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© وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  2013-جميع الحقوق
محفوظة .ال يجوز نقل أو نسخ أو تخزين محتويات هذه المواد المطبوعة في أي نظام حفظ معلومات أو
نقله بأي شكل أو أي وسيلة كانت الكترونية أو آلية بغرض التسجيل أو التصوير أو خالفه دون إذن خطي مسبق
من األونروا .وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بنسخ أو استخدام نص هذه المواد المطبوعة أو أي جزء آخر
منها يرجى االتصال بدائرة التربية والتعليم في األونروا  .info.education@unrwa.orgوحيثما تمنح األونروا اإلذن
باستخدام أو نسخ هذه المواد ،تنسب هذه المواد إلى األونروا على أن ترسل نسخة من المطبوعة المحتوية
على المواد المنسوخة إلى دائرة التربية والتعليم في األونروا  .info.education@unrwa.orgويمكن أن تفرض
األونروا مبلغ معين كأجور مقابل نسخ هذه المواد ألغراض تجارية.
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كلمة افتتاحية
مرحبا ً بكم في برنامج القيادة من أجل املستقبل ،وهو
برنامج تطوير القيادة ملديري املدارس الذي يشكل أحد
العناصر الرئيسة إلستراتيجية األونروا إلصالح البرنامج
التعليمي ( .)2015/2011وسواء كنتم مختصني تربويني
أم مديري تعليم ،فإن دوركم بالغ األهمية للتأكد من
أن مديري املدارس يقومون بتوفير تعليم نوعي لطلبة
األونروا .وال شك أن املهارات التي يتمتع بها موظفو
التعليم وروح االلتزام التي يتميزون بها هي أساس هذا
النظام التعليمي الناجح الذي قامت األونروا بإدارته في
مناطق عملياتها اخلمس على مدى أكثر من  60عاماً.
إن عملية إصالح برنامج األونروا التعليمي تقر بأهمية دور مديري املدارس ،وحتدد بوضوح الدور اجلوهري الذي يؤديه
اخملتصون التربويون ومديرو التعليم ،باعتبارهم كوادر دعم ،من أجل توفير تعليم نوعي في القرن احلادي والعشرين .إن
رؤية إصالح البرنامج التعليمي هي حتقيق إمكانات كل طالب وطالبة من طلبة األونروا ألنفسهم كأفراد ،ومتكينهم
من املساهمة الكاملة في مجتمعهم احمللي وفي اجملتمعات اإلقليمية والعاملية على النطاق األوسع.
وقد مت تأليف هذا الدليل لتزويدكم -أي أنتم اخملتصون التربويون ومديرو التعليم -باملعلومات واإلرشادات املتعلقة
بكيفية دعم مديري املدارس في مناطقكم أثناء التحاقهم ببرنامج القيادة من أجل املستقبل.
يهدف هذا البرنامج إلى حتسني نوعية التعليم من خالل االهتمام بتطوير القيادة في كل مدرسة من املدارس .وقد قام
بإعداد هذا البرنامج مجموعة من موظفي األونروا من مكتب لبنان اإلقليمي ومن مكتب الضفة الغربية اإلقليمي.
تعلمي مستقل ومتنوع ميكّن جميع املديرين القائمني على قيادة مدارسهم من ترقية ممارساتهم املهنية
وهو برنامج
ّ
التمعن في قيادتهم وجتربة طرق جديدة في العمل ،وتقومي أثر هذه املناحي اجلديدة.
من خالل
ّ
وتتجه النية إلى تقسيم املشاركني في البرنامج إلى مجموعات حسب املناطق التعليمية ،بحيث تضم كل
مجموعة منها مديري مدارس من نفس املنطقة .وبهذه الطريقة سيتسنى ملديري املدارس دراسة املواد املطلوبة
وتنفيذ الواجبات العملية ،وفي الوقت ذاته تبادل األفكار والتعاون مع زمالء العمل .وسيتم تيسير هذه العملية
بدعم مو ّجه من جانبكم أنتم ،أعني اخملتصني التربويني ومديري التعليم.
إضافة إلى دراسة مواد نظرية وتنفيذ واجبات عملية وأنشطة معتمدة على االنترنت ،يتضمن البرنامج عددا ً
من الزيارات الفردية الهادفة إلى تقدمي الدعم القائم على املدرسة ،حيث ستتم هذه الزيارات حتت قيادتكم أنتم
كمختصني تربويني ومديري تعليم ،وستتيح هذه الزيارات ملديري املدارس املشاركني في البرنامج اجملال لترسيخ
التعلّم الفردي لديهم ومناقشة جتربتهم مع هذا البرنامج في بيئة مساندة .وسيتم كذلك تشجيع مديري املدارس
على تشكيل مجموعات مساندة من زمالء العمل ،والقيام بزيارة املدارس األخرى في منطقتهم التعليمية.
إننا نود أن نشكر زمالءنا أعضاء فرق التأليف من إقليمي لبنان والضفة الغربية الذين شاركوا منذ البداية في تطوير
هذا البرنامج ،كما نود أن نشكركم أنتم -حضرات اخملتصني التربويني ومديري التعليم -على ما قدمتموه حتى اآلن
من مساهمات ،وعلى ما بذلتموه من وقت وجهد في دعم برنامج القيادة من أجل املستقبل كي تواصل األونروا توفير
تعليم بأعلى جودة ممكنة لطلبة مدارسها.
الدكتورة كارولني بونتفراكت
مديرة عام دائرة التربية والتعليم
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ترحيب
مرحبا ً بكم في برنامج القيادة من أجل املستقبل الذي يشكل أحد البرامج الرئيسة في استراتيجية األونروا
إلصالح البرنامج التعليمي ( .)2015-2011إن هذا البرنامج املبتكر من حيث تصميمه ومناحيه وغاياته ،مو ّجه
ملديري مدارس األونروا بهدف تطوير املهارات واملمارسات القيادية لديهم .فمن خالل تطوير قيادة تشمل جميع
نواحي العمل في كل مدرسة من املدارس ،ستتمكن األونروا من ضمان حتسن نوعية التعليم والتعلّم ،مبا يؤدي
إلى متكني املعلمني والطلبة من حتقيق أقصى إمكاناتهم .ويشكل برنامج القيادة للمستقبل خطوة رئيسة نحو
حتقيق هذه الغاية.

لمحة عامة
مت إعداد هذا الدليل ملساعدة اخملتصني التربويني ومديري التعليم على فهم مبادئ وممارسات برنامج القيادة من أجل
املستقبل ،وذلك لتمكينهم من القيام بدور رئيس في دعم مديري املدارس أثناء انتظامهم في هذا البرنامج الذي
يشكل أحد العناصر الرئيسة في استراتيجية األونروا إلصالح التعليم ،ويسعى إلى حتسني املهارات واملمارسات
القيادية في جميع مدارس األونروا.
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الغاية من الدليل

جرى تصميم هذا الدليل ليوفر لكم اإلرشاد -كمختصني تربويني ومديري تعليم -حول دوركم في دعم برنامج
القيادة من أجل املستقبل في املدارس .وفيما يلي أبرز مالمح هذا الدور:
•تنظيم لقاء حتضيري (قبلي) يهدف إلى تزويد مديري املدارس مبعلومات حول البرنامج ضمن مجموعة
املنطقة التعليمية.
•القيام بأربع زيارات دعم فردية لكل مدير مدرسة لتوفير الدعم والتوجيه القائم على املدرسة.
•املشاركة في تيسير ثالث جلسات تطوير جماعية وجها لوجه ملديري املدارس بحيث تكون خارج املدرسة.
•مراقبة مدى تقدم كل مدير مدرسة في مسار البرنامج.
•تقييم مدى إستكمال متطلبات البرنامج لكل مدير مدرسة.
أداء هذه األدوار بصورة ناجحة يتطلب درجة عالية من االلتزام املهني من جانبكم ،لكن هذه التجربة ينبغي أن تكون
جتربة مشوقة ومجزية بالنسبة لكم .إذ ستشاهدون مديري املدارس وهم يتطورون في عملهم ،وستالحظون
التغيير الذي سيطرأ على القيادة واإلدارة في املدارس ،وستواصلون في الوقت ذاته تطوير ممارساتكم املهنية .أما
طبيعة الدعم املطلوب منكم تقدميه فقد تختلف من حالة إلى أخرى ،وذلك باختالف وظيفة اخملتص التربوي عن
وظيفة مدير التعليم.
ما هي الجوانب التي يغطيها هذا الدليل؟

هذا الدليل يوفر لكم املعلومات التي تلزمكم من أجل تقدمي الدعم املركّز واملشورة واإلرشاد ملديري املدارس ،وهو
يغطي اجلوانب التالية:
•خلفية البرنامج واملنطق الذي يقوم عليه.
•مقدمة عن برنامج القيادة من أجل املستقبل.
•الغايات واألهداف التي ينطوي عليها برنامج القيادة من أجل املستقبل.
•مخرجات برنامج القيادة من أجل املستقبل.
•مبادئ برنامج القيادة من أجل املستقبل.
•هيكلية البرنامج.
•هيكلية دعم البرنامج.
•تقييم استكمال متطلبات النجاح.
أثناء انعقاد هذا البرنامج يُتوقع منكم – كمختصني تربويني ومديري تعليم -أن تتعاونوا معا ً في دعم مديري
املدارس ليتمكنوا من إكمال البرنامج بنجاح .وسيقوم اخملتصون التربويون بدعم مديري املدارس في البرنامج من
خالل زيارة املدارس حسب مواعيد ُمتفق عليها ،واملشاركة في تيسير ثالث جلسات تطوير جماعية خارج املدرسة
أثناء البرنامج ،وكذلك تقييم إكمالهم للبرنامج (بالتنسيق مع مدير التعليم).
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وسيعقد لقاء حتضيري في كل إقليم للمختصني التربويني ومديري التعليم .إن مدة هذا اللقاء التحضيري ثالثة
ُ
أيام ستتاح لكم خاللها الفرصة لتطوير وممارسة املهارات التي تلزمكم لتتمكنوا من توفير دعم مهني بنوعية
عالية ملديري املدارس املشاركني في البرنامج.
وقد يكون هذا البرنامج جديدا ً من نوعه بالنسبة ملديري املدارس املشاركني فيه ،ورمبا بالنسبة لكم أيضاً ،من
حيث أنه برنامج تعلّمي مستقل ومتنوع .وقد يجد مديرو املدارس أن الطبيعة التفاعلية ملواد البرنامج تنطوي
على أسلوب عمل مثير للتحدي لم يألفوه من قبل .ولذلك قد يشعرون أحيانا ً بالوحدة وأنهم بحاجة إلى من
يدعمهم .وعليه ،فإن هذا الدليل ،إضافة إلى اللقاء التحضيري ،سيبني متطلبات ذلك الدعم.
ولكن قبل أي شيء آخر ،نريد أن نتحدث بشيء من التفصيل عن خلفية هذا البرنامج وسياقه العاملي وعن سياقه
اخلاص بالنسبة لألونروا.
خلفية البرنامج والمنطق الذي يقوم عليه

ركزت االبحاث السابقة لتطوير هذا البرنامج على مفهوم «القيادة» ،حيث تشير هذه الكلمة إلى مجموعة
من السلوكيات واإلجراءات التي تختلف عن تلك التي ترتبط باملهام اإلدارية واإلشرافية ،كما أظهرت األبحاث أن
مديري املدارس يقومون بتغيير وحتسني أسلوبهم في ممارسة القيادة عندما يدركون العالقة املباشرة بني األفكار
اجلديدة وعملهم في املدرسة.
القيادة ليست مفهوما ً جديداً ،لكنها تتطلب منا التفكير في الفرص املتوافرة ملديري املدارس لكي ينخرطوا
في مهام عملية .بإمكان مدير املدرسة مثال ً أن يحصل على معلومات نظرية عن مشاكل البيئة ،لكن ما تعنيه
هذه املسألة يصبح أكثر وضوحا ً بالنسبة له فيما لو قام مع زمالئه ومعلميه بجولة في اجملتمع احمللي ومناقشة
احللول املمكنة للقضايا املطروحة على أرض الواقع .سيبني هذا البرنامج ،الذي يستند إلى املفاهيم املعاصرة
للقيادة ،أن القيادة واملمارسات العملية اجليدة هما مفهومان مترابطان وليسا متناقضني ،كما ينبغي أن يجري
التطور املهني بصورة نشطة وفاعلة من حيث األسلوب والطريقة .فجميعنا يعلم أن املشاركة في مناقشة
فكرة جديدة هي أكثر تشويقا ً من مجرد االستماع خلبير من اخلبراء يحدثنا عنها.
وفضال عن ذلك ،يجري العمل حاليا ً في جميع أنحاء العالم على تطوير القيادة ملديري املدارس باإلستناد إلى أدلة
تؤكد أهمية السياق الذي جتري فيه هذه العملية .فعبارة التعلّم «القائم على املوقع» تستخدم لوصف مدى
ازدياد فاعلية التعلّم عندما يتم «وضعه» في السياق العملي للتغيير والتحسني املطلوب حتقيقه ،أي في سياق
املدرسة بالنسبة ملديري املدارس .أما عبارة «مجتمع املتعلمني» فتستخدم لوصف كيف تعمل برامج التطوير
املهني األكثر جناحا ً على إتاحة الفرصة للمتعلمني للتعاون فيما بينهم من أجل حتسني ممارساتهم .إن برنامج
القيادة من أجل املستقبل ملديري مدارس األونروا قد مت بناؤه حول مفهوم «كن قائداً» وليس أن تكون مديراً .وقد
مت وضعه في السياق الذي يعمل فيه مديرو املدارس بحيث يتيح لهم العمل ضمن مجموعة من زمالء املهنة،
وكذلك مع بعض اخلبراء من خارج إطار املدرسة.
يعتبر برنامج القيادة من أجل املستقبل من املكونات الرئيسة لعملية إصالح التعليم التي يجري اآلن تقدميها
في مدارس األونروا .وكان من املهم أن يتم بناء البرنامج حول املدرسة وجميع العاملني فيها ،بحيث يتضمن في
هيكليته وأنشطته تطوير جميع مبادئ وممارسات املدرسة بأسرها.
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الوضع التعليمي الحالي في مدارس األونروا

الفرص

التحديات
إستراتيجية األونروا إلصالح التعليم تتطلب قيادة
تتمتع بالكفاية والثقة على مستوى املدرسة لدفع
عجلة التحسني.

القوة الدافعة على مستوى املدرسة سيتبعها
تغيير وحتسني على مستوى النظام بأسره.

إحساس مديري املدارس بأنهم ُمثقلون بأعباء
العمل.

سيؤدي البرنامج إلى تطوير وتنفيذ مهارات من أجل
العمل بطرق مختلفة وأكثر ذكا ًء كتوزيع القيادة
على سبيل املثال.

على إستراتيجية األونروا لإلصالح توفير تعليم
بنوعية عالية جلميع الطلبة في مدارس األونروا.

وجود التزام هائل وإيجابي لدى مديري املدارس بتوفير
تعليم بنوعية عالية جلميع الطلبة في مدارس
األونروا.

تنفيذ إستراتيجية األونروا لإلصالح وبرنامج تطوير
املعلمني القائم على املدرسة يتطلب العمل بكل
همة ونشاط من جانب العاملني في املدرسة.

الغالبية العظمى من العاملني في مدارس األونروا
تعمل بهمة ونشاط وتكرّس جهدها لتحسني
اخلبرات التعليمية للطلبة.

تنفيذ برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة
بصورة ناجحة سيتوقف على قدرة مديري املدارس
على دعم ودفع عجلة التطور املهني والتغيير.

مشاركة العاملني وتأمني انخراطهم على جميع
املستويات من خالل التطوير املهني ملديري املدارس
واملعلمني سيضمن التحسني والتغيير على مستوى
املدرسة.

ضآلة أو عدم وجود فارق مالي بني رواتب املعلمني
ومديري املدارس.

إعادة النظر في درجة مديري املدارس وترقيتهم
ميكن ربطه جزئيا ً بإكمالهم برنامج القيادة من أجل
املستقبل بنجاح.

إحساس بعض مديري املدارس بتدني قيمتهم
املهنية.

سيؤدي برنامج القيادة من أجل املستقبل إلى تعزيز
الثقة والكفاية ورفع مستوى املكانة املهنية.

احلاجة لقيادة قوية وواثقة إلحداث التحول من
التركيز على "التقومي اخلتامي" إلى املناحي
"التكوينية" التي تركز على تطوير مهارات الطلبة
في مدارس األونروا.

أثبتت مناحي التقومي التكويني أنها ذات تأثير أقوى
بعيد املدى على املهارات واالجتاهات التعلّمية ،مبا
يؤدي إلى إنتاج متعلمني ناجحني يتمتعون بفرص
توظيف أفضل.

األعمال اليومية ملديري املدارس تتعلق باإلشراف
وتطبيق األنظمة أكثر مما تتعلق بالقيادة واإلدارة .

القيادة القوية واإلدارة الفاعلة سترفع وتيرة ونوعية
التغيير من أجل التحسني.
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التحديات

الفرص

سلوكيات مديري املدارس تخضع لتأثير العادة
تبنّي منحى استراتيجي يشمل النظام بأسره لدفع
واملمارسة الدارجة بدال ً من تنفيذ التغيير واستخدام عجلة التحسني سيغير املفاهيم التقليدية عن دور
استراتيجيات حتسني املدرسة التي تركز على تعلم مدير املدرسة.
الطلبة وتقدمهم.
احلاجة للربط بني العناصر املتنوعة للتطوير املدرسي التنسيق مع املشروع األولي للغرفة الصفية
ووضعها في إطار متماسك مبا يؤدي إلى تعزيز رسائل لبرنامج التطوير املهني املستمر للمعلم القائم
على املدرسة الذي يستهدف تطوير مهارات
واستراتيجيات متماثلة.
قيمة
املشاهدة الصفية سيوفر معلومات ومهارات ّ
الستكمال برنامج التطوير املهني املستمر للمعلم
القائم على املدرسة وبرامج تطوير مديري املدارس
(مثل برنامج القيادة من أجل املستقبل وبرنامج
مديري املنشآت).
كثير من مديري املدارس لديهم فهم جيد عن نظرية البناء على املعرفة النظرية ملديري املدارس في مجال
قيادة األفراد وإدارتهم سيؤدي إلى تسارع اكتساب
قيادة وإدارة األفراد والتغيير ،لكنهم بحاجة إلى
املهارات العملية واألدوات واألساليب الالزمة إلحداث
تطوير مهارات عملية لدفع عجلة التحسني.
التغيير.
املمارسة اليومية ملديري املدارس تتركز على اإلشراف
وتطبيق األنظمة أكثر مما تتركز على القيادة واإلدارة.

التحول في املمارسة اليومية من اإلشراف وتطبيق
األنظمة إلى اإلدارة والقيادة سيوفر التوجيه
االستراتيجي الالزم لكل مدرسة للسير في عملية
اإلصالح.

كثير من مديري املدارس يشعرون أن الكم الهائل من
التدريب الذي حصلوا عليه سابقا ً لم يكن له تأثير
كبير على مواجهة حتديات دورهم.

إن تصميم وتطوير هذا البرنامج املعد خصيصا ً
حسب متطلبات الوضع احلالي يضمن حتقيق
التغيير واألثر الذي ميكن قياسه.
لقد متت مشاركة مديري مدارس ومختصني
تربويني ومديري تعليم في تصميم هذا البرنامج،
وسيشاركون أيضا ً في تقدميه لضمان مالءمته
ملتطلبات الوضع.
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مقدمة عن البرنامج
مت بناء برنامج القيادة من أجل املستقبل حول مفاهيم قيادة التغيير وإدارته وتوزيع القيادة وتطوير مهارات عملية.
املعارف األساسية لهذا البرنامج سيتم توفيرها عبر اجملمعات التدريبية ورزمة أدوات التغيير وطائفة واسعة من
مواد معتمدة على االنترنت مثل مقاطع الفيديو والعروض املتعددة الوسائط واملستندات اإللكترونية (.)PDF
سيتم توفير جلسات تطوير جماعية وجها ً لوجه لتمثيل وتطوير مناح وأساليب عملية لتعزيز املهارات القيادية
ملديري املدارس.
إضافة لذلك ،سيتم إجراء زيارات دعم فردية داخل املدرسة للتأكد من توافر الدعم لهم وإثارة روح التحدي لديهم
خالل دراستهم مواد التعلّم عن بُعد وتنفيذ الواجبات العملية الواردة في كل وحدة دراسية.
وسيتم تشجيع مديري املدارس على االلتقاء مع زمالئهم املشاركني في البرنامج من نفس املنطقة ،وذلك لتبادل
األفكار والتعاون معا ً في عملية التعلم.
ويستند البرنامج بشكل كبير إلى ما يتوافر من أدلة عاملية حول املواضيع التي يطرحها ،ويركز على ما يلي:
•كيف يقضي أجنح مديري املدارس وقتهم.
•حتسني نوعية التعليم والتعلم.
•تطوير مناح عملية لقيادة التغيير وإدارته.
•توزيع القيادة.
•تطوير مهارات عملية لتحسني القيادة ومشاركة العاملني في املدرسة.
غايات البرنامج وأهدافه
الهدف الرئيس لبرنامج القيادة من أجل املستقبل هو حتسني مهارات وممارسات القيادة للمساهمة في تطوير
عملية إصالح التعليم.
أهداف القيادة من أجل المستقبل

 .1ربط مديري املدارس برؤية وغاية ومتطلبات عملية إصالح التعليم واجتذابهم لالنخراط فيها.
 .2توجيه مديري املدارس نحو التركيز على املسؤولية واملساءلة اخلاصة بهم باعتبارهم قادة تربويني.
 .3تطوير املعرفة والفهم واملهارات العملية الضرورية ملديري املدارس ليتمكنوا من تنفيذ التغيير الالزم للتالميذ
والعاملني في مدارسهم بصورة ناجحة.
سيقوم مديرو املدارس طوال هذا البرنامج بتأمل جتربتهم اخلاصة والتفاعل مع أفكار جديدة ،والتخطيط ملناح
جديدة والعمل على تنفيذها.
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من املؤكد أن جميع مديري املدارس في األونروا يدركون الرسالة التي تتطلب منهم العمل على حتسني فرص احلياة
ألبناء الالجئني الفلسطينيني .ومن أجل حتقيق هذه الرسالة ،عليهم أن يتفهموا بصورة أفضل أهمية العمل
بإبداع وبطرق مبتكرة لتلبية الغايات التربوية لكل طالب وطالبة  ،وكل معلم ومعلمة ،وللمجتمع على نطاقه
األوسع .وعليهم أيضا ً العمل كجزء من فريق واحد يركز ُجلّ اهتمامه على رفع مستوى حتصيل جميع الطلبة
ومستوى اإلجناز للمدرسة بأسرها.
مخرجات القيادة من أجل المستقبل

 .1االلتزام الشخصي برؤية ومبادئ استراتيجية اإلصالح اخلاصة باألونروا.
 .2تعزيز استراتيجيات اإلدراك الذاتي والتفكير الذاتي واإلدارة الذاتية (كفايات الذكاء العاطفي).
 .3خطة واضحة ملراقبة ومراجعة وتقومي وحتسني أساليب التعليم والتعلّم في كل مدرسة.
 .4استراتيجيات عملية مجربة لقيادة وإدارة حتسني مستدام وناجح في جميع املدارس (األدوات واألساليب).
 .5الثقة والكفاية في مهارات التوجيه لتحسني أداء موظفي املدرسة.
 .6العضوية في مجتمع من املتعلمني.
 .7املرح واملتعة والثقة وكم هائل من األفكار.
مبادئ القيادة من أجل المستقبل

يتميز برنامج القيادة من أجل املستقبل بأنه:
•ينسجم مع استراتيجية األونروا إلصالح التعليم.
•مدعم بأبحاث عاملية رائدة.
•يركز على احللول.
•يبني على تعلّم املشاركني وجتاربهم القبلية.
•يشجع على التفكير بعقلية منفتحة.
•ميزج بني عناصر تعلمية متنوعة.
•يشجع على استخدام تكنولوجيا املعلومات (مع األخذ بعني االعتبار مدى توافرها).
•يركز على تطوير املهارات.
منحى تعلميا ً نشطا ً يشجع على املشاركة الفاعلة.
•يتبنى
ً
•يشجع على اإلبداع والتأمل وأعلى مراتب التفكير.
•يطور اإلدارة الذاتية جنبا ً إلى جنب مع املساءلة.
•يقوم على حتسني املدرسة وعلى قياس التأثير من خالل جمع أدلة تتكون بصورة طبيعية.
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هيكلية البرنامج
فكرة عامة

يتضمن البرنامج ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1أربعة مجمعات تدريبية مستقلة (تتكون من  24وحدة).
2رزمة أدوات للتغيير (تفاصيل عن أدوات عملية الجتذاب العاملني لالنخراط في عملية التغيير).
3مواد معتمدة على اإلنترنت لكل وحدة من وحدات البرنامج.
4ثالث جلسات تطوير جماعية وجها ً لوجه خارج املدرسة (يشارك في تيسيرها مختصون تربويون إلى
جانب ميسرين من كل إقليم ُمدرّبني خصيصا ً لهذه الغاية).
5أربع زيارات دعم فردية داخل املدرسة (بقيادة اخملتصني التربويني).
6جلسات دعم األقران مبشاركة مديري مدارس من نفس املنطقة.
7ملف املعلومات األولية.
8سجل التعلم.
مطول (مجمع اختياري يستند إلى البحث و التقصي يقوم املشاركون بإكماله بعد
9مجمع دراسي
ّ
إنهاء البرنامج األساسي بنجاح).
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مواد دراسية مستقلة

املواد املكتوبة في برنامج القيادة من أجل املستقبل مت صياغتها بأسلوب تفاعلي يخاطب مديري املدارس مباشرة،
وهو أسلوب يختلف عن األساليب املعتادة للمواد الدراسية .وقد حرص املؤلفون على أن يكتبوا بوضوح وأن يقدموا
شرحا ً وافيا ً لكل مفهوم رئيس .وكثير من الوحدات الدراسية حتتوي على دراسات حالة واقعية من جتارب مديري
املدارس احلاليني .وقد أخذ املؤلفون باعتبارهم أن مديري املدارس رمبا يدرسون هذا البرنامج في ظل ظروف صعبة.
ولذلك فقد حرصوا على بذل كل جهد ممكن ألن يشعر مديرو املدارس باالرتياح لدى مطالعة مواد البرنامج ،وعلى
تزويدهم بإرشادات وأفكار عملية سهلة التنفيذ.
أما مصادر املعلومات على شبكة اإلنترنت فتقدم أمثلة توضيحية ومواد إثرائية ،مع التوسع في شرح األفكار
واملفاهيم الواردة في كتيبات البرنامج .ومن املمكن إكمال البرنامج دون الدخول إلى مواقع هذه املصادر ،لكنه
يجب التنويه بأنها حتتوي على معلومات مشوقة ومحفزة على التفكير بالنسبة ملديري املدارس .كما أنها توفر
معلومات إضافية حول األفكار املطروحة ،وحتتوي على روابط مواقع أخرى على شبكة اإلنترنت للراغبني في إجراء
مزيد من البحث والدراسة.
وسيتوقع
باعتبارك مختصا ً تربويا ً أو مدير تعليم معنيا ً بالبرنامج ،فإنك ستحضر لقاء حتضيريا ً مدته ثالثة أيام.
ُ
منك أن تدرس كافة مواد البرنامج ومصادره وأن تتعرف على خلفية البحث واملطالعة .وسيتعني عليك أن تكون
واثقا ً من نفسك في دعم مديري املدارس وتوجيههم إلى مصادر معينة (شرائط فيديو ومقاالت ومصادر من
شبكة اإلنترنت) طوال مشاركتهم في برنامج القيادة من أجل املستقبل.
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المجاالت التي يركز عليها محتوى برنامج القيادة من أجل المستقبل

اجملمعات التدريبية ورزمة أدوات التغيير تبحث في جوانب مختلفة لقيادة التغيير التربوي وإدارته .كما أن جميع
مواد البرنامج تستند إلى املمارسة املتبعة حاليا ً على مستوى عاملي ،وتبني كيف ميكن تطبيق النتائج التي
توصلت إليها األبحاث والعمل على تنفيذها في سياق األونروا .وتضم مواد البرنامج في جميع أجزائها أمثلة
توضيحية تشمل صورا ً حقيقية ملدارس األونروا وموظفيها وطلبتها .حملة عامة حول اجملمعات التدريبية والوحدات
التي تتضمنها:
رزمة أدوات التغيير( :تعزيز المعارف األساسية والفهم والمهارات)
المجمع التدريبي األول :كن قائدًا
الوحدة األولى :القيادة مقابل اإلدارة
الوحدة الثانية :القيادة بهدف معنوي
الوحدة الثالثة :األخالق والقيم
الوحدة الرابعة :وضع رؤيتك وتعميمها
الوحدة الخامسة :دور مدير المدرسة  /قائد المدرسة
الوحدة السادسة :التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية
المجمع التدريبي الثاني :قيادة فريق
الوحدة األولى :معايير القيادة المدرسية
الوحدة الثانية :القائد الذكي عاطفيا
الوحدة الثالثة :أساليب القيادة واستراتيجياتها
الوحدة الرابعة :تطوير فريق عالي األداء
الوحدة الخامسة :القيادة الموزعة
المجمع التدريبي الثالث :تحسين التعليم والتع ّلم
الوحدة األولى :مشاهدة وتحسين عملية التعلم والتعليم
الوحدة الثانية :التعليم في الحاالت الطارئة
الوحدة الثالثة :قيادة وإدارة تنفيذ برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة
الوحدة الرابعة :تطوير بيئة التعليم والتعلم
الوحدة الخامسة :تطوير المناخ من أجل التعليم والتع ّلم
الوحدة السادسة :خفض نسبة التفاوت في المدرسة
الوحدة السابعة :تطوير التقييم التكويني
المجمع التدريبي الرابع :تقييم وإدارة أداء الموظفين
الوحدة األولى :إدارة األداء
الوحدة الثانية :مهارات التوجيه وطرح األسئلة
المراجع
الوحدة الثالثة :مهارات ُ
الوحدة الرابعة :تحدي األشخاص وتعريضهم للمساءلة
الوحدة الخامسة :توفير التطوير المهني لجميع العاملين
الوحدة السادسة :التقويم الذاتي للمدرسة
المجمع التدريبي الخامس ( اإلضافي ) :تطوير مجتمع من المتعلمين
الوحدة األولى :تأسيس وتعزيز شراكة مع أولياء األمور
الوحدة الثانية :االنخراط مع المجتمع
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هيكلية الوحدة

من أجل تسهيل سبل الوصول إلى املواد الدراسية املستقلة فقد مت بناء هيكلية كل وحدة بشكل متماثل مع
الوحدات األخرى ،وتشمل هيكلية الوحدة ما يلي:
• مقدمة توضح الفكرة األساسية للوحدة وحتدد جانب القيادة الذي ستعاجله.
• أهداف الوحدة مع حتديد ما الذي سيكون مديرو املدارس قادرين على فهمه أو القيام به بعد إكمال الوحدة.
• مخرجات التعلّم واملمارسة التي ترتبط بشكل وثيق بسلوكيات القيادة ملديري املدارس.
• واجب عملي يستند إلى املعرفة والفهم واملهارات التي مت تطويرها من خالل كل وحدة.
• مواد دراسة حالة كتبها بعض مديري املدارس العاملني في مدارس األونروا.
• أسئلة حتث على التأمل في سجل التعلم الشخصي.
• روابط ملواقع على شبكة اإلنترنت لغايات التوضيح وتوسيع نطاق املعرفة وتطوير املهارات.
يوجد على املوقع االلكتروني لألونروا صفحة رئيسة لبرنامج القيادة من أجل املستقبل ميكن من خاللها الوصول
إلى مصادر الكترونية إضافية لكل وحدة ،انظر في الصفحة التالية.
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مصادر معتمدة على االنترنت

حتتوي كل وحدة على مصادر تتعلق بالفكرة الرئيسة التي تعاجلها الوحدة بخصوص موضوع القيادة.

هناك اختالف من وحدة إلى أخرى من حيث طول الوحدة وعدد املصادراملرتبطة بها .ومن املتوقع أن يقضي مديرو
املدارس وقتا ً مختلفا ً في دراسة كل وحدة منها ،لكنه من املتوقع أن يستغرق البرنامج حوالي  100ساعة دراسية
على مدى ستة أشهر.
تتضمن كل وحدة واجبا ً عمليا ً على مديري املدارس القيام به (وإثبات قيامهم بذلك) من أجل إكمال البرنامج
بنجاح واحلصول على شهادة بذلك.
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هيكلية دعم البرنامج
على مدى ستة أشهر ،سيشارك في البرنامج جميع مديري املدارس من املنطقة ذاتها ،حيث ستقومون بدور
رئيس في دعم وتيسير عملية تطور املديرين وتعلمهم ،ويشمل ذلك الدعم ما يلي:
•لقاء حتضيري ملديري املدارس الذين سيشاركون في البرامج ،حيث سيعقد هذا االجتماع حتت إدارتكم مع
زمالئكم اآلخرين من اخملتصني التربويني ومديري التعليم.
•زيارة فردية أولى ملديري املدارس في مدارسهم تهدف إلى مساعدتهم على تعبئة منوذج املعلومات األولية
املطلوب تعبئته قبل االلتحاق بالبرنامج.
•ثالث زيارات فردية أخرى لدعم مديري املدارس في مدارسهم حيث ستوفرون لهم خالل تلك الزيارات املشورة
الفكرية والتوجيه ،وتناقشونهم في مدى تقدمهم في البرنامج ،وحتددون لهم مصادر معلومات إضافية،
وتقيمون مدى جناحهم في إستكمال متطلبات البرنامج ،مبا في ذلك تنفيذ الواجبات العملية البالغ عددها
ّ
 24واجباً.
•املشاركة في تيسير ثالث جلسات تطوير جماعية وجها ً لوجه -خارج املدرسة -أثناء انعقاد البرنامج على
مدى ستة أشهر ،تتعلق تلك اجللسات بأنشطة انخراط وتطوير وقياس األثر ،وتستغرق كل منها يوما ً واحداً.
•الترويج لفكرة تأسيس مجموعات دعم األقران ملديري املدارس على مستوى املنطقة.

اللقاء التحضيري للمختصين التربويين ومديري التعليم

ستتاح لكم الفرصة خالل اللقاء التحضيري لتطوير وممارسة مهاراتكم في التوجيه وتقدمي املشورة ،وكذلك
التعرف على األدوات واألساليب الالزمة لقيادة التغيير وإدارته والتي تتضمنها رزمة أدوات التغيير .وسيتم تشجيع
اخملتصني التربويني ومديري التعليم أيضا ً على التعاون والعمل معا ً إلى أقصى درجة ممكنة لدى تقدمي الدعم
ملديري املدارس ،إذ أن التنسيق وتبادل األفكار حول األمور التي أثبتت جدواها خالل جلسات تقدمي الدعم من شأنه
توفير احللول واملساندة الالزمة ملديري املدارس.
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تقييم البرنامج
حتى نكون واضحني فيما يتعلق باكمال البرنامج بنجاح  ،يتعني على مديري املدارس تقدمي ما يثبت مشاركتهم
الفاعلة في البرنامج للحصول على شهادة إكمال البرنامج .وسيتم منح الشهادة إذا اقتنعتم  -كمختصني
تربويني ومديري تعليم  -بأن مدير املدرسة قد:
• قام بتعبئة ملف املعلومات األولية في بداية البرنامج وفي نهايته .
• حضر جلسات التطوير اجلماعية وجها لوجه املتعلقة باالنخراط والتطوير وقياس األثر.
• شارك في أربع زيارات دعم فردية بقيادة اخملتصني التربويني داخل املدرسة .
• نفذ  24واجبا ً عمليا ً ترتبط بالوحدات التدريبية للبرنامج.
• قام بتعبئة سجل تعلمه الشخصي.
التفاصيل الكاملة لتقييم مدى النجاح في إكمال البرنامج متوافرة في وثيقة التعليمات اخلاصة ببرنامج
القيادة من أجل املستقبل في هذا الدليل.

التعليمات الخاصة ببرنامج القيادة من أجل المستقبل
انظر وثيقة التعليمات اخلاصة ببرنامج القيادة من أجل املستقبل ( صفحة  )18لإلطالع على املتطلبات اخلاصة
مبديري املدارس.
الخالصة
يعتبر برنامج القيادة من أجل املستقبل عنصرا ً أساسيا ً لتنفيذ استراتيجية األونروا إلصالح التعليم بصورة
ناجحة .إن هدف برنامج التطوير املهني ملديري املدارس هو حتدي التفكير الشائع حاليا ً حول األدوار واملسؤوليات،
وكذلك تعزيز قيادة التغيير وإدارته على مستوى املدرسة والغرفة الصفية .وسيتم تشجيع جميع مديري املدارس
على التركيز على القيادة وحتسني التعليم والتعلّم ،وكذلك تطوير مهارات وممارسات القيادة لدى موظفيهم .إن
دورك باعتبارك عضوا ً في كادر الدعم يعتبر دورا ً جوهريا ً في هذا اإلطار .فسوف يتعني عليك حتفيز و إثارة و دافعية
مديري املدارس وبث روح احلماس لديهم لكي يؤمنوا مبهاراتهم وقدراتهم الذاتية وتتوافر لديهم الثقة لتنفيذ
التغيير.
ومن خالل إستراتيجية إصالح التعليم ،ستتمكن األونروا من حتسني الفرص جلميع أبناء الالجئني الفلسطينيني
ومتكينهم من جتربة تعليم عالي اجلودة في مدارس تدار بصورة جيدة .شكرا ً لكم على مشاركتكم بهذا البرنامج.
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التعليمات الخاصة ببرنامج القيادة من أجل المستقبل
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قائمة المختصرات
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التطوير المهني المستمر

DE

مدير عام دائرة التربية و التعليم

e-Per

منظومة تقييم األداء اإللكترونية
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئين الفلسطنيين في
الشرق األدنى
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 .1مقدمة عن البرنامج
يعتبر برنامج القيادة من أجل املستقبل برنامجا ً تدريبيا ً مصمما ً وفقا ً لنظام التعلم املفتوح عن بعد ،يُنفّ ذ في
السياق الذي يعمل فيه مديرو املدارس  -أي في املدرسة  -ويتيح لهم اجملال للعمل مع زمالء املهنة ومع آخرين من
داخل املدرسة وخارجها.
يهدف هذا البرنامج إلى تغيير ممارسات القيادة واإلدارة في مدارس األونروا من أجل حتسني مستويات اإلجناز للطلبة
الالجئني الفلسطينيني في مدارس األونروا .إذ أن ترسيخ قوى قيادية مهنية في مدارس األونروا ً يشكل دعامة
أساسية في استراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا ،حيث أن القيادة اجليدة تسهم في االرتقاء بجودة
تعلم الطلبة ،ولهذا السبب تلتزم األونروا بالتطوير املهني املستمر ملديري املدارس .إن برنامج القيادة من أجل
املستقبل يعكس هذا االلتزام في أهدافه ومخرجاته كما هو موضح أدناه .
األهداف:

•ربط مديري املدارس واجتذاب مشاركتهم في رؤية وغاية ومتطلبات اإلصالح التعليمي الذي تقوم به
األونروا .
•توجيه اهتمام مديري املدارس للتركيز على املسؤولية واملساءلة اخلاصة بهم باعتبارهم قادة تربويني .
( انظر الدليل املرجعي ملدير املدرسة )
•تطوير املعرفة والفهم واملهارات العملية الالزمة لتنفيذ التغيير بصورة ناجحة للطلبة وللموظفني
في مدارسهم.
المخرجات:

•االلتزام الشخصي برؤية ومبادىء استراتيجية األونروا لإلصالح.
•تعزيز استراتيجيات اإلدراك الذاتي والتأمل الذاتي واإلدارة الذاتية ( .كفايات الذكاء العاطفي )
•خطة واضحة ملراقبة ومراجعة وتقييم وحتسني عملية التعليم والتعلم في كل مدرسة.
•استراتيجيات عملية مجربة لقيادة وإدارة حتسني ناجح ومستدام في املدارس ( .األدوات واألساليب )
•الثقة والكفاية في مهارات التوجيه لتحسني أداء موظفي املدرسة.
•العضوية في مجتمع من املتعلمني.
•املرح واملتعة والثقة وأفكار عديدة ومتنوعة.
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 .2تنفيذ البرنامج
أ .يستهدف هذا البرنامج جميع مديري مدارس األونروا ،وسيتم تنفيذه على مدى سنتني .يتألف البرنامج من
ثالث مراحل؛ مدة كل مرحلة منها ستة أشهر أي أنها تغطي سنة دراسية واحدة .حتدد إدارة التعليم في كل
ميدان املنطقة التعليمية ووقت تنفيذ برنامج تطوير القيادة من أجل املستقبل الذي سيبدأ في عام 2013
وينتهي مع نهاية عام .2014
ب .سيتم تنفيذ البرنامج على مستوى املنطقة التعليمية ،وهذه نقطة هامة حيث أن البرنامج يهدف إلى تعزيز
نظام الدعم املهني باإلضافة إلى تطوير مديري املدارس مهنياً ،لهذا يعد تنفيذ البرنامج على مستوى املنطقة
التعليمية كلها وليس على مستوى املدرسة فقط أمرا ً ضروريا ً وهاماً ،فبهذه الطريقة ينخرط جميع مديري
املدارس جنبا ً إلى جنب مع كادر الدعم في تنفيذ البرنامج في الوقت ذاته ،مما يرسخ تأثير البرنامج ويعزز
فاعليته.

 .3المشاركة في البرنامج
 1 .3الفئة المستهدفة

أ .املنتفعون األساسيون من برنامج القيادة من أجل املستقبل هم جميع مديري مدارس األونروا العاملني في
اخلدمة.
 2 .3تعليمات المشاركة في البرنامج

أ .يستهدف البرنامج جميع مديري مدارس األونروا بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية أو التربوية ( تشمل
الفئة املستهدفة حملة الدرجة اجلامعية في اإلدارة التربوية ) وسنوات خدمتهم ودرجاتهم الوظيفية ،فقد
صمم البرنامج بطريقة يستفيد منها جميع مديري املدارس بغض النظر عن خبراتهم ومؤهالتهم العلمية
أوالتربوية ،وتؤدي إلى تطويرهم مهنيا ً سواء أكانوا يتمتعون باخلبرة أم ال ،كما أن البرنامج يشجع املديرين ذوي
اخلبرة على دعم زمالئهم األقل خبرة.
ب .تنعكس وتوثق مشاركة املدير في البرنامج ومدى تقدمه وحاالت التأجيل والتأخير في تقرير تقييم أدائه
السنوي (التقييم اإللكتروني  )e-PERألن سياسة إدارة األداء تؤكد على االلتزام بالتطوير املهني.
ج .يحصل جميع مديري املدارس الذين استكملوا متطلبات هذا البرنامج بنجاح على شهادة مصدقة من األونروا
تفيد بذلك.
د .ترسل صورة من شهادة اكمال البرنامج إلى دائرة املوارد البشرية في امليدان لتحفظ في امللف الرسمي للمدير.
هـ بعد إكمال البرنامج بنجاح ،سيحصل مديرو املدارس على فرصة اعتماد دراسهتم من جامعة إدج هيل في
1
اململكة املتحدة .وبإمكان من يرغب منهم في مواصلة الدراسة العليا أن يستخدم شهادة استكمال البرنامج
ليتم اعفاؤه من 30ساعة معتمده لدراسة برنامج املاجستير في التعليم.

_________________________________________________________________________
ضمن سياسة المعلمين ،تعتبر دائرة التربية والتعليم الشهادة متطلبًا أساسيًا للتقدم في المسار الوظيفي
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 3 .3إدارة ومراقبة المشاركة في برنامج القيادة من أجل المستقبل

يشكل دعم املديرين املشاركني في البرنامج جزءا ً رئيسا ً من تصميم هذا البرنامج املعد وفقا ً لنظام التعلم
املفتوح عن بعد ،ويتمثل دوراخملتص التربوي /مدير التعليم في:
•توفير هذا الدعم ملديري املدارس ومساعدتهم على استكمال متطلبات هذا البرنامج الهام.
•الدعم واإلرشاد والتوجيه عند اللزوم.
•حتفيز وتعزيز التغيير.
•توفير املساعدة العملية.
•التأكد من استكمال الدراسة والواجبات العملية.
•التحقق من اكمال البرنامج بنجاح ملديري املدارس املشاركني فيه.
داعم ملديري املدارس وليس تفتيشيا ً عليهم .هذا باإلضافة
استشاري
وهكذا فإن دوراخملتص التربوي /مدير التعليم
ٌ
ٌ
إلى أن املعلومات املتعلقة بتقدم مديري املدارس في البرنامج ،أو تأجيلهم االلتحاق به سيتم تضمينها في تقرير
تقييم األداء السنوي ملدير املدرسة (التقييم االلكتروني .)e-PER
 1 .3 .3االنسحاب من البرنامج أو إلغاء المشاركة فيه

يستطيع مدير املدرسة االنسحاب من البرنامج في احلاالت التالية:
أ .يحق ملن سيتقاعد من مديري املدارس خالل سنة من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج عدم املشاركة فيه.
ب .في حال حدوث ظروف شخصية غير متوقعة حتول دون مشاركة املدير في البرنامج ،يجب أن تُناقش هذه
الظروف مع اخملتص التربوي  /مدير التعليم ثم تُرفع إلى رئيس برنامج التعليم في امليدان للنظر فيها .على
اخملتص التربوي  /مدير التعليم العمل على تلبية احتياجات ذلك املدير.
ج .ال يسمح للمدير املطرود من اخلدمة في أثناء فترة تنفيذ البرنامج االستمرار في البرنامج.
 2 .3 .3دورة تأهيل مديري المدارس في أثناء الخدمة والمشاركة في برنامج القيادة من أجل
المستقبل

يحق ملديري املدارس امللتحقني بدورة تأهيل مديري املدارس في أثناء اخلدمة ( )HTعدم املشاركة في برنامج القيادة
من أجل املستقبل ،كما يحق لهم املشاركة في البرنامجني معا ً إذا كان املدير يشعر أنه قادر على حتقيق متطلبات
الدورة والبرنامج معاً.
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 .4إكمال البرنامج
 1 .4استكمال متطلبات البرنامج بنجاح

إن برنامج القيادة من أجل املستقبل هو برنامج تعلم ذاتي ،لكنه يتضمن أيضا ً عدة جلسات تطوير جماعية
وجها ً لوجه ينبغي على مدير املدرسة حضورها ،باإلضافة إلى حضور لقاء قبلي يعقد في املنطقة قبيل بدء
البرنامج ،وتشمل هذه اجللسات ما يلي:
•أربع زيارات دعم فردية داخل املدرسة مع اخملتص التربوي /مدير التعليم.
•ثالث جلسات تطوير جماعية وجها ً لوجه خارج نطاق املدرسة.
وهناك أنشطة دعم اختيارية تشمل:
•جلسات دعم األقران.
•زيارات ملدارس في املنطقة احمللية.
إن املشاركة في زيارات الدعم الفردية األربع داخل املدرسة وفي جلسات التطوير الثالث خارج املدرسة تعتبر من
أهم معايير استكمال متطلبات برنامج القيادة من أجل املستقبل.

 2 .4حاالت الغياب

أ .إذا غاب املدير عن حضور إحدى زيارات الدعم الفردية داخل املدرسة ،ميكن تعويضها بالتنسيق مع اخملتص
التربوي  /مدير التعليم .وإذا غاب عن حضور إحدى جلسات التطوير اجلماعية وجها ً لوجه خارج املدرسة  ،عليه
محاولة حضور جلسة بديلة في منطقة أخرى وذلك بالتنسيق مع اخملتص التربوي /مدير التعليم .وإذا تعذ ّر
ذلك ،على املدير أن يطلب من اخملتص التربوي /مدير التعليم والزمالء اآلخرين في اجملموعة الدراسية أن يشرحوا
له ما فاته من محتوى البرنامج.
ب .إذا غاب املدير عن املشاركة في أكثر من جلسة من جلسات التطوير سواء داخل املدرسة أم خارجها لن يتم
منحه شهادة اكمال برنامج القيادة من أجل املستقبل(.الرجاء الرجوع إلى امللحق األول  :منوذج االستكمال
الناجح ملعرفة املزيد من التفاصيل).
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 3 .4حاالت التأجيل والتأخير

شجع املديرون حديثو التعيني الذين فاتهم االلتحاق بالبرنامج منذ بدايته على االنضمام للبرنامج في حال
أ .ي ُ َ
ميض أكثر من شهر واحد من بدء تنفيذ البرنامج ،وسيوفر لهم اخملتص التربوي/مدير التعليم دعما ً إضافي
لم ِ
لتسريع دراسة ما فاتهم من موضوعات والتمكن من اللحاق بزمالئهم .باإلضافة لذلك ينبغي تشجيع
املشاركني اآلخرين على توفير الدعم الالزم لزمالئهم حديثي التعيني .وإذا قرر املدير اجلديد عدم املشاركة في
البرنامج ،فإن قراره سيوثق في تقرير تقييم األداء السنوي اخلاص به ( التقييم اإللكتروني .)e-PER
ب .يحق للمدير الذي يضطر إلى تأجيل مشاركته في البرنامج نتيجة لظروف شخصية خارجة عن إرادته (مثل
إجازة األمومة أو مرض خطير) أن يتقدم بطلب إعفاء من االلتحاق بالبرنامج بتعبئة منوذج اإلعفاء وتقدميه
للمختص التربوي /مدير التعليم  ،حيث سيقوم اخملتص التربوي  /مدير التعليم مبناقشة مدير املدرسة وإبالغ
رئيس برنامج التعليم في امليدان باحلل الذي مت التوصل إليه.
ستتم مساعدة أي مدير مدرسة يضطر إلى تأجيل مشاركته في البرنامج ،وذلك من خالل إيجاد طرق بديلة
الستكمال البرنامج (مثالً :االنضمام الحقا ً إلى مجموعة أخرى من مديري املدارس الذين يدرسون البرنامج
في منطقة أخرى ،أو االجتماع مع مدير مدرسة من الدفعة ذاتها ليبحث معه مواضيع الدراسة والتقدم في
البرنامج) .كما ميكن تنظيم جلسات تعويضية قد تكون على مستوى املدرسة و/أو املنطقة و/أو امليدان ،ويعود
القرار في ذلك إلى رئيس برنامج التعليم في امليدان.
ج .على مديري املدارس الذين يؤجلون املشاركة في برنامج القيادة من أجل املستقبل لألسباب الواردة أعاله أن
يستكملوا دراسة البرنامج حتى نهاية عام  ،2014وإال سيتم تضمني عدم استكمالهم للبرنامج في تقرير
تقييم األداء السنوي (التقييم اإللكتروني  )e-PERوفي ملف املوارد البشرية اخلاص باملدير.

 4 .4استكمال متطلبات البرنامج في الظروف االستثنائية

أ .في احلاالت التي يكون املدير قد نفذ فيها أكثر من نصف متطلبات البرنامج كأن يكون قد أنهى دراسة
مجمعني تدريبيني أو أكثر وحضر جلسات الدعم ذات الصلة باجملمعات التدريبية ،ثم مت نقله إلى:
 )1وظيفة ليست في مجال التعليم :يحق للمدير االستمرار في البرنامج على أن تتم مناقشة ذلك مع املدير
واخملتص التربوي ومدير التعليم قبل رفع حالته إلى رئيس برنامج التعليم في امليدان.
 )2مدرسة أخرى من مدارس األونروا في منطقة يتم فيها تنفيذ برنامج القيادة من أجل املستقبل :بإمكان
املدير أن يكمل البرنامج في مدرسته اجلديدة.
 )3مدرسة أو منطقة تعليمية أخرى ال يتم تنفيذ البرنامج فيها :يحق للمدير االستمرار في البرنامج وحضور
جلسات الدعم التي تتم في املنطقة التي كان يعمل فيها قبل نقله ،على أن تتم مناقشة ذلك مع اخملتص
التربوي ومدير التعليم قبل رفع هذه احلالة لرئيس برنامج التعليم في امليدان للنظر فيها.
ب .يحق للمدير الذي يترك وظيفته في مدرسة من مدارس األونروا ،باستثناء حاالت الطرد ،االستمرار باملشاركة
في البرنامج على أن تتم مناقشة ذلك مع اخملتص التربوي ومدير التعليم في املنطقة قبل رفع هذه احلالة
لرئيس برنامج التعليم في امليدان للنظر فيها.
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 5 .4االمتناع عن المشاركة في البرنامج

يجب تشجيع جميع مديري املدارس على املشاركة في البرنامج .في حال امتناع مدير املدرسة عن املشاركة في
برنامج القيادة من أجل املستقبل ينبغي مناقشة أسباب ذلك مع اخملتص التربوي ومدير التعليم في املنطقة
كي يتمكن املدير واإلدارة على حد سواء من فهم ظروف ذلك االمتناع وعواقبه ،فإن استمر املدير باالمتناع عن
املشاركة ،يتعني عليه تقدمي رسالة خطية إلى رئيس برنامج التعليم في امليدان يوضح فيها أسباب ذلك االمتناع
بالتفصيل .وسيتم تسجيل رسالة االمتناع عن املشاركة بالبرنامج في تقرير تقييم األداء السنوي للمدير ثم
ترفع إلى دائرة املوارد البشرية في األونروا إلدراجها في امللف اخلاص باملدير.
 .5تقييم اإلكمال الناجح لبرنامج القيادة من أجل المستقبل
 1 .5سياسة التقييم

أ .يتمركز التقييم حول املمارسات املهنية ملدير املدرسة وليس حول امتحان نظري أو رسمي.
ب .تعتمد نتيجة التقييم على استكمال املدير ملتطلبات البرنامج أو عدم استكمالها ،وليس النجاح أو الرسوب.
ج .يستند التقييم على تقدمي دليل من جانب املدير وعلى تقييمه الذاتي ،ولكن قرار إصدار شهادة استكمال
متطلبات البرنامج يعود إلى اخملتص التربوي الذي ساند املدير في هذا البرنامج ،وذلك بالتنسيق مع مدير
التعليم في املنطقة.
د .يحصل جميع مديري املدارس الذين استكملوا متطلبات البرنامج بنجاح على شهادة استكمال متطلبات
البرنامج مصدقة من األونروا ،كما ويتم تضمني استكمالهم للبرنامج في تقرير تقييم األداء السنوي للمدير
( التقييم اإللكتروني  ) e-PERويرفع لدائرة املوارد البشرية في امليدان لتضمينه في امللف اخلاص مبدير املدرسة.

 2 .5أنشطة وإجراءات التقييم

يستند تقييم استكمال متطلبات البرنامج ونيل الشهادة على ما يلي :
أ .ملف اإلجنازات /البورتفوليو وملف املعلومات األولية
 )1يجب أن يحتوي ملف اإلجنازات/البورتفوليو على دليل لتخطيط املدير وتنفيذه وتقييمه ملا مجموعه 24
واج ًبا عمليا ً بواقع واجب عملي واحد من كل وحدة من وحدات البرنامج ،حيث يتعني على املدير وضع نسخة
في ملف اإلجنازات من أي دليل مناسب بخصوص تلك الواجبات.
 )2على املدير أن يبدأ بجمع املعلومات منذ بداية فترة دراسة البرنامج وطوال تلك الفترة إلظهار مدى التقدم
الذي أحرزه انطالقا من ملف املعلومات األولية.
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تقع على عاتق مدير املدرسة مسؤولية تضمني جميع الوثائق املطلوبة في ملف اإلجنازات وملف املعلومات األولية،
وإن لم يكن املدير متاكدا ً من الوثائق املطلوبة عليه استشارة اخملتص التربوي /مدير التعليم أو التشاور مع زمالئه
حول ذلك.
يسلم املدير ملف اإلجنازات وملف املعلومات األولية بشكل رسمي إلى اخملتص التربوي  /مدير التعليم لتقييمه
في زيارات الدعم الفردية التي تتم داخل املدرسة في نهاية كل فصل دراسي ( بعد انتهاء منتصف املدة؛ أي بعد
إنهاء دراسة اجملمعني التدريبيني األول والثاني ،وفي نهاية املدة؛ أي بعد إنهاء دراسة اجملمعني التدريبني الثالث
والرابع) ،حيث يساعد تقييم منتصف املدة اخملتص التربوي /مدير التعليم على حتديد املشاكل احملتملة وميكّنه
من تقدمي املزيد من املساعدة ملديري املدارس الذين يطلبونها .إن ملف اإلجنازات وملف املعلومات األولية هو ملك
يطلع عليه مدير التعليم/اخملتص التربوي للتأكد من تقدمي الدعم املناسب لكل
ملدير /قائد املدرسة ولكن ميكن أن ّ
مدير في تعلمه وتقدمه في التعلم .وينبغي استخدام ملف اإلجنازات وملف املعلومات األولية وسجل التعلم
خالل زيارات الدعم الفردية داخل املدرسة إلظهار مدى انخراط مدير املدرسة وتقدمه في برنامج القيادة من أجل
املستقبل.
ب .يشكل سجل التعلم الشخصي الذي يتضمن تأمالت املدير جزءا ً من التقييم ،فخالل فترة الدراسة يتم
تشجيع مديري املدارس على التأمل في املوضوعات التي متت دراستها ودراسات احلالة وواجبات القيادة وأنشطتها
شخصيا كذلك
ورغم أن هذا اجلزء التأملي من البرنامج يع ّد محورا ً أساسيا ً في تصميم البرنامج ،إال أنه يعتبر
ً
وبالتالي ال ينبغي على اخملتص التربوي  /مدير التعليم أن يصر على قراءة املالحظات املكتوبة في السجل أو أن
يقيم محتواها الفعلي كونها تأمالت شخصية ،لكن على مدير املدرسة أن يؤكد أنه قد وظف هذا السجل
ّ
كأداة للتأمل الذاتي.
ج .إن حضور جلسات تقييم منتصف املدة ونهايتها مع اخملتص التربوي/مدير التعليم سيؤخذ بعني االعتبار في
عملية التقييم الكلية.
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الشكل ( )1أنشطة وإجراءات تقييم برنامج القيادة من أجل المستقبل
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الملحق األول :نموذج التحقق من استكمال متطلبات برنامج القيادة من أجل المستقبل
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ينبغي أن يتم إعداد أدلة مناسبة تبني تنفيذ كل واجب من الواجبات العملية وتقدميها للمختص التربوي  /مدير
التعليم في املنطقة ضمن ملف اإلجنازات/البورتفوليو ،وذلك خالل زيارات الدعم الفردية داخل املدرسة .ويجب
االحتفاظ مبلف املعلومات األولية وحتديثه بأدلة حول مدى التقدم في األداء املدرسي .وعلى اخملتص التربوي  /مدير
التعليم في املنطقة أن يقوم أيضا ً بالتأكد من استخدام سجل التعلم لغايات التأمل الذاتي.
قائمة رصد تنفيذ الواجبات العملية:
 1 .1احتفظ بسجل لتحليل كيف تقضي وقتك في المدرسة.
 2 .1تأمل في أولويات مدرستك واستخدم أداة تحديد األولويات.
 3 .1اعمل مع الموظفين إلنتاج أو لمراجعة مدونة السلوك.
 4 .1خطط لتنفيذ وتيسير جلسة حول «رؤية المدرسة» مع فريق العمل.
 5 .1حلل بالتفصيل أحد أيام عملك وقارنه مع الوصف الوظيفي الخاص بك .
اختر أداتين أو ثالث من رزمة أدوات التغيير الستخدامها لمشاركة الموظفين في عملية التفكير
6 .1
والتخطيط االستراتيجي.
أكمل تأملك الذاتي حول أدائك مقارنًا ذلك بالكفايات الخاصة بمدير المدرسة في األونروا ،
1 .2
محددًا مواطن القوة الحالية لديك والمجاالت التي تحتاج مزيدًا من التطوير.
استخدم أسلوب مخاطبة الذات ومبادئ الذكاء العاطفي لتطوير ناحية معينة من كفايتك
2 .2
العاطفية.
اعمل مع أحد المعلمين لديك لتمكينه من استخدام أداة أو اثنتين من رزمة أدوات التغيير مع
3 .2
مجموعة من الموظفين.
 4 .2صمم ونفذ خطة عمل لتطوير فريق تقوده أنت.
 5 .2وزع ثالث من المهمات الرئيسة في المدرسة و أوكل قيادتها إلى أعضاء من الموظفين لديك.
أكمل ثالث مشاهدات صفية مستخدمًا معايير مشتركة واكتب مالحظاتك عن جلسات
1 .3
التغذية الراجعة وتأثيرها.
 2 .3صمم خطة للحفاظ على سير العمل في مدرستك أثناء الحاالت الطارئة .
احتفظ بسجالت دعمك للمعلمين الملتحقين ببرنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم
3 .3
على المدرسة.
 4 .3ابتكر ونفذ خطة لتطوير المجاالت التي تم تحديدها لتحسين البيئة المادية للمدرسة.
 5 .3صمم ونفذ خطة لقياس المناخ العاطفي للمدرسة وحدد أولويات تحسين مناخ الغرفة الصفية.
 6 .3خطط وجهز وقدم تدقيق شامل لمخرجات طلبة المدرسة في موضوع محدد.
صمم قائمة رصد تحتوي على أساليب مختلفة للتقييم التكويني ليستخدمها المعلمون في
7 .3
تخطيطهم للدروس.
 1 .4صمم ونفذ خطة لسياسة تقييم شامل للمدرسة ومخطط تفصيلي لها.
استخدم مهارات التدريب والتوجيه لدعم تطوير أحد الموظفين مع أخذ مالحظات حول كل
2 .4
جلسة توجيهية وتأثيرها عليه.
 3 .4اعمل مع ثالثة معلمين لتحديد أهداف مناسبة ومثيرة للتحدي ومتباينة بخصوص إدارة األداء.
خطط ونفذ محادثة مثيرة للتحدي مع أحد الموظفين لديك بحيث ترفع من مستوى التوقعات
4 .4
لديهم وتضعهم موضع مساءلة.
 5 .4صمم خطة مدرسية شاملة من أجل التطوير المهني المستمر.
 6 .4جهز تقريرًا تقويميًا لمدرستك لتقديم معلومات حول وضعها الحالي.
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