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Landscape in the United Arab Emirates
Abstract
One of the goals of the United Arab Emirates (UAE) is to be the centre
of excellence in both education and research in the Middle East.
Radical educational reforms

have

been introduced with

substantial

governmental support provided to ensure that the essential standards
of quality are met in terms of teacher professional development (TPD) as the
country transitions to a knowledge-based economy. Given UAE’s unique
demographic landscape, it is of great interest to map the evolving TPD
landscape in the country from its historical beginnings to the current
initiatives being done and future initiatives being conceptualized in
government and private schools. The paper focuses on TPD in the following
areas: early childhood, special education, educational leadership, health and
physical education. The resulting shifts in the UAE educational landscape as
a function of the pandemic across these specific disciplines are discussed.
The

impact

on

field

experiences

among

preservice

teachers and the continuous professional development opportunities for inservice teachers are further explored. Moreover, the authors will touch
on some best practices and challenges in providing TPD in the UAE, in light
of stringent quality assurance systems in teacher education. It is argued that
there is a lack of centralization by way of a cohesive framework that
effectively structures the implementation of a TPD model that is aligned and
customized to the needs of its stakeholders. This provides a unique
opportunity for educators to chart their own roadmap and collectively
define the evolving educational landscape.
Keywords: teacher professional development in UAE, teacher
training in the UAE
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Introduction
The United Arab Emirates (UAE) is a young country, having only been
amalgamated into seven sheikhdoms in 1971, namely: Abu Dhabi (the
country’s capital), Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm al Quwain
and Ajman. The nation has had unprecedented economic growth – from
being an unknown backwater in the Middle East to being one of the world’s
wealthiest financial hubs – owing to its being an oil-rich country (Boyle,
2012). Similar to other countries in the Gulf Cooperation Council (GCC)
region (inclusive of Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Oman), UAE is
gradually transitioning into a knowledge-based system, with a greater focus
on building the capacity of its citizenry and developing human capital
(Alsharari, 2018; Alghamdi, 2014).
The UAE’s Minister of Education stated: “We want to move from an
economy based on oil to a new economy based on human knowledge”
(Ministry of Education, 2017). This is evident in UAE spending as much as
20% of its national budget (approximately 2.7 billion USD) on education
(Gobert, 2019), with investment channelled to science, technology,
innovation, research and development (Ahmed & Abdalla Alfaki, 2013). An
International Monetary Fund (IMF) report in 2017 indicated that the
expenditure of UAE on public education was greater than in other
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) country
(Bibolov et al., 2017).
The transformation from the country’s “humble educational origins
in palm frond huts in the early twentieth century” (Gallagher, 2019a, p. 1),
with an imam attached to the local mosque serving as the informal teacher,
to being an international satellite host to world-class higher educational
institutes such as New York University of Abu Dhabi (Mahani & Molki, 2011)
and Sorbonne University (Gallagher, 2019a). These examples are a
testament to the rapidly evolving educational landscape of the country.
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and research excellence in the Middle East” (Alsharari, 2018, p. 366) is worth
a closer examination, particularly in reference to how teacher professional
development (TPD) has developed, and continue to grow, in just over 50
years since the federation was established. Despite said goal, researchers
observed that “there is no national plan or coordinated strategy as such to
develop the UAE as an education hub” (Fox & Alshamisi, 2014, p. 67), which
the authors of this article contend has been exacerbated by the COVID-19
pandemic. This constantly evolving academic terrain brings both a challenge
and an opportunity for researchers, scholars, and practitioners to define and
map this evolving educational landscape.
In this paper, the authors ascribe to the definition of TPD as a
continuum that begins from preservice teacher education to the early years
of the novice teacher, all throughout the rest of their teaching career
(European Commission, 2010; Livingston, 2012; Niemi, 2015).
The paper is divided into the following sections: (1) Contextual
factors in UAE’s educational system; (2) a historical overview of TPD in the
UAE; (3) continuous professional development opportunities and graduate
programs for in-service teachers; (4) mapping TPD across specializations and
the impact of COVID-19, specifically in the following areas: (4a) Early
childhood, (4b) health and physical education, (4c) educational leadership,
(4d) online field experiences for preservice teachers; (5) TPD case study in
special education, and finally, (6) conclusion, which charts a roadmap for the
future of TPD in the UAE.
Contextual Factors in UAE’s Educational System
UAE’s educational system is divided into six sectors (Gallagher, 2019a):
1. Early childhood education: from birth to 4 years;
2. Kindergarten 1 and 2: from 4-5 years of age;
31

3. Cycle 1: 6-11 years old (Grades 1-5);
4. Cycle 2: 12-14 years old (Grades 6-9);
5. Cycle 3: 15-17 years old (Grades 10-12);
6. University/college: 17+ years
Emirati citizens do not have to pay for their education if they enrol in
government schools (referred interchangeably in this paper as public, or
state-funded schools) from infancy to adulthood. However, non-nationals
who obtain a grade of A in Arabic, English, and Mathematics, and thus are
categorized as distinguished students, have the option to enrol as fee-paying
students in government schools so long as Emirati citizens still comprise 80%
of the student population (Gallagher, 2019a).
Given this figure, it is important to point out that as of 2018, Emirati
citizens constitute only 11% of the estimated population of 9.54 million in
the country (Global Media Insight [GMI], 2018), with an exceptionally large
international transient community (over 200 hundred nationalities) of
migrant and expatriate workers (Stephenson & Rajendram, 2019) and South
Asians making up nearly 60% of the population (GMI, 2018). This contributes
to a highly multicultural, multi-ethnic, and multilingual society (Al Qasimi,
2017), especially in Abu Dhabi where national citizens comprise only 19% of
the population (Statistics Center of Abu Dhabi, 2020) and in Dubai, where
only around 8% of the population are Emirati nationals (Dubai Statistics
Center, 2020). This is worth highlighting since other Emirates may not have
a similar population distribution, with a greater concentration of ethnic
diversity in the Emirates of Abu Dhabi and Dubai. In other words, such
regional differences have an impact on the preponderance of private versus
public schools, depending on where one lives in the UAE.
Moreover, the demographic imbalance has implications when it
comes to the hiring and recruitment of teachers coming from outside of the
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(Gallagher, 2019b). While there are around 36% Emirati teachers in public
schools, there is only 0.3% of Emirati teachers in the private school sector
(Statistics Center of Abu Dhabi, 2017), indicative of a reliance on nonnational teachers (Gallagher, 2019b).
Migrant and expatriate workers in the UAE bring their families and
children with them, resulting in the country having the largest number of
immigrant students as seen in a recent report by OECD (2020). Given the
restrictions when it comes to enrolling in government schools, fee-paying
private schools have increased over the years (Arabian Business, 2017) to
respond to the needs of the growing international community, especially in
Abu Dhabi and Dubai where private schools are found to outnumber public
schools. The increasing number and diversity of private schools that cater to
the student population necessitated the formation of government
regulating bodies to ensure that all schools meet quality educational
standards. The Knowledge and Human Development Authority (KHDA) and
the Dubai Schools Inspection Bureau (DSIB) were established in Dubai in
2006 and 2007, respectively, to oversee the private school sector. The Abu
Dhabi Education Council (ADEC) – now referred to as Abu Dhabi Department
of Education and Knowledge (ADEK) – spearheaded the transformation of
the public-school sector in 2005. ADEK was disbanded and re-amalgamated
as part of the UAE Ministry of Education (MOE) in September 2017
(Gallagher, 2019a) in attempts to launch a more unified educational system
to standardize teaching and learning (Tamim & Colburn, 2019).
This objective to consistently improve the quality and raise the
standards of education have resulting consequences when it comes to initial
teacher training and continuous professional development in the country.
This becomes even more urgent in light of UAE’s performance in
international standardized tests. The UAE first started participating in
international standardized testing - specifically, the Program for
33

International Student Assessment (PISA) and International Trends in
Mathematics and Science Study [TIMSS] in 2009. This immediately became
part of the National Agenda for Education with the overarching goal of being
among the top 20 countries internationally in PISA by 2021 (Vision 2021).
However, recent results from PISA 2018 revealed how students in the
UAE scored lower than the OECD average in reading, mathematics, and
science (OECD, 2019), leading scholars to note “that much has been
achieved, but much still needs to be done” (Gallagher, 2019a, p. 2). Given
how said targets in education are now considered to be a significant part of
the country’s national priority (KHDA, 2017), there has been an increasing
sense of urgency to massively train teachers to meet these demands.
A Historical Overview of TPD in the UAE
The educational system of UAE was developed in large part through
extensive international consultation: first with the assistance of Egyptian
educators in 1973, then with experts from Canada and the United States of
America providing direction by way of curricular models in the 80s and 90s,
and Singapore’s National Institute of Education (NIE) helping set up the
country’s first teachers’ college in 2007 (Gallagher, 2019a).
Throughout its development as a country, there has been a constant
push-and-pull between quantity (increasing the number of local teachers)
and quality (meeting international professional standards) – not to mention
the push-and-pull between Emiratization (as part of developing the
country’s national identity) (Gallagher, 2019a), and the need for
globalization (also part of the government’s objective to develop futureready global citizens to meet 21st century learning needs) (Al Kaabi, 2020).
Hence, it is interesting to examine how TPD has evolved in light of this
tension brought about by competing demands.
Historically, the Arabic-based Egyptian model is characterized by a
largely teacher-directed, didactic approach that is still being practiced in
34
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force in 1970s and 1980s, there was a need to recruit teachers from Jordan,
Lebanon, Palestine, Syria (Gallagher, 2019b), who were found to be largely
untrained when it comes to pedagogical knowledge, resulting to poor
learning outcomes of the student population (Ridge, 2010). This issue is
compounded by the need to boost the number of Emirati teachers,
perceived to be crucial in instilling national and ethnic pride (Gobert, 2019).
Gardner (1995) reported that, in order to increase the numbers of local
teachers, the only requirement at the time was a secondary school
certificate for nationals who indicated a desire to teach in government
schools: neither a college degree nor a teacher training course were
mandatory. This issue was only addressed when United Arab Emirates
University (UAEU) began training teachers in 1977, effectively serving as the
“major provider of preservice teacher education to nationals” (Gardner,
1995, p. 294).
Other teacher-training institutes have started developing in late
1980s in response to the growing demand for teachers, specifically: the (1)
Higher Colleges of Technology established in 1988 with Canadian
consultants, (2) Zayed University established in 1988, which offers an
American style education, and (3) Emirates College for Advanced Education
established in 2007, with Singapore’s NIE providing training (Gallagher,
2019b). This pivot is brought about by the country’s desire to emulate
international standards from countries that score high on international
standardized testing such as Singapore (Gallagher, 2019a), resulting in a
massive reorientation of teacher preparation programs. There was also a
move from a purely Arabic medium of instruction to a bilingual (Arabic-andEnglish) instruction in government schools (Badri & Al Khaili, 2014),
necessitating a recruitment of more Anglophone teachers to meet this
demand (Gallagher, 2019b).
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All these changes resulted in a radical movement from a teacherdirected pedagogical approach to a more reflective practitioner model that
puts a premium on evidence-based approaches and establishing a theorypractice nexus. However, it is to be noted that senior in-service teachers still
largely practice the former (see Ridge et al., 2017), whereas preservice
teachers are now being taught the learner-cantered approaches. A
consequence of this is the reported “misunderstanding and resistance”
(Gallagher, 2019b, p. 133) experienced by teacher candidates as they engage
in their practicum or field-based attachments.
A study on beginning teachers in the UAE (Ibrahim, 2012) revealed
that new Emirati teachers lack requisite support and mentorship for them to
be able to effectively carry out their tasks: “Beginning teachers are left to
sink or swim and consequently, go through a hard survival stage; they are
given heavy workloads, asked to teach challenging pupils and expected to
work individually without asking for help” (p. 547). Evidently, there is a
pressing need for mentors whose philosophy and pedagogies are aligned
with the more constructive approaches received by novice teachers as part
of their preservice education, and the need for continuous professional
development and further learning for in-service teachers.
Continuous Professional Development Opportunities and Graduate
Programs for In-service Teachers
With the growing number of teacher-training institutes that have
developed over the years, there is now access to furthering one’s
qualification and professional growth as an educator. Among government
teachers, three weeks at the beginning and end of two teaching semesters
are reserved for mandatory professional development (Gallagher, 2019b),
with teachers able to select from an array of available courses.
However, recent OECD (2020) survey results indicate that TPD in the
UAE primarily consists of stand-alone courses or seminars which teachers
frequently attend by themselves, divorced from their specific school context
and lacking in thematic structure or coherence.
36
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less than 3% of teachers reported to have a Master’s degree (Badri & Al
Khaili, 2014). UAEU still takes leadership in this regard, being one of two
institutions (British University in Dubai being the second one) offering incountry Doctorate in Education programs (Gallagher, 2019b), and the only
institution to offer a Master of Educational Innovation in the whole country.
In Abu Dhabi, ADEK led professional development initiatives until
2016 when it was subsumed under the MOE, which aimed to standardize
initiatives across the different Emirates. To provide equity of access to TPD
opportunities, MOE has established a state school for TPD in the smallest
Emirate in the country, Ajman, which is accessible to many teachers
throughout the UAE (Gallagher, 2019b). Despite this, the provision,
effectiveness, and evaluation of TPD remains largely unexplored in the
smaller Emirates. For example, while teachers in Abu Dhabi are expected to
spend 90 minutes per week on compulsory TPD since 2009, usually
conducted by a Head of Faculty from a Western school system (Blaik Hourani
& Litz, 2018; Dickson et al., 2015), it is not clear whether this practice has
been uniformly established across the other Emirates.
Despite this unevenness in policy implementation, it is worthwhile to
note that the OECD’s (2020) Teaching and Learning International Survey
(TALIS) results revealed that “teachers in the UAE report mostly positive
experiences with their professional development” (p. 66), indicating a
satisfaction with the training they received, with reports of positive impact
on their teaching practice.
Thus, it would be instructive to examine in closer detail what is
happening across certain areas of specializations. These are selected
specifically as they represent an overview of the areas that the country
considers to be a priority. Moreover, the impact of COVID-19 across said
specializations has likewise been explored.
37

Mapping TPD Across Specializations and Resulting Shifts in the landscape
due to COVID-19
When the COVID-19 pandemic started in 2020, the Prime Minister of
the UAE, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum announced:
“Schools are closed, but education will never stop. The UAE is the wellequipped nation for smart learning” (Emirates 24/7, 2020). Evidently, there
are concerted efforts from the country’s leadership to reassure the public
regarding the state of education: from the parents to their children, school
leaders to teachers, staff and administrators alike.
The MOE announced the school closure on March 8, 2020 for K-12
and university level in all emirates. This step has been taken all over the
country to maintain the safety of students and enhance the protective
measures to control the outbreak of the COVID-19 pandemic. Nursery
schools have been closed all over the country until further notice
(Government’s Efforts, 2020).
In order to successfully navigate the rapid transition to a fully online
learning platform, MOE has taken measured steps to address the needs of
teachers and school leaders to make the online learning process more
meaningful and engaging. A distance specialized training was implemented
for one week to more than 25,000 teachers and administrators in public
schools, in addition to more than 9,200 teachers and administrators from
private schools (Government.ae, 2021). MOE provided guidelines for
teachers, administrators, and parents on how to manage students’
behaviours while going through distance learning. KHDA in Dubai launched
an e-learning platform to promote online classes for school students during
the pandemic outbreak.
More importantly, the Al Qasimi Foundation began collecting
pertinent data starting in April 2020 to determine the impact of COVID-19
on education in the UAE (Erfurth & Ridge, 2020). There were approximately
38
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administrators in public and private schools. Results indicated that despite
the official directives mentioned above on training conducted to teachers in
both public and private schools – the administrators, teachers, parents, and
students who were part of this study reported receiving little training on
distance learning – yet they claimed to feel relatively well-prepared to meet
the demands of online education. It was also found that work and school
days have become more stressful for educators and learners, and this is even
made more salient for working parents coming from disadvantaged
socioeconomic backgrounds.
Concerted efforts were done by the government to address the
economic disparity made even more glaring by the sudden shift to online
learning and to meet the needs of the vulnerable sectors of the community
who may not have laptops or reliable internet connections. MOE has
distributed 50,000 PCs and laptops to students from grades 5 to 9 in 151
public schools to support them during distance learning and offered an
initiative to provide free internet service on mobile phones of UAE nationals
and residents. This free service was provided only to two categories of
students: low-income students who do not have home internet service and
those who stay in remote areas with no home internet service.
Ras Al Khaimah (RAK) has a network of four charity schools offered
free of charge to expatriates who cannot otherwise afford an education.
There are similar charitable educational institutions known as the National
Charity Schools in Dubai, Sharjah, and Ajman (Juma Al-Majid Center, 2020).
All these charity schools collectively reach around 11,000 disadvantaged
students. During the pandemic, the charity schools distributed 850 laptops
to families in RAK who lacked resources, and worked with MOE to provide
internet packages to families who had limited means (Erfurth & Ridge, 2020).
Similar drives to meet technological needs have been initiated across the
different Emirates (Nasir, 2020).
39

It is important to point out, however, that meeting the infrastructure
needs is only one part of distance learning. Erfurth and Ridge (2020) cited
other challenges including the difficulty in enforcing student attendance and
engagement, lack of parental involvement, and weak or inconsistent
internet connections, just to cite a few.
During the 2021/2022 school year, the educational system in UAE
adopted a flexible framework. The blended learning has been adopted (70%
physical attendance in schools and 30% online learning) for K-12 public
schools. Private and international schools provided parents the option to
have either a face-to-face learning or fully online learning mode, depending
on family resources and children’s needs and abilities. Policies and
instructions related to classroom density were put in place to comply with
health regulations and there was greater flexibility of the school schedule
based on individual students’ needs. A HyFlex teaching modality (hybrid
flexible course format that combines face-to-face and online learning as an
instructional approach) was introduced to higher educational institutions
such as the UAEU whereby the course instructor can simultaneously work
with university students who are physically attending the class and those
who have opted to attend the class remotely.
The following sections now highlight how TPD has evolved across
specific fields of study and the impact of COVID-19 on the following: (1) early
childhood, (2) health and physical education, (3) educational leadership, and
(4) online field experiences for preservice teachers.
Early Childhood TPD and Impact of COVID-19
In the UAE, according to federal law, the compulsory school age for
students is six years (MOE, 2021). Official statistics show that the uptake of
preschool care (age 4-6) is very high, at 97% (Vision 2021). All education and
care providers for the early age range are licensed and inspected; however,
the distinction within ‘early childhood’ between education and care remains
evident. The very early age range of birth to four is, by necessity, more
characterised as care than education.
40
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(AD ECA), a governmental organization established in 2019, worked
alongside partners such as the MOE, Sharjah Education Council and ADEK to
offer training opportunities such as the Nursery workers training program:
“Improving Today for a Better Tomorrow.” This program offers up to 100
hours of free training for those working in nursery settings, with the ultimate
aim of upskilling the existing workforce. AD ECA further aims to “increase
the number of high-quality early childhood development related education
and professional development opportunities that are available and
accessible to practitioners” (AD ECA, 2021, n. p.).
Degree programs in early childhood education (ECE) are offered by
three federal institutions in the UAE: UAEU; Higher Colleges of Technology;
and Zayed University. Students who graduate from these programs are
qualified to teach in settings with children aged up to eight years. All of the
programs include courses on general education, special education, early
childhood and a practicum or student teaching course. The programs offered
by the three federal institutions are broadly comparable, in content, to those
taught elsewhere in the region and internationally. In addition to the three
main higher education providers in the UAE, private institutions have begun
to enter the market. These universities tend to be branch campuses of
international universities. For example, Middlesex University in Dubai, which
is a branch campus of a UK university, offers a Bachelors of Arts program in
Early Childhood Studies. These programs do not, however, qualify graduates
to teach in the UAE.
The College of Education (CEDU) at the UAEU offers a creative
curriculum within the undergraduate program (BEd) in ECE. Some of the ECE
courses offered include health and care; planning and implementation of
ECE curriculum; assessment; family, community, culture; early childhood
development and learning; children’s play; science education for young
children; and early childhood learning environments. The students who are
41

registered on the ECE program undertake a variety of teaching experiences
which culminate in an entire semester spent in early childhood settings. In
addition to the curriculum, students are offered additional workshops
delivered by specialists aimed at preparing them for a career in teaching.
Some of these workshops include preparing for the early childhood
classroom offered by MOE and working with children with autism.
Moreover, the CEDU Teacher Education Committee organizes events
in which student teachers, the teachers who work with them in school,
school principals and faculty are invited to attend a two-day conference
including workshops and symposia. The purpose of this yearly event is to not
only provide additional training from the field for student teachers but to
continue to build effective partnerships and provide additional training for
cooperative teachers. In addition, CEDU have an ECE laboratory to support
students, schools and community with high quality early childhood care and
educational experiences. For example, local kindergarten school children
and teachers are often invited to celebrate the ‘International Day of the
Child.’ The ECE laboratory also acts as a hub for students to carry out microteaching sessions as they design effective, caring, and safe learning
environments for children.
Teachers working with MOE, SEC, and ADEK, have a mandatory
requirement of 30 hours of professional development yearly, which is
provided through the employers and individual schools. These sessions are
held in the week before the start of each term, when teachers are required
to be in school without students in attendance. Recently, private institutions
have begun to offer short TPD courses to meet the needs of those working
in private early years settings. These range from half day courses through to
a one-year diploma of 120 hours. Until now, there has been no formal
evaluation of the effectiveness of such PD sessions.

42

Vol.(46), Special issue - February 2022

Rhoda-Bacsal et al.
International Journal for Research in Education- UAEU

Mapping the Evolving Teacher Professional Development
Landscape in the United Arab Emirates

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلة الدولية لألبحاث التربوية

International Journal for Research in Education

UAEU

Vol. (46), Special issue - February 2022

The pandemic necessitated radical and unprecedented changes in
Vol.(46), Special issue - February 2022

International Journal for Research in Education- UAEU

2022 ) عدد خاص – فبراير46( المجلد

the way that ECE teachers had traditionally been trained in the UAE, as in
many places globally. Students engaged in teaching practices have been
completing this through online teaching platforms such as Microsoft Teams
and Google Meet, while university professors make use of Blackboard
Collaborate Ultra and Zoom.
Such a rapid and unexpected change in teaching delivery mode
resulted in a sharp learning curve for teachers across the Emirates and could
be considered to have been especially challenging for early years
practitioners, who would usually focus on play-based learning in a face-toface context. To meet the needs of the teachers, TPD opportunities for ECE
during the pandemic increased exponentially as the scope for online
sessions became clear, with online environments enabling many more
attendees at training courses than ever before. For example, the Abu Dhabi
Early Childhood Authority in partnership with the MOE and ADEK launched
the ‘Takween’ meaning ‘formation, building or preparing’ initiative during
Summer 2021. The Takween program was aimed at parents, children, and
importantly carers/teachers of young children and consisted of more than
146 hours of online training courses, provided free of charge.
Health and Physical Education (HPE) TPD and Impact of COVID-19
The MOE has designed a new Health and Physical Education (HPE)
curriculum1 given overwhelming research evidence pointing to the
importance of physical education. This became operational in January 2017
to meet the needs of students across all government schools. In line with
Vision 2021, the curriculum is meant to meet internationally recognized
standards and delivered from K-12. The new curriculum includes a wide
range of physical health and well-being and sports science methodologies
that are cascaded to teachers through ongoing TPD efforts.

1

See: https://www.moe.gov.ae/En/MediaCenter/News/Pages/sport.aspx
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There is an evident shift from old traditional methods to a new highlevel system that encompasses a whole range of skills and development
areas. A clear curriculum supported by a solid infrastructure is in place to
facilitate its success so that the curriculum implementation will prove to be
beneficial for all students. Parental engagement is a key element to the
success of the new curriculum as students need to be encouraged to form
positive lifestyle choices and develop healthy habits that they will carry with
them into the future.
To this end, MOE has exerted considerable efforts to prepare
teachers to teach the brand-new curriculum. More than 500 HPE trainees
attended training in different venues across the country, including the new
Teacher Training Centre in Ajman. The half-day training session included the
themes of the new HPE Curriculum, instructions on how to follow a lesson
plan set by MOE, preparation of fitness assessment, and a range of
implementation strategy sessions. Given that this is a fairly-new initiative,
there is still limited information as to its efficacy. However, the launch of the
new curriculum that entails greater parental involvement, paired with
ongoing TPD hosted by MOE, demonstrates nascent but laudable efforts to
improve HPE in the country.
The very nature of HPE is predicated upon hands-on experiences and
physical participation, and thus had been adversely affected by the COVID19 pandemic. A very important aspect of teaching was now limited, and even
removed; hands-on physical activities in the gymnasium and outdoors are
not permitted. While individual activities were probably not as difficult to
teach online, team activities had to be discontinued due to COVID-19
restrictions. Teachers needed to work closely with parents, attend TPD
organized by their respective institutions, and consult experts and
international organizations to come up with new ways of engaging their
students that will make PE functional and fun. An example of this is the
Society of Health and Physical Educators (SHAPE), an international
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that are aimed to meet the needs of teachers, students, and parents. SHAPE
had to quickly revise its international HPE standards and developed the
COVID-19 Resources for Health and Physical Education, which gets updated
often, is accessible online1 and is likewise shared with undergraduates
enrolled in HPE at UAEU.
Educational Leadership TPD and Impact of COVID-19
The role that school leadership plays in nurturing educational
systems cannot be understated. According to TALIS 2018 results (OECD,
2020), principals in the UAE are, on average, 49 years old – lower than
average when compared to other participating OECD countries. Moreover,
UAE is said to be one of the countries with the highest share of principals
holding a doctoral degree (10% of principals compared to the average 3% in
the OECD). Seventy-two percent of school leaders (compared to OECD
average of 54%) reported completing a course in school administration or
training for principals, 68% (OECD average 54%) claimed to have taken an
instructional leadership training program before assuming the role of a
school principal, and an outstanding 99% of principals (OECD average 99%)
claimed to have attended at least one TPD activity in the year prior to the
survey.
The highly encouraging TALIS results may be due, in part, to
initiatives meant to improve school leadership, such as ‘Kafa’at’ (an Arabic
word that means competence or someone of high qualifications), which is
developed to empower the school leaders and evaluate leadership skills to
determine areas for improvement, enabling school leaders to move to the
next level in their professional development. Another initiative is ‘The New
Leader’ meant for the senior leadership team in school (e.g. Principals and
Vice-Principals). It consists of training sessions on school leadership skills
1

https://www.shapeamerica.org/covid19-resources.aspx
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with presentations on best practices from school leaders in the UAE and
from outside the country. Moreover, UAE has instituted the School
Leadership Development Plan for Licensure (MOE, 2020), which has four
standards as pillars for school leaders’ development and evaluation:


Standard 1: professional and ethical leadership refers to the leaders’
capacity to make equitable and ethical decisions in implementing
professional standards and accountability across the entire school
community;



Standard 2: strategic leadership has to do with the leaders’ capacity to
facilitate the development and implementation of the school vision,
mission, goals and performance management strategies;



Standard 3: educational leadership refers to the leaders’ capacity to
optimize learning and the personal development of all students by
leading developments in curriculum, pedagogies, and assessment; and



Standard 4: operational leadership asserts the leaders’ capacity to
foster the success of all students and staff by optimizing the use of the
school’s financial, human and physical resources.

These four standards are aligned with the leadership framework that
is comprised of four proficiency levels: from emerging, to experienced, to
accomplished leader, until one reaches the final stage which is the executive
leader, with a variety of evaluation criteria determined by MOE. Some of the
criteria include developing initiatives that are meant to address the needs of
the local community and are explicitly aligned with the ministry and school
goals, demonstrating a level of mastery in using educational apps, achieving
“Exemplary” for E-safe digital school and attending TPD regularly to upgrade
their skills. During the pandemic, there was a massive focus directed towards
the establishment of an “e-maturity framework.” This refers to empowering
school leaders, teachers, and students with relevant digital and
technological skills, to transition more effectively to smart education in
government schools. School leaders are evaluated in their capacity to
demonstrate a high level of e-maturity in their schools through the use of
46
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effective digital platforms in delivering the curriculum content and in
engaging their learners.
To facilitate a robust TPD for school leaders, the Emirates School
Establishment (ESE) has come up with a ‘core training’ whereby school
leaders are trained by schools’ cluster managers and are then expected to
cascade this training to other key leaders and school teachers. Moreover, in
the beginning of each semester, school leaders are obligated to attend a
week-long TPD supervised by the office of training and development as
organized by the ESE, in cooperation with MOE.
A recent study conducted in the UAE by Litz and Scott (2017) with
130 participants (27 principals and 103 teachers) indicated that there is an
urgent need for school leadership to be distributed among the various levels
of education and that “teachers should be given a stake in the outcome in
order to empower and motivate them to engage in the change agenda” (p.
584). While instituting widespread educational initiatives are well and good,
there is also a need for “flexibility, contemporary and contextualized
models” (Litz & Scott, 2017, p. 584) that are culturally-relevant and attuned
to the unique needs of schools across the seven Emirates.
COVID-19 has predictably impacted school leaders who needed to
manage the needs and expectations of their teachers, the students and their
parents, and administrative staff. Specifically, the school leaders had to
create their own schools’ policy following MOE regulations for digital
schools. Given these increasing demands, MOE initiated timely TPDs related
to “health/safety and well-being” specifically for school leaders during this
period.
Despite the rapid transition to remote learning, school leaders are
reported to be confident in the way the pandemic has been managed in the
UAE, particularly with the increase in digital infrastructure and sanitation
measures to follow health protocols, and the number of staff to cover hybrid
classes and address quarantine and isolation periods in schools (Rizvi, 2021).
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Online Field Experiences for Preservice Teachers
The CEDU Field Experiences Office (FEO) endeavoured to provide
opportunities for virtual practical experiences during the pandemic to help
teacher candidates graduate according to their degree schedules and join
the educational field in close coordination with MOE. The CEDU FEO offered
several online workshops conducted by experts in the educational field to
help teacher candidates acquire skills that will enable them to make use of
technology in their future teaching practice. By the end of their online field
experiences, teacher candidates are expected to show a mastery of the
content and educational methods using relevant software and electronic
educational platforms as well as manage students’ behaviours effectively in
a remote setting.
The candidates should likewise manage basic classroom procedures,
demonstrate sound discussion and questioning techniques, and design and
implement online lesson plans in an engaging and effective manner. Teacher
candidates are supervised remotely by the CEDU faculty members, who
provided continuous constructive feedback and addressed administrative
challenges and issues related to distance learning.
TPD Case Study in Special Education: Overview of challenges, a case study
of effective TPD, and impact of COVID-19
Research in the UAE indicates that teacher training is currently not
sufficient to meet the rising academic and socio-emotional demands of
students of determination or students with special educational needs and
disabilities (SEND) (Elhoweris & Efthymiou, 2020). In 2017, there was an
explicit mandate to shift the nomenclature from people with disabilities to
using the term people of determination (POD) or the determined ones, which
was enforced in 2017 across the entire country (Government.ae, 2017). This
suggests that students of determination are perceived as active agents of
change and involved in their own education rather than passive recipients
to interventions being done on them by educators and professionals.
48
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In 2016, the MOE launched TPD initiatives linked to licensure to more
than ten thousand schoolteachers, principals, and other school
professionals. Moreover, the MOE offered a number of PD programs
beginning in 2017 to enhance general and special education teachers’
competencies in teaching students of determination. This includes programs
related to inclusive practices including behaviour management, developing
individualized educational plan, being more familiar with the characteristics
of individuals with special educational needs and the existing inclusion
policies in the country, among others. Additionally, more specialized training
programs were offered to special education teachers on assessment
batteries. However, most of these training courses or workshops followed
the traditional type of professional development using a didactic approach
in the content delivery. Teachers shared that these training programs
provided by MOE, as part of the School for All initiative, focused more on the
theoretical knowledge rather than the practical skills required to implement
inclusive practices successfully in their classrooms (Sheikh, 2018).
While UAE teachers are found to be generally supportive of inclusive
education, they still feel ill-equipped to teach students of determination
(Alborno & Gaad, 2014). Alborno (2013) further reported that UAE teachers
do not have the training on technology integration for students with SEND.
The implication is that teachers do not necessarily demonstrate a lack of
willingness to work with students with disabilities, but that they lack
customized and individualized training, and thus are subsequently not as
effective in working with students of determination.
A Case Study of Effective TPD in Gifted and Talented Education
UAE has always regarded gifted and talented education to be one of
its key priorities, along with the development of a first-rate education
system. In Bautista et al.’s (2015) article, the authors noted that there are
several features that define “high-quality” (p. 323) TPD as evident in
Singapore’s model: (1) TPD deals with a specific subject matter and
49

connected to classroom practice, (2) ongoing and intensive, (3)
opportunities are provided to teachers for active learning, (4) encourages
collective participation amongst teachers across and within schools, and (5)
coherent with teachers’ needs and interests, and aligned with school and
national priorities and goals.
It is the authors’ contention that the recent two-year TPD conducted
by UAEU’s SPED department, done in collaborative partnership with ADEK,
fit all the criteria above. This TPD on teaching gifted learners was
conceptualized after several meetings between ADEK and the core faculty
members of SPED so that the training program was specific and directly
connected to classroom practice. The TPD was designed to be learnercentred by faculty experts from SPED and was subsequently reviewed by two
international experts for further feedback and inputs. The program was
proposed in 2016 but was only implemented in 2018 to ensure its structural
cohesiveness and flow.
The TPD consisted of ten workshops, which were grouped into three
major themes: (1) higher order thinking skills, (2) best practices in gifted
education, and (3) curriculum differentiation for gifted and talented
learners. Participants were in-service teachers who are teaching from
Grades 1-12 (Cycles 1-3) and are coming from Abu Dhabi, Al Ain and the
Western Zone of the country. Teachers were given the option to choose
which workshop/s to attend. This element of autonomy and choice was
highlighted by Putnam and Borko (2000) as an essential feature of highquality TPD. For each workshop, teachers received a mini-certificate.
Teachers who completed all ten workshops received a Certificate of
Completion for the whole TPD. The 88 participating in-service teachers
worked closely with a dedicated group of SPED faculty members who
consistently monitored their progress throughout a two-year period. This
demonstrates that the program is far from being fragmented (Borko, 2004),
nor does it follow a “spray and pray approach” (Darling-Hammond, 2010, p.
50
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28) without a clear structure to provide teachers with feedback and support,
thus meeting the second criteria of being intensive and ongoing. Research
has indicated that TPD activities with more than 20 hours of contact time
distributed across a specific period of time (Desimone, 2009) are found to
be more effective, which is true for this particular TPD.
There were also multiple opportunities provided to teachers for
active learning which fits criteria 3 above. The training program has three
phases: (1) self-learning through video/online session, (2) hands-on,
collaborative, small-group sessions and interactive sessions with other
teacher participants enrolled in the TPD, and (3) implementation phase, in
which all participating teachers were asked to “experiment” and innovate by
applying the new strategy in their own classroom. Participating teachers
received continuous feedback from SPED faculty members during the
implementation phase and reflect on their experience. Participants were
expected to prepare a lesson plan for each workshop, participate and
engage with one another virtually via Blackboard, implement the strategy in
their classroom, prepare a reflection paper after the strategy
implementation, and participate in the sharing sessions with all the other
participants.
Bautista and Ortega-Ruiz (2015) noted that for TPD to be effective:
“Teachers need extended periods of time to process and reflect on the new
ideas that are presented to them, try them out in class, and discuss them
with their colleagues” (p. 245). All these had been done by participating
teachers during the intensive two-year TPD that they received.
The TPD encouraged collective participation amongst teachers
across and within schools, as noted in criteria 4 above. School leaders and
department heads were mandated by ADEK to release teachers on
designated days through a cascading school communication system for
action. Teacher participants (who were coming from the same school and
different schools) were given opportunities to present the results of their
lesson plan implementation to key stakeholders in a forum attended by
51

ministry officials, fellow teachers, school leaders, and their faculty trainers
from SPED, and were provided constructive feedback by their peers,
teachers, and school leaders. Three forums were held throughout the
duration of the program.
Criteria 5 has to do with the coherence of the program with teachers’
needs and interests as well as alignment with school and national priorities
and goals. The entire TPD was conceptualized collaboratively with ADEK to
ensure that it is customized to meet the needs and interests of the
participating teachers. Furthermore, participants were given the
opportunity to select the workshop theme/area based on their interest and
the training program was delivered in English and Arabic language, so that
language will not be a factor in the participants’ understanding of concepts
discussed.
The SPED department of CEDU also offered this TPD since there is a
strong push towards innovation, with 2015 declared by the UAE government
as the “Year of Innovation” which involves actively training teachers so that
classroom pedagogies and practices are aligned with this initiative (Ministry
of Cabinet Affairs, 2015). A qualitative study (Garces-Bacsal, in-press)
indicated how participating teachers have purportedly “removed their
ceiling” and experienced heightened feelings of self-efficacy after attending
this TPD.
This TPD is not common for special education teachers in the UAE as
teachers typically do not experience having an online/blended approach
using technology as a means of facilitating engagement. The usual TPD also
do not include continuous and immediate feedback during the training. This
TDP is a new model of professional development in the UAE given its
blended mode of delivery and it provides an opportunity for teachers to
work in collaboration with other teachers from different schools.
Furthermore, teachers are provided the time and space to reflect and think
deeply about their own learning and teaching.
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One of the key findings from the data collected by Al Qasimi
Foundation (Erfurth & Ridge, 2020) revealed that approximately 60% of
teachers in private schools and 50% of principals at public and private
schools do not believe that children with special educational needs are being
provided adequate support. Teachers reported that additional contact
sessions are required for students of determination and that they feel
woefully underprepared since the amount of time in developing materials
for students of determination is definitely longer and more demanding.
A group of researchers from University of Birmingham Dubai, led by
Dr. Sarah Benson, had shared preliminary findings (Masudi, 2021) from a
study conducted with private school teachers who expressed difficulties in
reaching their individualised educational plan goals, particularly those
requiring special services. Teachers are especially in need of specific training
on inclusive pedagogy for online environments. In order to cope with
challenges faced, teachers are said to use professional mobile groups, social
media, and external support to find solutions.
Moving ahead, a joint collaborative research project has currently
been initiated between University College London and the College of
Education at United Arab Emirates University to investigate the inclusive,
high leverage practices, and culturally responsive practices of mainstream
teachers in both public and private schools across the seven Emirates. The
research would also examine challenges experienced by teachers in both
face-to-face and online environments. It is hoped that information from this
project would shed more insight as to the specific needs of teachers on how
to implement inclusive pedagogies in the classroom for students of
determination across a variety of learning spaces.
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Conclusion: Charting A Roadmap for the Future of TPD in the UAE
There is much that can still be done to meet the needs of educators
and school leaders in the UAE. The sentiments expressed by most teachers
demonstrate how the ground is constantly shifting beneath their feet,
especially as they scramble to adapt and meet the constantly changing
directives of the government – leading the authors to describe the
phenomenon as defining the educational landscape as the teachers walk it.
In fact, researchers characterized the waves of reform in the UAE as a kind
of ‘policy hysteria’ (Stronach & Morris 1994, cited by Glatter, 1999; see also
Thorne, 2011) with Mograby (1999) citing how the unclear and conflicting
missions and goals result to unfortunate discrepancies in study programs
and curricula.
What is clear, however, is the teachers’ readiness to meet these
demands. In fact, there is also a form of dynamism that can be deduced from
the constant changes, which has been depicted as a “deliberate policy tactic
of ‘sampling’ a variety of educational ‘products before deciding which to
choose” (Thorne, 2011, p. 174). Rather than perceive it negatively, the
authors argue that these continual reforms provide unique opportunities for
teachers and teacher-educators to be more flexible in their practice. This
level of adaptability has allowed teachers to meet the needs of students on
demand, made even more apparent with the COVID-19 pandemic,
necessitating a level of sure-footedness in navigating unexpected changes
that occur in the way lessons are delivered and assessed.
This being said, it is still important to chart a potential roadmap to a
more effective TPD as this educational landscape is being shaped and
navigated. According to Bautista et al. (2015), a cohesive framework is
essential as it provides a clear direction for TPD. In Singapore, for example,
the Teacher Growth Model (Bautista et al., 2015) serves as the professional
development framework that is also made known to policy makers,
researchers, and teacher educators so that all efforts are aligned to the key
54
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concrete framework that is “homegrown” and “organic” (Thorne, 2011, p.
174), taking into account the unique cultural realities and needs of the
country – all the while ensuring that there is cohesiveness in the structure
that is clearly conveyed across the various stakeholders.
Bautista et al. (2015) made mention of teacher led communities of
practice or “disciplinary networked learning communities” (p. 318) –
something that UAE is already starting to do (OECD, 2020). However, when
compared with other OECD countries, it has been noted that “Abu Dhabi’s
teacher professional networks are weakly developed and tend to be
centralized, which limits their capacity to foster knowledge sharing, internal
accountability and a shared professional commitment to high standards”
(OECD, 2020, p. 65). Hence, this is another area that can definitely be
addressed.
Lastly, more research studies are needed on TPD. Thorne (2011)
claimed that there is an urgent need to establish “a research base in order
to evaluate current practices and inform future policy changes” (p. 182). It is
important that systematic research efforts be conducted in a transparent
manner to determine the effectiveness of initiatives on building teachers’
knowledge, whether or not the TPD has increased the teachers’ sense of selfefficacy, and whether said impact can be empirically linked to student
outcomes and achievement.
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أيضا استكشاف التأثت عىل التجارب الميدانية فيما ز
معلم
بي
هذه التخصصات المحددة .كما يتم
ي
ز
ز
للمعلمي أثناء الخدمة .عالوة عىل ذلك ،سوف
المهن المستمر
ما قبل الخدمة وفرص التطوير
ي
ز
ز
ز
المهن للمعلم يف دولة
يتطرق المؤلفون إىل بعض أفضل الممارسات والتحديات يف توفت التطوير
ي
ز
المعلمي .هنالك أقاويل
اإلمارات العربية المتحدة ،ز يف ضوء أنظمة ضمان الجودة الصارمة ز يف تعليم
ز
مفادها أنه يوجد نقص يف المركزية من خالل إطار متماسك يعمل بشكل فعال عىل هيكلة تنفيذ
ً
ز
المهن للمعلم والذي تتم مواءمته وتخصيصه وفقا الحتياجات أصحاب المصلحة.
نموذج التطوير
ي
ز
للمعلمي من أجل رسم خارطة الطريق الخاصة بهم
يعمل ذلك عىل توفت فرصة فريدة من نوعها
التعليم المتطور.
والقيام بصورة جماعية بتحديد معالم المشهد
ي
ز
المهن للمعلم ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تدريب
الكلمات المفتاحية  :التطوير
ي
ز
المعلمي ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
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وأم القيوين وعجمان .حيث تتمتع الدولة بنمو اقتصادي لم يسبق له مثيل  -من كونها منطقة
منعزلة غت معروفة زف ر
الشق األوسط إىل كونها واحدة من ز
أغن المراكز المالية ز يف العالم  -وذلك
ي
ً
ز
نظرا لكونها دولة غنية بالنفط ( .)Boyle, 2012وعىل غرار الدول األخرى يف منطقة مجلس التعاون
الخليج (بما فيها الكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان) ،تنتقل دولة
ر ي
ر
ز
أكت عىل بناء
اإلمارات العربية المتحدة بشكل
تدريج إىل نظام قائم عىل المعرفة مع التكت بشكل ر
ر ي
قدرات مواطنيها وتنمية رأس المال ر
البشي (.)Alsharari, 2018; Hamdan Alghamdi, 2014
رصح وزير ر
التبية والتعليم ز يف دولة االمارات العربية المتحدة " :نريد االنتقال من اقتصاد
قائم عىل النفط إىل اقتصاد جديد قائم عىل المعرفة ر
البشية" (.)Ministry of Education, 2017
ويتضح ذلك من خالل قيام دولة االمارات العربية المتحدة بإنفاق ما يصل إىل  % 20من موازنة
أمريك) عىل التعليم ( ،)Gobert, 2019مع توجيه االستثمار
حواىل  2.7مليار دوالر
الدولة (أي
ي
ي
العلم والتطوير ( Ahmed & Abdalla Alfaki,
نحو العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والبحث
ي
ز
الدوىل) يف عام  2017إىل أن إنفاق
الدوىل (صندوق النقد
 .)2013لقد أشار تقرير لصندوق النقد
ي
ي
أكت مما هو عليه ز يف دول أخرى ز يف منظمة
دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل التعليم العام كان ر
التعاون االقتصادي والتنمية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) (.)Bibolov et al., 2017
التحول من "األصول التعليمية المتواضعة ز يف أكواخ مبنية من سعف النخيل ز يف أوائل
ر
العشين" ز يف الدولة ( ،)Gallagher, 2019a, p. 1مع تكليف اإلمام الملحق بالمسجد
القرن
الدوىل لمؤسسات التعليم
رسم ،إىل كونها دولة مستضيفة عىل الصعيد
المحىل للعمل كمعلم غت
ي
ي
ي
ظن ( )2011 ،Mahani & Molkiوجامعة
العاىل ذات المستوى
ي
العالم مثل جامعة نيويورك أبو ر ي
ي
.
تعتت هذه األمثلة دليل عىل التطور الشي ع الذي يشهده
حيث
)
Gallagher,
2019a
(
السوربون
ر
التعليم ز يف الدولة.
المشهد
ي
يجدر بنا إمعان النظر ز يف الهدف الطموح لدولة اإلمارات العربية المتحدة المتمثل ز يف أن
ز
التمت زف التعليم والبحث العلم زف منطقة ر
الشق األوسط" ( Alsharari, 2018, p.
تكون "مركز
ي ي
ي
ز
ر
المهن للمعلم
الن من خاللها تم العمل عىل تطوير التطوير
ي
 ،)366ال سيما فيما يتعلق بالكيفية ي
ً
ز
المهن للمعلم) ومواصلة نموه وذلك خالل ما يزيد قليال عن  50عام منذ إنشاء االتحاد.
(التطوير
ي
ر
عىل الرغم من الهدف المذكور ،الحظ الباحثون أنه "ال توجد خطة وطنية أو استاتيجية منسقة
تعليم" ( & Fox
عىل هذا النحو للعمل عىل تطوير دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز
ي
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تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة فتية ،حيث تم توحيدها ز يف سبع إمارات يحكمها
ز
ودب والفجتة ورأس الخيمة والشارقة
ظن (عاصمة الدولة) ر ي
وه  :أبو ر ي
شيوخها فقط يف عام  ،1971ي
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 ،)Alshamisi, 2014, p. 67األمر الذي أكد مؤلفو هذه المقالة أنه قد تفاقم بسبب جائحة كوفيد
ً
ز
ز
والممارسي
للباحثي والعلماء
األكاديم المتطور باستمرار تحديا وفرصة
  .19يجلب هذا المجالي
ز
التعليم المتطور ورسم خريطة له وتحديد متاته ومالمحه.
لتحديد معالم هذا المشهد
ي
زف هذه الورقةَ ،ي ُ
ز
المهن للمعلم عىل أنه سلسلة متصلة
نسب المؤلفون إىل تعريف التطوير
ي
ي
ز
المعلمي قبل الخدمة إىل السنوات األوىل للمعلم المبتدئ ،كل ذلك طوال بقية
تبدأ من تعليم
حياتهم المهنية ز يف التعليم ( European Commission, 2010; Livingston, 2012; Niemi,
.)2015
التعليم ز يف دولة
تنقسم الورقة إىل األقسام التالية  )1( :العوامل السياقية ز يف النظام
ي
ز
المهن للمعلم ز يف دولة اإلمارات العربية
اإلمارات العربية المتحدة؛ ( )2لمحة تاريخية عن التطوير
ي
ز
ز
المهن المستمر وبرامج الدراسات العليا للمعلمي أثناء الخدمة؛ ()4
المتحدة؛ ( )3فرص التطوير
ي
المهن للمعلم عت التخصصات وتأثت كوفيد  ،19 -وعىل وجه التحديد فز
ز
ورسم خرائط التطوير
ر
ي
ي
ر
ر
المجاالت التالية 4( :أ) الطفولة المبكرة 4( ،ب) التبية الرياضية 4( ،ج) القيادة التبوية 4( ،د)
التجارب الميدانية عت ر
ز
المهن للمعلم ز يف
لمعلم ما قبل الخدمة؛ ( )5دراسة حالة التطوير
اإلنتنت
ر
ي
ي
ً
المهن للمعلم فز
ر
ز
ر
والن ترسم خارطة طريق لمستقبل التطوير
ي
ي
التبية الخاصة ،وأختا )6( ،الخاتمة ،ي
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
العوامل السياقية ف النظام التعليم ف دولة اإلمارات العربية المتحدة
التعليم ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل ست قطاعات ( Gallagher,
ينقسم النظام
ي
:)2019a
 .1التعليم ز يف مرحلة الطفولة المبكرة  :من الوالدة ولغاية عمر  4سنوات؛
 .2رياض األطفال  1و  : 2من عمر  5 – 4سنوات؛
 .3الحلقة األوىل  :من عمر  11 – 6سنة (الصفوف الدراسية من )5 – 1؛
 .4الحلقة الثانية  :من عمر  14 – 12سنة (الصفوف الدراسية من )9 – 6؛
 .5الحلقة الثالثة  :من عمر  17 – 15سنة (الصفوف الدراسية من )12 – 10؛
 .6الجامعة  /الكلية  :من عمر  17سنة فما فوق
ز
ز
مواطن دولة االمارات العربية المتحدة الدفع مقابل رسوم وتكاليف تعليمهم
ينبغ عىل
ي
ال ي
ز يف حال التحاقهم بالمدارس الحكومية (المشار إليها بالتبادل ز يف هذه الورقة عىل أنها المدارس
الحكومية أو المدارس الممولة من الحكومة) وذلك من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ .ومع ذلك،
ز
اإلنجلتية
يكون لدى الطالب الوافدين الذين حصلوا عىل درجة ("" / "Aأ") ز يف اللغة العربية واللغة
ز
متمتين ،خيار التسجيل كطالب يتحملون دفع الرسوم
وبالتاىل يتم تصنيفهم كطالب
والرياضيات،
ي
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ر
والمغتبون عائالتهم وأطفالهم إىل دولة االمارات العربية
يستقدم العمال المهاجرون
ز
ز
أكت عدد من الطالب المهاجرين يف الدولة كما رأينا يف تقرير حديث
المتحدة ،مما أدى إىل وجود ر
ً
صادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .)2020نظرا للقيود عندما يتعلق األمر بالتسجيل
ز
ز
السني ()Arabian Business, 2017
يف المدارس الحكومية ،فقد زادت المدارس الخاصة عىل مر
ً
ودب حيث يتجاوز عدد
الدوىل المتنامية ،ال سيما ز يف
وذلك استجابتا إىل احتياجات المجتمع
أبوظن ر ي
ي
ري
رز
ر
تلن
الن ر ي
المدارس الخاصة عدد المدارس الحكومية .تطلب العدد المتايد من المدارس الخاصة ي
احتياجات الطالب وتنوعها العمل عىل تشكيل هيئات تنظيمية حكومية لضمان قيام جميع
المدارس باستيفاء معايت تعليمية عالية الجودة .حيث قد تم إنشاء هيئة المعرفة والتنمية ر
البشية
البشية) وجهاز الرقابة المدرسية زف دب (جهاز الرقابة المدرسية) زف دب فز
(هيئة المعرفة والتنمية ر
ي ري
ي ري ي
عام  2006و  ،2007عىل التواىل ،وذلك من أجل ر
اإلشاف عىل قطاع المدارس الخاصة .وبدوره
ي
ي
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ز
ز
بتعيي
اف آثار عندما يتعلق األمر
عالوة عىل ذلك ،فإنه يكون الختالل التوازن الديموغر ي
المعلمي اإلمار ز
ز
ز
ز
اتيي
كاف من
المعلمي
وتوظيف
القادمي من خارج الدولة ،حيث ال يوجد عدد ِ
ز
ز
حواىل % 36
المحىل ( .)Gallagher, 2019bيف الوقت الذي فيه يوجد
المدربي عىل المستوى
ي
ي
المعلمي اإلمار ز
ز
معلمي اإلمار ز
ز
اتيي
اتيي ز يف المدارس الحكومية ،فإنه ال يوجد سوى  % 0.3من
من ال
ز يف قطاع المدارس الخاصة ( ،)Statistics Center of Abu Dhabi, 2017مما يدل عىل االعتماد
ز
المعلمي الوافدين (.)Gallagher, 2019b
عىل
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ز
مواطن دولة االمارات العربية المتحدة ال يزالون يشكلون % 80
ز يف المدارس الحكومية طالما أن
ي
من عدد الطالب (.)Gallagher, 2019a
ز
مواطن دولة
بالنظر إىل هذا الرقم ،من المهم اإلشارة إىل أنه كما ز يف عام  ،2018يشكل
ي
بحواىل  9.54مليون نسمة ز يف الدولة
االمارات العربية المتحدة  % 11فقط من عدد السكان المقدر
ي
( ،)Global Media Insight [GMI], 2018ز يف مجتمع يتألف من جنسيات دولية مقيمة كثتة
ر
للغاية ر
والمغت ز
بي ( Stephenson & Rajendram,
(أكت من  200جنسية) من العمال المهاجرين
ز
آسيويي ما يقارب من  % 60من السكان ( .)GMI, 2018حيث يسهم
 )2019ويشكل الجنوب
ذلك زف مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد األعراق واللغات ( ،)Al Qasimi, 2017وبشكل خاص فز
ي
ي
أبوظن حيث يشكل المواطنون  % 19فقط من السكان ( Statistics Center of Abu Dhabi,
ري
ز
حواىل  % 8من السكان ( Dubai Statistics
دب ،حيث يشكل المواطنون فقط
وف ر ي
ي
 )2020ي
ز
ز
سكاب مماثل ،مع
 .)Center, 2020تجدر اإلشارة إىل أنه قد ال يكون يف اإلمارات األخرى توزي ع
ي
ر
ر
تر ز
ودب .وبعبارة أخرى ،فإنه يكون لهذه االختالفات اإلقليمية
إمارب
العرف ز يف
أكت للتنوع
كت ر
أبوظن ر ي
ي
ي
ري
ً
تأثت عىل هيمنة المدارس الخاصة عىل المدارس الحكومية ،اعتمادا عىل المكان الذي يعيش فيه
الفرد ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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أبوظن للتعليم)  -الذي يشار إليه اآلن باسم دائرة التعليم
أبوظن للتعليم (مجلس
قاد مجلس
ري
ري
ز
ز
أبوظن)  -تحول قطاع المدارس الحكومية يف عام
أبوظن (دائرة التعليم والمعرفة يف
والمعرفة ز يف
ري
ري
 .2005تم حل دائرة التعليم والمعرفة زف أبوظن وإعادة دمجها كجزء من وزارة ر
التبية والتعليم ز يف
ي
ري
التبية والتعليم) زف سبتمت  )Gallagher, 2019a( 2017فز
دولة اإلمارات العربية المتحدة (وزارة ر
ر
ي
ي
ً
محاوالت إلطالق نظام تعليم ر
أكت توحيدا بهدف توحيد التعليم والتدريب ( & Tamim
ي
.)Colburn, 2019
ز
تحسي الجودة ورفع معايت التعليم باستمرار عواقب
ريتتب عن هذا الهدف المتمثل ز يف
ز
ز
المهن المستمر ز يف الدولة .يصبح هذا األمر
للمعلمي والتطوير
األوىل
عندما يتعلق األمر بالتدريب
ي
ي
ً
ر
أكت إلحاحا ز يف ضوء قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة بتأدية االختبارات الموحدة الدولية .بدأت
دولة اإلمارات العربية المتحدة ألول مرة بالمشاركة ز يف االختبارات الموحدة الدولية  -عىل وجه
الدوىل لتقييم الطالب) واالتجاهات الدولية ز يف
(التنامج
التنامج
الدوىل لتقييم الطالب ر
التحديد ،ر
ي
ي
ز
ز
دراسة الرياضيات والعلوم [االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم] يف عام  .2009وأصبح
ً
جزءا من األجندة الوطنية للتعليم مع وجود هدف شامل يتمثل زف أن تكون من ز
بي
هذا عىل الفور
ي
ز
الدوىل لتقييم الطالب بحلول عام ( 2021رؤية
التنامج
أفضل  20دولة عىل مستوى العالم يف ر
ي
.)2021
الدوىل لتقييم الطالب  2018عن النتائج
التنامج
ومع ذلك ،كشفت النتائج األختة من ر
ي
ر
الن حققها الطالب ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث جاءت بدرجات أقل من متوسط
ي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ز يف القراءة والرياضيات والعلوم ( ،)OECD, 2019مما دفع
ز
ز
يتعي القيام به
الباحثي إىل مالحظة "أنه تم تحقيق هذا القدر ،إال أنه ال يزال هناك الكثت الذي
ً
ر
الن من خاللها تم اآلن اعتبار األهداف المذكورة
( .)Gallagher, 2019a, p. 2نظرا إىل الكيفية ي
ز يف التعليم عىل أنها جزء مهم من األولوية الوطنية عىل مستوى الدولة ( )KHDA, 2017كان هناك
شعور ر ز
ز
المعلمي عىل نطاق واسع لتلبية هذه المطالب.
متايد بالحاجة الملحة لتدريب
لمحة تاريخية عن التطوير المهن للمعلم ف دولة اإلمارات العربية المتحدة
التعليم ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل حد كبت
لقد تم العمل عىل تطوير النظام
ي
ً :
ز
ز
ز
من خالل االستشارات الدولية المكثفة أوال بمساعدة المعلمي المرصيي يف عام  ،1973ومن ثم
ختاء من كندا والواليات المتحدة األمريكية حيث كانوا يقدمون التوجيه عن طريق نماذج
مع ر
ز
ز
ز
الوطن للتعليم يف سنغافورة (المعهد
المناهج الدراسية يف الثمانينيات والتسعينيات ،وكان المعهد
ي
ز
ز
ز
ز
للمعلمي يف الدولة يف عام Gallagher, ( 2007
الوطن للتعليم) يقدم المساعدة ز يف إنشاء أول كلية
ي
.)2019a
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ز
التوطي (كجزء من تطوير الهوية الوطنية للدولة) ( )Gallagher, 2019aوالحاجة إىل العولمة
ً
ز
الدوىل من أجل
مواطني جاهزين للمستقبل عىل الصعيد
(أيضا جزء من هدف الحكومة لتطوير
ي
ر
والعشين) ( .)Al Kaabi, 2020ومن ثم ،فمن المثت
تلبية احتياجات التعلم ز يف القرن الحادي
ز
ر
المهن للمعلم ز يف ضوء هذا التوتر
الن يمكن من خاللها تطوير التطوير
ي
لالهتمام دراسة الكيفية ي
الناجم عن الطلبات المتنافسة.
ً
ز
تعليم موجه إىل حد كبت
يتمت النموذج المرصي القائم عىل اللغة العربية بنهج
تاريخيا،
ي
من قبل المعلم وال يزال ُيمارس ز يف بعض الصفوف الدراسية ز يف اإلمارات العربية المتحدة ز يف يومنا
هذا ( .)Ridge et al., 2017ز يف ظل غياب القوة التعليمية ز يف السبعينيات والثمانينيات ،كانت
ز
ز
وفلسطي وسوريا ( ،)Gallagher, 2019bالذين
معلمي من األردن ولبنان
هنالك حاجة لتوظيف
ر
ز
ز
مدربي إىل حد كبت عندما يتعلق األمر بالمعرفة التبوية ،مما أدى إىل ضعف نتائج
تبي أنهم غت
ز
المعلمي
التعلم لدى الطالب ( .)Ridge, 2010تتفاقم هذه المشكلة بسبب الحاجة إىل زيادة عدد
ر
ز
اإلمار ز
والعرف ( Gobert,
الوطن
اتيي ،الذين ُينظر إليهم عىل أنهم مهمون ز يف مسألة غرس الفخر
ي
ي
المعلمي اإلمار ز
ز
اتيي ،كان المطلب الوحيد ز يف
 .)2019أفاد غاردنر ( )1995أنه من أجل زيادة أعداد
ز
ز
للمواطني الذين أظهروا رغبتهم يف التدريس
ذلك الوقت هو الحصول عىل شهادة الثانوية العامة
ز
ز يف المدارس الحكومية  :حيث لم يكن يلزم شهادة جامعية وال دورة تدريب للمعلمي .ولقد تمت
معالجة هذه المشكلة فقط عندما بدأت جامعة اإلمارات العربية المتحدة (جامعة اإلمارات العربية
ز
رئيس لتعليم
المعلمي ز يف عام  ،1977حيث عملت بشكل فعال بصفة "مزود
المتحدة) ز يف تدريب
ي
ز
ز
للمواطني" (.)Gardner, 1995, p. 294
المعلمي قبل الخدمة
ز
المعلمي األخرى بلعب دورها ز يف التطوير ز يف أواخر الثمانينيات
بدأت معاهد تدريب
رز
ر
ز
الن تأسست
استجابة للطلب المتايد عىل المعلمي ،وعىل وجه التحديد  )1( :كليات التقنية العليا ي
ز
ز
ر
ر
ز
والن تقدم نظام
الن تأسست يف عام  ،1988ي
يف عام  1988مع مستشارين كنديي )2( ،جامعة زايد ي
ر
ر
الن تأسست ز يف عام  ،2007مع
تعليم عىل الطريقة األمريكية ،و ( )3كلية اإلمارات للتطوير التبوي ي
ز
الوطن للتعليم ز يف سنغافورة بتقديم التدريب ( .)Gallagher, 2019bولقد نتج هذا
قيام المعهد
ي
ز
ر
الن تحصل عىل درجات
المحور عن رغبة الدولة يف محاكاة ومضاهاة المعايت الدولية من الدول ي
عالية ز يف االختبارات الموحدة الدولية مثل سنغافورة ( ،)Gallagher, 2019aمما أدى إىل إعادة
ً
ز
المعلمي .ولقد كان هنالك أيضا انتقال عىل مستوى لغة التدريس
توجيه واسعة النطاق رلتامج إعداد
ز
ز
ز
من اللغة العربية البحتة إىل استخدام لغتي (اللغة العربية واللغة اإلنجلتية) يف المدارس الحكومية
ّ
ز
ز
الناطقي باللغة
المعلمي
( ،)Badri & Al Khaili, 2014األمر الذي تطلب توظيف المزيد من
ز
اإلنجلتية لتلبية هذا الطلب (.)Gallagher, 2019b
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طوال ر
فتة تطورها كدولة ،كان هناك عملية دفع وجذب مستمرة ز
بي الكمية (زيادة عدد
اتيي) والجودة (تلبية المعايت المهنية الدولية)  -ناهيك عن الدفع والجذب ز
المعلمي اإلمار ز
ز
بي
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لقد نتج عن جميع هذه التغيتات حركة جذرية من نهج تربوي موجه من قبل المعلم إىل
نموذج ممارس ر
أكت تفك ًرا والذي يقدم إضافة عىل النهج القائم عىل األدلة وإنشاء رابطة ز
بي النظرية
ز
المعلمي أثناء الخدمة ال يزالون يتبعون النهج
والممارسة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن كبار
ز
السابق إىل حد كبت (انظر  ،)Ridge et al., 2017ف ز
معلم ما
حي أنه يجري العمل عىل تعليم
ي
ي
ر
الن تركز عىل المتعلم .ونتيجة لذلك ،تم اإلبالغ عن حاالت "سوء الفهم
قبل الخدمة عىل الطرائق ي
ز
ر
يعاب منها المعلمون المرشحون أثناء مشاركتهم
الن ي
والمناهضة" ( )Gallagher, 2019b, p. 133ي
ز
الميداب.
العمىل
العمىل أو تجارب التدريب
ز يف التدريب
ي
ي
ي
ز
ز
المبتدئي ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ( Ibrahim,
المعلمي
كشفت دراسة عن
ز
ز
ز
لك يتمكنوا من تنفيذ
 )2012أن المعلمي اإلماراتيي الجدد يفتقرون إىل الدعم واإلرشاد المطلوبي ي
ُ
ر
مهامهم بفعالية " :يتك المعلمون المبتدئون أمام خيارين إما النجاح بمجهودهم الخاص أو الفشل،
الغاىل والنفيس لتحقيق النجاح؛ حيث يتم تكليفهم بأعباء
وبالتاىل خوضهم لمرحلة تتطلب بذل
ي
ي
ُ
عمل ثقيلة ُ
ويطلب منهم تعليم تالميذ صعوبات تعلم ويتوقع منهم العمل بشكل فردي دون طلب
ز
للموجهي الذين تتوافق فلسفتهم
المساعدة" ( .)p. 547من الواضح أن هناك حاجة ملحة
ر
ر
الن يتلقاها المعلمون المبتدئون كجزء من تعليمهم قبل
وأساليبهم التبوية مع األساليب البناءة ي
ز
ز
للمعلمي أثناء الخدمة.
المهن المستمر والمزيد من التعلم
الخدمة ،والحاجة إىل التطوير
ي
للمعلمي أثناء الخدمة
فرص التطوير المهن المستمر وبرامج الدراسات العليا
ر
ز ر
ز
السني ،أصبح هناك اآلن
الن تم تطويرها عىل مر
مع تزايد عدد معاهد تدريب المعلمي ي
ز
ز
للمعلمي
المهن كمعلم .بالنسبة
إمكانية وصول من أجل تعزيز مؤهالت الفرد ونموه عىل الصعيد
ي
ز
ز
ز
ز
ام
فصلي دراسيي للتطوير
الحكوميي ،تم تخصيص ثالثة أسابيع ز يف بداية ونهاية
المهن اإللز ي
ي
المعلمي عىل االختيار من ز
ز
بي مجموعة من الدورات المتاحة.
( ،)Gallagher, 2019bمع قدرة
ر
الن أجرتها منظمة التعاون االقتصادي
ومع ذلك ،تشت نتائج الدراسة المسحية األختة ي
ز
المهن للمعلم ز يف دولة اإلمارات
والتنمية ( )2020ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل أن التطوير
ي
ً
ز
يحرصها المعلمون ز يف كثت من
العربية المتحدة يتكون أساسا من دورات أو ندوات قائمة بذاتها
األحيان بأنفسهم ،وبشكل منفصل عن سياق مدرستهم المحدد وعدم توفر البنية الموضوعية أو
التماسك.
ً
أكت حيث تشت التقارير إىل
هنالك حاجة أيضا للعمل عىل تطوير الدراسات العليا بشكل ر
ز
المعلمي عىل درجة الماجستت ( .)Badri & Al Khaili, 2014ال
حصول أقل من  % 3فقط من
ز
تزال جامعة اإلمارات العربية المتحدة تتوىل الريادة ف هذا الصدد ،كونها واحدة من مؤسستيز
ي
ز
ر
الن تقدم الدكتوراه ز يف الدولة ز يف برامج التعليم
(الجامعة ر
التيطانية يف ر ي
دب تحتل المرتبة الثانية) ي
ز
ر
ر
الن تقدم درجة الماجستت يف االبتكار التبوي عىل
( ،)Gallagher, 2019bوالمؤسسة الوحيدة ي
مستوى الدولة.
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عىل الرغم من هذا التفاوت ز يف تنفيذ السياسة ،تجدر اإلشارة إىل أن نتائج الدراسة
ر
الن أجرتها
االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم (الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم) ي
ز
"المعلمي ز يف دولة اإلمارات العربية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2020قد كشفت أن
ز
المهن الخاص بهم" (،)p. 66
المتحدة يقدمون تجارب إيجابية ز يف الغالب فيما يتعلق بالتطوير
ي
اإليجاب الذي عكسه عىل ممارستهم
مشتين إىل رضاهم عن التدريب الذي تلقوه ،مع افادتهم باألثر
ري
التعليمية.
وبالتاىل ،سوف يكون من المفيد القيام بإجراء دراسة تفصيلية عن كثب لما يحدث ز يف مجاالت
ي
معينة من التخصصات .لقد يتم اختيار هذه عىل وجه التحديد ألنها تمثل نظرة عامة عن المجاالت
ً
ر
تعتتها الدولة ذات أولوية .عالوة عىل ذلك ،لقد تم أيضا وبطريقة مماثلة استكشاف تأثت
الن ر
ي
عت التخصصات المذكورة.
كوفيد –  19ر
عي التخصصات والتحوالت الحاصلة ف المشهد
ميات ومالمح التطوير المهن للمعلم ر
تحديد ر
بسبب كوفيد – 19
عندما بدأت جائحة كوفيد –  19ز يف عام  ،2020أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،رئيس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة " :المدارس توقفت لكن التعليم لن
ً
زً
الذك" ( Emirates
يتوقف .ر
تعتت دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة مجهزة تجهتا جيدا للتعلم ي
 .)24/7, 2020من الواضح أن هناك جهود متضافرة من قيادة الدولة لبث روح الطمأنينة ز
بي
ز
المعلمي
العامة فيما يتعلق بحالة التعليم  :من أولياء األمور إىل أطفالهم ،ومن قادة المدارس إىل
ز
ز
حد سواء.
والموظفي
واإلداريي عىل ٍ
63
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مدرسة غربية ( ،)Blaik Hourani & Litz, 2018; Dickson et al., 2015ليس من الواضح ما
عت اإلمارات األخرى.
إذا كان قد تم ترسيخ هذه الممارسة بشكل موحد ر
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ز
المهن لغاية عام  2016عندما
أبوظن ،قادت دائرة التعليم والمعرفة مبادرات التطوير
ز يف
ي
ري
ر
عت اإلمارات
كانت مدرجة تحت وزارة التبية والتعليم ،حيث تهدف الدائرة إىل توحيد المبادرات ر
ز
المهن
المختلفة .ومن أجل توفت المساواة ز يف إمكانية الوصول إىل فرص الحصول عىل التطوير
ي
للمعلم ،قامت وزارة ر
ز
المهن للمعلم ز يف
التبية والتعليم بإنشاء مدرسة حكومية تختص ز يف التطوير
ي
ز
ر
ز
المعلمي ز يف جميع
والن يمكن الوصول إليها من قبل العديد من
وه عجمان ،ي
أصغر إمارة يف الدولة ي
أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ( .)Gallagher, 2019bعىل الرغم من ذلك ،فإن تقديم
ز
المهن للمعلم ال يزال غت مستكشف إىل حد كبت ز يف اإلمارات األصغر .عىل
وفعالية وتقييم التطوير
ي
ً
ز
سبيل المثال ،بينما ُيتوقع أن ز
ز
المهن
ظن  90دقيقة أسبوعيا عىل التطوير
ي
يقض المعلمون يف أبو ر ي
ي
ام منذ عام  ،2009وعادة ما يتم القيام به من قبل رئيس هيئة التدريس من نظام
للمعلم اإللز ي
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أعلنت وزارة ر
التبية والتعليم إغالق المدارس بتاري خ  8مارس  2020لكافة الصفوف من
رياض األطفال إىل الصف ز
الثاب ر
الجامغ ز يف جميع اإلمارات .تم اتخاذ هذه
عش وعىل المستوى
ي
ي
الخطوة ز يف جميع أنحاء الدولة للمحافظة عىل سالمة الطالب وتعزيز التدابت الوقائية للسيطرة عىل
ر
تفس جائحة كوفيد  .19 -كما قد تم إغالق الحضانات زف جميع أنحاء الدولة ر
حن إشعار آخر
ي
ي
(.)Government’s Efforts, 2020
من أجل سلوك المسار الصحيح بنجاح ز يف عملية االنتقال الشي ع إىل منصة تعلم كاملة
اإلنتنت ،اتخذت وزارة ر
عت ر
ز
المعلمي وقادة
التبية والتعليم خطوات محسوبة لتلبية احتياجات
ر
ر
تخصض عن بعد لمدة
المدارس لجعل عملية التعلم عن بعد أكت فائدة ومشاركة .تم تنفيذ تدريب
ي
ر
أسبوع واحد ر
ألكت من  25,000معلم وإداري من المدارس الحكومية ،باإلضافة إىل أكت من 9,200
معلم وإداري من المدارس الخاصة ( .)Government.ae, 2021قدمت وزارة ر
التبية إرشادات
ر
ز
ز
الن من خاللها تتم إدارة سلوكيات الطالب أثناء
للمعلمي واإلداريي وأولياء األمور حول الكيفية ي
ز
ر ز
ر
وب
دب منصة للتعلم اإللكت ي
التعلم عن بعد .وبدورها أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشية يف ر ي
لتعزيز الصفوف الدراسية عت ر
اإلنتنت لطالب المدارس أثناء ر
تفس الجائحة.
ر
ي
واألهم من ذلك ،بدأت مؤسسة القاسم زف جمع البيانات ذات الصلة ً
بدءا ز يف شهر أبريل
ي ي
 2020لتحديد تأثت كوفيد –  19عىل التعليم ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ( & Erfurth
 .)Ridge, 2020لقد شارك ز يف االستطالع ما يقارب  700مشارك من فئات الطالب وأولياء األمور
ز
ز
واإلداريي ز يف المدارس الحكومية والخاصة .أشارت النتائج إىل أنه عىل الرغم من
والمعلمي
ز
للمعلمي ز يف كل من المدارس
التوجيهات الرسمية المذكورة أعاله بشأن التدريب الذي يتم إجراؤه
ً
الحكومية والخاصة – ولقد أفاد اإلداريون والمعلمون وأولياء األمور والطالب الذين كانوا جزءا من
هذه الدراسة أنهم قد تلقوا قدر قليل من التدريب عىل التعلم عن بعد  -ومع ذلك فقد زعموا
ً
ً
نسبيا بأنهم مستعدين بشكل جيد لتلبية متطلبات التعليم عت ر
اإلنتنت .ولقد ز
تبي أيضا
شعورهم
ر
ً
ز
ر
ز
ز
أكت
للمعلمي
أن أيام العمل والمدرسة أصبحت أكت إرهاقا
والمتعلمي ،وقد عاب من ذلك بشكل ر
ز
ز
القادمي من مناطق اجتماعية واقتصادية بحاجة إىل الرعاية.
العاملي
أولياء األمور
ً
ً
بذلت الحكومة جهودا متضافرة لمعالجة التباين االقتصادي الذي أصبح ر
أكت وضوحا
ز
ر
ر
ر ئ
الن قد
بسبب التحول
المفاج إىل التعلم عن بعد ولتلبية احتياجات الشائح الضعيفة يف المجتمع ي
ر
ر
ال تمتلك أجهزة كمبيوتر محمولة أو اتصاالت إنتنت ثابتة االتصال .قامت وزارة التبية والتعليم
بتوزي ع  50,000جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر محمول عىل الطالب من الصف الخامس إىل الصف
التاسع ز يف  151مدرسة حكومية لتقديم الدعم لهم أثناء التعلم عن بعد وعرضت مبادرة لتوفت
خدمة ر
ز
ز
والمقيمي
لمواطن دولة اإلمارات العربية المتحدة
اإلنتنت المجانية عىل الهواتف المحمولة
ي
ز
فئتي فقط من الطالب  :الطالب من ذوي الدخل
فيها .تم تقديم هذه الخدمة المجانية إىل
ز
ز
المنخفض الذين ليس لديهم خدمة ر
اإلنتنت ف ز ز
المتل وأولئك الذين يقيمون يف المناطق النائية
ي
دون توفر خدمة ر
اإلنتنت ز ز
المتلية.
64

المجلة الدولية لألبحاث التربوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46عدد خاص – فبراير 2022

Vol. (46), Special issue - February 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

وذلك عىل سبيل المثال ال الحرص.
التعليم ز يف دولة اإلمارات العربية
اس  ،2022 / 2021اعتمد النظام
خالل العام الدر ي
ي
ز
فعىل يف المدارس و 30
المتحدة إطار عمل مرن .حيث قد تم اعتماد التعلم المدمج ( % 70حضور ي
ز
الثاب ر
عش .قدمت
 %التعلم عن بعد) للمدارس العامة لكافة الصفوف من رياض األطفال إىل الصف ي
الوجاه أو نظام التعلم الكامل عن بعد ،وذلك
المدارس الخاصة والدولية ألولياء األمور خيار التعلم
ي
ً
اعتمادا عىل موارد األشة واحتياجات األطفال وقدراتهم .لقد تم العمل عىل وضع السياسات
أكت من
والتعليمات المتعلقة بكثافة الصف وذلك من أجل االمتثال للوائح الصحية وكان هناك قدر ر
المرونة زف جدول المدرسة ً
ز
الهجي
بناء عىل احتياجات الطالب الفردية .تم تقديم نمط التدريس
ي
ز
ز
الوجاه والتعلم عن
المرن (تدريس المساق بنمط التدريس الهجي المرن الذي يجمع بي التعلم
ي
العاىل مثل جامعة اإلمارات العربية المتحدة حيث يمكن
تعليم) لمؤسسات التعليم
بعد كنهج
ي
ي
ً
ز
ز
لمدرس المساق العمل يف وقت واحد مع طالب الجامعة الذين يحرصون الفصل فعليا وأولئك
الذين اختاروا الحضور عن بعد.
ر
الن يتم من خاللهاالعمل عىل تطوير
تسلط األقسام التالية اآلن الضوء عىل الكيفية ي
ز
يىل  )1( :الطفولة
التطوير
المهن للمعلم ر
عت مجاالت دراسية محددة وتأثت كوفيد –  19عىل ما ي
ي
التبوية و ( )4التجارب الميدانية عت ر
التبية الرياضية ( )3القيادة ر
المبكرة ( )2ر
لمعلم ما
اإلنتنت
ر
ي
قبل الخدمة.
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مع ذلك ،من المهم اإلشارة إىل أن تلبية احتياجات البنية التحتية ليست سوى جزء واحد
من التعلم عن بعد .أشار إرفورث وريدج ( )2020إىل تحديات أخرى بما ز يف ذلك صعوبة فرض
ر
باإلنتنت،
حضور الطالب ومشاركتهم وعدم مشاركة أولياء األمور وضعف أو عدم ثبات االتصال
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ز
مجاب ل ر
لمغت ز
بي الذين
لدى رأس الخيمة شبكة مؤلفة من أرب ع مدارس ختية تقدم تعليم
ي
ُ
ال يستطيعون تحمل تكاليف التعليم .كما أن هنالك مؤسسات تعليمية ختية مماثلة تعرف باسم
ز
دب والشارقة وعجمان ( .)Juma Al-Majid Center, 2020توفر
المدارس األهلية الختية يف ر ي
المحرومي .خالل ر
ز
فتة
لحواىل  11,000من الطالب
جميع هذه المدارس الختية مجتمعة التعليم
ي
ز
الجائحة ،عملت المدارس الختية عىل توزي ع  850جهاز كمبيوتر محمول عىل العائالت يف رأس
التبية عىل توفت حزم ر
الن تفتقر إىل الموارد ،وعملت مع وزارة ر
ر
إنتنت للعائالت ذات الموارد
الخيمة ي
المحدودة ( .)Erfurth & Ridge, 2020تم إطالق حمالت مماثلة من أجل تلبية االحتياجات
التكنولوجية ز يف مختلف اإلمارات (.)Nasir, 2020
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التطوير المهن للمعلم فيما يخص مرحلة الطفولة المبكرة وأثر كوفيد – 19
ً
ز
ام
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفقا للقانون االتحادي ،يبلغ سن التعليم اإللز ي
للطالب ست سنوات ( .)MOE, 2021تظهر اإلحصاءات الرسمية أن اإلقبال عىل رعاية األطفال
ز يف مرحلة ما قبل المدرسة "رياض األطفال" (من سن  4إىل  6سنوات) مرتفع للغاية ،بنسبة % 97
مقدم خدمات التعليم والرعاية للفئة العمرية المبكرة مرخصون
( .)Vision 2021جميع
ي
ز
ويخضعون إلجراءات التفتيش؛ ومع ذلك ،فإن التميت ضمن "مرحلة الطفولة المبكرة" ز
بي التعليم
ً
ز
تتمت
والرعاية يظل واضحا .حيث تع رتت الفئة العمرية المبكرة للغاية من الوالدة لغاية سن الرابعة
بالرصورة بأنها رعاية ر
ز
أكت منها أنها تعليم.
أبوظن للطفولة
أبوظن للطفولة المبكرة (هيئة
لتلبية هذه الحاجة الخاصة ،عملت هيئة
ري
ري
ً
ر
ر
وه منظمة حكومية تأسست ز يف عام  ،2019معا إىل جانب شكاء مثل وزارة التبية
المبكرة) ،ي
والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة التعليم والمعرفة لتقديم فرص تدريبية مثل برنامج تدريب
ز
ز
العاملي ز يف الحضانة:
التنامج ما يصل إىل 100
"تحسي اليوم من أجل غد أفضل ".يقدم هذا ر
ز
ئ
ز
النهاب الذي يكمن
المجاب ألولئك الذين يعملون يف الحضانات ،لتحقيق الهدف
ساعة من التدريب
ي
ي
ز
ز
ظن للطفولة المبكرة إىل "زيادة مقدار
يف تحسي مهارات القوى العاملة الحالية .كما تهدف هيئة أبو ر ي
ز
المهن المتاحة
عاىل الجودة المتعلق بتطوير مرحلة الطفولة المبكرة وفرص التطوير
التعليم ي
ي
ز
للممارسي" (.)AD ECA, 2021, n. p.
يتم تقديم برامج الشهادات ز يف تعليم الطفولة المبكرة (تعليم الطفولة المبكرة) من قبل
ثالث مؤسسات اتحادية ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة  :جامعة اإلمارات العربية المتحدة؛
ز
مؤهلي للتدريس
التامج
كليات التقنية العليا؛ وجامعة زايد .يكون الطالب الذين يتخرجون من هذه ر
ثماب سنوات .تشتمل جميع التامج عىل دورات فز
زف الحضانات مع أطفال تصل أعمارهم إىل ز
ر
ي
ي
ي
تعتت
التعليم العام والتعليم الخاص والطفولة المبكرة والتدريب
العمىل أو دورة تعليم الطالب .ر
ي
ر
الن تقدمها المؤسسات االتحادية الثالث قابلة للمقارنة عىل نطاق واسع ،من حيث
ر
التامج ي
ز
ز
ر
الدوىل .باإلضافة
الن يتم تدريسها يف أماكن أخرى يف المنطقة وعىل الصعيد
المحتوى ،مع ر
ي
التامج ي
ز
ز
الرئيسيي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بدأت المؤسسات
العاىل الثالثة
إىل مؤسسات التعليم
ي
ً
الخاصة ز يف دخول السوق .تميل هذه الجامعات إىل أن تكون فروعا لجامعات دولية .عىل سبيل
ز
وه فرع من إحدى جامعات المملكة المتحدة ،برنامج
المثال ،تقدم جامعة ميدلسيكس يف ر ي
دب ،ي
ز
ز
الخريجي
التامج ال تؤهل
بكالوريوس اآلداب يف دراسات الطفولة المبكرة .ومع ذلك ،فإن هذه ر
للتدريس ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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مختت تعليم الطفولة
العالم للطفل" .يعمل
رياض األطفال المحلية لالحتفال بمناسبة "اليوم
ر
ي
ً
المبكرة أيضا كمركز للطالب لعقد جلسات التدريس المصغرة حيث يقومون بتصميم بيئات تعليمية
فعالة وذات رعاية وآمنة لألطفال.
المعلمي الذين يعملون مع وزارة ر
ز
التبية والتعليم والمجلس األعىل للتعليم
ريتتب عىل
ً
ر
ر
ز
والن يتم
ام يتمثل ز يف حضور  30ساعة من التطوير
المهن سنويا ،ي
ي
ودائرة التعليم والمعرفة شط إلز ي
توفته من خالل أصحاب العمل والمدارس الفردية .يتم عقد هذه الجلسات ز يف األسبوع الذي يسبق
ز
المعلمي التواجد ز يف المدرسة دون حضور الطالب .ز يف
اس ،عندما ُيطلب من
بداية كل فصل در ي
ز
ز
ز
المهن للمعلم
اآلونة األختة ،بدأت المؤسسات الخاصة يف تقديم دورات تدريبية قصتة يف التطوير
ي
لتلبية احتياجات أولئك الذين يعملون زف حضانات السنوات المبكرة الخاصة .ر
وتتاوح هذه الدورات
ي
من نصف يوم إىل دبلومة لعام واحد مدتها  120ساعة .ر
رسم
تقييم
أي
هناك
يكن
لم
اآلن،
حن
ي
ز
المهن هذه.
لفعالية مثل جلسات التطوير
ي
ر
معلم
الن تم بها تدريب
استلزمت الجائحة تغيتات جذرية وغت مسبوقة بالطريقة ي
ي
الطفولة المبكرة بصورة تقليدية ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما هو الحال ز يف العديد من
األماكن عىل مستوى العالم .كان الطالب لقد قام المنخرطون ز يف ممارسات التدريس بإتمام ذلك من
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الثقافة؛ تطوير وتعليم الطفولة المبكرة؛ لعب األطفال؛ تعليم العلوم لألطفال الصغار؛ وبيئات
ز
المسجلي ز يف برنامج تعليم الطفولة المبكرة
التعلم ز يف مرحلة الطفولة المبكرة .يخضع الطالب
ز
ر
اس كامل يقضيه ز يف حضانات
الن تبلغ أوجها يف فصل در ي
لمجموعة متنوعة من التجارب التعليمية ي
الطفولة المبكرة .باإلضافة إىل المناهج الدراسية ،يتم تقديم ورش عمل إضافية للطالب يقدمها
متخصصون بهدف إعدادهم لمهنة التدريس .تتضمن بعض ورش العمل هذه التحضت صفوف
الن تقدمها وزارة ر
ر
ز
المصابي بالتوحد.
التبية والتعليم والعمل مع األطفال
الطفولة المبكرة ي
المعلمي زف كلية ر
ز
التبية أحداث يتم فيها دعوة
عالوة عىل ذلك ،تنظم لجنة تعليم
ي
ز
ز
ز
المعلمي الذين يعملون معهم يف المدرسة ،ومدراء المدارس وأعضاء هيئة
المعلمي الطالب،
ز
يومي يتضمنان ورش العمل والندوات .يكمن الغرض من هذا الحدث
التدريس لحضور مؤتمر لمدة
ز
ز
ز
للمعلمي الطالب ولكن االستمرار يف بناء
إضاف من الميدان
السنوي ليس فقط ز يف توفت تدريب
ي
ز
المتعاوني .باإلضافة إىل ذلك ،لدى كلية ر
ز
ز
مختت
التبية
للمعلمي
إضاف
رشاكات فعالة وتوفت تدريب
ر
ي
تعليم الطفولة المبكرة لدعم الطالب والمدارس والمجتمع من خالل رعاية الطفولة المبكرة
ً
ومعلم حضانات
والختات التعليمية عالية الجودة .عىل سبيل المثال ،غالبا ما تتم دعوة أطفال
ر
ي
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تقدم كلية ر
ابداع ضمن برنامج
التبية ز يف جامعة اإلمارات العربية المتحدة منهاج
ي
البكالوريوس ز يف تعليم الطفولة المبكرة .تشمل بعض مساقات تعليم الطفولة المبكرة المقدمة ما
يىل  :الصحة والرعاية؛ تخطيط وتنفيذ مناهج تعليم الطفولة المبكرة؛ التقييم؛ األشة؛ المجتمع؛
ي
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خالل منصات التدريس عند بعد مثل  Microsoft Teamsو  ،Google Meetبينما يستخدم
أساتذة الجامعات Blackboard Collaborate Ultraو .Zoom
ز
تعليم
منحن
لقد أدى مثل هذا التغيت الشي ع وغت المتوقع ز يف وضع التدريس إىل احداث
ي
ً
ً
ز
ز
للممارسي
المعملي ز يف جميع أنحاء اإلمارات ويمكن اعتبار أنه يمثل تحديا خاصا
حاد فيما يخص
ً
ز
ز
المعنيي ز يف السنوات المبكرة ،الذين يركزون عادة عىل التعلم القائم عىل اللعب يف سياق التعليم
ز
ز
المهن للمعلم فيما يخص تعليم
المعلمي ،زادت فرص التطوير
الوجاه .من أجل تلبية احتياجات
ي
ي
ً
ز
ر
عت اإلنتنت واضحا يف ظل
الطفولة المبكرة أثناء الجائحة بشكل كبت حيث أصبح نطاق الجلسات ر
ر
وجود بيئات عت ر
ز
اإلنتنت تتيح العديد من الحا زرصين ز يف الدورات التدريبية أكت من أي وقت مض.
ر
ر
ر
أبوظن للطفولة المبكرة بالشاكة مع وزارة التبية والتعليم ودائرة
عىل سبيل المثال ،أطلقت هيئة
ري
ز
تعن "التكوين أو البناء أو اإلعداد" خالل صيف
التعليم والمعرفة ز يف
أبوظن مبادرة "تكوين" حيث ي
ري
مقدم الرعاية
عام  .2021ويستهدف برنامج تكوين أولياء األمور واألطفال ،واألهم من ذلك
ي
أكت من  146ساعة من الدورات التدريبية عت ر
لألطفال الصغار ومعلميهم وتتكون من ر
اإلنتنت،
ر
ً
وتقدم مجانا.
التطوير المهن للمعلم فيما يخص اليبية الرياضية (اليبية الرياضية) وأثر كوفيد – 19
ً
ً
ً
للتبية الرياضية ر
جديدا ر
وضعت وزارة ر
(التبية الرياضية)  1نظرا لألدلة
التبية منهاجا
ً
الن تشت إىل أهمية ر
ر
التبية الرياضية .ولقد أصبح ذلك عمليا عىل أرض الواقع ز يف
البحثية الضخمة ي
ً
شهر يناير  2017من اجل تلبية احتياجات الطالب ز يف جميع المدارس الحكومية .وتماشيا مع رؤية
ر
الدوىل ويتم تقديمه من لكافة
المعتف بها عىل الصعيد
 ،2021يهدف المنهاج إىل تلبية المعايت
ي
الصفوف من رياض األطفال إىل الصف ز
الثاب ر
عش .يتضمن المنهاج الجديد مجموعة واسعة من
ي
ر
ز
المعلمي من خالل
الن يتم توزيعها عىل
منهجيات الصحة البدنية وجودة الحياة وعلوم الرياضة ي
ز
المهن للمعلم المستمرة.
جهود التطوير
ي
هناك تحول واضح من األساليب التقليدية القديمة إىل نظام جديد رفيع المستوى يشتمل
عىل مجموعة كاملة من المهارات ومجاالت التطوير .كما يوجد منهاج واضح مدعوم ببنية تحتية
لك يحقق تنفيذ المنهاج الفائدة لجميع الطالب .تعد مشاركة أولياء
قوية وثابتة لتسهيل نجاحه ي
ً
ً
األمور عنرصا أساسيا لنجاح المنهاج الجديد حيث يحتاج الطالب إىل التشجيع عىل وضع وتنظيم
خيارات إيجابية فيما يتعلق بنمط حياتهم وتطوير عادات صحية ر
اإليجاب عليهم ز يف
ستتك أثرها
ري
المستقبل.

1

انظر https://www.moe.gov.ae/En/MediaCenter/News/Pages/sport.aspx :
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والن يطرأ عليها الكثت من التحديثات ،ويمكن الوصول إليها عت ر
ر
ر
اإلنتنت
ر
يخص التبية الرياضية ،ي
ً
المسجلي زف ر
ز
ز
التبية الرياضية ز يف جامعة اإلمارات العربية
الجامعيي
ويتم مشاركتها أيضا مع الطالب
ي
المتحدة.
1

التطوير المهن للمعلم فيما يخص القيادة اليبوية وأثر كوفيد – 19
ً
ال يمكن التقليل من الدور الذي تلعبه القيادة المدرسية ز يف رعاية األنظمة التعليمية .وفقا
لنتائج الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم لسنة  ،)OECD, 2020( 2018يبلغ معدل
ز
يعتت أقل بالمقارنة
عمر مدراء المدارس يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 49 ،سنة – وهو معدل ر
1
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السلن عليها .لقد أصبح اآلن جانب مهم للغاية من
وبالتاىل فقد كان لجائحة كوفيد –  19األثر
ي
ري
ً
ز
ُ
التدريس محدودا ،بل وتمت إزالته؛ حيث ال يسمح باألنشطة الجسدية العملية يف صالة األلعاب
الرياضية وال زف الهواء الطلق .زف ز
عت
حي أن األنشطة الفردية ربما لم تكن صعبة التدريس عن بعد ر
ي
ي
ر
اإلنتنت ،إال أنه كان ال بد من وقف أنشطة الفريق بسبب قيود كوفيد  .19 -يحتاج المعلمون إىل
ر
ز
الن تنظمها
العمل عن كثب مع أولياء األمور وحضور دورات وجلسات التطوير
المهن للمعلم ي
ي
الختاء والمنظمات الدولية للتوصل إىل طرق جديدة لتحقيق
المؤسسات الخاصة بهم واستشارة ر
ر
مشاركة طالبهم االمر الذي من شأنه أن يجعل التبية الرياضية مسألة عملية وممتعة .ومن األمثلة
عىل ذلك جمعية معلم ر
التبية البدنية والصحية Society of Health and Physical
ي
وه منظمة دولية تتكون من أعضاء عملوا عىل تطوير عدد كبت من
) ،Educators (SHAPEي
ر
ر
المعلمي والطالب وأولياء األمور .كان عىل جمعية الت ز
ز
بويي
الن تهدف إىل تلبية احتياجات
الموارد ي
والبدنيي مراجعة معايت ر
ز
ز
التبية الرياضية الدولية بشعة وتطوير موارد كوفيد  19 -فيما
الصحيي
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ً
ً
تحقيقا لهذه الغاية ،بذلت وزارة ر
ز
المعلمي من أجل
التبية والتعليم جهودا كبتة إلعداد
أكت من  500متدرب من متدرب ر
حرص التدريب ر
تدريس المنهاج الجديد .لقد ز
التبية الرياضية ز يف
ري
ز
المعلمي الجديد ز يف عجمان .تضمنت
أماكن مختلفة ز يف جميع أنحاء الدولة ،بما ز يف ذلك مركز تدريب
الن استمرت لنصف يوم موضوعات منهاج ر
ر
التبية الرياضية الجديد وتعليمات حول
جلسة التدريب ي
الن وضعتها وزارة ر
ر
ر
التبية والتعليم وإعداد تقييم
الن من خالله يمكن اتباع خطة الدرس ي
الكيفية ي
اللياقة البدنية ومجموعة من جلسات ر
استاتيجية التنفيذ .بالنظر إىل أن هذه مبادرة جديدة إىل حد
ما ،فإن المعلومات ال تزال محدودة حول فعاليتها .ومع ذلك ،فإن إطالق المنهاج الجديد الذي
ر ً
ز
المهن للمعلم المستمر الذي تقدمه وزارة
مقتنا بالتطوير
أكت من قبل أولياء األمور،
يستلزم مشاركة ر
ي
ز
ر
ر
ر
ز
لتحسي التبية الرياضية يف الدولة.
والن تستحق الثناء
التبية والتعليم ،يوضح الجهود الوليدة ي
تعتمد طبيعة ر
التبية الرياضية بحد ذاتها عىل التجارب العملية والمشاركة الجسدية،
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مع المعدل ز يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى المشاركة .عالوة عىل ذلكُ ،يقال
ر
الن لديها أعىل نسبة من مدراء المدارس
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من الدول ي
ز
الحاصلي عىل درجة الدكتوراه ( % 10من مدراء المدارس مقارنة مع المعدل ز يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية الذي يبلغ  .)% 3لقد أفاد اثنان وسبعون بالمئة  % 72من قادة المدارس
(مقارنة بالمعدل ز يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي يبلغ  )% 54بأنهم قد أنهوا دورة ز يف
إدارة المدرسة أو تدريب لمدراء المدارس ،ورصح ( % 68المعدل ز يف منظمة التعاون االقتصادي
ر
توىل مهام وظيفة مدير مدرسة،
والتنمية  )%54أنهم أخذوا برنامج تدريب للقيادة التبوية قبل ي
الممتين (المعدل زف منظمة التعاون والتنمية  )% 99أنهم ز
ز
حرصوا عىل
وأعلن  % 99من المدراء
ي
ز
ز
المهن للمعلم يف العام الذي سبق الدراسة المسحية.
األقل نشاط واحد من أنشطة التطوير
ي
قد ترجع نتائج الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم المشجعة للغاية ،بشكل
ئ
ر
ز
(وه كلمة عربية
تحسي القيادة المدرسية ،مثل "كفاءات"
الن تهدف إىل
ي
جزب ،إىل المبادرات ي
ي
ر
ز
ز
لتمكي قادة المدارس
والن تم العمل عىل تطويرها
تعن الكفاءة أو شخص يتمتع بمؤهالت عالية) ،ي
ي
ز
ز
وتقييم مهارات القيادة لتحديد مجاالت
وتمكي قادة المدارس من االنتقال إىل المستوى
التحسي،
ز
وه مبادرة تستهدف فريق
التاىل ز يف تطورهم
ي
ي
وه "القائد الجديد" ي
المهن .وهنالك مبادرة أخرى ي
القيادة العليا ز يف المدرسة (مثل مدراء المدارس ونائبيهم) .حيث تتألف من دورات تدريبية حول
مهارات القيادة المدرسية مع عروض تقديمية حول أفضل الممارسات من قادة المدارس ز يف دولة
اإلمارات العربية المتحدة ومن خارج الدولة .عالوة عىل ذلك ،وضعت دولة اإلمارات العربية
المتحدة خطة تطوير القيادة المدرسية ر
للتخيص ( ،)MOE, 2020ر
والن تتضمن أربعة معايت
ي
كأعمدة لتطوير وتقييم قادة المدارس :
ر
الن تشت إىل قدرة القادة عىل اتخاذ قرارات عادلة
المعيار رقم  : 1القيادة المهنية واألخالقية ي
ز
عت مجتمع المدرسة بأكمله؛
وأخالقية يف تنفيذ المعايت المهنية والمساءلة ر
ر
ر
الن لها عالقة بقدرة القادة عىل تسهيل تطوير وتنفيذ رؤية
المعيار رقم  : 2القيادة االستاتيجية ي
ر
واستاتيجيات إدارة األداء؛
المدرسة ورسالتها وأهدافها
ر
ر
ز
تحسي التعلم والتطوير عىل المستوى
الن تشت إىل قدرة القادة عىل
المعيار رقم  : 3القيادة التبوية ي
الشخض لجميع الطالب من خالل قيادة التطورات ز يف المنهاج وطرق التدريس والتقييم؛ و
ي
ر
الن تؤكد عىل قدرة القادة عىل تعزيز نجاح جميع الطالب
المعيار رقم  : 4القيادة التشغيلية ي
ر
ز
ز
والبشية والمادية.
تحسي استخدام موارد المدرسة المالية
والموظفي من خالل
ر
تتماس هذه المعايت األربعة مع اطار عمل القيادة الذي يتألف من أرب ع مستويات كفاءة،
ً
ئ
ر ئ
النهاب وهو القائد التنفيذي ،مع
الناس ،إىل المتمرس إىل البارع وصوال إىل المستوى
من القائد
ي
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تدريب قادة المدارس من قبل مدراء مجموعات مدارس ،ومن المتوقع بعد ذلك تقديم هذا التدريب
الرئيسيي اآلخرين ومعلم المدارس .عالوة عىل ذلك ،زف بداية كل فصل دراس ،ر ز
ز
يلتم
إىل القادة
ي
ي
ي
المهن للمعلم لمدة أسبوع ر
ز
يشف عليها مكتب التدريب والتطوير
قادة المدارس بحضور التطوير
ي
ر
المدرس ،بالتعاون مع وزارة التبية والتعليم.
عىل النحو الذي تنظمه مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
أشارت دراسة حديثة تم إجراؤها زف دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل ر ز
ليت وسكوت
ي
( )2017بمشاركة  130مشارك ( 27مدير مدرسة و  103معلم) إىل أن هناك حاجة ملحة ألن يتم
ز
ز
المعلمي مصلحة ز يف
"ينبغ إعطاء
توزي ع القيادة المدرسية عىل مختلف مستويات التعليم وأنه
ي
ز
ز
وتحفتهم عىل االنخراط ز يف أجندة التغيت" ( .)p. 584يف الوقت الذي
النتيجة من أجل تمكينهم
ً
يعتت إنشاء مبادرات تعليمية واسعة النطاق أمر حسن وجيد ،فإن هنالك أيضا حاجة إىل "نماذج
فيه ر
مرنة ومعارصة وسياقية" ( )Litz & Scott, 2017, p. 584تكون ذات صلة من الناحية الثقافية
وتتوافق مع االحتياجات الفريدة للمدارس ز يف جميع أنحاء اإلمارات السبع.
لقد كان لجائحة كوفيد  19 -األثر المتوقع عىل قادة المدارس الذين احتاجوا إىل إدارة
ز
ز
اإلداريي .عىل وجه التحديد،
والموظفي
احتياجات وتوقعات معلميهم والطالب وأولياء أمورهم
ز
ر
كان ز
ر
ينبغ عىل قادة المدارس وضع سياسة يتم اتباعها يف مدارسهم تتماس مع لوائح وزارة التبية
ي
المتايدة ،بادرت وزارة ر
والتعليم فيما يخص المدارس الرقمية .بالنظر إىل هذه المطالب ر ز
التبية
ز
المهن للمعلم فيما يخص "الصحة  /السالمة
والتعليم ز يف عقد دورات وجلسات مناسبة للتطوير
ي
ً
خصيصا لقادة المدارس خالل هذه ر
الفتة.
وجودة الحياة" معدة
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المحىل وتتوافق بشكل رصي ح مع أهداف الوزارة
مبادرات تهدف إىل تلبية احتياجات المجتمع
ي
والمدرسة ،بما يثبت مستوى اإلتقان ز يف استخدام التطبيقات التعليمية ،وتحقيق "المثالية"
ر
ز
ز
المهن للمعلم بانتظام
ويحرصون دورات وجلسات التطوير
اإللكتونية
للمدرسة الرقمية اآلمنة
ي
ز
ر
ر
ز
وب".
لتقية مهاراتهم .خالل الجائحة ،كان هناك تركت كبت موجه نحو إنشاء "إطار النضج اإللكت ي
ز
ز
والمعلمي والطالب بالمهارات الرقمية والتكنولوجية ذات الصلة،
تمكي قادة المدارس
يشت هذا إىل
ز
ر
الذك يف المدارس الحكومية .يتم تقييم قادة المدارس من
لالنتقال بشكل أكت فعالية إىل التعليم
ي
ر ز
وب ز يف مدارسهم من خالل قيام باستخدام
حيث قدرتهم عىل إظهار مستوى ٍ
عال من النضج اإللكت ي
منصات رقمية فعالة زف تقديم محتوى المنهاج الدراس ر
ز
المتعلمي لديهم.
وإشاك
ي
ي
ز
المهن للمعلم القوي لقادة المدارس ،توصلت مؤسسة اإلمارات
من أجل تسهيل التطوير
ي
األساس" حيث من خالله يتم
المدرس) إىل "التدريب
المدرس (مؤسسة اإلمارات للتعليم
للتعليم
ي
ي
ي
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الن تحددها وزارة ر
ر
التبية والتعليم .تتضمن بعض المعايت تطوير
مجموعة متنوعة من معايت التقييم ي
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عىل الرغم من االنتقال الشي ع إىل التعلم عن بعد ،فقد ورد أن قادة المدارس واثقون من
ر
الن تم من خاللها إدارة الجائحة ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وعىل وجه التحديد مع
الطريقة ي
ز
الموظفي لتغطية
التوتوكوالت الصحية ،وعدد
زيادة البنية التحتية الرقمية وتدابت التعقيم التباع ر
ز
الهجي وإدارة ر
ز
الصج والعزل يف المدارس ( Rizvi,
فتات الحجر
الفصول الدراسية بنظام التدريس
ي
.)2021
عي اإلنينت لمعلم ما قبل الخدمة
التجارب الميدانية ر
سغ مكتب التجارب الميدانية (مكتب التجارب الميدانية) زف كلية ر
التبية إىل توفت فرص
ي
ً
للتجارب العملية ر
ز
ز
المرشحي عىل التخرج وفقا لجداول
المعلمي
االفتاضية أثناء الجائحة لمساعدة
شهاداتهم واالنضمام إىل المجال التعليم بالتنسيق الوثيق مع وزارة ر
التبية والتعليم .قدم مكتب
ي
التبية العديد من ورش العمل عت ر
التجارب الميدانية زف كلية ر
اإلنتنت ر
ختاء ز يف المجال
الن أجراها ر
ر
ي
ي
ر
ز
ز
الن سوف تمنحهم المقدرة عىل
التعليم لمساعدة المعلمي المرشحي عىل اكتساب المهارات ي
ي
ز
عت
االستفادة من التكنولوجيا يف ممارسات التدريس المستقبلية .بحلول نهاية تجارب هم الميدانية ر
ً
ر
اإلنتنت ،من المتوقع أن ُيظهر المعلومون المرشحون إتقانا للمحتوى واألساليب التعليمية
ر
اإللكتونية وكذلك إدارة سلوكيات الطالب
التمجيات ذات الصلة والمنصات التعليمية
باستخدام ر
بشكل فعال عن بعد.
ً
ز
ز
اس األساسية ،وإظهار تقنيات
ينبغ عىل المرشحي أيضا إدارة اإلجراءات الصفية الدر ي
ي
المناقشة وطرح األسئلة السليمة ووضع خطط الدروس عت ر
اإلنتنت وتنفيذها بطريقة جذابة
ر
ز
ر
وفعالة .يتم ر
ز
ز
المرشحي عن بعد من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كلية التبية،
المعلمي
اإلشاف عىل
الذين قدموا مالحظات بناءة مستمرة وتناولوا التحديات اإلدارية والقضايا المتعلقة بالتعلم عن بعد.
دراسة حالة فيما يخص التطوير المهن للمعلم ف التعليم الخاص  :نظرة عامة عىل التحديات
تأثي كوفيد – 19
ودراسة حالة التطوير المهن للمعلم الفعال ر
ز
الحاىل
المعلمي ز يف الوقت
تشت األبحاث ز يف دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل أن تدريب
ي
كاف لتلبية المتطلبات األكاديمية واالجتماعية  -العاطفية ر ز
المتايدة للطالب من أصحاب
ال ر
يعتت ِ
الهمم أو الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات (الطالب ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة واإلعاقات) ( )Elhoweris & Efthymiou, 2020ز يف عام  ،2017لقد كان هناك
تكليف رصي ح لتحويل التسميات من األشخاص ذوي اإلعاقة إىل استخدام مصطلح أصحاب الهمم
(أصحاب الهمم) أو ذوي الهمم ،والذي تم تطبيقه ز يف عام  2017ز يف جميع أنحاء الدولة
( .)Government.ae, 2017يشت هذا إىل أنه ُينظر إىل الطالب أصحاب الهمم عىل أنهم عوامل
ً
ز
ز
ز
سلبيي للتدخالت
متلقي
ومنخرطي ز يف العملية التعليمية الخاصة بهم بدال من أنهم
تغيت نشطة
ر
المعلمي والمتخصصي.ز
ز
الن يتم إجراؤها عليهم من قبل
ي
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والمتفوقي.
الموهوبي
دراسة حالة فيما يخص التطوير المهن للمعلم الفعال ف تعليم
ر
ر
ز
ز
والمتفوقي من أحد أولوياتها
الموهوبي
اعتتت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن تعليم
لطالما ر
ً
ز
تعليم من الدرجة األوىل .يف مقالة باوتيستا وآخرون ،)2015( .الحظ
الرئيسية ،معا إىل جانب تطوير نظام
ي
ز
ز
ر
المهن
الن تعمل عىل تحديد "الجودة العالية" ( )p. 323التطوير
ي
المؤلفون أن هناك العديد من المتات ي
ز
ز
المهن للمعلم مع مسألة معينة وارتباطه
للمعلم كما هو واضح يف نموذج سنغافورة )1( :تعامل التطوير
ي
ز
للمعلمي للتعلم النشط )4( ،تشجع
بالممارسة الصفية )2( ،االستمرارية والكثافة )3( ،توفت الفرص
ز
ز
المشاركة الجماعية فيما ز
المعلمي
عت المدارس وداخلها )5( ،االتساق مع احتياجات
بي
المعلمي ر
ر
والتماس مع األولويات واألهداف المدرسية والوطنية.
واهتماماتهم،
ي
ز
ر
ز
ز
العامي
الن قد تم عقدها وإجراءها يف
يزعم المؤلفون أن دورات وجلسات التطوير
المهن للمعلم ي
ي
ز
األختين من قبل قسم ر
ر
التبية الخاصة يف جامعة اإلمارات العربية المتحدة بشاكة تعاونية مع دائرة التعليم
ز
المهن للمعلم حول
والمعرفة ،تناسب جميع المعايت المذكورة أعاله .تم وضع تصور وطرح فكرة التطوير
ي
ز
الموهوبي بعد عدة اجتماعات ز
ز
األساسيي
بي دائرة التعليم والمعرفة وأعضاء هيئة التدريس
تدريس الطالب
ز
ر
ر
.
ختاء
التنامج
التدرين محدد ومرتبط بشكل مباش بالممارسة الصفية قام ر
يف قسم التبية الخاصة لذلك كان ر
ري
هيئة التدريس من قسم ر
ز
المهن للمعلم ليتمحور حول المتعلم وقد
التبية الخاصة بوضع وتصميم التطوير
ي
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ز ز
زف الوقت الذي ز
المعلمي يف دولة االمارات العربية المتحدة يدعمون بشكل عام التعليم
تبي فيه أن
ي
ز
الشامل ،إال أنهم ما زالوا يشعرون بأنهم غت مهيئي لتدريس الطالب أصحاب الهمم ( Alborno & Gaad,
ً
ز ز
المعلمي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ال يتلقون تدريب عىل
 .)2014أفاد ألبورنو ( )2013أيضا أن
ز
ز
الضمن
المعن
تكامل التكنولوجيا فيما يخص الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات .يكمن
ي
ز
ز
المعلمي ال يظهرون ز
ز
بالرصورة عدم رغبتهم يف العمل مع الطالب أصحاب الهمم ،إال أنهم
وراء ذلك يف أن
وبالتاىل فإن ليس لديهم الفعالية للعمل مع الطالب أصحاب
يفتقرون إىل التدريب المخصص والفردي،
ي
الهمم.
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المهن للمعلم المرتبطة ر
زف عام  ،2016أطلقت وزارة ر
ز
بالتخيص
التبية والتعليم مبادرات التطوير
ي
ي
ز
ر
ألكت من ر
ز
والمتخصصي اآلخرين يف المدارس .عالوة عىل ذلك،
مدرس ومدير مدرسة
معلم
آالف
ة
عش
ي
المهن بداية من عام  2017لتعزيز كفاءات معلم ر
قدمت وزارة ر
ز
التبية
التبية والتعليم عدد من برامج التطوير
ي
ي
ز
التامج المتعلقة بالممارسات الشاملة بما
العامة والخاصة يف تدريس الطالب أصحاب الهمم .ويشمل هذا ر
التبوية الفردية والتعرف ر
زف ذلك إدارة السلوك وتطوير الخطة ر
أكت عىل خصائص األفراد ذوي االحتياجات
ي
ز
ز
التعليمية الخاصة وسياسات الدمج الحالية يف الدولة ،من بي أمور أخرى .باإلضافة إىل ذلك ،تم تقديم
المزيد من التامج التدريبية المتخصصة لمعلم ر
التبية الخاصة حول مجموعات التقييم .ومع ذلك ،فإن
ر
ي
ز
تعليم
المهن باستخدام نهج
معظم هذه الدورات التدريبية أو ورش العمل اتبعت النوع التقليدي من التطوير
ي
ي
ز
ر
ر
الن قدمتها وزارة التبية والتعليم ،كجزء من
يف توصيل المحتوى .شارك المعلمون أن هذه ر
التامج التدريبية ي
ً
أكت عىل المعرفة النظرية بدال من المهارات العملية المطلوبة لتنفيذ
مبادرة المدرسة للجميع ،ركزت بشكل ر
الممارسات الشاملة بنجاح ز يف صفوفهم الدراسية (.)Sheikh, 2018
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ز
ز
ز
الدوليي للحصول عىل مزيد من التعليقات
الختاء
تم العمل عىل مراجعته يف وقت الحق من قبل
اثني من ر
ز
ز
ر
التنامج يف عام  2016ولكن تم تنفيذه فقط يف عام  2018لضمان تماسكه وتدفقه
والمدخالت .تم اقتاح ر
الهيكىل.
ي
المهن للمعلم من ر
ز
عش ورش عمل ،تم تقسيمها إىل مجموعات تشتمل عىل ثالثة
يتألف التطوير
ي
ز
ز
مواضيع رئيسية )1( :مهارات التفكت العليا )2( ،أفضل الممارسات يف تعليم الموهوبي و ( )3فروقات
ز
ز
ز
ز
معلمي أثناء الخدمة يقومون بالتدريس من
والمتفوقي .لقد كان المشاركون
الموهوبي
للمتعلمي
المناهج
ز
ر
ز
أبوظن والعي والمنطقة الغربية من
الثاب عش (الحلقات من  1إىل  )3ويأتون من
الصف األول إىل الصف
ي
ري
ز
ر
ز
الن سوف يحرصونها .كما أنه قد تم تسليط
الدولة .ولقد تم منح المعلمي خيار اختيار ورشة  /ورش العمل ي
ز
ز
المهن
الضوء عىل عنرص االستقاللية واالختيار هذا بواسطة بوتنام وبوركو ( )2000كمتة أساسية للتطوير
ي
عاىل الجودة .حصل المعلمون عىل شهادة صغتة لكل ورشة عمل .حصل المعلمون الذين أكملوا
للمعلم ي
ر
ز
المهن للمعلم بالكامل .لقد
جميع ورش العمل العش عىل شهادة تفيد إتمامهم لدورات وجلسات التطوير
ي
ً
عمل المعلمون أثناء الخدمة المشاركون والبالغ عددهم  88معلما بشكل وثيق مع مجموعة مخصصة من
التبية الخاصة الذين راقبوا باستمرار تقدمهم خالل ر
أعضاء هيئة التدريس زف قسم ر
ز
عامي .ويثبت ذلك
فتة
ي
التنامج بعيد عن أن يكون مجزأ ( ،)Borko, 2004وال يتبع "نهج الرذاذ والصالة" (Darling-
أن ر
ر
ز
ز
وبالتاىل تلبية
 )Hammond, 2010, p. 28بدون هيكل واضح لتويد المعلمي بالتغذية الراجعة والدعم،
ي
ز
ز
الثاب المتمثل زف كونه مكثف ومستمر .لقد أشارت األبحاث إىل أنه قد ز
المهن
تبي أن أنشطة التطوير
المعيار ي
ي
ي
فتة زمنية محددة ( )Desimone, 2009ر
أكت من  20ساعة من وقت التواصل الموزعة عت ر
للمعلم مع ر
أكت
ر
ً
ز
المهن للمعلم المحدد.
ويعتت ذلك صحيحا بالنسبة لهذا التطوير
فاعلية،
ر
ي
ً
ر
ز
والن تتناسب مع المعيار
لقد كانت هنالك أيضا فرص متعددة تم توفتها للمعلمي للتعلم النشط ي
ر
عت
التدرين من ثالث مراحل  )1( :التعلم
التنامج
الذاب من خالل جلسات الفيديو  /ر
 3أعاله .يتكون ر
ي
ري
ر
وعت مجموعات صغتة وجلسات تفاعلية مع المشار ز
كي
اإلنتنت ( )2جلسات تدريب عملية وتعاونية ر
ُ
ز ز
ز
ز
المهن للمعلم و ( )3مرحلة التنفيذ ،حيث من خاللها طلب من
مسجلي يف التطوير
المعلمي
آخرين من
ي
ز
ر
ز
ز
اس
جميع المعلمي المشاركي "التجربة" واالبتكار من خالل تطبيق اإلستاتيجية الجديدة يف الصف الدر ي
ز
الخاص بهم .ر
تلق المعلمون المشاركون مالحظات وتغذية راجعة مستمرة من أعضاء هيئة التدريس يف قسم
ر
التبية الخاصة أثناء مرحلة التنفيذ والتفكت مما انعكس عىل تجربتهم .ولقد كان من المتوقع أن يقوم
ر ز
عت
اض ر
المشاركون بإعداد خطة درس لكل ورشة عمل والمشاركة والتفاعل مع بعضهم البعض بشكل افت ي
ز
ر
ر
االستاتيجية،
اس ،وإعداد ورقة التفكت بعد تنفيذ
اللوح األسود ،وتنفيذ االستاتيجية يف الصف الدر ي
والمشاركة زف جلسات المشاركة مع جميع المشار ز
كي اآلخرين.
ي
ز
المهن للمعلم بالفعالية " :يحتاج
لك يتسم التطوير
ي
الحظ باوتيستا وأورتيجا رويز ( )2015أنه ي
ر
ر
الن يتم طرحها عليهم والتفكت بها ومن ثم
المعلمون إىل فتات طويلة من الوقت لمعالجة األفكار الجديدة ي
اس ومناقشتها مع زمالئهم" ( .)p. 245هذا ولقد تم العمل عىل تنفيذ كل
العمل عىل تطبيقها الصف الدر ي
ر
ر
ز
ز
المعلمي المشار ز
ز
سنتي
الن قد تلوقها عىل مدار
كي خالل فتة دورة التطوير
ذلك من قبل
المهن للمعلم ي
ي
مكثفة.
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أثر كوفيد –  19عىل التطوير المهن للمعلم ف اليبية الخاصة.
ر
القاسم ( Erfurth & Ridge,
الن جمعتها مؤسسة
كشفت إحدى النتائج الرئيسية من البيانات ي
ي
ز ز
المعلمي يف المدارس الخاصة و  % 50من مدراء المدارس الحكومية والخاصة
 )2020أن ما يقارب  % 60من
الكاف .فيما أفاد المعلمون
يعتقدون أن األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ال يحصلون عىل الدعم
ِ
تعتت مطلوبة للطالب أصحاب الهمم وأنهم يشعرون وبشكل محزن بأنهم
أن جلسات التواصل اإلضافية ر
ز
ينبغ أن
ليسوا عىل استعداد ألن مقدار الوقت المخصص لتطوير المواد للطالب أصحاب الهمم بالتأكيد
ي
ً
يكون أطول ر
وأكت تطلبا.

75

Vol.(46), Special issue - February 2022

ز
المعلمي واهتماماتهم باإلضافة إىل التوافق
التنامج مع احتياجات
يتعلق المعيار رقم  5باتساق ر
ز
المهن للمعلم بالكامل بالتعاون
مع واألولويات واألهداف المدرسية والوطنية .لقد تم وضع تصور للتطوير
ي
ز
ز
مع دائرة التعليم والمعرفة للتأكد من أنه مخصص لتلبية احتياجات واهتمامات المعلمي المشاركي .عالوة
كي الفرصة الختيار موضوع  /مجال ورشة العمل ً
عىل ذلك ،لقد تم منح المشار ز
بناء عىل اهتماماتهم وتم
ز
اإلنجلتية والعربية ،لك ال يكون للغة تأثت عىل فهم المشار ز
ز
كي للمفاهيم
باللغتي
التدرين
التنامج
تقديم ر
ري
ي
ر
الن تمت مناقشتها.
ي
ً
التبية الخاصة زف كلية ر
كما قدم قسم ر
ز
المهن للمعلم نظرا لوجود دفعة قوية
التبية هذا التطوير
ي
ي
نحو االبتكار ،حيث أعلنت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة أن عام  2015هو "عام االبتكار" والذي
ز
ز
لك تتوافق أساليب وطرق التدريس يف الغرفة الصفية والممارسات
يتضمن تدريب المعلمي بصورة فاعلة ي
الصفية مع هذه المبادرة (وزارة شؤون مجلس الوزراء  .)2015ولقد أشارت دراسة نوعية (،Garces-Bacsal
ر
الن من خاللها زعم المعلمون المشاركون قيامهم "بإزالة حواجز آفاقهم"
قيد المراجعة) إىل الكيفية ي
وتجربتهم لمشاعر ر ز
ز
المهن للمعلم.
متايدة من الكفاءة الذاتية بعد حضور هذا التطوير
ي
ً
ً
ز
شائعا لمعلم ر
ز
التبية الخاصة يف دولة اإلمارات العربية
المهن للمعلم أمرا
يعتت هذا التطوير
ال ر
ي
ي
ً
ر
ز
عت اإلنتنت /
الهجي باستخدام
المتحدة حيث أنه عادة ال يخضع المعلمون اتباع طرق التدريس عن بعد ر
ً
ز
المهن للمعلم االعتيادي أيضا عىل مالحظات
التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل المشاركة .ال يشتمل التطوير
ي
ً
ً
ز ز
ز
المهن يف دولة
المهن للمعلم نموذجا جديدا للتطوير
مستمرة وفورية أثناء التدريبُ .يعد هذا التطوير
ي
ي
ً
ز
ز
للمعلمي
اإلمارات العربية المتحدة نظرا لطريقته المدمجة يف تقديم المعلومة كما يعمل عىل توفت فرصة
ز
معلمي آخرين من مدارس مختلفة .عالوة عىل ذلك ،يتم توفت الوقت والمساحة
للعمل بالتعاون مع
ز
ّ
ز
والتبرص بعمق يف التعلم والتعليم الخاص بهم.
للمعلمي التفكت
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ز
ز
المهن للمعلم عىل تشجيع المشاركة الجماعية فيما ز
عت المدارس
بي
عمل التطوير
المعلمي ر
ي
ز
.
وداخلها ،كما هو مذكور يف المعيار رقم  4أعاله لقد تم تفويض قادة المدارس ورؤساء األقسام من قبل دائرة
ز ز
المدرس المقدم من أجل
للمعلمي يف أيام محددة من خالل نظام التواصل
التعليم والمعرفة بإعطاء االذن
ي
ز
المعلمي المشار ز
ز
قادمي من نفس المدرسة ومن مدارس مختلفة)
كي (الذين كانوا
القيام بالعمل .لقد تم منح
ز ز
ز
الفرص لتقديم نتائج تنفيذ خطة الدروس الخاصة بهم إىل أصحاب المصلحة الرئيسيي يف منتدى حرصه
المعلمي وقادة المدارس ومدرب هيئة التدريس من قسم ر
ز
ز
التبية الخاصة،
مسؤولي من الوزارة وزمالئهم
ري
ز
والمعلمي وقادة المدارس .تم عقد ثالث منتديات طوال
ولقد تم تزويدهم بمالحظات بناءة من قبل أقرانهم
التنامج.
مدة ر
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ز
دب ،بقيادة الدكتورة سارة بنسون ،بمشاركة النتائج
قام مجموعة من الباحثي من جامعة برمنغهام ر ي
ر
الن
األولية ( )Masudi, 2021من دراسة أجريت مع
معلم المدارس الخاصة الذين أعربوا عن الصعوبات ي
ي
ز
ر
الن تتطلب خدمات خاصة.
يواجهوننها يف الوصول إىل أهداف خططهم التعليمية الفردية ،ال سيما تلك ي
عت
يحتاج المعلمون بشكل خاص إىل تدريب محدد عىل طرق التدريس الشاملة لبيئات التدريس عن بعد ر
ر
الن تواجههم ،يقال أنه ز
ر
ز
المعلمي استخدام مجموعات
ينبغ عىل
اإلنتنت .من أجل التعامل مع التحديات ي
ي
الخارج من أجل التوصل إليجاد الحلول.
االجتماع والدعم
مهنية عىل الهاتف المتحرك ووسائل التواصل
ر ي
ي
ً
ز
ر
ز
قدما ،تم زف الوقت الحاىل إطالق ر
مشتك ز
بي كلية لندن الجامعية
تعاوب
مشوع بحث
للمض
ي
ي
ي
ي
ز
ز
وكلية ر
العاىل
التبية يف جامعة اإلمارات العربية المتحدة للتحقيق يف الممارسات الشاملة ذات التأثت
ي
ً
ز
ز ز
ز
للمعلمي المتخصصي يف كل من المدارس الحكومية والخاصة يف جميع
والممارسات المتجاوبة ثقافيا
ز
ز
ر
الن يواجهها المعلمون يف كل من بيئات التعليم
اإلمارات السبع .كما سوف يخوض البحث يف التحديات ي
ر
ر
ر
الن يتم الحصول عليها من هذا
الوجاه والتعليم عن بعد ر
تلق المعلومات ي
ي
عت اإلنتنت .ومن المأمول أن ي
ر
ر
ز
الن من خاللها يتم
الكيفية
حول
للمعلمي
المحددة
باالحتياجات
يتعلق
فيما
التبرص
من
المزيد
وع
المش
ي
ز
عت مجموعة متنوعة
اس للطالب أصحاب الهمم ر
العمل عىل تنفيذ طرق التدريس الشاملة يف الصف الدر ي
من مجاالت التعلم.
الخاتمة
رسم خارطة الطريق لمستقبل التطوير المهن للمعلم ف دولة االمارات العربية المتحدة.
ز
ز
المعلمي وقادة المدارس يف
ما زال هنالك الكثت الذي يمكن القيام به من أجل تلبية احتياجات
ُ
ر
ز
المعلمي كيف أن األمور
عت عنها معظم
الن ر
دولة اإلمارات العربية المتحدة .تظهر المشاعر واألحاسيس ي
ً
والمسائل تتغت باستمرار ،خاصة وأنهم يسعون باحتدام للتكيف مع التوجيهات المتغتة باستمرار الصادرة
ر
عن الحكومة وتلبيتها  -مما دفع المؤل ز
يتماس مع
التعليم بما
في إىل وصف الظاهرة بأنها تحدد المشهد
ي
ز
ز ز
المعلمي .يف الواقع ،وصف الباحثون موجات اإلصالح يف دولة اإلمارات العربية المتحدة بأنها نوع من
ً
"الهستتيا السياسية" (Stronach& Morris 1994, cited by Glatter, 1999؛ انظر أيضا Thorne,
ر
الن من خاللها تؤدي المهمات واألهداف
 )2011مع االستشهاد
ري
بمغرب ( )1999حيث يشت إىل الكيفية ي
ز
التامج والمناهج الدراسية.
غت الواضحة والمتضاربة إىل تناقضات مؤسفة يف ر
ً
ز
ز
المعلمي لتلبية هذه المطالب .يف الواقع ،هناك أيضا شكل من
مع ذلك فإن الواضح هو استعداد
ر
ر
والن تم تصويرها عىل أنها "تكتيك سياسة
أشكال الديناميكية ال ين يمكن استنتاجها من التغيتات المستمرة ،ي
مدروس "ألخذ عينات" مجموعة متنوعة من المنتجات التعليمية قبل أن يقع االختيار عىل أي منها"
ً
السلن ،يجادل المؤلفون بأن هذه اإلصالحات
( .)Thorne, 2011, p. 174بدال من النظر إليها من الجانب
ري
ً
ز
والمربي ليكونوا ر
ز
ز
ز
أكت مرونة يف ممارساتهم .سمح هذا
والمعلمي
للمعلمي
المستمرة توفر فرصا فريدة
للمعلمي بتلبية احتياجات الطالب عند الطلب ،األمر الذي أصبح ر
ز
أكت
المستوى من القدرة عىل التكيف
ً
ز
ر
ز
ز
الن
وضوحا مع جائحة كوفيد  ،19 -مما استلزم مستوى من اليقي يف التنقل بي التغيتات غت المتوقعة ي
تطرأ عىل طريقة تقديم الدروس وتقييمها.
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الشبك االنضباطية" ( - )p. 318وهو أمر بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة القيام به بالفعل ( OECD,
ي
 .)2020ومع ذلك ،عند مقارنتها بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى ،فقد لوحظ أن
ز ز
أبوظن ضعيفة التطور وتميل إىل المركزية ،مما يحد من قدرتها عىل تعزيز
للمعلمي يف
"الشبكات المهنية
ري
ر
ر
ز
ز
المهن المشتك بالمعايت العالية" (.)OECD, 2020, p. 65
تبادل المعرفة والمساءلة الداخلية وااللتام
ي
يعتت ذلك مجال آخر يمكن بالتأكيد العمل عىل معالجته.
وبالتاىل ،ر
ي
ً
ز
المهن للمعلم .زعم ثورن
أختا ،هنالك حاجة إىل المزيد من الدراسات البحثية حول التطوير
ي
( )2011أن هناك حاجة ملحة إلنشاء "قاعدة بحثية من أجل تقييم الممارسات الحالية وإبالغ عن التغيتات
ر
الن تطرأ عىل السياسة المستقبلية" ( .)p. 182كما تجدر اإلشارة إىل أنه من المهم القيام ببذل جهود بحثية
ي
ز
ز
المعلمي ،سواء أكان
منهجية بطريقة تتسم بالشفافية من أجل الوقوف عىل فعالية المبادرات يف اثراء معرفة
ز
ز
ز
المعلمي بالكفاءة الذاتية أم ال ،وما إذا كان يمكن ربط
المهن للمعلم دور يف الزيادة من إحساس
للتطوير
ي
تجرين بمخرجات الطالب وإنجازهم.
التأثت المذكور بشكل
ري
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ر
الن يقودها المعلم أو "مجتمعات التعلم
باوتيستا وآخرون )2015( .أشار إىل مجتمعات الممارسة ي
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ُ
مهن للمعلم ر
ز
أكت
وكما يقال ،فإنه ال يزال من المهم رسم خارطة طريق محتملة تقود إىل تطوير ي
ً
التعليم وقيادته .وفقا لباوتيستا وآخرون ،)2015( .فإن اإلطار
فاعلية حيث يتم صقل وتشكيل هذا المشهد
ي
ً
ً
 .ز
يعتت الزم ز
ز
المهن للمعلم يف سنغافورة ،عىل سبيل
ورصوري ألنه يوفر اتجاها واضحا للتطوير
المتماسك ر
ي
ً
ز
صانغ
مهن معروف أيضا لدى
المثال ،يعمل نموذج نمو المعلم ( )Bautista et al., 2015كإطار تطوير ي
ي
ر
ز
ز
تتماس جميع الجهود مع الموضوعات الرئيسية المشار إليها
المعلمي بحيث
ومعلم
والباحثي
السياسات
ي
ز
ز
ر
"محىل" و
يف النموذج .يمكن لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تنظر يف تطوير إطار عمل أكت واقعية
ي
"أساس" ( ،)Thorne, 2011, p. 174مع األخذ ز
بعي االعتبار الحقائق واالحتياجات الثقافية الفريدة من
ي
ز
ز
عت مختلف أصحاب
نوعها يف الدولة  -مع ضمان التماسك طوال الوقت يف الهيكل الذي يتم نقله بوضوح ر
المصلحة.
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