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شغلت مسألة إعداد المعلم أو المدرس قبل الخدمة وفي أثنائها بال المؤسسات التعليمية دائما ً،لما لها من
أهمية في تمكين المعلم من القيام بواجباته المهنية ومواجهة المستجدات العلمية والتربوية والوظيفية في
وتبعاً لما تخططه السياسة التربوية ،وما تضع من أهداف ينبغي أن تكون متحصلة في المخرجات
ً
تخصصه،
ّ
البشرية لهذا النظام التعليمي أو ذاك ،وتبرز أهمية تمكين المعلم جلية عندما تكون هناك مناهج جديدة
قادراً على إنجاز وتحقيق ما هدفت إليه هذه
ً
ومتطورة  ،فيصبح هذا المكوًّن األساسي في العملية التعليمية
ن هذه المناهج مهما روعي في تجويدها ،فإنها لن تحقق األهداف المرجوة منها ،ما لم يتوفر
المناهج ،وإال فإ ًّ
لها المعلّم القادر المدرك ألهدافها ومحتواها وفلسفة بنائها ،وتعرف استراتيجيات التعليم والتعلّم المناسبة
ن المهمات واألدوار المنوطة
لتدريسها ،واختيار أساليب واستراتيجيات التقييم المناسبة لها .كما يلحظ أ ًّ
تبدال ً
سريعاً وكثيراً ،ذلك في ظل المعرفة العلمية والثقافية والمفاهيم العصرية للتربية،
ً
ً
بالمعلم تتبدل
ّ
ويتطلب هذا كله من مؤسسات إعداد المعلم أو المدرس أن تع ّ
دل برامجها الدراسيّة لتواكب التطورات
والتغيرات الحديثة والمستمرة ،وبالتالي تالئم متطلبات الواقع المعاصر وتحديات المستقبل.
بطاً
ن معظم المربين يتفقون على ضرورة أن يكون هذا اإلعداد مرت ً
أما في مجال إعداد هذا المعلّم ونوعيته ،فإ ًّ
بما ينبغي على المعلّم عمله بعد تخرجه ،وما تتطلبه مهنته من كفايات وسمات معينة كي يستطيع أن يؤدي
أدواره التي سيوكل إليه تنفيذها في مهنته المستقبلية ،وتعد حركة التربية القائمة على الكفايات من مالمح
انتشاراً في المؤسسات التربوية المعينة بإعداد المعلمين وتدريبهم ،إذ طرأت على
ً
التربية الحديثة وأكثرها
برامج إعداد المعلّمين وتدريبهم في السنوات األخيرة تطورات من أبرزها تو ّ
جه هذه البرامج نحو اعتماد مبدأ
المهارة والكفاية عند تصميم تلك البرامج وإعدادها ،ومن الضروري أن ندرك أنه باإلضافة إلى ما سبق ،ثمة
قضية أساسية أال وهي الصفات الشخصية للمدرّس التي تؤثر أيما تأثير في المتعلّم .والعملية التعليمية
التعلمية.












ثانيا -المعلم حجر األساس في التحول المجتمعي وأسس االرتقاء به .
يبدأ التحول المجتمعي من المؤسسات التربوية والمعلم فيها هو الركن المهم
والمحوري في التأثير وال سيما في أداء المتعلمين مقارنة مع المكونات األخرى
للعملية التعليمية ،لذا يبدو أن االستثمار في االرتقاء بجودة أداء المعلم وتحسين
ظروف عمله يقود إلى أن يكون حجر األساسي ليس في العملية التربوية فحسب
بل في التحول المجتمعي الشامل .
تًكبيرةً،ويقومًبمهماتًمعقدةً،ويعانيًمنًتدهورًظروفًعملهً،
كماًأنًالمعلمًيتحملًمسؤوليا ٍ
وافتقارهًإلىًحافزًيبشرًبتحسينًظروفهًالماديةًوأحوالهًاالجتماعيةً،والعملًعلىًتجاوز واقعهً،
ٍ
ألنهًمنًخاللًالعودةًإلىًالتاريخًالمهنيًللمعلمًنرىًأنًمعظمًالمعلمينًوظفواًأوًالتحقواً
بالمهنةًمنًخاللًمرتباتًٍقليلة.
ومنًالعدالةًبمكانًأنًنعيرًهذهًالفئةًالمهنيةًالمعولًعليهاًالقيامًبدورًاجتماعيًووطني ف ّعالً
ٍ
لًاالهتمامً،أل ّ
ك ّ
نًالمعلمًكانًوماًيزالًركيزةًالعمليةًالتعليميةًومنًأجلًتحقيقًالتنميةًالمهنيةً
للمعلمً،الًب ّ
دًمنًتوجيهًاالهتمامًإلىًالجوانبًاالجتماعيةًواالقتصاديةًوالوظيفيةًفي حياةًهذاً
المعلمً،حيثًهذهًالجوانبًماًتزالًتشغلًاألذهان.
وكيًنرفعًمستوىًأداءًالمعلمًالًب ّ
دًمنًزيادةًفعاليتهًفيًأداءًمهماتهًوالحكمًوالفيصلًفيً
ذلكً،هوًمدىًالتزامهًمعاييرًجودةًاألداءًفيًالتخطيطًوالتدريسًوالتقويمًومختلفًنواحيً
عمليةًالتعليم.
كماًينبغيًأنًتعكسًبرامجًإعدادًالمعلمًأساسياتًتربويةًتضمنًجودةًأدائهً،مماًيتطلب تطويرً
برامجًإعدادًالمعلمًفيًكلياتًالتربيةًوتطويرًالبرامجًالتدريبيةًلهًوأساليبًتقويمهًفيًأثناءً
الخدمةًوفقًالمعاييرًالمعاصرة.















ثالثا -سياسات التطوير المهني للمعلمين في سورية ،واألحكام القانونية.
الًب ّ
دًفيًالبدايةًمنًاإلشارةًإلىًأنًالجمهوريةًالعربيةًالسوريةًتستخدمًمصطلحيً(معلم-
مدرس) معلمًللحلقةًاألولىًمنًالتعليمًاألساسيً(الصفوفًالستة)ً،ومدرسًللحلقةًالثانيةً
منًالتعليمًاألساسيًوالمرحلةًالثانويةً،وبقيًإعدادًالمعلمينًلمختلفًمراحلًالتعليم فيً
سوريةًبعدًاالستقاللًيتمًفيًكلياتًالمعلمينًالتيًتخرجًمدرسينًاختصاصيينًوفقًالنظامً
الجامعيًالتكاملي.
كماًكانًيتمًإعدادًالمعلمينًللصفوفًالستةًاألولىًمنًالتعليمًاألساسيًفيًدورًالمعلمينً
التيًكانتًتقبلًالطلبةًالحاصلينًعلىًشهادةًالدراسةًاإلعداديةً،وتدرسهمًمدةًعامًدراسيً،
ثمًأصبحتًمدةًالدراسةًسنتينً،ومنًثمًثالثًسنواتًفأربعًسنواتً،ثمًتبدلًنظامًاإلعدادًفيً
دورًالمعلمينًالتيًأصبحتًتقبلًالطلبةًالحاصلينًعلىًشهادةًالدراسةًالثانويةًوتدرسهمًمدةً
سنةًفيًالبدايةًً،ومنًثمًأصبحتًمدةًالتدريسًسنتينًتحتًمسمىً(الصفًالخاص) الذيً
ألغيًنهائياًًمنذًأكثرًمنًعشرًسنواتً،وأنيطت مهماتًإعدادًالمعلمينًوالمدرسينًبوزارةً
التعليمًالعاليً،وتحديداًًبكلياتًالتربيةًفيًالجامعاتًالسورية.
وتقومًكلياتًالتربيةًفيًسوريةًحالياًًبإعدادًالمعلمًللتعليمًماًقبلًالجامعيًفيًمستوياتً
ثالثة:
أ-إعدادًالمدرس /ــــة المتخصصًللحلقةًالثانيةًمنًالتعليمًاألساسيًوالمرحلةًالثانوية.
ب-إعدادًمعلم /ــــة الصفًللحلقةًاألولىًمنًالتعليمًاألساسي.
جـ -إعدادًمعلم /ــــة رياضًاألطفال.
وتحرصًكلياتًالتربيةًفيًإعدادًالمعلمًعلىًأنًيشتملًاإلعدادًعلىًمجاالتًأربعًهي- :
الدراساتًالتخصصيةًالعميقةًفيًالمادة- .الثقافةًالعامة– .استخدامًمنهجًالبحثًفيً
التخصص- .التأهيلًالتربويًفيًالتخصص.















 - 3/1إعداد المدرس االختصاص للحلقة الثانية من التعليم األساسي والمرحلة الثانوية.
تتضمن الالئحة الداخلية لكليات التربية نوعين من إعداد المدرس االختصاص للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية :أ-إعداد
تتابعي عبر دبلوم تأهيل تربوي يلي اإلجازة في جميع التخصصات .ب -إعداد تكاملي في جميع االختصاصات التدريسية
عبر إجازات تربوية في جميع االختصاصات؛ إذ يتخرج المدرس االختصاصي بعد خمس سنوات؛ ويحمل إجازة في التربية
–تخصص(رياضيات – تاريخ .)...لكنها(مازالت غير مفتتحة ويقتصر اإلعداد على النوع األول (التتابعي) ،وذالك
ألسباب عديدة أبرزها نتائج الدراسات التي أوضحت فاعلية اإلعداد التتابعي وتفوقه على اإلعداد التكاملي.
ّ
إن المدرس في سورية يع ّد في النظام التتابعي على النحو اآلتي:
- 3/1/1اإلعداد العلمي التخصصي( في مرحلة اإلجازة) :ونقصد به جميع الدراسات التخصصية والعامة التي تقدم في
مرحلة اإلجازة في كل تخصص على حده(رياضيات ،أو فيزياء ،أو تاريخ ،أو جغرافيا)....،؛ إذ يعمل اإلعداد األكاديمي
على تطوير قدرات الفرد في مجال مادة تخصصه والمواد األخرى ذات الصلة بها إضافة إلى الثقافة العامة خارج دائرة
تخصصه( وهذا ليس مجال تخصص كلية التربية).
- 3/1/2اإلعداد التربوي والنفسي (التأهيل التربوي) :هو اإلعداد في دبلوم التأهيل التربوي لمهنة التدريس الذي يهدف إلى
جعل تدريس أي مادة مهنة تقتضي من المدرس إتقان األداءات التي يتطلبها تدريس المادة ،وهذه األداءات هي مجموعة من
المهارات والخبرات واالتجاهات الضرورية لممارسة مهنة تدريس المادة؛ لذا يتضمن اإلعداد المهني للمدرس قدراً من
المعرفة التربوية والنفسية تمكنه من حسن التصرف لتوفير أفضل الظروف والشروط للموقف التعليمي الذي يسمح بحدوث
التعلم المثمر ،ويتم ذلك عبر تربية عملية تترجم المعلومات التربوية إلى سلوك حقيقي ،يمنح الطالب /المدرس قدرة على
تناول المادة الدراسية على مستوى يالئم طالبه وبأسلوب يراعي الفروق الفردية بينهم ،كما يستخدم أساليب وتقانات يصبح
الطالب /المدرس من خاللها أكثر قدرة على تنشيط طالبه وجعلهم مشاركين وإيجابيين في تحصيل المعرفة واستخدام
مهارات التفكير وتكوين القيم واالتجاهات والمهارات التخصصية التي تتطلبها المادة المرغوب فيها اجتماعيا ً وعلميا ،إضافة
إلى ذلك تسعى الكلية إلى ربط اإلعداد التربوي بالتعليم في وزارة التربية الميدان التطبيقي لعمل خريجيها.
لذلك يشمل التأهيل التربوي المجاالت اآلتية:
أ -في المجال التربوي :يتضمن :المناهج التربوية ،وتقنيات التعليم ،ودمج التكنولوجيا بالتعليم ،واإلدارة المدرسية وإدارة
الصف والتفاعل الصفي ،والتربية لذوي االحتياجات الخاصة ،والتربية العامة وفلسفة التربية ،والتربية المقارنة ونظام
التعليم في سورية ،وطرائق التدريس العامة ،وطرائق التدريس الخاصة ،والتربية العملية.
ب -أما في المجال النفسي :فيتضمن :الصحة النفسية ،وعلم نفس النمو وعلم نفس المراهقة ،وعلم النفس التربوي،
واإلرشاد المدرسي ،والقياس والتقويم.


















 -3/2إعداد معلم الصف للحلقة األولى من التعليم األساسي.
تتضمنًالالئحةًالداخليةًالحاليةًلكلياتًالتربيةًبرنامجًإجازةًمعلمًصفًتُ ُّ
عدًالمعلمًلتعليمًجميعًالموادً
الدراسيةًالعلميةًواألدبيةًفيًالحلقةًاألولىًمنًالتعليمًاألساسي؛ًإذًيتضمنًبرنامجًاإلجازةًالمجاالتًاتآتية:
 -3/2/1اإلعدادًالعلميًاألكاديميًفيًجميعًالموادًالعلميةًواألدبية(الرياضياتً،العلومً،والفيزياءًوالكيمياءً،
والتربيةًالفنيةًوالتربيةًالموسيقيةًوالتربيةًالرياضيةً،واللغةًالعربيةً،والدراساتًاالجتماعية والتربيةًالدينية).
 -3/2/2اإلعدادًالتربويًوالنفسي :ويشمل :المناهجًوطرائقًالتدريسًالعامةًوالخاصةً،والتربيةًالعمليةً،
وتقنياتًالتعليمً،والتقويمًوالقياسً،والصحةًالنفسيةً،وعلمًالنفسًالتربويً،وعلمًنفسًالنموً،والفروقً
الفرديةً،والتربيةًالبيئيةًوالسكانيةً،والتربيةًالمهنيةً،والتربيةًالمدنيةً،والتربيةًالعامةًوفلسفةًالتربيةً
واالتجاهاتًالتربويةًالمعاصرة.
 -3/2/3الثقافةًالعامة :وتشملًالثقافةًالقريبةًمنًاالختصاصًأوًخارجًدائرةًاالختصاص.
 -3/2/4تربيةًعملية :تترجمًالمعلوماتًالتربويةًإلىًسلوكًعمليًفيًالميدانًعبرًمواقفًتعليميةًتعلّمية
حقيقيةًفيًمدارسًالحلقةًاألولىًالتابعةًًلوزارةًالتربية.
قامتًكلياتًالتربيةًبتطويرًخطةًإعدادًالجانبًالمهاري منًخاللًاتآتي:
تفعيلًالتربيةًالعمليةًداخلًالكليةًمنًخاللًالتعليمًالمصغرًوتوفيرًالبنيةًالتحتيةًالالزمة.تفعيلًالتدريبًفيًمخابرًتقنياتًالتعليمًوتوفيرًالمخابرًوالتقنياتًالالزمة.تطويرًمهاراتًاإلعدادًالعمليًفيًمقرراتًالكيمياءًوالفيزياءً،وعلمًاألحياءًوالبيولوجيا منًخاللًتفعيلًالمخابرًوتوفيرًالبنيةًالتحتيةًالالزمة.
وتسعىًالكلياتًبالتعاونًمعًوزارةًالتربيةًلتحويلًبرنامجًإعدادًمعلمًالصفًأكثرًوظيفيةًوقدرةًعلى تمكينً
الدارسينًفيهًمنًتعليمًمختلفًالموادًفيًالصفوفًالستةًاألولىًمنًالتعليمًاألساسيً،وستعقد ورشةً
عملًفيًهذاًالشهرًلهذهًالغايةًومنًأجلًتطويرًمناهجًكلياتًالتربية.















 - 3/3إعداد معلم /ــــة رياض األطفال:
تتضمنًالالئحةًالداخليةًالحاليةًلكليةًالتربيةًبرنامجًإجازةًتربيةًالطفلًتُ ُّ
عدًمعلمينًمشرفينًأوً
معلماتًمشرفاتًفيًرياضًاألطفال؛ًإذًيتضمنًبرنامجًاإلجازةًالمجاالتًاتآتية:
 -3/3/1اإلعدادًالعلميًاألكاديميًفيًجميعًالموادًالعلميةًواألدبيةًالتيًتدرسًفيًالحلقةً
األولىًمنًالتعليمًاألساسي.
 -3/3/2اإلعدادًالتربويًوالنفسي :وتشمل :المناهجًوطرائقًالتدريسًالعامةًوالخاصةً،والتربيةً
العمليةً،وتقنياتًالتعليمً،والتقويمًوالقياسً،والصحةًالنفسيةً،وعلمًالنفسًالتربويً،وعلمً
نفسًالنموً،والفروقًالفرديةً،والتربيةًالبيئيةًوالسكانيةً،والتربيةًالمهنيةً،والتربيةًالمدنيةً،
والتربيةًالعامةًوفلسفةًالتربيةًواتجاهاتًتربويةًمعاصرة.
 -3/3/3الثقافةًالعامة :ويشملًالثقافةًالقريبةًمنًاالختصاصًأوًخارجًدائرةًاالختصاص.
 -3/3/4التربيةًالعملية :تترجمًالمعلوماتًالتربويةًإلىًسلوكًعمليًفيًالميدانًعبرًمواقفً
تعليميةًتعلّمية حقيقيةًفيًرياضًاألطفالًالخاصةًوالعامةًالتابعةًًلوزارةًالتربية ،وبعضًالوزاراتً
والمؤسساتًالرسميةًاألخرى.
وقامتًكلياتًالتربيةًبتطويرًخطةًإعدادًالجانبًالمهاري منًخاللًاتآتي:
تفعيلًالتربيةًالعمليةًرياضًاألطفال. تطويرًمهاراتًاإلعدادًالعمليًمنًخاللًتوفيرًروضةًنموذجيةًللتدريبًفيًالجامعةًمستوفيةًالبنيةًالتحتيةًالالزمة.



























رابعا -الجودة واالبتكار في ممارسات التطوير المهني للمعلمين.
 -4/1مفهوم الجودة:
لقدًتعددتًتعريفاتًالجودةًوتباينتًحسبًالفلسفاتًالموجودةًفيًالمجتمعً،وليسًهناكًتعريفًواضحًوشاملًلهاً
والًسيما فيًالمجالًالتربويً،ويمكنًتعريفًالجودةًمنًخاللًاالسمًالذيًاشتقتًمنهًوهوًً،Qualityوباألصلًمشتقً
منًالكلمةًالالتينيةًً، Qualitasالتيًتعنيًجوهرًالشيءًأوًالشخصًودرجةًصالحه.
وتعنيًفيًاإلنتاجًتصميمًوتصنيعًوبيعًمنتجاتًذاتًجودةًترضيًالزبونًعندًاستعمالهًلهاً،وبأنهاًتوجيهًالجهودً
واستثمارًالطاقاتًالمختلفةًللعاملينًفيًمجالًاإلدارة.
ومنًتعريفاتًالجودة:
المالءمة لالستعمالًأوًالغرضً،والمطابقةًلمتطلباتًمحددةً،وإرضاءًالزبونًأوًإسعادهً،وهيًدرجةًالتميز،
وهدفهاًاألساسًإرضاءًالزبونًسواءًكانًداخلًالمؤسسةًأمًخارجهاً،ويتمًحشدًجهودًالمؤسساتًلتحقيقًهذاً
الهدف.
 -4/2أهمية إعداد المعلم وفق معايير الجودة:
الجودةًالشاملةًفلسفةًمشتركةًومترابطةًتهدفًإلىًتلبيةًاحتياجاتًمتلقيًالخدمةًالمتغيرةً،وهيًثقافة مشتركةً
تشكلًجوهرًهويةًالمؤسسةً،لذلكًيجبًالعملًعلىًبناءًثقافةًمؤسسيةًتكونًفيهاًالجودةًبشكلًعامًهيًالقيمةً
الموجهةًلنشاطاتًاألفرادً،ومنًثمًتحويلًفلسفةًالجودةًالشاملةًإلىًحقيقةً،ومنًهناًتأتيًأهميةًإعدادًالمعلم
وفقهاًوكيًيكونًللجودةًالشاملةًوجودًفيًمجالًالتطبيقًالفعليً،الًب َّدًمنًوجودًبعضًصفاتًالتنظيمًالناجحًإلدارةً
الجودةًالشاملةًوهي:
حشدًجهودًالعاملينًداخلًالمؤسسةًلخدمةًاألهدافًالرئيسة.
المعرفةًبأهدافًوإستراتيجياتًالمؤسسةً،وبشكلًخاصًبماًيتعلقًبجودةًالعملياتًواإلجراءات.
قيامًالمؤسسةًعلىًثقافةًالعملًالجماعي.
تحقيقًالتطورًالنوعيًوبشكلًمستمر.
التغذيةًالراجعة.
 -4/3مواصفات برامج إعداد المعلم وفق معايير الجودة:
يجبًأنًتتضمن:
رفعًمستوىًأداءًجميعًالمعلمينًفيًالمدرسة.
تحقيقًح ّ
لًالمشكالتًبالطرائقًالعلميةًالصحيحةً،والتعاملًمعهاًمنًخاللًاإلجراءاتًالصحيحةًوالوقائيةًلمنعًحدوثهاً
مستقبال ً.
ً
كيفيةًالعملًبروحًالفريقًالواحدًبينًجميعًاإلداريينًوالمعلمينًبالمدرسة.
الجودةًالشاملةًوأهدافها.
معرفةًمؤشراتًغيابًالجودةًالشاملةًفيًالمؤسساتًالتربويةًوالتعليمية.






























 -4/4معايير أداء المعلم وفق معايير الجودة:

إن ما يقصد بمعايير أداء المعلم هو الوصف التفصيلي لما ينبغي أن يعرفه المعلم ،ويؤمن به ويستطيع أن يقوم
به في أثناء التعليم داخل الصف ،ويشمل توقعاتنا لتلك المعارف واالتجاهات والمهارات التي تظهر في أداءات
المعلم للوصول إلى مستوى أداء يؤهل المعلم للحصول على شهادة مهنية.
أما لماذا معايير أداء المعلم؟ وضرورة اقترانها بالجودة فذلك من أجل:
تحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة.
إنساناً دائم التعلم ودائم السعي نحو إتقان رسالته ومهنته.
ً
ب -أن يصبح المعلم
ت -تمكين المعلم على التقويم الذاتي واالرتقاء بأدائه.
ث -تجويد برامج إعداد وتأهيل المعلمين.
ج -االرتقاء بالتوقعات من نواتج التعلم.
علماً بأنه بدأ التفكير باالرتقاء بجودة التعليم وأداء المعلم منذ 2006م في إطار شراكة واسعة شملت عدة
ً
منظمات ( جامعة الدول العربية ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،منظمة األمم المتحدة للطفولة )،توجت بإقرار اإلطار
االسترشادي وكانت ثمة خطوات سبقت ذلك منها:
القيام بدراسات حول إعداد المعلمين وظروف العمل وأشكال ضمان الجودة ألدائه.
العمل على تطوير إطار استرشادي للمعلم في الوطن العربي لدعم التكامل والوحدة بين األقطار العربية.
وما ُيقترح من معايير لجودة أداء المعلم فتتلخص باتآتي مع إدراكنا الدقيق بأن صوغ هذه المعايير يتفاوت في
دقته ما بين المعيار والكفاية والمؤشر والهدف.
 -4/5توكيد الجودة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين:
كماً
كي تتحقق أهداف برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ال بد من تأكيد أهمية جودة هذه البرامج ً
ونوعاً ،من خالل تطبيق مفهوم توكيد الجودة في جميع مكونات تلك البرامج ،ويعني ذلك:
 -4/5/1التحقق من وجود ما يأتي:
معايير أداء متفق عليها ومعتمدة.
وصف وظيفي كامل لجميع العاملين.
سجالت أداء تتضمن عناصر األداء وأساليب تقييمها.
 -4/5/2مطابقة المهام والواجبات واألعمال الخاصة بالوصف الوظيفي لجميع المستويات مع معايير األداء
والتأكد من تحقيقها.
 -4/5/3مطابقة عناصر األداء للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
 -4/5/4تجسير الفجوة بين الواقع والمطلوب للوصول إلى المعايير المعتمدة.
























خامسا -التحديات والموارد والشراكات:
يمكنًإجمالًالتحدياتًالرئيسةًللعمليةًالتربويةًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسوريةًفيًضوءًالظروفًالقاسيةًالتيًتمرًبها بماً
يأتي:
استمرارًالعمليةًالتربويةًالسوريةًوتطويرهاًمنًخاللًتأمينًمختلفًمتطلباتها.
النهوضًبالتربيةًعلىًالمواطنة.
تطويرًالفلسفةًالتربويةًالسورية.
تقديمًخدمةًالدعمًالنفسيًاالجتماعيًلمحتاجيها وتوظيفهاًفيًبناءًالمواطن.
تعويضًالفاقدًالتعليميًللتالميذًوالطلبةًالذينًفاتتهم مددًدراسية.
تطويرًالمناهجًالتربوية.
تأهيلًالمدارسًالمتضررةًبشكلًجزئيًوالتيًأصبحتًفيًمناطقهاًآمنة.
الطفولةًالمبكرة.
باإلضافةًإلىًتحدياتًمنًمثل :صعوبةًالحصولًعلىًقواعدًبياناتًإحصائيةًخاصةًبالقطاعًالتربويًأوًسكانيةًصعوبةًإجراءً
المسوحًالخاصةًبتحديدًاالحتياجاتًنتيجةًعدمًاالستقرارًفيًبعضًالمناطق.
وفيًالعمليةًالتربويةًثمةًتحدياتًأخرىًمنًأهمها:
عدمًوصولًجميعًاألطفالًإلىًالتعليمً،بينماًهناكًزيادةًبالكثافةًالصفيةًفيًبعضًالمناطقًقدًتؤثرًفيًجودةًالتعلمً،وكذلكً
اتباعًالدوامًالنصفيً،وقلةًالتجهيزاتًالمدرسيةً،وتعرضًالمدارسًلألضرارًوكذلكًاألطفالًمنًحيثًتعرضهمًلمخاطرًماديةً
ونفسيةً.
وتتالقىًخططًاالستجابةًالتيًوضعتهاًبلديًسوريةًمعًخططًاليونسكوًفيًمجالًالسعيًالحثيثًلتحقيقًالهدفًالرابعًمنً
أهدافًالتنميةًالمستدامةًوغاياتهًالسبع .فترىًالعملًالجادًمنًأجلًضمانًالتعليمًالجيدًوالمنصفًوالشاملًوتعزيزًفرصً
التعليمًمدىًالحياةً،لذاًيتمًالتركيزًعلىًمفهومًالتربيةًمنًأجلًالتنميةًالمستدامةً،لتمكينًاألفرادًمنًمختلفًاألعمارًألخذً
مسؤولياتهمًمنًأجلًخلقًمستقبلًمستدامً،لذاًبدأًالعملًوبالتعاونًمعًالمنظماتًالدوليةًالمعنيةًبشؤونًالتربيةًوالطفولةً
علىًتعميقًتأهيلًالمعلمينً،والقيامًبدوراتًللتعليمًالمكثفًلتعويضًالفاقدًالتعليميًالمتحصلًلدىًاألطفال الذينًتسربواًمنً
المدارسًلمددًمختلفةً،أوًلمًيلتحقواًبها علىًاإلطالقً،وذلكًمنًخاللًدوراتًمكثفةًفيًاألنديةًالصيفيةًوفيًأثناءًالعطلً
المدرسيةً،وتطبيقًمناهجًالفئةً(ب)ً،حيثًتمًإعدادًالمعلمينًإعداداًًمتكامالًًللتعليمًالمكثفًوالسريع،وكذلكًأُنجزتًدوراتً
لمعلمينًومدرسينًلتعليمًالتالميذًالمكملينًفيًدوراتًصيفيةًالقتًإقباالًًواسعاًً،وفيًالوقتًنفسهًخضعًالمرشدونً
النفسيونًلدوراتًللدعمًالنفسيًللمتعلمينًالذينًيمرونًبظروفًقاسيةًقدًتؤثرًفيًنفسياتهم وتحصيلهمًالدراسي.
ماًتزالًسوريةًتؤمنًالدعمًالماديًمنًميزانيتهاً،وترحبًباطرادًالتعاونًمعًالجهاتًالدوليةًالراغبةًبالتعاونًالصادقًلتقديمً
الدعمًالماديًوالمعنويًوالتربويً،وفيًالوقتًنفسهًيمكنًالقولًبشيءًمنًالثقةًإنًسوريةًلديهاًمعلمًهوًرأسًمالًالعمليةً
التربويةًيعملًوفقًمعاييرًالجودةً،ويتلقىًالتدريبًالالزمًلحاالتًالطوارئ.

