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  : ..  بطاقة تعريف 
  

والثقافي هي مؤسسة فلسطينية غيـر  للتطوير التربوي " أفكار
 لتوفير تدابير وفـرص تمكـين   2009عام  حكومية تأسست

لمواجهة التحـديات المتزايـدة    وبناء قدرات للفئات الطالبية
عملـت  . واحتياجات التعليم والثقافة في المجتمع الفلسـطيني 

   :المؤسسة منذ إنشائها، على ركيزتين أساسيتين
تعريضهم لمبادرات تعلمية نوعيـة  تمكين الطلبة من خالل  •

مفـاهيم وقـيم حقـوق    يكتسبون نوعية تعليم ويمارسـون  
  .اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد

مـدراء  (الثقافيـة  وبناء قدرات أفراد المؤسسات التعليمية  •
مدارس ومراكز ثقافية ومرشدين ومعلمين وأعضاء مجالس 

لى المـوروث  لتعزيز بيئة آمنة وخالقة للحفاظ ع) اإلدارة
 الثقافي والتعليمي وتطويره لتامين التواصل ما بين فلسطين

  .والدول العربية والعالم

تعتقد أفكار ان فلسطين تشكل نقطة انطالق لتدخلها في تنمية 
قطاعي التربية والثقافة على امل ان تعمم تجربتها في العالم 

 وتعمل المؤسسة حاليا على امكانية. العربية وحتى الدولي
فن المناظرة ليكون اقليميا تمتزج / تعميم تجربة منتدى الحوار
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فيه اهتمامات وحاجات الطلبة العرب ليكتسب هؤالء الخبرة 
الكافية لتؤهلهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع القضايا 

تأسيسا على ما . الجدلية المتنوعة ومن ثم المساهمة في حلها
دراسات واألبحاث سبق، فقد تواصلت المؤسسة مع مركز ال

في العلوم االجتماعية في المغرب وكذلك مركز االميرة بسمة 
للشباب في االردن وذلك من اجل العمل المشترك في تعميم 

  .التجربة وترسيخها في المناطق المستهدفة
تعتبر أفكار االولى في المؤسسات غير الحكومية التي تمزج 

جيتها وتعتبر ما بين التربية والثقافة في صياغة استراتي
تطويرهما عنصرين جوهرين تكامليين إلحداث التغيير 
االيجابي في انماط السلوك والتفكير السائدة في اوساط 
المؤسسات الثقافية العربية وان جوهر التنمية البشرية إلفراد 
المؤسسة التعليمية والثقافية يكمن في التداخل ما بين التربية 

  . من جهة والثقافة من جهة ثانية
تركز أفكار على تنمية قدرات الفئات الطالبية وذلك من خالل 
تعريضهم ألنشطة وبرامج تساهم فـي اكسـابهم الخبـرات    
الضرورية ليكونوا قادة مؤهلين يتمتعـون بآفـاق ومهـارات    
عالية وكذلك توفير محيط مالئم الكتشاف رؤى تلـك الفئـة   
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ال لتطوير حاجاتهم ضمن سياق تعلمي ينسجم مع تطـويرهم و 
  .يتعارض ايضا مع حاجات المجتمع المحلي

ـ وثقاف ةيتربو بؤر خلق على تها  تـوفر  ةي

 مواكبـة المسـتجدات   علـى  قادرة مةيسل

ة والمعرفية من جهة، وتتفاعل مع منظومة قيميـة  
تراعي ثقافات مختلفة تعزز االنسان ككيـان يتمتـع بحقوقـه    

 متخصص إداري مجلس "أفكار" على شرف

فـي   نيوناشـط  نيوالمحام نيوالمثقف نيوالمعلم
 في )عام 20تزيد عن (والخبرة  الكفاءة هم

فـي   القـرار  وصـنع  اسـات يالس في جابي
  .بهم

18/12/2014رام ا�  2014  

لتطوير حاجاتهم ضمن سياق تعلمي ينسجم مع تطـويرهم و 
يتعارض ايضا مع حاجات المجتمع المحلي

تهايرؤ ترتكز أفكار في
سل ةيوترب ميتعل ةينوع

ة والمعرفية من جهة، وتتفاعل مع منظومة قيميـة  يالتكنولوج
تراعي ثقافات مختلفة تعزز االنسان ككيـان يتمتـع بحقوقـه    

شرفي ويراعي واجباته
والمعلم نييمياألكاد من

هميحقوق اإلنسان ولد
جابيياإل رييوالتغ ريالتأث

بهم الخاصة المجاالت

  

 ��	
��11/12/2014ل ا�
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        الفصل االولالفصل االولالفصل االولالفصل االول
 :مقدمة

 وطبيعي حقيقي المناظرات هو امتداد اندية فكرة انشاءإن 
، البطولة الوطنية لفن المناظرة لمدارس فلسطينلبرنامج 

وتشكل االندية قلب رسالة المؤسسة في جعل تلك االندية 
مؤسسة أفكار حيث تؤمن مستودعا ومنبعا لمتناظري ألمستقبل 

تعميم هكذا برامج على أكبر قدر ممكن من الطلبة   بضرورة
مسلحة بإحدى أهم أدوات  لخلق أجيال رائدة مؤمنة بقضاياها

البيئة من  اجزء فن المناظرة وجعل ،وفنون العصر الحديث
  .المدرسية اليومية للطلبة

يشكّل تأسيس اندية المناظرات في المدارس احدى اهم 
تخدم استدامة االهداف المرجوة من البرنامج  االدوات التي

قدرات العناصر البشرية الفاعلة في العملية  اضافة الى تنمية
ال من مرحلة التنفيذ تحت االنتقولياتي بعدها  التعليمية،
للتطوير التربوي، ووزارة  مؤسسة أفكار مباشر من إشراف 

الى  التربية والتعليم العالي االدارة العامة لألنشطة الطالبية
  .التنفيذ الذاتي داخل تلك المدارسمرحلة 
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وتقوم فكرة البرنامج على إتاحة الفرصة للطلبة والمعملين  
للمشاركة بالمناظرات وذلك من خالل  ةداخل المدرسة الواحد

ا تجربة التناظر من الصفي العاشر إشراك الطلبة الذين خاضو
وإدماج طلبة ومعلمين  ،والحادي عشر على الصعيد الوطني

جدد وذلك بإشراف المعلم المتعاون الذي قام باإلشراف عليهم 
وقيام الطلبة في نهاية  ،أثناء المناظرات على المستوى الوطني

كل شهر بالتناظر على موضوع محدد يقوموا باختياره وفق 
عليها، ويكون دور المعلم  هم وتطلعاتهم للتناظراحتياجات

والطلبة القدامى هو نقل خيراتهم التي اكتسبوها داخل المسابقة 
الوطنية وإطالع الطلبة الجدد الذين يودون المشاركة بنوادي 
المناظرة على أسس وقواعد التناظر السليمة والصحيحة 

  .ما بينهمعلى تنظيم عملية التناظر في والعمل
فن المناظرة بصقل شخصية الطلبة ويتيح لهم فرصة  يقوم

المشاركة والتعبير عن رأيهم بحرية تامة وأيضاً اختيارهم 
في الحياة اليومية، ويمكن للمعلم داخل  تواجههملمواضيع 

وذلك من خالل  ةالمدرسة تفعيل دور الطلبة في صفوف مختلف
للمناظرات الشهرية  والتهيئةادراجهم ضمن عملية التنظيم 

حيث يمكن للمعلم االستعانة بطلبة الصفوف األساسية والثانوية 
وذلك من أجل تحفيز أكبر قدر ممكن من الطلبة داخل 
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وال تنحصر انشطة االندية على المناظرات  .المدرسة الواحدة
الشهرية اذ تقوم بعدة فعاليات بشكل منتظم لخلق بيئة جاذبة 

حد سواء للتفاعل والمشاركة في انجاح للطلبة والمعلمين على 
  .البرنامج والعمل على استدامته

  

 المبررات

تكمن اهمية تأسيس اندية للمناظرا في المـدارس كونهـا    ***

حاجة وضرورة لتعميم ثقافة المناظرة واعتبارها جزءا من البيئة 
وتوفير االجواء التي تساهم في خلق االجواء االيجابية . المدرسية
ونعتقد بان وجود اندية فاعلة في المدارس التي النقاش، للحوار و

وبالتالي  ،تراكم العملول اداة الستدامة كّشاركت في البرنامج يش
وليس فقط تنفيذ نشـاط ينتهـي ومـدة     ،معايشة الفكرة والمفاهيم

وستمرار البرنامج يعني نمو اكثر  من ناحية المضمون . البرنامج
والمهارات، واالنتقال لمرحلة متقدمة مـن  وتعميق اكثر للمعارف 

  .التفكير والتحليل واالستنتاج
 ارتأت مؤسسة أفكار في في سياق التطور والنمو الطبيعي، ***

االشراف المباشر على تأسيس االندية في المـدارس   هذه المرحلة
التي فازت على المستوى الوطني كنوع من التحفيز والمكافأة لهم 

الداء المميز والعمل الجاد في تعزيز ثقافة فـن  والتأكيد على ان ا
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المناظره يجب ان يكون لهما مردود ايجابي على الطلبة والمعلمين 
باالضافة الهمية البناء على ما هو موجود مـن  
خبرات ومعارف ومهارات تشـكلت خـالل التجربـة السـابقة     

  .ات
اساسي في عملية التعلم، حيث اظرة كجزء تعميق ثقافة المن

ان التعلم يعتمد بشكل اساسي على الصفات والمهارات التي 
ا عارف والصفات وتعميقهميمتلكها الشخص، والبناء على هذه ال

االستنتاج والنقد ، على التحليل يخلق اشخاص وافراد لديهم القدرة
 وسيلة وطريقة جميلة  ، انهاوديمقراطية 

والحياتية، وتساهم بخلق  لتعزيز ونمو المهارات الشخصية
قدرة على الحوار والنقاش باالعتماد على المنطق 

  .ار للبناء وليس للهدم

 
  
  
 

  

  

  

  ����7/12/2014 

المناظره يجب ان يكون لهما مردود ايجابي على الطلبة والمعلمين 
باالضافة الهمية البناء على ما هو موجود مـن  . والمدرسة نفسها

خبرات ومعارف ومهارات تشـكلت خـالل التجربـة السـابقة     
ات/ات والمعلمين/للطلبة

تعميق ثقافة المن ** *
ان التعلم يعتمد بشكل اساسي على الصفات والمهارات التي 

يمتلكها الشخص، والبناء على هذه ال
يخلق اشخاص وافراد لديهم القدرة

 بطريقة اكثر منطقية
لتعزيز ونمو المهارات الشخصيةومثيرة 

قدرة على الحوار والنقاش باالعتماد على المنطق ال جيل لديه
ار للبناء وليس للهدموالحو
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كة اندية المناظرات بالشرالبرنامج التجريبي أل

  والتعليممع وزارة التربية 
  

االندية االكثر نشاطا العمل مع يقوم البرنامج التجريبي من خالل 
 أألولىبالمرحلة  تجريبي كبرنامجفي مختلف المديريات  وتفاعال
تعميم هذه  مؤسسة افكارتأمل  ،وتقيميه البرنامجاالنتهاء من وبعد 

تشجع جميع  ، كما ان مؤسسة افكارعلى جميع المدارس التجربة
 اندية  بتأسيسادائها  عن المدارس التي شاركت بغض النظر

وذلك انسجاما مع خطة الوزارة في هذا  للمناظرات في مدارسها
  الصدد

  االندية؟؟؟كيف سيتم العمل في 
إال عندما تكتمل مجموعة من  عالةف أندية المناظرةكون تال يمكن ان  

ح بأي عندما يص ،اهمها الشعور في الهوية ،األنديةالعناصر داخل جسم 
بل كل  ،وال ينفصل عن المجموعة ،االعضاء جزء اصيال من هذا الجسم

عندها  ،نديةوإذا ما اكتمل هذا الشعور ما بين اعضاء األ .فرد يكمل االخر
يشارك  ألنديةكل واحد في ا. تصبح المكافأة شعورا واسعا في بناء الذات

ويتجسد شعور الهوية بخطوات . االخر بفرح االنتصار وشعور الخسارة

وإدارته والمحافظة على ثابتة على االرض تؤسس لبناء هذا الجسم 
استمراريته ليكون منارا لثقافة راسخة في البيئة المدرسية اسمها 

  . المناظرة
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  :نديةاالهداف العامة لأل
  

فرصـة حقيقيـة    والمعلمـين الطلبة  إلعطاءاالندية  تأسيس يأتي
والمساهمة في حل المشكالت في المجتمع من  أرائهمللتعبير عن 

يستوعب ثقافة  وبناء ،نهج تناظري حضاريتطبيق عملي ل خالل
فـي مـدارس    وهذه االندية هي االولى مـن نوعهـا   .االختالف
 يتم تأسيسها بالشراكة دائما مع وزارة التربية والتعلـيم  ،فلسطين

وجميع مديريات التربية  ،الطالبية لألنشطةاالدارة العامة / اليالع
مؤسسة  وتأمل وإقليميا، التصبح نموذجا قابل للتعميم محلي والتعليم
  :نديةمن تشكيل األ تحقيق االهداف التالي أفكار

 التفكير الناقد وأهمهاتحفيز الطلبة لممارسة مهارات الحياة  �

 والبحثية واإلبداعية للطلبةتطوير القدرات التحليلية  �

 االستماع الى االراء المختلفة كحالة طبيعية في المجتمع �

تطبيق عملي للمهارات والمفاهيم التي تـم اكتسـابها فـي     �
 برنامج البطولة الوطنية

تهيئة الطلبة الجدد للمشاركة في البطولة الوطنيـة لفـن    �
 المناظرة
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 نديةنديةنديةنديةتأسيس األتأسيس األتأسيس األتأسيس األ    ::::الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

 
 :بالمرحلة الحالية المناظرة األندية عمل  لياتآ** 

 

تعزيز ودعم االندية الفعالة التي تأسست سيقوم البرنامج على 
الوطنية وحصلوا خاضوا المسابقة في المدارس وهم  الذين 

ليكونوا بذلك قد انتقلوا الى مرحلة متقدمة  لنتائجاعلى اعلى 
التدريب والتعمق في المهارات المتقدمة في في مجال 
مدارس تنظيم انشطة وسيتم ايضا في هذه ال . المناظرات

المفاهيم المرتبطة بالمناظرة، وستقوم المدارس  مختلفة تعمق 
ظرات دورية ما بين طلبة المدرسة تنظيم مناالثمانية ب

تنظيم لقاءات مفتوحة حول والصفوف المختلفة، باإلضافة الي 
تنظيم لتعزيز وتعميق المهارات، كما ستقوم االندية باظرة المن

في نوادي  فعاليات مع المجتمع المحلي ومشاركة االهالي
المناظرات بالمدارس مما يعزز دور االهل والمجتمع المحلي 

  .بالمدارس
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  اندية المناظرات بالمدارس  تأسيسراحل م
  

ات /يقوم طاقم مؤسسة أفكار بعمل لقاء تعارفي للمعلمين  :أوال
ات الذين شاركوا في البرنامج الوطني لفن /المرشحين

مكثفة  مهاراتالمناظرة للعام الماضي وكانوا قد اكتسبوا 
سيتم في  ،عن اساسيات المناظرة بجميع مراحل البرنامج

هذا اللقاء تزويدهم بمعلومات وتعليمات عن كيفية انشاء 
  .دية داخل مدارسهم وكيفية متابعتها واستدامتهاان

ة بعمل لقاء تعريفي للطلبة الذين يودون /يقوم المعلم  :ثانيا
المناظرة ويقوم بطرح الفكرة العامة  األنديةالمشاركة ب

للمشروع عليهم واختيار فريق العمل الذي سيقوم بتدريبه 
بطلبة جدد كل  تبديلهمالفريقين يتم "  ،على فن المناظرة

يشارك الطلبة الذين خاضوا تجربة المناظرة ". نهاية شهر
على مساعدة المعلم في تنفيذ المشروع داخل المدرسة 
حيث يقومون بدور الميسر والمساند للمعلم في تنفيذ 

  .فعاليات المشروع واإلشراف عليه
يختار المنسق والطلبة يوم ووقت محددين يصبح معروفا   :ثالثا

من اجل تنفيذ فعاليات االندية بحيث يحرص  للجميع
على حضور مجموعة من  نديةالمنسق، وأعضاء األ

الطلبة لتلك الفعاليات وعلى المنظمين ان يكافئوا الفائزين 
  . وجعل المواضيع التي سيتم التناظر عليها ممتعة
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يعمل الطلبة المشاركين بمساعدة ومساندة المعلم في تنفيذ   :رابعا
اظرة داخل المدرسة وذلك من خالل تناقل اندية المن

الخبرات فيما بينهم والعمل على اإلشراف على تنفيذ 
تقوم كل مدرسة باختيار موضوع للمناظرة . المناظرات

عليه مرة كل شهر حيث يقوم المعلم والطلبة بالتحضير له 
  ".مؤيد ومعارض"وتنفيذه داخل المدرسة ضمن فريقين 

يقوم فريق العمل الخاص بمؤسسة أفكار بزيارة ميدانية   :خامسا
للمدارس المستهدفة مرة كل شهر على مدار ثالث أشهر 
وذلك من أجل متابعة المناظرات، وإعطاء واخذ تغذية 

 األنديةة في /ة مشارك/يعد كل طالب. راجعة للمعلم
المناظرة عضو رسمي لدى مؤسسة أفكار في فن 

  .بما أنجزوه المناظرة ويمنحوا شهادات
و أتقوم االندية بمشاركة المجتمع المحلي في حضور   :سادسا

مشاركة اولياء االمور او شخصيات من المجتمع المحلي 
  .في مناظرة مقابل الطلبة

تقوم االندية بأرشفة جميع انشطتها عن طريق توثيق   :سابعا
وتصوير الفعاليات، وعمل سجالت خاصة بها تساعد في 

من جهة، وتحفز االخرين بان هذه الحالة نقل التجربة 
الفكرية والثقافية تفتح المجال لكل طالب وطالبة التفاعل 

  .معها ودعمها
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خالل العام تعمل االندية على تهيئة نفسها في تنفيذ 
االنشطة بشكل مستقل ومعتمدة على ما كسبته طيلة الفترة 

تهيئة طلبة جدد اكتسبوا الكثير من المهارات والقدرات 
كمتطلبات اساسية للمشاركة في برنامج البطولة الوطنية 

  . لفن المناظرة

 7/12/2014_ قباطية 

خالل العام تعمل االندية على تهيئة نفسها في تنفيذ   :ثامنا
االنشطة بشكل مستقل ومعتمدة على ما كسبته طيلة الفترة 

  .السابقة
تهيئة طلبة جدد اكتسبوا الكثير من المهارات والقدرات   :تاسعا

كمتطلبات اساسية للمشاركة في برنامج البطولة الوطنية 
لفن المناظرة

  

 

 

  

  

قباطية 
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  تأسيس االندية االساسية  في  عناصر ال
 

 عضوية االندية �

 ،من منسقي المناظرة في المدارس األنديةل عضوية كّشت
ميع الطلبة الذين شاركوا في البطولة الوطنية لفن جاضافة الى 
 جددمعلمين وطلبة ولمن يرغب في االنتساب من  ،المناظرة

  .بالمدرسة األنديةفي التفاعل والحراك داخل 
 

 مكان االندية �

لألندية حيث يمكن تشكل مكتبة المدرسة المكان المناسب 
الطلبة من خالله البحث للمكتبة ان تكون المكان الذي يستطيع 

ما تعذر  وإذا والقراءة، والحصول على المعلومات المختلفة،
 يناسب عقد اللقاءات واالجتماعاتذلك يتم اختار موقع اخر 
  .األنديةألعضاء  والحورات التي ستجرى 

  
 االجتماعات وورشات العمل �

بالتالي  األنشطةاية قيمة بدون  ةندياأل هال يمكن ان يكون لهذ
 اءقل االعضاء عمل اجتماعات منتظمة يفضل كل اسبوععلى 

كل مدرسة . اما اثناء الفرص او حتى خارج الدوام المدرسي
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يحدده المنسق  ،هنا يجب ان تعمل ضمن خصوصية برنامجها
ان يقوم بعمل  األنديةعلى . ة المدرسة/بالتعاون مع مدير

أنشطة بشكل منتظم لكي ال يصبح جسم بال روح ويفقد 
  . هجاذبيت

  
  
  

   

 جانب من تحضيرات لتأسيس أندية المناظرات في المدارس الفلسطينية



 

16 

        واألدوارواألدوارواألدوارواألدوار    اهليكليةاهليكليةاهليكليةاهليكلية: : : : الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
 

 :قيادة االندية:  أوال

يكون االعتماد االكبر على قيادة وخبرات  اإلنشاءفي مرحلة 
ذلك وعندما يصبح البرنامج اكثر تجذرا في  دالمنسقين ولكن بع

من  األنديةيجب توزيع االدوار ليشمل جميع اعضاء  ،المدارس
متعدد االجيال ليشمل المرحلة  يكونوهنا على الفريق ان  .الطلبة

وهكذا يتم نقل  .وقيادته األنديةخدمة الستدامة  ،الثانوية واألساسية
يمتلكون مهارات ف وأصغر،خبرات والتجارب لمن هم اقل ال

اما االكثر خبرة يلعبون . الحقا األنديةلهم لقيادة هوتجارب تؤ
  .الفعالة لألساليبادوار اخرى كالتحكيم او يشكلون مصدرا 

  

   

 جانب من مشاركة الطلبة في تأسيس أندية المناظرة
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حنن نرى بان مجيع اطراف العملية حنن نرى بان مجيع اطراف العملية حنن نرى بان مجيع اطراف العملية حنن نرى بان مجيع اطراف العملية 

التعليمة هلا دور يف تأسيس ودعم التعليمة هلا دور يف تأسيس ودعم التعليمة هلا دور يف تأسيس ودعم التعليمة هلا دور يف تأسيس ودعم 

ية ونطرح هنا ادوار كل ية ونطرح هنا ادوار كل ية ونطرح هنا ادوار كل ية ونطرح هنا ادوار كل تلك االندتلك االندتلك االندتلك االند

لتشكل حالة من لتشكل حالة من لتشكل حالة من لتشكل حالة من     اطراف املشروعاطراف املشروعاطراف املشروعاطراف املشروع

        ::::التكامل واالنسجام بينهمالتكامل واالنسجام بينهمالتكامل واالنسجام بينهمالتكامل واالنسجام بينهم
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االدارة  :وزارة التربية والتعليم العالي:  الوزارة

 االنشطة الطالبية العامة
 

الحلقة المفصلية في عملية  وزارة التربية والتعليمتشكل 
التأسيس واإلشراف والمتابعة باعتبارها المؤسسة االولى 

 اسيساوت. وتطويره في فلسطينعن التعليم المباشرة المسئولة 
فان الوزارة تدعم  2019- 2015على خطتها االستراتيجية 

والمعلمين  لبةساهم في بناء وتطوير الطجميع البرامج التي ت
ية من المشاركة في عملية وتشجع ايضا المؤسسات المدن

  .، باعتبارهم شركاء في العملية التعلميةالتطوير
 

 مؤسسة افكار للتطوير التربوي

لبرنامج فن المناظرة  رئيسيتي دور مؤسسة أفكار المنفذ اليأ
في المساهمة في عملية التأسيس   2009في المدارس منذ 

بالشراكة مع االدارة العامة  األنديةواإلشراف على تلك 
ويشمل ذلك الدعم الفني  األولىلألنشطة الطالبية في مراحلها 

والمادي واللوجستي وبعد ذلك يجب على جميع االندية الناشئة 
مد على ذاتها في عملية تجنيد االموال توتع ،ان تدير نفسها
  .وتنظيم الفعاليات
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 المدرسة المشاركة 

استعداد ورغبة  ال يمكن تأسيس االندية اال اذا ما كان هناك  
رس واالستعداد التام في لمداموافقة رسمية من قبل مدراء او

مع التركيز هنا على ان هذا البرنامج  ،االندية لكتطوير ت
تعتمد على الذات في التطوير  ،حالة سيساهم في  التوصل الى

  .اكثر منها على تعليمات ومهمات رسمية
 

وحلقـة   نديـة المشرف المباشـر علـى األ  : المنسق

 االتصال والتواصل

ركوا في البطولة الوطنية لفن المناظرة من تجميع من اش
معلمين ومعلمات يمكن لهم الترشح او انتدابهم كمنسقين 

ها في ادارته /له مكافأةويعتبر هذا التكليف بمثابة . لألندية
  .السابقة للمسابقات وتنظيمه
في بداية المشوار  األنديةدور محوري في تأسيس للمنسق 

وتسجيل مجموعة من الطلبة  األنديةريثما يتم تأسيس 
  :فعلى المنسق ما يلي. لعضويته

اية مادة  عال يتوقع منه ان يمرر التجربة كما يفعل م �
 اخرى
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على المنسق ان يلقي الضوء على القضايا ال ان يمطر  �
 طلبته بالمعلومات

 .ل ويتساءلأان يستمع ويس هعلي �

 .ادات والتوجيهاتشاالر وإعطاءعليه ان يقود النقاش  �

  على التركيز على نقاط محورية  الطلبةان يساعد  عليه �
  

 تفعيل دورهم في العملية التعليمية التعليمة  :األهل

لألهل دور في مساعدة ابنائهم ومشاهدتهم في مراحل التطوير 
اذ يتوجب على االهل متابعة مراحل تطوير قدرات ابنائهم في 

  .مشاركتهم االنشطة التي يشرفون عليها بشكل مباشر
  

 الندية والمجتمع المحليا

توفر االندية فرصة نادرة لألهل لالنخراط في االنشطة 
المدرسية وفي العادة تشكل الفعاليات الرياضية بالغالب 

ان . الفرص التي يطالب اولياء االمور بمشاهدة تلك االنشطة
اندية المناظرة تقدم فرص حقيقية لمشاركة االهل اما عن 

و مؤيدة او معارضة اطريق االنضمام الى ابة مجموعة اما 
اية فعاليات اخرى وبالتالي ال يقتصر دور االهل  حكام او

يتعدى ذلك ليكونوا جزءا من الفعالية  وإنماعلى المشاهدة 
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شجيع المجتمع المحلي ويتم هنا ت .وتقديم ما يلزم لتنفيذ الفعالية
برعاية الفعاليات ومكافأة الطلبة بطريقة يرتأيها كل نادي 
وعلى منسق االندية ان يستقطب حكام من اولياء االمور 
اضافة الى معلمين او مشرفين او متسابقين سابقين او 

ان يكونوا مصدر للدعم االخالقي  لألهل
تضيف  ألنه فقطناظرة ليس وبالتالي عليهم تقدير الم

جزءا من العملية  لجعلهمللفرص التي تقدمها 
لفن المناظرة  حقيقيينداعمة وهكذا يصبحون داعمين 

 
 
 

            

ت ��ر�� ��ت ��� ��� ���- ���	� 

وتقديم ما يلزم لتنفيذ الفعالية
برعاية الفعاليات ومكافأة الطلبة بطريقة يرتأيها كل نادي 
وعلى منسق االندية ان يستقطب حكام من اولياء االمور 
اضافة الى معلمين او مشرفين او متسابقين سابقين او 

لألهليمكن . اداريين
وبالتالي عليهم تقدير الم لألطفال
للفرص التي تقدمها  وإنما ألبنائهم
داعمة وهكذا يصبحون داعمين  بطريقة

 .في المجتمع

ت ��ر�� ��ت ��� ��� ���
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املتابعةاملتابعةاملتابعةاملتابعة:  :  :  :  الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع  
 

: المتابعة  

تبرز اهمية المتابعة كإحدى اهم االدوات االدارية المستخدمة في 
تقويم البرامج، وتقوم بمتابعة  سير وصيرورة المشروع 
التجريبي، حيث اننا نعتبر هذه المشروع كمرحلة تجريبية، سوف 
تساعدنا في تعميق وتطوير عملنا بشكل مستمر،  وسيعتمد نظام 

للتعرف على سير الئمة المتابعة كافة الطرق المناسبة والم
 حيث تتابع خطوات سير  المختلفة، المشروع ضمن مراحله
 لعمليةاليستفيد من ذلك كل اطراف   ،المشروع بطريقة تعلمية

سوف تساعد وبشكل مستمر في  تنظيمهفالمتابعة كعملية  التعلمية، 
وسيتم اعتماد . وهتعديل المسارات للوصول الى االهداف المرج

  :ة التاليةاليات المتابع

 :  االجتماعات الدورية 

تمثل االجتماعات اهمية بالغة وضرورية للحفـاظ علـى سـير    
همية ان يتم المحافظة على وصيرورة المشروع، وبالتالي فمن اال

وتعميـق   ،التجـارب االجتماعات الدورية لالندية بهدف تبـادل  
  .وتفاعلي بشكل مستمر  الخبرات والمهارات
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 : التقارير الدورية

 والتحديات الكتابة عن التفاعالت و ،األندية التقارير عن سير العمل
ـ  ،شئ هـام واساسـي  التي تتم داخل النوادي  والحراك  مان لض
تبادلي بين المؤسسة والنوادي  تواصل فعال وايجابي، يكون بشكل

  .ات/من خالل المنسقين
 

 :جدول المهام والخطط 

بكل مرحلة مـن مراحـل   توفير الخطط والمهام المطلوب تنفيذها 
تشكيل االندية حيث يسير العمل ضمن خطة شهرية مالئمة قابلـة  

  .للتحقيق والقياس
 

 :الجدول الزمني لتنفيذ المهام

للخطة حيث يتم من االهمية بمكان ان يتم اللتزم بالجدول الزمني 
ألمواعيد وجدول باللقاءات واألنشطة التـي   وبشكل مستمر تحديد
  .لمشروع ستنفذ خالل فترة ا

 

 : ادارة الوقت

، حيث سيكون ن ان يتم تنظيم الوقت وبشكل فعالمن االهمية بمكا
من االهمية بمكان ان يتم تنظـيم موعيـد اللقـاءات والتـواريخ     

  .واالستفادة من الوقت بطريقة منظمة وفاعلة
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 :التحفيز

من ضمن اهم االدوات بالمتابعة التحفيز المستمر للطلبـة وكـل   
 األنديـة االطراف المشاركة بالنوادي حتى يكون الحراك داخـل  

المسـابقات ويـتم توزيـع الجـوائز     حيث تجري  وحيوي،فعال 
تشجيع الطلبة عى القـراءة والبحـث   والتي تساهم في التحفيزية، 
  .والحوار

 
 :الرقابة

اف المشاركون رقابة ايجابية على سـير  اهمية ان يضمن االطر
المشروع، رقابة تساهم وتساعد في تعديل المسارات فـي هـذه   
الفترة، وتعمق من الوعي حول النوادي ودورها فـي المدرسـة   

  .والمجتمع
 

 :التوثيق للتجربة

من االهمية ان يتم توثيق تلك التجربة، وبالتالي علـى المنسـق   
ان يتم توثيق كل الفعاليات والمواد فـي   األنديةوبمساعدة اعضاء 

ملفات، والتي تشكل مرجعية دائمة للبناء عليها في المدرسة، وعند 
  .قدوم مجموعا ت جديدة
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        التقييمالتقييمالتقييمالتقييم: : : : الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
  

   :التقييم

يعتبر التقييم من اهم مراحل عملية التخطيط االستراتيجي، فال 
يوجد أي مشروع او برنامج إال وهناك حاجة دائمة لتقويمه 
وتقيميه، حتى نتعرف على مختلف الجوانب التي مر بها 
المشروع وجوانب الضعف والقوة ولعملية التقييم اهمية كبرى 

حيث ستساهم في في مشروعنا التجريبي مع  االندية ألثمانية 
المناظرات في مختلف  وأنديةتحسين وتطوير  المشروع 

المستمر والدائم  التقييم، اننا ننظر لعملية الفلسطينيةالمدارس 
  :اهمية اساسية في هذا المشروع

 

  : ماهية التقييم

المستمر هو من االدوات الهامة في عملية التطور التقييم 
البرنامج وبشكل مستمر يعطي والتطوير، وال شك ان تقييم 

المجال والفرصة للتعديل والتوجيه واعادة البناء بشكل سليم، 
اننا ننظر لعملية تقييم هذه التجربة  كاحد اليات التعلم والتي 

  .نستفيد منها في تطوير وتعميق عملنا بشكل واضح ومستمر
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 : معايير التقييم

قييم، هي المعايير االساسية التي سوف يعتمد عليها الت 
مستوى االداء للطلبة من خالل اجراء المناظرات، حيث 
سيكون مستوى النقاش والحوار في المناظرات التي سوف تتم 
اهمية بالغة في تقييم المستوى، وسيتم تحديد معايير محددة، 
مرتبطة بتقييم االداء الذي يتم خالل المناظرات، والمعتمد 

  المناظرة، على اليات التحكيم التي تنظم عملية 
 

 مؤشرات التقييم

   :منها مسيتم اعتماد مؤشرات مختلفة  في عملية التقي
  .الدورية اجتماعات النوادي �

  .تقارير المنسق �

  .تنظيم المناظرات �

 .تفعيل المكتبة �
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أندية املناظرة يف صور
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اليكم جمموعة من النقاط نراها مهمة اليكم جمموعة من النقاط نراها مهمة اليكم جمموعة من النقاط نراها مهمة اليكم جمموعة من النقاط نراها مهمة 
يف عملية التقييم لألندية حيث يقوم يف عملية التقييم لألندية حيث يقوم يف عملية التقييم لألندية حيث يقوم يف عملية التقييم لألندية حيث يقوم 

منسق ومنسقة مبراجعتها وتقييم منسق ومنسقة مبراجعتها وتقييم منسق ومنسقة مبراجعتها وتقييم منسق ومنسقة مبراجعتها وتقييم     كلكلكلكل
    م انم انم انم انللللمن خالهلا مع العمن خالهلا مع العمن خالهلا مع العمن خالهلا مع الع    األنديةاألنديةاألنديةاألنديةاء اء اء اء اداداداد

نسق ان يزيد بعض النقاط اذا نسق ان يزيد بعض النقاط اذا نسق ان يزيد بعض النقاط اذا نسق ان يزيد بعض النقاط اذا املاملاملامل    بإمكانبإمكانبإمكانبإمكان
        ::::ما اراد االستزادةما اراد االستزادةما اراد االستزادةما اراد االستزادة

يوفر ألعضائه الفرصة لالجتماعات الدورية والمشاركة  �
 في الفعاليات

 تعزيز المشاركة واالنخراط في تنمية االفراد �

بغض النظر عن ادائهم توفير الفرص بشكل متساو للطلبة  �
 االكاديمي او ذكائهم االجتماعي

المحافظة على جو ايجابي يفيد في العملية التعلمية  �
 وتطوير المهارات

 تمكين العالقات ما بين االعضاء �

 االنخراط في البيئة المدرسية وتطويرها �

 التشجيع على عقد المناظرات والخطاب العام �

التي لها عالقة  التشجيع في تفعيل ألمجتمع في االنشطة �
 بالمجتمع
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