
حــول المشروع1

مشــروع «دفيئة المبادرات التربوّيــة - تمكين المجتمع المدنّي“ هو 
مشروٌع استمّر تطبيقه لمّدة سنوات ثالث. وقد وضع المشروع نصب 

عينيه األهداف التالية:

تعزيــز المبادرات لخلق تغييٍر مســتداٍم يف سياســات الّتربية • 
والّتعليم.

بنــاء قــدرات المعلّميــن العــرب والمهنييــن مــن منّظمات • 
المجتمع المدنّي، كـمدّربين.

رفــع مســتوى الوعــي وتعزيز المهــارات اإلبداعّيــة للطالب • 
والمعلّمين، بهدف تشــجيع وتعميم الممارســات التعليمية 

التي تستند إىل المبادرة.
بلــورة نمــوذج للشــراكة وتبــادل المعرفــة بيــن منّظمات • 

المجتمع المدني، الناشــطة يف مجال التعليم وحقل العدالة 
االجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان.
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كما هو واضٌح من األهداف، فإّن المشــروع يســتهدف ثالث مجموعات هدف: المنّظمات 
غير الحكومّية، وتحديدًا قياداتها؛ ّناشطين ومرّبين متمرسين؛ طاّلباً جامعيين ومهنيّين 
شــباب مهتّمين بالمبــادرات التعليمية والتغيير االجتماعّي. بناًء عىل ما ســبق، فقد ضّم 
المشــروع ثالثة أنشطٍة رئيسّيٍة مترابطٍة ببعضها البعض بواسطة دوائر تعلّم، حيث تّم 

تصميم كل نشاط ليخدم مجموعة هدٍف واحدة.

باعتبار ســيرورة المشــروع ســيرورة تعليمية، يشير الرســم البيانّي أدناه اىل كيفية ظهور 
األنشــطة بشكل تسلسيّل يف إطار السيرورة كما ويشير إىل كيفية ازدياد تأثيرها المباشر 

من خالل زيادة عدد المستفيدين المباشرين يف كل مجموعة هدف.

المنتدى التعليمّي لمنّظمــات المجتمع المدني )CSOLF( ولغرض االختصار، 
فســنقوم أحياناً باإلشارة إليه باســم المنتدى التعليمي. تمّثلت أهداف المنتدى يف: )1( 
توليد المعرفة من خالل متابعة ودراســة نشــاطات المشــروع، إىل جانب )2( رعاية تجربة 
التعــاون بين المنّظمات المجتمع المدني الّشــريكة األربــع والتعلّم من هذه التجربة ومن 
خاللها. وتجدر االشارة اىل ان عملية التعلّم هذه لم تتوقف فقط عند الموضوعات المتعلقة 
مباشــرة بالمشروع، بل تناولت ما وراءها من اهتمامات مشتركة للمؤسسات الّشريكة. لقد 
تشــّكل هذا المنتدى التعليمي من أحد عشــر مشاركاً ومشــاركة عىل النّحو اآلتي: ممثلَين 
اثنيــن عن كّل واحدة من المنّظمات الّشــريكة )مســار، دروب، ســوا وآنــا فرانك(، طاقم 
البحــث والمكــّون من ثالثة أعضــاء ومديرة المشــروع. وقد كان مســؤول توجيه لقاءت 
المنتــدى المستشــار األكاديمي، وهو الباحث المســؤول عن طاقم البحــث وهو خبير يف 
البحث االجرائي ومجاالت التعلّم للمنّظمات. التقى المنتدى التعليمي مرة كل شهرين، أي 
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ستة مرات يف الّسنة وما يعادل 18 مرة خالل المشروع حيث عقد المشاركون اجتماعاً واحدًا 
اســتمّر لمدة ثالثة ســاعاٍت يف كّل اجتماع. باإلضافة اىل ثالثة لقاءاٍت دراســّية مكّثفة، 
بواقــع لقاٍء كّل ســنة لمدة يومين. من الجدير ذكره ان ممثلو جمعية آنا فرانك، وبســبب 
البعد الجغرايف شاركوا فقط باللقاءات المكثفة التي عقدت مرة واحدة سنوّيا. وكان طاقم 

البحث هو الذي صمم سيرورة التعلّم يف اللقاءات معتمدًا طرق البحث االجرائي. 

تدريب المدّربين )TOT( . تمّثل هدف تدريب المتدربين يف الســماح للمهنيين ذوي 
الخبرة من المؤسسات الّشريكة بالعمل كمدّربين يف حقل التعليم البديل الريادّي. وقد تم 
اختيار اثني عشــر شخصا من المنّظمات الّشــريكة، بناء عىل مجاالت تخصصهم وخبرتهم 
وجاهزّيتهــم ليكونوا وكالء تغييٍر اجتماعّي. عِمل عىل توجيه الســيرورة التعليمية مدراء 
المؤسســات الّشريكة، مسار وســوا ودروب الذين عملوا عىل تطوير المنهاج. وقد تشكلت 

الدورة من مرحلتين أساسّيتين:

مرحلة التعلّم )وقد اســتمّرت لمدة 10 شــهور( – وشملت دورات مكثفة إىل جانب • 
لقاءات دورّية-أحياناً مرة كل شهر واحياناً اخرى مرة كل اسبوع.

مرحلــة التدريــب العميل )وقد اســتمّرت لمدة عــام واحد( – حيث قــام المتدربون • 
يف البرنامج ببناء وتطبيق برنامج تدريبي للنشــاط التايل بالمشــروع )دورة وكالء 

التغيير الشباب(.
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دورة وكالء التغييــر الشــباب )SLC(. كان الهدف من هذه الــدورة تطوير قدرات 
الشــباب الفلســطينّيين كمبادرين تربوّييــن واجتماعيين. وقد شــمل البرنامج 24 طالبا 
وطالبة جامعية، إىل جانب معلّمين فلسطينّيين مبتدئين من إسرائيل والضفة الغربية. 
 )TOT( وقــد تم تصميم هذه الدورة وتيســيرها من قبل خّريجي برنامــج تدريب المدربين
الذين قاموا بمرافقة المشاركين يف المرحلة التطبيقية للدورة. استمر برنامج مساق وكالء 
التغيير الشــباب عىل مدار عــام واحد وقد تضمن مرحلة تعليميــة ومرحلة تطبيقية. يف 
المرحلة التطبيقية عمل المشــاركون يف الــدورة ضمن طواقم صغيرة عىل تطوير مبادرة 
تعليمية صغيرة والتي تم تطبيقها يف إطار واحد من منّظمات المجتمع المدني. وقد تم 
اإلعالن عن هذه المشــاريع الصغيرة يف المعرض العام للجمهور يف الناصرة وضمن مؤتمر 

يف رام الله.

الـــــرسم البيانّي أدنـــاه يعرض تسلســل ظهور االنشطة خالل المشــروع وعالقة النشاط 
بالنشاط الذي يــلـيـه.  


