستشاري المهن بشكل كبير.

أيضا على دعم تطوير  الدولي  األلماني  التعاون  وقد عمل 
المهني  للتدريب  شاملة  إستراتيجية 
المجاالت  على  التعرف  وتم  والتقني. 
الموارد  وهي:  البرنامج  لدعم  السبعة 
وتدريب  الدراسية  والمناهج  البشرية 
وتوجيه  اإلداريين  وتدريب  المعلمين 
ونظام  الموظفين  تطور  وتنسيب 
إدارة  و  اإللكتروني،  المهني  اإلرشاد 
على  العمل  سيستمر  كما  الجودة. 

تطويراإلستراتيجية.

 تعاون األونروا مع اليونيسكو

ورشة   2013 عام  من  مارس  شهر  في  اليونسكو  نظمت 
عمل إقليمية للمراقبة والتقييم. وعلى ضوء تعاون األونروا 
األونروا  من  اليونسكو  طلبت  فقد   ، اليونسكو  مع  العريق 
أن تعرض عملها عن المراقبة والتقييم كواحد من االمثلة 
المشاركة  الدول  استجابت  وقد  التقدم.  على  اإلقليمية 
التي تبحث في  تطوير إطار عمل واقعي وشامل للمراقبة 

والتقييم وأظهرت إهتمامًا  كبيرًا  بإنجازات األونروا.

منتدى سياسة المعلم اإلقليمية

مع  بالتعاون  للمعلمين  رانيا  الملكة  أكاديمية  استضافت 
للتربية والثقافة والعلوم والبنك الدولي  العربية  المنظمة 
شهر  من   20 ال  في  اإلقليمية  المعلم  سياسة  منتدى 

مارس.
في  مهما  خطابا  بونتفراكت  كارولين  الدكتورة  وألقت 
المنتدى حول عمل الوكالة فيما يتعلق بالمعلم وشددت 
سلطت  وقد  الصدد.  هذا  في  التعليم  إصالح  أهمية  على 
الضوء على أربعة معايير رئيسية لسياسة معلم ناجحة- 
ممكنة  و  مهنيا  لالستمرار  قابلة  سياسة  تكون  أن  وهي 
السياسية  الناحية  من  مقبولة  و  المادية  الناحية  من 
كبيرا  قبوال  التقديم  هذا  لقي  و  إداريا.  تطبيقها  وممكن 
على  كانت  األونروا   « بأن  أظهر  هذا  إن  الحضور-  صرح  كما 
بالتعليم، كما  اطالع«  على التطورات والتغيرات المتعلقة 
أكثر  بتفصيل  وخبرتها  عملها  مشاركة  األونروا  تستطيع 

في االجتماعات المقبلة.
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التعليم ُتكاَفأ  في أسبوع  التابعة لألونروا   المدارس 
 العالمي لليونسكو في لبنان

كبيرًا  نجاحًا  لليونسكو  العالمي  التعليم  أسبوع  أثمر 
لألونروا. وكانت اثنتين من مدارس األونروا من بين المدارس 
مدرسة  وفازت  لبنان.  في  تنافسية  األكثر  االوائل  الخمس 
مرج بن عامر للبنات في فئة »اإلنجازات والتحديات« ومدرسة 
حيث  التكنولوجيا«.  استخدام   « فئة  في  للبنين  الشجرة 
فخورة  الوكالة  وإن  ينسى،  ال  الحدث  مكافأتهم  جعلت  

جدا بهذا اإلنجاز.
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