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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  جامعة النجاح الوطنية
  كلية العلوم التربوية

  واقع وتحديات :العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين/ المؤتمر التربوي األول 
  17 -18/10/2009  

  

  الختام والتوصيات

  أعدها

  بالل أبو عيدة. عبد الكريم أيوب       د. د

  
 وإنجاح إتمامنتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في  أن إالفي ختام المؤتمر ال يسعنا 

فايز عقل عميد كلية العلـوم  . ، ودرامي الحمد اهللا. د. أ رئيس الجامعةالممثلون بتمر ؤهذا الم
للدعاية واإلعالم لرعـايتهم  ز ماستروبنك القدس، وشركة االتصاالت الفلسطينية، و التربوية،

 في الكليـة،  اإلداري موالطاقضاء الهيئة التدريسية عوأ ةويبكلية العلوم الترالمؤتمر األول في 
العملية التربوية  تطويرلتحسين و ةالمسؤوليلنابع من حس باعناء البحث  بتحملهموالمشاركين 

ايكمـن مـن    كهنكما نود التقدم بالشكر الخاص للبروفيسور . في فلسطين والحضور الكريم
على تحملهم عناء  -جامعة لندن–رالف ليفينسون  ريسوفوبرو ،استراليا –ويلز  ثساوجامعة 

وفي نهاية هذا المؤتمر . يالفلسطينواقع التعليم بحية ذات ارتباط وثيق  أفكارالنا السفر ليقدموا 
التي طرحها كل فكار األ تجسيدو إلكمالوب ؤمواصلة العمل الد إالال يسعنا كباحثين تربويين 

  :من
  
من جهة شخصت الواقع الحالي  موجزةفتتاحية حول توصيات اهللا في كلمته اال دمرامي الح. د

مسـتويات   إلـى لنقلها  إليهايد ومد ال التعليمة وقدمت أفكاراً عامة لكيفية النهوض في العملية
  .ي والتطورأعلى من الرق

  
التحـوالت التـي    إلـى  ضرورة االلتفات إلىفيها  أشارالتي من كايكلمة الدكتور  وكذلك في

ليم وفي الفرص المتاحـة  في التع ودورها المؤثرلتعبير جاز ا إن" الغربي"لتعليم يشهدها نظام ا
في تحوالت من " ايكمن"تمثلت كما بينها بروفسيور  يمكن توفيرها للتعليم الفلسطيني حيث التي

وفي تحوالت  .ما بعد المعرفةبعصر يوصف  إلىالصناعي مروراً بالعصر المعرفي العصر 
وفـي   ،النظرية البنائية االجتماعيـة  إلىليم والتعلم من النظرية المعرفية التع ةفي تفسير عملي
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وضع تصور جديد لتعليم العلوم يحاول من خالله حل ليفنسون رالف  البروفيسوروبينت كلمة 

من عناصر  أخرىد من مشاركة معارف ب مية، بل الالعلالمشاكل ليس فقط باستخدام المعرفة 
وركز على ضرورة استخدام . ومن جوانب ومجاالت اجتماعية مختلفة لحل المشاكل ة،متعدد

  .منحنى صناعة المعرفة وليس منحنى استهالكها
  

  .المحاور التي سلط عليها الضوءبتعلق تخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وقد 

  
  :التربوية رةاإلدافي محور 

التي تتناول مواضيع المساءلة والروح المعنوية للمعلمـين   األبحاثالمزيد من  إجراء .1
 .ومعايير اختيار المدراء وأساليب التقويم

التربوية نابعة من احتياجات المـدراء فـي    اإلدارةدورات فاعلة في  إجراءضرورة  .2
 .السليمة اإلداريةالسلوكية  األنماطممارسة 

بتعميق مفهوم المساءلة لدى العاملين لديها من خالل تخطيط وتنفيذ  زارةالوان تقوم  .3
 .لبرامج التدريبية على كافة المستوياتا
 . فيما يتعلق بالمناهج اء المدارسركبر لمدأصالحيات  إعطاء .4

  
  : وفي محور دور التربية في التنمية

  

 . أن تعمل الجامعات على رعاية المبدعين والعاملين والطلبة �

الرسمية وغير والمؤسسات المجتمعية وعاون بين الجامعات النظامية وغير النظامية الت �

 . الرسمية في كافة المجاالت

، وتكرار التركيز على قيم ثقافـة السـلم   مثلة الواردة في الكتاب المدرسياستخدام األ �

قصـص  وأحاديث نبوية شريفة، واألهلي مدعماً ذلك بكل ما أمكن من آيات قرآنية ، 

 . ايات ووقائع تاريخيةوحك

إلظهـار أهميـة السـلم    في المناهج التوضيحية   توظيف الصور والرسوم واألشكال �

 . األهلي 

 . اقتباس نصوص وقصص تحض على ثقافة وقيم السلم األهلي  �

 . توظيف األنشطة الصفية والالصفية لتعزيز قيم التسامح والحوار والديمقراطية  �
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حدث معين ثـم   أوذلك من خالل تناول وتحليل واقعة اعتماد أسلوب دراسة الحالة و �

 .الولوج إلى قيم التسامح والعطاء والتعاضد 

األدوار ، وذلك مـن خـالل توزيـع    ي مفهوماً وممارسةالحرص على العمل الجماع �

، إذ يشجعهم ذلك على التعبير عن آرائهم بحرية وإبراز والعمل في مجموعات صغيرة

 . قدراتهم وطاقاتهم 

 .اإلعالمفي المناهج ووسائل  المرأةصورة تحسين  �

اللجوء إلى جلسات العصف الفكري أو استمطار األفكار إذ يساعد ذلك الفـرد علـى    �

 . اكتشاف حلوالً عدة للمشكلة الواحدة مما يعزز الثقة والرضا عن الذات وباآلخر 

 . اعتماد وتعزيز نهج الحوار في مجموعات بؤرية تتيح تبادل المعلومات واألفكار  �

المشكالت من خالل أنشطة تسمح لحل النزاعات دون / اعتماد أسلوب حل النزاعات  �

  .تدبر أمره في ظل ظروف طارئة يةاللجوء إلى العنف مما يشجعه ويدربه على كيف

فـي كافـة المسـتويات     ةالمطبق ةج الدراسيدراسة ومراجعة المناهفي  إعادة النظر �

 .التعليمة ، مع الحرص على تضمين ثقافة السلم األهلي واقصاء ما يتناقض معه 

رسمية واألنشطة الالصفية لما لها من دور فاعل وهام الايالء اهتمام اكبر للتربية غير  �

 . في تعزيز ونشر ثقافة السالم وقيم التعاون والمشاركة والمسؤولية

 .يز مفهوم الشراكة الوطنية وتعزيز لغة الحوار تعز �

 

  : وفي محور اتجاهات معاصرة في التدريس ومصادر التعلم وأثرها في العملية التعليمية

التخطيط  معرفية مثل المهارات فوق التنمية خالل  الطلبة مهارات التعلم الذاتي إكساب �

 .منطقيالتقويم، وذلك عن طريق النقاش الالتنظيم والمراقبة وو

 .لقدرات فوق المعرفيةلالتحقق دائما من القدرات المعرفية للطلبة قبل تدريسهم  �

االهتمام بالطلبة الذين ال يظهرون في سلوكهم استراتيجيات فوق المعرفة من خـالل   �

 .المالحظة الواعية من المعلم ، ومحاولة تعليمهم وتدريبهم على هذه االستراتيجيات

 . المعرفية من قبل المعلم لكي يتمكن الطلبة من تمثلها نمذجة االستراتيجيات فوق �

 . تزويد المدارس بأجهزة الحاسوب وربطها بالشبكة العالمية �

 . مواكبة التطورات والمستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية �
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 . تشجيع تبادل الخبرات بين المدارس التي تعنى بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية �

 . ركيز على دمج المستحدثات التكنولوجية في مقررات برامج الدراسات العلياالت �

 . استخدام التعليم التكنولوجي المعتمد على الصوت والصورة في التعليم �

  : وفي محور الصحة النفسية ودورها في العملية التعليمية

رة تنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين عن  طريق إعداد ورشات عمـل متطـو   �

 . لهم

 . تنمية االهتمام بالجانب اإلعالمي لإلرشاد التربوي وتوضيح دوره في المجتمع �

 . تفعيل دور اإلرشاد التربوي في متابعة الطلبة �

 . تعزيز التوافق النفسي والذاتي من اجل تدعيم الصحة النفسية �

 . تبني خطط متقدمة في إعداد وتأهيل المرشدين �

  : مها وإثرائهاوفي محور تطوير المناهج وتقيي

 . مبينة وفق النظرية البنائية االجتماعية جياعتماد أسس في التفكير المنه �

تطـال المنهـاج   ) TIMMS(دراسات واسعة على نتائج االختبـار الـدولي    إجراء �

 . واتجاهات كل من المعلمين والطلبة وكذلك البيئة التعليمية

 . التعليمية التعلمية تقوم الوزارة بعملية تقييم شاملة للعملية أنضرورة  �

ـ     � وف فمشاركة الوزارة بشكل مكثف في االختبارات الدوليـة وخصوصـا فـي الص

 . الدنيا األساسية

بشكل يتناسب والمحتـوى فـي    األنشطةضرورة التركيز على نمط النشاط وتوزيع  �

 . المناهج
�� ����� أي��ورة ���� ا	���ه� ��  ���.  

  . التعلميةفي العملية  وأثرهالتقدم التكنولوجي 

وضع متطلبات تكنولوجية للمقرر الدراسي لتحفيز الدارسين علـى تعلـم برمجيـات     �

  .اإلنترنت لغرض الحصول على المعلومات استخداممتخصصة، و

ية، يمالعمل على تقليص الفجوة القائمة بين بيئة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة التعل �

  .اإلنترنت لنفسه وبين البيئة التكنولوجية التي أوجدها جيل
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تعزيز التطبيقات الفعلية لبرامج الحاسوب والنقاشات االفتراضـية لتمكـين قـدرات     �

الدارسين اإلبداعية والتحليلية، وربط مشاريع التخرج بمتطلبات التكنولوجيا وخدمات 

  .اإلنترنت

تطوير مجال الوسائط المتعددة التي توفر مستويات أكبر من التفاعليـة مـن خـالل     �

  .ذجة، والرسوم المتحركة، والمحاكاة والصوتالنم

لحصول لالسبل لدمج التعليم والتعلم اإللكتروني في استراتيجياتنا وأهدافنا كمعيار  ايجاد �

  .على القدرة الحقيقية الستخدام اإلنترنت في التعليم والتعلم

لـتعلم  تقديم نموذج القدوة الحسنة أمام الدارسين في استخدامنا لإلنترنت في مجـال ا  �

  .والحصول على المعلومات، وتطويعه الفاعل في العملية التربوية التعليمية

دعم الكادر األكاديمي من خالل تطوير معرفتهم بكيفية اسـتخدام التكنولوجيـا فـي     �

  .خبرتهم التربوية

مراعاة الخصائص والصفات والميول واالتجاهات والحاجات الفردية للدارسـين فـي    �

 .وظيف التكنولوجيا فيهماالتعليم والتعلم وت

الحاجة إلى تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة الجامعيين، خاصة فـي   �

 . مجال تنمية مهاراتهم الشخصية واالجتماعية

 تفعيل دور الصفوف االفتراضية في العملية التعليمية التعلمية �

  
  عميد كلية العلوم التربوية

  
  فايز عقل. د

 

 

  


