
ة/ةّالمرافق/مالمعل ّ

ةّ/ةّالمرافق/مالمعل ّأدوار
نةاّخاللّالسّ /ومهامه



اختيارّموفق

ةّ/ةّمرافق/اختياركّأنّتكونّمعلممباركّ 

."ستاجير"دريسّصّفيّالت ّتخص  ّلمّ 

ىّلقدّأتيحتّلكّفرصةّرائعةّلتكونّمؤثراّعل
ميّاألجيالّالقادمةّمنّالمعلمينّالمرافقينّومعل ّ

.  المستقبل

اّمّ ةّتوضيحاّعاق ّرف ّالمّ معروضةتتضمنّال
.قّوأدوارهّخاللّالسنةلوظائفّالمعلمّالمراف ّ

ينّنأملّأنّنلتقيّبكّفيّدوراتّاستكمالّالمعلم
فيهاّيتمّدعوتكّللمشاركةوفّالمرافقينّالتيّس

.لتطويرّمهاراتكّالمهنيةّفيّهذاّالمجال

قةّجاحّفيّعمليةّمرافنتمنىّلكمّالسعادةّوالن ّ
تخص صينال فيّالتدريسّم 



أهدافّعملية
المرافقة

المتخصصّ)مساعدةّالمتدربّ•
علىّالتطورّ( فيّالتدريس

نّواالحترافّالذاتيّوبلورةّوتكوي
.هويتهّالمهنيةّوالشخصية

منحّالمتدربّإحساًساّبالراحة•
.أثناءّدخولهّمجالّالتدريس



ماذاّ
تتضمنّوظائف

المعلم
المرافق
خاللّ
?السنة

ةّ،ّوذلكّلمدةّساع(الستاجير)لقاءّأسبوعيّواحدّمعّالمتخصصّفيّالتدريسّ
.أسبوعيةّواحدةّمسجلةّفيّالبرنامجّاألسبوعيّالمدرسي

لّدرسينّفيّكلّفص-منّقبلّالمعلمّالمرافقّ( علىّاألقل)مشاهدةّأربعةّدروسّ
منّالمهمّإجراءّمحادثةّتغذيةّمرتدةّمعّالمتدربّحولّالدرس،ّفيّأقرب. أكلديمي

.تشاهدتهوقتّممكنّمنّالدرسّالذيّتمتّ

يّاجراءّمحادثةّمعّالمتخصصّف–اجراءّتغذيةّمرتدةّمنتصفّالسنةّالدراسيةّ
انّيجب–التدريسّمنّقبلّالمعلمّالمرافقّوالمديرّوالمتدربّواعطائهّالمالحظاتّ

.تتمّهذهّالعمليةّمنّمنتصفّديسمبرّإلىّمنتصفّيناير

لمتدربّمحادثةّتقييمّختاميةّبينّالمعلمّالمرافقّوالمديرّمعّا–التقييمّالختاميّ
.المهنةوفيّنهايتهاّسيوصيّالمديرّبمنحّالمتخصصّفيّالتدريسّرخصةّمزاولة

.يجبّإجراءّالتقييمّالختاميّبحلولّنهايةّشهرّيونيو



دعم اجتماعي 
وعاطفي

ةّ/ةّالمرافق/أدوارّالمعلم

–دعم تنظيمي دعم مهني
التأقلم في البيئة 

المدرسية

تقييم



ةّ/ةّالمرافق/أدوارّالمعلم

الدعم العاطفي -الدعمّالعاطفي•
.بوصقل الهوية المهنية للمتدر  

لجيد دريس اتعزيز الت  -الدعمّالمهني•
.والمهني للمتخصص في التدريس

ل االستيعاب األمث-الدعمّالتنظيمي•
.سةللمتخصص في التدريس بالمدر

يس لجودة تدر-تغذيةّمرتدةّوتقييم•
س تدريوسلوك المتخصص في ال  

بالمدرسة



ة/ةّالمرافق/أدوارّالمعلم

رشاد، تغذية إدعم، استشارة، 

ة، مرتدة، تقييم، تبادل المعرف

ب، مرشد، م، مدر  زميل، معل  

حارس، قدوة



(وجيهرشادّوالت ّاإل)دائرةّالمرافقةّ- New Teacher Center

:يتضمنّعملّالمرافقةّوالتوجيهّدورةّمنّثالثّمراحل

.وجيهفيّجلساتّالت ّذلكيتم: بخطيطّواإلعدادّمعّالمتدرّ الت ّ-

العملّ/يتمّخاللّالتدريسّفيّالصف: التطبيقّمنّقبلّالمتدرب-
...الطاقمّوأولياءّاألمورّوغيرهمّ،ّمعّالطالب

بيق،ّعلىّعمليةّاإلعدادّوالتطوذلكّ: التأملّاالنعكاسيّالتحليلي-
.رشادفيّجلساتّالتوجيهّواإلذلكتميو



نّوماذاّفيّعمليةّالمرافقة؟مّ 

معلمّ
مرافق

السيرورة

رستاجي

:تستندّعمليةّالمرافقةّعلىّثالثةّجوانب

السنةّخصائصهّواحتياجاتهّفي": الستاجير"المتخصصّفيّالتدريس-1

.االولىّودخولهّعالمّالتدريسّوالتعليم

.قةخصائصهّواحتياجاتهّفيّعمليةّالمراف ّ–المعلمّالمرافق-2

:"لستاجيرا"هاّبينّالمرافقّوؤالعالقةّالتيّيتمّبنا-يرورةّالسّ -3

طوالّعاطفالتواصلّالشخصيّوالثقة،ّاالنفتاحّوالمشاركة،ّاالحتواءّوالت ّ

ةّواألساسّحتي ّنيةّالت ّحيثّتشكلّهذهّالعالقةّالب ّ... عمليةّالمرافقةّوغيرهاّ

.لعمليةّالمرافقةّبأكملها

فقةّيجبّعلىّالمرافقّإبداءّرأيهّّفيّهذهّالجوانبّالثالثةّخاللّعمليةّالمرا

ثّخاللّالسنةّومعرفةّماّإذاّكانّيتمّتلبيتهّاحتياجاتّالستاجيرّمنّحي

.المحتوىّومنّحيثّسيرورةّعمليةّالمرافقة



مسارّمهنةّالمعلمّالمرافق
هلّيثيرّفضولكّعالمّالمعلمينّالمبتدئين؟

هلّتريدّالتأثيرّعلىّالجيلّالقادمّمنّالمعلمين؟

:ةّالمرافقةّللمتخصصّفيّالتدريسّوالمعلمينّالمبتدئينّثالثّمراحليتشملّعمل

:حلةّاالولىرالم

.ساعةّفيّمؤسسةّأكاديميةّلتأهيلّالمعلمين30دورةّتأهيلّللمعلمينّالمرافقينّلمدةّ-المرحلةّأّ،المعلمينّالمرافقين–هينّدورةّالموج ّ 

: المرحلةّالثانية

:يارينممكنّاختيارّاحدّالخّ 

المعلمينّالمرافقينّالمرحلةّبّ\هيندورةّالموج ّ : الخيارّاألولّ

.ساعةّفيّمؤسسةّأكاديميةّلتأهيلّالمعلمين30مرشدينّلمدةّلتدريبّا

مهنيةّّموعاتمج: الخيارّالثاني

- PISGAساعةّفيّمراكزّتطويرّالمعلمين30. مّالمهنيةّمنّالمعلمينّالمرافقينتعل ّموعاتالتدريبّالمهنيّالمستمرّفيّإطارّمج

(.وهيّشهادةّإلزاميةّألداءّدورّالمعلمّالمرافق)مّفيّالمرحلتينّاألولىّوالثانية،ّسيتمّمنحّشهادةّمعلمّمرافقّعل ّفيّنهايةّعمليةّالت ّ

:المرحلةّالثالثة

مهنيةّمنّالمعلمينّالمرافقينموعاتالتعلمّالمستمرّوالتخصصّمنّخاللّمج: مهنيةّمنّالمعلمينّالمرافقينموعاتاالنضمامّالىّمج. أ

كمرشدينّفيّالمهنيةّليصبحواّمختصينّفيّعمليةّتدريبّوتأهيلّمعلمينّمرافقينّوالعملموعاتتأهيلّمرشدينّمنّالمعلمينّالمرافقينّفيّدوراتّالمج. ب
Psagahمراكزّتطويرّالمعلمينّّ

.جميعّتدريباتّالمعلمينّمعترفّبها*



رسومّالمعلمّالمرافقّ\دخلّ

ريرا بتعيينهن يتم تقديم تقأوذلك بعد ،يتم دفع الرسوم للمعلم المرافق ضمن راتبه الشهري
.عليمربيه والت  لوزارة الت  كمرافق

:تاليةيمكن للمعلم المرافق مرافقة حتى ثالثة معلمين خالل السنة ويتقاضى الرسوم ال

من راتبه% 2.4: رسوم مقابل معلم واحد-

%4.8: ني  بل معلمارسوم مق-

%7.2: رسوم مقابل ثالثة معلمين-

يمكن للمعلم الواحد مرافقة حتى ثالثة معلمين خالل•

السنة الواحدة



شروطّتعيينّالمعلمّالمرافق

ةيتم تعيينه من قبل مدير المدرسأن •

ن يكون حاصال على شهادة تدريس ورخصة تدريسأ•

عليموالت  ةيربعليم وان يكون مسجال في جهاز الت  قة في سلك الت  ان يعمل خالل سنه المراف  •

نفس فيريس وص في التدتخص   مفضل ان يكون المعلم المرافق من نفس موضوع تخصص الم  •
المرحلة التعليمية

ربع سنوات في سلك التعليم على األقل أة قدمي  أن يكون صاحب أ•

لمعلمين هيل اأيكون قد تسجل لدورة تأوهيل المعلمين سابقا أن يكون قد شارك في دورات تأ•
المرافقين 

ةن المرافققة ان تكون حتى وظيفة ثانية في مدرسته وال يقبل ان تكويمكن لوظيفة المراف  •
كوظيفة ثالثة للمعلم المرافق

ن يكونوا معلمين مرافقينأو نائبه أةال يسمح لمدير المدرس•



:ةّلشخصيةّالمعلمّالمرافقالمواصفاتّالمثالي ّ

له  هو:قالمعلمّالمراف ّ ةز ويحظى بتقدير طاقم معلمي المدرسممي  ،محترف،م، معلم مهنيرجل تربية، معلم م 

دريس اء هيئة الت  ع المعلم المرافق بمكانة رفيعة بين أعضيتمت  حيث –المعلمّالمرافقّيحظىّبتقديرّطاقمّمعلميّالمدرسةّ
مساعدة المتدرب في اندماجه في المدرسة في مختلف المجاالتذلك من نه يمك  ؛ كي واإلدارة

لك رسالة تربوية ولديه شغف بالعمل مع المعلمين المبتدئين ويرى بذ-وجيهّالمعلمّالمرافقّّملتزمّبعمليةّالمرافقةّوالت ّ
ومهنية ويؤمن بتنمية وتعليم المعلمين الجدد وملتزم بعملية استيعابهم

لهم، معلم مهني محترف ومميز وال–المعلمّالمرافقّهوّمعلمّمهنيّ يؤمن ذيلديه تجربه مهنية غنية، رجل تربية، معلم م 
مجاالت الشخصية والتجديد التربوي في مختلف الطورأملية لمواكبة الت  ت  البأهمية التطور المهني المستمر ولديه القدرة 

.والتنظيمية

ياضة البدنية ئ باستثناء تخصص الربتد  ال يشترط ان يكون المعلم المرافق من نفس تخصص المعلم الم  : مالحظة**



تبحثّعنّموادّنظريةّفيّموضوعّالمرافقةّالمهنيةّوعنّبرنامجّتأهيلّالمعلمينّهلّ
المرافقينّالسنوي؟

لزيارةّموقعّالمعلمينّالمرافقينّانتّمدعوّ 

بخطه سنوية للتعامل مع المعلمين الجدد؟هل انت معني  •

هل تبحث عن مخططات لمشاهدة دروس تعليمية وتغذية مرتدة؟•

وراق عمل لتوثيق عملية المرافقة؟أة وهل تبحث عن مواد نظري  •

تيعاب المعلمين الجدد؟هل تبحث عن  أفالم قصيرة في موضوع المرافقة واس  •

.المعلمينّالمرافقينهذه المواد وغيرها متوفرة في موقع •



עידית ברק/כנפיים

براكعيديت\اجنحة 

אל תספרו לי 

ال تسرد لي 

שכדי לעוף 

كم هو مهم ان احلق

כל מה שצריך 

كل ما هو مطلوب

זה זוג כנפיים

جناحين 

אם רוצים לפרוש כנף

اذا اردنا ان نفرد جناحينا 

יש לדאוג

علينا ان نهتم 

.שיהיו גם שמיים

ان تكون هنالك سماء

داالشةوليدّ. ترجمةّد

ن مع خالص شكرنا وتقديرنا لكم المعلمين المرافقي
م المساحات التي تفتحوها يوميا اما\على الفضاءات 

المعلمين الجدد

ה  /בהערכה ותודה על השמיים שאת
ת יום יום למורה המתמחה/פורש


