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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء
الفعالة
اإلطار المرجعي لالعتماد األكاديمي :المعايير المحدّثة للمدرسة
ّ
يف إطــار تعديــل مناهجنــا التربويــة وتطويرهــا وتجديدهــا ،وإيمانــا منــا بــأن التربيــة تبقــى األســاس الراســخ لبنــاء –
وإعــادة بنــاء – اإلنســان والمجتمــع والوطــن والمســتقبل األفضــل ،عمدنــا يف المركــز التر بــوي للبحــوث واإلنمــاء اىل
وضــع عــدد مــن األطــر المرجعيــة الضرور يــة لمثــل هــذا البنــاء الراســخ.
وألن المدرســة نــواة تكويــن الطاقــات البشــرية وقــادة المســتقبل ،وانطالقــا مــن اعتبارهــا وحــدة التغييــر األساســية،
حــدة ومحـدّدة للوقــوف علــى األداء المدرســي وتطو يــره وعلــى مــدى فعال ّيتــه وجــودة أدائــه
ولضــرورة إيجــاد آل ّيــة مو ّ
الفعالــة ومعاييرهــا ،جــاء يف صــدارة هــذه األطــر
وقدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه ،وبغيــة تحديــد مواصفــات المدرســة
ّ
الفعالــة».
المرجع ّيــة « اإلطــار المرجعــي لالعتمــاد األكاديمــي :المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة
ّ
هــذا اإلطــار المرجعــي الــذي يصــدر عــن المركــز التر بــوي للبحــوث واإلنمــاء ثمــرة جلســات تفك ّر يــة فرديــة وجماعيــة
الفعالــة يف الهيئــة األكاديميــة المشــتركة /قســم اإلدارة
وجهــود نوعيــة مباركــة بذلتهــا لجنــة تفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
التربويــة ،يف إطــار برنامــج دعــم توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان .S2R2
يتألّــف هــذا اإلطــار المرجعــي مــن ثالثــة أجــزاء :األ ّول دراســة تحليليــة وضعــت اإلطــار المفاهيمــي وخلصــت اىل تحليــل
واســتنتاجات وتوصيــات .أمــا الجــزء الثــاين فجــاء بعنــوان « :اإلطــار المرجعــي لالعتمــاد األكاديمــي :المعاييــر المح ّدثــة
الفعالــة» ،وفيــه تفصيــل لمرتكــزات اإلطــار .وقـدّم الجــزء الثالــث دليــا للمصطلحــات والمفاهيــم وتصـ ّورا
للمدرســة
ّ
لخطــة إجرائ ّيــة لالعتمــاد األكاديمــي.
ّ
فمهمــة ومفيــدة تسـ ّ
ـتحق التنويــه ،ومــن
أمــا االســتنتاجات والتوصيــات التــي خلــص إليهــا هــذا اإلطــار المرجعــي
ّ
أبرزهــا:
الفعالة:
أ ّوال -من ناحية معايير المدرسة
ّ
•إســهام هــذه المعاييــر يف التحســين المدرســي ترجمــة لرؤيــة التربيــة والتعليــم ورســالتهما مــن منظــور المركــز
التر بــوي ووزارة التربيــة والتعليــم العــايل ،ويف دعــم عمل ّيــة التعليــم والتعلّــم ،والتطو يــر المهنــيّ المســتمر ،وتوفير
ظــروف الرفــاه المدرســي ،وترســيخ ثقافــة التقويــم الــذايت ،والشــرا كة المجتمعيــة ،والحــرص علــى التعليــم
الرقمــي وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،يف إطــار الجــودة الشــاملة.
•بناء المعايير على القيم من مساءلة وعدالة وتكافؤ فرص واحترام االختالف.
•تركيــز المعاييــر علــى تنميــة المتعلّــم علــى صعيــد تحســين التحصيــل التعلّمــي ،وتعز يــز التفكيــر النقــدي ودعــم
االبتــكار واإلبــداع ،وعلــى صعيــد تنميــة الشــخصية القياديــة االجتماع ّيــة.
ثانيا -من ناحية االعتماد األكاديمي:
•ارتقــاء بجــودة التعليــم ،والتقويــم الشــامل للمدرســة بنــاء علــى إعــادة نظــر يف اإلجــراءات التطبيقيــة وتحديــد نقــاط
القـ ّوة والضعــف ،وضبــط جــودة التعليــم لضمــان كفــاءة مخرجاتــه.
وتحمــل المســؤولية
•دعــم المدرســة مــن حيــث التطويــر المهنــي لموظفيهــا المبنــي علــى الحاجــات والتطلّعــات،
ّ
الجماعيــة لتطويــر المدرســة باتجــاه العالميــة ،واعتبــار تمهيــن التعليــم معبــرا إلزاميــا لهــذا التطو يــر المهنــي
المنشــود.
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جهات العالمية
ثالثا -من ناحية التو ّ
•أهميــة المعاييــر المســتخرجة للتحســين المدرســي ،وتوفيــر مســتلزمات الرفــاه المدرســي ،وإعطــاء التقويــم دوره
الكامــل يف التطويــر التر بــوي.
•االســتناد اىل معاييــر الجــودة مــن خــال االعتمــاد األكاديمــي يف تحديــد كفــاءة المدرســة ،للعمــل علــى تطويرهــا،
وضمــان جــودة نواتجهــا.
رابعا  -على صعيد لبنان
الفعالــة لتحســين المدرســة ( ،)2012مــع الحاجــة اىل تحديثهــا
المهمــة لمعاييــر المدرســة
•االنطــاق مــن الوثيقــة
ّ
ّ
مــن حيــث إعــادة النظــر ببعــض المعاييــر وإضافــة بعــض معاييــر جديــدة ،وتعديــل بعــض المجــاالت تماشــيا مــع
المســتجدات وواقــع الحــال الجديــد ،وبخاصــة بعــد التعلّــم مــن بعــد ،ومــا فرضتــه جائحــة كوفيــد  19مــن تغ ّيــرات
وانعكاســات ســلبية علــى التحصيــل التعلّمــي.
جهــات العالميــة يف مجــاالت
اســتنادا اىل مــا ســبق ،واىل التوصيــات حــول معاييــر المدرســة
ّ
الفعالــة ،واألخــذ بالتو ّ
القيــادة المدرســية وتمهيــن التعليــم ،وبنــاء التعلّــم  ،والبيئــة المدرســية ،والشــرا كة المجتمعيــة ،والتعلّــم الرقمــي
والتكنولوجيــا ،وإىل التوصيــات حــول االعتمــاد األكاديمــي كأداة ضبــط للجــودة وكفــاءة المخرجــات ،وعــدم االكتفــاء
بالتعليــم النظامــي بــل تجــاوزه اىل األنشــطة التربويــة والثقافيــة واالجتماعيــة يف تنميــة شــخصية المتعلــم ،وتوفيــر
رفاهــه وممارســة التقويــم الصحيــح بأنواعــه كافــة ،مــن غيــر حصــره بنتائــج االمتحانــات الرســمية ،يق ـدّم اإلطــار
الفعالــة فرصــة للنهــوض بالتربيــة والتعليــم ،وإعــادة بنــاء مــا تص ـدّع .ومواجهــة تح ّديــات
المرجعــي حــول المدرســة
ّ
المســتقبل.
نش ـ ّد علــى أ يــدي أعضــاء اللجنــة التــي أنجــزت هــذا اإلطــار المرجعــي وعلــى أ يــدي العامليــن يف غيرهــا مــن اللجــان،
ونثمــن عاليــا إســهامهم يف العمــل علــى التطويــر والتجديــد ،علــى الرغــم مــن الموجــات الســلبية حولنــا يف المجتمــع،
ّ
والتيئيســية أحيانــا ،يف أداء رســالتنا التربويــة بمواجهــة صعوبــات ومشــكالت غيــر مســبوقة .ال يــأس يف كتــاب
التربوييــن ،بــل مز يــد مــن الصمــود الرجــايئ والتصميــم علــى صناعــة الغــد األفضــل.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة هيام إسحق
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كلمة رئيس قسم اإلدارة التربو يّة

عالمنــا اليــوم يف حالــة تغ ّيــر دائــم ومســتم ّر ،ويوا كــب هــذا التغ ّيــر تط ـ ّور متســارع علــى صعيــد المعرفــة والتواصــل
جهــات
والتكنولوجيــا والجــودة ،وتحديّــات عديــدة ومتن ّوعــة ،وانطال ًقــا مــن مبــدأ التطويــر التر بــويّ وموا كب ـ ًة للتو ّ
أن المدرســة هــي وحــدة التّطويــر يف المجتمعــات ،كان ال بـ ّد مــن وضــع «اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد
العالم ّيــة ،وحيــث ّ
الفعالــة».
األكاديمــيّ :المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة
ّ
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ انطال ًقــا مــن معاييــر الجــودة ّ
الشــاملة
هــذا اإلطــار المرجعــيّ يح ـدّد معاييــر المدرســة
ّ
وخطــة تطويــر
السياســات التربو يّــة والنظــام التّر بــويّ يف لبنــان
ومــن ّ
ّ
أن التطويــر يبــدأ بالمدرســة ،وهــو ينســجم مــع ّ
منهــاج التعليــم العــا ّم مــا قبــل الجامعــي ،ويوا كــب االتّجاهــات التربويّــة الحديثــة واألطــر المرجع ّيــة العالم ّيــة لالعتمــاد
األكاديمــيّ ،وهــو مبنــي علــى مــا تـ ّ
ـم إنجــازه علــى صعيــد وزارة التربيــة والتعليــم العــايل يف لبنــان والمركــز التر بــويّ
ّ
ّ
ّ
للبحــوث واإلنمــاء ،آخ ـ ًذا بالحســبان واقــع المدرســة اللبنان ّيــة والتّطلعــات التّربو يّــة الهادفــة يف مــا يتعلــق بالجــودة
ـكل المعن ّييــن بالشــأن
والتّقويــم الدّاخلــيّ للمدرســة وال ّرفــاه المدرســيّ ،حيــث يش ـك ّل وثيقــة إدار يّــة تنظيم ّيــة لـ ّ
خصوصــا.
عمومــا ،وبــاإلدارة التربويّــة والمدرس ـ ّية
ً
ً
التر بــويّ

االعتمــاد األكاديمــيّ ،وهــو إجــراءات التّقويــم المبنــيّ علــى الجــودة لضمانهــا ،يخــدم المدرســة يف الكشــف عــن مواطــن
وعما يحتاج إىل دعم أ كثر أو تحسين أو تطوير للوصول إىل التّم ّيز يف تحصيل المتعلّمين وبناء شخص ّيتهم
الق ّوة
ّ
ونم ّوهــم ّ
الشــخصيّ واالجتماعــيّ ّ
ّ
والســليم .كمــا يهــدف إىل االرتقــاء بجــودة التعليــم والتطو يــر المدرســيّ
الصحــيّ
وترســيخ ثقافــة التّقويــم ال ـ ّذايتّ والتطويــر المهنــيّ المســتم ّر وتعز يــز التّواصــل وتفعيــل ّ
الشــرا كات المجتمع ّيــة
الســياق
وتعز يــز التّعلّــم ال ّرقمــيّ .فالحديــث لــم يعــد مقتصـ ًرا علــى معاييــر نظر يّــة بــل علــى معاييــر تـ ّ
ـم توظيفهــا يف ّ
التّر بــوي ويف الممارســة اإلدار يّــة يف المــدارس داخــل لبنــان وخارجــه.
اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ ،هــو نتيجــة تضافــر جهــود وتعــاون فر يــق عمــل لجنــة مشــروع تفعيــل معاييــر
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة يف قســم اإلدارة التّربويّــة يف
المدرســة
ّ
الهيئــة األكاديم ّيــة المشــتركة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــال برنامــج دعــم مبــادرة توفيــر التّعليــم
لجميــع األطفــال يف لبنــان ( ،)S2R2كمــا هــو نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فر يــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء التّربويّيــن
يف جميــع مياديــن القطــاع التّر بــويّ واإلدارة التّربويّــة واالعتمــاد األكاديمــيّ.
ـب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى اإلنتــاج وال ّتعــاون وال ّتشــارك بيــن
وبفضــل ّ
كل هــذا ّ
الســعي والمجهــود وحـ ّ
أعضــاء الفر يــق ودعــم رؤســاء المركــز التّر بــويّ المتواليــن علــى س ـدّة ال ّرئاســة يف خــال األعــوام  2020و2021
مهمــة علــى طر يــق التّنميــة والتّطويــر
و ،2022وبفضــل برنامــج  S2R2صــدر هــذا اإلطــار المرجعــيّ ،وهــو يعـ ّد خطــوة
ّ
عمومــا والمدرس ـ ّية
المهنــيّ واإلداريّ والمدرســيّ يف لبنــان ،وال ب ـ ّد مــن أن يقطــف المعن ّيــون يف اإلدارة التربو يّــة
ً
خصوصــا ،والمعلّمــون واألهــل والمتعلّمــون ثمارهــا.
ً
الصدق ّيــة يف العمــل والحرف ّيــة والجــودة ،وعلــى
ال ب ـ ّد مــن أن أشــكر فر يــق العمــل ،المؤلّفــات والمؤلّفيــن ،علــى ّ
كل الجوانــب التــي خدمــت وضــع هــذا اإلطــار المرجعــيّ حتــى آخــر يــوم ،وآخــر
المح ّبــة واإلخــاص وال ّتفــاين يف تغطيــة ّ
ممــا قمنــا بــه؟
الســؤال يتــردّد يف ذهــن ّ
كل م ّنــا :هــل كان مــن الممكــن أن نعمــل أفضــل ّ
ـي ّ
مراجعــة وتدقيــق ،وبقـ َ
ـب وحــرص وصدق ّيــة وتعــاون ،وهــذا أ ّول إطــار
للحقيقــة أجيــب عــن هــذا ال ّتســاؤل« :ســعينا إىل تقديــم األفضــل بحـ ّ
مرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ يف لبنــان ،وهــو مــادّة ح ّيــة قابلــة للتّطبيــق والتّعديــل والتّطويــر»
ويف النهايــة يبقــى الهــدف ال ّرئيســيّ هــو وضــع معاييــر جــودة تش ـك ّل الحجــر األســاس لتطويــر المدرســة اللّبنان ّيــة
وتفعيلهــا لتعز يــز كفايــات المتعلّميــن وتحقيــق ال ّرفــاه المدرســيّ.
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ّ
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الفصل األ ّول :اإلطار المفاهيمي وشبكة ال ّتوليف
مقدّمة

حــدة لتطويــر أداء المدرســة وتحســين مخرجاتهــا مــا يتعــارض
ّ
إن واقــع نظــام التّعليــم يف لبنــان ُيظهــر غيــاب آل ّيــة مو ّ
ً
مؤسســة تــؤدّي أدوارا مختلفــة ،وتتفاعــل معهــا مجموعــة مــن المجــاالت
مــع ال ّنظــرة الحديثــة إىل المدرســة باعتبارهــا
ّ
الطاقــات البشــر يّة وقــادة المســتقبل.
والعوامــل ،وهــي نــواة تكويــن ّ
حــدة لتطويــر األداء
أن الممارســات الّتــي كانــت تقــوم بهــا بعــض
كمــا ّ
المؤسســات التّعليم ّيــة نتيجــة ل ـ ــغياب آل ّيــة مو ّ
ّ
حــدة ومح ـدّدة للوقــوف علــى األداء المدرســيّ وتطويــره،
المدرســيّ يف لبنــان ،كشــفت عــن ضــرورة إيجــاد آل ّيــة مو ّ
ّ
وعلــى مــدى فعال ّيتــه ،وجــودة أدائــه ،وقدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه ،وكفــاءة اإلدارة المدرسـ ّية والمعلميــن والعامليــن.
أن التّطو يــر يبــدأ بالمدرســة كوحــدة التّغييــر
إن البــدء بتفعيــل معاييــر المدرســة
الفعالــة يش ـك ّل انطالق ـا ً مــن ّ
ّ
ّ
ّ
الفعالــة ومعاييرهــا ،يمكــن الحديــث عــن معاييــر أخــرى تخــدم
األساس ـ ّية ،وأنــه بعــد تحديــد مواصفــات المدرســة
ّ
فعال ّيــة المدرســة.

خلف ّية الدّراسة

الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ ،المنبثقــة
تــأيت هــذه الدّراســة يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع تفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربويّــة مــن ضمــن برنامــج ( ،)S2R2وذلــك مــن خــال قســم اإلدارة التّربو يّــة يف الهيئــة
األكاديم ّيــة المشــتركة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،وهــي تهــدف إىل وضــع توصيــات تتعلّــق بتفعيــل معاييــر
ـب يف خدمــة تحســين وتطو يــر المدرســة يف لبنــان.
المدرســة
ّ
الفعالــة ومعاييــر االعتمــاد األكاديمــيّ تصـ ّ
تقــوم هــذه الدّراســة علــى مراجعــة األدب ّيــات ،النّظر يّــة واإلجرائ ّيــة ،مــن دراســات وأبحــاث ومؤلّفــات ومشــاريع وبرامــج
محلّ ّيــة وعرب ّيــة وعالم ّيــة ،وعلــى مراجعــة القوانيــن واألنظمــة وال ّتشــريعات ،للبحــث عــن مداخــل وركائــز أساس ـ ّية
ـم البنــاء عليهــا يف توليــف القــراءات وتحليلهــا للوصــول إىل توصيــات تهــدف إىل وضــع اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد
يتـ ّ
الفعالــة.
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
األكاديمــيّ :المعاييــر ُ
الفعالــة واالعتمــاد
وهــذا اإلطــار المرجعــيّ ،الــذي تعمــل اللّجنــة علــى وضعــه ،حــول تفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
األكاديمــيّ يف المــدارس هــو مــن أجــل تحقيــق جــودة التّعليــم ،حيــث مــن ّ
الضــروريّ االمتثــال إىل معاييــر جــودة
أن المدرســة هــي وحــدة التّحســين
معتــرف بهــا عالم ًّيــا وتحاكــي الواقــع اللّبنــاين ،والمنطلقــة مــن المبــدأ المبنــيّ علــى ّ
والتّطويــر والتّغييــر يف المجتمعــات وال ـدّول.

اإلطار المفاهيمي

ـم
خطــة العمــل والتــي
كانــت الخطــوة األوىل للّجنــة هــي وضــع ّ
تضمنــت المخرجــات والمهــام والمراحــل ،بعدهــا تـ ّ
ّ
ـكل مــا
العمــل علــى تحديــد اإلطــار المفاهيمــي  Conceptual Frameworkللمراجعــة األدب ّيــة ،النّظر يّــة واإلجرائ ّيــة ،لـ ّ
الفعالــة وتقويــم المدرســة.
هــو متعلّــق باالعتمــاد األكاديمــي والمدرســة
ّ
جــه القــراءات ويح ـدّد المــراد منهــا ويســهم يف تحقيــق الغايــة مــن هــذه القــراءات
ّ
إن تحديــد اإلطــار المفاهيمــي ،يو ّ
ـم اســتخراج اإلطــار المفاهيمــي مــن مقالــة هالنجــر (،Hallinger
ويســاعد يف توليفهــا وتحليلهــا .لذلــك وبنــا ًء عليــه ،تـ ّ
A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and
 ،)2013 ،managementحيــث قامــت اللّجنــة بجلســات تفكّــر فرديّــة وجماع ّيــة حــول اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد،
ّوصــل إىل تحديــد أهــداف واســتراتيج ّيات وطرائــق وخيــارات المراجعــة األدب ّيــة بحســب مداخــل اإلطــار
ـم الت ّ
ح ّتــى تـ ّ
المفاهيمــي المعتمــد والمب ّيــن يف الجــدول ال ّتــايل يف المســتند رقــم (.)1
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المستند رقم ( :)1تحديد اإلطار المفاهيمي

جهة للدّراسة
 .1المواضيع األساس ّية للدّراسة ،أهداف الدّراسة ،األسئلة المو ّ
 .1.1طبيعة المشكلة
فهما و/
التي تستدعي
ً
أو تعري ًفا و/أو قرا ًرا أ كثر
حا (نظر يّة أو بحث
وضو ً
تجريبيّ أو سياسة أو
ممارسة أو مزيج من ذلك)

هــذه الدّراســة ُتعنــى بشــكل أساســيّ بالدّراســات واألدب ّيــات التّربو يّــة ،النّظر يّــة
واإلجرائ ّيــة ،والدّراســات العمل ّيــة واألنظمــة والقوانيــن واالســتراتيج ّيات حــول إدارة
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ يف المــدارس ،مــن أجــل
وتفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
تحقيــق جــودة التّعليــم ،حيــث مــن الضــروريّ االمتثــال إىل معاييــر جــودة معتــرف
بهــا عالم ًّيــا وتحاكــي الواقــع اللّبنــاينّ تكــون مح ـدّدة وواضحــة وقابلــة للتّحقيــق
ومعممــة.
ّ

 .2.1ال ّتركيز الموضوعايت
(توليفي ،منهجي،
مفاهيمي) واحد أو أ كثر.

التّركيز الموضوعايت لهذه الدّراسة ذو ثالثة أبعاد:

توليفي :يسعى البحث اىل
مقارنة وإدماج المفاهيم أو
المقاربات يف المراجع قيد
الدّرس.
منهجي :ينظر البحث إىل
المنهج ّيات التي اعتمدت
يف المراجع قيد الدّرس.
مفاهيمي :يسعى البحث
إىل استخراج المفاهيم ذات
الصلة بالموضوع
ّ

جه الهدف
 .3.1تو ّ

•توليفــي :التّركيــز هــو توليفــيّ ،مــن ناحيــة مراجعــة ومقارنــة المعاييــر
الخاصــة بضمــان جــودة التّعليــم كمــا مراجعــة
العالم ّيــة والعرب ّيــة والمحل ّيــة
ّ
والسياســات التّربو يّــة المحل ّيــة والعرب ّيــة والعالم ّيــة المتّبعــة
االســتراتيج ّيات
ّ
يف مجــال االعتمــاد األكاديمــيّ.
إن المراجعــة تســتطلع الوســائل
•منهجــي :التّركيــز هــو منهجــيّ ،حيــث ّ
خطــة اســتراتيج ّية تتــاءم مــع أهــداف مشــروع
واالســتراتيج ّيات لوضــع ّ
االعتمــاد األكاديمــيّ ومنهج ّيــة مراجعــة أداء المــدارس.
إن مراجعــة األدب ّيــات تســتخرج
•مفاهيمــي :التّركيــز هــو مفاهيمــي ،حيــث ّ
ّ
الفعالــة ،التّقويــم ال ـذايتّ
مفاهيــم مثــل :االعتمــاد األكاديمــيّ ،المدرســة
ّ
للمدرســة ،مراجعــة أداء المــدارس ،التّحســين المســتم ّر.
خطــة ووضــع
إ ًذا ،التّركيــز هــو توليفــيّ ومفاهيمــي ومنهجــيّ ،ألنّنــا نســعى اىل بنــاء ّ
اســتراتيج ّيات لتطبيق االعتماد األكاديميّ ،لتطوير وتحســين المدرســة ال ّرســم ّية
يف لبنــان.
ألن البيانــات
الصعيــد المحلّــي ّ
تو ّ
جــه هــو استكشــايفّ علــى ّ
جــه الهــدف :التّو ّ
التّجريب ّيــة المحلّيــة محــدودة يف مجــال االعتمــاد األكاديمــيّ يف لبنــان و توضيحــيّ
الصعيــد العــر يبّ والعالمــيّ لعــدد مــن ال ّتجــارب النّاجحــة يف هــذا المضمــار.
علــى ّ
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 .4.1الغرض من المراجعة
حا
بعبارات أ كثر وضو ً

جه المراجعة األدب ّية:
مجموعة من األسئلة التي تو ّ
الفعالة واالعتماد األكاديميّ؟
•ماذا تقول األدب ّيات التّربويّة عن المدرسة
ّ
الســؤال؟ لتوحيــد المفاهيــم وتثبيتهــا واستكشــاف
لمــاذا نطــرح هــذا
ّ
أمــا
االســتراتيج ّيات المتّبعــة ،هــذا ينطبــق علــى معاييــر المدرســة
ّ
الفعالــةّ ،
يف مــا يتعلّــق باالعتمــاد األكاديمــيّ ،فالغايــة مــن المراجعــة األدب ّيــة تكمــن
يف استكشــاف الخطــط واالســتراتيج ّيات العالم ّيــة المتّبعــة يف هــذا المجــال.
ـم تثبيتهــا
السياســات واالســتراتيج ّيات تتماشــى مــع المفاهيــم التــي تـ ّ
•هــل ّ
خــال مراجعــة األدب ّيــات؟
الســؤال؟ إذا لــم يكــن هنــاك تجانــس بيــن المفاهيــم
لمــاذا نطــرح هــذا ّ
والسياســات واالســتراتيج ّيات يجــب اقتــراح سياســات واســتراتيج ّيات
ّ
الســياق
ـن
ـ
م
ض
ـن
ـ
م
و
ـع،
ـ
ق
الوا
ـي
ـ
ك
وتحا
ـة
ـ
ث
الحدي
ـم
ـ
ي
المفاه
ـع
ـ
م
ـاءم
ـ
ت
ت
رة
و
ـ
ط
مت ّ
ّ
الفعالــة.
اللّبنــاينّ يف مجــال المدرســة
ّ
•هــل باإلمــكان اعتمــاد االســتراتيج ّيات العالم ّيــة لالعتمــاد األكاديمــيّ يف
المــدارس اللّبنان ّيــة؟
الســؤال؟ لمعرفــة كيف ّيــة االســتفادة مــن المشــاريع
لمــاذا نطــرح هــذا ّ
ـم معرفــة كيف ّيــة تطو يــع وتحســين هــذه االســتراتيج ّيات كــي
العالم ّيــة واألهـ ّ
تتأقلــم مــع واقــع المــدارس يف لبنــان.
يتم االعتماد األكاديميّ وما هي مراحله؟
•كيف ّ
خطــة اســتراتيج ّية عمل ّيــة لتطبيــق االعتمــاد
الســؤال؟ لبنــاء ّ
لمــاذا نطــرح هــذا ّ
األكاديمــيّ يف المــدارس اللّبنان ّيــة.
•ما هي معايير اختيار القيادة الت ّر بو يّة يف المدرسة؟
ـم اختيارهــم ضمــن معاييــر مح ـدّدة أو
الســؤال؟ هــل يتـ ّ
لمــاذا نطــرح هــذا ّ
بطريقــة عشــوائ ّية تتناســب وأهــواء المســؤولين أو ...
•ما المهام الواجب القيام بها من قبل القيادة التّربو يّة؟
يتم تدريبهم؟
يتم إعداد وتأهيل ّ
الطاقم اإلداريّ يف المدرسة؟ وكيف ّ
•كيف ّ
ـم مــن خاللهــا
الســؤال؟ لمعرفــة مــا هــي المواضيــع التــي يتـ ّ
لمــاذا نطــرح هــذا ّ
تدر يــب اإلدار يّيــن؟
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

جهة للبحث:
كذلك هنالك عدد من األسئلة المو ّ
الفعالــة المعتمــدة حــول العالــم يف اآلونــة
 1.مــا هــي معاييــر المدرســة
ّ
األخيــرة؟
تم اعتمادها يف لبنان حتى اآلن؟
 2.ما هي المعايير التي ّ
 3.مــا هــي اآلل ّيــات  /األدوات المعتمــدة عالم ًّيــا لوضــع هــذه المعاييــر قيــد
التّنفيــذ مــن أجــل تحقيــق األهــداف؟
 4.مــا هــو ملمــح المتعلّــم المناســب لتح ّديــات القــرن الحــايلّ؟ مــا هــو ملمــح
المعلّــم؟ مــا هــي مواصفــات المدرســة؟
ـم إدارة األزمــات علــى صعيــد إدارة المــدارس؟ مــا هــي النّجاحــات/
 5.كيــف تتـ ّ
التّحديّــات التــي واجهــت المــدارس خــال جائحــة كورونــا؟ وكيــف
ـم التّغلّــب عليهــا؟
واجهــت المــدارس التّحديّــات؟ أو كيــف تـ ّ
الفعالــة بال ّنســبة لــإدارة والهيئــة التّعليم ّيــة
 6.مــا هــي معاييــر المدرســة
ّ
والمتعلّميــن والعامليــن يف المدرســة وأوليــاء االمــور والمجتمــع
المحلّــي والمــدينّ؟
ّقصــي عنهــا علــى
 7.مــا هــي المعلومــات المفيــدة التــي مــن الممكــن الت ّ
أرض الواقــع؟ (واقــع الحــال)
تصويب الهدف
فعالين يف المجتمع؟
 1.ماذا نريد من متعلّمينا ليصبحوا ّ
 2.من هي الفئة المستهدفة؟
 3.من هم المشاركون؟
 4.ما هي األدوات المساعدة؟
 5.ما هي الخدمات المساعدة؟
 .5.1فحص المراجعات
السابقة
ّ

االطــاع عليهــا سـ ً
ـابقا ومناقشــتها
ـم ّ
•مقارنــة المراجعــات العالم ّيــة التــي تـ ّ
ومقارنتهــا بأهــداف ورؤيــة وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ والمركــز التّر بــويّ
للبحــوث واإلنمــاء.
الفعالــة التــي أنجــزت
خطــة تحســين المدرســة ومعاييــر المدرســة
ّ
•مراجعــة ّ
مــن قبــل وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ يف لبنــان.
•ضرورة التّشبيك مع دراسات ومراجعات سابقة تج ّن ًبا أليّ تكرار.

 .2ما هو المنظور
جه
المفاهيمي الذي يو ّ
المراجعة؟ (أو العدسة
جه
المفاهيمية الّتي تو ّ
المراجعة؟)

الفعالة ،التّقويم ال ّذايت للمدرسة ،مراجعة
االعتماد األكاديميّ ،معايير المدرسة
ّ
أداء المدارس ،التّحسين والتّطوير المستم ّر ،الجودة ّ
الشاملة.
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 .3ما هي مصادر وأنواع المراجع والبيانات المستخدمة للمراجعة؟
 .1.3البحث عن المصادر:
تحديد الدّراسات
المناسبة تماش ًيا مع
أساليب بحث متكاملة
وممنهجة وذات مس ّوغات
واضحة

ترتكز هذه الدّراسة على مراجع تندرج تحت المحاور التّالية:
•األدب ّيات التّربويّة مراجع محلّية وعالم ّية وعرب ّية ،نظر يّة وإجرائ ّية.
السياسات واالستراتيج ّيات والقوانين والمراسيم والنّظام الدّاخليّ.
• ّ
ـم تنفيذهــا يف لبنــان والتــي ُتعنــى بمعاييــر المدرســة
•المشــاريع األخــرى التــي تـ ّ
الفعالة.
ّ
•نتائــج تجــارب وخبــرات مــدارس عالم ّيــة ومحلّيــة وتقويمهــا بعــد الحصــول
علــى االعتمــاد األكاديمــيّ.
•مصــادر البحــث هــي مــا يتعلّــق بجــودة التّعليــم واالعتمــاد األكاديمــيّ مــن
ّ
منظمــات عالم ّيــة معروفــة يف دول العالــم ومنهــا ال ـدّول العرب ّيــة.

 .2.3تحديد مجال ونوع
الدّراسة استرشادًا
بأسئلة البحث

ســينبثق العمــل مــن رؤيــة وأهــداف وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ والمركــز
إن هــذه الدّراســة تهــدف إىل توحيــد المفاهيــم
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء .وحيــث ّ
الفعالــة ،ومقارنــة المفاهيــم
وتثبيتهــا حــول االعتمــاد األكاديمــيّ والمدرســة
ّ
السياســات واالســتراتيج ّيات العالم ّيــة والمشــاريع الوطن ّيــة األخــرى
المث ّبتــة مــع ّ
الصلــة ،بهــدف التّوصيــة بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق واالعتمــاد علــى المفاهيم
ذات ّ
المث ّبتــة لتحديــد الكفايــات ومك ّونــات الكفايــات والمب ّينــات ،وبذلــك تهــدف إىل
الفعالــة،
وضــع إطــار مرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ :المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة
ّ
ســوف ترتكــز هــذه الدّراســة علــى مراجــع تنــدرج تحــت المحــاور التّاليــة:

•مشاريع ضمان الجودة على مستوى التّعليم الجامعيّ.

 .أ األدب ّيــات التّربويّــة (مــن مــدارس فرنس ـ ّية ،إنكليز يّــة ،عرب ّيــة ومحل ّيــة،
نظر يّــة ،تجريب ّيــة ،دراســات أثــر التّدر يــب أو التّطويــر المهنــيّ المحل ّيــة).
.ب ّ
السياســات واالســتراتيج ّيات والقوانيــن والمراســيم وال ّنظــام الدّاخلــيّ
للمــدارس.
ـم تنفيذهــا يف لبنــان والتــي ُتعنــى بالتّطويــر
.تالمشــاريع األخــرى التــي تـ ّ
المهنــيّ إلدار يّ المــدارس وتحســين وتطو يــر المدرســة.
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 .3.3نوع المصادر

حدّدت المصادر من قبل اللّجنة:
ُ
•دراسات محل ّية وعالم ّية.
الفعالة المعتمدة عالم ًّيا.
•مراجعة معايير المدرسة
ّ
•مراجعة معايير االعتماد األكاديميّ من مصادر عالم ّية مرموقة.
الفعالــة
كل مــا أتيــح مــن سياســات وقوانيــن ومراســيم حــول المدرســة
• ّ
ّ
واالعتمــاد األكاديمــيّ.
الصلة.
• ّ
كل ما أتيح من مستندات يف إطار المشاريع المحلّية األخرى ذات ّ
• ّ
كل مــا أتيــح مــن سياســات وقوانيــن ومراســيم حــول االعتمــاد األكاديمــيّ
الفعالــة.
والمدرســة
ّ
•أطاريح ،دليل استرشاديّ.
•مصادر عالم ّية وخبرات إقليم ّية وخبرات ذات ّية.
•دراســات ومشــاريع ســابقة داخل ّيــة وخارج ّيــة لالســتفادة منهــا يف إعــداد
المشــروع.
•تقارير ،دراسات ،إصدارات ،أطر مرجع ّية ...اعتمادات تربو يّة عدّة...

 .4.3اإلطار الزمني

 .5.3تحديد آل ّية البحث

•بالنّسبة للمراسيم والقوانين واألنظمة :من تاريخ صدورها
•بالنّسبة للمراجع األدب ّية :منذ سنة 2000
الصلة)
شاملة (جميع الموارد ذات ّ
كل ما أتيح من سياسات وقوانين ومراسيم حول اإلدارة المدرس ّية.
•جمع ّ
الصلة.
•جمع ّ
كل ما أتيح من مستندات يف إطار المشاريع األخرى ذات ّ
ّ
كل ما أتيح من دراسات وبرامج وأبحاث عالم ّية وعرب ّية ومحل ّية.
•جمع ّ
•االســتعانة بخبــرات عملــت يف هــذا المجــال مــع ّ
منظمــات عالم ّيــة معروفــة:
ACCREDITATION FACILITATOR & TEAM MEMBER EVALUATOR

 .6.3تحديد ووصف أنواع
سيتم
المصادر التي
ّ
تضمينها يف المراجعة

•دراسات محل ّية وعالم ّية عن تطوير وتحسين المدرسة.
•مراجعة معايير المدرسة الفعالة عالم ًّيا.
•مراجعة معايير االعتماد األكاديميّ من مصادر عالم ّية مرموقة.
الفعالــة
كل مــا أتيــح مــن سياســات وقوانيــن ومراســيم حــول المدرســة
•جمــع ّ
ّ
واالعتمــاد األكاديمــيّ.
الصلة.
•جمع ّ
كل ما أتيح من مستندات يف إطار المشاريع األخرى ذات ّ
كل ما أتيح من سياسات وقوانين ومراسيم حول االعتماد األكاديميّ.
•جمع ّ
•أطاريح ،دليل استرشاديّ ،دراسات أثر عن الجودة.
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 .7.3آل ّية استخراج
البيانات

توصيف اآلل ّية التي اتُّ ِبعت من قبل ال ّلجنة الستخراج البيانات:
ـم اســتخراج البيانــات بنــا ًء علــى مداخــل شــبكة توليــف القــراءات التــي قامــت
يتـ ّ
اللّجنــة بوضعهــا ،وتحويلهــا إىل  ،Google Formوهــي تتماشــى مــع المنظــور
جــه البحــث والمراجعــة األدب ّيــة .حيــث تتمحــور
المفاهيمــي واألســئلة الّتــي تو ّ
ّ
الفعالــة بهــدف
كل مــا هــو مرتبــط باالعتمــاد األكاديمــيّ والمدرســة
الشــبكة عــن ّ
ّ
وضــع إطــار مرجعــيّ لهــا.

ـم وضعــه مــن
وحيــث ّ
ـيتم تأليفــه بنــا ًء علــى مــا تـ ّ
إن هــذا اإلطــار المرجعــيّ سـ ّ
الفعالــة ،وعلــى واقــع المدرســة اللّبنان ّيــة واسترشــادًا
معاييــر ســابقة للمدرســة
ّ
بالمعاييــر العالم ّيــة الحديثــة لالعتمــاد األكاديمــيّ والتّطلّعــات المســتقبل ّية
ـيتم تعبئــة شــبكة التّوليــف.
المح ّدثــة ،مــن هــذا المنطلــق سـ ّ
المرافقــة للمناهــج ُ
يتم تقويم البيانات وتحليلها وتركيبها يف المراجعة؟
 .4كيف ّ
 .1.4تقويم البيانات
يشير التقويم أ ّو ًل إىل
تقويم جودة المعلومات
الواردة يف الدّراسات

ـم اســتخراج البيانــات مــن مصــادر محل ّيــة وعرب ّيــة وعالم ّيــة موثوقــة ،وهــي مــن
تـ ّ
ّ
األهم ّيــة بمــكان حيــث ســاعدت اللجنــة يف وضــع ال ّتصـ ّور األ ّويل لإلطــار المرجعــيّ
ّ
ّ
والشــواهد).
المؤشــرات -األدلّــة
(المجــاالت -المعاييــر-

 .2.4تحليل البيانات

والكمــيّ للدّراســات والمراجــع
ّ
تـ ّ
ـم اســتخدام أدوات البحــث التّحليلــيّ والنّوعــيّ
ّ
لفهــم النتائــج.

 .3.4توليف البيانات

ـم توليــف القــراءات علــى جــداول  Excelتســتخرج مــن
بعــد مراجعــة األدب ّيــات ،تـ ّ
ـم االعتمــاد عليهــا يف التّحليــل والتّوصيــات
ال ـ  Google Formلشــبكة القــراءات ،وتـ ّ
ً
والحقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ.

 .5ما هي ال ّنتائج والقيود
وال ّتداعيات ال ّرئيس ّية
للمراجعة؟

ال ّنتائج :ساعدت مراجعة األدب ّيات يف:
وضع خارطة طريق لالتّجاهات المستقبل ّية التي ستعتمد :اإلطار النّظريّ
والسياسات واالستراتيج ّيات والممارسة العمل ّية لالعتماد األكاديميّ.
ّ
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شبكة ال ّتوليف

بعــد تحديــد اإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة األدب ّيــة ،قــام الباحثــون بوضــع شــبكة توليــف للقــراءات المرتبطــة باالعتمــاد
ـم تحويلهــا إىل  .Google Formsبعــد ذلــك
األكاديمــيّ والمدرســة
ّ
الفعالــة ،والمبن ّيــة علــى اإلطــار المفاهيمــي ،ثــم تـ ّ
المنسق العام للّجنة لتجميعها وتوليفها للحصول
تمت المراجعة األدب ّية وتعبئة الـ  Google Formsوإرسالها إىل
ّ
ّ
علــى مســتند توليفــيّ للمراجعــات األدبيــة علــى جــدول .Excel
أ .المصادر والمراجع وخصائصها
ـم توليفهــا  83مســتندًا مــن مراجــع ومصــادر متن ّوعــة معظمهــا رقم ّيــة ،وجــرى إرســالها
بلــغ عــدد المســتندات التــي تـ ّ
عبــر.Google Forms
ـم تحديــد عـدّة خصائــص للمصــادر والمراجــع ( 83مصــد ًرا) وهــي موجــودة يف جــدول  Excelيف محفوظــات قســم
تـ ّ
اإلدارة التّربويّة ومن هذه الخصائص لغة المرجع ،حيث بلغت نســبة المراجع المكتوبة باللّغة العرب ّية ()44.9%
مــن المراجــع ،وباللّغــة اإلنكليز يّــة ( )48.7%والفرنسـ ّية (.)6.4%
إن معظــم المراجــع بطبيعتهــا رقم ّيــة ،وذلــك بســبب جائحــة كورونــا وااللتــزام بالتّباعــد االجتماعــيّ ،وتكــرار اإلقفــال،
ّ
وتغ ّيــر األحــوال االقتصاديّــة وغيرهــا مــن ّ
الظــروف التــي حالــت دون التّعامــل بال ّنســخ الورق ّيــة بيــن أعضــاء اللّجنــة

وهــذا مــا يظهــره المســتند رقــم (.)2

رقمي
رقمي أو غير
المستند رقم ( :)2خصائص المستند
ّ
ّ

أما من ناحية نوع المصادر وتصنيفها ،فهي موزّعة على ّ
الشكل المب ّين يف المستند رقم (.)3
ّ

17

المستند رقم ( :)3تصنيف المصادر

أمــا مــن ناحيــة بلــد المصــدر للمراجــع ،والتــي حرصنــا علــى أن تكــون متع ـدّدة ومتن ّوعــة محل ًّيــا وعرب ًّيــا وعالم ًّيــا،
ّ
ّ
يوضــح معظــم بلــدان المصــادر للمراجــع.
فال ّرســم البيــاينّ يف المســتند رقــم ()4
المستند رقم ( :)4بلد المصدر
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ب .االستفادة من القراءات:
تمــت االســتفادة مــن المراجــع يف اإلجابــة
بنــا ًء علــى شــبكة توليــف القــراءات واإلطــار المفاهيمــي المســتخرجة منــهّ ،
علــى األســئلة التــي تــم طرحهــا يف اإلطــار المفاهيمــي ،ويف ال ّتــايل المســتندات المرفقــة ســتظهر لنــا بعــض البيانــات
التــي توضــح طبيعــة اإلجابــات.
ارتباط المستندات المستخرجة مع العدسات المفاهيمية:
يظهــر المســتند رقــم ( )5االرتبــاط بيــن مقتطفــات المراجــع والمصــادر وبيــن العدســات المفاهيميــة للمراجعــة
األدب ّيــة.
المستند رقم ( :)5ارتباط مقتطفات المصادر باألسئلة المطروحة يف اإلطار المفاهيمي

كيف ّية توظيف المقاطع المقتطفة من المراجع يف اإلجابة عن أسئلة اإلطار المفاهيمي:
تم أخذها من المراجع.
يظهر ال ّرسم يف المستند رقم ( )6كيف ّية االستفادة من المقتطفات التي ّ
المستند رقم ( :)6إمكان ّية توظيف المستند لإلجابة عن أسئلة اإلطار المفاهيمي
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ما تحتويه المقتطفات المأخوذة من المراجع:
تمت قراءتها وتوليفها.
ُيظهر المستند رقم ( )7بعض مقتطفات المراجع التي ّ
المستند رقم ( :)7مقتطفات متع ّلقة بالعدسات المفاهيمية للمراجعة األدب ّية
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الجزء األ ّول :دراسة تحليل ّية
الفصل األ ّول:
اإلطار المفاهيمي وشبكة التّوليف

الفصل ال ّثاين:
التّحليل واالستنتاجات والتّوصيات
الفصل ّ
الثاين:
ال ّتحليل واالستنتاجات وال ّتوصيات

21

الفصل ّ
الثاين :ال ّتحليل واالستنتاجات وال ّتوصيات
خصائص الدّراسة ال ّتحليل ّية

ـم توليفهــا ،بمــا يف ذلــك
تتضمــن هــذه الدّراســة تحليــل جميــع المراجعــات واألدب ّيــات المحلّ ّيــة والعالم ّيــة الّتــي تـ ّ
ّ
السياســات التّربويــة واألنظمــة والقوانيــن الّتــي تناقــش النّظر يّــات والممارســات حــول إدارة
الوثائــق التــي
ّ
تتضمــن ّ
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ يف المــدارس مــن أجــل تحقيــق جــودة التّعليــم.
وتفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
ُتلقــي هــذه الدّراســة ّ
الضــوء علــى القضايــا والمعــارف والمفاهيــم الحديثــة المتعلّقــة بفعال ّيــة المدرســة باإلضافــة إىل
السياســات والممارســات التّعليم ّيــة ،حيــث مــن ّ
الضــروريّ االمتثــال إىل معاييــر جــودة معتــرف
اآلثــار المترتّبــة علــى ّ
بهــا عالم ًّيــا وتحاكــي الواقــع اللّبنــاينّ مــن خــال العدســات أو المناظيــر المفاهيميــة اآلتيــة:
الفعالــة ،التّقويــم ال ـ ّذايتّ للمدرســة ،مراجعــة أداء المــدارس ،التّحســين
االعتمــاد األكاديمــيّ ،معاييــر المدرســة
ّ
والتّطويــر المســتمر ،الجــودة ّ
الشــاملة.
وكمــا قلنــا سـ ً
ـابقا ،التّركيــز الموضوعــايت للمراجعــة األدب ّيــة هــو ثــايثّ األبعــاد أي أنّــه توليفــيّ ومفاهيمــي ومنهجــيّ
وخطوطــا
الفعالــة
يتضمــن معاييــر ُمح ّدثــة للمدرســة
ّ
ً
ّ
ألنّنــا نســعى إىل وضــع إطــار منهجــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ
للخطــة اإلجرائ ّيــة لتطبيــق االعتمــاد األكاديمــيّ بهــدف تطويــر وتحســين المدرســة ال ّرســم ّية يف لبنــان.
عريضــة
ّ

اإلشكال ّية

حــدة لتطويــر أداء المدرســة يف لبنــان وتحســين مخرجاتهــا ،مــا
ّ
إن واقــع نظــام التّعليــم يف لبنــان ُيظهــر غيــاب آل ّيــة مو ّ
مؤسســة تــؤدّي أدوارا ً مختلفــة ،وتتفاعــل معهــا مجموعــة مــن
يتعــارض مــع ال ّنظــرة الحديثــة إىل المدرســة باعتبارهــا
ّ
المؤسســات التّعليميــة نتيجــة ل ــغياب آل ّيــة
أن الممارســات الّتــي كانــت تقــوم بهــا بعــض
المجــاالت والعوامــل ،كمــا ّ
ّ
مو ّ
حــدة لتطويــر األداء المدرســيّ يف لبنــان ،كشــفت عــن ضــرورة إيجــاد آل ّيــة محـدّدة للوقــوف علــى األداء المدرســيّ
وتطويــره.
يف ضــوء ذلــك ت ّتضــح أهم ّيــة وضــع نظــام لتطويــر األداء المدرســيّ والوقــوف علــى مــدى فاعل ّيــة المدرســة ،وجــودة
أدائهــا ،وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا ،وكفــاءة معلّميهــا والعامليــن فيه ــا.

المبني على المراجعة األدب ّية
ال ّتحليل
ّ

مالحظــة :هــذه الع ّينــات مــن المقتطفــات مــن المراجــع والمصــادر تـ ّـم وضعهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وهــو
فقــط للدّاللــة علــى مســتوى دراســة ّ
أدق تفاصيــل مــا جــرى اقتطافــه لالســتفادة منــه ،كمــا وأنّــه الح ًقــا وخــال عمل ّيــة
الفعالــة» ،لــم يتـ ّـم االعتمــاد فقــط علــى
ـي :المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة ّ
ـي لالعتمــاد األكاديمـ ّ
وضــع «اإلطــار المرجعـ ّ
المراجــع والمصــادر بــل ً
أيضــا علــى خبــرات أعضــاء اللّجنــة وتجاربهــم وكفاياتهــم وعلــى الحاجــات التــي تعكســها
المدرســة اللّبنان ّيــة وواقــع الحــال ،وذلــك مــن المؤكّــد يف ضــوء معاييــر ضمــان الجــودة.
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

يف األدب ّيات

الفعالــة علــى توضيــح المعاييــر التــي ســيجري الرجــوع إليهــا،
يرتكــز تصميــم اإلطــار المرجعــيّ لتقويــم أداء المــدارس
ّ
ـم االسترشــاد بهــا أثنــاء العمــل المدرســيّ لدراســة واقــع الحــال ،واســتطالع جوانــب التّطو يــر المســتقبل ّية.
بحيــث يتـ ّ
ّ
كمــا يعتمــد تصميــم اإلطــار علــى تقويــم الممارســات األساس ـ ّية ،جوانــب العمل ّيــة التّربو يّــة كافــة ،والّتــي بمراعاتهــا
ّ
الخاصــة «بمعاييــر
والمؤشــرات
يمكــن للمدرســة أن ترتقــي بأدائهــا .وينقســم اإلطــار إىل المجــاالت والمعاييــر
ّ
الفعالــة».
المدرســة
ّ
هامــا مــن مدخــات ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــيّ ،وهــي المرجع ّيــة للحكــم علــى
تش ـك ّل المعاييــر مدخـ ًـا ًّ
الفعالــة تســاعد العامليــن يف
أن وجــود معاييــر للمدرســة
الجــودة وتحديـدًا جــودة المنتــج أو مخرجــات التّعليــم ،كمــا ّ
ّ
ّأمــل يف ممارســاتهم ،وتم ّثــل أبــرز آل ّيــات تحديــد االحتياجــات واألولويّــات
المدرســة علــى تقويــم مــا يقومــون بــه والت ّ
ّ
الضرور يــة لتحســين األداء.
تصــاغ المعاييــر يف عبــارات تشــير إىل الحــد األدىن مــن مســتوى األداء المطلــوب تحقيقــه لغــرض مع ّيــن .بحيــث
يمكــن اعتبــار هــذا الحــد األدىن أقــل المســتويات الواجــب توافرهــا يف أي مجــال مــن مجــاالت تحســين المدرســة.
ويمكــن االرتقــاء بهــذه المســتويات المعيار يّــة بغــرض تحســين الوضــع الحــايلّ( .دليــل نظــام تطو يــر األداء المدرســيّ-
ســلطنة عمــان)2008،
تكمــن أهم ّيــة المعاييــر يف كونهــا تشـك ّل مــا ســترك ّز عليــه مدرســتك مــن أجــل تحســين نتائــج المتعلّميــن .وســتق ّرر
ـيتم جمعهــا خــال مرحلــة التّقويــم ال ـ ّذايتّ
مــا هــي المعاييــر التــي يجــب تحســينها بنــا ًء علــى المعلومــات التــي سـ ّ
الفعالــة  -المعهــد
للمدرســة( .التّحســين المدرســيّ المبنــيّ علــى المعاييــر -المعاييــر الفلســطين ّية للمدرســة
ّ
الوطنــيّ للتّدر يــب التّر بــوي)2014 ،
ـم تحديــد األهــداف التّعليم ّيــة لجميــع المتعلّميــن ضمــن مجاليــن ،همــا المــواد األكاديم ّيــة المم ّثلــة يف معرفــة
يتـ ّ
الشــخص ّية المرتبطــة باالعتــراف بالقِ َيــم ،وبنــاء المرونــة ّ
القــراءة والكتابــة والحســاب ،والتّنميــة ّ
الشــخص ّية ،والمواقــف
ـم تزويــد المتعلّميــن بدافــع التّعلّــم ال ـ ّذايتّ والمهــارات االجتماع ّيــة ،مثــل
المســؤولة اجتماع ًّيــا .كمــا أنّــه مــن المهـ ّ
ـل النّزاعــات وال ّتســامح مــع
العمــل كعضــو يف الفر يــق واالســتماع إىل اآلخر يــن ،ومهــارات االتّصــال ،ومهــارات حـ ّ
األصدقــاء ،ومــا إىل ذلــك مــن أجــل أن يكونــوا أعضــاء صالحيــن يف المجتمــع.
ـم تحديــد مجــاالت التّحســين للمدرســة ،اســتنادًا إىل المعلومــات التــي جــرى جمعهــا عــن الوضــع الحــايلّ للمدرســة.
يتـ ّ
هــذه المجــاالت تلخّــص األهــداف التّعليم ّيــة التــي ترغــب المدرســة يف تحقيقهــا ونــوع القــدرات التــي ترغــب يف
تطويرهــا خــال فتــرة تتــراوح مــن ســنة إىل ثــاث ســنوات .وهــي تختلــف عــن رؤ يــة المدرســة ورســالتها التــي تصــف
صــورة المدرســة يف المســتقبل.
مترابطــا يســهم يف
جــا
ً
خطــة تحســين المدرســة مجــاالت متع ـدّدة تتكامــل فيمــا بينهــا ،لتش ـك ّل مزي ً
يتضمــن إطــار ّ
ّ
والســلوك ّيات واالتّجاهــات اإليجاب ّيــة ،ســع ًيا إىل
إ كســاب المتعلّــم شــخص ّية متّزنــة تتحلّــى بالمعــارف والمهــارات
ّ
تنشــئة األجيــال والحـ ّد مــن ال ّتسـ ّرب المدرســيّ .يســاهم ذلــك يف تحســين مشــاركة اآلبــاء والمجتمــع المحلّــيّ ،كمــا
يع ـزِّز ثقتهــم بالمدرســة.
)(A Guide to School Improvement Planning A Participatory Approach for School and Community Leaders, 2004
()Best Practices for School Improvement Planning, 2014
()School Improvement Planning A Handbook for Principals, Teachers and School Councils , 2000
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الســنة الواحــدة ،ولكــن مــن األفضــل وضــع
مــن المستحســن ّأل تعتمــد أولويّــات عديــدة مــن أجــل التّحســين يف ّ
أهــداف مح ـدّدة (حســب اإلمكانــات) وذلــك بنــا ًء علــى الحكــم المعطــى لتلــك األولو يّــة ،إضافــة إىل عــدد األدلّــة
المتو ّفــرة عنــد الحكــم علــى تلــك األولويّــة .كمــا يجــب أن تكــون األهــداف واضحــة ويمكــن تحقيقهــا يف الفتــرة
الســابقة)
المح ـدّدة ،مــع تحديــد أســاليب ال ّدعــم واإلشــراف( .المراجــع ّ
أن تطويــر األداء المدرســيّ يهــدف بشــكل أساســيّ إىل تحســين المخرجــات وصـ ً
ـول بهــا
وتشــير األدب ّيــات التّربويّــة إىل ّ
إىل أقصــى درجــات الجــودة ،والّتــي تتعـدّى إ كســاب المتعلّــم مهــارات القــراءة والكتابــة ،وإعــداد المعلّميــن إىل التّركيــز
الســلوك الّتــي ُتعِ ــد الفــرد ليوا كــب عصــره ويتك ّيــف مــع
علــى ال ّنهــوض بنوع ّيــة التّعلّــم والمعــارف والمهــارات وأنمــاط ّ
متغ ّيراته،)Every School a Good School: School Development Planning, 2010( ،)Ainscow M, 2000( .
(دليــل مراجعــة اداء المــدارس.)2019 ،
المخطــط والمســتم ّر لتحســين مســتوى األداء المدرســيّ وتجويــد
ويشــير مفهــوم تطويــر األداء المدرســيّ إىل الجهــد
ّ
ويتضمــن ذلــك ال ّتشــخيص العلمــيّ الدّقيــق
المخرجــات مــن خــال اإلشــراف والتّقويــم المســتم ّر لــأداء المدرســيّ،
ّ
كل مــن مجــاالت التّعلّــم ،والتّعليــم،
ألداء المدرســة باســتخدام أدوات علم ّيــة تجمــع بواســطتها األدلّــة للحكــم علــى ّ
ّ
ـكل مجــال ،لتحديــد نقــاط الق ـ ّوة وأولو يّــات التّطويــر،
واإلدارة المدرس ـ ّية وفــق المعاييــر
والمؤشــرات الموضوعــة لـ ّ
الخطــة التّطوير يّــة للمدرســة ،ســع ًيا لتوفيــر اإلمكان ّيــات البشــر يّة والماديّــة ّ
اللزمــة لتحقيــق األهــداف.
وبنــاء
ّ
()School Improvement Planning A Handbook for Principals, Teachers and School Councils , 2000
(دليل نظام تطوير األداء المدرسيّ -سلطنة عمان)2008،
كل عمل ّيــة تطويــر علــى التّخطيــط لوضــع تص ـ ّور مســتقبليّ للمدرســة ،وتحديــد مجموعــة العمل ّيــات
ترتكــز ّ
واإلجــراءات الّتــي ســتقوم بهــا المدرســة خــال فتــرة زمن ّيــة مع ّينــة ،مــن أجــل توظيــف المــوارد الماديّــة والبشــر يّة
المتاحــة لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا علــى المســتوى البعيــد والقر يــب.
خطــة تحســين المدرســة إىل تحســين جــودة التّعليــم والتّعلّــم يف المدرســة ال ّرســم ّية اللّبنان ّيــة ،ح ّتــى يتسـنّى
وتهــدف ّ
لعــدد أ كبــر مــن المتعلّميــن التّحصيــل الدّراســيّ األفضــل وال ّنمــو علــى المســتويين ّ
الشــخصيّ واالجتماعــيّ .كمــا
تهــدف إىل توفيــر بيئــة مدرسـ ّية أفضــل تضمــن حمايــة المتعلّميــن وحســن حالهــم ومرونتهــم.
الفعالــة إطــا ًرا لتمكيــن المدرســة مــن القيــام بتحســين أدائهــا مــن خــال الجهــود
خطــة تحســين المدرســة
ّ
كمــا تو ّفــر ّ
المشــتركة لتعز يــز عالقــة وثيقــة بيــن مديــر المدرســة والمعلّميــن واإلدار يّيــن والمتعلّميــن وأوليــاء األمــور (المجتمــع
الفعالــة ً
أيضــا القــدرة
خطــة تحســين المدرســة
ّ
ـم تحديدهــا «معهــم وليــس لهــم» .تحمــل ّ
المدرســيّ)؛ يف الواقــع ،يتـ ّ
علــى ز يــادة الوعــي بمــا يمكــن تحقيقــه عندمــا يتم ّتــع المجتمــع المدرســيّ بالمز يــد مــن االســتقالل ّية ،وال ّتعــاون يف
عمل ّيــة صنــع القــرار وتحليــل المشــكالت ومعالجــة القضايــا إلجــراء التّغييــرات ّ
اللزمــة مــا يقــود المجتمــع المدرســيّ
ّحســن يف المدرســة.
إىل تَب ّنــي ّ
خطــة التّحســين كجــزء مــن اســتراتيج ّية طويلــة األجــل لتحقيــق الت ّ
(A Guide to School Improvement Planning A Participatory Approach for School and Community
( ،)Leaders, 2004) ،(Ainscow M, 2000التّحســين المدرســيّ المبنــيّ علــى المعاييــر -المعاييــر الفلســطين ّية
الفعالــة -المعهــد الوطنــيّ للتّدر يــب التّر بــويّ)2014 ،
للمدرســة
ّ
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خطــة تحســين المدرســة هــي عمل ّيــة مســتم ّرة تح ـدّد مــن خاللهــا المدرســة أهدا ًفــا للتّحســين ،وت ّتخــذ قــرارات
إن ّ
بشــأن كيف ّيــة وتوقيــت تحقيــق هــذه األهــداف .تشـك ّل مجــاالت ّ
ـم تحديدهــا مــن خــال جمــع وتحليــل
الضعــف التــي تـ ّ
خطــة «متعاونــة»
خطــة تحســين المدرســة ّ
البيانــات المســتندة علــى األدلّــة أولويّــات التّحســين .كمــا يجــب أن تكــون ّ
وأن تشــمل مديــر المدرســة والمعلّميــن والمتعلّميــن وأوليــاء األمــور بنــاء علــى ال ـدّور الــذي أنيــط بهــم ســواء
الخطــة واقع ّيــة ،ولكــن ذات أهــداف عاليــة
الخطــة .كمــا يجــب أن تكــون
كمط ّور يــن ومن ّفذيــن ومراقبيــن ومق ّيمــي
ّ
ّ
الطبيعــة الفر يــدة للمدرســة وخصائصهــا.
وأن تظـ ّ
ـم مــن ذلــك ،أن تلحــظ ّ
ـل مرنــة للتّغييــر واألهـ ّ
(A Guide to School Improvement Planning A Participatory Approach for School and Community
Leaders, 2004),
((Ainscow M, 2000.
الفعالــة  -المعهــد الوطنــيّ للتّدر يــب
(التّحســين المدرســيّ المبنــيّ علــى المعاييــر -المعاييــر الفلســطين ّية للمدرســة
ّ
التّربويّ)2014 ،
مؤسســة قائمــة بذاتهــا،
وتقــوم فلســفة اعتبــار المجتمــع المدرســيّ ُم َق ِّي ًمــا علــى ال ّنظــرة الحديثــة للمدرســة باعتبارهــا
ّ
وأن أقــدر ال ّنــاس علــى إيجــاد التّغييــر هــم المنتســبون إليهــا ،بحيــث
وأن أي تطويــر يجــب أن يبــدأ مــن المدرســة ذاتهــاّ ،
ّ
يــؤدّي ذلــك التّغييــر إىل تحســين جــودة المخرجــات ،والوصــول بالمدرســة إىل أقصــى درجــات الكفــاءة والفاعل ّيــة.
الصالح ّيــات حيــث
وتعتمــد هــذه الفلســفة علــى ز يــادة فاعل ّيــة اإلشــراف مــن خــال البعــد عــن المركز يّــة ،وتفو يــض ّ
الســابقة)
تقــوم وزارة التّربيــة بمتابعــة عمــل المدرســة يف مهامهــا وتقديــم ال ّدعــم والمســاعدة(.المراجع ّ
أمــا األهــداف ال ّرئيسـ ّية التــي وضعتهــا أغلب ّيــة البلــدان لتطويــر المدرســة فيمكــن اختصارهــا بــاآليت ،مــع اإلشــارة إىل أنّــه
ّ
ـم تعديلهــا بحســب متطلّبــات وحاجــات المدرســة ال ّرســم ّية يف لبنــان ،فهــي:
تـ ّ
•تحسين مخرجات المدرسة ال ّرسم ّية
كمؤسسة قائمة بأدوارها يف المجتمع
•تطوير المدرسة
ّ
•ترسيخ ثقافة التّقويم الذايت لدى العاملين يف المدرسة
•تنمية مهارات العمل التّعاوينّ والفريقيّ لدى العاملين يف المدرسة
•تشخيص مستويات األداء الحال ّية للمدرسة من أجل تطويرها
•تمكين المدرسة من االستفادة من إمكانياتّها البشر يّة والماديّة بفاعل ّية أ كبر
•تخطيــط وتصميــم برامــج التّطويــر المهنــيّ يف ضــوء االتّجاهــات التّربو يّــة الحديثــة واالحتياجــات الفعليــة للعامليــن
يف المدرسة.
(School Improvement Program Guidelines Final Draft Improving the quality of education and
)student results for all children at primary and secondary schools, 2010
(،)Best Practices for School Improvement Planning, 2014
(دليل نظام تطوير األداء المدرسيّ -سلطنة عمان.)2008،
كل مدرســة مــن بنــاء
وال ب ـ ّد مــن اإلشــارة ،إىل ّ
أن نجــاح أي عمل ّيــة تطويــر يف المــدارس يعتمــد علــى مــدى تمكيــن ّ
الخطــة وبناؤهــا يتطلّــب القيــام بمجموعــة مــن المراحــل األساسـ ّية،
ولمــا كان إعــداد
ّ
ّ
خطتهــا التّطوير يّــة بصــورة ذات ّيــةّ .
ويــأيت يف مقدّمهــا مرحلــة جمــع المعلومــات حــول مســتوى أداء المدرســة ومســتويات المتعلّميــن ،وتحليــل تلــك
المواطــن الّتــي تحتــاج إىل التّحســين والتّطويــر والمعالجــة .لذلك ُيع ّد التّقويم
المعلومــات والبيانــات بغــرض تحديــد َ
وألن التّقويــم ال ـ ّذايتّ
ال ـ ّذايتّ بأدواتــه المختلفــة أحــد المصــادر ال ّرئيســة للحصــول علــى تلــك المعلومــات والبيانــات،
ّ
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مــن صميــم عمل ّيــة التّحســين والتّطويــر .كمــا ســيعزّز التّوجيــه المهــارات التّاليــة :تطويــر اســتراتيج ّيات وأنشــطة
التّنفيــذ ،واســتراتيج ّيات ال ّرصــد والتّقويــم ،واســتراتيج ّيات التّواصــل.
(School Improvement Program Guidelines Final Draft Improving the quality of education and
)student results for all children at primary and secondary schools, 2010
(،)Best Practices for School Improvement Planning, 2014
(دليل نظام تطوير األداء المدرسيّ -سلطنة عمان،)2008،
(،)The Cambridge Standards for School Self Evaluation The search for the effective school, 2018
(دليــل التّقويــم الـ ّذايتّ للمدرســة -برنامــج تطويــر المــدارس)2014 ،
ّ
مؤشرات ال ّنجاح ووسائل ال ّتح ّقق
تحديد
ّ
مؤشــرات
ـم تحديــد كيف ّيــة قيــاس هــذه األهــداف ومــا هــي
بعــد تحديــد األهــداف التّعليم ّيــة للمدرســة ،مــن المهـ ّ
ّ
ّ
المؤشــر الّــذي يمكــن مــن خاللــه قيــاس مــدى تحقيــق األهــداف .إنّهــا تمكّــن مــن
مؤشــرات ال ّنجــاح هــي
ألن
ال ّنجــاحّ .
رؤيــة التّحســن يف المدرســة مــع مــرور الوقــت.
المؤشــراتُ ،يطلــب تحديــد مــكان وكيف ّيــة الحصــول علــى المعلومــات ّ
ّ
اللزمــة لقيــاس ال ّتق ـدّم المحــرز
عنــد تحديــد
نحــو تحقيــق األهــداف التّعليم ّيــة للمدرســة .تســمى هــذه التّدابيــر «وســائل التّحقــق» ،علــى ســبيل المثــال كيف ّيــة
الحكــم علــى مجــال التّعلــم.
(School Improvement Program Guidelines Final Draft Improving the quality of education and
)student results for all children at primary and secondary schools, 2010
(،)Best Practices for School Improvement Planning, 2014
(دليل نظام تطوير االداء المدرسي -سلطنة عمان،)2008،
)،(The Cambridge Standards for School Self Evaluation The search for the effective school, 2018
(دليل التقويم الذايت للمدرسة  -برنامج تطوير المدارس)2014 ،
ّ
تقصــي أدلّــة مجــال التّعلّــم ومصــادره،
يتــم الحكــم علــى هــذا المجــال مــن خــال الحكــم علــى
المؤشــرات ،بعــد ّ
ـجلت قيــاس المعلّميــن ألداء المتعلّميــن ،وتحليــل نتائــج االمتحانــات ،وسـ ّ
ومــن تلــك :سـ ّ
ـجلت ال ـدّوام اليومــيّ،
والمناقشــات مــع المعلّميــن حــول أداء المتعلّميــن ،وال ّتحـدّث مــع المتعلّميــن ،وال ّتحـدّث مــع أوليــاء األمــور ،وال ّنظــر
والســجل ّ
الشــامل للمتعلّميــن ،وتقار يــر متابعــة أداء المتعلّميــن ،وذلــك للوقــوف علــى
إىل ملــف أعمــال المتعلّميــن،
ّ
ّحســن الّــذي يطــرأ علــى تعلّــم جميــع المتعلّميــن بمــرور الوقــت ،وجــودة األعمــال الّتــي يقدّمهــا المتعلّمــون.
مــدى الت ّ
الصعــب قيــاس مــدى تحقيــق المتعلّميــن ألهــداف التّنميــة ّ
الشــخص ّية ،حيــث قــد يتطلّــب
ومــع ذلــك ،فإنّــه مــن ّ
ّ
المؤشــرات غيــر المباشــرة لقيــاس جوانــب التّغييــر المختلفــة ،علــى ســبيل المثــال المعيــار المتعلّــق
األمــر عــددًا مــن
باكتســاب المتعلّــم لالتّجاهــات اإليجاب ّيــة :يتم ّيــز المتعلّــم بســلوك ّيات أخالق ّيــة حميــدة ،وتربطــه عالقــة إيجاب ّيــة
بمعلّمــه وزمالئــه ،كمــا يتعــاون بفاعل ّيــة معهــم ويحــرص علــى المشــاركة يف جميــع أنشــطة المــادّة وبشــكل متم ّيــز.
تجربة وزارة ال ّتربية وال ّتعليم العايل يف لبنان لتطوير المدارس من خالل مشروع D-RASATI
علــى ال ّرغــم مــن ارتفــاع مع ـدّالت اإللمــام بالقــراءة والكتابــة يف لبنــان ومع ـدّالت االلتحــاق العاليــة بالمــدارس يف
المرحلــة االبتدائ ّيــة ،يعــاين نظــام المــدارس الرســم ّية يف لبنــان مــن ز يــادة يف معـدّالت ال ّتسـ ّرب وال ّرســوب اســتنادًا اىل
ـكل
آخــر المعطيــات اإلحصائ ّيــة الــواردة يف ال ّنشــرة اإلحصائ ّيــة الّتــي تصــدر عــن المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء بشـ ٍ
كل ســنة.
دوريّ ّ
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حــدة لتطويــر األداء المدرســيّ يف لبنــان ،ظهــرت الحاجــة إىل أهم ّيــة وضــرورة إيجــاد آل ّيــة
ونتيجــة ل ـ ــغياب آل ّيــة مو ّ
مح ـدّدة انطال ًقــا مــن الحاجــة الفعل ّيــة إىل:
•المزيد من التّطوير والتّحسين
•موا كبة المستجدّات العالم ّية
•تفعيل أدوار المعلّمين
•غرس ثقافة التّقويم والتّطوير ال ّذايتّ
•قيام المدرسة بتنفيذ برامج اإلنماء المهنيّ بالمدرسة.
•االستثمار األفضل لكا ّفة الموارد البشر يّة والماديّة المتاحة
•إعتمــاد نظ ــام تطويــر األداء المدرســيّ علــى معاييــر مح ـدّدة للحكــم علــى مســتوى األداء وباســتخدام أدوات
علم ّيــة مق ّننــة.
(School Improvement Planning A Handbook for Principals, Teachers and School Councils,
)2000
إنطال ًقا من هذا الواقع ســعت وزارة التّربية والتّعليم العايل يف لبنان إىل تطوير المدارس ،وإعادة تأهيلها وتدريب
المعلّميــن ،لتحســين مســتوى أدائهــم مــن خــال مشــروع  D-RASATI-1وتلبيـ ًة لحاجــة المــدارس ال ّرســم ّية الّتــي
تفتقــر إىل المــوارد البشــر يّة والمال ّيــة األساس ـ ّية ّ
اللزمــة ولتوفيــر المســاواة يف الحصــول علــى تعليــم ج ّيــد .يهــدف
المشــروع إىل:
•تحســين البيئــة التّعلّم ّيــة يف المــدارس ال ّرســم ّية مــن خــال شــراء مع ـدّات تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت
(.)ICT
•زيادة فرص التّعلّم من خالل تدريب معلّمي اللّغة اإلنجليز يّة واعتماد األنشطة ّ
اللصف ّية.
•ز يــادة مشــاركة المجتمــع األهلــيّ يف المدرســة ال ّرســم ّية مــن خــال تطو يــر مهــارات القيــادة يف المدرســة بمشــاركة
اآلبــاء والفاعل ّيــات االجتماع ّية.
•زيادة عدد المتعلّمين يف المدارس المضيفة ذات بيئات تعلّم ّية وتعليم ّية عالية الجودة.
والســور يّين وتقليــل التّوتّــرات علــى مســتوى
•تحســين التّماســك االجتماعــيّ بيــن المتعلّميــن اللّبنان ّييــن
ّ
المدرســة.
ّ
وبالشــرا كة
يف المرحلــة األوىل مــن المشــروع ( )D-RASATIدعمــت الوكالــة األمريك ّيــة للتّنميــة الدّول ّيــة ()USAID
مــع وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل( ، )MEHEبرنامــج تطويــر المســاعدة إلعــادة تأهيــل المــدارس ال ّرســم ّية وتحســين
أداء المعلّميــن ولمـدّة خمــس ســنوات بغيــة مواجهــة هــذه التّح ّديــات .ركّــز هــذا البرنامــج علــى تنفيــذ المراحــل اآلتيــة:
الرســم ّية اللّبنان ّيــة مــن خــال إعــادة تأهيــل البنــاء المدرســيّ وتجهيزهــا
•تحســين البيئــة التّعليم ّيــة يف المــدارس
ّ
بالمع ـدّات ّ
اللزمــة.
•زيادة فرص التّعلّم من خالل ورش تدريب المعلّمين.
•تدريب وتأهيل المد ّر بين.
•تدريب المعلّمين ومراقبة أدائهم التّعليميّ.
كل المناطق اللّبنان ّية.
•تجهيز مختبرات العلوم بالمعدّات واألدوات والمواد الكيميائ ّية يف ّ
خاصــة بــأداء المعلّميــن،
الخاصــة بإعــادة التّأهيــل والتّحســين ومنهــا معاييــر
•تطويــر مجموعــة مــن المعاييــر
ّ
ّ
خاصــة بوســائل المعلومــات واالتّصــاالت وبال ّتعــاون الوثيــق مــع وزارة
مع ـدّات مختبــرات العلــوم ،ومع ـدّات
ّ
التّربيــة والتّعليــم العــايل.
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ّ
وبالشــرا كة
ركّــزت المرحلــة ال ّثانيــة مــن مشــروع ( ،)D-RASATI-2المدعــوم مــن الوكالــة األمريكيــة للتّنميــة الدّول ّيــة
مع وزارة التّربية والتّعليم العايل ()MEHEعلى إعادة تأهيل المدارس ال ّرســمية وبرنامج تحســين أداء المعلّمين
( )D-RASATIبهــدف تحســين األداء العــام لنظــام المــدارس ال ّرســم ّية اللّبنان ّيــة.
خطــة تطو يــر قطــاع التّعليــم يف وزارة التّربيــة
اســتند المشــروع علــى إنجــازات المرحلــة األوىل وســاهم يف تنفيــذ ّ
والتّعليــم العــايل مــن خــال تعز يــز بيئــات التّعلّــم يف المــدارس ال ّرســم ّية وتوفيــر فــرص تعلّــم دينام ّيــة لمديــري
المــدارس ال ّرســمية والمعلّميــن ،مــع ز يــادة مشــاركة أوليــاء األمــور والمجتمــع األهلــيّ يف تطويــر نظــام المــدارس
ال ّرســم ّية.
•كمــا شــملت أنشــطة مشــروع  D-RASATI 2تطويــر اإلســتراتيج ّية ال ّرئيس ـ ّية ووثائــق توجيه ّيــة لــوزارة التّربيــة
والتّعليــم العــايل والمتم ّثلــة بــ:
•مجموعة من المعايير لألنشطة ّ
وخطة تحسين المدرسة(،)SIP
وخطة تطوير القيادة(،)LDP
اللصف ّية(،)ECA
ّ
ّ

الفعالة (.)ESP
ومشاركة المجتمع األهليّ ( )CEذلك يساهم يف تطوير المدرسة
ّ
•اســتراتيج ّية وطن ّيــة شــاملة لتعز يــز األنشــطة ّ
تتضمــن ســبعة نمــاذج للمــدارس
ّ
اللصف ّيــة داخــل ال ّنظــام التّعليمــيّ
.ECA
خطــة عمــل لتجهيــز المــدارس ال ّرســم ّية بتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت بهــدف التّوجيــه لنشــر تكنولوجيــا
• ّ
المعلومــات واالتّصــاالت يف أنظمــة جميــع المــدارس ال ّرســم ّية.
•تدريب المد ّر بين ( )TOTعلى مواد تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت (.)ICT

بحســب الوثيقــة يو ّفــر مشــروع  D-RASATI 2فــرص التّعلّــم التّفاعل ّيــة الرئيسـ ّية لمديــري المــدارس ال ّرســم ّية حــول
مناهــج تطويــر المدرســة مــن خــال تطويــر القيــادة وخطــط تحســين المدرســة .ويقتــرن ذلــك بالتّوجيــه والتّدر يــب
المســتم ّر ،باإلضافــة إىل مِ َنــح صغيــرة لوضــع خطــط التّحســين موضــع التّنفيــذ.
ويو ّفــر المشــروع ً
أيضــا تدري ًبــا للمعلّميــن علــى اللّغــة اإلنكليز يّــة لتحســين تقديــم الّتدر يــس باللّغــة اإلنكليز يــة،
والتّدر يــب المك ّثــف علــى كيف ّيــة دمــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت يف الحلقــات الدّراسـ ّية ،والتّدر يــب علــى
تنظيــم األنشــطة ّ
اللصف ّيــة وتنفيذهــا يف جميــع المراحــل.
الخطة من ال ّرؤية وال ّرسالة الّتي وضعت بهدف تحسين المدرسة:
انطلقت
ّ
ً
تحقيقا ألعلى مستويات الجودة يف األداء المدرسيّ.
ال ّرؤية :تطوير المدرسة ألدائها ذات ًّيا؛
ال ّرســالة :تمكيــن المدرســة مــن تحســين مخرجاتهــا مــن خــال تقويــم أدائهــا ذات ًّيــا بكفــاءة وفــق معاييــر الجــودة
العالم ّيــة.
ـم تحديــد رؤيــة المدرســة ورســالتها و ِق َيمهــا بال ّتعــاون مــع أعضــاء المجتمــع المدرســيّ ،بمــا يف ذلــك أوليــاء األمــور
يتـ ّ
وأي مــن أصحــاب المصلحــة المعن ّييــن اآلخر يــن .عنــد تطويــر ال ّرؤيــة وال ّرســالة والقِ َيــم ،مــن المهــم التّأ كّــد مــن
توافقهــا مــع رؤيــة ورســالة وقيــم وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل .يم ّثــل بيــان ال ّرؤ يــة وال ّرســالة والقِ َيــم المعيــار الــذي
ـم علــى أساســه تقويــم أنشــطة التّحســين الحال ّيــة والمســتقبل ّية للمدرســة.
يتـ ّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

رؤيــة المدرســة هــي بيــان تع ّبــر فيــه المدرســة عــن نظرتهــا للمســتقبل ،وكيــف تــرى نفســها والفئــات الذيــن تخدمهــم
جهــات أفرادهــا والمســتوى
يف المســتقبل .تتفــاوت ال ّرؤيــة بحســب ظــروف ّ
كل مدرســة وطبيعــة مجتمعهــا ،وتو ّ
العمــري لتالمذتهــا( .دليــل نظــام تطويــر األداء المدرســيّ -ســلطنة عمــان،)2008 ،
(School Improvement Program (SIP), Activity Description and Achievements , D-RASATI 2, Developing Rehabilitation Assistance to Schools and Teacher Improvement, 2016),(JICA Study for
Findings and Recommendations on Support for Host Community in Education Sector in Lebanon
)Final Report, 2018
رســالة المدرســة تحـدّد الغايــة مــن وجــود المدرســة والعمل ّيــات المحور يّــة التــي تقــوم بهــا ،ومــن تســتهدف ،وكيــف
تخدمهم وتســاعدهم ،فال ّرســالة ّ
توضح كيف ســتحقق المدرســة رؤيتها .وهي تصلح لمدرســة محدّدة فهي ليســت
عامــة .ويتم ّيــز مضمــون بيــان ال ّرســالة بأنّــه مركّــز ومختصــر وواضــح ويح ـدّد القِ َيــم الّتــي تنطلــق منهــا المدرســة يف
ّ
ّ
الســابقة)
ـع
ـ
ج
(المرا
ـات.
ـ
م
الخد
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـتفيد
ـ
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ت
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ت
ل
ا
ـات
ـ
ئ
الف
ّد
د
ـ
ح
وي
ـا،
ـ
ه
خدمات
ـم
ـ
ي
تقد
ّ
جــه ســلوك ّيات أفــراد المدرســة والمتعامليــن معهــا نحــو تحقيــق رؤيتهــا
ِق َيــم المدرســة تصــف القِ َيــم المبــادئ الّتــي تو ّ
الخاصــة بهــا .كمثــال ،يمكــن أن تشــمل القيــم :احتــرام ال ّتنـ ّوع،
ـكل مدرســة أن تضــع مجموعــة مــن القيــم
ورســالتها .لـ ّ
ّ
الســابقة)
والعمــل بشــكل تعــاوينّ مــع اآلخر يــن وتنشــئة مواطنيــن مســؤولين( .المراجــع ّ
السياســات ال ّراهنــة كلّهــا .فهــي تع ّبــر عــن رؤ يــة لل ّنظــام
إن ال ّرؤيــة التّربويّــة الحديثــة يف لبنــان تطبــع عمل ّيــة تطويــر ّ
التّر بــويّ يف هــذا البلــد وترتكــز علــى تحســين نتائــج المتعلّميــن .فغايــة ال ّرؤ يــة ،تتم ّثــل بتحســين نوعيــة التّعليــم
والتّعلّــم علــى مســتويات التّعليــم العــام كا ّفــة ،مــن خــال اعتمــاد رؤيــة حديثــة للمدرســة ،وتطبيقهــا بشــكل تدريجــيّ
اســتنادًا إىل تخطيــط اســتراتيجيّ ،لتحســين نتائــج تعلّــم المتعلّميــن وفــق متطلّبــات القــرن الحــادي والعشــرين.
وترتكــز هــذه ال ّرؤيــة علــى النّتائــج اإليجاب ّيــة ألداء المدير يــن الذيــن تابعــوا برنامــج اإلنمــاء التر بــويّ ( .)EDP Iولقــد كان
إدراك ال ّرؤيــة االســتراتيج ّية ّ
الشــاملة بمثابــة المرحلــة األوىل يف وضــع محتــوى اإلطــار المرجعــيّ.
أمــا المرحلــة ال ّثانيــة ،فتقــوم علــى اختيــار المضمــون المالئــم لمعاييــر مديــري المــدارس ،وتتم ّثــل بتحليــل الوثائــق
ّ
والسياســية ال ّراهنــة ،وتحديــد التّح ّديــات ومشــاريع اإلصــاح التّر بــويّ لــوزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل.
ـة
ـ
ي
القانون
ّ
ّ
تم استعراض الوثائق األساس ّية اآلتية:
لذلكّ ،
 1.القانون 73/2009؛ تحديد شروط إعطاء مديري المدارس ال ّرسم ّية تعويض إدارة.
 2.وزارة التّربية والتّعليم العايل :اإلنجازات (.)2010-2011
خطــة تطويــر
 3.وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل :التّعليــم النّوعــي لل ّنمــو :إطــار اســتراتيج ّية التّعليــم الوطنــيّ؛ ّ
قطــاع التّربيــة (التّعليــم العــام) (.)2015 – 2010
الفعالة (.)2012
 4.وزارة التّربية والتّعليم العايل :معايير المدرسة
ّ
أن وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل قــد ّ
حققــت نجاحــات
السياســات قــد ب ّيــن ّ
وال ب ـ ّد مــن اإلشــارة هنــا ،إىل ّ
أن تحليــل ّ
ً
الســنوات القليلــة الماضيــة ،مســتندة إىل رؤيــة سياس ـ ّية متينــة واســتراتيج ّية،
ملموســة وتقد ًّمــا
ملحوظــا ،خــال ّ
بحســب مــا ورد يف تقر يــر وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل :اإلنجــازات (.)2011-2010
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األكاديمي المعتمدة عالم ًّيا ومحل ًّيا
الفعالة /االعتماد
معايير المدرسة
ّ
ّ
الفعالــة «Effective Schooling Standards
الفعالــة (وثيقــة معاييــر المدرســة
تناولــت وثيقــة معاييــر المدرســة
ّ
ّ
الصــادرة عــن وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل يف لبنــان ،العائــدة لــكل المــدارس المنــوي ترميمهــا
)ّ (ESS)»، 2012
الفعالــة باالســتناد إىل قــراءات متع ـدّدة
ضمــن المرحلــة ال ّثانيــة لمشــروع دراســتي .اإلطــار المفاهيمــي للمدرســة
ّ
ـم التوافــق علــى وجــوب تطو يــر المعاييــر يف
للمدرســة
ّ
الفعالــة يف دول عرب ّيــة وأجنب ّيــة ،ومشــاركة المجتمــع .وتـ ّ
ـم تطويــر
ضــوء مبــادرات سياســة وزارة التربيــة والتّعليــم العــايل ومقترحــات الجهــات المعن ّيــة والبحــوث الدول ّيــة .تـ ّ
الفعالــة ( ،)ESSكجــزء مــن جهــود وزارة التربيــة والتعليــم العــايل اإلصالح ّيــة ،لوضــع معاييــر رفيعــة
معاييــر المدرســة
ّ
المســتوى للمــدارس كا ّفــة يف لبنــان وتحقيقهــا.
كل مجــال يف المجــاالت
ح ـدّدت المجــاالت التــي تع ّبــر عــن خصائــص المدرســة
الطبيعــيّ أن يؤثّــر ّ
ّ
الفعالــة ،ومــن ّ
ـكل مجــال معاييــر مح ـدّدة وواضحــة تســعى المدرســة إىل تحقيقهــا ،مــن خــال
األخــرى ويتأثّــر بهــا ،حيــث ّ
إن لـ ّ
تشــخيصها لوضعهــا الحــايلّ للمجــاالت باســتخدام أدوات علم ّيــة بغيــة الوصــول إىل تحديــد نقــاط الق ـ ّوة ،وأولويّــة
خطــة المدرســة( .التّحســين المدرســيّ المبنــيّ علــى
التّحســين ليتــم ترجمتهــا إىل أهــداف واضحــة ومح ـدّدة يف ّ
الفعالــة  -المعهــد الوطنــيّ للتّدر يــب التّر بــويّ )2014 ،وثيقــة معاييــر
المعاييــر -المعاييــر الفلســطين ّية للمدرســة
ّ
الفعالــة )(«Effective Schooling standard»،2012
المدرســة
ّ
الفعالة ( – )2012لبنان -على ّ
ّ
الشكل ال ّتايل:
والمؤشرات يف وثيقة المدرسة
حدِّدت المجاالت والمعايير
ّ
ُ
المجال األ ّول :رسالة المدرسة ورؤيتها وقيمها
يشــير هــذا المجــال اىل ضــرورة وجــود رســالة للمدرســة تع ّبــر عــن دورهــا يف تكويــن شــخص ّية وقــدرات المتعلّــم
جــا يف مجتمعــه ،وذلــك مــن خــال رؤيــة واضحــة تضمــن تحقيــق هــذه ال ّرســالة.
ليكــون مواط ًنــا فاعـ ًـا ومنت ً
تتضمــن ال ّرســالة ،ال ّرؤ يــة ،والقيــم التــي تتناســب مــع
ولهــذا المجــال معيــار واحــد يشــير إىل توافــر وثيقــة مكتوبــة
ّ
حاجــات المتعلّميــن العلم ّيــة والتّربويّــة والوطن ّيــة وتنســجم مــع رســالة وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل .وتختصــر
مؤشــرات هــذا المجــال بوجــود وثيقــة واضحــة وقابلــة للت ّ
ّ
ّحقــق لرســالة المدرســة ورؤيتهــا ،ومرتكــزة علــى قيــم البلــد
والتــي تتمحــور حــول حاجــات المتعلّميــن ومنســجمة مــع الخطــط واتّخــاذ القــرارات وكذلــك انســجامها مــع رســالة
الــوزارة .كمــا تشــير إىل ضــرورة مشــاركة األهــل يف صياغــة هــذه ال ّرؤيــة.

المجال ّ
الثاين :القيادة واإلدارة المدرس ّية
أن القيــادة المدرسـ ّية تو ّفــر مناخّــا مدرسـ ًّيا يدعــم عمل ّيــة التّعلّــم ومبــادرات التّطويــر التّر بــويّ،
يشــير هــذا المجــال إىل ّ
ويرســخ القيــم بهــدف البيئــة التّعلم ّيــة األمثــل للتّحصيــل األكاديمــيّ والتّر بــويّ .ولهــذا المجــال سـتّة معاييــر متم ّثلــة
ّ
بمــا يلــي:
•المعيار  :1توافر مواصفات القيادة المدرس ّية النّاشطة
فعال
•المعيار  :2توافر تنظيم إداريّ ّ
•المعيار  :3توافر مناخ مدرسيّ يدعم التّطوير التّربويّ اإلبداعي والمبادرات
•المعيار  :4دعم عمل ّية التّعليم المستندة على التّعلّم النّشط والتّقويم المستم ّر
•المعيار  : 5استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت يف اإلدارة المدرس ّية
•المعيار  :6بناء ثقافة مدرس ّية إيجاب ّية داخل المجتمع المدرسيّ
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المجال ّ
الثالث :ال ّتع ّلم وال ّتعليم
تؤمــن البيئــة المناســبة
يشــير هــذا المجــال إىل مجموعــة العناصــر التّعليم ّيــة التّعلّم ّيــة داخــل ّ
الصــف وخارجــه والتــي ّ
لتعلّــم المتعلّميــن وبنــاء قدراتهــم لتحقيــق أهــداف المنهــاج الدراســيّ ورفــع أدائهــم التر بــوي واألكاديمــيّ .ويتم ّثــل
هــذا المجــال بالمعاييــر اآلتيــة:
تتضمــن أهدا ًفــا واضحــة وتل ّبــي حاجــات
ّ
•المعيــار  :1توافــر رؤيــة تكامل ّيــة للمنهــاج الدّراســيّ والنشــاط المدرســيّ
المتعلّميــن المختلفــة
تؤمــن انخــراط المتعلّميــن يف العمل ّيــة
•المعيــار  :2اعتمــاد طرائــق تعليــم متن ّوعــةّ ،
فعالــة ومســتندة إىل األبحــاث ّ
التّعلّم ّيــة وتهــدف إىل تحســين تحصيلهــم األكاديمــيّ
•المعيــار  :3اعتمــاد أســاليب وأدوات تقويــم متع ـدّدة بهــدف تحســين عمل ّيــة التّعلّــم ومالءمتهــا مــع حاجــات
المتعلّميــن المختلفــة
•المعيار  :4تحقيق المساواة بين المتعلّمين لدعم ذوي االحتياجات اإلضاف ّية
المجال ال ّرابع :الموارد البشريّة
يشــير هذا المجال إىل وجود أنظمة التعيين وتقويم الموارد البشــرية وتوفير الحوافز والتّنمية المهن ّية المســتدامة
أهمها:
للعامليــن .ولهــذا المجــال عـدّة معايير ّ
ّ
ّ
وينظمه
جه عمل العاملين
•المعيار :1توافر نظام واضح المعايير
والشروط يو ّ
•المعيــار  :2توافــر جهــاز تعليمــيّ وإداريّ قــادر مــن حيــث العــدد والكفــاءة علــى تنفيــذ البرامــج التّعليم ّيــة
والخدمــات واألنشــطة المدرس ـ ّية بصــورة مرضيــة
•المعيار  :4توافر نظام واضح اآلليات والمعايير لتقويم جميع العاملين
يؤمن التّنمية المهن ّية المستدامة لجميع المعلّمين والعاملين
•المعيار  :5توافر نظام ّ
•المعيار  :6تأمين التّواصل والمشاركة ما بين جميع أفراد الهيئة اإلدار يّة والتّعليم ّية والعاملين
•
المجال الخامس :موارد ال ّتع ّلم وال ّتعليم
ّ
تحقــق أهــداف
يشــير هــذا المجــال إىل مــوارد التّعلــم والتّعليــم التــي تســاند العمل ّيــة التّعليم ّيــة والتّعلّم ّيــة وتدعــم
المناهــج.
•المعیار  :1توافر نظم تكنولوجيا المعلومات واالتّصال
•المعيــار  :2توافــر مكتبــة (أو مركــز توثيــق ومعلومات ّيــة) متج ـدّدة باســتمرار بمواردهــا الورق ّيــة وااللكترون ّيــة
ووســائلها التّعليم ّيــة
•المعیار  :3توافر المختبرات والتّجهيزات
السادس :الحياة المدرس ّية وال ّتط ّور ّ
واالجتماعي للمتع ّلمين
خصي
الش
المجال ّ
ّ
ّ
يشــير هــذا المجــال إىل وعــي المدرســة ألهم ّيــة حاجــات المتعلّميــن غيــر األكاديم ّيــة مــن خــال وضــع برامــج وآل ّيــات
تل ّبــي الجوانــب المتعلّقــة بالتّوجيــه المهنــيّ وبنــاء ّ
الشــخص ّية وتنميــة المهــارات االجتماع ّيــة.
•المعیار  :1توافر أنشطة الصف ّية لجميع المتعلّمين تدعم العمل ّية التّعلم ّية والتّربو يّة
والصحيّ االجتماعيّ للمتعلّمين
ّ
•المعيار  :2توافر خدمات التوجيه المدرسي والمهني واإلرشاد النّفسيّ
وتفعل مشاركتهم
•المعيار  :3توافر خدمات للمتعلّمين تعزّز ال ّثقة بالنّفس
ّ
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السابع :الموارد المال ّية
المجال ّ
جــه إدارة المــوارد الماليــة يف المدرســة وفا ًقــا لموازنــة ســنو يّة وآل ّيــات وشــروط
يشــير هــذا المجــال إىل وجــود أنظمــة تو ّ
محـدّدة مــن قبــل الجهــات المســؤولة.
السنويّة والبيانات الملحقة بها
•المعيار  : 1إعداد الموازنة ّ
•المعيار : 2وجود لجنة مال ّية لتنظيم االتفاق واإلشراف عليه
فعالــة لإلنفــاق مــن صنــدوق المدرســة اســتنادًا إىل الموازنــة التــي
•المعيــار  :3التــزام المدرســة بأصــول وشــروط ّ
تمــت الموافقــة عليهــا
ّ
•المعيار  :4التزام المدرسة بأصول استيفاء ال ّرسوم المدرس ّية ومساهمات األهايل اإلضاف ّية
•المعيار  :5التزام المدرسة بشروط الهبات والتّب ّرعات
•
المجال ّ
الثامن :البنى ال ّتحت ّية والمرافق
يتنــاول هــذا المجــال البيئــة الماديّــة التــي تجــري فيهــا عمل ّيــات التّعليــم والتّعلّــم ،ويح ـدّد المواصفــات القياس ـ ّية
للمبنــى المدرســيّ مــن حيــث موقــع المدرســة ،والشــروط والمســتلزمات التــي يجــب توافرهــا يف البيئــة المحيطــة
بهــا ،ويف مبناهــا ،ومرافقهــا بصفــة عامــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار الجهــود المبذولــة للتّعامــل مــع ســلب ّيات وإيجاب ّيــات
المبنــى مــن حيــث وضعــه ال ّراهــن.
•المعيار  :1وجود المدرسة يف موقع مناسب
والسالمة واألمان
العامة
حة
•المعيار  :2توافر شروط ّ
الص ّ
ّ
ّ
•المعیار  :3توافر مرافق مناسبة ومج ّهزة داخل المدرسة
•المعیار  :4توافر غرف دراس ّية مناسبة ومج ّهزة
•المعيــار  :5توافــر غــرف مناســبة ومج ّهــزة لألنشــطة ومصــادر التّعلّــم (متنــاول بالتّفصيــل يف مجــال مــوارد التّعلــم
والتّعليم)
المجال ال ّتاسع :نظام ال ّتطوير المستم ّر
يتضمــن جمــع البيانــات والمعلومــات
فعــال للقيــاس والتّقويــم المســتم ّر ين،
يشــير هــذا المجــال إىل وجــود نظــام ّ
ّ
يؤمــن اســتمرار يّة
وتحليلهــا ،واســتخدام النّتائــج إلحــداث تحســين مســتم ّر يف
المؤسســة التّعليم ّيــة وهــذا مــا ّ
ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة وجــودة عمل ّياتهــا.
ّ
•المعیار  :1قيام المدرسة بعمل ّيات جمع وتحليل البيانات والمعلومات بهدف تشخيص واقعها
•المعيار  :2قيام المدرسة بالتّقويم ال ّذايتّ
خطة التّحسين المدرسيّ ومتابعتها
•المعيار  :3تنفيذ ّ
المجال العاشر :المشاركة المجتمع ّية
فعالة ،يف إطار نصوص تنظيم ّية معلّلة وواضحة،
المشاركة المجتمع ّية يشير هذا المجال إىل مشاركة مجتمع ّية ّ
ترســخ أســس ومبادئ التّواصل مع المجتمع المحلّيّ واســتثمار موارده لتعزيز فرص تعلّم المتعلّمين.
ّ
•المعیار  :1توافر بيئة تنظيم ّية وتشريع ّية م ّيسرة للتّواصل مع األهل والمجتمع المحلّيّ
•المعیار  :2وجود شرا كة متبادلة بين المدرسة واألهل والمجتمع المحلّيّ

32

الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

تضمنتهــا الوثيقــة تالمــس
الفعالــة التــي
أن مجــاالت ومعاييــر المدرســة
اطالعنــا علــى مــا تقـدّم ّ
ّ
يتب ّيــن لنــا مــن خــال ّ
ّ
ـم تب ّنيــه يف ذلــك الوقــت ،باإلضافــة إىل
االســتراتيج ّية التّربويــة يف لبنــان وتل ّبــي مك ّونــات ال ّنمــوذج المفاهيمــي الــذي تـ ّ
الفعالــة يمكــن تحقيقهــا مــن خــال منظومــة متكاملــة تتم ّثــل بالبيئــة
أن المدرســة
صالح ّيــة المحتــوى ،كمــا تظهــر ّ
ّ
المدرسـ ّية اآلمنــة ،ومنــاخ اجتماعــيّ مدرســيّ ج ّيــد تو ّفــره قيــادة مدرسـ ّية فاعلــة يف ضــوء رؤيتهــا ورســالتها الواضحــة،
ومشــاركة مجتمع ّيــة ،وتنميــة مهن ّيــة مســتدامة لجميــع العامليــن بهــا ،وتجهيــز مــوارد التّعليــم والتّعلّــم ونظــام تطويــر
مســتم ّر وتوكيــد الجــودة والمســاءلة ،واإلســهام يف إيجــاد مجتمــع متعلّــم يســتخدم المســتحدثات والتّكنولوجيــا
ويتماشــى ومتطلّبــات العولمــة.
ّ
والمؤشــرات يف
أن المعاييــر المتعلّقــة بتوافــر نظــم تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال
وهنــا ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل ّ
ـل أزمــة
المجــال الخامــس «مــوارد التّعليــم والتّعلّــم» هــي ضرور يّــة لمواجهــة تح ّديــات ال ّثــورة المعلومات ّيــة يف ظـ ّ
كورونــا المتجـدّدة والتــي ب ّينــت تح ّديــات متعـدّدة منهــا ضــرورة التّعلّــم مــن بعــد والــذي يتطلّــب توافــر البنيــة التّحت ّيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال وضمنهــا شــبكة اإلنترنــت ،وكذلــك تجهيــز المــدارس وال ّثانو يــات بهــذه التّكنولوجيا،
ناهيــك عــن تطويــر المنهــاج بمــا يتناســب مــع متطلّبــات عصرنــا مــن مــوارد ووســائل الكترون ّيــة وكذلــك وجــود كــوادر
ف ّنيــة مؤ ّهلــة ،وتو ّفــر نظــم التّكنولوجيــا واالتّصــال يف عمل ّيــات التّقويــم واالمتحانــات وتواصــل مصــادر المعرفــة
العالم ّيــة .هــذا يجعــل مــن الممكــن أن ُتحـدّث هــذه المعاييــر بحيــث يصبــح هنالــك مجــال خــاص بالتّعلّــم ال ّرقمــيّ
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال ،لضــرورة ذلــك وبمــا يقتضيــه األمــر الواقــع.
إن المشــاركة تختلــف كمفهــوم عــن ّ
الشــرا كةّ ،
نفضــل
كذلــك بال ّنســبة لمجــال المشــاركة المجتمع ّيــة ،ومــن حيــث ّ
تعديــل عنــوان هــذا المجــال ليصبــح ّ
الشــرا كة المجتمع ّيــة ،والّــذي يــدل علــى االلتــزام أ كثــر مــن قبــل الجميــع.
وبســبب ال ّتطـ ّور العالمــيّ المتســارع علــى صعيــد اإلدارة التّربويّــة والمدرسـ ّية ،كمــا وعلــى نظــام الجــودة ومعاييــره،
ّ
ّ
المنظمــات والجهــات العالم ّيــة.
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ لعــدد كبيــر مــن
االطــاع علــى معاييــر المدرســة
ّ
فضلنــا ّ
الفعالــة الّتــي وضعتهــا وزارة التّربيــة والتّعليــم يف لبنــان يف
كذلــك قمنــا بالمقارنــة بينهــا وبيــن معاييــر المدرســة
ّ
ّ
المنظمــات والجهــات علــى المجــاالت والمعاييــر،
خــال العــام  ،2012وذلــك لنــرى مــدى ال ّتط ـ ّور الــذي أجرتــه هــذه
الفعالــة ويف تحديــث منظومــة االعتمــاد األكاديمــيّ يف
ـل ذلــك يفيــد يف تحديــث المعاييــر والمجــاالت للمدرســة
لعـ ّ
ّ
جهــات العالم ّيــة المعاصــرة .مــع اإلشــارة إىل أنّــه مــن الممكــن إضافــة معاييــر أو
لبنــان ،لتتناســب مــع ال ّتطـ ّورات والتّو ّ
مجــاالت أخــرى بمــا يتناســب مــع حاجــات الواقــع التّعليمــيّ.
ّ
أن المعاييــر األساس ـ ّية للمدرســة
ومــن خــال مراجعــة المعاييــر الدّول ّيــة لجهــات
ومنظمــات عالم ّيــة يتب ّيــن لنــا ّ
الفعالــة ،التّعليــم والتّعلّــم ،الخدمــات الدّاعمــة والحمايــة
الفعالــة تنــدرج ضمــن :ال ّرؤيــة وال ّرســالة واألهــداف ،القيــادة
ّ
ّ
للمتعلّميــن ،والتّحســين المســتم ّر علــى المســتوى التّعليمــي والنفــس -اجتماعــيّ والمــوارد كا ّفــة والمنهــاج
التّعليمــيّ والمنــاخ المدرســيّ والتّطويــر المهنــيّ والعالقــات بيــن المنتســبين الداخل ّيــة والخارج ّية والبيئة المدرسـ ّية.
ّ
والمؤشــرات واضحــة للمــدارس الّتــي تســعى للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــيّ.
هــذا وأصبحــت العناصــر
الفعالــة لعــدد
بنــا ًء عليــه ،يظهــر الجــدول يف المســتند رقــم ( )8المقارنــة بيــن المجــاالت المعتمــدة لمعاييــر المدرســة
ّ
المنظمــات العالم ّيــة ولبنــان ،والمســتند رقــم ( )9مقارنــة بيــن معاييــر عــدد مــن ّ
ّ
مــن
منظمــات االعتمــاد األكاديمــيّ
العالم ّيــة ،والمســتند رقــم ( )10تحديــث وتطويــر المعاييــر لالعتمــاد األكاديمــيّ مــن قبــل ّ
منظمــة ..AdvancED
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المعايير

AIAA
American International
Accreditation Association
of Schools and Colleges
AIAA.ORG

ICAISA
International Council
Advancing Independent
School Accreditation
Model Core Standard
NAIS commission on
accreditation April 2016
https://www.icaisa.org

Northwest Association of
Independent Schools
WESTERN ASSOCIATION OF
SCHOOLS AND COLLEGES
https://www.nwais.org

1

School Vision, Mission,
and Strategic Goals
رؤية المدرسة وال ّرسالة
واألهداف االستراتيج ّية

Mission
ال ّرسالة

Category A: Organization for
Student Learning
ّ
منظمة لتعلّم المتعلّمين

2

Educational Program
ّالبرنامج التّعليمي

Governance and Physical
Responsibility
الحوكمة والمسؤولية الماديّة

Category B: Curriculum,
Instruction, and Assessment
المناهج والتّعليم والتّقويم

3

Administrative and Facility
Support Structure
الهيكل اإلداريّ ودعم المرافق

Program
البرنامج

Category C: Support for Student
Personal and Academic Growth
ّ دعم النّمو
ّالشخصيّ واألكاديمي
للمتعلّمين

4

Student Support Services
خدمات دعم المتعلّمين

Professional Staff
الطاقم المحترف

Category D: School Culture and
Environment
ال ّثقافة المدرس ّية والبيئة

5

Quality Management and
School Improvement

Culture and Climate
الثقافة والمناخ

إدارة الجودة وتحسين المدرسة
6

Health Safety and Well
being
الصح ّية وال ّرفاه ّية
ّ السالمة
ّ

7

Recruitment Admission
Enrollment and Retention
قبول التّوظيف والتّسجيل
واالستبقاء
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AdvancED األكاديمي
 تحديث وتطوير المعايير لالعتماد:)10( المستند رقم
ّ

STANDARDS
المعايير

PERIOD
AdvancED
2008-2000

PERIOD
AdvancED
2012-2008

PERIOD
AdvancED
2017-2012

PERIOD
2020-2017
NEW Cognia

1

Vision and
Mission
ال ّرؤية وال ّرسالة

Vision and
Purpose
ال ّرؤية والغرض

Purpose &
Direction
الغرض واالتجاه

A Clear
Direction
التّوجه الواضح

2

School Governanc
الحوكمة يف المدرسة

Governance and
Leadership
الحوكمة والقيادة

Governance and
Leadership
الحوكمة والقيادة

Healthy Culture
الصح ّية
ّ ال ّثقافة

3

Teaching and
learning
التعليم والتعلم

Teaching and
Learning
التعليم والتعلم

Teaching and
Assessing for
Learning
التدريس والتّقويم
للتعلم

High
Expectations
التّو ّقعات العالية

4

Human Resources
الموارد البشر يّة

Documenting
and Using
Results
التّوثيق واستخدام
النّتائج

Resources
and Support
Systems
المصادر ونظام
الدّعم

Impact of
Instruction
أثر التّعليم

5

Teaching and
learning
Resources
مصادر التّعليم
والتّعلّم

Resources and
Support Systems
المصادر ونظام
الدّعم

Using Results
for Continuous
Improvement
استخدام النّتائج
للتّحسين

Resource
Management
إدارة الموارد

6

Student life and
services
ّ
حياة المتعلمين
والخدمات

Stakeholder
Communication
and
Relationships
اتّصاالت وعالقات
أصحاب المصلحة

Efficacy of
Engagement
فعال ّية المشاركة
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Implementation
Capacity
القدرة على التّنفيذ

Commitment
to Continuous
Improvement
االلتزام بالتّحسين
المستم ّر

Financial
Resources
الموارد المال ّية

7

School facilities
مرافق المدرسة

8

Continuous
improvement
التّحسين المستم ّر

9

Community
contribution
مشاركة المجتمع

10

ّ
لمنظمة ADVANCED -Cognia
األكاديمي المحدّثة
معايير االعتماد
ّ
ّ
ّ
إىل ذلــك أظهــرت المقارنــات التــي قمنــا بهــا بيــن ع ـدّة
مؤسســات عالم ّيــة ومحل ّيــة ّ
ّ
أن منظمــة االعتمــاد األكاديمــيّ
ّ
«أدفانســد العالم ّيــة األمريك ّيــة» كانــت ّ
الســباقة يف تحديــث وتطويــر المعاييــر والمؤشــرات لالعتمــاد األكاديمــيّ
الفعالــة مــع معاييــر االعتمــاد
الســنوات مــن  2008اىل  ،2020وذلــك مــن خــال دمــج عناصــر المدرســة
ّ
يف خــال ّ
ّ
األكاديمــيّ والتّركيــز علــى التّوقعــات العاليــة بحســب مارزانــوRobert J. Marzano, Philip B. Warrick, Julia A.( .
)Sim, 2012
تلتــزم ّ
كل خمــس
منظمــة  AdvancEDبالجــودة وتلبيــة احتياجــات
المؤسســات التّعليم ّيــة التــي تخدمهــا .وتقــوم ّ
ّ
ســنوات بمراجعــة المعاييــر وتجديدهــا لضمــان فعال ّيتهــا واســتمرار يّتها .لذلــك ســنعدّد معاييــر االعتمــاد األكاديمــيّ
المح ّدثــة يف العــام  2020لمنظمــة  AdvancEDأدفانســد العالم ّيــة:
الفعالــة  -التّو ّقعــات العاليــة  -قــدرة التّنفيــذ  -المــوارد  -فعال ّيــة
فعال ّيــة مجلــس اإلدارة  -التّقويــم  -بيئــة التّعلّــم
ّ
التّدر يــس  -فعال ّيــة المشــاركة.
ّ
بالطفولــة المبكــرة،
الفعالــة
المنظمــات العالم ّيــة معاييــر للمدرســة
الســياق نفســه وضعــت بعــض
ّ
خاصــة ّ
ّ
ويف ّ
(NAEYC Early Childhood( ،)AdvancED Standards for Quality Early Learning Schools, 2014
 ،)Early Education( ،)Program Standardsتتقاطــع مــع المعاييــر الّتــي وضعتهــا منظمــة  -AdvanEDوتعطــي
الســو يّة المتكاملــة
الصــف التــي تســاهم يف بنــاء شــخص ّية ّ
للصحــة والعائلــة والعالقــات داخــل ّ
خصوص ّيــة ّ
الطفــل ّ
ّ
ّ
الحساســة واألساسـ ّية التــي تتبلــور فيهــا شــخص ّية المتعلــم وترجمــت بالمعاييــر اآلتيــة:
يف هــذه المرحلــة العمر يّــة
ّ
ّ
القيــادة اإلدار يّــة  -ال ّرؤيــة وال ّرســالة -البيئــة المدرس ـ ّية -العالقــات االجتماع ّيــة – العائــات -كفــاءات الموظفيــن
الصــف.
الصحــة – التّعليــم  -المنهــاج والتّقويــم  -العالقــات داخــل ّ
والفر يــق الدّاعــم – ّ
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ال ّتقويم ّ
الذايت للمدرسة
ّ
ومنظمــة ين ّفذهــا العاملــون يف المدرســة ومجتمعهــا المحلّــيّ بهــدف
التّقويــم الـ ّذايتّ للمدرســة هــو عمل ّيــة هادفــة
اتّخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعديــل الممارســات ،واالرتقــاء بمســتوى أدائهــا ،وتطويرهــا .تش ـك ّل المعاييــر المرجــع
ّ
ممــا يمك ّنهــا
األساســيّ الّــذي تســتخدمه المدرســة لقيــاس أدائهــا ،وال ّتع ـ ّرف علــى مواطــن الق ـ ّوة
والضعــف فيهــاّ ،
عامــة.
مــن تحديــد احتياجاتهــا وأولويّاتهــا حســب رؤيــة المدرســة ورســالتها بصفــة ّ
خاصــة ،ورؤ يــة الــوزارة بصفــة ّ
التقويــم ال ـ ّذايتّ للمدرســة هــو وســيلة وليــس غايــة يف ح ـ ّد ذاتهــا ،فهــو المدخــل الّــذي يعطــي المدرســة والعامليــن
ّ
ّ
فيهــا فرصــة ّ
لمؤشــرات وقواعــد المعاييــر التّربويّــة.
قياســا
والضعــف
منظمــة لمعرفــة مســتوى األداء ونقــاط القـ ّوة
ً
خطــة تحســين المدرســة ،وهــي عــادة اســتجابة لمــا ينتــج عــن
أمــا الغايــة الّتــي يخدمهــا التّقويــم ال ـ ّذايتّ فهــي بنــاء ّ
ّ
ّ
ّ
خطــة إجرائ ّيــة تفــي بمتطلّبــات تحقيــق المعاييــر وتحســين جــودة
ـون
ـ
ك
ت
أن
ـروض
ـ
ف
الم
ـن
ـ
م
ـي
ـ
ت
ل
وا
يت
ّ
ا
ذ
ـ
ل
ا
ـم
ـ
ي
ّقو
ت
ال
ّ
أمــا مــن حيــث المســؤول ّية عــن التّقويــم الـ ّذايتّ فهــي مســؤول ّية كل العامليــن والمعن ّييــن بتطويــر
العمل ّيــة التّعليم ّيــةّ .
المدرسة(The Cambridge Standards for School Self Evaluation The search for the effective school,.
)( ،2018دليــل التقويــم الــذايت للمدرســة  -برنامــج تطويــر المــدارس.)2014 ،
أهداف ال ّتقويم ّ
الذايتّ للمدارس:
•يهدف التّقويم ال ّذايت إىل مساعدة المدرسة على:
•تحسين مخرجات التّعليم والتّعلّم.
•تحسين بيئة المدرسة ومناخها االجتماعيّ.
•قيادة المدرسة.
•دور المعلّمين والعاملين اآلخرين.
السابقة)
•مشاركة المجتمع المحلي( .المراجع ّ
•مراحل عمل ّية التّقويم ال ّذايت
ست مراحل أساس ّية وهي:
إن عمل ّية التّقويم ال ّذايت ال ب ّد أن تتم يف إطار واضح ومحدّد يتم ّثل يف
ّ
ّ
جمع البيانات ،التّحليل ،التّقويم ،وضع خطط العمل ،التّنفيذ ،اإلشراف والمتابعة.
الخاصــة بجمــع البيانــات وتحديــد
كمــا يتخلّــل ذلــك :تطويــر تقن ّيــات جمــع البيانــات واألنشــطة واالســتراتيج ّيات
ّ
والمؤشــرات ووســائل الت ّ
ّ
ّحقــق.
المجــاالت والمعاييــر
جمع البيانات لفهم الوضع الحايلّ للمدرسة
عامــة إىل جمــع معلومــات عــن معطيــات المدرســة وبياناتهــا مــن أجــل فهــم وضــع
تهــدف هــذه الخطــوة بصــورة ّ
ّ
حســين التــي
المدرســة الحــايلّ .ومــن أجــل تقويــم الوضــع الحــايل
والشــامل للمدرســة وتحديــد أولو يّــات مجــاالت الت ّ
كل مــن البيانــات الكم ّيــة (أي سـ ّ
ـجلت
ينبغــي أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى تحصيــل المتعلّميــن ،يجــب جمــع ّ
تحصيــل المتعلّميــن ونتائــج االختبــارات الدّاخل ّيــة وال ّرســم ّية) والبيانــات النّوع ّيــة (أي تص ـ ّورات المعلّميــن وأوليــاء
األمــور والمتعلّميــن(SCHOOL SELF-EVALUATION GUIDELINES 2016-2020 Primary, 2016)، .
(School Self-Assessment Training, 2016)، (Self-Evaluation of School Principals, The Final
)Evaluation Report, 2016

38

الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

بيانــات تع ّلــم المتع ّلميــن تســاعد هــذه البيانــات يف معرفــة عــدد المتعلّميــن النّاجحيــن وغيــر النّاجحيــن .كمــا ترشــد
يف عمل ّيــة التّخطيــط ألنشــطة تحســين أداء المتعلّميــن.
ّ
والموظفــون وأوليــاء األمــور
البيانــات الدّيموغراف ّيــة تظهــر البيانــات الدّيموغراف ّيــة للمدرســة مــن هــم المتعلّمــون
وكيــف تغ ّيــروا مــع مــرور الوقــت .بعــض األمثلــة تشــمل االلتحــاق والحضــور وال ّتس ـ ّرب مــن الدّراســة ومؤ ّهــات
المعلّميــن والتّطويــر المهنــيّ.
بيانــات عــن تص ـ ّورات اآلبــاء والمتع ّلميــن والمع ّلميــن :تع ّبــر هــذه البيانــات عــن مــدى رضــى المتعلّميــن وأوليــاء
ّ
والموظفيــن عــن عمــل المدرســة .يمكــن جمــع تصـ ّورات اآلبــاء والمتعلّميــن والمعلّميــن بطــرق متن ّوعــة مثــل
األمــور
ّ
موظفــي المدرســة
االســتبيانات ،والمقابــات ،والمالحظــات ،أو ح ّتــى مــن خــال المناقشــات اليوم ّيــة الروتين ّيــة بيــن
الســابقة)
وأوليــاء األمــور واألهــايل والمتعلّميــن( .المراجــع ّ
بيانــات التّع ّلــم والتّعليــم تــز ّود هــذه البيانــات بمعلومــات حــول األســاليب المتّبعــة للتّعليــم والتّعلّــم .هــذه هــي
العمل ّيــات التــي تحتــاج إىل التّغييــر لتحقيــق نتائــج أفضــل للمتعلّميــن .لجمــع هــذه البيانــات ،يمكن تعزيز الممارســة
ال ّروتين ّيــة لمتابعــة ممارســات التّعليــم ونتائــج المتعلّميــن بشــكل منهجــيّ مــن قبــل المديــر والمعلّميــن .يتم ّثــل
الصفيــة» وهــي عبــارة عــن ز يــارة قصيــرة ّ
منظمــة إىل الفصــول
أحــد األنشــطة لتحقيــق ذلــك  ،يف إجــراء «المشــاهدة ّ
الدّراســية واســتخدام معاييــر مح ـدّدة م ّتفــق عليهــا لجمــع معلومــات حــول موضــوع مع ّيــن لتحســين التّعليــم.
مرافــق المدرســة تــز ّود هــذه البيانــات بمعلومــات حــول جــودة المرافــق المدرسـ ّية ومــا إذا كانــت تعيــق أو تعـزّز عمــل
ّ
الموظفيــن بشــكل ج ّيــد ،إضافــة إىل مــا إذا كان يتعلّــم جميــع المتعلّميــن يف بيئــة مدرس ـ ّية آمنــة وصح ّيــة.
جميــع
مــا نعنيــه بالمرافــق المدرسـ ّية عاليــة الجــودة هــي مدرســة تحتــوي علــى :مســاحة لعــب مالئمــة ،ســياج حــول أرض
الصابــون والمــاء
المدرســة ،عــدد
ٍ
كاف مــن دورات الميــاه للمتعلّميــن  /المعلّميــن ،التّنظيــف اليومــيّ للمراحيــضّ ،
الصالحــة ّ
حــي للمتعلّميــن  /المعلّميــن،
يف جميــع المراحيــض ،الميــاه النّظيفــة ّ
للشــرب وغســل اليديــن ،مقصــف ص ّ
الصحــيّ ،مكتبــة مختبــرات
تعليــم النّظافــة لجميــع المتعلّميــن ،اإلدارة الج ّيــدة وصيانــة مرافــق الميــاه
والصــرف ّ
ّ
العلــوم والحاســوب.
الفعالــة تقــوم علــى تقو يــم ومراجعــة أداء المــدارس
أن عملّيــة إدارة وتفعيــل معاييــر المدرســة
ُتجمــع األدب ّيــات علــى ّ
ّ
مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى التّعليــم مــن خــال:
الخاصة بضمان جودة التّعليم يف المدارس
•وضع المعايير
ّ
ّ
مؤشرات قياس جودة األداء وعمل ّيات المراجعة وضوابطها
•وضع النّماذج االسترشاديّة لكل من:
يتم تقديمه يف جميع المدارس ،وتقديم التّقارير عنها
•تقويم جودة ما ّ
•نشر أفضل الممارسات
•وضع التّوصيات لتطوير أداء المدارس.
ّ
ـم المراجعــات
وتشــمل عمل ّيــة المراجعــة تقويــم أداء المــدارس يف ضــوء مجموعــة مــن
المؤشــرات الواضحــة .وتتـ ّ
مهمــة عــن جوانــب القـ ّوة ،والجوانــب التــي تحتــاج إىل تطويــر
باســتقالل ّية ،وموضوع ّيــة ،وشــفاف ّية ،وتقـدّم معلومــات
ّ
للمســاعدة يف تركيــز الجهــود والمــوارد بوصفهــا جــز ًءا مــن عمل ّيــة تطو يــر المــدارس مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى
عامــة( .الدّليــل اإلرشــادي لتقييــم المــدارس الحكوم ّيــة( ،)2018 ،دليــل نظــام تطو يــر األداء المدرســيّ،
أالداء بصــورة ّ
( ،)2008دليــل مراجعــة أداء المــدارس)2019 ،
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تهدف عمل ّية مراجعة أداء المدارس إىل:
•تقويم جودة مخرجات العمل ّية التّعليم ّية والتّعلم ّية
•تقويم جودة العمل ّيات الّتي تقوم بها المدرسة يف هذا ّ
الشأن
•آليات ضمان جودة هذه المخرجات والعمل ّيات.
كما ترتكز عمل ّية مراجعة األداء على المبادئ ال ّرئيسة التّالية:
•المتعلّــم محــور العمل ّيــة التّعليم ّيــة :يشـك ّل نمــو خبــرات المتعلّميــن وتنميــة مهاراتهــم محــو ًرا أساسـ ًّيا يف عمل ّيــة
المراجعة
ً
شامل بما فيها:
تقويما
•التّعليم والتّعلّم :يق ّوم فريق المراجعة مدى فاعل ّية عمل ّيتيّ التّعليم والتّعلم
ً
‹طرائق التّدريس
‹عمليات التّخطيط والتّقويم
الصف ّية
‹مهارات اإلدارة ّ
‹التّعلّم ال ّذايتّ ودوره يف تطوير مستويات إنجاز المتعلّمين.
•التّحســين المســتمر :تع ـ ّد عمل ّيــة المراجعــة عنص ـ ًرا مســاعدًا يف تحســين فعال ّيــة عمل ّيــات المدرســة المرتبطــة
بالتّقويــم ال ـ ّذايت ،والتّخطيــط ،والتّطويــر المســتمر.
•ال ّتشــارك ّية واالنفتــاح :تنطلــق عمل ّيــة المراجعــة مــن تقويــم المدرســة ال ـ ّذايتّ ،وتشــارك إدارة المدرســة يف جميــع
ّوصــل إىل األحــكام ،وفــق مبــدأ« :العمــل
مراحــل عمل ّيــة المراجعــة ،مــن تخطيــط ،وتنظيــم ،وتوفيــر األدلّــة للت ّ
معــك» وليــس التّفتيــش عليــك.
ـم نشــر تقار يــر المراجعــات بصــورة تضمــن وصــول كا ّفــة ّ
• ّ
الشــركاء للمعلومــات بســهولة ويســر،
الشــفاف ّية :يتـ ّ
أساســها الموضوع ّيــة وال ّدقــة.
للسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا ،إضاف ـ ًة إىل
الســلوك وفا ًقــا ّ
•االلتــزام المهنــيّ :يلتــزم المراجعــون بقواعــد ّ
تقويــم المــدارس بموضوع ّيــة ونزاهــة ،وإصــدار األحــكام العادلــة ،والدّقيقــة ،والمتجانســة( .دليــل نظــام تطويــر
االداء المدرســي( ،)2008 ،دليــل مراجعــة أداء المــدارس)2019 ،
ً
يتضمن:
منطلقا أساس ًّيا لعمل ّيات التّطوير المدرسيّ وتحسينه وهذا
يعتبر التّقويم ال ّذايت الذي تجريه المدرسة
ّ
األدلّة الّتي تقدّمها المدرسة يف استمارة التّقويم ال ّذايتّ ،وأ يّة وثائق أخرى
•مالحظة أداء المتعلّمين والمعلّمين عن قرب
•مراجعة أعمال المتعلّمين
•تحليل المعلومات والبيانات المتوافرة يف مستندات المدرسة
•إجراء المقابالت مع أعضاء الهيئتين اإلدار يّة والتّعليم ّية ،والمتعلّمين
•استطالع آراء أولياء األمور ومناقشتهم.
(The Cambridge Standards for School Self Evaluation The search for the effective school,
2018), (Every School a Good School: School Development Planning, 2010), (How Good is Our
School?4th edition, 2015),
)الدليــل اإلرشــادي لتقويــم المــدارس الحكوميــة( ،(2018 ,دليــل نظــام تطويــر األداء المدرســي( ،)2008 ،دليــل
مراجعــة أداء المــدارس)2019 ،
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تخضــع عمل ّيــة المراجعــة يف مراحلهــا كا ّفــة آلل ّيــات تضمــن جودتهــا .وتنقســم عمل ّيــة المراجعــة إىل ثــاث مراحــل
رئيســة ،كال ّتــايل:
مرحلة  :1ما قبل زيارة المراجعة
•ترســل المدرســة اســتمارة التّقويــم ال ـ ّذايت بعــد ملئهــا يف الوقــت المح ـدّد ،إىل االدارة المعن ّيــة مــع المســتندات
التّاليــة:
‹ ّ
خطة المدرسة االستراتيج ّية ،وبرنامج فعال ّياتها الزّمنيّ
‹ ُ
خ ّطة المدرسة للتّحسين والتّطوير
ّ
حا به التّوقيت الزّمنيّ للدّروس
‹جدول حصص المعلّمين األسبوعيّ،
موض ً
‹نتائج التّحصيل الدّراسيّ للمتعلّمين
‹أ يّة مستندات رئيسة ّ
توضح تحليل أداء المدرسة
‹سياسة التّقويم المتّبعة يف المدرسة
‹كُت ّيب المدرسة ألولياء أمور المتعلّمين  -حال توافره  -أو أيّ مستند مشابه
وسيتم يف هذه الخالصة ،تحديد ما يلي:
•يع ّد فريق المراجعة خالصة ما قبل المراجعة
ّ
خاصــة يف مــا يرتبــط بمعاييــر اإلطــار العــام للمدرســة
‹مواطــن الق ـ ّوة ،والمواطــن التــي تحتــاج إىل تطويــرّ ،
الفعالــة
ّ
‹الفرض ّيات عن أداء المدرسة ،والعوامل التي غال ًبا ما تؤثّر فيها
‹أ يّة ملحوظات مرتبطة باألدلّة
‹الجوانب التي تتعارض فيها األحكام يف استمارة التّقويم ال ّذايتّ مع األدلّة المذكورة
‹التّناقــض الدّاخلــيّ بيــن مــا ورد يف مجــاالت العمل ّيــات والمخرجــات ،مثــل :إنجــازات المتعلّميــن يف مقابــل
جــودة التّعليــم والتّعلّــم
وخطــة المراجعــة ومتطلّباتهــا مــع إدارة المدرســة يف اللّقــاء الخــاص بذلــك يف
•يناقــش فر يــق المراجعــة الخالصــة
ّ
الســابقة)
االجتمــاع القبلــي لهــم( .المراجــع ّ
مرحلة : 2أثناء زيارة المراجعة
•تمت ّد زيارة المراجعة عادة لمدّة ثالثة أ يّام ،ويقوم المراجعون خاللها بما يلي:
الصف ّية)
‹مالحظة الدّروس (الزيارة ّ
حص أعمال المتعلّمين ،ومتابعة مستوياتهم ومدى تقدّمهم فيها
‹تف ّ
ححة من اختبارات المتعلّمين وامتحاناتهم
حص نماذج مص ّ
‹تف ّ
‹تحليل أ يّة معلومات وبيانات إحصائ ّية متوافرة حول أداء المتعلّمين
‹ مالحظة األنشطة المدرس ّية
الفعالة
خاصة بالمدرسة ،ومتعلّقة بمجاالت ومعايير المدرسة
ّ
‹دراسة أ يّة مستندات أخرى ّ
‹عقــد لقــاءات ،ومقابــات ،ومناقشــات مــع أعضــاء مــن الهيئتيــن اإلدار يّــة والتّعليم ّيــة ،والمتعلّميــن ،وأوليــاء
األمور
‹ ّ
الطفل
تفقد إجراءات ضمان أمن المتعلّمين وسالمتهم ،وفاقا لبرتوكول حماية ّ
‹ ّ
تفقد المرافق والموارد المدرس ّية
‹عقد اجتماعات الفريق لمناقشة معطيات المراجعة ،وتط ّوراتها
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‹تقديم فريق المراجعة تغذية راجعة يوم ّية إلدارة المدرسة
‹تقديم التّغذية ال ّراجعة الختام ّية واألحكام المرحل ّية إلدارة المدرسة
السلوك التّالية:
•يلتزم المراجعون والمق ّومون بأعلى المستويات المهن ّية يف أعمالهم ،وفاق قواعد ّ
‹التّقويم بموضوع ّية ودون تح ّيز
‹صياغة التّقارير بأمانة ،بعد التّأ ك ّد من عدالة األحكام ،ودرجة مصداق ّيتها
‹تح ّري النّزاهة يف تأدية أعمالهم
‹بــذل أقصــى مــا يمكنهــم مــن جهــود لتخفيــف ّ
الضغــط علــى األطــراف المشــتركة يف عمل ّيــة المراجعــة مــن
أعضــاء المدرســة
ـم مقابلتهــم وتقو يــم أدائهــم ،ونقــل األحــكام عنهــم بوضــوح
‹تبــادل اآلراء الهادفــة ،والحــوار المثمــر مــع مــن تتـ ّ
دون التّصريح بأســمائهم
السابقة)
‹احترام خصوص ّية المعلوماتّ ،
خاصة المتعلّقة باألفراد وطبيعة أعمالهم( .المراجع ّ
مرحلة  : 3ما بعد زيارة المراجعة
•يع ّد فريق المراجعة المس ّودة األ ّول ّية لتقرير المراجعة والتّقويم
•ترسل نسخة منها إىل المدرسة لمراجعتها
• ّ
يحق للمدرسة مراجعة التّقرير والتّدقيق بالحقائق الواردة فيه ،خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالمه
• ترسل اإلدارة المعن ّية التّقرير النّهايئّ إىل المدرسة
عمل ّية المتابعة
ـم الحكــم علــى فاعل ّيتهــا بالمســتوى غيــر المالئــم ،إىل عمل ّيــة متابعــة وفاقــا لسياســات
تخضــع المــدارس التــي يتـ ّ
خطــة تشــغيل ّية تحـدّد فيهــا الخطــوات التــي ســتتّخذها،
الهيئــة وإجراءاتهــا ،األمــر الــذي يتطلّــب مــن المدرســة إعــداد ّ
لتحقيــق النّتائــج ّ
اللزمــة بصــورة عاجلــة ،علــى أن تكــون اإلجــراءات المدرسـ ّية المعتمــدة مرتبطــة بتوصيــات تقر يــر
ً
وثيقــا.
المراجعــة ارتباطــا
المهني
التّطوير
ّ
لكــي تنجــح عمل ّيــة تحســين المدرســة ويظهــر تأثيرهــا اإليجــايبّ علــى تحصيــل المتعلّميــن ،مــن ّ
الضــروريّ بنــاء
ـم ذلــك عبــر بنــاء كفــاءات مديــري المــدارس
قــدرات المجتمــع المدرســيّ قبــل البــدء بمرحلــة التّحضيــر .علــى أن يتـ ّ
الســلطة خــارج نطــاق الدّائــرة الدّاخل ّيــة ال ّرئيس ـ ّية.
حــول كيف ّيــة قيــادة التّغييــر ،وتمكيــن أعضــاء الفر يــق وتفويــض ّ
خطــة عمــل،
كمــا يعـزّز التّدر يــب مهــارات :تحديــد األهــداف والغايــات ،وتحديــد أولو يّــات مجــاالت التّحســين ،ووضــع ّ
خطــة
ووضــع الميزان ّيــة وصياغــة أدوات ال ّرصــد والتّقويــم ،ويســاهم يف بنــاء كفــاءات مديــري المــدارس ،وفر يــق ّ
ـم الحصــول عليهــا مــن خــال
التّحســين حــول كيف ّيــة إجــراء التّقويــم ال ـ ّذايت للمدرســة علــى أســاس أدلّــة دقيقــة تـ ّ
ّقصــي
أمــا المهــارات المطلــوب بناؤهــا يف هــذه المرحلــة فهــي :الت ّ
ـم جمعهــا مــن مصــادر مختلفــةّ .
البيانــات التــي تـ ّ
القائــم علــى األدلّــة  ،ومهــارات العمــل الجماعــيّ ،وجمــع البيانــات وتحليلهــا ،ومهــارات التّواصــل
(A follow-up Course to the Professional Development program for Principals and administrators.
)in puplic schools, Report on School Visits, 2018), (School Self-Assessment Training, 2016
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أساسي يف ضمان ال ّتع ّلم المستم ّر
استراتيج ّيات ال ّتع ّلم من بعد كعنصر
ّ
ـإن عــدد ال يســتهان بــه مــن المتعلّميــن
و ُتعـ ّد البلــدان المنخفضــة ال ّدخــل أ كثــر المناطــق تضـ ّر ًرا مــن هــذه الفجــوة .فـ ّ
أن العديــد منهــم يفتقــرون إىل إمكان ّيــة االتّصــال عبــر
يف الـدّول النّاميــة ال يمتلكــون أجهــزة حاســوب منزل ّيــة يف حيــن ّ
االنترنــت ً
أيضــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد تبــدو الهواتــف المحمولــة أحــد الحلــول النّاجحــة لتمكيــن المتعلّميــن االنتفــاع بالمعلومــات
أن عــددًا كبي ـ ًرا مــن المتعلّميــن يقطنــون يف مناطــق ال
وتســهيل التّواصــل بينهــم وبيــن معلّميهــم وأقرانهــمّ ،إل ّ
تغطيهــا شــبكات المحمــول.
ّ
تمامــا أنّــه يجــب مضاعفــة الجهــود المبذولــة يف
الســيدة أودري أزوالي»:نعــي
وقالــت المديــرة
ً
ّ
العامــة لليونيســكوّ ،
ســبيل إتاحــة االتّصــال مــن بعــد للجميــع ،لكــن تب ّيــن لنــا أنّــه ال يمكــن حصــر التّعلّــم المســتم ّر مــن بعــد بالوســائل
االلكترون ّيــة».
وأضافــت قائلة»:يجــب علينــا ،إذا مــا أردنــا تقليــص الفجــوة القائمــة بالفعــل ،تب ّنــي حلــول بديلــة علــى غــرار توظيــف
البـ ّ
ـث اإلذاعــيّ والتّلفز يــوينّ علــى المســتوى المحلــيّ ،واســتحداث أســاليب تعلّــم مبتكــرة».
قامــت الـدّول بنشــر معلومــات حــول مســارات التّعلّــم المختلفــة للمتعلّميــن  /األســر  /المتط ّوعيــن  /والمعلّميــن
مــن خــال الحمــات الوطن ّيــة والتّعاميــم والمراســيم ،ورســائل الفيديــو والمقابــات التّلفزيون ّيــة والبرامــج الحوار يّــة
وخاصــة حســابات  Twitterال ّرســم ّية يف دول الخليــج و
ّ
اإلذاع ّيــة ،باإلضافــة إىل وســائل التّواصــل االجتماعــيّ
 .Facebookيف دول المشــرق  /المغــرب العــر يبّ( .منظومــة التعلّــم عــن بعــد تكشــف عــن فجــوات رقم ّيــة مر ّوعــة
)2020 ،UNESCO
أن األزمــة طالــت الجميــع ح ّتــى المعلّميــن المتّصليــن باالنترنــت والقاطنيــن يف البلــدان المج ّهــزة
وتجــدر اإلشــارة إىل ّ
ببنــى أساس ـ ّية يمكــن التّعويــل عليهــا بخصــوص تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت ( ،)ICTفقــد وضعهــم هــذا
وقعــا مقارنــة بالمناطــق الّتــي
ال ّتحـ ّول المباغــت إىل التّعلّــم عبــر االنترنــت أمــام تحديّــات كبيــرة .لكــن يبقــى هــذا أخـ ّـف ً
ال تمتلــك ذات القــدر مــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت وغيرهــا مــن منهج ّيــات االتّصــال مــن بعــد ،إذ يعـ ّد هــذا
ً
ـتحيل.
ال ّتحـ ّول فيهــا أ كثــر صعوبـ ًة إن لــم يكــن مسـ
جلبــت الحلــول الجديــدة العديــد مــن التح ّديــات واالبتــكارات التــي يحتــاج إليهــا القطــاع .فالمســاواة يف الوصــول
خاصــة للمجتمعــات المحرومــة أو عــدم إمكان ّيــة
إىل التعلّــم عبــر اإلنترنــت ش ـك ّلت مصــدر قلــق كبيــر يف المنطقــة ّ
الوصــول إىل اإلنترنــت والكهر بــاء ،وأجهــزة الكمبيوتــر ،واألجهــزة اللّوح ّيــة ،واألجهــزة األخــرى مجانًــا .بعــض ال ـدّول
المنصــات
جــاين إىل
ّ
مثــل لبنــان ومصــر واجهــت هــذا ال ّتح ـدّي مــن خــال تزويــد المتعلّميــن بإمكان ّيــة الوصــول الم ّ
عبــر اإلنترنــت وتزويــد المســتخدمين بمز يــد مــن حــزم اإلنترنــت المجانيــة للتّعو يــض عــن ز يــادة اســتخدام اإلنترنــت
و ذلــك عبــر الشــرا كة مــع وزارة االتّصــال لديهــا لتســهيل الوصــول إىل الخدمــات وز يــادة ســرعة اإلنترنــت .كذلــك
خطــا
لتخفيــف االضطــراب ،أنشــأت اإلمــارات العرب ّيــة الم ّتحــدة والعــراق ،بمــا يف ذلــك إقليــم كوردســتان-العراق ًّ ،
ســاخنًا للمعلّميــن والمتعلّميــن لطلــب ال ّدعــم الف ّنــيّ إذا واجهــوا أ يّــة صعوبــات(Learning in lock-down, LHIF .
)Informal Briefing Note on Education – COVID-19 Emergency response, 2020
كل مــا ســلف ذكــره يف ك ّفــة ،وحاجــة المعلّميــن إىل ّ
تلقــي التّدر يــب الـ ّـازم لتقديــم التّعليــم مــن بعــد ،والتّعليــم
ّ
إن ّ
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الفعــال يف ك ّفــة أخــرى ،وقــدرة البلــدان المنخفضــة ال ّدخــل علــى تقديــم هــذا ال ّدعــم محــدودة للغايــة،
االلكتــروين
ّ
ممــن يل ّبــون الحـ ّد األدىن مــن متطلّبــات التّدر يــب
فهنالــك العديــد مــن معلّمــي المرحلــة االبتدائ ّيــة ،والمرحلــة ال ّثانويّــة ّ
الوطن ّيــة للتّعليــم .وإن وجــد ،فنــاد ًرا مــا يشــمل التّدر يــب مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت يف العديــد مــن
العامــة المســاعدة للتّعليــم يف اليونســكو السـ ّيدة ســتيفانيا جيانيني»:تعـ ّد
الســياق ،قالــت المديــرة
ّ
البلــدان .ويف هــذا ّ
ـل هــذا االضطــراب غير المســبوق
أوجــه ال ّتفــاوت الّتــي نشــهدها اليــوم خطـ ًرا حقيق ًّيــا يحــدق باســتمرار يّة التّعلّــم يف ظـ ّ
يف قطــاع التّعليــم».
أمــا يف لبنــان ،فقــد طـ ّورت وزارة التّربيــة والتعليــم العــايل ثالثــة مســارات لمواصلــة تقديــم التّعليــم :التّعليــم مــن خــال
ّ
ـم تطو يــر المســارين
ـ
ت
ي
ـة.
ـ
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ّ
ّ
ّ
كل مــن وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ،والمركــز التّر بــوي للبحــوث واإلنمــاء.
األ ّوليــن مــن قبــل ّ
وضمــن مجــال عمــل قطــاع االتّصــال والمعلومــات يف اليونســكو و»إطــار عمــل تنميــة كفــاءات المعلّميــن يف
الصــادر عــن ّ
منظمــة اليونســكو ،اعتــزم مكتــب اليونســكو يف بيــروت تقديــم
تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت» ّ
ال ّدعــم للمركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء .يف هــذا اإلطــار ،أطلــق مكتــب اليونســكو يف بيــروت يف  18أ يّــار 2020
سلســلة ورش عمــل عبــر اإلنترنــت لتدر يــب المعلّميــن علــى كيف ّيــة االنتقــال مــن التّعليــم التّقليــديّ إىل التّعليــم عبــر
اإلنترنــت ،وبنــاء قدراتهــم يف مــا يخـ ّـص اســتخدام تكنولوجيــا االتّصــال والمعلومــات والمــوارد التّعليم ّيــة المفتوحــة.
كمــا ســترك ّز ال ـدّورة التّدريب ّيــة علــى كيف ّيــة اســتخدام تكنولوجيــا االتّصــال والمعلومــات يف المناهــج الدّراس ـ ّية
والتّقويــم( .مكتــب اليونســكو يف بيــروت يدعــم المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــال تدر يــب المعلّميــن علــى
التّعليــم عبــر اإلنترنــت)2020 ،
لقــد وضــع التّعلّــم عبــر اإلنترنــت والتّعلّــم مــن بعــد عب ًئــا ثقيـ ًـا علــى األهــل ومق ّدمــي ال ّرعايــة الذيــن ال يســتطيعون
كل األهــل
األميــة ال ّرقم ّيــة ،ليــس ّ
دعــم األطفــال يف تعليمهــم ألســباب متن ّوعــة .أحــد األســباب الرئيس ـ ّية هــو محــو ّ
قادر يــن علــى تســهيل التّعلّــم عبــر اإلنترنــت ،كمــا أنّهــم ليســوا علــى درا يــة بالتّطبيقــات واألنظمــة األساسـ ّية واألجهــزة
خاصــة بالوالديــن(Learning .
المختلفــة .بعــض الـدّول مثــل اإلمــارات العرب ّيــة المتحــدة وضعــت إرشــادات تعليم ّيــة ّ
)in lock-down, LHIF Informal Briefing Note on Education – COVID-19 Emergency response, 2020
ـم
خاصــة امتحانــات ّ
اتّخــذت بعــض دول المنطقــة قــرارات اإللغــاء يف مــا يتعلّــق باالمتحانــات الوطن ّيــةّ ،
الصـ ّـف  .12تـ ّ
أن االختبــارات ستشــمل فقــط
اإلعــان عــن االمتحانــات الوطن ّيــة عبــر اإلنترنــت لصــف  12يف مصــر فقــط مــع مالحظــة ّ
ـم تغطيتــه بالفعــل قبــل إغــاق المدرســة.
مــا تـ ّ
ـم اســتبدال االختبــارات التّقليديّــة لجميــع
ولكــن ال تــزال حلــول التّقويــم بحاجــة إىل الدّراســة يف المنطقــة .يف مصــر  ،تـ ّ
الصفــوف (باســتثناء  G11و )G12مــن خــال مشــاريع البحــث .خ ّفضــت بعــض ال ـدّول عــدد االختبــارات وتنازلــت
ّ
ّ
الســابقة (عمــان) ،وتقويمــات
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ـ
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المعلّميــن ،والتّقويــم ال ـ ّذايت للمتعلّــم .هنــا تظهــر الحاجــة إىل اعتمــاد نهــج جديــد مدعــوم بالمراقبــة المســتم ّرة
والتّحســين المســتم ّر ،مــا يطــرح أســئلة عــن تكافــؤ الفــرص واإلنصــاف والمســاواة ومســتوى الجــودة يف التّعليــم.
(COVID-19 response – Remote learning strategy: remote learning strategy as a key element in
)ensuring continued learning, 2020
الســياق نفســه :مــا هــي معاييــر الجــودة التــي ســتعتمدها مدرســة الغــد التــي
والســؤال األهـ ّ
ـم الــذي يطــرح نفســه يف ّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الفعالة
مهارات القرن الواحد والعشرين كمرتكز أساس إلطار المدرسة
ّ
وخاصــة خــال جائحــة كورونــا ،أصبــح تحديــد
ّ
يف ظــل التّغ ّيــرات المســتم ّرة التــي تطــرأ علــى الواقــع المحلّــي والعالمــيّ
المهــارات المطلوبــة للمتعلّــم أمـ ًرا أساسـ ًّيا ،بغيــة الوصــول إىل فــر ٍد قــادر ٍ علــى التّعامــل مــع متطلّبات العصر ال ّرقمي
وال ّثــورة التّكنولوج ّيــة ،ســواءٌ أ كانــت متعلّقــة بمتابعــة تعليمــه العــايل أم االنخــراط يف ســوق العمــل أو التّعامــل مــع
الفعالــة ترتكــز علــى تطو يــر المخرجــات التّعليم ّيــة لهــا ،مــن
ـإن إطــار وأســس المدرســة
واقــع األزمــات .وعليــه فـ ّ
ّ
ـل
خــال االســتناد إىل مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين (التّفكيــر ال ّنقــديّ ،التّواصــل والعمــل الجماعــيّ ،اإلبــداع وحـ ّ
المشــكالت ،القيــادة وصنــع القــرار ،المواطنــة المحل ّيــة والعالم ّيــة ،ال ّر يــادة والمبــادرة ،ال ّثقافــة التّكنولوج ّيــة ،التّمكّــن
ً
منطلقــا لمجــاالت ومعاييــر اإلطــار المرجعــيّ الــذي نســعى للعمــل علــى إنجــازه ،بحيــث تفــرز
اللّغــويّ) ،والتــي ُت َعـ ُّد
العمل ّيــة التّعليم ّيــة أفــرادًا متمك ّنيــن مــن المهــارات األكاديم ّيــة والحيات ّيــة الدّاعمــة ،وقادر يــن على التّأقلم والمنافســة
ومواجهــة التّح ّديــات(Hybrid Learning , 2020) (COVID-19 response – Remote learning strategy: .
)remote learning strategy as a key element in ensuring continued learning, 2020
خاتمة
الســياق
ي ّتجــه العالــم نحــو أنظمــة تربويّــة تكــون المدرســة وحــدة التّحســين والتّطويــر والتّغييــر فيهــا ،وضمــن هــذا ّ
ـب جهــود وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل والمركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف لبنــان علــى توفيــر الخدمــة
تنصـ ّ
ّ
تحقــق
أن المدرســة أحــد أهــم المق ّومــات التــي
التّعليم ّيــة لجميــع المتعلّميــن بجــودة عاليــة ،وال يغيــب عــن األذهــان ّ
هــذا ال ّنجــاح ،ويلعــب القائمــون علــى ال ّنظــام التّعليمــيّ ويف طليعتهــم مديــر المدرســة بوصفــه قائ ـدًا تربويًّــا دو ًرا
مركز يًّــا يف دفــع عجلــة العمل ّيــة التّعليم ّيــة يف مدارســنا .ومــن هنــا حرصــت الــوزارة علــى إســناد الجهــود إىل المركــز
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف مســعاه المتواصــل لتطويــر الواقــع الخــاص بــاإلدارة التّربو يّــة والقيــادة المدرس ـ ّية،
الفعالــة لوضعهــا بيــن أ يــدي مديــري المــدارس ومديراتهــا ،أمـ ًـا يف
الخاصــة بالمدرســة اللّبنانيــة
وتطويــر المعاييــر
ّ
ّ
مرجعــا لهــم يف تأديــة مهامهــم وصـ ً
ـول إىل مدرســة لبنان ّيــة فاعلــة قــادرة علــى وضــع العمل ّيــة التّعليم ّيــة-
أن تكــون
ً
الفعالــة.
الصحيــح عبــر جميــع مجــاالت التّحســين المدرســيّ المبنــي علــى معاييــر المدرســة
ّ
التّعلّم ّيــة يف مســارها ّ
ـك فيــه أن هــذه األدب ّيــات يف مــا يخـ ّـص المشــاريع وال ّتجــارب والدّراســات والقوانيــن واألنظمــة المحل ّيــة
وممــا ال شـ ّ
الفعالــة والتّقو يــم ال ـ ّذايت الــذي
والعالم ّيــة توثّــق األســس والمعاييــر المفتــرض االنطــاق منهــا يف تفعيــل المدرســة
ّ
التأمــل ،ومعــاودة تطويــر المنهج ّيــات واألســاليب التــي يتــم اعتمادهــا يف مــا يرتبــط
يعتبــر ركيــزة رئيســة مــن ركائــز
ّ
بعمــل ذوي ّ
الشــأن بــاألداء التّر بــويّ داخــل المــدارس ســواء تعلّــق األمــر بــاإلدارة التّربو يّــة أم بالممارســة العمل ّيــة
الصف ّيــة ،وتفعيــل المــوارد والمصــادر المتاحــة .كمــا وأهم ّيــة االعتمــاد األكاديمــيّ وهــو إجــراءات التّقويم
داخــل الغــرف ّ
عمــا يحتــاج إىل دعــم أ كثــر أو تحســين أو تطويــر
المبنــيّ علــى الجــودة لضمانهــا والــذي يخــدم المدرســة يف الكشــف ّ
للوصــول إىل التّم ّيــز يف تحصيــل المتعلّميــن وبنــاء شــخص ّيتهم ونم ّوهــم ّ
الســليم.
الشــخصيّ واالجتماعــيّ ّ
الســابقة يف مجــال التّطويــر ال ـ ّذايت
ميــزة هــذه المراجعــة ،اســتلهامها المالحظــات التــي رافقــت تطبيــق البرامــج ّ
والمســتمر للمدرســة والقيــادة المدرسـ ّية ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،برامــج (EDPII, D-RASATI, TAMAM,
JICA).
الســياق التّر بــوي ويف الممارســة
إن الحديــث لــم يعــد مقتصـ ًرا علــى معاييــر نظر يّــة بــل علــى معاييــر تـ ّ
ـم توظيفهــا يف ّ
اإلدار يّــة يف المــدارس داخــل لبنــان وخارجــه.
أن التّطوير يبدأ بالمدرســة كوحدة التّغيير األساسـ ّية،
إن البدء بتحديد معايير المدرســة
الفعالة يشـك ّل انطال ًقا من ّ
ّ
ّ
ّ
الفعالــة ومعاييرهــا ،يمكــن الحديــث عــن معاييــر أخــرى تخــدم فعال ّيــة
وأنــه وبعــد تحديــد مواصفــات المدرســة
ّ
ّ
ً
المدرســة مثــل معاييــر القيــادة المدرسـ ّية ،ومعاييــر المعلــم ،لتتلوهــا الحقــا معاييــر المنهــاج بمــواده المختلفــة ،وبهــذا
الفعالــة كمظلّــة التّطويــر المدرســيّ.
ـم التّأســيس للتّعامــل مــع المدرســة
ّ
يتـ ّ
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االستنتاجات وال ّتوصيات
االستنتاجات
تمت قراءته وتوليفه وبنا ًء لما سبق ،يمكننا استنتاج اآليت:
مما ّ
ّ
الفعالة:
 .1من ناحية معايير المدرسة
ّ
الفعالــة هــي العوامــل الّتــي تؤثّــر إيجابًــا علــى مخرجــات المدرســة يف ضــوء
.أ معاييــر المدرســة
ّ
جهــات العالم ّيــة المعاصــرة.
التّو ّ
الفعالــة تســاهم يف التّحســين المدرســيّ ،مــن حيــث وضــع رؤ يــة ورســالة
ب معاييــر المدرســة
.
ّ
ّ
للمدرســة منبثقــة مــن رؤيــة وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ،إىل دعــم عمل ّيــة التّعليــم والتّعلــم،
إىل التّطويــر المهنــيّ المســتم ّر وترســيخ ثقافــة التّقويــم ال ـ ّذايتّ ،إىل ّ
الشــرا كة المجتمع ّيــة مــع
المجتمــع المحلّــيّ والمــدينّ ،إىل التّعلّــم ال ّرقمــيّ وتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت ،وكل ذلــك
يف ضــوء معاييــر الجــودة ّ
الشــاملة.
الفعالــة هــي معاييــر مبن ّيــة علــى القِ َيــم ،مــن المســاواة بيــن المتعلّميــن
ت معاييــر المدرســة
.
ّ
ّ
وعــدم التّمييــز ،إىل العدالــة يف التّعلــم والتّعليــم وتقديــم الخدمــات ،إىل تكافــؤ الفــرص للعامليــن
والمتعلّميــن ،كمــا واحتــرام االختالفــات.
الفعالــة تّركّــز علــى تنميــة المتعلّــم علــى صعيــد تحســين التّحصيــل
ث معاييــر المدرســة
.
ّ
ّ
العلميّ وتعزيز التّفكير النّقدي ودعم االبتكار واإلبداع ،وعلى صعيد تنمية الشخص ّية القياديّة
نمــي مهــارات المتعلّميــن يف القيــادة وال ّر يــادة والتّواصــل االجتماعــيّ.
واالجتماع ّيــة ،حيــث ُت ّ
األكاديمي
 .2من ناحية االعتماد
ّ
.أ االعتماد األكاديميّ يعمل على االرتقاء بجودة التّعليم والمحافظة عليه.
ّ
ـم بنــا ًء عليهــا التّقويــم الشــامل
.
ب االعتمــاد األكاديمــيّ ،هــو مجموعــة مــن اإلجــراءات الّتــي يتـ ّ
للمدرســة.
ت تتمكّــن المدرســة مــن خــال هــذا التّقويــم تحديــد نقــاط القـ ّوة ومــا يحتــاج إىل العمــل أ كثــر
.
عليــه بهــدف تحســينه ومــا يحتــاج إىل إعــادة ال ّنظــر بإجــراءات تطبيقــه.
ث االعتمــاد األكاديمــيّ هــو ضبــط جــودة التّعليــم لضمــان كفــاءة مخرجاتــه ،ومــن خاللــه يمكــن
.
تحديــد كفــاءة المدرســة ومــا تحتاجــه للتّحســين.
ّ
لموظفيهــا المبنــيّ
.ج االعتمــاد األكاديمــيّ يدعــم المدرســة يف تطويرهــا مــن حيــث التّطويــر المهنــيّ
على الحاجات والتّطلّعات ،وزيادة ّ
وتحمل المســؤول ّية الجماع ّية
الشــعور بالمســؤول ّية المهن ّية،
ّ
للتّطويــر واالرتقــاء بالمدرســة إىل مصـ ّ
ـاف العالم ّيــة.
جهات العالم ّية
 .3من ناحية التّو ّ
ّ
ّ
الفعالــة هــي معاييــر
أن معاييــر المدرســة
.أ أظهــرت المراجعــة األدب ّيــة التــي قامــت بهــا اللجنــةّ ،
ّ
أساس ـ ّية للتّحســين المدرســيّ ،وهــي معاييــر ســهلة ومتسلســلة يمكــن للمدرســة اتّباعهــا يف
عمل ّيــة التّحســين.
ب عمل ّيــة التّقويــم هــي عمل ّيــة أساسـ ّية يف التّطويــر التّر بــوي ،فالهــدف منــه هــو ليــس الحكــم
.
علــى أشــخاص ،بــل الكشــف عــن مواطــن الق ـ ّوة يف المدرســة التــي يجــب المحافظــة عليهــا،
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ومواطــن ّ
الضعــف التــي تحتــاج التّفكّــر فيهــا والعمــل عليهــا لتحســينها.
.تمعاييــر الجــودة مــن خــال االعتمــاد األكاديمــيّ يف تحديــد كفــاءة المدرســة هــي عمل ّيــة أساسـ ّية
يف مســاعدة المدرســة علــى التّحســين والتّطويــر خدمــة للمتعلّميــن.
 .4على صعيد لبنان
مهمــة ج ـدًّا للتّحســين
ـم وضعهــا يف العــام  2012هــي
 .أ معاييــر المدرســة
ّ
ّ
الفعالــة التــي تـ ّ
المدرســيّ وبحاجــة للتّحديــث مــن حيــث إعــادة التّموضــع لعــدد مــن المعاييــر ،وإضافــة معاييــر
جديــدة وتعديــل بعــض المجــاالت وذلــك تماش ـ ًيا مــع واقــع الحــال واألولو يّــات التــي ظهــرت
ً
معاشــا..
واقعــا
بســبب جائحــة كورونــا كوفيــد 19-والتّعلّــم مــن بعــد الــذي أصبــح
ً
ماســة لضمــان جــودة التّعليــم يف المــدارس
.باالعتمــاد األكاديمــيّ ومعاييــره للتّقويــم هــو حاجــة ّ
جهــات العالم ّيــة المعاصــرة.
اللّبنان ّيــة يف ضــوء التّو ّ
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التّوصيات
تمت مراجعته وقراءته وتوليفه وتحليله ،وبنا ًء على االستنتاجات ،نرفع التّوصيات اآلتية:
ً
استخالصا لما ّ
الفعالة:
 .1توصيات تتع ّلق بمعايير المدرسة
ّ
ـم إصدارهــا علــى صعيــد وزارة التّربيــة يف
 .أتحديــث وتطويــر معاييــر المدرســة
ّ
الفعالــة الّتــي تـ ّ
العــام  ،2012لتتماشــى مــع الواقــع التّر بــويّ الحديــث وتطلّعــات المناهــج المتط ـ ّورة الّتــي
ـم العمــل عليهــا.
يتـ ّ
الفعالــة حــول :تحســين التّحصيــل التّعلّمــي للمتعلّميــن  -ال ّنمـ ّو
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
.بتمحــور المعاييــر ُ
الصعيــد ّ
الشــخصيّ -تنميــة شــخص ّية المتعلّــم علــى ّ
الســليم للمتعلّــم علــى ّ
ّ
الصعيــد القيــاديّ
وال ّر يــاديّ واالجتماعــيّ وال ّثقــايفّ.
.تأن تشــمل المعاييــر المح ّدثــة التّعلّــم ال ّرقمــيّ وتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت ،الّتــي أصبحــت
ً
معاشــا فــرض نفســه علــى الحيــاة التّربويّــة الحديثــة.
واقعــا
ً
كل منهــا يف إنجــاح
.ثالتّركيــز علــى التّطويــر المهنــيّ ،والتّواصــل ،والتّقويــم ال ـ ّذايتّ ،بنــا ًء علــى أهم ّيــة ّ
ـكل منهــا مجــال
العمل ّيــة التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة ويف تحقيــق أهــداف المناهــج ،بحيــث ّأل يكــون لـ ّ
الفعالــة.
منفصــل ،بــل تكــون متداخلــة يف جميــع مجــاالت المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة
ّ
جهــات العالم ّيــة وعلــى واقــع الحــال اللّبنــاينّ والتّطلّعــات المســتقبل ّية ،العمــل علــى
 .جبنــا ًء علــى التّو ّ
الفعالــة وهــي كاآليت:
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
تحديــد خمســة مجــاالت للمعاييــر ُ
 القيادة المدرس ّية التّعليم والتّعلّم البيئة المدرس ّية ّالشرا كة المجتمع ّية
 التّعلّم ال ّرقمي والتّكنولوجياالفعالة باالعتماد األكاديميّ لضمان الجودة.
المحدّثة للمدرسة
ّ
 .ح ربط المعايير ُ
األكاديمي
 .2توصيات حول االعتماد
ّ
ـم مــن خاللهــا التّقو يــم ّ
الشــامل
 .أحيــث ّ
إن االعتمــاد األكاديمــيّ هــو أداة ضبــط جــودة التّعليــم يتـ ّ
الفعالــة بمعاييــر
للمدرســة لضمــان كفــاءة المخرجــات ،ال ب ـ ّد مــن ر بــط معاييــر المدرســة
ّ
االعتمــاد األكاديمــيّ ،لتحديــد معاييــر التّقويــم ّ
الشــامل للمدرســة.
.بالتّعليــم لــم يعــد محـ ّددًا بالتّعليــم النّظامــيّ بــل يشــمل ً
أيضــا األنشــطة التّربو يّــة وال ّثقاف ّية واالجتماع ّية
الســليم للمتعلّــم وتنميــة شــخص ّيته ،لذلــك فاالعتمــاد األكاديمــيّ مــن األهم ّيــة بمــكان حيــث
لل ّنمــو ّ
إنّــه يهــدف إىل تنميــة المتعلّميــن كطاقــات بشــر يّة واعــدة مــن خــال التّطو يــر التّر بــويّ ّ
الشــامل
لجميــع عناصــر المجتمــع المدرســيّ وال ّنظــام التّر بــويّ.
الصحيــح
.تاالعتمــاد األكاديمــيّ ُيبنــى علــى أســس منهج ّيــة وأدوات قيــاس دقيقــة تســمح بالتّقو يــم ّ
ّ
والش ـ ّفاف للكفــاءة ،وال ينحصــر التّقويــم مــن خاللــه بنتائــج االمتحانــات ال ّرســم ّية فقــط بــل دائرتــه
كل تفاصيــل المدرســة.
تشــمل ّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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يتضمن ّ
الشرا كة المجتمع ّية وأهم ّيتها يف التّطوير المدرسيّ.
ّ
.ثاالعتماد األكاديميّ
جهــات العالم ّيــة المعاصــرة ومــع المناهــج المتط ـ ّورة يف
 .ج يتناســب االعتمــاد األكاديمــيّ مــع التّو ّ
لبنــان وير بــط بيــن الحاجــات والتّطلّعــات.
عامة
 .3توصيات ّ
 .أتبــرز الحاجــة إىل تحديــث األنظمــة والقوانيــن ،والتّوصيــف الوظيفــيّ ،وتطويــر برامــج اإلعــداد
والتّدر يــب والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر ،ويف وضــع آل ّيــات اختيــار اإلدار يّيــن يف المــدارس ،كمــا
الفعالــة.
يف وضــع نظــام للتّقويــم يتناســب مــع االعتمــاد األكاديمــيّ ومعاييــر المدرســة
ّ
الفعالــة ،مبنــيّ علــى
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
.بوضــع إطــار مرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ :المعاييــر ُ
جهــات العالم ّيــة يف هــذا المضمار ،وم ّتســق
حاجــات المدرســة اللّبنان ّيــة وتطلّعاتهــا يف ضــوء التّو ّ
مــع أهــداف المناهــج المط ـ ّورة.
العامــة للتّربيــة،
.تتشــكيل لجنــة توجيه ّيــة ،مــن المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ومــن المدير يّــة
ّ
ّ
والمؤشــرات والتّوافــق عليهــا ووضعهــا يف اإلطــار ال ّنهــايئّ لتكــون دليـ ًـا
لمراجعــة المعاييــر
إرشــاديًّا للمدير يّــات التّعليم ّيــة والمناطــق التّربويّــة للعمــل عليهــا.
ّ
والمؤشرات.
.ثوضع أدوات التّقويم المناسبة والمتّسقة مع المعايير
 .جتشــكيل لجــان المناطــق ،مــن مجموعــة مــن ذوي الخبــرة لإلشــراف علــى المــدارس وتقويمهــا
ورفــع التّقار يــر للّجنــة التّوجيه ّيــة ،للحصــول علــى االعتمــاد ال ّنهــايئ مــن هيئــة اللّجنــة التّوجيه ّيــة.
 .حإقامــة مؤتمــر علــى صعيــد وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل والمركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء
والجامعــات لعــرض المشــروع.
والمنســقين حــول االعتمــاد األكاديمــيّ والمعاييــر
 .خعقــد ورش عمــل وتدر يــب مديــري المــدارس
ّ
الفعالــة.
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
 .د المتابعــة الدّائمــة مــن قبــل اللّجنــة التّوجيه ّيــة مــع لجــان المناطــق التــي تتابــع مــع مديــري
المــدارس.
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الجزء ّ
الثاين:
الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
تمهيد

تمــت مراجعتهــا وتوليفهــا ،بمــا يف ذلــك الوثائــق التــي
ّ
إن األدب ّيــات المحل ّيــة والعالم ّيــة ،النّظر يّــة واإلجرائ ّيــة ،الّتــي ّ
السياســات التّربويّــة واألنظمــة والقوانيــن الّتــي ناقشــت النّظر يّــات والممارســات حــول معاييــر المدرســة
ّ
تتضمــن ّ
ـم االنطــاق
ّ
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ يف المــدارس مــن أجــل تحقيــق جــودة التّعليــم ،ش ـك ّلت األســاس الــذي تـ ّ
الفعالــة ،والّــذي يعتبــر ركيــزة
منــه لوضــع اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ :المعاييــر المح ّدثــة للمدرســة
ّ
ـم اعتمادهــا يف مــا يتعلّــق بــاألداء التّر بــويّ داخــل المــدارس ،ســواء
أساسـ ّية لتطويــر المنهج ّيــات واألســاليب التــي يتـ ّ
الصف ّيــة ،وتفعيــل
تعلّــق األمــر بــاإلدارة التّربويّــة والمدرسـ ّية ،أم بالممارســة العمل ّيــة داخــل المدرســة وداخــل الغــرف ّ
الســياق
المــوارد والمصــادر المتاحــة .ولــم يقتصــر العمــل علــى معاييــر نظر يّــة بــل علــى معاييــر تـ ّ
ـم توظيفهــا يف ّ
التّر بــويّ ويف الممارســة اإلدار يّــة يف المــدارس داخــل لبنــان وخارجــه.
جهــات العالم ّيــة المعاصــرة وموا كبـ ًة للمســتجدّات العالم ّيــة ،يف هــذا
وانطال ًقــا مــن مبــدأ التّطويــر التّر بــويّ يف ظـ ّ
ـل التّو ّ
الســياق بــدأ التّأســيس للتّعامــل مــع المدرســة
ّ
الفعالــة كمظلّــة التّطويــر المدرســيّ للوصــول إىل االعتمــاد األكاديمــيّ
ـم االســتناد إىل معاييــر جــودة معتــرف بهــا
مــن خــال التّقويــم
ّ
الفعــال لضمــان جــودة التّعليــم يف لبنــان .وقــد تـ ّ
الفعالــة.
المح ّدثــة للمدرســة
ّ
عالم ًّيــا ،وتحاكــي الواقــع اللّبنــاينّ لوضــع اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ :المعاييــر ُ
ّ
الخاصــة
والشــواهد
ويتضمــن هــذا اإلطــار المرجعــيّ المجــاالت ،والمجــاالت الفرع ّيــة ،والمعاييــر ،والمؤشــرات ،واألدلّــة
ّ
ّ
الفعالــة».
«بمعاييــر المدرســة
ّ

تجارب عالم ّية
ناجحة باالعتماد
األكاديميّ
الفعالة
والمدرسة
ّ

تجارب عرب ّية
ناجحة بمعايير
الجودة واالعتماد
األكاديميّ

التّوجهات العالم ّية
المتعلّقة باالعتماد
األكاديميّ ومعايير
الفعالة
المدرسة
ّ

برامج محل ّية
مرتبطة بالمدرسة
الفعالة
ّ

مرتكزات
اإلطار
المرجعيّ

حاجات المدرسة
اللّبنانية
والتّطلعات
المستقبل ّية

دراسات وأبحاث
جامع ّية مرتبطة
الفعالة
بالمدرسة
ّ
واالعتماد

األنظمة والقوانين
والمراسيم يف
لبنان

منظمات
وجهات عالم ّية
مرتبطة باالعتماد
األكاديميّ
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كل مجــال يف
تــم اعتمــاد  5مجــاالت تعكــس ركائــز المدرســة
الطبيعــي أن يؤثّــر ّ
ّ
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ ،ومــن ّ
خاصــة بالتّطويــر المهنــيّ والتّواصــل والتّقو يــم ،كوننــا ارتأينــا
المجــاالت األخــرى ويتأثّــر بهــا ،كمــا لــم نح ـدّد مجــاالت ّ
الفعالــة واالعتمــاد
كل المجــاالت الخمســة الّتــي اعتمدناهــا كمجــاالت أساس ـ ّية لمعاييــر المدرســة
أنّهــا تتداخــل يف ّ
ّ
األكاديمــيّ.

المرجعي
عناصر اإلطار
ّ
المجاالت

المجاالت الفرع ّية

المعايير

الم ّ
ؤشرات
ُ

ّ
والشواهد
األدلّة

الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ علــى المدرســة ال ّرســم ّية يف
وكــي نكــون أ كثــر د ّقــة ،ولجـدّة موضــوع معاييــر المدرســة
ّ
قســمنا المجــال إىل
لبنــان ،ولتســهيل العمــل يف المرحلــة المقبلــة خــال وضــع أدوات التّقو يــم والدّليــل اإلرشــاديّّ ،
ـكل مجــال فرعــيّ معاييــر مح ـدّدة وواضحــة تســعى المدرســة إىل تحقيقهــا .والمعاييــر
مجــاالت فرع ّيــة ،حيــث ّ
إن لـ ّ
هــي المفاهيــم أو القواعــد النّموذجيــة أو ّ
ـم تحديدهــا واالتّفــاق عليهــا كمثــل أو نمــوذج لنحكــم مــن
الشــروط الّتــي يتـ ّ
خاللهــا أو لقيــاس جــودة أداء أو ممارســة أو إجــراء أو ســلوك ّيات األفــراد والجماعــات.
هامــا مــن مدخــات معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــيّ ،وهــي المرجع ّيــة لتقو يــم الكفــاءة
تشـك ّل المعاييــر مدخـ ًـا ًّ
الفعالــة يســاعد
أن وجــود معاييــر للمدرســة
وضمــان الجــودة وتحدي ـدًا جــودة المنتــج أو مخرجــات التّعليــم .كمــا ّ
ّ
العامليــن يف المدرســة علــى تقويــم مــا يقومــون بــه والتّفكّــر يف ممارســاتهم ،وتم ّثــل أبــرز آليــات تحديــد االحتياجــات
واألولويّــات ّ
الضرور يــة لتحســين األداء والتّطويــر.
ّ
تتضمــن
مؤشــرات للقيــاس وهــي معلومــات وبيانــات
ـم تحديــد
ً
ّ
وحرصــا علــى وضــوح المعاييــر ،ولل ّدقــة يف قياســها تـ ّ
ّ
ّ
الموظفيــن وتح ّديــات العمــل يف
الموظفيــن والعامليــن يف المدرســة ونســب المتعلّميــن/
بيانــات مح ـدّدة كقبــول
ـكل متعلّــم والبيئــة التّعلّم ّيــة والتّجهيــزات المخبر يّــة والمكتبــات وتكنولوجيــا المعلومــات
المدرســة والتّكلفــة لـ ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة .وهــي تقيــس
ـم جمعهــا علــى فتــرات منتظمــة لمتابعــة جــودة أداء
والمصــادر ،...حيــث يتـ ّ
ّ
المعاييــر وقابلــة للمالحظــة ،وأدرجــت ضمــن منطــق تسلســليّ تتابعــيّ يف عمل ّيــة تحقيــق المعيــار .باإلضافــة إىل
ّ
والشــواهد وهــي المصــادر واألدلّــة المتاحــة والّتــي يمكــن االســتناد إليهــا يف تحديــد مقاييــس التّقديــر،
عــدد مــن األدلّــة
والسـ ّ
ـجلت
الســنو يّة ،ونتائــج عمل ّيــات التّقويــم،
ّ
والمتم ّثلــة بقواعــد البيانــات ،ومحاضــر االجتماعــات ،والتّقار يــر ّ
المختلفــة كسـ ّ
ـجلت الحضــور والغيــاب ،والمقابــات (وكلّهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر).
ـم المق ّومــات الّتــي ّ
تحقــق هــذا ال ّنجــاح ،انص ّبــت جهــود المركــز التّر بــوي للبحــوث واإلنمــاء
وحيــث ّ
إن المدرســة أحــد أهـ ّ
الخاصــة
الطويــل والمتواصــل لتطويــر واقــع اإلدارة التّربويّــة والقيــادة المدرس ـ ّية ،علــى تطو يــر المعاييــر
ّ
يف مســعاه ّ
مرجعــا لهــم يف
الفعالــة لوضعهــا بيــن أ يــدي مديــري المــدارس ومديراتهــا ،آمليــن يف أن تكــون
بالمدرســة اللّبنان ّيــة
ً
ّ
تأديــة مهامهــم وصـ ً
فعالــة قــادرة علــى وضــع العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة يف مســارها
ـول إىل مدرســة لبنان ّيــة ّ
الفعالــة ،ويف ضــوء االعتمــاد
الصحيــح يف جميــع مجــاالت التّحســين المدرســيّ المبنــي علــى معاييــر المدرســة
ّ
ّ
األكاديمــيّ لضمــان جــودة التّطويــر التّر بــويّ وارتقائــه إىل مصـ ّ
ـاف العالم ّيــة.
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المرجعي لالعتماد األكاديمي:
جدول ال ّرموز لإلطار
ّ
الفعالة
المعايير المحدّثة للمدرسة
ّ

المهنة والمجال

PROFESSION AND
DOMAINS

ACRONYM

االعتماد

Accreditation

ACRED

القيادة

Leadership

LDRSP

إدارة

Management

MGMT

القيادة المدرس ّية

School Leadership

SCH.LDRSP

التّعليم والتّعلّم

Teaching and Learning

TL

البيئة المدرس ّية

School Environment

SCH.ENVIR

ّ
الشرا كة المجتمع ّية

Community Partnership

CP

التّعلّم ال ّرقميّ ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتّصاالت

Digital Learning, Information and
Communication Technology

DL.ICT
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ACRONYM

SUBDOMAINS

المجاالت الفرع ّية

ال ّرقم

ACRED.SCH.LDRSP.STRTG

Strategic Leadership

القيادة االستراتيج ّية

1

ACRED.SCH.LDRSP.ILD

Instructional Leadership

القيادة التّعليم ّية

2

ACRED.SCH.LDRSP.OPS.
MGMT

Operations Management

إدارة العمل ّيات

3

ACRED.SCH.LDRSP.PD

Professional Development
Leadership

ّقيادة التّطوير الهمني

4

ACRED.SCH.LDRSP.COMM

Communication Leadership

قيادة التّواصل

5

ACRED.SCH.LDRSP.DATA

Data Usage

استخدام البيانات

6

ACRED.SCH.LDRSP.RM

School Resources
Management

إدارة الموارد المدرس ّية

7

ACRED.TL.EFF

Teaching for Effective
Learning

التّعليم من أجل التّعلّم
الفعال
ّ

8

ACRED.TL.ASSESS

Learning Assessment

تقويم التّعلّم

9

ACRED.TL.CURR

Curriculum implementation

تطبيق المناهج

10

ACRED.TL.LO

Learning Outcomes

مخرجات التّعلّم

11

ACRED.SCH.ENVIR.
PENVIR
ACRED.SCH.ENVIR.
INTRASCH

School’s Physical
Environment

بيئة المدرسة الماديّة

12

Intraschool Relationships

العالقات داخل المدرسة

13

Students’ Participation in
School Life

مشاركة المتعلّمين يف
الحياة المدرس ّية

14

ACRED.SCH.ENVIR.PART
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15

رفاه المجتمع المدرسيّ

The Well-being of the school
community

ACRED.SCH.ENVIR.
WELLBEING

16

العمل التّط ّوعيّ

Volunteer work

ACRED.CP.VOL

17

التّوجيه المهنيّ وسوق
العمل

Career Guidance and Labor
Market

ACRED.CP.CG.LM

18

التّوعية

Awareness

ACRED.CP.AWARE

19

األهل

Parents

ACRED.CP.PARENT

20

العامة والتّواصل
العالقات
ّ
مع المجتمع

21

نظم تكنولوجيا المعلومات
واالتّصاالت
يف عمل ّية التّعليم والتّعلّم

Public Relations and
Communication with The
Community
Information and
Communication Technology
Systems in The TeachingLearning Process

ACRED.CP.PR.COMM

ACRED.DL.ICT.SYSTEM

22

تفعيل التّعلّم ال ّرقميّ

Digital Learning Activation

ACRED.DL.ICT.DLACT

23

الفعال
التّواصل
ّ

Effective Communication

ACRED.DL.ICT.EFFCOMM

24

البيئة ال ّرقم ّية

Digital Environment

ACRED.DL.ICT.DENVIR

مالحظة:
ّ
ّ
الســابق (االعتمــاد.
ـيتم ً
ر بــط ال ّرمــز بالمجــاالت والمجــاالت الفرع ّيــة سـ ّ
تباعــا للشــكل الموضــح يف الجــدول ّ
ـي( ( )ACCREDITATION.DOMAIN.SUBDOMAINعلــى ســبيل المثــال(ACRED.:
المجــال .المجــال الفرعـ ّ
CP.PARENT).
كل معيار سيرتبط رمز المجال الفرعيّ به مع اعتماد التّرقيم )…،(1,2,3
كما ّ
وإن ّ
والمؤشــرات لهــا رمــز المعيــار ذاتــه علــى أن يرتبــط بهــا التّرقيــم باعتمــاد األحــرف )… (a,b,cوذلــك بنــا ًء علــى متطلّبــات
التّرميز.
ّ
والشواهد فلها رمز المعيار ذاته على ان يرتبط التّرقيم باعتماد )…(i,ii,iii
أما األدلّة
ّ
على سبيل المثال:
المجــال الفرعــيّ رقــم ( 19األهــل) يكــون ترميــزه علــى هــذا ّ
رمــز
الشــكل ،)ACRED.CP.PARENT( :المعيــار األ ّول ُي ّ
رمــز علــى هــذا ّ
ّ
علــى هــذا ّ
الشــكل (ACRED.CP.PARENT
الشــكل (،)ACRED.CP.PARENT 1
والمؤشــر األ ّول ُي ّ
1 a).
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المجال ال ّثالث:
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المجال ال ّرابع:
ّ
الشرا كة المجتمع ّية

المجال الخامس:
التعلّم ال ّرقميّ ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتّصاالت
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية

تعمــل القيــادة المدرس ـ ّية يف توجيــه المدرســة والمعلّميــن والمتعلّميــن نحــو تحقيــق أهــداف مرج ـ ّوة للوصــول إىل
تحقيــق ال ّرؤيــة االســتراتيج ّية المشــتركة للمدرســة ،ويتطلّــب أداء هــذا الـدّور توافــر عــدد مــن المطالــب وااللتزامــات
أهمهــا تطويــر ثقافــة مدرسـ ّية إيجاب ّيــة ،وتنميــة قيــم إنتاج ّيــة ،والتّخطيــط المبنــيّ علــى أســس منهج ّيــة علم ّيــة
مــن ّ
وعمل ّيــة لعمل ّيــة التّغييــر يف إطــار ترتيــب األولويّــات اســتنادًا إىل قــرارات وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل واحتياجــات
المتعلّميــن والبيئــة المدرس ـ ّية والمجتمــع المحيــط بالمدرســة.

المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال الفرعيّ األ ّول:
القيادة االستراتيج ّية
المجال الفرعيّ ال ّثاين:
القيادة التّعليم ّية
المجال الفرعيّ ال ّثالث:
إدارة العمل ّيات
المجال الفرعيّ ال ّرابع:
قيادة التّطوير الهمنيّ
المجال الفرعيّ الخامس:
قيادة التّواصل
السادس:
المجال الفرعيّ ّ
استخدام البيانات
السابع:
المجال الفرعيّ ّ
إدارة الموارد المدرس ّية
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الفرعي األ ّول:
المجال
ّ
القيادة االستراتيج ّية

المعيار األ ّول:
ال ّرؤية وال ّرسالة

المعيار ال ّثاين:
التّخطيط لتحسين
المدرسة

المعيار ال ّثالث:
العمل الفريقيّ
التّعاوينّ
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي األ ّول:
ّ
القيادة
االستراتيج ّية

المعيار األ ّول:
ال ّرؤية وال ّرسالة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تَحديد رؤية المدرسة ورسالتها
من قبل القيادة المدرس ّية.
b.التزام القيادة المدرس ّية
بتحقيق ال ّرؤية وال ّرسالة
المحدّدة.
c.تَعميم ال ّرؤية وال ّرسالة ضمن
وثيقة معلنة قابلة للتّطبيق.
d.تَ َمح ُور ال ّرؤية وال ّرسالة حول
حاجات المتعلّمين والقِ َيم
وارتباطها بتحسين التّحصيل.
e.توافق ال ّرؤية وال ّرسالة مع رؤية
ورسالة وزارة التّربية والتّعليم
العايل.
f .انسجام ال ّرؤية وال ّرسالة مع
التّط ّورات المحلّية والخارج ّية
وحاجات أفراد المجتمع يف
سبيل التّنمية والتّطوير.
g.استعمال ال ّرؤية وال ّرسالة
كدليل مرجعيّ لوضع الخطط
واتّخاذ القرارات.
h.تطوير ال ّرؤية وال ّرسالة بشكل
منتظم ودوريّ وبمشاركة
مم ّثلين عن المعلّمين
واإلدار يّين واألهل والمجتمع
المحلّيّ.
i .توافر أدوات ومعايير لقياس ما
تم إنجازه من ال ّرؤية وال ّرسالة.
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج من وثيقة رؤية
المدرسة ورسالتها المكتوبة
يف المنشورات ،ويف كت ّيب
المدرسة ،وعلى موقع
المدرسة على الويب ويف
البيانات المعروضة يف
مرافق المدرسة
ii.محاضر االجتماعات
المتعلّقة بمراجعة ال ّرسالة
وال ّرؤية
iii.مناقشات مع أصحاب
المصلحة ،للت ّ
ّحقق من
مدى معرفتهم ب ُرؤية
المدرسة ورسالتها ،وكيف
تنعكس يف الحياة اليوم ّية
للمدرسة على:
•اإلدار يّين
•المعلّمين
•المتعلّمين
•أولياء األمور
•المجتمع المحلّيّ
	iv.ال ّردود على االستبيانات
المرسلة إىل أولياء األمور
والمتعلمين
يتم دعم البرامج
v.وصف كيف ّ
لتحقيق رؤية ورسالة
المدرسة.
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
القيادة
االستراتيج ّية

المعيار
ال ّثاين:
التّخطيط
لتحسين
المدرسة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.نَشر ثقافة التّطوير من قبل القيادة
المدرس ّية يف المجتمع المدرسيّ.
خطة تطوير وتحسين مشتركة من
َ b.وضع ّ
قبل القيادة المدرس ّية.
c.تَحديد أولويّات تحسين األداء والتّطوير
َ d.وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس مع
لخطة التّحسين
أطر زمن ّية محدّدة
ّ
والتّطوير المدرسيّ.
e.التزام القيادة المدرس ّية تطبيق تقويم
ذايتّ للمدرسة تشاركيّ شامل ودقيق،
وتحديثه كلّما دعت الحاجة ،وإدارته
بصورة مستم ّرة
f .بِناء التّقويم الذايت على البيانات الدّقيقة
الصحيحة والموثوقة.
واألدلّة ّ
َ g.وضع أدوات ومعايير للقياس والتّقويم.
h.تحديد الموارد البشر يّة والماديّة والوقت
الال ّزم (المدّة الزّمن ّية المناسبة) لتحقيق
أهداف المدرسة للتّحسين.
ُ i .متابعة أثر التّقويم ال ّذايتّ للمدرسة على
التّحسينات والتّط ّورات ،خاص ًة تلك
المتعلّقة بإنجاز المتعلّمين األكاديميّ
وتط ّورهم ّ
الشخصيّ.
َ j .ر بط نتائج التّقويم ال َّذايت للمدرسة
بالتّخطيط االستراتيجيّ وفاقا ألولو يّات
العمل المدرسيّ
k.تَوظيف نتائج التّقويم ال ّذايت المدرسيّ
للتع ُّرف على التّحديات الّتي تؤثّر على
أداء المدرسة.
خطة التّحسين والتّطوير
a.تَعديل يف ّ
المدرسيّ بنا ًء على التّغذية ال ّراجعة
المستندة إىل نتائج التّقويم ال ّذايتّ
للمدرسة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

العامة
الخطة
i .مستند
ّ
ّ
لعمل المدرسة
خطة التّطوير
ii.مستند ّ
حسين للمدرسة
والت ّ
iii.األدوات المستخدمة
لجمع المعلومات عن
المدرسة
	iv.أدوات القياس وأداة
التّقويم
v.تحليل مقابالت الهيئات
اإلدار يّة والتّعليم ّية
المختلفة ،والمتعلّمين
وأولياء األمور
	vi.تحليل الوثائق
والس ّ
جلت
ّ
واالستبيانات
المدرس ّية.
	vii.تقارير المتابعة عن
آل ّية سير العمل يف
تنفيذ خطط التّحسين
والتّطوير للمدرسة
	viii.نتائج التّحصيل
األكاديميّ للمتعلّمين
	ix.تقرير التّغذية ال ّراجعة
المستند على التّقويم
ال ّذايتّ للمدرسة
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
القيادة
االستراتيج ّية

المعيار
ال ّثالث:
العمل
الفريقي
ّ
التّعاوينّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

فعالة يف المدرسة لقيادة العمل
a.تَوافر إدارة ّ
الفريقيّ التّعاوين وخلق روح المسؤول ّية
الجماع ّية
b.تَفعيل القيادة المدرس ّية لمبادئ :التّشاور،
والتّشارك ،والعدالة ،والموضوع ّية ،وتكافؤ
الفرص
c.تَفعيل عمل المجالس واللّجان يف المدرسة من
قبل القيادة المدرس ّية
d.إيجاد قنوات للتّواصل ُتمك ّن المدرسة من العمل
كفريق
e.إِشراك المجتمع المدرسيّ يف تحديد أولو يّات
المدرسة للتّحسين والتّطوير
الخطة
f .إِشراك المجتمع المدرسيّ يف وضع
ّ
االستراتيج ّية وإعداد خطط التّحسين المدرسيّ
g.إِشراك الهيئتين اإلدار يّة والتّعليم ّية يف اتّخاذ
القرارات وتطوير العمل يف المدرسة .ما يساهم
يف إيجاد بيئة عمل تسودها اإليجاب ّية والمهن ّية.
h.بِناء القدرات الفرديّة والجماع ّية وتمكين األفراد
والفرق من العمل الفريقيّ التّشاركيّ.
 i .توفير فرص التّعاون المهنيّ لجميع العاملين يف
المدرسة.
الطاقم التّعليميّ واإلداريّ يف
 j .تَفعيل أدوار ّ
المجالس واللّجان والفرق الدّاخل ّية.
الطاقم اإلداريّ والتّعليميّ المسؤول ّيات
 k.تفويض ّ
والمهام المختلفة يف المجالس واللّجان والفرق
كل منهم.
الدّاخل ّية بحسب كفاءة وقدرات ّ
ّ
للموظفين
َ l .عقد اجتماعات دور يّة ومنتظمة
داخل المدرسة لالستماع لهم ،ولدعم أفكارهم
الصائبة
واقتراحاتهم الفرديّة والجماع ّية ّ
تصب يف مصلحة التّحسين ،ومساندة
والتي
ّ
مبادراتهم اإلبداع ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .محاضر االجتماعات
ii.حضور اجتماعات اإلدارة  /القسم
 /المرحلة
ّ
الموظفين على
iii.مناقشات مع
جميع المستويات
ّ
الموظفين
	iv.ال ّردود على استبيان
ّ
الموظفين
v.آل ّية التّواصل مع
	vi.االستبيانات
ّ
الموظفين
	vii.نماذج من مقترحات
	viii.اآلل ّيات المتّبعة والمستخدمة من
قبل اإلدارة والقيادة المدرس ّية
لالستفادة من مقترحات وآراء
ّ
الموظفين
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الفرعي ال ّثاين:
المجال
ّ
القيادة ال ّتعليم ّية

المعيار األ ّول:
قيادة التّعليم

المعيار ال ّثاين:
تقويم التّعليم
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
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اإلطار
ّ
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
القيادة
التّعليم ّية

المعيار
األ ّول:
قيادة
التّعليم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.التزام المدرسة بمتطلّبات المناهج
الدّراس ّية الوطن ّية المعتمدة من قبل
وزارة التّربية والتّعليم العايل والمركز
التّربويّ للبحوث واإلنماء
b.تَطبيق المناهج وفق الكفايات
التّعليم ّية ،بما يتالءم مع احتياجات
المتعلّمين والمرحلة العمر يّة
c.تَنظيم خطط آلل ّية تطبيق المنهاج
الدّراسيّ ،ضمن تسلسل منطقيّ،
تلحظ عمل ّيات ال ّر بط بين المواد
والخبرات التعليم ّية المختلفة يف
المدرسة ،وتوزيع الدّروس.
d.تطبيق سياسة الدّمج الّتي توضح
يتم االهتمام بالمتعلّمين من
كيف ّ
جميع القدرات.
e.المعرفة الج ّيدة بالمنهاج والكفايات
واألهداف وأفضل الممارسات يف
التّعليم والتّعلّم واإلشراف والتّقويم،
من قبل القيادة المدرس ّية ،بما يف
ذلك المدير.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .الخطط المتعلّقة بتنظيم
آل ّية تطبيق المنهاج
ّ
ii.
سجلت التّطوير المهنيّ
ّ
للمعلمين ومذك ّرات
المتابعة
ّ
سجلت مالحظات
iii.
الص ّفية
الحصص ّ
وتحليالت التّحسينات يف
جودة التّعليم
	iv.مستندات /وثائق /أو أيّ
دليل عن سياسة الدّمج
ّ
سجلت التّقدم لجميع
v.
ّ
المتعلمين .بما يف
ذلك المتعلّمين ذوي
االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة
ّ
	vi.دفاتر /بطاقات التّحضير
خطة
للمعلّمين و/أو ّ
تحضير للدرس التي
ُتظهر األهداف التّعلّم ّية،

والكفايات (من معارف
و مهارات وسلوك ّيات
ومواقف) المراد ا كتسابها
وتعزيزها من قبل
المتعلّمين.
سجل اإلشراف
	vii.
ّ
والمتابعة من قبل المدير
والمكلّفين بذلك يف
المدرسة .
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
القيادة
التّعليم ّية

المعيار
ال ّثاين:
تقويم
التّعليم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تَشجيع المعلّمين من قبل القيادة المدرس ّية
على استخدام أساليب متن ّوعة من التّقويم
المستمر تهدف إىل تحسين العمل ّية
التّعليم ّية -التّعلّم ّية.
b.التّأ ك ُّد من تطوير المعلّمين عمل ّية التّخطيط
للتّعلّم ،والتّحضير للدّروس وفق نتائج
التّقويم
c.متابعة المعلّمين ألنشطة التّعلّم ،والفروض
المنزل ّية بالتّصحيح المنتظم والمعزّز
بالدّرجات ،وعبارات التّحفيز والتّوجيه
أن المعلّمين يقدّمون تغذية
d.التّأ ك ُّد من ّ
راجعة شاملة للمتعلّمين حول نتائج
التّقويم ،ليتع ّرفوا من خاللها إىل مواطن
الق ّوة وتلك الّتي تحتاج إىل تطوير يف أدائهم
e.التزام القيادة المدرس ّية بالمتابعة والتّقويم
لمعرفة مدى تمك ّن المتعلّمين من
ا كتساب الكفايات ّ
اللزمة.
f .تشجيع المعلّم من قبل القيادة المدرس ّية
على التّقويم ال ّذايتّ بغرض معرفة :مدى
نجاحه يف تحقيق األهداف المتوخّاة ومدى
والطرائق التي يتّبعها
فعال ّية األساليب
ّ
خالل عمل ّية التّدريس والتّقويم ،ولتحديد
الصعوبات والمشكالت الّتي تواجهه يف
ّ
عمله
g.تزويد المعلّمين بالتّغذية ال ّراجعة حول
ممارساتهم وما يمكنهم فعله لتحسينها
h.قيام القيادة المدرس ّية بجمع وتحليل بيانات
التّغذية ال ّراجعة للمتعلّمين بشكل مستم ّر
ألخذ القرار المناسب لتحسين األداء
التّعليميّ
i .متابعة القيادة المدرس ّية لمدى تأثير
الممارسة التّعليم ّية على نتائج المتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

ّ
سجلت مالحظات تحضير
i.
الدّروس
ّ
سجلت مكتوبة للمالحظات
ii.
المقدّمة للمعلّمين
ّ
سجلت اإلشراف والمتابعة
iii.
التي تظهر التّحسينات يف
الممارسات التّعليم ّية لدى
المعلّمين يف كا ّفة الفصول
الدّراس ّية
	 iv.تحليل نتائج التّحصيل
التّعلميّ للمتعلّمين
v.آراء المعلّمين والمتعلّمين
واإلدار يّين حول التّغييرات
تم إجراؤها
التي ّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
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الفرعي ال ّثالث:
المجال
ّ
إدارة العمل ّيات
المعيار  :إدارة العمل ّيات
المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
إدارة
العمل ّيات

المعيار:
إدارة
العمل ّيات

الم ّ
ؤشرات
ُ

مستداما
جا
a.اعتماد القيادة المدرس ّية نه ً
ً
يف تنظيم شؤونها اإلدار يّة ،بما يف ذلك
إدارة ّ
الشؤون المال ّية.
الفعالة وتأثيرها اإليجايبّ على آل ّية
 b.اإلدارة
ّ
العمل اليوميّ من بدايته حتى نهايته.
الفعالة للهيئتين اإلدار يّة
c.اإلدارة
ّ
والتّعليم ّية من قبل القيادة المدرس ّية.
d.توظيف المباين ،والمرافق ،والمصادر
المتاحة لتيسير عمل ّيتيّ التّعليم
والتّعلّم ودعمهما ،بما يف ذلك المرافق
المتخصصة مثل مختبرات العلوم
ّ
والساحات ال ّر ياض ّية
والتكنولوجيا
ّ
والمكتبات.
e.توفير الموارد الما ّديّة والمصادر
التّعليم ّية ،كالكتب ،واألجهزة،
والتّجهيزات المكتب ّية ،ووسائل اإليضاح،
والتّجهيزات المخبر يّة لخدمة عمل ّيتيّ
التّعليم والتّعلّم.
f .توفير تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
يف خدمة المجتمع المدرسيّ وتحصيل
المتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .مالحظات حول إدارة
المدرسة ،من بداية اليوم
الدّراسيّ وحتّى نهايته
ii.ال ّروزنامة الزّمن ّية لتنفيذ
األنشطة واألعمال اليوم ّية
 iii.طرائق استخدام المساحات
الخارج ّية والمرافق
	iv.استخدام الموارد
والتّجهيزات المخبر يّة
والمصادر التّعليم ّية
والمكتبات
v.صيانة مبنى المدرسة
ومرافقها
	vi.استجابة المسؤولين
الحتياجات المتعلّمين
الس ّ
جلت المال ّية
	ّ vii.
ّ
	viii.سجلت اإلشراف
والمتابعة
سجل العالمات وتت ّبع تأثير
	ix.
ّ
فعال ّية اإلدارة اإليجايبّ على
إنجازات المتعلّمين
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الفرعي ال ّرابع:
المجال
ّ
المهني
قيادة ال ّتطوير
ّ

المعيار األ ّول:
ثقافة التّطوير المهنيّ

المعيار ال ّثاين:
مجتمعات التّعلّم
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الفعالة
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ّ
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
قيادة
التّطوير
المهني
ّ

المعيار
األ ّول:
ثقافة
التّطوير
المهني
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

ّ
الموظفين ،بما يف ذلك القيادة
a.مشاركة
المدرس ّية ،يف برامج التّطوير المهنيّ
المستم ّر
b.تحفيز العاملين من قبل القيادة
المدرسية ،ودفعهم إىل متابعة برامج
التّطوير المهنيّ المستم ّر
c.تحديد احتياجات المعلّمين والعاملين
التّدريب ّية ،والتّطوير يّة ،الفرديّة
خاص للمعلّمين
والجماع ّية ،وبشكل ّ
الجدد
d.متابعة القيادة المدرس ّية ألداء المعلّمين
الصف ّية
وتوجيههم ،من خالل الزّيارات ّ
e.رفع القيادة المدرس ّية لكفاءة المعلّمين
واإلدار يّين والعاملين المهن ّية وفق
منظومة تقويم األداء المستم ّر ،وبرامج
التّنمية والتّطوير المهنيّ
f .تشجيع القيادة المدرس ّية لكا ّفة
ّ
الموظفين (معلّمين وإدار يّين) على
اإلبداع ،واالبتكار ،والتّطوير ال ّذاتّ
g.التزام المدرسة بثقافة التّطوير المهنيّ
المستم ّر

ّ
والشواهد
األد ّلة

ّ
سجلت برامج التّطوير
i.
المهنيّ المستمر المقدّمة
للمعلّمين واإلدار يّين
ii.إفادات المشاركة ببرامج
التّطوير المهنيّ المستمر
ّ
سجلت أثر البرامج
iii.
التّدريب ّية على الممارسات
الصف ّية
ّ
ّ
سجلت مراقبة تأثير
	iv.
التّطوير المهنيّ:
•على األداء المدرسيّ
بأكمله
•على األداء الفرديّ
ّ
للموظفين
•على أداء المعلّمين
•على نتائج المتعلّمين
•على صورة المدرسة
ّ
الموظفين
v.مناقشات مع

حول خبراتهم يف التّطوير
المهنيّ
	vi.استبيانات مدرس ّية
ّ
للموظفين حول أثر التّطوير
المهنيّ الذي يتلّقونه
ّ
سجلت عن آليات التّطوير
	vii.

المهنيّ المعتمدة
ّ
سجلت مراقبة تأثير
	viii.
التّطوير المهنيّ على نتائج
التّعلّم لدى المتعلّمين
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
قيادة
التّطوير
المهني
ّ

المعيار
ال ّثاين:
مجتمعات
التّع ّلم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.وجود دافع ّية ورغبة قويّة لدى
ّ
الموظفين ،للمشاركة المهن ّية والعمل
ّ
المنظم.
الجماعيّ
ّ
الموظفين بشكل تعاوينّ
b.العمل من قبل
مع بعضهم ضمن فرق لتحسين
عمل ّية التّعلّم والتّعليم ونتائج
المتعلّمين.
c.توفير القيادة المدرس ّية مجموعة واسعة
من أساليب واستراتيج ّيات التّعليم
المستخدمة للمعلّمين ،بهدف تبادل
الخبرات المهن ّية

ّ
والشواهد
األد ّلة

الصفية المتبادلة
i .الزّيارات ّ
بين المعلّمين
ii.محاضر االجتماعات الدّورية
والمنسقين
بين المعلّمين
ّ
iii.نماذج عن أساليب
واستراتيج ّيات تعليم ّية
مستحدثة نتيجة تبادل
الخبرات
	iv.حضور المدير االجتماعات
الدّور يّة للمعلّمين
والمنسقين
ّ
v .قيام المدير بزيارات صف ّية
للمعلّمين
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
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الفرعي الخامس:
المجال
ّ
قيادة ال ّتواصل

المعيار:
التّواصل مع جميع
ّ
الشركاء
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
الخامس:
قيادة
التّواصل

المعيار:
التّواصل
مع جميع
ّ
الشركاء

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.اعتماد القيادة المدرس ّية آل ّية تواصل
تتضمن االتّصاالت الدّاخل ّية
فعالة
ّ
ّ
والخارج ّية مع جميع أصحاب المصلحة
وتتم مراجعتها بانتظام
ال ّرئيس ّيين،
ّ
وتحسينها عند ّ
الضرورة.
a.التّواصل الدّائم إلشراك جميع ّ
الشركاء
ال ّرئيس ّيين (طاقم العمل وأولياء األمور
ّ
والشركاء المجتمع ّيين) يف
والمتعلّمين
إعداد وتنفيذ ومراجعة خطط تحسين
المدرسة.
b.توفير القيادة المدرس ّية الخدمات
التّكنولوج ّية والمعلومات ّية ،وتقن ّيات
االتّصال الحديثة لتسهيل عمل ّية
التّواصل مع جميع ّ
الشركاء
c.تأمين القيادة المدرس ّية المعلومات
بِ ِ
ص َيغ مختلفة للمجتمع المدرسيّ
وأصحاب المصلحة بمن فيهم ذوي
الخاصة
االحتياجات
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج عن آل ّية التواصل مع
جميع أصحاب المصلحة
ii.توافر المعلومات يف
المدرسة بصيغ مختلفة يف
العامة بما يف ذلك
األماكن
ّ
الخاصة
لذوي االحتياجات
ّ
iii.سهولة الوصول إىل موقع
المدرسة على الويب
وفائدته
	iv.نماذج ال ّردود والتّعليقات
من جميع المعن ّيين ردًّا
على ال ّرسائل واالتّصاالت
من المدرسة
v.التّحديثات والتّغييرات التي
أُجريت على آل ّية التّواصل
	vi.مناقشات مع القادة يف
المدرسة حول آل ّية وضع
خطط تحسين المدرسة
ومن يشارك فيها
	vii.التّغذية ال ّراجعة من أولياء
األمور وأصحاب المصلحة
حول فهمهم لخطط
تحسين المدرسة
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السادس:
المجال
الفرعي ّ
ّ
استخدام البيانات

المعيار األ ّول:
الوصول إىل البيانات
واستخدامها

المعيار ال ّثاين:
تحليل المعلومات وتقويمها
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
السادس:
ّ
استخدام
البيانات

المعيار
األ ّول:
الوصول
إىل البيانات
واستخدامها

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.توفير القيادة المدرس ّية قاعدة بيانات
تتضمن جميع حقول البيانات الّتي
ّ
ترغب يف إدراجها.
b.قيام المدرسة بجمع بيانات شاملة من
مجموعة واسعة من المصادر وتخزينها
كل من المجاالت
بشكل مناسب يف ّ
اآلتية:
•اإلنجازات األكاديم ّية للمتعلّمين
•التّنمية ّ
الشخص ّية للمتعلّمين
•أداء المعلّمين وتطويرهم
•رضا المتعلّمين
•رضا أولياء األمر
•العمل ّيات المدرس ّية اليوم ّية
خاصة بالمهام
c.إعداد المدرسة جداول ّ
والمسؤول ّيات والحضور والغياب
لجميع العاملين أو المستفيدين
ّ
سجلت المتعلّمين وأعمالهم
d.حفظ
ّ
والشهر يّة
اليوم ّية واألسبوع ّية
ّ
وسجلت األنشطة المدرس ّية
والسنويّة
ّ
الس ّ
جلت األخرى.
وجميع
ّ
e.توفير أنظمة لضمان الوصول إيل البيانات
المطلوبة.
f .استخدام مجموعة من األساليب لعرض
البيانات بطريقة يسهل فهمها من قبل
جميع أصحاب المصلحة.
g.توفير اإلدارة ألصحاب المصلحة
يسيين المعلومات والبيانات التي
الرئّ ّ
يحتاجون إليها.

ّ
والشواهد
األد ّلة

كل
i .مصادر البيانات عن ّ
مجال من المجاالت
المدرجة
ii.نظم استرجاع المعلومات
iii.سياسة إدارة وحفظ
البيانات
	iv.نماذج عن الوسائل
واالستراتيج ّيات
المختلفة للتّواصل مع
أصحاب المصلحة حول
بيانات المدرسة
v.التّغذية ال ّراجعة على
االستبيانات من أصحاب
المصلحة حول فهمهم
لقضايا المدرسة ذات
الصلة بهم
ّ
	vi.محاضر اجتماعات مع
مجموعات مختلفة من
أصحاب المصلحة
	vii.عدد زيارات الموقع
ال ّرقميّ للمدرسة
	viii.تعليقات من أصحاب
المصلحة حول جودة
توصيل البيانات
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
السادس:
ّ
استخدام
البيانات

المعيار
ال ّثاين:
تحليل
المعلومات
وتقويمها

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.االستخدام المتّسق للبيانات التّخاذ
القرارات ،هو من ثقافة المدرسة.
b.تدريب كافة المعلّمين على استخدام
البيانات بشكل مستم ّر لرصد وتت ّبع
تقدّم المتعلّمين ولتحسين أدائهم.
c.تجميع البيانات وتحليلها واستخدامها
لقياس النّتائج وتأمين الفرص
المتكافئة للمتعلّمين لتطوير المهارات
وتحقيق أولويّات محتوى التّعلّم
d.تجميع البيانات وتحليلها واستخدامها
لقياس مدى تط ّور اإلبداع واالبتكار
حل المشكالت لدى
والقدرة على ّ
المتعلّمين
e.تحديد البيانات لنقاط الق ّوة لكل متعلّم
واحتياجاته ،ومهاراته ،واهتماماته
f .حصول كل متعلّم ،بنا ًء على ما تحدّده
خطة تعليم ّية تستند إىل
البيانات ،على ّ
مكتسباته ،وكيف يتعلّم بشكل أفضل
g.استخدام البيانات يف التّقويم ال ّذايت
خطة التّحسين
للمدرسة ووضع ّ
والتّطوير

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .أمثلة على تحليل البيانات
وتقويمها وتوزيعها على
المعلّمين
ii.تقويمات المدرسة
الكاملة لألداء
خطة
iii.نتائج تحليل ّ
تحسين المدرسة وخطط
العمل
	iv.إدخال تعديالت على
خطة المناهج بناء على
ّ
تحليل البيانات
v.أمثلة على األساليب
المستخدمة لمشاركة
المعلومات مع
المتعلّمين وأولياء األمور
	vi.أمثلة على تقاريرنتائج
المتعلّمين إىل أولياء
األمور
	vii.استبيان واستطالعات
عن مدى رضا المتعلمين
وأولياء األمور عن
البيانات
	viii.محاضر اجتماعات
اإلدارة  /المرحلة /
ّ
توضح مدى
الصف،
ّ
استخدام البيانات يف
التّخطيط لتحسين
النّتائج
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السابع:
المجال
الفرعي ّ
ّ
إدارة الموارد المدرس ّية

المعيار األ ّول:
إدارة الموارد البشر يّة بفعال ّية

المعيار ال ّثاين:
إدارة الموارد الماديّة والمال ّية
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
السابع:
ّ
إدارة
الموارد
المدرس ّية

المعيار
األ ّول:
إدارة الموارد
البشريّة
بفعال ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.توفير المدرسة لألنظمة المتط ّورة
الّتي تمك ّنها من تحديد االحتياجات
الجماع ّية والفرديّة لمعظم المتعلّمين
واالستجابة لها بشكل مناسب.
كاف من المعلّمين
b.تَمتُّع المدرسة بعدد
ٍ
واالختصاص ّيين المؤ ّهلين وذوي الخبرة
لدعم المتعلّمين وتلبية احتياجاتهم.
ّ
الموظفين
كاف من
c.تَمتُّع المدرسة بعدد
ٍ
المؤ ّهلين لمساعدة ذوي االحتياجات
الخاصة من أجل زيادة
التّعليم ّية
ّ
فرص تعلّمهم.
d.اعتماد المدرسة سياسة محدّدة
للتّوظيف
e.توفير المدرسة الكوادر البشر يّة
المتخصصة من خالل التّوظيف لتلبية
ّ
احتياجات المتعلّمين.
f .تصميم برامج التّدريب والتطوير من قبل
اإلدارة لزيادة وتحسين قدرات العاملين.
g.تطوير اإلجراءات اإلدار يّة المتعلّقة
بنشاطات الموارد البشر يّة لتحسين
أدائها.

ّ
والشواهد
األد ّلة

ّ
سجلت التّوظيف الّتي
i.
توضح االختصاصات
والمؤ ّهالت والمسؤول ّيات
ونسب المتعلّمين/
المعلّمين
ّ
الموظفين،
ii.جداول
بما يف ذلك قوائم
المتخصصة
التّوظيف
ّ
لدعم المتعلّمين ذوي
االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة
ّ
iii.سياسة للمتعلّمين ذوي
االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة.
ّ
	iv.خطط تعليم ّية فرديّة
للمتعلّمين الّذين تب ّين
أن لديهم احتياجات
ّ
خاصة (بما يف
ة
ي
تعليم
ّ
ّ
ذلك أولئك الّذين لديهم
مواهب )
v.نموذج سياسة وآلية
التّوظيف
منسق
	vi.مناقشات مع
ّ
ذوي االحتياجات
الخاصة
التّعليم ّية
ّ
	vii.التّوصيف الوظيفيّ
ّ
للموظفين وآل ّيات تقويم
األداء
	viii.مراجعة آل ّيات اختيار
الموارد و كيف ّية
استخدامها.
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المجال األ ّول :القيادة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
السابع:
ّ
قيادة
الموارد
المدرس ّية

المعيار
ال ّثاين:
إدارة الموارد
الماديّة
والمال ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تقديم موازنة سنويّة ،من قبل القيادة
المدرس ّية ،تعكس حاجات المدرسة على
المستويات كافة لتأمين استمرار يّتها
وتطويرها إدار يًّا وفن ًّيا.
العامة
b.إدارة القيادة المدرس ّية الموازنة
ّ
والس ّ
جلت المال ّية بشكل
للمدرسة
ّ
صحيح ومنتظم ،وتعمل على مراجعتها
ّ
مختص.
موظف
سنويًّا من قبل
ّ
c.تخصيص معظم الموارد المال ّية والماديّة
فعال ،بما يتماشى مع
المتاحة بشكل ّ
خطة تحسين المدرسة  ،لتلبية
أولويّات ّ
احتياجات المتعلّمين.
d.استخدام المساحات المتاحة لتحقيق أقصى
قدر من التّعلّم لجميع المتعلّمين.
متخصصة لتلبية
e.توافر موارد ماديّة
ّ
احتياجات المتعلّمين ذوي االحتياجات
الخاصة
التّعليم ّية
ّ
f .إعطاء األولويّة باإلنفاق لحاجات المعلّمين يف
التّعليم.
g.العمل من قبل القيادة ،ومن خالل
المراجعات والتّقارير المنتظمة ،على إثبات
االستقرار المايلّ ،وتأمين التد ّفق النّقدي
مهمتها.
واالحتياطات الكافية لتحقيق
ّ
h.اعتماد التّخطيط للموارد المال ّية وبجودة
عالية وبمشاركة المعن ّيين من المعلّمين
ومجلس األهل والعاملين يف المدرسة.
i .تنظيم مشروع الموازنة وملحقاته ً
وفقا
للنّماذج المعتمدة من قبل الجهات
المسؤولة (وزارة التّربية والتّعليم العايل).

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .جداول المدرسة
ii.مناقشات مع المتعلّمين
iii.مشاهدات ومالحظات
مباشرة حول المدرسة
وخطط تحسين المدرسة
وخطط العمل المحسوبة
التّكاليف
	iv.تقارير المراقبة والتّقويم
للمشاريع والتّدريب
ّ
سجلت اإلنفاق على
v.
ّ
الموظفين والتّدريب

	vi.عمل ّيات تدقيق موارد
التّعليم والتّعلّم وكيف ّية
استخدامها
	vii.الت ّ
ّحقق المباشر من
المتخصصة
الموارد
ّ
لتلبية احتياجات
معظم المتعلّمين ذوي
االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة
ّ
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المجال ّ
الثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم

تؤمــن البيئــة
يشــير هــذا المجــال إىل مجموعــة مــن العناصــر التّعليم ّيــة والتّعلم ّيــة داخــل المدرســة وخارجهــا والّتــي ّ
المناســبة الكتســاب المتعلّميــن القــدرات والمعــارف والمهــارات الجديــدة لتحقيــق أهــداف المنهــاج الدّراســيّ ورفــع
مســتوى أدائهــم التّر بــويّ واألكاديمــيّ.
المعلومــات والمعــارف والمهــارات والخبــرات مــن المعلّــم إىل المتعلّــم ً
وفقــا ألســاليب
فالتّعليــم هــو عمل ّيــة نقــل َ
وطرائــق ّ
أمــا التّعلّــم فهــو ال ّنشــاط الــذي يقــوم بــه المتعلّــم بنفســه باكتســاب معلومــات ومعــارف
منظمــة ومتن ّوعــةّ ،
وســلوك ّيات ومهــارات وخبــرات جديــدة .فالتّعلّــم ُي َعـ ّد النّاتــج الحقيقــيّ لعمل ّيــة التّعليــم.

المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال الفرعيّ األ ّول:
الفعال
التّعليم من أجل التّعلّم
ّ
المجال الفرعيّ ال ّثاين:
تقويم التّعلّم
المجال الفرعيّ ال ّثالث:
تطبيق المناهج
المجال الفرعيّ اال ّرابع:
مخرجات التّعلّم
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الفرعي األ ّول:
المجال
ّ
الفعال
ال ّتعليم من أجل ال ّتع ّلم
ّ

المعيار األ ّول:
إتقان المعلّمين للمواد التّعليم ّية

المعيار ال ّثاين:
التّخطيط لعمل ّيتيّ التّعليم والتّعلّم

المعيار ال ّثالث:
جودة التّعليم

المعيار ال ّرابع:
تلبية احتياجات المتعلّمين
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الفعالة
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المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
التّعليم
من أجل
التّع ّلم
الفعال
ّ

المعيار
األ ّول:
إتقان
ّ
المعلمين
للمواد
التّعليم ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تمك ّن المعلّمين من المنهاج الدّراسيّ
وكفاياته وأهدافه
b.تمك ّن المعلّمين من المواد التّعليم ّية.
c.توظيف المعلّمين استراتيج ّيات التّعلّم
النّشط بطرائق وأساليب مختلفة
ومتن ّوعةّ ،
مشوقة ومثيرة لالنتباه
d.توظيف المعلّمين المصادر والموارد
التّعليم ّية المختلفة،
e.ربط المعلّمين عمل ّيتيّ التّعليم والتّعلم
بكفايات المنهاج الدّراسيّ وأهدافه
f .توظيف المعلّمين لما يتعلّمه المتعلّمون
من مفاهيم ومعارف ومهارات يف المواد
التّعليم ّية يف حياتهم اليوم ّية.
g.اعتماد المعلمين على موارد تعليم ّية-
تعلّم ّية موثوقة باإلضافة إىل الكتب
المدرس ّية لترسيخ المفاهيم وإ كساب
الكفايات وتحقيق األهداف التّعليم ّية-
التّعلّم ّية.
h.تمتّع المعلّمين بمهارة تحديد ومراجعة
وتقويم احتياجات المتعلّمين ،بما يف ذلك
أولئك الّذين تختلف احتياجاتهم بشكل
كبير عن أقرانهم.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .قوائم مؤ ّهالت
المعلّمين
ّ
ii.
سجلت التّطوير المهنيّ
الخاصة بالمعلّمين
ّ
الصف ّية
المالحظات
iii.
ّ
من خالل مشاهدة
الفصول الدّراس ّية
	iv.دفاتر عمل
المتعلّمين وتصحيح
المعلّمين ومالحظاتهم
v.تحليل نتائج التّقويم
لمعرفة أداء
المتعلّمين
	vi.محاضر االجتماعات
المنسقين
مع
ّ
	vii.مالحظات حول نتائج
المقابالت الفرديّة مع
المعلّمين
	viii.دفاتر التّحضير
الحصة
للدّرس أو
ّ
التّعليم ّية
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
التّعليم
من أجل
التّع ّلم
الفعال
ّ

المعيار
ال ّثاين:
التّخطيط
تي
لعمل ّي ّ
التّعليم
والتّع ّلم

الم ّ
ؤشرات
ُ

خطة عمل سنويّة ،من قبل المعلّم،
a.وضع ّ
تتضمن توزيع الدّروس
للمادّة التّعليم ّية
ّ
وترتيبها من األسهل إىل األصعب بشكل
متكامل ومتسلسل.
لكل درس ،من قبل المعلّم،
خطة
ّ
b.وضع ّ
تتضمن األنشطة والوسائل التّعليم ّية
ّ
واستراتيج ّيات التّقويم المعتمدة.
c.تحديد األهداف والكفايات ومخرجات التّعلّم
خالل التّخطيط للدّرس.
d.اقتراح المعلّم ألنشطة تعليم ّية ذات نوع ّية
تتالءم مع الفروقات الفرديّة وتساعد
جميع المتعلّمين على الفهم والتّقدّم.
e.اجتماع المعلّمين بانتظام لمناقشة
استراتيج ّيات وطرائق التّعليم ومعالجة
أوجه القصور.
f .تخطيط المعلّمين بشكل مشترك لتقديم
مادّة دراس ّية متماسكة تراعي الفروقات
الخاصة
الفرديّة وذوي االحتياجات
ّ
g.مراعاة التّخطيط للمواضيع والمهارات
المتداخلة يف المناهج الدّراس ّية.
الطرائق التّعليم ّية
h.تضمين التّخطيط ّ
النّاشطة التي تراعي ال ّذكاءات المتعدّدة
عند المتعلّمين.
 i .مراعاة التّخطيط للموارد والتّقن ّيات ،ال
س ّيما التّكنولوجيا الحديثة ،لتعزيز التّعلّم
الفعال لكا ّفة المتعلّمين ،بما يف ذلك
ّ
الفروقات الفرديّة وذوي االحتياجات
الخاصة.
ّ
 j .تَشا ُرك المعلّمين يف التّخطيط للعمل ّية
التّعليم ّية -التّعلّم ّية من خالل وضع
السنويّة للمادّة التّعليم ّية.
ّ
الخطة ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

السنو يّة
ّ i.
الخطة ّ
ii.الخطط األسبوع ّية
iii.خطط الوحدة الدّراس ّية
خطة المتعلّمين
	ّ iv.
المتع ّثرين
خطة المتعلّمين ذوي
ّ v.
االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة
ّ
	vi.محاضر /مالحظات
اجتماعات التّخطيط
التي تشير إىل:
•تنمية المهارات
بشكل متسلسل
ومنطقيّ
•استخدام قوائم
التّقويم يف تعديل
طرائق التّدريس
	vii.نماذج تخطيط
الوحدة التّعليم ّية
الطرائق والموارد
	ّ viii.
التّعليم ّية التي
تتناسب مع
احتياجات معظم
المتعلّمين
ّ
سجلت تب ّين
	ix.
التّعديالت على
الخطة لتلبية حاجات
ّ
ّ
المتعلمين
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
التّعليم
من أجل
التّع ّلم
الفعال
ّ

المعيار
ال ّثالث:
جودة
التّعليم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.استخدام األنشطة التّعليم ّية التي تتناسب مع اهتمامات
المتعلّمين واحتياجاتهم.
b.استخدام الموارد والوسائل التّعليم ّية الّتي تثير اهتمام
المتعلّمين وتل ّبي حاجاتهم على اختالفها وتنّوعها.
c.تعزيز التّفكير النّقدي لدى المتعلّمين من كا ّفة المستويات
d.إثارة دافع ّية المتعلّمين للمشاركة وإبداء ال ّرأي.
 e.تحفيز المتعلّمين على التّفاعل فيما بينهم
f .تأكيد وجوب احترام المتعلّمين لكافة اآلراء وتن ّوعها.
g.تفعيل روح التّعاون والمساعدة بين المتعلّمين.
خال من العنف
h.خلق مناخ تعليميّ مح ّفز على التّعلم
ٍ
اللّفظيّ والجسديّ.
 i .استخدام استراتيج ّيات وأدوات التّقويم المتن ّوعة.
 j .التّركيز على التّقويم التّكويني خالل العمل ّية التّعليم ّية-
التّعلّم ّية الكتشاف نقاط الخلل يف مكتسبات المتعلّمين.
k.وضع برامج دعم للمتعلّمين المتع ّثرين تمك ّنهم من إحراز
تقدّم ج ّيد يف تحصيلهم التّعلّميّ.
خاصة للموهوبين.
 l .وضع برامج ّ
m .تطوير مهارات التّفكير العليا عند المتعلّمين ليكونوا
ّ
وخلقين.
مبدعين
n.تشجيع المتعلّمين على الّتفك ّر يف أدائهم وتحديد أهدافهم
الخاصة والمستقبل ّية من خالل التّقويم ال ّذايت.
ّ
o.استخدام المعلّمين المساحات المتوافرة يف أرجاء المدرسة
بفاعل ّية ،وبطرائق مبتكرة تتيح الفرص أمام المتعلّمين
لتنمية خبراتهم وزيادة معارفهم.
p.تطبيق المعلّمين لمفهوم التّشارك يف العمل ّية التّعليمية-
التّعلّم ّية ،بحيث يكون المتعلّمون محور التّركيز فيها.
q.تشجيع المتعلّمين على المناقشة ،والحوار.
r .تشجيع المتعلّمين على التّعلّم ال ّذايت والتّعلّم مدى الحياة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .مالحظات حول الدّروس ،مع التّركيز
خاص على:
بشكل ّ
•ما يجب أن يتعلّموه وكيف يتعلّموه؟
•دافع ّية المتعلّمين ورغبتهم يف التّعلّم
•مهارات المعلّمين يف استخدام األسئلة
المفتوحة والمغلقة
•التّفاعل بين المتعلّمين
•حسن توقيت وفعال ّية تدّخالت المعلّم
خاصة للمتعلّمين من ذوي
•برامج دعم ّ
الخاصة
االحتياجات التّعليم ّية
ّ
خاصة بالموهوبين
•برامج ّ
ii.عرض أهداف التّعلّم خالل شرح الدّروس
iii.حلقات مناقشة مع المتعلّمين حول:
•مواضيع الدّروس
الطرائق واالستراتيج ّيات المعتمدة
• ّ
•الوسائل والموارد التّعليم ّية
•استراتيج ّيات وأدوات التّقويم
•نتائج التّحصيل التّعلّمي لدى
المتعلّمين
تضمن دفتر التّحضير مجموعة من
	iv.
ُّ
األساليب بما يف ذلك االستخدام الماهر
لطرح األسئلة الّتي تعزّز تطوير مهارات
التّفكير العليا.
v.نماذج التّفك ّر ال ّذايت والتّقويم ال ّذايت.
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
التّعليم
من أجل
التّع ّلم
الفعال
ّ

المعيار
ال ّرابع:
تلبية
احتياجات
المتع ّلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تحديد احتياجات المتعلّمين من خالل
التّقويم التّشخيصيّ.
ّ
لكل
b.اعتماد المعلّمين على
ّ
الملف التّتبعيّ
متعلّم لمتابعة تقدّمهم.
الصف ّية ّ
واللصف ّية الّتي
c.اعتماد األنشطة ّ
وتوطده وتمك ّن المتعلّمين
تعزّز التّعلّم
ّ
من إحراز التّقدّم.
d.اعتماد برامج دعم لمساعدة المتعلّمين
الخاصة على
ذوي االحتياجات التّعليم ّية
ّ
إحراز التّقدم.
e.اعتماد خطط تعليم ّية فرديّة للمتعلّمين
لتحقيق التّعلّم لدى المتعلّمين
المتع ّثرين وتقويمها وإظهار نتائجها.
f .تمتّع المعلّمين بمهارة تحديد ومراجعة
وتقويم احتياجات المتعلّمين ،بما يف ذلك
أولئك الذين تختلف احتياجاتهم بشكل
كبير عن أقرانهم.
g.تطبيق المعلّمين ألنشطة التّعلّم بشكل
فعال لتلبية االحتياجات الفرديّة والجماع ّية
ّ
ذات القدرات واالستعدادات المختلفة.
الفعال للمتعلّمين من قبل
h.توفير الدّعم
ّ
اختصاص ّيين يتعاونون مع المدرسة
وخاصة ألولئك
لتعزيز تقدم المتعلّمين ،
ّ
الّذين يحتاجون إىل مساعدة إضاف ّية.
الص ّف لدعم
 i .تم ّرس المعلّمين يف إدارة ّ
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .اإلشارة يف خطط
الدّروس إىل احتياجات
المتعلّمين الجماع ّية.
ii.اإلشارة يف خطط
الدّروس إىل التّقويمات
واحتياجات المتعلّمين
الفرديّة
ّ iii.
االطالع على تقدّم أيّ
خطة تعليم ّية فرديّة
ّ
	iv.مالحظات الدّرس
ّ
سجلت المعلّمين
v.
ووثائقهم
متخصصين
	vi.وثائق من
ّ
تساهم يف تعلّم
المتعلّمين المتع ّثرين
	vii.مناقشات مع المعلّمين
	viii.مناقشات مع
المتعلّمين
	ix.برامج الدّعم المدرسيّ
الصف ّية حول
x .المشاهدة ّ
الص ّف بشكل
إدارة ّ
فعال
ّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الفرعي ال ّثاين:
المجال
ّ
تقويم ال ّتع ّلم

المعيار األ ّول:
التّقويم من أجل التّطوير

المعيار ال ّثاين:
التّت ّبع والمراقبة
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
تقويم
التّع ّلم

المعيار
األ ّول:
التّقويم من
أجل التّطوير

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.اعتماد المدرسة إلجراءات مط ّورة لمتابعة التّقويم
بشكل مستم ّر ،وتعديله بشكل منهجيّ لتحسين
أداء المتعلّمين وال س ّيما الممارسات المهن ّية
للمعلّمين.
b.تطبيق التقويم ال ّذايت على كا ّفة المستويات بشكل
ثابت واقتراح خطط للتّطوير.
c.ارتباط عمل ّيات التّقويم بمحتوى المناهج المدرس ّية.
d.اعتماد عمل ّيات التّقويم على معايير علم ّية موثوقة
الصعيدين
وشاملة لتحقيق التّط ّور والنّم ّو على ّ
ّ
الشخصيّ واالجتماعيّ للمتعلّمين.

e.تكامل التّقويم مع األهداف واألنشطة التّعليم ّية
فعال مع احتياجات المتعلّمين
الّتي تتالءم بشكل ّ
الخاصة.
الفرديّة ،ال س ّيما ذوي االحتياجات التّعليم ّية
ّ
f .استخدام المعلّمين الستراتيج ّيات وأدوات التّقويم
المتن ّوعة لمتابعة تط ّور المتعلّمين.
g.استخدام المعلّمين التّقويم التّشخيصيّ خالل العمل ّية
التّعليم ّية-التّعلّم ّية لمعرفة مستويات المتعلّمين.
h.تزويد المتعلّمين ،من قبل المعلّمين ،بتغذية راجعة
يتم خالل
ذات جودة عن التّقويم التّكويني الّذي ّ
الص ّف لتحديد
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية يف ّ
نقاط ّ
الضعف والق ّوة لديهم ومساعدتهم على فهم
الخطوات التّالية يف التّعلّم.
 i .تقديم خطط دعم فرديّة وجماع ّية للمتعلّمين
الخاصة.
المتع ّثرين وذوي االحتياجات التّعليم ّية
ّ
 j .تقديم تغذية راجعة ذات جودة للمتعلّمين المتع ّثرين،
استنادًا إىل نتائج التّقويم التّقريريّ لمساعدتهم على
فهم كيف ّية التّحسين.
k.ضمان جودة إجراءات التّقويم يف المدرسة من حيث
تم الحصول عليها
ّ
إن البيانات والمعلومات التي ّ
صحيحة وموثوقة ودقيقة.
 l .ضمان جودة استخدام البيانات والمعلومات التّقويم ّية
وتحليلها لتعديل وتحسين الممارسات المهن ّية لدى
المعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .سياسة وإجراءات
التّقويم يف المدرسة،
بما يف ذلك أنواع
التّقويم المستخدمة
من قبل المدرسة
ii.محاضر جلسات
التّقويم لنتائج
التّحصيل التّعلميّ
iii.نماذج من اختبارات
التّقويم وتصحيح
المعلّمين
	iv.نماذج عن التّقويم
التّكوينيّ
v.نماذج عن التّقويم
التّشخيصيّ
	vi.برامج الدّعم
	vii.خطط التّطوير
	viii.تحليل نتائج التّقويم
	ix.تعديل ا لخطط
التّعليم ّية استنادًا إىل
نتائج التّقويم
x.خطط توضح ال ّروابط
بين نظام التّقويم
والمناهج
xi.التّقارير والمالحظات
األخرى للمتعلّمين
xii.مناقشات مع أصحاب
المصلحة المعن ّيين:
•المتعلّمين
•المعلّمين
المنسقين
•
ّ
•أولياء األمور
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
تقويم
التّع ّلم

المعيار
ال ّثاين:
التّت ّبع
والمراقبة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.المتابعة بفعال ّية لعمل ّية التّقويم الّتي
تمك ّن المعلّمين من مراقبة وتت ّبع تقدّم
فعال ومساعدتهم على
المتعلّمين بشكل ّ
الصعوبات.
تخطي ّ
ّ
ّ
سجلت التّقويم
b.استخدام المعلّمين
لمتابعة تقدّم المتعلّمين ولتلبية
احتياجاتهم ومساعدتهم على إحراز التّقدم.
الصادرة
c.التزام المدرسة بإجراءات التّقويم ّ
عن وزارة التّربية والتّعليم العايل.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .إجراءات التّقويم
المتّبعة يف المدرسة
ii.نماذج لتسجيل
المعلومات
iii.تحليالت بيانات التّقويم
والمعلومات األخرى
	iv.وثائق تت ّبع التّقدّم
v .مناقشات مع
المتعلّمين حول
معرفتهم بتعلّمهم
وتقدّمهم
	vi.مقارنة بين وثائق
التّقويم المتّبعة يف
المدرسة واإلرشادات
المقدّمة من وزارة
التّربية والتّعليم
العايل.
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الفرعي ال ّثالث:
المجال
ّ
تطبيق المناهج

المعيار األ ّول:
خطة عمل لتطبيق
وضع ّ
المنهاج التّعليميّ

المعيار ال ّثاين:
التّطوير المهنيّ للهيئتين
اإلدار يّة والتّعليم ّية
لتطبيق مناهج التّعليم
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
تطبيق
المناهج

المعيار
األ ّول:
وضع
خطة عمل
ّ
لتطبيق
المنهاج
ّعليمي
الت
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

خطة عمل  ،من قبل المدرسة ،واضحة
a.وضع ّ
ومدروسة ومتماسكة لتنفيذ المنهاج التّعليميّ.
الخطة على تفاصيل مك ّونات المنهاج
b.احتواء
ّ
التّعليميّ بشكل تسلسليّ ومنطقيّ يساهم يف
تحقيق األهداف التّعليم ّية.
الخطة على تنفيذ المنهاج التّعليميّ من
c.تركيز
ّ
خالل تعزيز مهارات التّفكير العليا.
الخطة على تطبيق المنهاج من خالل
d.تركيز
ّ
والطرائق التّعليم ّية الّتي تعزّز
االستراتيج ّيات
ّ
اإلبداع لدى المتعلّمين ،وتحفيز التعلّم المتباين
والتّعلّم النّشط.
الخطة الخبرات
e.تركيز المدرسة على أن تلحظ
ّ
التّعليم ّية المناسبة لتنمية قدرات المتعلّمين
الخاصة
بما يف ذلك ذوي االحتياجات التّعليم ّية
ّ
والموهوبين
الخطة وبوضوح كيف ّية تلبية احتياجات
f .تضمين
ّ
جميع المتعلّمين بمن فيهم:
•الموهوبين
•من لديهم صعوبات تعلّم ّية
خاصة.
•من لديهم احتياجات تعليم ّية ّ
g.تنفيذ المنهاج التّعليميّ يكون محو ًرا لمناقشات
فريق العمل لمعرفة وجهات نظرهم وأخذها يف
االعتبار ،ما يضمن التزام المعلّمين واإلدار يّين
خطة
بتلبية احتياجات جميع المتعلّمين لتنفيذ ّ
المنهاج.
الخطة مع أولياء األمور ،والمتعلّمين،
h.مشاركة
ّ
والمجتمع المحلّيّ ،ألخذ المالحظات واالستجابة
لها بانتظام.
خطة المنهاج آلراء جميع المعن ّيين.
 i .استجابة ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .وثائق المدرسة  -خطة
المنهاج
ii.محاضر االجتماعات
تغطي تطوير
الّتي ّ
الخطة
وتنفيذ
ّ
iii.مناقشات مع أصحاب
المصلحة ال ّرئيس ّيين
	iv.المالحظات من
الصف ّية
المشاهدات ّ
للخطة قيد التّنفيذ
ّ
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
تطبيق
المناهج

المعيار
ال ّثاين:
التّطوير
المهني
ّ
للهيئتين
اإلداريّة
والتّعليم ّية
لتطبيق
مناهج
التّعليم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تحديد الحاجات التّدريب ّية للمعلّمين
واإلدار يّين الّتي تؤ ّهلهم لتنفيذ المنهاج
التّعليمي بنجاح.
b.تعزيز الكفايات المهن ّية للمعلّمين
واإلدار يّين لدعم تطبيق المناهج بشكل
فعال.
ّ
c.تمكين الهيئتين اإلدار يّة والتّعليم ّية من
الكفايات األساس ّية لتطبيق المناهج
فعال.
الدّراس ّية بشكل ّ
d.تأمين الموارد التّعليم ّية ّ
اللزمة والمتن ّوعة
لتسهيل عمل ّية تطبيق المناهج.

ّ
والشواهد
األد ّلة

الس ّ
جلت المدرس ّية
ّ i.
للتّطوير المهنيّ
المستم ّر
ii.آراء المعلّمين واإلدار يّين
حول التّطوير المهنيّ
المستمر والموارد
التّعليم ّية المتاحة
iii.المناقشات ،ال ّردود على
االستبيانات.
	iv.مالحظات الفصول
الدّراس ّية
خطة
v.وثائق المدرسة ّ -
المنهاج
	vi.محاضر االجتماعات الّتي
تغطي تطوير وتنفيذ
ّ
الخطة
ّ
	vii.مناقشات مع أصحاب
المصلحة ال ّرئيس ّيين
	viii.المالحظات من
الصف ّية
المشاهدات ّ
للخطة قيد التّنفيذ
ّ
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الفرعي ال ّرابع:
المجال
ّ
مخرجات ال ّتع ّلم

المعيار األ ّول:
والسلوك
المواقف
ّ

المعيار ال ّثاين:
المسؤول ّية
االجتماع ّية

المعيار ال ّثالث:
التّحصيل
التّعلّميّ
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
مخرجات
التّع ّلم

المعيار األ ّول:
المواقف
والسلوك
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.مواقف إيجاب ّية للمتعلّمين تجاه التّعلّم.
b.تعزيز ال ّثقة بالنّفس ،من خالل التّعلّم ،عند
معظم المتعلّمين.
c.مشاركة المتعلّمين يف وضع األنشطة
الصف ّية ّ
واللصف ّية مع المعلّمين ويف
ّ
ّ
الخاصة بهم.
م
ل
ّع
ت
ال
أهداف
تحديد
ّ
جهات والمواقف
d.تَبنّي المتعلّمين للتّو ّ
اإليجاب ّية التي تعزّز روح التّعاون والعمل
الفريقيّ.
e.تطبيق المتعلّمين لألنظمة والقوانين
المرع ّية اإلجراء يف المدرسة.
تحمل المتعلّمين مسؤول ّية تعلّمهم
ّ f.
والتّقدّم يف تحصيلهم التّعلّميّ.
g.تفاعل المتعلّمين مع معلّميهم.
h.افتخار المتعلّمين بما ّ
حققوه من نجاح على
المستوى ّ
الشخصيّ والمدرسيّ.
السيّء يف
السلوك ّ
 i .انخفاض نسبة ّ
المدرسة بحيث ال تؤثّر سل ًبا على عمل ّية
الص ّف أو على تقدّم المتعلّمين
التّعلّم يف ّ
اآلخرين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .مناقشات مع المتعلّمين
ii.ردود فعل المتعلّمين

على االستبيانات
iii.ردود فعل المعلّمين
على االستبيانات
كل متعلّم
	iv.معايير تقدّم ّ
مقابل التّطلّعات الفرديّة
v .بطاقات مالحظات
الصف ّية
المشاهدات ّ
	vi.عرض عمل المتعلمين
ّ
سجلت الحوادث
	vii.
المدرس ّية ومتابعتها
ونتائجها
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
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ّ
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
مخرجات
التّع ّلم

المعيار
ال ّثاين:
المسؤول ّية
االجتماع ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.مشاركة المتعلّمين يف تقويم األداء
المدرسيّ ،ووضع خطط التّطوير
والتّحسين.
b.غالبية المتعلّمين هم أعضاء مسؤولون يف
المدرسة والمجتمع المحلّي.
c.انخراط المتعلّمين يف العمل التّط ّوعي
يف المشاريع التّنمويّة داخل المدرسة
وخارجها.
d.قيادة المتعلّمين لمشاريع تنمو يّة داخل
المدرسة وخارجها.
e.تمثيل المتعلّمين لمدرستهم يف مسابقات
مع مدارس أخرى ويف المباريات
التّنافس ّية.
f .بناء عالقات وم ّد جسور مع البلديّات
والمجتمع األهليّ والمحلّي ،من قبل
المدرسة ،إلنجاح المشاريع التّنمو يّة.
g.تبادل الخبرات التّعليم ّية النّاجحة مع
مدارس أخرى من خالل األنشطة
ّ
اللصف ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .مناقشات مع المتعلّمين
ii.مناقشات مع المعلّمين
iii.عمل المتعلّمين
ّ
وسجلت األنشطة

	iv.محاضر مشاركة
المتعلّمين

v.مالحظات األنشطة
ّ
اللصف ّية
ّ
سجلت المسابقات
	vi.
المدرس ّية ومعدّالت
المشاركة
	vii.نسبة المتعلّمين الّذين
يشاركون يف أعمال
تط ّوعية
	viii.الفرص المتاحة
لتحمل
للمتعلّمين
ّ
المسؤول ّية داخل
المدرسة ويف المجتمع
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المجال ال ّثاين :ال ّتعليم وال ّتع ّلم
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
مخرجات
التّع ّلم

المعيار
ال ّثالث:
التّحصيل
مي
التّع ّل ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تحقيق غالب ّية المتعلّمين لمستويات
أعلى من تلك المحدّدة من خالل معايير
التّقويم المعتمدة يف االمتحانات ال ّرسمية.
b.تحقيق غالب ّية المتعلّمين يف االمتحانات
الدّول ّية مستويات أعلى من المستويات
الوطن ّية.
c.تحقيق غالب ّية المتعلّمين مستويات أعلى
من تو ّقعات المنهاج التّعليميّ.
الصف ّية
d.يؤدّي غالبية المتعلّمين واجباتهم ّ
وفق معايير المناهج الدّراس ّية.
e.تدنّ معدّالت ال ّرسوب والتّس ّرب يف
المدرسة.
f .اتساق تحصيل المتعلّمين من سنة إىل
أخرى:
كل مجموعة
•ضمن ّ
•من مجموعة إىل أخرى
•من مرحلة عمر يّة إىل مرحلة عمر يّة
أخرى
السنوات ال ّثالث الماضية.
•على مدى ّ
g.بحسب الجداول تحصيل غالب ّية المتعلّمين
هو فوق المعدّل المطلوب.
h.إحراز المتعلّمين تقد ًّما مقارنة مع نقاط
كل مادة:
البداية يف ّ
•المتعلّمين األفراد
•مجموعات المتعلّمين
 i .تحقيق المتعلّمين بما يف ذلك ذوي
الخاصة تقد ًّما
االحتياجات التّعليم ّية
ّ
أفضل من المتو ّقع يف ما يتعلّق بنقاط
البداية الفرديّة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .الزّيارات للفصول
الدّراس ّية والمالحظات
ii.كت ّيبات المتعلّمين
iii.نتائج االمتحانات
المدرس ّية
	iv.أوراق أسئلة االمتحان
المدرسيّ
v.نتائج االمتحانات الدّول ّية
ّ
الملف التّت ّبعي للمتعلّم
	vi.
	vii.مناقشات مع
المتعلّمين
ّ
سجلت وتحليل
	viii.
إنجازات المتعلّمين
وتقدّمهم
ّ
سجلت التّقويم األ ّول ّية
	ix.
x .التّقويمات الحال ّية
ّ
سجلت تحصيل
xi.
المتعلّمين خالل
السنوات ال ّثالث الماضية
ّ
ّ
سجلت
xii.تحليل وتقويم
التّحصيل على مدى
السنوات ال ّثالث الماضية
ّ
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المجال ّ
الثالث :البيئة المدرس ّية

البيئــة المدرس ـ ّية تق ـدّم برامــج تعليم ّيــة وتربويّــة متن ّوعــة ،تح ّفــز المتعلّميــن يف تنميــة قدراتهــم ومواهبهــم
وتنمــي شــخص ّيتهم القياديّــة
اإلبداع ّيــة ،وتســهم يف إ كســابهم الخبــرات والمعلومــات لموا كبــة ال ّتطـ ّورات والتّغ ّيــرات،
ّ
واالجتماع ّيــة لمشــاركة اآلخر يــن يف صناعــة القــرارات .حيــث علــى المدرســة أن تو ّفــر للمتعلّــم بيئــة إيجاب ّيــة ومح ّفــزة
جهاتــه وســلوكه ،مــا ينعكــس إيجابًــا علــى قدرتــه يف التّعلّــم واإلبــداع
تســاهم يف إحــداث تغييــر إيجــايبّ يف معارفــه وتو ّ
وتحقيــق ال ـ ّذات.

المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال الفرعيّ األ ّول:
بيئة المدرسة الماديّة
المجال الفرعيّ ال ّثاين:
العالقات داخل المدرسة
المجال الفرعيّ ال ّثالث:
مشاركة المتعلّمين يف الحياة
المدرس ّية
المجال الفرعيّ ال ّرابع:
رفاه المجتمع المدرسيّ
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الفرعي األ ّول:
المجال
ّ
بيئة المدرسة الماديّة

المعيار األ ّول:
بيئة مؤاتية للتّعلّم

المعيار ال ّثاين:
إدارة األزمات
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
بيئة المدرسة
الماديّة

المعيار
األ ّول:
بيئة مؤاتية
للتّع ّلم

الم ّ
ؤشرات
ُ

يختص
a.استيفاء المدرسة كل متطلّبات الجهات المش ّرعة يف ما
ّ
بسالمة وأمن مبانيها ومرافقها.
الصفوف الدراسية مع عدد المتعلمين.
b.تناسب مساحة وغرف ّ
الصف ّية.
c.توافر اإلضاءة والتكييف بصورة مناسبة يف الغرف ّ
الصفية عن مصادر ّ
الضوضاء الدّاخلية والخارج ّية.
d.انعزال الغرف ّ
e.توافر التّجهيرات ّ
الصف ّية والتي تساعد يف
اللزمة يف الغرفة ّ
تنفيذ العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية بجودة وفاعل ّية.
 f .توافر غرف إدار يّة كافية وغرف لهيئة التّدريس.
g.وجود فناء فسيح يف المدرسة ،يحوي المالعب ّ
اللزمة ويس ّهل
تح ّرك المتعلّمين والمعلّمين.
h.وجود غرف مساعدة للعمل ّية التّربوية من مكتبة ،ومختبرات،
ومراسم ،وصالة أنشطة ،ومكان مخصص للحانوت المدرسي.
 i .توافر يف المدرسة دورات مياه صالحة للشرب ومج ّهزة بشروط
الصحة والنّظافة.
ّ
ّ
تحقق النظافة العامة يف المدرسة داخل ًّيا وخارج ًّيا.
j.
k.توافر بيئة تعليم ّية آمنة خالية من المخاطر يف جميع الحاالت
ّ
والظروف المتغ ّيرة.
 l .متابعة المدرسة صيانة مبانيها ،ومراقبة جودة مرافقها
المختلفة ،ومدى مالءمتها وشمول ّيتها للعمل ّية التّعليم ّية.
الخاصة إىل
m .سهولة وصول المتعلّمين من ذوي اإلحتياجات
ّ
المباين المدرس ّية والصفوف والمرافق.
والسالمة
n.توفير برامج ومشروعات لتنمية الوعي ّ
ّ
الصحيّ
البيئ ّية.
والسالمة واألمن يف
الصحة
o.إشراف المدرسة على جوانب ّ
ّ
األنشطة المدرس ّية المتن ّوعة.
p.متابعة المدرسة حضور وانصراف المتعلّمين ،والتّأ ك ُّد من
سالمة استخدامهم المواصالت المدرس ّية.
q.إشراف المدرسة على كافيتريا المدرسة ،والتّأ ك ُّد من سالمة
وصالح ّية ما تو ّفره من أغذية ومشروبات صح ّية.
والم َرض ّية المزمنة لدى
الصح ّية
r .متابعة المدرسة الحاالت ّ
َ
المتعلّمين.
s.احتواء معظم المرافق على وسائل متن ّوعة تدعم التّعلم
والتّعليم ،واألنشطة االجتماع ّية والتّرفيه ّية الهادفة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .إجراءات المدرسة يف تقويم
المخاطر ،والتّدابير ّ
اللزمة

لمعالجتها ،كتنفيذ عمل ّية
اإلخالء ،و /أو عمل ّية اإليواء
ii.وسائل وأدوات لمكافحة
الحريق ،مدى صالح ّية
مطافئها ،وصالح ّية المواد
واألدوات واألجهزة ،كتلك
المستعملة يف المختبرات
العلم ّية والورش العمل ّية
iii.دليل توعية أعضاء الهيئتين
اإلدار يّة والتّعليم ّية،
والمتعلّمين وغيرهم
بالمخاطر المحتملة ،وكيف ّية
التّعامل معها
	iv.تحليل مقابالت المتعلّمين،
وأولياء أمورهم ،والهيئات
التّعليم ّية واإلدار يّة المختلفة
v .مناقشات مع ذوي
الخاصة
االحتياجات
ّ
الصيانة وأمن
	vi.قوائم فحص ّ
الموقع
	vii.تحليل استبانة استطالع
أولياء األمور
الصف ّية
	viii.بيان المالحظة ّ
والميدان ّية؛ للتّعرف على
أمن المتعلّمين وسالمتهم
أثناء اليوم الدّراسيّ ،وخالل
حضورهم وانصرافهم
والس ّ
جلت
	ix.بيان تحليل الوثائق
ّ
المدرس ّية
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
بيئة
المدرسة
الماديّة

المعيار
ال ّثاين:
إدارة
األزمات

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إعداد المدرسة بشكل منتظم لخطط
والطوارئ.
االستجابة لحاالت األزمات
ّ
b.تنفيذ المدرسة إجراءات سريعة للتّواصل أثناء
الطوارئ األخرى ،الستدعاء
الحريق وحاالت ّ
المساعدة ،وإخالء مرافق المدرسة.
الطوارئ واألزمات
c.إجراء تدريبات على خطط ّ
بانتظام ،وتقويم نتائجها.
d.تزويد العاملين يف المدرسة بمعلومات
بالصحة
وممارسات محدّثة وذات صلة ّ
والسالمة المتعلّقة بهم
والعافية
ّ
وبالمتعلّمين.
ّ
المنظمات
فعالة مع
e.تَبنّي المدرسة عالقات ّ
المجتمع ّية القادرة على تقديم الدّعم
والمشورة والخدمات المناسبة المتعلّقة
الطفل.
بالصحة
والسالمة وحماية ّ
ّ
ّ
f .تملك المدرسة إجراءات مكتوبة يف كيف ّية
التّواصل مع المعن ّيين يف المجتمع أثناء
الطوارئ األخرى ،واستدعاء
الحريق وحاالت ّ
المساعدة ،واإلخالء.
ّ
موظفي المدرسة على تنفيذ
g.تدريب جميع
الطوارئ واألزمات على سبيل المثال
خطط ّ
ال الحصر التّعامل مع الحوادث.
مختصين حول
h.تنظيم لقاءات يف المدرسة مع
ّ
العامة لمنع انتشار
الوقاية واالحتياطات
ّ
األمراض المعدية واإلبالغ عنها.
مختصين حول
i .تنظيم لقاءات يف المدرسة مع
ّ
العامة لمنع إساءة
الوقاية واالحتياطات
ّ
بكل أنواعه واإلبالغ
والتنمر
معاملة األطفال
ّ
ّ
عنه.
فعال يف المدرسة للتحك ّم يف دخول
j .وجود نظام ّ
الزّوار وغيرهم من العاملين إىل المدرسة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

خطة لالستجابة لحاالت
i .دليل ّ
الطوارئ واألزمات.
ّ
بالصحة
ii.دليل اإلجراءات المتعلّقة ّ
العامة داخل المدرسة
والسالمة
ّ
ّ
iii.دليل إجراءات التّواصل
	iv.اإلشارات وال ّرسوم والبيانات
المنتشرة يف أنحاء المدرسة الّتي
ّ
توضح اإلجراءات التّنفيذيّة خالل

األزمات
v.دليل تدريب المتعلّمين،
المعلمين وسائر العاملين
يف المدرسة على اإلجراءات
التّنفيذيّة (مثل اإلخالء)
	vi.بيان تقويم المناورات التّجريب ّية
لإلجراءات التّنفيذيّة
	vii.محاضر االجتماعات مع
ّ
المنظمات المحل ّية والعالم ّية

خطة اإلخالء
	ّ viii.
	ix.نماذج من التّدريبات على اإلخالء
x.محاضر االجتماعات مع القيادة يف
الطوارئ
المدرسة ولجنة ّ
حي ومرشد نفس-
xi.وجود مرشد ص ّ
اجتماعيّ يف المدرسة
xii.سياسة وآل ّية دخول الزّائرين إىل
المدرسة
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الفرعي ال ّثاين:
المجال
ّ
العالقات داخل المدرسة

المعيار األ ّول:
بيئة آمنة ودامجة ومتاحة للمتعلّمين كا ّفة

المعيار ال ّثاين:
العالقات بين المتعلّمين

المعيار ال ّثالث:
العالقات بين المتعلّمين والمعلّمين

المعيار ال ّرابع:
العالقات بين المعلّمين

المعيار الخامس:
العالقة بين أفراد المجتمع المدرسيّ كا ّفة
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
العالقات
داخل
المدرسة

المعيار
األ ّول:
بيئة آمنة
ودامجة
ومتاحة
للمتع ّلمين
كافة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.مشاركة المتعلّمين يف األعمال واألنشطة
التّرفيه ّية وتشجيعهم على البحث يف
كيف ّية تنظيم حياتهم االجتماع ّية.
 b.مساهمة دمج المتعلّمين يف ا كتساب
مهارات شخص ّية اجتماع ّية وسلوك ّية يف
سبيل التّفاهم والتّواصل مع اآلخر.
 c.إسهام دمج المتعلّمين يف تغ ّير اتّجاهات
المتعلّم العاديّ نحو المتعلّم ذي
الخاصة.
االحتياجات
ّ
 d.مساعدة الدّمج المتعلّم العاديّ على
تق ّبل متعلّمين ذوي احتياجات
خاصة والشعور باالرتياح مع أشخاص
ّ
مختلفين عنه.
فرصا لبناء صداقات بين
e.إيجاد الدمج ً
األشخاص المختلفين .

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج من كتاب المتعلّم
يتضمن
ّ
اإلرشاديّ
الحقوق والواجبات
السلوك ّية
والقواعد ّ
للمتعلّمين
ii.المالحظات من
الصف ّية
المشاهدات ّ
والميدان ّية
iii.نموذج من محاضر
اجتماعات مجلس
المتعلّمين
	iv.مناقشات مع المتعلّمين
ّ
والموظفين
v.ردود على االستبيان
من قبل المتعلّمين
ّ
والموظفين
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
العالقات
داخل
المدرسة

المعيار
ال ّثاين:
العالقات
بين
ّ
المتعلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تعزيز البيئة الّتي تو ّفر فرص التّفاعل
اإليجايب بين المتعلّمين.
b.تنمية اإلدراك والفهم ألهمية االختالف بين
(ألن الفكرة المخالفة قد تكون
األفراد
ّ
مصدر صقل ونحت الفكارنا وإلنتاج
أفكار جديدة).
السلوك اإليجايب للمتعلّمين
c.مساهمة ّ
يف توفير بيئة تعليم ّية متناغمة تعزّز
التّعلّم.
d.تسامح المتعلّمين فيما بينهم.
e.تق ّبل المتعلّمين االختالفات واالستجابه
لها (على سبيل المثال ،أولئك الذين
لديهم خلف ّيات اجتماع ّية أو ثقاف ّية
مختلفة أو ذوو االحتياجات التّعليم ّية
الخاصة).
ّ
f .وجود عالقات تعايش وتآخي بين
المتعلّمين يف المدرسة.
يتضمن الحقوق
g.تو ّفر كتاب يف المدرسة
ّ
السلوك ّية
والواجبات والقواعد ّ
للمتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .المالحظات من
الصف ّية
المشاهدات ّ
والميدان ّية
ii.مناقشات مع المتعلّمين
ّ
والموظفين
ّ
سجلت مكتوبة لحاالت
iii.
السلّوك التّخريبيّ

	iv.ردود على االستبيان
من قبل المتعلّمين
ّ
والموظفين

يتضمن الحقوق
v.كتاب
ّ
والواجبات والقواعد
السلوك ّية للمتعلّمين
ّ
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
العالقات
داخل
المدرسة

المعيار
ال ّثالث:
العالقات
بين
ّ
المتعلمين
والمع ّلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.التزام المدرسة باألخالق ّيات المهن ّية
والق َيم اإلنسان ّية.
b.تأمين بيئة مدرس ّية سليمة ،حيث
يتفاعل المتعلّمون مع المعلّمين
بشكل ج ّيد.
 c.مساهمة التّفاعل الج ّيد بين
المعلّمين والمتعلّمين يف تعزيز
ال ّثقة بالنّفس عند المتعلّمين.
d.مساهمة الهيئة التّعليم ّية يف بناء
قيادات ّ
طلب ّية لصنع القرارات
المدرس ّية من خالل المجالس
الطالب ّية /مجالس المتعلّمين.
ّ
e.تشجيع المدرسة المعلّمين على
غرس أخالق ّيات العمل لدى
المتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج من كتاب المتعلّم
يتضمن القِ َيم
ّ
اإلرشاديّ
والسلوك ّيات وتو ّقعات
ّ
المدرسة
ii.نموذج من كتاب المعلّم
يتضمن الحقوق والواجبات
ّ
وميثاق أخالقيات التّعليم
iii.نموذج من محاضر
اجتماعات مجلس
المتعلّمين
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
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ّ
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
العالقات
داخل
المدرسة

المعيار
ال ّرابع:
العالقات
بين
ّ
المعلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

 .aa.معرفة المعلّمين للحقوق والواجبات من
خالل ّ
االطالع الدّائم على النّظام الداخليّ
للمدرسة/الثانويّة.
b.التزام المعلّمين بمعايير وقواعد األخالق ّيات
المهن ّية يف التّعامل فيما بينهم.
c.توفیر مناخ مدرسيّ مبني على العدالة
والطمأنینة واألمن واالستقرار لجميع أفراد
ّ
المجتمع المدرسيّ.
المؤسسة التّعلیم ّیة.
d.تبادل االحترام بین أفراد
ّ
المؤسسة التّعليم ّية
e.المشاركة فيما بين أفراد
ّ
ّ
والظروف.
يف مختلف المواقف
f .اهتمام المدرسة بمشاكل المعلّمين واحترام
مشاعرهم واالستماع إليهم.
g.تقدير ظروف المعلّمين ّ
الشخص ّية
واالجتماع ّية والماديّة.
h.العمل يف المدرسة على مبدأ المساواة يف
المعاملة وتكافؤ الفرص.
i .توفیر الج ّو المناسب لرفع ال ّروح المعنویّة
بین المعلّمين.
j .تقدير المدرسة للمعلّمين وإتاحة فرص
االبتكار واإلبداع لهم.
k.تفعيل التّنسیق بین المعلّمين من قبل
المدرسة.
l .مساهمة المدرسة يف تبادل الخبرات
والتّجارب بين المعلّمين.
m .تشارك المعلّمين اقتراحاتهم المتعلّقة
بالخطط الدّراس ّية والوسائل واألنشطة
المتخصصة بمادّتهم التّعليم ّية.
التّربويّة
ّ
n.تحليل ودراسة نتائج اختبارات المتعلّمين
واإلفادة منها يف تطوير طرائق التّدريس
وأساليب الدّعم وتنويعها وتعزيز اإليجاب ّيات
السلب ّيات.
وعالج ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .النّظام الدّاخلي للمدرسة/
الثانو يّة
ii.نموذج من كتاب المعلّم
يتضمن الحقوق والواجبات
ّ
وميثاق أخالق ّيات التّعليم
iii.نموذج من عقد عمل
يتضمن فقرات
المعلِّم
ّ
تحفظ حقوقه
	iv.نماذج من محاضر
اجتماعات التّنسيق بين
المعلّمين
v.نماذج من تقارير ومالحظات
عن تبادل الزّيارات
الصف ّية بين
والمشاهدات ّ
المعلّمين.
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
العالقات
داخل
المدرسة

المعيار
الخامس:
العالقة بين
أفراد المجتمع
المدرسي
ّ
ّ
كافة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.عقد لقاءات بين مختلف مك ّونات
(لالطالع على
ّ
المجتمع المدرسيّ
المستجدّات التربويّة ،وللتواصل
وتبادل األفكار ووجهات النّظر والتّباحث
والتّشاور وأخذ القرارات).
b.إشراك المجتمع المدرسيّ يف جميع
األنشطة التي تعدّها المدرسة.
c.مشاركة أولياء األمور كون أبنائهم يف
التّعلّم والتّجارب المدرس ّية.
d.التماس أولياء األمور كون بيئة التّعلّم يف
المدرسة آمنة وداعمة ألبنائهم.
e.تواصل المدرسة مع األهل من خالل:
•الزّيارات المدرس ّية،
•اليوم المفتوح،
•االتّصاالت الهاتف ّية،
•ال ّرسائل والمالحظات.
f .دعم أولياء األمور لألنشطة الّتي تعدّها
المدرسة كالمساهمة يف االحتفاالت
والمسابقات ال ّر ياض ّية وال ّرحالت وتوفير
الخبرات أو الدّعم المادّي.
g.مساعدة المدرسة ألولياء األمور يف
تقديم الدّعم التّعليميّ الكايف
الطرق
ألبنائهم( .كإرشادهم ألفضل ّ
واالستراتيج ّيات التي يمكنهم
استخدامها أثناء تعليم أبنائهم يف
المنزل ،كيفية التغلّب على المشكالت
السلوك ّية أو التّعليم ّية التي يواجهها
ّ
المتعلّمون ،أو التّعرف على المناهج أو
المشاريع التّربويّة الجديدة).
h.مشاركة أولياء األمور يف اتّخاذ القرارات
من خالل انضمامهم إىل مجلس األهل.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .وثائق اللقاءات
ii.استضافة ومشاركة أولياء
األمور ذوي الخبرات يف
الصف ّية
الحصص ّ
iii.نماذج عن استبيان أولياء
األمور
	iv.برنامج اليوم المفتوح
v.وثائق االتّصاالت الهاتف ّية
	vi.وثائق المراسالت اإللكترون ّية
	vii.برامج دعم أولياء األمور
	viii.محاضر اجتماعات لجان
األهل
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الفرعي ال ّثالث:
المجال
ّ
مشاركة المتع ّلمين يف الحياة المدرس ّية

المعيار األ ّول:
المشاركة يف األنشطة
المدرس ّية

المعيار ال ّثاين:
تكافؤ الفرص والمساواة
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
مشاركة
المتع ّلمين
يف الحياة
المدرس ّية

المعيار
األ ّول:
المشاركة
يف األنشطة
المدرس ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.توفير األنشطة الّتي تساهم يف التّنمية
ّ
الشخص ّية للمتعلّمين.
b.توفير األنشطة الّتي تساعد
المتعلّمين على ا كتساب الخبرات
والمهارات الّتي تساهم يف تحقيق

نم ّوهم المتكامل.
c.مراعاة األنشطة المدرس ّية لمراحل
نمو المتعلّمين وخصائصهم
وتناسبها مع طبيعة المرحلة
العمر يّة واالتّجاهات التّربوية
المعاصرة لتحقيق الهدف ّ
الشامل
للتربية.
d.مساهمة األنشطة يف غرس العادات
ّ
والسلوك العاطفيّ واالجتماعيّ
الصحيح والّذي يتوافق مع عادات
ّ
وتقاليد المجتمع.
e.العمل من قبل المدرسة على تنويع
األنشطة التّربويّة
f .ابتكار آل ّيات ووسائل جديدة لتطوير
األنشطة والخدمات المساندة.
g.اهتمام المدرسة باالستماع إىل آراء
المتعلّمين وأخذها بعين االعتبار
لدعم تعلّمهم.
h.تشجيع المتعلّمين على التّجديد
كل جديد.
والتّجريب والبحث عن ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .حضور المتعلّمين األنشطة
والمناسبات ال ّر ياض ّية
وال ّثقاف ّية
ii.تمثيل المتعلّمين يف اللّجان
المدرس ّية
iii.استخدام وسائل متن ّوعة
الستنباط آراء المتعلّمين
(مثل االستبيانات
وصناديق االقتراحات)
	iv.إقامة حلقات نقاش بين
المتعلّمين والمعلّمين
ّ
والموظفين بشكل عام
v.تعميم التّجارب الّتي أحدثت
فيها آراء المتعلّمين تغيي ًرا
يف المدرسة
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
مشاركة
المتع ّلمين
يف الحياة
المدرس ّية

المعيار
ال ّثاين:
تكافؤ
الفرص
والمساواة

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.مراعاة المدرسة للخلف ّيات االجتماع ّية
واالقتصاديّة وال ّثقافية المتن ّوعة
لمعظم المتعلّمين لتحسين
خبراتهم التّعلّم ّية.
b.تعزيز الدمج والمساواة يف المدرسة.
 c.توفير فرص متكافئة بين المتعلّمين
تساعدهم على اإلبداع وإظهار
مواهبهم.
d.تعزيز تكافؤ الفرص التّعليم ّية
للمتّعلمين عبر قياس كفاءتهم
وذكائهم ،باعتماد وسائل شتّى مثل
اختبارات ال ّذكاء والتّحصيل وغيرها.
e.اعتماد نظام تعليميّ ممنهج يساعد
على ا كتشاف مواهب وقدرات
المتعلّمين المم ّيزين ويرعى هذه
المواهب والقدرات ويط ّورها.
 f .اعتماد برامج داعمة للمتعلّمين
الّذين يحتاجون اىل المساندة
للوصول إىل تحقيق األهداف.
g.اعتماد مبدأ المساواة وعدم التّمييز
حيث يشعر معظم المتعلمين
بأنّهم مشمولون ومشاركون يف حياة
المدرسة وعملها ،بما يف ذلك ذوي
الخاصة.
االحتياجات التّعليم ّية
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

الس ّ
جلت المدرس ّية التي
ّ i.
تتضمن الخطوات المتّخذة
ّ
لدعم المتعلّمين يف المدرسة
الّذين لديهم مشكالت مع ّينة
تتعلّق بخلف ّياتهم
الس ّ
جلت المتعلّقة بمتعلّمين
ّ ii.
مع ّينين يحتاجون إىل إجراء
محدّد لضمان إدماجهم (مثل
المتعلّمين ذوي االحتياجات
الخاصة الّذين يحتاجون إىل
ّ
خاص للمشاركة يف
دعم ّ
األنشطة البدن ّية مع متعلّمين
آخرين)
iii.إجراء مناقشات مع المتعلّمين
ّ
والموظفين وأولياء األمور

	iv.ردود على االستبيان من
ّ
والموظفين
المتعلّمين

وأولياء األمور
v.توثيق المستندات والوثائق
(على سبيل المثال،
سياسات الدّمج ،وتقديم
المشورة بشأن تعليم
المتعلّمين ذوي االحتياجات
الخاصة)
التّعليم ّية
ّ
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الفرعي ال ّرابع:
المجال
ّ
المدرسي
رفاه المجتمع
ّ

المعيار األ ّول:
وضع آل ّية للتّعامل مع ّ
الشكاوى واالقتراحات

المعيار ال ّثاين:
حماية المتعلّم

المعيار ال ّثالث:
الصح ّية
توفير البيئة ّ

المعيار ال ّرابع:
توفير ال ّدعم النّفسيّ االجتماعيّ
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
رفاه
المجتمع
المدرسي
ّ

المعيار
األ ّول:
وضع آل ّية
للتّعامل مع
ّ
الشكاوى
واالقتراحات

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تأمين الوسائل واإلجراءات الواضحة
للعاملين والمتعلّمين يف المدرسة
حول كيف ّية تقديم ّ
الشكاوى
واالقتراحات.
b.تضمين اإلجراءات كيف ّية سير
ّ
الشكوى أو االقتراح إدار يًّا بهدف

االستجابة.
c.تضمين اإلجراءات كيف ّية العمل
على معالجة ّ
الشكاوى واألخذ
باالقتراحات بموجب القوانين
واألنظمة.
d.التّعامل مع معظم ّ
الشكاوى
واالقتراحات بصورة إيجاب ّية وسريعة
وفعالة.
ّ
حدة لتقديم ّ
الشكاوى
مو
نماذج
e.توفير
ّ
أو االقتراحات يف المدرسة.
f .التّعامل مع النّزاعات داخل المدرسة
بصورة إيجاب ّية واستيعابها بهدف
حلّها.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .الوثائق المتعلّقة بإجراءات
ّ
الشكاوى واالقتراحات
ii.مناقشات مع المتعلّمين
ّ
والموظفين
iii.محاضر ّ
الشكاوى ونتائجها
	iv.نماذج ّ
الشكاوى
v.نماذج االقتراحات
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
رفاه
المجتمع
المدرسي
ّ

المعيار
ال ّثاين:
حماية
ّ
المتعلم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إدراك المدرسة مسؤول ّيتها بتوفير ال ّرعاية لجميع
المتعلّمين.
b.وجود إجراءات واضحة مط ّبقة لحماية المتعلّمين،
الطفل.
بما يف ذلك ترتيبات حماية ّ
c.حماية جميع المتعلّمين من األفعال أو جوانب
التّقصير الّتي تتم ّثل باإلساءة البدن ّية أو النّفس ّية
أو الجنس ّية أو تتم ّثل باالستغالل أو اإلهمال أو
ّنمر.
الت ّ
بتحمل المسؤول ّية
d.التزام جميع العاملين بالمدرسة
ّ
لتقديم الحماية لجميع المتعلّمين من كل
أشكال اإلساءة أو اإلهمال.
e.إدراك جميع العاملين والمتعلّمين يف المدرسة
ّ
بمؤشرات اإلساءة أو اإلهمال.
f .إدراك جميع العاملين والمتعلّمين يف المدرسة
كيف ّية تبليغ إدارة المدرسة يف حال ّ
الشك أو
االرتياب أو عند التّع ّرض إلساءة ما.
g.اتّخاذ المدرسة كا ّفة اإلجراءات لحماية المتعلّمين
والسالمة يف المدرسة.
وفقا ً لقواعد األمن
ّ

h.إِعالم المدرسة جميع أولياء األمور بقواعد األمن
والسالمة والوقاية يف المدرسة.
ّ
i .حرص المدرسة على سر يّة بيانات ومل ّفات
المتعلّمين يف المدرسة ،وعدم تقديمها أليّ
شخص باستثناء األفراد المعن ّيين مباشرة
بالمسألة.
j .قيام المدرسة بتطبيق نظام ثابت إلدارة سلوك
ّنمر ،وذلك وفقا ً
المتعلّمين ،والح ّد من حاالت الت ّ
لما ُذكر يف «اإلرشادات إلدارة سلوك المتعلّم يف
المدرسة».
السياسة
k.تعريض
ّ
المخل أو المخالف لقوانين ّ
المعتمدة لحماية المتعلّمين للمساءلة القانون ّية.
l .خضوع المخالف للعقوبات اإلدار يّة المنصوص
عليها ً
وفقا لسياسة المدرسة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .التّوثيق -اإلجراءات المكتوبة
ii.المالحظة  -إبراز ترتيبات
الحماية يف المدرسة
iii.مناقشات مع المتعلّمين
ّ
والموظفين

	iv.ردود على االستبيان من
ّ
والموظفين وأولياء
المتعلّمين
األمور
الس ّ
جلت المدرس ّية لإلجراءات
ّ v.
المتّخذة بعد تنفيذ التّرتيبات
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
رفاه
المجتمع
المدرسي
ّ

المعيار
ال ّثالث:
توفير البيئة
الصح ّية
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

الصح ّية المناسبة لسالمة
a.توفير ال ّرعاية ّ
المجتمع المدرسيّ خالل تواجدهم يف
المدرسة.
الصح ّية المناسبة يف
b.وضع أحكام لل ّرعاية ّ
المدرسة.
c.وجود غرفة صح ّية مج ّهزة بالكامل
الطب ّية ،ويعمل
الطوارئ ّ
بمستلزمات ّ
ّ
دائما
متخصص حاضر
موظف
فيها
ّ
ً
لخدمة جميع المتعلّمين.
خطة صح ّية متط ّورة وشاملة
d.وضع ّ
الخاصة بالمتعلّمين،
ُتظهر اإلجراءات
ّ

والعاملين ،وكيف ّية التّعامل مع األمراض
الطب ّية،
الطوارئ ّ
واألوبئة ،وحاالت ّ
الطب ّية ،وصيانة المعدّات.
واللّوازم ّ
e.اعتماد المدرسة اإلجراءات القانون ّية
الصادرة عن وزارة التّربية والتّعليم
ّ
العايل حول كيف ّية تخزين وإدارة األدوية
المخصصة للمتعلّمين.
ّ
الصح ّية
لإلرشادت
المنتظم
ّحديث
f .الت
ّ
اإلجرائ ّية.
ّ
سجلت طب ّية لتوثيق المعلومات
g.توفير
بكل متعلّم.
الخاصة
الصح ّية
ّ
ّ
ّ
فرصا
ن
تؤم
ة
ي
تعليم
وأنشطة
برامج
إعداد
h.
ً
ّ
ّ
للمجتمع المدرسيّ يف تطوير المعرفة
والمواقف والممارسات ّ
اللزمة لضمان
حة سليمة.
ص ّ
i .وجود نظام يف المدرسة يساهم يف معرفة
تواجد المتعلّمين ويف جميع األوقات.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .غرفة صح ّية مج ّهزة
بالكامل بمستلزمات
الطب ّية
الطوارئ ّ
ّ
الخطة
عن
نموذج
ii.
ّ
الصح ّية ّ
الشاملة
ّ
والمحدثة المتّبعة.
iii.دليل اإلجراءات
الصح ّية.
القانون ّية ّ
	iv.بروتوكول التّخزين/
سياسة وإجراءات
تخزين األدوية.
ّ
السجلت
v.نموذج عن
الصح ّية
الطب ّية ّ
ّ
بكل متعلّم.
ة
الخاص
ّ
ّ
	vi.سياسة واجراءات
حفظ المل ّفات
الصح ّية
ّ
	vii.نموذج عن برنامج
األنشطة التّعليم ّية
الصح ّية لتوعية
ّ
المدرسي
المجتمع
ّ
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المجال ال ّثالث :البيئة المدرس ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
رفاه
المجتمع
المدرسي
ّ

المعيار
ال ّرابع:
توفير الدّعم
النفسي
ّ
االجتماعي
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

ّ
موظفين مؤ ّهلين إلدارة
a.تأمين
خدمات الدّعم النّفسيّ االجتماعيّ
للمتعلّمين.
b.إرشاد وتوجيه المتعلّمين من قبل
معلّمين مؤ ّهلين ُمد ّر بين من قبل
متخصص يف مجال
فريق تدريب
ّ
خدمات الدّعم النّفسيّ االجتماعيّ.
c.احتواء المدرسة على قسم خاص
للدّعم النّفسيّ االجتماعيّ للتّعامل
مع احتياجات المتعلّمين.
d.تو ّفر برنامج دعم نفسيّ اجتماعيّ،
يقدّم المساعدة بنا ًء لحاجة
المتعلّمين.
e.تنفيذ المدرسة سياسات وإجراءات
و /أو برامج لتعزيز ال ّرفاه المدرسيّ
للمتعلّمين والمعلّمين والعاملين
ككل.
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .دليل برنامج الدّعم
النّفسيّ االجتماعيّ يف
المدرسة
ii.نماذج من مل ّفات
متابعة المتعلّمين مع
االختصاص ّيين يف الدّعم
النّفسيّ االجتماعيّ
iii.نموذج عن تحليل
نتائج المقابالت مع
االختصاص ّيين يف الدّعم
النّفسيّ االجتماعيّ
	iv.نموذج عن برامج تدريب
المعلّمين يف مجال
خدمات الدّعم النّفسيّ
االجتماعيّ
خطة المتعلّم
v.نموذج عن ّ
التّنمو يّة
مخصصة
	vi.وجود غرفة
ّ
لفريق الدّعم النّفسيّ
االجتماعيّ
	vii.نموذج عن برامج تعزيز
الوعي والوقاية عند
المتعلّمين حول ال ّرفاه
المدرسيّ
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية

تعكــس ّ
الشــرا كة المجتمع ّيــة اســتعداد ورغبــة المجتمــع األهلــيّ والمــدينّ المشــاركة يف مجــال التّخطیــط ،واتّخــاذ
القــرارات ،والتّنفیــذ ،والتّقويــم لعناصــر العمل ّیــة التّعلیم ّیــة ،بهــدف تحســينها وتطويرهــا .وتتم ّيز ّ
الشــرا كة المجتمع ّية
أهمهــا :ز يــادة كفــاءة العمل ّيــة التّعليم ّيــة – التّعلم ّيــة ،تحســين األنشــطة المدرس ـ ّية وتفعيــل
بإيجاب ّيــات متع ـدّدةّ ،
دورهــا ،تحقيــق ّ
ّ
ویتحقــق مــن خــال
اللمركز يّــة يف اتّخــاذ القــرارات داخــل المدرســة ،وتطو يــر الخدمــات التّعليم ّيــة.
هــذه ّ
الصالــح العــام والتّطو يــر التّر بــويّ وتحســين
الشــرا كة اســتیفاء احتیاجــات المشــاركین مــن ناحیــة ،وتحقیــق ّ
مخرجــات المدرســة مــن ناحیــة أخــرى.
أن هنالــك لجنــة أخــرى عملــت علــى وضــع إطــار مرجعــيّ ّ
للشــرا كات المجتمع ّيــة،
مالحظــة :يف هــذا المجــال ،وحيــث ّ
وهــي لجنــة مشــروع مراجعــة اســتراتيج ّيات ّ
الشــرا كات المجتمع ّيــة النّاشــطة والمنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة
التّربويّــة ً
ـم التّنســيق مــع عضويــن منهــا همــا «األســتاذ عمــر بكرا كــي واألســتاذة ســيدة فرنســيس» ،مــن
أيضــا ،تـ ّ
الفعالــة واالعتمــاد األكاديمــيّ ،وذلــك بهــدف وضــع المعاييــر
قبــل أعضــاء لجنــة مشــروع تفعيــل معاييــر المدرســة
ّ
والشــواهد المرتبطــة بمجــال ّ
ّ
ّ
الشــرا كة المجتمع ّيــة بشــكل تشــاركيّ لتوحيــد المفاهيــم وتحديــد
والمؤشــرات واألدلّــة
العناصــر.

ـم وضــع «اإلطــار المرجعــيّ ّ
للشــرا كات المجتمع ّيــة» ،مــن مجــاالت ومعاييــر ومب ّينــات،
ـم أن نذكــر هنــا ،أنّــه تـ ّ
ومــن المهـ ّ
اإلطــاع عليه.
ولمعرفــة المز يــد يمكــن ّ

المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال الفرعيّ األ ّول:
العمل التّط ّوعيّ
المجال الفرعيّ ال ّثاين:
التّوجيه المهنيّ وسوق العمل
المجال الفرعيّ ال ّثالث:
التّوعية
المجال الفرعيّ ال ّرابع:
األهل
المجال الفرعيّ الخامس:

العامة والتّواصل مع المجتمع
العالقات
ّ
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الفرعي األ ّول:
المجال
ّ
عي
العمل ال ّتط ّو ّ

المعيار ال ّثاين:

المعيار األ ّول:

تعزيز خدمة
المجتمع

دراسة وتخطيط
احتياجات المجتمع

المعيار ال ّثالث:

تنفيذ مشاريع
الصعيد
وبرامج على ّ
الوطنيّ وال ّدويلّ

المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
العمل
عي
التّط ّو ّ

المعيار
األ ّول:
دراسة
وتخطيط
احتياجات
المجتمع

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إجراء دراسات وأبحاث ميدان ّية من
قبل المعلّمين والمتعلّمين ُتظهر
احتياجات المجتمع المحلّيّ.
b.إشراك المجتمع المحلّي يف عمل ّية

التّخطيط للبرامج التّطوع ّية.
c.توجيه الدّراسات والبحوث نحو تدعيم
العالقة بين المدرسة والمجتمع.
d.إعداد برامج تدريب ّية للمجتمع
المدرسيّ يف التّخطيط لمشاريع
تنمويّة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج الستطالع رأي وإجراء
مسح ميداينّ آلراء األهل
حول مجاالت الخدمة
المجتمع ّية الّتي يجب
تعزيزها لدى المتعلّمين.
ii.محاضر اجتماعات ودورات
وورش عمل.
iii.برامج تدريب
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
العمل
عي
التّط ّو ّ

المعيار
ال ّثاين:
تعزيز خدمة
المجتمع

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تفعيل تطبيق مرسوم خدمة المجتمع
والخاصة.
يف ال ّثانويات ال ّرسم ّية
ّ
الصف ّية يف المناهج
b.تعزيز األنشطة ّ
الجديدة المرتبطة بخدمة المجتمع
من خالل مواد التّربية الوطن ّية
والتّنشئة المدن ّية ومواد أخرى.
c.تفعيل األعمال التّطوع ّية على
المستوى االقتصاديّ واإلنمايئّ.
d.تشجيع المتعلّمين على المشاركة
المجتمع ّية ومساهمتهم يف خدمة
مدرستهم ومجتمعهم المحلّيّ.
e.تكوين مجموعات من المتعلّمين
واستثمارهم يف زيادة التّواصل بين
المدرسة والمجتمع المحلّيّ.
f .توجيه التّفاعل االجتماعيّ اإليجايبّ
لدى المتعلّمين.
g.دعم أنشطة المتعلّمين المختلفة
واستثمارها يف خدمة العمل ّية
التّعليم ّية -التّعلّم ّية يف المدرسة.
h.دعم تنمية المهارات الحيات ّية لدى
المتعلّمين بما يخدم العمل ّية
التعليم ّية -التّعلّم ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .تنظيم مسابقات دور يّة
حول أفضل مشروع يف
خدمة المجتمع
ii.أنشطة الصف ّية تساهم
يف تفعيل مفهوم خدمة
المجتمع بالتّنسيق مع
ّ
المنظمات
iii.آل ّية مشاركة المتعلّمين يف

المشاركة المجتمع ّية من
داخل المدرسة وخارجها.
	iv.نماذج من التّفاعل
االجتماعيّ واألنشطة مع
المتعلّمين
v.نماذج من المهارات الحيات ّية
الّتي تد ّرس للمتعلّمين
لخدمة العمل ّية التّعليم ّية-
التّعلّم ّية
	vi.استبيانات عن رضى
المتعلّمين وتحليلها
للتّحسين
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
األ ّول:
العمل
عي
التّط ّو ّ

المعيار
ال ّثالث:
تنفيذ
مشاريع
وبرامج على
الصعيد
ّ
الوطني
ّ
والدّويلّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تنظيم المدرسة مشاريع وبرامج
مشتركة مع المجتمع المحلّيّ
والمجتمع المدينّ.
b.تنظيم المدرسة مشاريع وأنشطة
ثقاف ّية بالتّنسيق مع البعثات
األجنب ّية الفاعلة يف لبنان.
c.إشراك األندية المدرس ّية بتوأمة مع
الجمع ّيات البيئ ّية وغيرها.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .جدول األنشطة ّ
اللصف ّية
للمدرسة
ii.نماذج من األنشطة وأهدافها
iii.نموذج من األندية المدرس ّية
	iv.تقارير عن األنشطة
(مكافحة التّس ّرب
المدرسيّ والعنف المنزيلّ
ّنمر
والتّمييز الجنسيّ والت ّ
والعنف واالنحراف ..
حمالت تعنى بحماية
الغابات وتشجير الغابات
الّتي تع ّرضت للحريق أو
للقطع)
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الفرعي ال ّثاين:
المجال
ّ
المهني وسوق العمل
مجال ال ّتوجيه
ّ

المعيار األ ّول:
استشراف
الحاجات
المستقبل ّية
لسوق العمل

المعيار ال ّثاين:
تعزيز التّوجيه
المهنيّ يف
المدارس

المعيار ال ّثالث:
تمكين قدرات
المعلّمين
والمتعلّمين
يف مجال ريادة
األعمال
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
مجال
التّوجيه
المهني
ّ
وسوق
العمل

المعيار األ ّول:
استشراف
الحاجات
المستقبل ّية
لسوق العمل

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.رصد التّح ّوالت المستقبل ّية الّتي
ستؤثّر يف مستقبل المهن.
b.متابعة دائمة مع
المختصين حول
ّ
حاجات سوق العمل المستقبل ّية .
c.تنمية المدرسة لطاقات وقدرات
المتعلّمين.
d.تأمين البيئة المناسبة لتطوير
قدرات أصحاب المواهب.
e.تأمين البيئة المناسبة لتطوير
قدرات المتعلّمين أصحاب
الخاصة.
االحتياجات التّربويّة
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .شواهد من األعمال :المهن
التّكنولوج ّية ،المهن
المرتبطة بالتّحول ال ّرقميّ
وغيرها من المهن التي
يتطلّبها سوق العمل.
ii.وضع نماذج الستطالعات
رأي حول مجاالت حاجات
سوق العمل المستقبل ّية.
iii.مطو يّات حول االختصاصات
الحديثة واألكثر طل ًبا.
	iv.الملف التّت ّبعيّ للمتعلّمين
v.مالحظات المعلّمين
واإلدارة حول المتعلّمين
الموهوبين والمتعلّمين
أصحاب االحتياجات
الخاصة
التّربو يّة
ّ
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
مجال
التّوجيه
المهني
ّ
وسوق
العمل

المعيار ال ّثاين:
تعزيز التّوجيه
المهني يف
ّ
المدارس

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إعداد برامج بالتّعاون مع خبراء
يف مختلف المجاالت المهن ّية
للمساعدة يف تطوير قدرات
المتعلّمين.
b.تفعيل مشاركة الجامعات
والمؤسسات االقتصاديّة
ّ
واالختصاص ّيين يف عمل ّية تطوير
التّعليم.
الصناعة
 c.تنظيم اتّفاق ّيات مع غرف ّ
والتّجارة ( وفق األصول التّنظيم ّية
المرع ّية اإلجراء).
 d.تنظيم دورات تدريب ّية بالتّعاون
والتّنسيق مع الجمع ّيات الحرف ّية.
 e.تَبنّي المدرسة شبكة تآزر يّة مع
النّقابات المهن ّية والجامعات
والجهات المعن ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

خطة المدرسة وجدول
ّ i.
الزّيارات
ii.نماذج من الزّيارات الميدان ّية
للمصانع والمعامل
والمؤسسات المهن ّية
ّ
المختلفة.
iii.ورش عمل تن ّفذ من
المؤسسات
قبل
ّ
المهن ّية واالختصاص ّيين
االقتصاديّين
	iv.معارض للمهن والوظائف
v.دورات حول المهن الحرف ّية
(الحياكة ،الخياطة ،صناعة
الزجاج ،الفخار)...
	vi.مطو يّات حول
االختصاصات الحديثة
واألكثر طل ًبا
	vii.اتّفاق ّيات تعاون
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثاين:
مجال
التّوجيه
المهني
ّ
وسوق
العمل

المعيار
ال ّثالث:
تمكين قدرات
المع ّلمين
والمتع ّلمين
يف مجال
ريادة األعمال

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إعداد أنشطة الصف ّية وبرامج
تدريب ّية تسهم يف إ كساب
المتعلّمين معارف ومهارات
وخبرات يف ريادة األعمال.
b.تحفيز القدرات ال ّر ياديّة لدى
المتعلّمين.
c.تأمين الدّعم المادّيّ لوجود
حاضنات أعمال ومرا كز لدعم
براءات االختراع.

ّ
والشواهد
األد ّلة

 .ii .نماذج من األنشطة
ّ
اللصف ّية والدّورات
التّدريب ّية ،والمشاريع
الرياديّة
خطة فتح مجاالت اإلبداع
ّ ii.
المهنيّ
iii.جدول ورش عمل من قبل
المتعلّمين لعرض أفكارهم
ومشاريعهم المهن ّية
	iv.آل ّية التّواصل مع الهيئات
التي تقدّم هبات وتقديمات
ماديّة وعين ّية

118

الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الفرعي ال ّثالث:
المجال
ّ
ال ّتوعية

المعيار األ ّول:
تنفيذ برامج
توعويّة شاملة
بالتّعاون بين
المدرسة والجهات
المختصة
ّ

المعيار ال ّثاين:
تعزيز دور
األخصائ ّيين
ّ
النّفس-
اجتماع ّيين

المعيار ال ّثالث:
بناء شبكة عالقات
مستدامة بين
المؤسسات
ّ
التّربويّة والجهات
المحل ّية والدول ّية
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
التّوعية

المعيار األ ّول:
تنفيذ برامج
توعويّة شاملة
بالتّعاون بين
المدرسة
والجهات
المختصة
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.رصد المدرسة لمختلف الحاجات
المرتبطة بالتّوعية.
خطة لتحديد أهم المواضيع
b.وضع ّ
المرتبطة بالتّوعية.
c.تصميم برامج عمل مرتبطة
بالتّوعية محدّدة زمن ًّيا ومكان ًّيا.
d.إعداد أنشطة توعويّة يف مختلف
المجاالت.
e.تنظيم ورش عمل ،محاضرات،
لكل أفراد المجتمع
حلقات نقاش
ّ
المدرسيّ حسب الموضوع
ّ
والضرورة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

متخصصة حول
i .استبيانات
ّ
التّوعية بمختلف أشكالها
ii.إرشادات توعو يّة رقم ّية وغير
رقم ّية ،تفاعلية ...
iii.ملصقات ومنشورات إلطالع
المجتمع المحلّي على
خطط وبرامج التّوعية
	iv.أنشطة الصف ّية صح ّية،
بيئ ّية ،اجتماع ّية ،اقتصاديّة،
قانون ّية ،نفس ّية واجتماع ّية
v.إعالنات عن حمالت توعية
منصات الكترون ّية وعبر
عبر ّ
مواقع التّواصل االجتماعيّ
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
التّوعية

المعيار ال ّثاين:
تعزيز دور
األخصائ ّيين
ّ
النّفس-
اجتماع ّيين

المجال
الفرعي
ّ
ال ّثالث:
التّوعية

المعيار ال ّثالث:
بناء شبكة عالقات
مستدامة بين
المؤسسات التّربويّة
ّ
والجهات المحل ّية
والدول ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.اإلعالن عن اإلجراءات واآلل ّيات ّ
اللزم
اتّباعها لإلبالغ عن أيّ نوع من
أنواع اإليذاء من خالل األنظمة
القانون ّية.
b.تنظيم أنشطة من ّوعة بين المعلّمين
واألخصائ ّية
والمتعلّمين واألهل
ّ
االجتماع ّية.
c.دعم المتعلّمين الّذين تع ّرضوا
للعنف واإليذاء من خالل برامج
مختصين
نفس ّية بالتّنسيق مع
ّ
ومعالجين نفس ّيين واجتماع ّيين
مختصة.
وجمع ّيات
ّ

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .توزيع مطو يّات ،ملصقات ...
ii.حلقات حوار وورش عمل
داخل ّية تساهم يف الدّعم
والحماية النّفس ّية
والجسديّة والفكر يّة
للمجتمع المدرسيّ
iii.تخصيص أوقات من قبل
األخصائ ّية االجتماع ّية
ّ
للدّعم والحماية

المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
الم ّ
ؤشرات
ُ

a.عقد بروتوكوالت تعاون
وتنسيق بين المدرسة
والوزارات المعن ّية
ّ
والمنظمات غير الحكوم ّية
المحل ّية والعالم ّية( .وفا ًقا

لألصول التّنظيم ّية المرع ّية
اإلجراء)
b.تقويم مستدام لشبكة
العالقات المبن ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .وجود بروتوكوالت
تعاون واتّفاق ّيات
ii.جمع بيانات ،استطالع
رأي
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الفرعي ال ّرابع:
المجال
ّ
األهل

المعيار األ ّول:
مشاركة األهل
يف اتّخاذ مختلف
القرارات

المعيار ال ّثاين:
تأمين سبل
اتّصال األهل
بالجسم التّربويّ
يف المدرسة
والعكس

المعيار ال ّثالث:
التّوظيف الفاعل
لخبرات ومهارات
األهل يف مختلف
المجاالت
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الفعالة
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
األهل

المعيار األ ّول:
مشاركة األهل
يف اتّخاذ مختلف
القرارات

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.إشراك األهل يف رسم رؤية المدرسة
المستقبل ّية.
b.دعم المدرسة لكا ّفة الجهود المؤدّية
حل
إىل إشراك أولياء األمور يف ّ
المشكالت الّتي تواجه المدرسة
على تن ّوعها.
c.تفعيل عمل لجان األهل وصناديق
األهل يف المدارس وال ّثانو يّات.
d.اجتماع الهيئتين اإلدار يّة والتّعليم ّية
ولجنة األهل بشكل دوريّ لعرض
خطة تحسين المدرسة والقضايا
ّ
التّربويّة.
e.قيام الهيئتين اإلدار يّة والتّعليم ّية
ولجنة األهل بدراسة نتائج
تقويم األداء المدرسيّ ،ومناقشة
المشكالت ،واقتراح الحلول
وإقرارها.
f .مشاركة أولياء األمور كأعضاء يف
لحل
يتم تشكيلها
ّ
اللّجان التي ّ
المشكالت التي تواجه المدرسة.
g.مشاركة اإلدارة الهيئتين اإلدار يّة
والتّعليم ّية واألهل يف توزيع
الموازنة المال ّية للمدرسة وتحديد
الصرف المختلفة.
أوجه ّ
h.إعداد أنشطة للمدرسة يشارك
فيها أولياء األمور ولهم ّ
حق إبداء
ال ّرأي يف اقتراح األنشطة المناسبة
لصالح المتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .حوار ،مناقشة ،بريد
الكتروين ،استبيان عبر
مخصصة...
تطبيقات
ّ
ii.اجتماعات وجلسات
تفك ّر
iii.تخصيص نفقات
مباشرة من صناديق
األهل لمصلحة
المتعلّمين...
	iv.دليل الختصاصات
األهل ومهنهم
v.أنشطة تربو يّة هادفة
	vi.فتح أبواب المكتبة
	vii.إقامة المناسبات
االجتماع ّية بالمدرسة
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
األهل

المعيار ال ّثاين:
تأمين سبل
اتّصال األهل
ّربوي
بالجسم الت
ّ
يف المدرسة
والعكس

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تعزيز المدرسة لوسائل االتّصال
والتّواصل للتّفاعل بين األهل
والمدرسة.
b.وضع آل ّية واضحة للتّواصل
واالتّصال بين المدرسة واألهل.
c.ترحيب العاملين بالمدرسة بمقابلة
األهل كما يمكن لألهل االتّصال
بهم بسهولة.
d.اعتماد المدرسة سياسة األبواب
المفتوحة يف أ ّول أسبوع من العام
خاصة للمتعلّمين الجدد
الدّراسيّ ّ
ومرحلة ال ّروضة.
e.عقد لقاءات مفتوحة بين األهل
والمتعلّمين والمعلّمين بشكل
دوريّ.
f .تنظيم منتدى سنويّ لمناقشة
الخطط والمناهج الدّراس ّية مع
األهل.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .آل ّية التّواصل مع األهل
ii.دليل ألولياء األمور
iii.نماذج من التّواصل
	iv.جدول زمنيّ أسبوعيّ
يحدّد منذ أ ّول العام
v .نماذج من اللّقاءات بين
المدرسة وأولياء األمور
	vi.استبيانات عن رضا
األهل وتحليلها
للتّحسين
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الفعالة
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
ال ّرابع:
األهل

المعيار ال ّثالث:
التّوظيف
الفاعل لخبرات
ومهارات األهل
يف مختلف
المجاالت

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.التّخطيط لالستفادة من خبرات األهل.
b.فتح المدرسة أبوابها ألولياء األمور أثناء
اإلجازات والفترات المسائ ّية اليوم ّية
لتبادل الخبرات فيما بينهم.
c.اهتمام إدارة المدرسة بمشاركة األهل يف
وضع تو ّقعات عالية ألداء المتعلّمين.
d.مشاركة أولياء األمور بفاعل ّية يف خدمة
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية.
e.وجود قنوات مفتوحة لالتّصال بين
المدرسة وأولياء أمور المتعلّمين.
f .وجود نشرات دور يّة لزيادة التّواصل بين
المدرسة وأولياء األمور.
g.تنظيم المدرسة اجتماعات دور يّة ولقاءات
بين أولياء األمور والمد ّرسين لحل
مشاكل المتعلّمين.
h.تنظيم لقاءات توضيح ّية ألولياء األمور عن
أهم ّية ّ
الشرا كة المجتمع ّية ودورها يف
خدمة العملية التّعليم ّية – التّعلّم ّية
بالمدارس.
i .تشجيع أولياء األمور على القيام بالمتابعة
المستمرة للعمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية
داخل المدارس.
 j .إتاحة الفرصة ألولياء األمور لمتابعة
أبنائهم بشكل دائم.
المختصين
k.تشجيع المدرسة ألولياء األمور
ّ
على طرح مقترحاتهم لتحسين البرنامج
الدّراسيّ اليوميّ للمدرسة.
 l .قيام األهل بتنفيذ برامج مختلفة
بالتّنسيق مع إدارة المدرسة.
m .إشراك أولياء األمور بمناسبات مع ّينة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .دليل الختصاصات األهل
ومهنهم
ii.نماذج من االجتماعات
iii.جدول االجتماعات
والنّدوات
	iv.وصف آل ّية مشاركة
أولياء األمور يف مشاركة
المدرسة يف خدمة
العمل ّية التّعليم ّية
v.نماذج من اللّقاءات بين
المدرسة وأولياء األمور
	vi.نماذج من النّشرات
لدعوة األهايل لزيارة
المدرسة
	vii.نماذج من متابعة أولياء
األمور يف تعليم أبنائهم
	viii.سياسة زيارة أولياء األمور
المدرسة
	ix.سياسة وإجراءات
ّ
الشكاوى واالقتراحات

x.استبيانات وتحليل النّتائج
للتّحسين
xi.نماذج من األنشطة
والبرامج التّربوية ،والبيئ ّية
xii.فتح أبواب المدرسة
بمناسبة االستقالل،
األعياد األساس ّية،
والوطن ّية ...
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الفرعي الخامس:
المجال
ّ
العامة وال ّتواصل مع المجتمع
العالقات
ّ

المعيار األ ّول:
تفعيل وسائل
التّواصل واالنفتاح
على المجتمع

المعيار ال ّثاين:
بناء شبكة عالقات
عامة مع مختلف
ّ
قطاعات المجتمع

المعيار ال ّثالث:
تَ َبنِّي قنوات
االتّصال والتّواصل
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
الخامس:
العالقات
العامة
ّ
والتّواصل مع
المجتمع

المعيار األ ّول:
تفعيل وسائل
التّواصل واالنفتاح
على المجتمع

الم ّ
ؤشرات
ُ

جع التّواصل
a.تحديد استراتيج ّيات تش ّ
مع جميع المعن ّيين يف المدرسة
وخارجها.
b.تنفيذ نشاطات مشتركة بين
المدرسة ومختلف أطياف
المجتمع.
c.مشاركة المدرسة يف المناسبات
التّربويّة وال ّثقاف ّية واالجتماع ّية
الّتي يقيمها المجتمع المحلّيّ
والمدينّ ضمن القوانين المرع ّية
اإلجراء.

ّ
والشواهد
األد ّلة

جه
i .استطالع رأي مو ّ
للفرقاء المعن ّيين حول
أفضل سبل التّواصل
التي يمكن اتّباعها
ii.أمثلة عن النّشاطات
ال ّثقاف ّية ،واالجتماع ّية،
والتّرفيه ّية...

المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
الخامس:
العالقات
العامة
ّ
والتّواصل مع
المجتمع

المعيار ال ّثاين:
بناء شبكة عالقات
عامة مع مختلف
ّ
قطاعات المجتمع

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.رصد القوى الفاعلة والمؤثّرة يف
المجتمع.
للتعارف وتبادل
b.إتاحة الفرص
ّ
المعلومات والخبرات.
c.عقد وإبرام مذك ّرات تفاهم مشتركة
بين المدرسة والمجتمع األهليّ
والمدينّ ضمن القوانين المرع ّية
اإلجراء.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .دليل للقوى الفاعلة
والمؤثّرة
ii.نماذج عن الدّعوات
المفتوحة للمدرسة،
إقامة نشاطات ترحيب ّية
للقوى الفاعلة...
iii.نماذج مواثيق
واتّفاق ّيات
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المجال ال ّرابعّ :
الشرا كة المجتمع ّية
المجال
الفرعي
ّ
الخامس:
العالقات
العامة
ّ
والتّواصل مع
المجتمع

المعيار ال ّثالث:
تَ َبنِّي قنوات
االتّصال والتّواصل

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.قيام المدرسة بتوضيح العالقات
المرتبطة بعناصر عمل ّية االتّصال
داخل المدرسة وخارجها وكيف ّية
استثماره لخدمة العمل ّية التّعليم ّية
بالمدارس .
موقعا الكترون ًّيا
b.اعتماد المدرسة
ً
خاصا.
ًّ
c.اعتماد المدرسة وسائل تواصل
واتّصال سمعيّ ،بصريّ ،ومكتوب.
d.تفعيل المناقشات الجماع ّية من
أجل ا كتساب المعارف والمهارات
والمعلومات لدى المتعلّمين
وأولياء األمور.
e.تفعيل الحوارات واللّقاءات وورش
العمل بين المعلّمين واإلدارة
المدرس ّية .
f .تفعيل الزّيارات الميدان ّية لزيادة
التّواصل بين المدرسة والمجتمع
المحلّي الخارجيّ.
g.عقد الّندوات والمحاضرات العلم ّية
المختلفة.
h.عقد االجتماعات الدّور يّة مع مجالس
األمناء واألهل واألساتذة.
i .التّواصل المستمر بين المدرسة
ومؤسسات المجتمع المدينّ
ّ
السعي من أجل
نحو
المختلفة
ّ
والطاقات وتنمية
تأمين الموارد
ّ
القدرات المختلفة (ال ّذات ّية
والبشر يّة والتّنظيم ّية) لخدمة
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية
بالمدرسة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .فايسبوك ،انستجرام،
تويتر ...
ii.مجلّة ،مطو يّات،
ملصقات ،تلفزيون،
إذاعة ...
iii.نموذج التّواصل
	iv.نماذج من المقابالت
والنّدوات
v.نماذج من االجتماعات
مع مجلس األمناء
وأولياء األمور
	vi.نماذج من تواصل
المدرسة والمؤسسات
	vii.تقارير االجتماعات
	viii.نماذج من
االستبيانات مع
تحليلها للتّحسين
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ

يشـك ّل هــذا المجــال منظومــة متكاملــة تعمــل علــى تصميــم وإعــداد وتنفيــذ وتقو يــم العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة
حســب أهداف المنهاج التّربويّ ،باســتخدام جميع الموارد البشــر يّة وغير البشــر يّة المتو ّفرة ومن خالل تكنولوجيا
المعلومــات واالتّصــاالت إلضفــاء جـ ّو مــن التّعلّــم المثمــر وجعــل عمل ّيــة التّعليــم أ كثــر فعال ّيــة.

فعاليــة
ومســتمر يف ّ
ـكل دائــم ُ
كمــا يســاهم اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت ،يف إدخــال تحديثــات بشـ ٍ
المتعلّمين،
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية ،وتنويع أســاليب التّعليم واالســتراتيج ّيات ،ومراعاة الفروق الفرديّة بين ُ

المحـدّد للتّعليــم.
واختصــار الوقــت ُ

وت ّتجــه المدرســة اليــوم إىل توفيــر مصــادر ووســائل متن ّوعــة إلثــراء العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة ،والّتــي تســاعد
وتؤمــن لــه القــدرة علــى اإلبــداع خــارج المواقــف التّعليم ّيــة التّقليديّــة المعتــادة.
المتعلّــم علــى التّعلّــم الـ ّذايت بســهولة
ّ

قمي ،وتكنولوجيا
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المعلومات واالتّصاالت
المجال الفرعيّ األ ّول:
نظم تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
يف عمل ّية التّعليم والتّعلّم
المجال الفرعيّ ال ّثاين:
تفعيل التّعلّم ال ّرقميّ
المجال الفرعيّ ال ّثالث:
الفعال
التّواصل
ّ
المجال الفرعيّ ال ّرابع:
البيئة ال ّرقم ّية
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الفرعي األ ّول:
المجال
ّ
نظم تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت يف عمل ّية ال ّتعليم
وال ّتع ّلم

المعيار األ ّول:
خطة عمل لتطوير
وضع ّ
تكنولوجيا المعلومات
واالتّصاالت ودمجها يف
عمل ّية التّعليم والتّعلّم

المعيار ال ّثاين:
الوصول العادل إىل
التّكنولوجيا ونظام إدارة
التّعلّم من بعد
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
الفرعي األ ّول:
ّ
نظم تكنولوجيا
المعلومات
واالتّصاالت يف
عمل ّية التّعليم
والتّع ّلم

المعيار األ ّول:
خطة عمل
وضع ّ
لتطوير تكنولوجيا
المعلومات
واالتّصاالت
ودمجها يف عمل ّية
التّعليم والتّع ّلم

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تقويم الوضع الحايلّ للبنية التّحت ّية
لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
والميزان ّية والقدرات المتو ّفرة لها.

b.تطوير المدرسة لمفهوم التّعليم واستخدام
وسائل تعليم ّيه حديثة تراعي التّواصل
الج ّيد والمثمر بين المعلّم والمتعلّم،
كالبحث عبر اإلنترنت وغيرها من
الوسائل والتّطبيقات التّكنولوج ّية
الحديثة.
كل االستراتيج ّيات
 c.إدخال التّكنولوجيا يف ّ
التّعليم ّية يف المدرسة والعمل على
إثرائها بالوسائل الحديثة.
الفعالة بين المعلّم
 d.تعزيز المشاركة
ّ
والمتعلّم باستخدام الوسائل
التّكنولوج ّية.
e.تقويم عمل ّية التعلّم بواسطة تكنولوجيا
المعلومات واالتّصاالت باستمرار من قبل
المدرسة.
f .إدخال تحديثات تكنولوج ّية دائمة بشكل
وفعال يضمن فعال ّية أ كبر
مستمر
ّ
للعمل ّية التّعليم ّية والتّعلّم ّية.
g.تطوير واستدامة موارد التّعلّم الرقميّ
والوسائل الحديثة للمتعلّمين
والمعلّمين واإلدار يّين.
h.صيانة البنية التّحت ّية التّكنولوج ّية ،الّتي
تدعم التّعلّم وإجراء العمل ّيات اإلدار يّة،
وتحديثها بشكل دوريّ.
i .بناء قدرات مدير المدرسة والمعلّمين
ومهاراتهم يف مجال استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتّصاالت.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج عن تقويم
المدرسة وضع البنية
التّحت ّية الستخدام
التّكنولوجيا يف التّعليم
خطة تطوير تكنولوجيا
ّ ii.
المعلومات واالتّصاالت
يف المدرسة
iii.نماذج عن استخدام
استراتيج ّيات
تكنولوجيا المعلوات
واالتّصاالت يف عمل ّية
التّعليم والتّعلّم يف
المدرسة
	iv.نماذج من استخدام
المتعلّمين للتّكنولوجيا
يف دروسهم
v .نماذج من تقويم
المتعلّمين
	vi.تدريب المعلّمين
والمدير والموظفين
اإلدار يّين على
استخدام التّكنولوجيا
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
الفرعي األ ّول:
ّ
نظم تكنولوجيا
المعلومات
واالتّصاالت
يف عمل ّيات
التّعليم
والتّع ّلم

المعيار
ال ّثاين:
الوصول
العادل إىل
التّكنولوجيا
ونظام إدارة
التّع ّلم من
بعد

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تحديد ال ّرؤية االستراتيج ّية والمبادئ التّوجيهية ال ّرئيس ّية للتّعلم
من بعد.
b.تأمين جهاز كمبيوتر (كمبيوتر شخصي ،كمبيوتر محمول،
ّ
كمبيوتر لوحيّ ،جهاز محمول) يل ّبي الحد األدىن من متطلبات
البرامج والتّطبيقات المطلوبة للمتعلّمين.
 c.تأمين الح ّد األدىن من متطلّبات التّكنولوجيا للوصول إىل
البرنامج المناسب( ،معالجة الكلمات ،البريد اإللكتروينّ،
مؤتمرات الفيديو ،األمن السيبراينّ ،األنظمة األساس ّية) لتفعيل
البيئة ال ّرقم ّية.
ّ
d.تأمين نظام إدارة التّعلم Learning Management System
) (LMSآمن ويضمن سالمة تسجيل دخول المتعلّم ويمكنه
استضافة محتوى أ كاديميّ وتقديم العمل.
ّ
لكل متعلّم إمكان ّية الوصول إىل االتصال
e.تأمين المدرسة
ّ
ّ
باإلنترنت مع الدّعم اللزم للبيئة ال ّرقم ّية (األنظمة األساس ّية
والتّطبيقات ومقاطع الفيديو والتّنزيل  /التّحميل).
ّ
f .إمكان ّية استفادة القادة وأعضاء الهيئة التّعليم ّية والموظفين
والمتعلّمين وأولياء األمور من الدّعم الفنّيّ بما يف ذلك
إجراءات مكتب المساعدة ودعم تكنولوجيا المعلومات.
g.تأمين عمل ّية النّسخ االحتياطيّ لألنظمة ،كعمل ّية احتراز يّة يف
ّ
سجلت المتعلّمين،
حال انقطاع التّيار الكهربايئ ،وتخزين
وخصوص ّية البيانات.
ّ
h.تكامل نظام إدارة التّعلم  LMSمع األنظمة األساس ّية األخرى،
مثل نظام معلومات المتعلّمين.
 i .وجود نظـام إدارة التّقويم.
 j .مواصلـة تطويـر إدارة نظام التّعلـّم ،وإدارة المحتـوى ،ونظـم
المتخصصـة المحليـّة
السـلطات
ّ
إدارة التّقويم بال ّتعـاون مـع ّ
والدّوليـّة.
ّ
المنصـة ال ّرقم ّية الشـاملة لجعـل مـوارد التّعلـّم ال ّرقميّ،
k.اسـتخدام
ّ
الصلـة،
والواجبـات المنزل ّيـة ،وغيرهـا مـن المعلومـات ذات ّ
متاحـة للمتعلّمين وأوليـاء األمور.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج عن تقويم
المدرسة وضع البنية
التّحت ّية الستخدام
التّكنولوجيا يف التّعليم
خطة تطوير تكنولوجيا
ّ ii.
ّ
المعلومات واالتصاالت
يف المدرسة
iii.نماذج من استخدام
استراتيج ّيات تكنولوجيا
المعلومات واالتّصاالت
يف عمل ّية التّعليم
والتّعلّم يف المدرسة
	iv.نماذج من استخدام
المتعلّمين للتّكنولوجيا
يف دروسهم
v .نماذج من تقويم
المتعلّمين
	vi.تدريب المعلّمين
ّ
والموظفين
والمدير
اإلدار يّين على استخدام
التّكنولوجيا
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الفرعي ال ّثاين:
المجال
ّ
قمي
تفعيل ال ّتع ّلم ال ّر
ّ

المعيار األ ّول:
بناء قدرات المجتمع
المدرسيّ

المعيار ال ّثاين:
المناهج والتّقويم
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
ّ
الفرعي الثاين:
ّ
تفعيل التّع ّلم
قمي
ال ّر
ّ

المعيار األ ّول:
بناء قدرات
المجتمع
المدرسي
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.وضع برنامج لبناء القدرات ال ّرقم ّية للمدير
واإلدار يّين وللمعلّمين والمتعلّمين
وأولياء األمور.
مختص للمساعدة
ّ
b.وجود فريق تقنيّ
والمتابعة.
c.وجود دليل مستخدم أو برامج تعليم ّية
لإلدار يّين والمعلّمين والمتعلّمين وأولياء
األمور إلرشادهم عبر النّظام األساسي
مع التّركيز على الت ّ
ّنقل والوصول إىل
المحتوى وكيف ّية االتّصال بالفريق
التّقنيّ للمساعدة.
 d.وضع آل ّية للتّواصل يف بيئة المدرسة
ال ّرقمية مع األهل وأفراد الهيئتين
التّعليم ّية واإلدار يّة.
e.التّدريب المهنيّ على نظام إدارة التّعلّم
من خالل تدريب افتراضيّ لتوجيه
اإلدار يّين والمعلّمين والمتعلّمين وأولياء
األمور الكتساب مهارات تقن ّية باستخدام
األجهزة الحديثة والتّقن ّيات اإللكترون ّية
والّتي تساعد يف عمل ّية التّعلّم الجماعيّ
والتعلم ال ّذايتّ من خالل البيئة ال ّرقم ّية
الخاصة.
ّ
f .توفير تدريب افتراضيّ يصوغ
االستراتيج ّيات التّعليم ّية للمعلمين
والمتعلّمين (المواضيع :االتّصاالت،
المشاركة ،المواطنة ال ّرقم ّية).

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .جدول تسجيل
المتعلّمين عبر
االنترنت
ii.نموذج عن دليل
المتعلّم
iii.نموذج عن دليل
الموظفين
	iv.مكتب المساعدة
ودعم تكنولوجيا
المعلومات
v .نماذج عن تدريب
افتراضيّ لتوجيه
ّ
الموظفين والمتعلّمين

وأولياء األمور
	vi.نموذج عن تدريب
افتراضي يصوغ
االستراتيج ّيات
التّعليم ّية
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
ّ
الفرعي الثاين:
ّ
تفعيل التّع ّلم
قمي
ال ّر
ّ

المعيار ال ّثاين:
المناهج
والتّقويم

الم ّ
ؤشرات
ُ

ليتم تحديد
a.تشخيص احتياجات المتعلّمين،
ّ
لكل من عناصر المحتوى
االستراتيج ّيات المالئمة
ّ
التّعليميّ.
لكل استراتيج ّية.
b.تحديد األنشطة المالئمة
ّ
c.تحديد الوسائل ال ّرقم ّية المالئمة لتطبيق تلك
االستراتيج ّيات واألنشطة.
كمل بالموارد ال ّرقم ّية
الم َّ
d.استخدام المنهاج الحايلّ ُ
(الكتب اإللكترون ّية ،والمعامل االفتراض ّية /
عمل ّيات المحاكاة ،والمحتوى المناسب من
المصادر المفتوحة).
أن المنهاج المتمحور حول المتعلّم
e.التّأ ك ّد من ّ
يتماشى مع أفضل الممارسات إلشراك
المتعلّمين يف العمل ّية التّعليم ّية  -التّعلّم ّية.
f .تنظيم المواد التّعلیم ّیة وأرشفتها لضمان وصولها
كل األوقات بشكل
إىل جمیع المتعلّمین يف ّ
مناسب.
g.قيام المتعلّمين بال ّر بط بين البيئة ال ّرقم ّية وتجارب
الحياة الواقع ّية.
h.تَ ّ
أن المناهج والتّقويمات ُتل ّبي
حقق المدرسة من ّ
المتطلّبات التّعليم ّية للمدرسة وتتوافق مع
المعايير المناسبة.
 i .تعزيز التّقويم لتطوير أهداف التّعلّم ومراقبة
ومتابعة تقدّم المتعلّمين خالل عملية التّعلّم.
 j .المتابعة الدّائمة ،من قبل إدارة المدرسة ،لضمان
حسن سیر العمل ّیة التّعليم ّية والتّعلّم ّية.
k.إعداد التّقاریر المناسبة للمتابعة من قبل اإلدارة
الصلة.
وتحليلها وإجراء التقويمات ذات ّ
 l .إعداد نماذج تقويم للمحتوى.
m .القيام بعمليات التّغذية ال ّراجعة للمتعلّمين.
n.تقويم نتائج تطبيق االستراتيج ّيات.
ّ
المؤشرات ال ّرئيس ّية للفعال ّية ولضمان الجودة
o.رصد
(مثل ال ّرضا ودرجات االختبار واإلنصاف).
p.التّطوير المستم ّر لإلدارة والمعلّمين والمتعلّمين
وأولياء األمور على موا كبة التّط ّورات التّكنولوج ّية
وكيف ّية استخدام التّطبيقات وتسخيرها لخدمة
العمل ّية التّعليم ّية والتّعلّم ّية.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج من المناهج
ii.أهداف التّعليم ال ّرقميّ
لكل مرحلة
ّ
السنويّ للمادّة
iii.التّوزيع ّ
التّعليم ّية
	iv.نماذج من التّقويم
للمراحل التّعليم ّية
v .نماذج تفويم
االستراتيج ّيات
المستخدمة
	vi.آل ّية التّقويم
للمتعلّمين
	vii.آل ّية التّقويم
للمعلّمين
	viii.نموذج عن تشخيص
احتياجات المتعلّمين
	ix.نماذج من استبيانات
األهل ،المتعلّمين
والمجتمع المدرسيّ
مع التّحليل للتّحسين.
x .نماذج من برامج النّمو
العاطفيّ واالجتماعيّ
للمتعلّمين
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الفرعي ال ّثالث:
المجال
ّ
الفعال
ال ّتواصل
ّ

المعيار األ ّول:
آل ّيات التّواصل
بين المعلّمين
والمتعلّمين

المعيار ال ّثاين:
مشاركة
المتعلّمين

المعيار ال ّثالث:
مجتمع التّعلّم
ال ّرقميّ
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
ّ
الفرعي الثالث:
ّ
التّواصل
الفعال
ّ

المعيار األ ّول:
آل ّيات التّواصل
بين المع ّلمين
والمتع ّلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.توافق استراتيج ّيات التّعلّم من
بعد مع المنهاج التّعليميّ (الّتي
إما متزامنة وإما
يمكن أن تكون ّ
غير متزامنة).
b.تحديد المتطلّبات للمعلّمين
والمتعلّمين بشأن التّواصل،
ّ
وسجلت تسجيل الدّخول،

والمعايير ،والدّرجات /
المالحظات ،ووقت االستجابة،
وساعات العمل /الحضور
االفتراض ّية ،والمشاركة.
c.تخصیص أوقات للمناقشات بهدف
اإلجابة عن األسئلة.
الفعالة ودافع ّیة
d.تعزیز المشاركات
ّ
المتعلّمين للتّواصل والتّعلّم.
e.التّواصل مع المتعلّمین بشكل
مستم ّر.
 f .وضع آل ّية تواصل إلبالغ المتعلّمين
ببرنامج الحصص والدّروس
والتّعدیالت الیوم ّیة الّتي قد تطرأ
على البرنامج.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نموذج عن تقويم
احتياجات المتعلّمين
ii.جدول ساعات العمل
ّ
سجلت تسجيل
iii.
الدّخول
	iv.نموذج عن مد ّونة
المناقشات
v .نموذج عن المراسالت
اإللكترون ّية
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
ّ
الفرعي الثالث:
ّ
التّواصل
الفعال
ّ

المعيار ال ّثاين:
مشاركة
المتع ّلمين

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تفاعل المتعلّمين مع أقرانهم
ومع المعلّمين ضمن األنشطة
التّعاون ّية.
b.استخدام مجموعة متن ّوعة من
الفعالة،
استراتيج ّيات المشاركة
ّ
مثل المناقشات واألنشطة.
c.استخدام مجموعة متن ّوعة من
األدوات ال ّرقم ّية خالل عمل ّية
التّعلّم من بعد.
d.مشاركة المتعلّمين يف خبرات تعلّم
رقم ّية تستخدم خاللها مهارات
التّفكير العليا.
e.استخدام المتعلّمين لألدوات
وحل
ال ّرقم ّية إلجراء البحوث
ّ
المشكالت و /أو إنجاز األعمال.
f .تفعيل مشاركة المتعلّمين من
خالل تلبية احتياجاتهم ّ
الشخص ّية
من خالل التّعلّم التّك ّيفيّ أو
تعديل المناهج الدّراس ّية أو
اعتماد استراتيج ّيات أخرى.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج من األنشطة
التّعاون ّية والفرديّة
ii.نماذج من أعمال
المتعلّمين بالمراحل
المختلفة والمشاريع
باستخدام المهارات
التّقن ّية
iii.نماذج من أعمال
المتعلّمين يف استخدام
مهارات التّفكير العليا
والقيام باألبحاث
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
ّ
الفرعي الثالث:
ّ
التّواصل
الفعال
ّ

المعيار ال ّثالث:
مجتمع التّع ّلم
قمي
ال ّر
ّ

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.لدى المدرسة سياسة مكتوبة
وواضحة بشأن استخدام
التّكنولوجيا.
السياسة لبنود حماية
b.تضمين هذه ّ
ّنمر
مستخدمي اإلنترنت من الت ّ
السيبراين ( ، )Cyberbullyingبما
ّ
يف ذلك العواقب والدّعم.
c.تَمتُّع المتعلّمين بفرص لتطوير
مجتمع التّعلّم ال ّرقميّ وتعزيز
العالقات اإليجاب ّية مع أقرانهم
والبالغين.
d.تفاعل المتعلّمين باحترام مع
المعلّمين ومع بعضهم،
باستخدام آداب اإلنترنت
(.)netiquette
e.دعم المتعلّمين من قبل أقرانهم
والبالغين يف تحقيق أهدافهم
التّعلّم ّية.
f .دعم المدرسة للمواطنة ال ّرقم ّية
وأمان اإلنترنت.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج من األنشطة
التّعاون ّية والفرديّة
ii.نموذج من كتاب
المتعلّم اإلرشاديّ
يتضمن القِ َيم
ّ
والسلوك ّيات وتو ّقعات
ّ
المدرسة
iii.نموذج من كتاب
يتضمن
المعلّم
ّ
الحقوق والواجبات
وميثاق أخالق ّيات
التّعليم
	iv.نماذج من اجتماعات
القادة يف المدرسة
ألخذ القرارات وتطوير
السياسات يف
ّ
المدرسة.
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الفرعي ال ّرابع:
المجال
ّ
البيئة ال ّرقم ّية

المعيار األ ّول:
النّزاهة األكاديم ّية

المعيار ال ّثاين:
الخاصة
التّو ّقعات
ّ
بمتطلّبات الحضور
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
الفرعي ال ّرابع:
ّ
البيئة ال ّرقم ّية

المعيار األ ّول:
النّزاهة
األكاديم ّية

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.امتالك المتعلّمين كت ّي ًبا يحدّد
فيه ميثاق وقواعد استخدام
التّكنولوجيا واإلنترنت.
b.إدراك المتعلّمين لمعايير النّزاهة
األكاديم ّية ،من خالل سياسة
مكتوبة تقدّمها المدرسة.
السياسة بنود
c.تضمين هذه ّ
تحذيرات وعقوبات سوء
استعمال اإلنترنت يف غير أهداف
عمل ّية التّعليم والتّعلّم.
d.استخدام التّكنولوجيا المرئ ّية
لالتّصاالت المتزامنة.
e.استخدام قواعد بيانات النّزاهة
األكاديمية لضمان مصداق ّية عمل
المتعلّمين.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نماذج متابعة أعمال
المتعلّمين
ii.كتاب المتعلّم.
iii.سياسة استخدام
التّكنولوجيا يف
المدرسة
	iv.نماذج من قوانين
استخدام التّكنولوجيا
يف المدرسة
v .محاضر االجتماعات مع
المعلّمين يف استخدام
التّكنولوجيا لتحقيق
األهداف التّعليم ّية
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قمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
المجال الخامس :ال ّتع ّلم ال ّر
ّ
المجال
الفرعي ال ّرابع:
ّ
البيئة ال ّرقم ّية

المعيار ال ّثاين:
الت ّ
ّوقعات
الخاصة
ّ
ّ
بمتطلبات
الحضور

الم ّ
ؤشرات
ُ

a.تحديد نسبة المعلّمين إىل
الحصة التّعليم ّية
المتعلّمين يف
ّ
المثلى هي مد ّرس واحد
(النّسبة ُ
إىل ما ال يزيد عن  25متعلّ ًما يف
الحصة).
b.اتّسام تواصل المدرسة مع
ّ
بالشفاف ّية
المتعلّمين واألهل
واالنتظام.
c.التزام المتعلّمين واألهل بالقوانين
واألنظمة المرع ّية اإلجراء يف
المدرسة والمتعلّقة بمتطلّبات
الحضور خالل عمل ّية التّعلّم من
بعد والعواقب المترتّبة على
عدم المشاركة ،وذلك من خالل
سياسة مكتوبة تقدّمها المدرسة.
d.تطبيق الممارسات المعتمدة
يف المدرسة لتحديد عدم
مشاركة المتعلّمين واالستجابة
الستراتيج ّيات إعادة المشاركة.

ّ
والشواهد
األد ّلة

i .نسب المعلّمين إىل
المتعلّمين
ii.نموذج عن سياسة
متطلّبات الحضور
والعواقب المترتّبة
على عدم المشاركة
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الفعالة
المحدّثة للمدرسة
المرجعي لالعتماد
اإلطار
ّ
األكاديمي :المعايير ُ
ّ
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الجزء ّ
الثالث:
المصطلحات والمفاهيم والخطوط العريضة
األكاديمي
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد
ّ
ّ
الفصل األ ّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
الفصل ال ّثاين:
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد األكاديميّ (تص ّور)
الخطوط العريضة
ّ
الفصل األ ّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
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الفصل األ ّول :دليل المصطلحات والمفاهيم
المؤسســات التّربويّــة والّتــي
1.الجــودة :هــي مجموعــة المعاييــر واإلجــراءات والقــرارات المتعــارف عليهــا يف
ّ
المؤسســة التّربو يّــة بجوانبهــا المختلفــة ،كمــا
المؤسســة ،بحيــث تشــمل هــذه المعاييــر
يهــدف تنفيذهــا إىل تحســين
ّ
ّ
ككل.
بالمؤسســة
وكل مــن لــه عالقــة
والهيئتيــن التّعليم ّيــة واإلدار يّــة فيهــا،
ّ
ّ
ّ
2.إدارة الجــودة ّ
الشــاملة :الجــودة ّ
الشــاملة هــي أســلوب شــامل يهــدف إىل تحقيــق رضــا المســتفيد وتو ّقعاتــه.
المؤسســة باســتمرار يف ســبيل تحســين جــودة العمل ّيــات والنّواتــج.
بحيــث يتعــاون جميــع أفــراد
ّ
والجــودة ّ
المؤسســة باســتخدام أســاليب تحليل ّيــة وإحصائ ّيــة
الشــاملة هــي فكــر فلســفيّ ،يهــدف إىل تطويــر نشــاط
ّ
ّ
يحقــق الجــودة
متط ـ ّورة ومتن ّوعــة للحصــول علــى أفضــل النّتائــج ،وإشــراك جميــع عناصــر المنظومــة وإدارتهــا بمــا
المؤسســيّ وإرضــاء المســتفيدين.
المطلوبــة يف العمــل
ّ
3.المعاييــر :هــي المفاهيــم أو القواعــد النّموذجيــة أو ّ
ـم تحديدهــا واالتّفــاق عليهــا كمثــل أو نمــوذج
الشــروط الّتــي يتـ ّ
لنحكــم مــن خاللهــا أو لقيــاس جــودة أداء أو ممارســة أو إجــراء أو ســلوك ّيات األفــراد والجماعــات.
الشــروط ّ
4.معايير أداء :بيانات يســتند عليها يف العمل البحثيّ للحكم على شــيء ما ،تب ّين ّ
للمؤسســات
اللزمة
ّ
للمؤسسة وتحسين أداء المتعلّمين.
ّ
يف تطوير األداء التّنظيميّ
ّ 5.
ّ
الموظفيــن والعامليــن يف المدرســة،
تتضمــن بيانــات مح ـدّدة كقبــول
مؤشــرات األداء :معلومــات وبيانــات
ّ
ّ
ـكل متعلّــم ،البيئــة التّعلّم ّيــة ،التّجهيــزات
نســب المتعلّميــن/
الموظفيــن ،تح ّديــات العمــل يف المدرســة ،التّكلفــة لـ ّ
ـم جمعهــا علــى فتــرات منتظمــة لمتابعــة جــودة
المخبر يّــة ،المكتبــات ،تكنولوجيــا المعلومــات والمصــادر ،حيــث يتـ ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة .وهــي تقيــس المعاييــر وقابلــة للمالحظــة ،وأدرجــت ضمــن منطــق تسلســليّ تتابعــيّ يف
أداء
ّ
عمل ّيــة تحقيــق المعيــار.
ّ
والشــواهد :وهــي المصــادر واألدلّــة المتاحــة والّتــي يمكــن االســتناد إليهــا يف تحديــد مقاييــس التّقديــر،
6.األد ّلــة
والسـ ّ
ـجلت
الســنو يّة ،ونتائــج عمل ّيــات التّقويــم،
ّ
والمتم ّثلــة بقواعــد البيانــات ،ومحاضــر اإلجتماعــات ،والتّقار يــر ّ
المختلفــة كسـ ّ
ـجلت الحضــور والغيــاب ،والمقابــات.
7.القيــادة المدرس ـ ّية :تعمــل القيــادة المدرس ـ ّية يف توجيــه المدرســة والمعلّميــن والمتعلّميــن نحــو تحقيــق
أهــداف مرجـ ّوة للوصــول إىل تحقيــق ال ّرؤيــة االســتراتيج ّية المشــتركة للمدرســة ،ويتطلّــب أداء هــذا الـدّور توافــر عــدد
مــن المطالــب وااللتزامــات مــن ّ
أهمهــا تطويــر ثقافــة مدرس ـ ّية إيجاب ّيــة ،وتنميــة قيــم إنتاج ّيــة ،والتّخطيــط المبنــيّ
علــى أســس منهج ّيــة علم ّيــة وعمل ّيــة لعمل ّيــة التّغييــر يف إطــار ترتيــب األولو يّــات اســتنادًا إىل قــرارات وزارة التّربيــة
والتّعليــم العــايل واحتياجــات المتعلّميــن ،والبيئــة المدرس ـ ّية والمجتمــع المحيــط بالمدرســة.
8.التّعليــم والتّع ّلــم :يشــير إىل مجموعــة مــن العناصــر التّعليم ّيــة والتّعلم ّيــة داخــل المدرســة وخارجهــا ،والّتــي
تؤمــن البيئــة المناســبة الكتســاب المتعلّميــن القــدرات والمعــارف والمهــارات الجديــدة ،لتحقيــق أهــداف المنهــاج
ّ
الدّراســيّ ورفــع مســتوى أدائهــم التّر بــويّ واألكاديمــيّ.
ً
ّ
ّ
المعلومــات والمعــارف والمهــارات والخبــرات مــن المعلــم إىل المتعلــم وفاقــا ألســاليب
فالتّعليــم هــو عمل ّيــة نقــل َ
ّ
ّ
وطرائــق ّ
أمــا التّعلــم فهــو ال ّنشــاط الــذي يقــوم بــه المتعلــم بنفســه باكتســاب معلومــات ومعــارف
منظمــة ومتن ّوعــةّ ،
ّ
وســلوك ّيات ومهــارات وخبــرات جديــدة .فالتّعلــم ُي َعـ ّد النّاتــج الحقيقــيّ لعمل ّيــة التّعليــم.
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9.البيئــة المدرس ـ ّية :البيئــة المدرس ـ ّية تق ـدّم برامــج تعليم ّيــة وتربو يّــة متنوعــة ،تح ّفــز المتعلّميــن يف تنميــة
وتنمــي
قدراتهــم ومواهبهــم اإلبداع ّيــة ،وتســهم يف إ كســابهم الخبــرات والمعلومــات لموا كبــة ال ّتطـ ّورات والتّغ ّيــرات،
ّ
شــخص ّيتهم القياديّــة واالجتماع ّيــة لمشــاركة اآلخر يــن يف صناعــة القــرارات .حيــث علــى المدرســة أن تو ّفــر للمتعلّــم
جهاتــه وســلوكه ،مــا ينعكــس إيجابًــا علــى
بيئــة إيجاب ّيــة ومح ّفــزة تســاهم يف إحــداث تغييــر إيجــايبّ يف معارفــه وتو ّ
قدرتــه يف التّعلّــم واإلبــداع وتحقيــق ال ـ ّذات.
ّ 10.
الشــرا كة المجتمع ّيــة :تعكــس ّ
الشــرا كة المجتمع ّيــة اســتعداد ورغبــة المجتمــع األهلــيّ والمــد ّ
ين
للمشــاركة يف مجــال التّخطیــط ،واتّخــاذ القــرارات ،والتّنفیــذ ،والتّقويــم لعناصــر العمل ّیــة التّعلیم ّیــة ،بهــدف تحســينها
وتطويرهــا .وتتم ّيــز ّ
أهمهــا :ز يــادة كفــاءة العمل ّيــة التّعليم ّيــة– التّعلم ّيــة،
الشــرا كة المجتمع ّيــة بإيجاب ّيــات متع ـدّدةّ ،
تحســين األنشــطة المدرس ـ ّية وتفعيــل دورهــا ،تحقيــق ّ
اللمركز يّــة يف اتّخــاذ القــرارات داخــل المدرســة ،وتطويــر
ّ
ویتحقــق مــن خــال ھــذه ّ
الشــرا كة اســتیفاء احتیاجــات المشــاركین مــن ناحیــة ،وتحقیــق
الخدمــات التّعليم ّيــة.
الصالــح العــام والتّطويــر التّر بــويّ وتحســين مخرجــات المدرســة مــن ناحیــة أخــرى.
ّ
ـي ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت :يشـك ّل منظومــة متكاملــة تعمــل علــى تصميــم
	11.التّع ّلــم ال ّرقمـ ّ
وإعــداد وتنفيــذ وتقويــم العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة حســب أهــداف المنهــاج التّر بــويّ ،باســتخدام جميــع المــوارد
البشــر يّة وغيــر البشــر يّة المتو ّفــرة ومــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت إلضفــاء جـ ّو مــن التّعلّــم المثمــر،
وجعــل عمل ّيــة التّعليــم أ كثــر فعال ّيــة.
فعاليــة
ومســتمر يف ّ
ـكل دائــم ُ
كمــا يســاهم اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت ،يف إدخــال تحديثــات بشـ ٍ
المتعلّمين،
العمل ّية التّعليم ّية -التّعلّم ّية ،وتنويع أســاليب التّعليم واالســتراتيج ّيات ،ومراعاة الفروق الفرديّة بين ُ
المحـدّد للتّعليــم.
واختصــار الوقــت ُ
وت ّتجــه المدرســة اليــوم إىل توفيــر مصــادر ووســائل متن ّوعــة إلثــراء العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة ،والّتــي تســاعد
وتؤمــن لــه القــدرة علــى اإلبــداع خــارج المواقــف التّعليم ّيــة التّقليديّة المعتادة.
المتعلّــم علــى التّعلّــم الـ ّذايت بســهولة،
ّ
المؤسســة بنــا ًء علــى المعلومــات والبيانــات الّتــي
	12.التّقويــم :هــو عمل ّيــة إصــدار أحــكام واضحــة حــول أداء
ّ
ـم جمعهــا ،وتحديــد مواطــن الق ـ ّوة ومواطــن ّ
المؤسســة للعمــل عليــه
الضعــف يف األداء أو الكفــاءة ومــا تحتاجــه
تـ ّ
ّ
أ كثــر للتّحســين والتّطويــر.
	13.التّقويم ّ
ّ
ومنظمة ين ّفذها العاملون بالمدرســة ومجتمعها
الذايتّ للمدرســة :هو عمل ّية هادفة ومقصودة
المحلّــي حيــن تتوافــر لديهــم الن ّيــة وال ّرغبــة واالســتعداد التّخــاذ الخطــوات العمل ّيــة لتعديــل الممارســات ،واالرتقــاء
بمســتوى أدائهــا ،وتطويــر البنيــة التّحت ّيــة ّ
اللزمــة لعمل ّيــة التّطويــر .وتش ـك ّل المعاييــر التّربويــة المرجع ّيــة الّتــي
ّ
والضعــف فيهــا ،األمــر الّــذي يمك ّنهــا مــن تحديــد
تســتخدمها المدرســة لقيــاس أدائهــا ،وال ّتعــرف علــى مواطــن القـ ّوة
عامــة.
احتياجاتهــا وأولويّاتهــا حســب رؤيــة المدرســة ورســالتها بصفــة ّ
خاصــة ،ورؤ يــة الــوزارة والوطــن بصفــة ّ
	14.االعتمــاد :يقصــد بــه مجموعــة اإلجــراءات والعمل ّيــات الّتــي تقــوم بهــا هيئــة االعتمــاد (اللّجنــة التّوجيه ّيــة)
ّ
تحققــت فيهــا شــروط ومواصفــات الجــودة النّوع ّيــة المعتمــدة لــدى
المؤسســة قــد
أن
مــن أجــل التّأ كــد مــن ّ
ّ
مؤسســات التّقويــم.
ّ
ً
ّ
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ّ
فعالــة ومؤثّــرة لضمــان جــودة العمل ّيــة التّعليم ّية–التّعلّم ّيــة ومخرجاتهــا واســتمرار يّة
والبرامــج الدّراســية ،وهــو أداة ّ
تطويرهــا.
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المؤسســة ح ّتــى يكــون
	15.التّوثيــق :عمل ّيــة كتابــة وتســجيل وتنظيــم وتخز يــن واســترجاع معلومــات عمــل
ّ
لهــا بيانــات وأرشــفة ُتعتمــد كمرجــع لتحليــل هــذه البيانــات بهــدف التّطو يــر والتّحســين.
المؤسســة وتطويرهــا مــن خــال اســتخدام
ّوصــل إىل أحــكام مح ـدّدة ألداء
	16.تقويــم األداء :يقصــد بــه الت ّ
ّ
المؤسســة والّتــي تكــون مح ـدّدة سـ ً
ـابقا.
بعــض المقاييــس المرجع ّيــة لــأداء يف
ّ
المؤسســة تقــوم بتطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة ّ
الشــاملة يف
17.فــرق العمــل :مجموعــة مــن العامليــن يف
ّ
المؤسســة.
ّ
18.أخــذ الع ّينــات :عمل ّيــة جمــع البيانــات علــى جــزء أو نســبة مئو يّــة فقــط مــن مصــادر المعلومــات ذات
ّ
المنظمــات باللّجــوء إىل أخــذ الع ّينــات عندمــا يكــون
المؤسســات أو
الصلــة لعمــل اســتدالالت إحصائ ّيــة ،حيــث تقــوم
ّ
ّ
مجتمــع الدّراســة كبي ـ ًرا ج ـدًّا.
ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة ،وهــي النّتائــج
تحققهــا
19.المخرجــات :يقصــد بهــا اإلنجــازات والنّتائــج النّهائ ّيــة الّتــي
ّ
المؤسســة ووظائفهــا.
العليــا للعمل ّيــات ،وتتح ـدّد مخرجــات أيّ نظــام وفــق أهــداف نظــام
ّ
20.المدخــات :جميــع المجــاالت التــي تدخــل يف ال ّنظــام المدرســيّ ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف مح ـدّدة،
ـم توفيرهــا لل ّنظــام المدرســيّ كــي
وبمعنــى آخــر ،هــي مصفوفــة مــن المــوارد المختلفــة (ماديّــة وبشــر يّة وفكر يّــة) يتـ ّ
ّ
يحقــق أهدافــه.
ّخصــصُ ،يســتدعى للقيــام بمراجعــة
ـي :فــرد مــن خــارج المؤسســة ذو خبــرة يف مجــال الت ّ
	ُ 21.
المق ّيــم الخارجـ ّ
محتــوى برنامــج أو أنشــطة مــا ،وعالقــة ذلــك بالنّتائــج التّعليم ّيــة ومالءمــة تقو يــم المتعلّميــن وتقديراتهــم ،ومقارنــة
ذلــك بالمعاييــر القياسـ ّية المحـدّدة مــن قبــل المؤسســة.
متخصــص للقيــام بعــدد مــن ال ّز يــارات
	22.ال ّزيــارة الميدان ّيــة :تقــوم اللّجنــة المانحــة لالعتمــاد بتشــكيل فر يــق
ّ
للمؤسســة التّعليم ّيــة ال ّراغبــة يف الحصــول علــى االعتمــاد ،حيــث تبــادر يف اإلجــراءات ّ
اللزمــة كالمقابــات،
الميدان ّيــة
ّ
وكذلــك التّأ كّــد مــن مصداق ّيــة الدّراســة ال ّذات ّيــة المق ّدمــة للّجنــة ،وبعــد التّأ كّــد مــن توافــر متطلّبــات ومعاييــر االعتمــاد
ـم رفعهــا إىل الجهــة المانحــة التّخــاذ القــرار ال ّنهــايئّ.
المطلوبــة ،يتـ ّ
	23.ضمــان الجــودة :هــو نشــاط أو إجــراء للتّأ كّــد مــن اســتيفاء متطلّبــات الجــودة والمعاييــر القياسـ ّية المطلوبــة
للمؤسســة إلنجاز أهدافها ورســالتها والوصول إىل مخرجات ُترضي ســوق العمل واحتياجات المجتمع.
ّ
المؤسســة لز يــادة فعال ّيــة األنشــطة
	24.تحســين الجــودة :اإلجــراءات واألنشــطة التّنفيذيّــة الّتــي تتّخذهــا
ّ
المؤسســة والمســتفيدين مــن خدماتهــا أو تقديماتهــا.
ـكل مــن
والعمل ّيــات داخلهــا لتعــود بفائــدة أو منفعــة لـ ّ
ّ
	25.اســتراتيج ّية الجــودة :مجموعــة الخطــط الموضوعــة علــى المــدى القصيــر والّتــي مــن شــأنها تحقيــق
أهــداف الجــودة واالرتقــاء بمســتواها.
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ـم تشــكيلهم مــن قبــل الجهــة
	26.ال ّلجــان :مجموعــة األشــخاص ســواء مــن داخــل
المؤسســة أو مــن خارجهــا يتـ ّ
ّ
المؤسســة.
المانحــة لالعتمــاد ،وتتم ّثــل مهامهــم يف متابعــة ســير نظــام الجــودة داخــل
ّ
ـي :عمل ّيــة تهــدف إىل تحســين وتحديــث وتجديــد المخرجــات وصـ ً
ـول بهــا إىل أقصــى
27.تطويــر األداء المدرسـ ّ
درجــات الجــودة ،والّتــي تتطلّــب مــن المعلّميــن التّركيــز علــى ال ّنهــوض بنوع ّيــة التّعلّــم والمعــارف والمهــارات وأنمــاط
الســلوك الّتــي ُتعِ ـ ّد الفــرد ليوا كــب عصــره ويتك ّيــف مــع متغ ّيراتــه.
ّ
28.أفضــل الممارســات :اســتراتيج ّيات تعليم ّيــة وتنظيم ّيــة تســاهم يف تحســين التّعلّــم والممارســات
للمؤسســة.
التّنظيم ّيــة
ّ
29.التّواصــل الواضــح :المعلومــات التــي تصــل لألطــراف المعن ّيــة باســتخدام وســائل وأســاليب متوافقــة
ومالئمــة لمجموعــة مع ّينــة مــن األطــراف المعن ّيــة.
30.التّدريــب :التّدر يــب هــو عبــارة عــن سلســلة ّ
منظمــة مــن األنشــطة والعمل ّيــات الّتــي تســتهدف العامليــن
المؤسســة التّعليم ّيــة مــن معلّميــن وإدارييــن وإدارة بهــدف التّحســين يف قدراتهــم ومهاراتهــم األدائ ّيــة.
يف
ّ
	31.ال ّنظــام ّ
المؤسســات لوضــع االســتراتيج ّيات حــول تجميــع البيانــات وتحليلهــا
الشــامل :عمل ّيــة تســتخدمها
ّ
المؤسســة.
ونشــرها كتعبيــر عــن قــرارات
ّ
الطابــع
	32.المجتمــع أو مم ّثلــو المجتمــع المــدينّ :يتم ّثــل
ؤسســات والجمع ّيــات ذات ّ
َ
المجتمــع المــدينّ ُ
بالم َّ
وتؤمــن الدّولــة
ؤسســات غيــر الحكوم ّيــة،
األهلــيّ ،والتــي ُتن ِّفــذ األعمــال الخير يّــة داخــل
َ
ّ
المجتمــع ،وهــي مــن ُ
الم َّ
ـب نشــاطاتها عــن ُق ـ ْرب.
ؤسســات ،وتضــع القوانيــن
ّ
الحمايــة لهــذا ال ّنــوع مــن ُ
الم َّ
الخاصــة بهــا ،وتراقـ ُ
المتخصصين
المؤسســة مــن ِقبــل فر يــق مؤ ّهــل ومــد ّرب مــن
ـم إجراؤهــا يف
ّ
	33.مراجعــة المشــاركة :عمل ّيــة يتـ ّ
ّ
يف التّعليــم بهدف:
المؤسسة بمعايير األداء
•تقويم التزام
ّ
•تقويم الكفاءة وتأثير عمل ّيات التّحسين المستم ّرة
•تقويم فعال ّية األساليب التّعليم ّية لضمان الجودة
•تحديد مواطن الق ّوة الّتي تستحق اإلشادة بها وتقديم اإلجراءات ّ
اللزمة للتّحسين المدرسيّ
•وضع توصية االعتماد للموافقة المحل ّية والدّول ّية من قبل لجنة مستقلّة.
الصحيحــة :عمل ّيــات التّواصــل والتّفاعــل بيــن األشــخاص الّذيــن يتبادلــون االحتــرام وال ّثقــة فيمــا
	34.العالقــات ّ
بينهم.
المؤسســة :اإلجــراءات أو االســتراتيج ّيات أو العمل ّيــات الجديــدة والمتّبعــة لتحســين أداء
	35.االبتــكار يف
ّ
المؤسســة و ُتســعد المعن ّييــن وذلــك اعتمــادًا علــى أفــكار إبداع ّيــة.
ّ
بتقصــي معلومــات مــن
تتضمــن مجموعــة مــن األســئلة المتعلّقــة
	36.االســتبيان :هــو أداة تشــخيص ّية
ّ
ّ
مجموعــة مــن األفــراد.
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تؤســس المهــارات
المنــاخ التّعليمــيّ الّــذي يشــمل المواقــف التّعليم ّيــة ُ
37.بيئــة التّع ّلــمُ :
المتع ـدّدة الّتــي ّ
جــا
والمفاهيــم لــدى المتعلّــم ،ســوا ًء يف مراحلــه التّعليم ّيــة األوىل يف المدرســة ،أو مراحلــه التّعليم ّيــة األكثــر نض ً
ـاعا يف الجامعــة.
واتّسـ ً
ـم
38.تقويــم االحتياجــات :عمل ّيــة تســتخدم لجمــع البيانــات وتحليلهــا باالســتناد إىل معاييــر
المؤسســة ،ثـ ّ
ّ
المؤسســة مــن أجــل تحديــد مكامــن ّ
الضعــف لتحســينها ومكامــن الق ـ ّوة لتعزيزهــا.
تحديــد احتياجــات
ّ
ـي المســتم ّر :هــي عمل ّيــة نم ـ ّو مســتم ّرة وشــاملة ،تهــدف إىل تحســين الكفــاءة المهن ّيــة
39.التّطويــر المهنـ ّ
واألداء ،مــن خــال أنشــطة متن ّوعــة قائمــة علــى تقويــم مســتمر لــأداء والتّفكّــر بــه.
الضابطة ألداء ّ
40.األخالق ّيات المهن ّية :هي مجموعة من الكفايات ّ
الشخص أثناء ممارسته المهنة.
	41.ثقافــة الت ّ
الفعالــة وجــود تو ّقعــات إيجاب ّيــة لــدى
ّوقعــات العاليــة يف المدرســة :مــن ســمات المدرســة
ّ
المعلّميــن وأوليــاء األمــور وكذلــك المتعلّميــن تجــاه أدائهــم .فالتّو ّقعــات العاليــة والّتــي تكــون يف ذات الوقــت متحدّية
وواقع ّيــة ،تســاعد يف حفــز المتعلّميــن وتشــجيعهم علــى بــذل المز يــد مــن الجهــد يف الدّراســة .ويشــمل هــذا العامــل،
التّو ّقــع العــايل مــن المعلّميــن وأوليــاء األمــور ،إيصــال التّو ّقــع للمتعلّميــن وإشــعارهم بــه ،وتوفيــر تحـ ٍد ذهنــيّ.
المؤسســة مــن تخطيــط وتنظيــم ورقابــة وتوجيــه وتأميــن جميــع المــوارد
	42.إدارة المــوارد :ال ّنظــام الم ّتبــع يف
ّ
المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا.
المال َّيــة والبشــر يَّة بهــدف بلــوغ غايــات
َّ
	43.الكفــاءة :هــي نســبة جــودة أداء المخرجــات مــن العمل ّيــة ،بالنســبة لجــودة المدخــات خــال فتــرة زمن ّيــة
مع ّينــة.
المؤسســة مثــل المبــاين،
	44.البنيــة التّحت ّيــة :البنيــة األساس ـ ّية الّتــي تخــدم العامليــن يف أدائهــم داخــل
ّ
الحجــرات ،المعامــل ،المختبــرات ،التّوصيــات ،الهواتــف ،وأجهــزة الحاســب اآليل… الــخ.
	45.الجــودة ّ
الســمات الّتــي تع ّبــر بد ّقــة وشــمول ّية عــن جوهــر التّربيــة
الشــاملة :مجموعــة مــن الخصائــص أو ّ
وحالتهــا بمــا يف ذلــك كل أبعادهــا ،مدخــات وعمل ّيــات ومخرجــات وتغذيــة راجعــة وكذلــك التّفاعــات المتواصلــة
الّتــي تــؤدّي إىل تحقيــق األهــداف المنشــودة والمناســبة للجميــع.
	46.إدارة الجــودة ّ
تتضمــن جــودة العمل ّيــات باإلضافــة إىل جــودة المنتــج ،وتركّــز علــى العمــل
الشــاملة:
ّ
الجماعــيّ وتشــجيع مشــاركة العامليــن واندماجهــم ،باإلضافــة إىل التّركيــز علــى العمــاء ومشــاركة المورديــن.
47.مراقبــة الجــودة :هــي التقن ّيــات واألنشــطة العمل ّيــة الّتــي تســتخدم لعمــل الفحــص الدّائــم لمخرجــات
ال ّنشــاط.
الهامــة ذات اﻷوﻟوﯾّﺔ ﻟﻠﺗّﺣﺳﯾن والتّطو يــر المدرســيّ بعــد إجــراء
48.أولويّــات التّحســين :تتم ّثــل يف اﻟﻣﺟﺎﻻت
ّ
للمؤسســة.
التّقويــم الـ ّذايتّ
ّ
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المحدّثة للمدرسة
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ّ
ّ
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49.اإلجــراءات :مجموعــة مــن الخطــوات ّ
ـل مشــكلة أو
الضرور يّــة والمد ّونــة لمتابعــة إنجــاز
مهمــة مع ّينــة ،كحـ ّ
ّ
أداء مهــارة أو القيــام باســتقصاء علمــيّ مع ّيــن.
منظمة للحصول على ّ
50.التّدقيق :عمل ّية ّ
الشــواهد واألدلّة الموضوع ّية المتعلّقة باألنشــطة والممارســات
للتّأ كّــد مــن مــدى مطابقتهــا للمعاييــر الموضوع ّيــة ،بهــدف توصيــل نتائجهــا لألطراف المســتخدمة لهذه المعلومات.
المؤسســة لإلشــراف
	51.ضبط الجودة :مجموعة من األنشــطة والجهود الّتي يبذلها األشــخاص العاملون يف
ّ
ً
طبقــا للمعاييــر الموضوع ّيــة
ـل تكلفــة ،وبالجــودة المطلوبــة
علــى العمل ّيــات اإلنتاج ّيــة لتحقيــق إنتــاج مخرجــات بأقـ ّ
المؤسســة.
لنوع ّيــة اإلنتــاج يف
ّ
	52.ال ّرؤيــة :عبــارة أو فقــرة مختصــرة تع ّبــر بهــا المدرســة عــن نظرتهــا للمســتقبل ،وكيــف تــرى ذاتهــا وتط ّورهــا
وبق ّيــة العامليــن يف المســتقبل ،تتفــاوت ال ّرؤيــة بحســب ّ
جهــات
الظــروف لـ ّ
ـكل مدرســة وطبيعــة مجتمعهــا وتو ّ
أفرادهــا والمســتوى العمــريّ لمتعلّميهــا.
توضــح كيــف سـ ّ
	53.ال ّرســالة :ال ّرســالة ّ
ـتحقق المدرســة رؤيتهــا ،وهــي تح ـدّد الغايــة مــن وجــود المدرســة
والعمل ّيــات المحور يّــة الّتــي تقــوم بهــا ،ومــن تســتهدف ،وكيــف تخدمهــم وتســاعدهم ،ويتم ّيــز مضمــون ال ّرســالة
بأنّــه مركّــز ومختصــر وواضــح ويحـدّد القِ َيــم الّتــي تنطلــق منهــا المدرســة يف تقديــم خدماتهــا ،ويحـدّد الفئــات الّتــي
تســتفيد مــن هــذه الخدمــات.
جــه ســلوك ّيات أفــراد المدرســة والمتعامليــن معهــا نحــو تحقيــق رؤيتهــا
	ِ 54.ق َيــم المدرســة :المبــادئ الّتــي تو ّ
ورســالتها.
ـم دعوتــه مــن
ـي :أحــد األعضــاء مــن خــارج
المؤسســة ذو خبــرة يف مجــال الت ّ
ّخصــص ،يتـ ّ
	ُ 55.
ّ
المراجــع الخارجـ ّ
المؤسســة لمراجعــة هيــكل ومحتــوى برنامــج مــا وعالقتــه بالنتّائــج المســتهدفة.
قبــل
ّ
تخصصــه بالمــادّة يعمــل يف
المؤسســة نفســها لك ّنــه محتــرف يف
المراجــع النّظيــر :شــخص ليــس مــن
ّ
	ُ 56.
ّ
مراجعــة األنشــطة والبرامــج ألغــراض االعتمــاد أو ضمــان جــودة األداء.
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الجزء ّ
الثالث:
المصطلحات والمفاهيم والخطوط العريضة
األكاديمي
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد
ّ
ّ

الفصل األ ّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
الفصل ال ّثاين:
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد األكاديميّ (تص ّور)
الخطوط العريضة
ّ

الفصل ّ
الثاين:
األكاديمي (تص ّور)
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد
الخطوط العريضة
ّ
ّ
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الفصل ّ
األكاديمي (تص ّور)
للخطة اإلجرائ ّية لالعتماد
الثاين :الخطوط العريضة
ّ
ّ

ال ّلجنة ال ّتوجيه ّية :تتك ّون من
مم ّثلين عن المركز التّربويّ
للبحوث واإلنماء والمدير يّة
ومختصين يف
العامة للتّربية
ّ
ّ
األكاديمي
االعتماد
ّ

لجان المناطق :لجان يف كل
المناطق التّربويّة ،تتك ّون من
مجموعة من ذوي الخبرة يف
االعتماد األكاديميّ

مديري المدارس
الفعالة)
(المدارس
ّ
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وزارة ال ّتربية
وال ّتعليم العايل

ال ّلجنة
ال ّتوجيه ّية

ربوي
المركز ال ّت
ّ
للبحوث واإلنماء

ّ
والمؤشرات والتّوافق عليها
مراجعة المعايير
ً
ووضعها يف اإلطار النّهايئّ لتكون دليل إرشاديًّا إلدارات
التّعليم والمناطق التّربوية للعمل بها

متابعة لجان المناطق يف
تطبيق معايير االعتماد
األكاديميّ

إقامة مؤتمر على مستوى وطنيّ لعرض المشروع

لجان المناطق

تتك ّون من مجموعة من ذوي الخبرة تكون مشرفة
على االعتماد األكاديميّ يف المناطق تقوم بالتّدريب
واإلشراف على المدارس وتقويمها ورفع التّقارير
للّجنة التوجيه ّية للحصول على االعتماد النّهايئّ من
هيئة اللّجنة التّوجيه ّية

والمنسقين
إقامة ورش عمل وتدريب لمديري المدارس
ّ

الفعالة
المدارس
ّ

متابعة المدارس يف تطبيق
معايير االعتماد األكاديميّ
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األكاديمي
 .1ال ّلجنة ال ّتوجيه ّية لالعتماد
ّ

اللّجنــة التّوجيه ّيــة هــي المســؤولة عــن شــؤون االعتمــاد األكاديمــيّ يف مــدارس التّعليــم األكاديمــي مــا قبــل الجامعــيّ
ّ
يف لبنــان لالرتقــاء بجــودة التّعليــم وضمــان الوضــوح
والشــفاف ّية وتوفيــر معاييــر مق ّننــة لــأداء األكاديمــيّ

األكاديمي
تشكيل ال ّلجنة ال ّتوجيهية لالعتماد
ّ

اللّجنــة التوجيهيــة لالعتمــاد األكاديمــيّ مســؤولة عــن بنــاء ثقافــة الجــودة ،مــن خــال تطو يــر ومراقبــة وتطبيــق نظــام
الخاصــة بالمعاييــر ســع ًيا لز يــادة فاعل ّيــة العمــل وتماشــيا ً مــع
مؤسســات التّعليــم ،ومراجعــة التّعديــات
االعتمــاد يف
ّ
ّ
ً
الممارســات الج ّيــدة مقارنـة بالّتعليــم الحديــث يف القــرن الواحــد والعشــرين .وهــي تتشـك ّل مــن مم ّثليــن عــن المركــز
العامــة للتّربيــة ومــن
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء وعــن المدير يّــة
ّ
ّ
مختصيــن تربو يّيــن لديهــم خبــرة يف التّطو يــر التّر بــويّ
واالعتماد األكاديميّ.
تتكون اللّجنة التّوجيه ّية من:
•رئيس اللّجنة
•نائب رئيس اللّجنة.
•أعضاء من ذوي الخبرة بالتّطوير وإدارة الجودة يف المدارس.

دور ال ّلجنة ال ّتوجيه ّية ومسؤول ّياتها

ّ
يحقــق
تختـ ّـص بالعمــل علــى تنظيــم جــودة قطــاع التّعليــم ضمانًــا الســتمرار المحافظــة علــى المســتوى الــذي
المعاييــر ،وتشــجيع المــدارس علــى تحســين أنظمتهــا الدّاخليــة المتعلّقــة بالجــودة .وذلــك مــن خــال:
.
.
.
.
.

لمؤسســات التّعليــم وإجــراءات
1وضــع نظــام
ّ
ّ
يتضمــن معاييــر وإجــراءات تدقيــق الجــودة واالعتمــاد األكاديمــيّ
االعتــراف بهــا.
2وضع بروتوكول ،سياسات وإجراءات لجنة االعتماد األكاديميّ.
متخصصــة لفحــص ودراســة
ّ
3تكويــن لجــان يف المناطــق مــن ذوي الخبــرة يف التّطويــر واالعتمــاد األكاديمــيّ
الوثائــق المق ّدمــة مــن قبــل المــدارس.
4إصــدار القــرارات يف اعتمــاد المــدارس بعــد رفــع التّقار يــر مــن اللّجنــة المناطق ّيــة الّتــي تقـ ّوم المــدارس ألخــذ القــرار
باالعتماد بحســب حالة المدرســة.
5متابعة عمل لجان المناطق.

 .2ال ّلجنة المناطق ّية

ومختصيــن تربويّيــن ذوي
تتش ـك ّل اللّجنــة المناطق ّيــة مــن مم ّثليــن عــن المنطقــة التّربويّــة وعــن دور المعلّميــن
ّ
خبــرة بالتّطويــر المدرســيّ وباالعتمــاد األكاديمــيّ.
أهداف اللّجنة التّوجيه ّية لالعتماد األكاديميّ:
.
.
.
.

1ترسيخ ثقافة الجودة والتّطوير يف المدارس وتطبيق األنشطة المرتبطة بها يف المدارس.
2إقتراح المشاريع التّطوير يّة ومتابعة إقرارها واإلشراف على تنفيذها.
3الت ّ
ّحقق من تطبيق أنظمة الجودة ومعايير االعتماد يف المدارس.
4إقتراح خطط التّطوير المهنيّ للهيئة التّعليم ّية يف المدارس.
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5 .تأكيد التزام المدارس بمعايير االعتماد للتّقويم.
6 .متابعة استعدادات المدارس للحصول على االعتماد األكاديميّ.
المح ّدثــة
7 .ضمــان اتّســاق مخرجــات التّعلّــم األكاديم ّيــة مــع اإلطــار المرجعــيّ لالعتمــاد األكاديمــيّ :المعاييــر ُ
الفعالــة.
للمدرســة
ّ
8 .الت ّ
ّحقق من استيفاء متطلّبات التّقدم لالعتماد األكاديميّ.
9 .الت ّ
بكل معيار من معايير االعتماد األكاديميّ.
ّحقق من األدلّة والبراهين المتعلّقة
ّ
	10.إعداد تقارير دور يّة عن سير العمل بجميع المدارس ورفعها إىل اللّجنة التّوجيه ّية.
	11.الت ّ
ّحقــق مــن اســتفادة المــدارس مــن التّوصيــات المقترحــة يف تقار يــر المراجعيــن حــول نتيجــة التّقويــم خــال
ال ّز يــارات الميدان ّيــة.
	12.متابعة تطبيق استبيانات القياس ،واستطالعات آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.
	13.متابعة تنفيذ خطط تحسين المدارس.
	14.متابعة مدى كفاءة المرافق والتّجهيزات ّ
اللزمة للتّعليم والتّعلم والبحث العلميّ يف البرامج األكاديم ّية.
	15.تنفيذ ما يوكل إليها من مهام من قبل اللّجنة التّوجيه ّية.

األدوار والمهام

تقــوم اللّجنــة المناطق ّيــة بعـدّة أدوار ومهــام يف مــا يتعلّــق باالعتمــاد األكاديمــيّ والتّطويــر والتّحســين المســتمر ،وهــي
علــى ّ
الشــكل اآليت:
.
.
.
.
.
.
.
.

الفعال مع المدارس لتأمين الدّعم الفنّيّ والتّدريب.
1التّواصل
ّ
الخاصة بنشر ثقافة الجودة داخل المدرسة وخارجها.
2متابعة تنفيذ الخطط
ّ
3متابعة عمل ّيات تنفيذ آل ّيات التّقويم واالعتماد األكاديميّ.
4دعــم ومســاندة الجهــود المبذولــة لتحقيــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــيّ ،وال ّتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة
بالمدرســة.
5تنفيذ عمليات تقويم األداء يف المدارس بعد الزّيارات.
6متابعة تنفيذ الخطط التّطوير يّة واالستراتيج ّية للمدارس.
المتخصصــة ألعضــاء الهيئــة التّعليم ّيــة يف المــدارس ،والتّنســيق مــع اإلدارات
7متابعــة االحتياجــات التّدريب ّيــة
ّ
لتنفيذهــا.
ّ
المؤشــرات واألدلّــة
الخاصــة باالعتمــاد األكاديمــيّ وفا ًقــا لمجموعــة مــن
8التّأ كّــد مــن اســتيفاء متطلّبــات المعاييــر
ّ
ّ
والشــواهد.
9مراجعة الدّراسة ال ّذاتية /التّقويم ال ّذايتّ للمدارس .

.
	10.تقديم توصيات لتحسين جودة األداء األكاديميّ بالمدرسة.
يتم العمل إلنجاز المهام الموكلة إليها وفا ًقا للخطوات التّالية:
ّ
.
.
.
.
.

1تعقد اجتماعات دور يّة للّجنة وترفع محاضرها تباعا إىل هيئة اللّجنة التّوجيه ّية.
كل يف مجــال اختصاصــه ووفا ًقــا لل ّنمــاذج المســتهدفة ،واألعمــال المطلوبــة للتّقويــم يف
2تــوزّع مهــام الفر يــق ّ
االعتمــاد ،ومــا يتطلّبــه مــن أدلّــة وتقار يــر واســتبيانات.
يتم اإلشراف والمتابعة الفن ّية من قبل رئيس اللّجنة على عمل األفرقاء.
ّ 3
4تصدر القرارات باألغلب ّية المطلقة ألصوات األعضاء يف اللّجنة بالتّنسيق مع رئيس اللّجنة.
ـل بحســب
5ترفــع التّقار يــر إىل اللّجنــة التّوجيه ّيــة لمراجعتهــا وأخــذ القــرار باعتمــاد المدرســة لمـدّة  5ســنوات أو أقـ ّ
النّتائج.
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