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المقدمة
تــم تصميــم هــذه األداة مــن أجــل تحكيــم المشــاريع والتجــارب التربويــة ،التــي تعتبــر متطلبـا ً
رئيســيا ً للتخــرج مــن برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص ،حيــث تشــمل هــذه األداة مجموعــة
مــن المعاييــر والمؤشــرات التــي تـ ّم تحكيمهــا مــن خــال فريــق المعهــد الوطنــي ،ومجموعــة
مــن المختصيــن التربوييــن مــن مؤسســات تعليميــة مختلفــة ،بهــدف إبــراز أهــم النجاحــات
والتجــارب التــي أحدثتهــا البرامــج التدريبيــة ،وعرضهــا فــي ملتقيــات تربويــة تدعــم التطــور
المهنــي للمشــاركين حيــث يُــزود الملتقــى وزارة التربيــة والتعليــم بمؤشــرات نوعيــة فــي
مجــال التدريــب والتطــور المهنــي.
يتــم توزيــع أداة التجكيــم علــى المرشــحين للمشــاركة فــي الملتقــى التربــوي ،لمعرفــة مــا
المعاييــر التــي ســيتم تحكيــم وتقييــم تجاربهــم ومشــاريعهم عليهــا ،ومــن ثــم ّتشــكيل لجــان
مــن المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي واإلدارات العامــة ذات العالقــة والشــركاء ،لمناقشــة
وتقييــم المشــاريع ،ويتــم اختيــار المشــاريع الحاصلــة علــى أعلــى تقييــم مــن كل برنامــج فــي
كل تخصــص للعــرض فــي الملتقــى التربــوي.
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معايير تحكيم المشاريع ومؤشراتها للملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم
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العالمة

المؤشرات

العالمة المستحقة

-فكرة المشروع مبتكرة وتراعي ظروف البيئة المدرسية الفلسطينية.المعيار األول:
اإلطار العام للمشروع

-مخرجات المشروع محددة ،وواضحة ،ومصاغة بطريقة مباشرة.--مبررات المشروع واقعية ،ومرتبطة بسياق حياتي.

15

-أنشطة المشروع متنوعة ،وتحقق أهداف المشروع ،ونتاجاته.المعيار الثاني:
المنهجية واالجراءات

-اإلجــراءات ،والتعليمــات ،والمهــام واضحــة ومحــددة ومفهومــةوقابلــة للتطبيــق ضمــن الجدولــة الزمنيــة لتنفيــذ المشــروع .

10

-بُني المشروع بشكل تشاركي داخل المدرسة.ّ
وموثقــة لرصــد ومتابعــة ســير
-توفــر آليــة وأدوات تقييــم متنوعــة،األنشــطة ،والفعاليــات فــي المشــروع.

المعيار الثالث :

--نتائج المشروع مدعمة بأدلة.

متابعة المشروع وتقييمه --المخرجات الرئيسة التي تحققت مرتبطة بالمخرجات المتوقعة.
وتوثيقه
--توثيق مراحل المشروع كافة في ملف خاص.

15

-حصر التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع ،وآليات التغلب عليها.المعيار الرابع :
األصالة والتطوير
المستمر للمشروع

-فكرة المشروع تمتاز باألصالة (المشروع أو التجربة جديدة).-نمّى المشروع بذور مجتمعات.ّ --أثر تطبيق المشروع إيجابا ً على الطلبة (أكاديمياً ،وسلوكياً ،وقيمياً).

10

-يؤســس المشــروع لثقافــة مســتمرة ودائمــة فــي المدرســة كنمــوذجللتطويــر التربــوي ،ويســهل تعميمــه.
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المجموع
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معايير تحكيم المشاريع ومؤشراتها للملتحقين ببرنامج دبلوم القيادة المدرسية
اسم المقيم  .............................................................. :وظيفته .................................................................... :
اسم المعلم  .............................................................. :المدرسة .................................................................. :
عنوان المشروع ...................................................................................................................................... :
المديرية  ................................................................ :التاريخ ................................................................... :
المعيار

العالمة

المؤشرات

العالمة المستحقة

-فكــرة المشــروع مبتكــرة وتراعــي ظــروف البيئــة المدرســيةا لفلســطينية .
المعيار األول:
اإلطار العام للمشروع

-مخرجات المشروع محددة ،وواضحة ،ومصاغة بطريقة مباشرة.--مبررات المشروع واقعية ،ومرتبطة بسياق حياتي.

15

-أنشطة المشروع متنوعة ،وتحقق أهداف المشروع ونتاجاته.--يستند المشروع على مجال ،أو أكثر من مجاالت المدرسة الفعالة.

المعيار الثاني:
المنهجية واالجراءات

-اإلجــراءات والتعليمــات والمهــام واضحــة ومحــددة ومفهومــة وقابلــةللتطبيــق ضمــن الجدولــة الزمنيــة لتنفيــذ المشــروع .

10

-بُني المشروع بشكل تشاركي داخل المدرسة.ّ
وموثقــة لرصــد ومتابعــة ســير
-توفــر آليــة وأدوات تقييــم متنوعــةاألنشــطة والفعاليــات فــي المشــروع.

المعيار الثالث :
متابعة المشروع وتقييمه
وتوثيقه

-نتائج المشروع مدعمة بأدلة .--المخرجات الرئيسة التي تحققت مرتبطة بالمخرجات المتوقعة.

15

-توثيق مراحل المشروع كافة في ملف خاص.-حصر التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع وآليات التغلب عليها.--فكرة المشروع تمتاز باألصالة (المشروع أو التجربة جديدة).

المعيار الرابع :
األصالة والتطوير
المستمر للمشروع

-نمّى المشروع بذور مجتمعات.ّ -أثــر تطبيــق المشــروع إيجابــا ً علــى الفئــة المســتهدفة (أكاديميــاً،وســلوكياً ،وقيميــاً).

10

-يؤســس المشــروع لثقافــة مســتمرة ،ودائمــة فــي المدرســة كنمــوذجللتطويــر التربــوي ،ويســهل تعميمــه.

50

المجموع
توقيع المقيم:
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المذكرة التوضيحية لمعايير تحكيم المشاريع ومؤشراتها للملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم
المجال األول :التصميم
المعايير

اإلطار
العام
للمشروع

المؤشرات

مستويات المؤشرات
3

2

1

فكرة
المشروع

فكـــرة المشـــروع مبتكـــرة
وتناسب الســيــاق الفلسطيني ،فـكـــــرة المشـــروع موجـــودة
فكــرة المشــروع مُعــادة لفكــرة
وتراعـــي ظـــــروف البيـئـــــة م ــن حي ــث :الفك ــر ،واألس ــاليب
تربويــة ســابقة.
المدرسـيـــــة الفلسطينية مــــن والتقنيـــات.
حــيــث :الــفــكــر الــتـربــوي،
واألســـاليب ،والتقنيـــات.

أهداف
المشروع

محددة وواضـحـــة ومصــاغة
بطريقــــة مـبـاشــرة ولكن ال
تـــبـــرز عنــاصـر ومتغيرات
المشـروع وال تكـشـــف عن
األسباب والمشكالت المرتبطة
بموضوع المشروع.

محددة ،وواضـحــة ،ومصــاغة
بطريقة مباشـرة وتبرز عناصر
ومتغيـرات المشـروع وتكشـف
عـن األســـبــاب والمشـكــلات
المرتبطـة بموضوع المشـروع.

محددة ،وواضحـة ،ومصــاغــة
بطريقة مباشرة وتبرز عناصر
ومتغيرات المشروع ولكن ال
تكشف عن األسباب والمشكالت
المرتبطة بموضوع المشروع.

مبررات
المشروع

واقعيــة ومرتبطــة بـسـيـــــاق واقعيــة ولكــن غيــر مرتبطــة غيــر واقعيــة ،وال ترتــبـــط
بســياق حياتــي.
بســياق حياتــي
حياتــي.

أنشطة
المشروع

متنوعــــة ،وتـحــقـــق أهــداف متنــوعـــة ،ولكــن ال تـحـقـــق
متنوعة وتحقق أهداف المشروع
المـشـــروع ولكــن ال تــحـقـــق أهــداف المشــروع ،وال تحقــق
ونتاجاته.
نتاجاتــه.
نتاجاتــه.

مخرجات
المشروع

محــددة ،وواضحــة ومرتبطــة محـــددة وواضحــــة ،وغـيــــر ليسـت محـددة ،وغيـر مرتبطة
مرتبطــة بأهــداف المشــروع .بأهداف المشـروع.
بأهــداف المشــروع.

5

المجال الثاني :التطبيق
المعايير

تنفيذ المشروع

التشاركية
مع أصحاب
المصلحة
(معلم ،مدير،
مرشد)....،
أثناء التطبيق

مستويات المؤشرات

المؤشرات

3

2

1

اإللتزام بالخطة الزمنية.

يلتـــزم بالخطـــة الزمنيـــة
المكتوبـــة ودائمـــا ً يوثِـــق أي
مـــن التعديـــات المطلوبـــة.

يلتـــزم بالخطـــة الزمنيـــة
ّ
ويوث ــق أحيانــا ً
المكتوب ــة
بع ــض التعدي ــات.

يلتزم بالخطة الزمنية
أحيانــا ً وال يــــوثـــق
التعديالت.

اإلجراءات والتعليمات
والمهام.

واضح ــة ومح ــددة ،ومفهوم ــة
وقابل ــة للتطبي ــق.

واضح ــة ،ولكنه ــا غي ــر
مح ــددة.

غــيــــر واضـــحــــة
وبالتالـــي فهـــي غيـــر
قابلـــة للتطبيـــق.

استثمار المصادر
المتوفرة في المدرسة
والبيئة المحيطة

اس ــتثمر المش ــروع المص ــادر
المتوفـــرة داخـــل المدرســـة
وخارجهـــا بشـــكل الفـــت
للنظـــر.

اســـتـثـمـر الــمــشــروع
المصادر المتوفرة داخل
المدرسة وخارجها بشكل
محدود.

اقتصـــر اســـتـثمــــار
المصـــادر المتوفـــرة
داخـــل المدرســـة.

العمل التشاركي
(فكرة المشروع،
تطوير األدوات والمواد
الالزمة للمشروع ،حل
المشكالت)

بُنـــي المشـــروع بشـــكل
تشـــاركي داخـــل المدرســـة،
بيـــن الـطـلـبــــة والـــهـيئــــة
التدريســـية والتشـــبيك مـــع
المجتمـــع المحـلـــــي.

بُنـــي المشـــروع بشـــكل
تــشـاركـــــي داخــــــل
المدرســـة ،بيـــن الطلبـــة
والـهـيـئـــــة التدريســـية
ولـــم يتـــم التشـــبيك مـــع
المجتمـــع المحلـــي.

بُـنـــــي الـمـــشــروع
داخــــل الــمدرســـة،
بين الطلبة و لـم يظهر
أي نــوع من العــمل
التعاوني بين أعضاء
الهـيئة الـتـــدريســيـة
ولم يتم التشبيك مع
المجتمع المحلي.

نمّـــى المشـــروع بــــذور
مجتمعـــات التعلـــم التـــي
ُزرع ــت خ ــال التدري ــب.

دائمــــا مـــا يــتــــم تبـــــادل
المعلومـــات بيـــن الزمـــاء
ودعـــم كل منهـــم اآلخـــر
مـــن خـــال تقبـــل التغذيـــة
الراجعـــة.

أحيــانــــا ً يتــم تــبــــادل
المعلومــات بيــن الزمــاء
ودعــم كل منهــم اآلخــر
مــن خــال تقبــل التغذيــة
الراجعــة.

ن ــادراً م ــا يت ــم تب ــادل
المعـلــــومات بيــــن
الزمـــاء ودعـــم كل
منهـــم اآلخـــر مـــن
خـــال تقبـــل التغذيـــة
الراجعـــة.

المجال الثالث :التقييم
المعايير

متابعة المشروع
وتقييمه

المؤشرات

مستويات المؤشرات
3

2

1

يسـتـخـدم وبشـكـل مـستـمـر يســتخدم وبشــكل مســتمر
يســتـــخدم بعــض أدوات التقييــم
وموثقة أدوات تقييــم ّ
ّ
موثقــة لرصــد
توفــر آليــة وأدوات أدوات تقييم متنوعـة
لرصــد ومتابعــة ســير األنشــطة
تقييــم للمشــروع .لرصـد ومتابعة سير األنشطة ومتابعــة ســير األنشــطة
والفعاليــات فــي المشــروع .
والفعاليــات فــي المشــروع.
والفعاليات في المشروع.
نتائـــج المشـــروع يوجد أدلة وشواهد على جميع يوجــد أدلــة وشــواهد علــى يوجــد أدلــة وشــواهد علــى بعــض
معظــم نتائــج المشــروع .نتائــج المشــروع.
مدعمـــة بأدلـــة .نتائج المشروع.

حصر الصعوبات.
التوثيق

6

يحصــــر الصعوبــــات التــي
واجهــــت تنفيــذ المشــروع
دائمــــا ً وذكــــر الــحـلــــول
المناســبة إلكترونيـاً ،وورقيـاً.

يحصر بعض الصعوبات
يحصــر بعــض الصعوبــات التــي
التي واجهت تنفيذ المشروع واجهــت تنفيــذ المشــروع ورقيــا ً
وذكر الحلول لها إلكترونيا ً
دون ذكــر الحلــول.
وورقياً.

يُضمــن توثيقــه لبعــض
انشــاء ملــف توثيــق يُضمــن توثيقــه لكافــة مراحــل
مراحــل المشــروع فــي
المشــروع فــي ملــف خــاص
للمشــروع.
ملــف خــاص ،كمــا يوجــز
مرفق ( :)1محتويات كمــا يوجــز ذكــر تأمالتــه
ذكــــر تــــأمالته وتأمــات
مـلــف المـشــــروع وتأمــات طلبتــه.
طلبتــه.

يُضمــن توثيقــه لبعــض مراحــل
المشــروع فــي ملــف خــاص،
وال يذكــر تأمالتــه ،أو تأمــات
طالبــه.

المجال الرابع :األصالة والتطوير المستمر للمشروع
المعايير

المؤشرات

تحديد موطن األصالة
في المشروع.

مستويات المؤشرات
3

2

1

موطــن األصالــة فــي المشــروع
محــدد( .المشــروع ،أو التجربــة
جديــدة)

مـوطـــن األصالـــة فــي
المشــروع غيــر محــدد.
(المشــروع ،أو التجربــة
تطويــر لمشــروع قائــم)

يفتقــر المشــروع لموطــن
اإلبــداع.

األصالة
يحقــق المشــروع فوائــد مختلفــة
للمدرســة ،كمــا ينمــي العالقــات
اإليجابيــة داخــل المدرســة بشــكل
الفــت للنظــر.

يحقــق المشــروع فوائــد
مختلفــة للمدرســة ،كمــا
ينمــي العالقــات االيجابيــة
داخــل المدرســة ولكــن
بشــكل محــدود.

يــؤســـس المـشـــروع لثقافــــة
مســتمرة ودائمــة فــي المدرســة.

يؤســس المشــروع لثقافــة
مســتمرة فــي المدرســة
خــال العــام الدراســي.

قابلية المشروع للتعميم
بـحـيـث يــكون نموذجا ً
للتطوير التربوي.

المشــروع قــــابـــل للتعمــيــــم
والتنفيــذ مــن خــال مالءمتــه
للبيئــة الفلســطينية بشــكل عــام،
ويتضمـــن الـــمشـــروع خطــة
لرؤيــة طويلــة األجــل إلمكانيــة
تعميمــه علــى المــدارس.

المشــروع قابــل للتعميــم
مـــن خــال مـالءمتــــه
للبيئــة الفلســطينية بشــكل
عــام ،ولكــن ال يتوافــر في
المشــروع خطــة لرؤيــة
طويلــة األجــل إلمكانيــة
تعميمــه علــى المــدارس.

المشروع غـيـــر قــابـــل
للتعميم بسـبب خصوصية
التطبيـق داخـــل البيئـــة
المدرسـية.

أثــر تطبيــق المشــروع
علــى الفئة المســتهدفة.

ظهـر أثـر المشـروع إيجابـا ً على
الطلبـة (أكاديميــاً ،وســـلوكيـــاً،
وقيميــاً) ون َمـت لديهـم مهـارات
التفكيـر العليـا.

ظهـــر أثـــر المشـــروع
إيجابـــا ً عــلــــى الطلبـــة
(أكاديميـــاً ،وســـلوكياً).

ظهـــر أثـــر المشـــروع
إيجـابــــــا ً على الطلـبــة
(أكــاديمـيـــــاً).

يحقق المشروع فوائـد
متنوعــة ( اجتماعيــة
واقتصاديــة) ...،

استشــــراف لمســتقبل
المشــروع.

التطوير
المستمر
للمشروع

اقتـصـــر أثـــر المشـــروع
داخــل أســوار المدرســة.

ينتهــي أثــــر الـمـشـــروع
بانـتـهـــاء تطبيقــه فــي
المدرســة.
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المذكرة التوضيحية لمعايير تحكيم المشاريع ومؤشراتها للملتحقين ببرنامج دبلوم القيادة المدرسية
المجال األول :التصميم
المعايير

المؤشرات
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3

2

1

فكرة المشروع

فكـــرة المشـــروع مبتكـــرة
وتناســب الســياق الفلســطيني فكــرة الــمـشـــروع موجــودة
فك ــرة المش ــروع مُع ــادة لفك ــرة
وتراعـــي ظـــروف البيئـــة مــن حيــث :الفكــر ،واألســاليب
تربوي ــة س ــابقة.
المدرســـية الفلســـطينية مـــن والتقنيــات.
حـيــــث الـفكـــــر التـــــربوي
واألســـاليب والتقنيـــات.

أهداف المشروع

محـددة ،وواضحة ،ومصاغة
بطريــقــة مـبــاشرة ،وتبـرز
عناصر ومتغيرات المشروع
وتــكـشــف عــن األســبــاب
والمشـكـــلات الـمــرتبطـــة
بموضـوع المشـروع.

مـــحــددة وواضــحة ومصاغـة
بطريقـة مباشـرة ،ولكـن ال تبرز
عناصر ومتغـيـــرات المشـروع
وال تكــشــف عـن األســـبـــاب
والمشـكالت المرتبطة بموضوع
المشروع.

مبررات المشروع

واقعيـــة ،ومرتبطـــة بســـياق واقعي ــة ،ولك ــن غي ــر مرتبط ــة غــــير واقعيـــة ،وال ترتبـــط
بســـياق حياتـــي.
بس ــياق حيات ــي
حياتـــي.

أنشطة المشروع

متنوعـــة ،وتـحـقــــق أهـــداف متنوعـــة ،ولكـــن ال تحـقــــق
متنوعـــة ،وتحقـــق أهـــداف
المشـــروع ولكـــن ال تحقـــق أهـــداف المشـــروع ،وال تحقـــق
المشـــروع ونتاجاتـــه.
نتاجاتـــه.
نتاجاتـــه.

مخرجات المشروع

محددة ،وواضحة ،ومرتبطة مـحــددة ،وواضـحــة ،وغــيــر ليس ــت مح ــددة ،وغي ــر مرتبط ــة
مرتبطة بـأهــداف المشــروع .بأهــداف المشــروع.
بأهداف المشروع.

اإلطار العام
للمشروع

المعايير
الفلسطينية
للمدرسة
الفعالة

مستويات المؤشرات

مــــحــــــددة ،وواضـــحــــــة،
ومصـــــاغة بطريقة مباشـــرة
وتبرز عنــــاصر ومتغــــيرات
المشــــروع ولكن ال تكشف عن
األســـباب والمشكالت المرتبطة
بموضوع المشـــروع.

المجــال أو المجــاالت
يـســتند المـشــروع عـلــى يس ــتند المش ــروع عل ــى مج ــال ال يســـتند الــمـشــــروع علـــى
مــن المدرســة الفعالــة
مجـال ،أو أكثر مـن مجاالت واحـــد فقـــط مـــن مجـــاالت أي مـــن مجـــاالت المدرســـة
التــي يســـتند إليهــا
الفعالـــة.
المدرســـة الفعالـــة.
المدرسـة الفعالـة.
المشــروع.

المجال الثاني :التطبيق
المؤشرات

المعايير

مستويات المؤشرات
2

3

1

يلتــزم بالخطــة الزمنيــة يـلـتــــزم
بالخــــطة الزمنيـــة يلتــزم بالخطــة الزمنيــة أحيانــا ً
ّ
ويوثـــق أحيانـــا ً
اإللتزام بالخطة الزمنية .المكتوبــة ودائمــا ً يوثِــق أي المكتـوبــــة،
وال يوثــق التعديــات.
مــن التعديــات المطلوبــة .بـعـ ــض التـعـديـ ــات.
تنفيذ المشروع

غيــر واضحــة ،وبالتالــي فهــي
اإلجراءات والتعليمات واضحة ،ومحددة ،ومفهومة
واضحة ،ولكنها غير محددة.
غيــر قابلــة للتطبيــق.
وقابلة للتطبيق.
والمهام.
استثمار المصادر
المتوفرة في المدرسة
والبيئة المحيطة.

اســتثمر المشــروع المصــادر
اســتثمر المشــروع المصادر
اقتصـــر اســـتثمار المصـــادر
المتـوفـــرة داخــل المدرســـة
المتوفـــرة داخــل المـدرســـة
المتوفـــرة داخـــل المدرســـة.
وخارجـهـــا بشـكـــل الفــت
وخارجهــا بشــكل محــدود.
للنظــر.

العمل التشاركي
بُــنـــي المـشـــروع بشــكل
التشاركية مع
تشــاركي داخــل المدرســة،
أصحاب المصلحة
(فكرة المشروع،
(معلم ،مدير ،تطوير األدوات والمواد بــيـــن الطلـبــــة والـهـيـئـــة
التدريســية ،والتشــبيك مــع
مرشد )....،أثناء
الالزمة للمشروع ،حل
المجتـمـــع المحلــي.
التطبيق
المشكالت).

بُنــي المشــروع بشــكـــل
تشــاركي داخــل المدرســة،
بيــن الطلـبــــة ،والـــهــيئـــة
التدريســية ،ولــم يتم التشــبيك
مــع المجتمــع المحلــي.

بُنــي المشــروع داخل المدرســة،
بيــن الطلبــة ولــم يظهــر أي
نــوع مــن العمــل التعاونــي بيــن
أعضــاء الهيئــة التدريســية ،ولــم
يتــم التشــبيك مــع المجتمــع
المحلــي.

دائمــــا مــا يــتـــم تبــادل
أحيانـا ً يتــم تبــادل المعلومات نــادراً مــا يتــم تبــادل المعلومــات
نمّى المشروع بذور المعلومــات بيــن الزمــاء
بيــن الزمــاء ،ودعــم كل بيــن الزمــاء ،ودعــم كل منهــم
مجتمعات التعلم التي ودعــم كل منـهـــم اآلخــــر
منهــم اآلخــر مــن خــال اآلخــر مــن خــال تقبــل التغذيــة
ُزرعت خالل التدريب .مــن خــال تقبــل التغذيــة
الراجعــة.
تقبــل التغذيــة الراجعــة.
الراجعــة.

المجال الثالث :التقييم
المعايير

متابعة
المشروع
وتقييمه

المؤشرات

مستويات المؤشرات
3

2

1

يســتـخـــدم وبشــكـــل مســتمر يســتخدم وبشــكل مســتمر أدوات يســـتـخـــدم بــعـــض أدوات
ّ
ّ
موثقــة لرصــد ومتابعــة التقييــم؛ لرصــد ومتابعــة ســير
وموثقــة تقييــم
توفر آلية وأدوات تقييم أدوات تقييــم متنوعــة،
للمشروع.
لرصــد ومتابعــة ســير األنشــطة ســير األنشــطة ،والفعاليــات فــي األنشــطـــة ،والفـعاليـــات فــي
المشــروع.
المشــروع.
والفعاليــات فــي المشــروع.
نتائج المشروع مدعمة يوجــد أدلــة ،وشــواهد علــى يوجــد أدلــة ،وشــواهد علــى معظم يوجــد أدلــة ،وشــواهد علــى
بعــض نتائــج المشــروع.
نتائج المشــروع.
جميــع نتائــج المشــروع.
بأدلة.

حصر الصعوبات.
التوثيق

انشاء ملف توثيق
للمشروع.
مرفق ( :)1محتويات
ملف المشروع.

يحصــر الصــعــوبـــات التـــي
يحصــر بعــض الصعوبــات التــي يحصــر بعــض الصعوبــات
واجهــت تنـفـيـــذ المـشـــروع
واجهــت تنفيــذ المشــروع ،ويذكــر التــي واجهــت تنفيــذ المشــروع
دائمـاً ،ويذكــر الحلول المناســبة
الحلــول لهــا إلكتروني ـاً ،وورقي ـاً .ورقيــا ً دون ذكــر الحلــول.
إلكترونيــا ً وورقيــاً.
يُضمـــن توثيقـــه لـمـراحــــل
المشـــروع كافـــة فـــي ملـــف
خـــاص كمـــــا يوجـــز ذكـــر
تـــأمالتــــه وتأمـــات طلبتـــه.

يُضمــن توثيقــه لبعــض مراحــل يُضمن توثيقه لبعض مراحل
المشــروع فــي ملــف خــاص ،كمــا المشــروع في مــلـف خاص،
يوجــز ذكــر تأمالتــه ،وتأمــات وال يــذكر تأمالته ،أو تأمالت
طلبته.
طلبـتــه .
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المجال الرابع :األصالة والتطوير المستمر للمشروع
المعايير

المؤشرات

3

2

1

مــوطــــن األصــالـــة فـــي
المشــروع محـــدد( .المشروع
أو التـجـــربـــة جـــديدة)

موطــن األصالـــة فــي
المشــروع غيــر محــدد.
(المشــروع ،أو التجربــة
تطويــر لمشــروع قائــم)

يفـتـقـــر المشــروع لموطــن
اإلبــداع.

يحقق المشروع فوائد
متنوعة ( اجتماعية
واقتصادية) ...،

يـحـقـــق المـشـــروع فوائــد
مختلفــــة للمدرســة ،كـمــــا
ينمــي العـالقـــات اإليجابيــة
داخــل المدرســة بشــكل الفــت
للنظــر.

يحقــق المشــروع فوائــد
مخـتـلـفـــة للـمـدرســــة،
كــمـــا ينمــي العالقـــات
اإليـجـــابـــيــــة داخـــل
المدرســة ،ولكــن بشــكل
محــدود.

استشراف لمستقبل
المشروع

يؤســـس المشـــروع لثقافـــة
مســتــــمرة ودائـمـــــة فـــي
المدرســـة.

يؤســس المشــروع لثقافــة
مســتمرة فــي المدرســة
خــال العــام الدراســي.

ينتهــي أثــر المشــروع بانتهــاء
تطبيقــه فــي المدرســة.

قابلية المشروع للتعميم
بحيث يكون نموذجا ً
للتطوير التربوي

المشــروع قـابــــل للتعميــم
والتنفيــذ مــن خــال مالءمتــه
للبيئــة الفلســطينية بشــكل
عــام ،ويتضمــن المشــروع
خطــة لرؤيــة طويلــة األجــل
إلمكـانـيـــة تعميمـــه علــى
المــدارس.

المشــروع قابــل للتعميــم
مــن خــال مالءمتــه
للبيئــة الفلســطينية بشــكل
عــام ،ولكــن ال يتوافــر
فــي المشــروع خطــة
لرؤيــة طويلــة األجــل
إلمكانيــة تعميمــه علــى
المــدارس.

المشــروع غيــر قابــل للتعميــم
بســبب خصوصيــة التطبيــق
داخــل البيئــة المدرســية.

أثر تطبيق المشروع
على الفئة المستهدفة

ظهــــر أثــــر المشروع إيجابا ً
علـــى الطلبـــة (أكاديميـــاً،
وســـلوكياً ،وقيميـــاً) وعلـــى
شـــخصياتهم ون َمـــت لديهـــم
مهـــارات التفكيـــر العليـــا.

ظهر أثر المشروع إيجابا ً
على الطلبـــة (أكاديمياً،
وسلوكياً ،وقيمياً) وعلى
شخصياتهم فقط.

ظه ــر أث ــر المش ــروع إيجابــا ً
عـلـــــى الطلبـــة (أكاديميـــاً،
وســـلوكياً ،وقيميـــاً) فقـــط.

تحديد موطن األصالة
في المشروع

األصالة

التطوير
المستمر
للمشروع
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مستويات المؤشرات

اقتصــر أثــر المشــروع داخــل
أســوار المدرســة.

موقع المعهد الوطني للتدريب التربوي

