
برنامج لنكن مبتكرين

لنتشارك مًعا نحو شبكة قوية من معلمين لديهم 
العقلية التطويرية االبتكارية.

برنامج لمبادرة

#نبتكر _لفلسطين



المعلمون هم عنصر أساسي في العملية 
التعليمية... فهم الذي يعملون على األرض 

وبشكل يومي مع الطالب

يواجه المعلمون في فلسطين تحديات مختلفة في بيئتهم التعليمية ... 

 االعتماد على الجانب النظري من التعليم الذي ال يقدم حلول عملية 	 

إبداعية على أرض الواقع.

قلة وجود شبكات للمعلمين يتحاورون ويتشاركون الخبرات فيها.	 

نقص البرامج العملية التي تمكنهم من تقوية كفاءاتهم الرقمية.	 

تركيز برامج تطوير مهارات المعلم على الجانب النظري.	 

لتجاوز هذه التحديات بطريقة إيجابية، نحتاج إلى معلم...

مبتكر لديه عقلية تطويرية تمكنه من التفكير بطريقة خالقة. 	

متمكن لديه آليات وممارسات عملية تلهم الطالب وتثري تعلمهم. 	

خالق يرى قلة الموارد فرصة يجب استغاللها. 	

منفتح للحوار كأساس للعمل بتشاركية. 	

مبدع يفكر بطريقة غير تقليدية. 	

وهنا يأتي ...برنامج لنكن مبتكرين

لنكن مبتكرين" هو برنامج ُمعَتَمد من االتحاد األوروبي، تنفذه مؤسسة القدومي 

تحت إطار مبادرتها خطوة لتمكين 400 معلم ومعلمة في فلسطين على مدى 3 

سنوات، فيأخذهم في رحلٍة تعلميٍة نحو االبتكار، ويوفُر لهم مساحًة لإلبداع، من خالل 

تزويِدهم بآلياٍت وممارساٍت عملّية للتعرف على التحديات التي تواجُههم في بيئتهم 

التعليمية، وإيجاِد حلوٍل لها، وتطويِر مشاريع ذات بعٍد رقميٍّ جاهزة للتطبيق.

ُينّفذ البرنامُج من قبِل شركائنا الخبراِء الفنلنديين "أومنيا 

إيديوكيشن بارتنرشيب"  

مؤسسة فنلندية تتمتع بخبرة أكثر من 10 سنوات في تطوير برامج وحلول تدريبية 

معتمدة في فنلندا واالتحاد األوروبي في مجاالت التعليم والتدريب المهني والتقني 

وإعداد المعلمين ورواد األعمال، وتعمُل كذراٍع تدريبّي واستشارّي ألربِع مؤسساٍت 

فنلندية غير ربحّية ُترّكز على التعليم النوعّي والمساعداِت اإلنسانّية. وكانت أومنيا 

إيديوكشن بارتنرشيب قد نّفذت مع "خطوة" في عام 2018 برنامَجها "لنبدأ حوار 

التعليم"، ما أثمَر عن اكتساِبها معرفة وإلمام حول واقِع التعليِم في فلسطين، 

وكذلك تحديات وتطلعات المعّلمين الفلسطينيين.



أهداف البرنامج

 1- تحفيز االبتكار لدى المعّلمين للتعامل مع التحديات التي تواجُههم
    في بيئتهم التعليمية.

 2- تمكين المعّلمين من تطوير مشاريع ُمبتكرة ذات بعٍد رقمّي من
    واقِع عملهم.

3- خلق منصة ألفكاٍر إبداعية ُيمكن تكرارها وتطبيقها على نطاٍق أوسع.

 4- تشكيل شبكة قوية من المعّلمين الذين يعملون وفًقا للعقلية
    الَمبنّية على االبتكار.

 5- تشجيع المعّلمين على التفكير بالتغيير الذي يأتي من أرِض الواقع
    ونهِج القاعدة إلى القّمة.



مشاركمشاركمشارك٢٥

ُموجهين

مشروًعا تطويرًيا

ميسرين

من المدارس الحكومية والخاصة والمهنية 
واألونروا من الضفة الغربية وغزة

١٢٥
من المدارس الحكومية والخاصة والمهنية 

واألونروا (٢٥ مشارك من شمال وجنوب ووسط 
الضفة الغربية ومن القدس وغزة)

٢٥٠
من المدارس الحكومية والخاصة والمهنية 

واألونروا (٢٥ مشارك من شمال وجنوب ووسط 
الضفة الغربية ومن القدس وغزة) 

١٠

٤٠~

ازدياد عدد الموجهين مع زيادة عدد 
المشاركين في البرنامج 

١٠
يتم تدريبهم لتيسير البرنامج 

شبكة من الموجهين مجموعة من الموجهين
ذوي الخبرة في البرنامج

مشروًعا تطويرًيا٨-١٠

مشروًعا تطويرًيا~٨٠

جولة واحدة 
اختيار المشاركين من خالل المدارس مباشرة.

5 جوالت 
اختيار المشاركين من خالل التقديم المباشر كأفراد.

10 جوالت على فصلين دراسيين
اختيار المشاركين من خالل التقديم المباشر كأفراد.

الدورة الثالثة والرابعةالدورة الثانيةالدورة األولى  االنطالق نحو رحلة تعلم رقمية مدى الحياة

في نهاية الدورات األربعة التجريبية للبرنامج يصبح لدينا:
• شبكة من ٤٠٠ معلم ومعلمة حاصلين على شهادة البرنامج المعتمدة

• ١٣٠ مشروع تطويري 
• ١٠ ميسرين معتمدين، منهاج معرب، ومجموعة من  الموجهين ذوي 

خبرة بالبرنامج. 

الخبراء الفنلنديون يشرفون على البرنامج.الخبراء الفنلنديون ييسرون البرنامج.

لتحقيق أهدافه، ُينفذ البرنامج من خالل أربع دورات على مدى أربع فصول دراسية



شبكة من المعّلمين الذين يفّكرون بطريقة ابتكارية. 	

معلمون لديهم شهادات من هيئة ُمعَتَمدة من االتحاد األوروبي.	 

شبكة من الُموجهين ذوي خبرة بالتوجيه بهذا البرنامج. 	 

ُمدِربون محليون ُمعَتَمدون ُمتمّكنون من تنفيذ البرنامج على نطاق أوسع. 	 

معّلمون ُمعّززون بتجربة َمّكنت كفاءاتهم الرقمّية.	 

منصٌة ألفكاٍر ومشاريٍع تعليمية ُمتنّوعة ومبتكرة ُيمكن االستفادة منها. 	 

محتوى ُمعّرب لمواد البرنامج. 	

سيتم اختيار محاور محددة لكل دورة من دورات البرنامج لتعكس مواضيع ذات 

أهمية في العملية التعليمية اليوم وتصب في سياق أولويات نظام التعليم 

الفلسطيني. وفي نهاية كل دورة للبرنامج، سيطور مجموعة مشاريع يمكن 

تنفيذها على األرض أو االستفادة من فكرتها وتعميمها.

محاور المشاريع التطويريةمخرجات البرنامج



رحلة معلم
نحو االبتكار

 ...يحدد فكرة المشروع
ويطورها...

المشروع فكرة 
تحت التطوير...

 المعلم ينضم إلى
 فريق (٢-٣ معلمين

ه)... مع ُموجِّ

...ينفذ المشروع 
في المدرسة...

...يتبلور وُينفذ 
في المدرسة...

 ...يشارك المشروع
مع اآلخرين...

... وهو اآلن كامل ... ثم بشكل أوسع...
وتم تقييمه...

...يحصل على 
شهادة البرنامج.

...وقابل للتطبيق 
على األرض.

 ...يعرض مشروعه
ويتم تقييمه...

القفزة ١ 

تبني عقلية المبتكر
فهم معنى االبتكار 

وثقافة التجريب.

القفزة ٢ 

من األفكار إلى االبتكار
وضع خطة عمل لمشروع 

تطويري كحل لتحٍد في 
البيئة التعليمية.

القفزة ٣

االبتكار على أرض الواقع
استخدام أدوات رقمية 
وتنفيذ المشروع على 
األرض وقياس األثر.

القفزة ٤

من التجربة إلى التنفيذ
التوسع في تنفيذ 

المشروع مع الطلبة.

التقييم النهائي
عرض المشروع 

والتقييم.

اختتام البرنامج

الشهر الخامسالشهر الرابعالشهر الثالثالشهر الثاني الشهر األول

م تعلَّ

١ ٢٣٤األسبوع 

ط قخطِّ رطبِّ ر/طوِّ فكِّ

رحلة 
مشروع
تطويري ببعد 

رقمي

م تعلَّ

١٢٣٤

ط قخطِّ رطبِّ ر/طوِّ مفكِّ تعلَّ

١٢٣٤

ط قخطِّ رطبِّ ر/طوِّ مفكِّ تعلَّ

١٢٣٤

ط قخطِّ رطبِّ ر/طوِّ فكِّ

١٢٣٤



الدورة األولى للبرنامج 2021 – 2022
تلعب المدارس دوًرا حيوًيا ومهًما في ترسيخ القاعدة األساسية لبناء هذا 

البرنامج وتطبيقه في فلسطين.

ولذلك، ستنفذ خطوة الدورة األولى من البرنامج من خالل المدارس 
وبالتعاون معها.



االلتزام بالبرنامج لمدة سنتين كاملتين.	 

وجود إنترنت في المدرسة.	 

توفر أجهزة الحاسوب أو األجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لدى المعلمين.	 

مشاركة 2 إلى 3 من معلمي المدرسة في البرنامج.	 

 اختيار المدرسة ألحد المحاور المفاهيمية المختارة، والتأكد من رغبة	 

معلميها في تنفيذ مشاريع تطويرية ضمنها.

موافقة المدرسة على تنفيذ المشاركين لمشاريعهم.	 

موافقة المدرسة على أن يصبح بعض المعلمين مدربين/موجهين.	 

توفير المدرسة بعض األمثلة حول ممارساتها المبتكرة في التعلم والتعليم.	 

استعداد المدرسة لمشاركة الحلول المطورة مع المدارس األخرى.	 

 التمتع بعقلية قابلة للتطوير، ولديهم رغبة لتجربة أفكار جديدة، وأن يكونوا	 

قد قادوا مبادرات داخل مدارسهم في هذا الصدد.

 خبرة ال تقل عن خمس سنوات في التعليم، ولديهم على األقل خمس	 

سنوات للتقاعد.

 القدرة على طرح أفكار لمبادرات ملموسة يمكن تنفيذها ضمن مدرستهم 	 

أو مجتمعهم في إطار زمني مدته أربعة أشهر.

االلتزام بحضور جميع ورشات العمل واالجتماعات مع الموجهين 	 

وتخصيص الوقت الالزم لتنفيذ أنشطة البرنامج إلكترونًيا.

إجادة اللغة اإلنجليزية للمشاركين في الدورة األولى من البرنامج.	 

معرفة استخدام األجهزة الرقمية ولديهم االتصال باإلنترنت.	 

معايير ترشيح المعلمين معايير مشاركة المدرسة

سيتم اختيار المدارس بناًء على معايير مدروسة تضمن انسجامهم مع البرنامج 

ومتطلباته والمخرجات التي نأمل أن يحققها، ومن ثم تقوم المدرسة بترشيح عدد 

من معلميها بحسب معايير محددة.



المحور الثاني: إدماج وتطبيق )STEM( في العملية التعليمية
إدماج وتطبيق )STEM( في العملية التعليمية يؤدي إلى ...

تجسير الفجوة التعلمية لدى الطالب من خالل وضع الطالب في صميم 	 

التجربة التعليمية وتحويلهم من متلقين إلى متعلمين منخرطين في تعلمهم.

رفع مستوى معرفة الطالب العلمية، ويعمل على تعزيز مهارات حل 	 

المشكالت واإلبداع والتحليل الناقد وروح الفريق لديهم

خلق جيل مبادر من المتعلمين قادر على التواصل ويفهم عالمه وتحدياته 	 

بشكل أعمق، ويتمتع بمهارات التواصل عند النظر إلى موضوع معين من أبعاد 

مختلفة، ولديه معرفة وإلمام باألدوات واآلليات الرقمية.

دمج المفاهيم األكاديمية مع العالم الحقيقي من خالل التطبيق العملي في 	 

سياقات تربط ما بين المدرسة والمجتمع المحلي والسياق العالمي.

)SDGs( المحور األول: أهداف التنمية المستدامة
تبني أهداف التنمية المستدامة ضمن التعليم ...

منح المدارس والمعلمين الفرصة لدمج مبادئ ومفاهيم وممارسات التنمية 	 

المستدامة في جميع جوانب التعليم والتعلم بطرق مبتكرة.  

توسيع آفاق الطالب وإشراكهم في تنفيذ أهداف عملية من خالل النظر إلى 	 

التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم والعالم بطريقة مختلفة وإيجاد حلول واقعية 

لها يكونون قادرين على المشاركة فيها.  

تعظيم األثر اإليجابي على البيئة التعليمية في المدرسة وفي تطوير المعلمين 	 

وطرائق تعليمهم. 

تعزيز المهارات األساسية والضرورية للقرن الحادي والعشرين لدى الطالب 	 

والمعلمين، وإعدادهم للتغييرات التي يشهدها العالم اليوم وفي المستقبل. 

محاور المشاريع التطويرية للدورة األولى للبرنامج



#نبتكر _لفلسطين
@khutwapalestine

يرجى العلم أن آخر موعد للتقديم هو 2021/10/15


