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الموضوع :استدراج عرض سعر
ضمن موضوعات بحثية (التعليم  ،الحماية االجتماعية وسياسات النوع االجتماعي)
المرصد مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلسطين والمنطقة العربية
على المستوى الكلي واإلجرائي .عمل على تأسيسها مجموعة من الباحثين المتخصصين في حقول التنمية وعلم االجتماع
واالقتصاد ،ويسعى المرصد لدراسة دائمة للسياسات االجتماعية واالقتصادية والتدخالت التنموية على أرضية تحقيق العدالة
االجتماعية.
المرصد مهتم باستقطاب باحثين/ات للعمل مع المرصد متنوعة للعمل مع فريق البحث المقيم في المرصد اضافة الى
العمل منفردين ضمن مضوعات وفق محددة ضمن األجندة البحثية للمرصد ,وفي اطار الشراكة مع و ازرة التربية والتعليم
ومؤسسة انقاذ الطفل العداد دراسة حول الحقوق والمؤهالت للعامالت في رياض األطفال الخاصة.
خلفية عامة

يعتبر القرار بقانون بشأن التربية والتعليم لسنة  2017حديث العهد ،حيث حل هذا القرار بقانون مكان قانون التربية
والتعليم األردني لسنة  1964املعمول به في الضفة الغربية وقانون املعارف لسنة  1933املعمول به في قطاع غزة ،وتناول
القرار بقانون حق األطفال بالتعليم ما قبل مرحلة التعليم األساس ي وحددها بمدة ال تتجاوز السنتين ،ومرحلة التعليم
األساس ي ومدتها تسع سنوات ،ومرحلة التعليم الثانوي ومدتها ثالث سنوات.
اتجه القرار بقانون نحو تبني نظام التعليم لألطفال ما قبل املرحلة األساسية ،وأطلق على هذه املرحلة برياض األطفال،
وهي مرحلة من مراحل التعليم املستحدثة في نظام التعليم في فلسطين ،بحيث نص القرار بقانون على إنشاء رياض
األطفال ومراكز خاصة بتدريب وتأهيل معلمات لهذه الغاية ،على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع معايير محددة
إلنشاء رياض األطفال تصدر بموجب تعليمات خاصة بهذا الشأن ،وتهدف رياض األطفال بموجب القرار بقانون إلى

توفير بيئة تسهم في تنمية جوانب شخصية الطفل الجسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية ،وتهيئته لاللتحاق
باملرحلة األساسية؛ تدريب الطفل على املهارات الحياتية األساسية ،وإكسابه العادات الصحية السليمة؛ تعريف الطفل
بالبيئة املحيطة به ،وإتاحة الفرص الكافية لتنمية قدراته.1
يشير النص القانوني إلى ضرورة أن تساهم رياض األطفال في تهيئة األطفال للمرحلة األساسية ومن أجل تحقيق ذلك
اشار النص إلى مسألتين؛ األولى ضرورة وجود مباني مالئمة وفق معايير محددة سلفا من قبل وزارة التربية والتعليم،
واملسألة الثانية ضرورة أن تكون املعلمات في رياض األطفال مؤهالت ،ولتحقيق هذا الغرض اشار القرار بقانون إلى انشاء
مراكز خاصة بتدريب وتأهيل معلمات لتحقيق هذه الغاية.
وتتقاطع استراتيجية وزارة التربية والتعليم مع أجندة السياسات الوطنية في توسع نطاق التعليم قبل املدرس ي واالرتقاء
بمستواه من خالل تدخالت ذات عالقة بزيـادة عـدد صفـوف ريـاض األطفال في الصـف التمهيـدي في ريـاض األطفال
الحكوميـة في املناطـق ،وتبني الحكومة لسياسة التعليم االلزامي للصف التمهيدي 2،وإضافة وحدة للصف التمهيدي في
األبنية املدرسية الجديدة املخصصة للمرحلة األساسية الدنيا .وصاحب ذلك إقرار أول دليل منهجي موحد ملعلمات رياض
األطفال في العام .2018
وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية االستثمار في الطفولة املبكرة ،وقامت الحكومة الفلسطينية بتعاون بين وزارات
التنمية االجتماعية ،والتربية والتعليم والصحة ،بتطوير استراتيجية وطنية لتطوير الطفولة املبكرة .كما بدأت العمل في
مأسسة العمل في هذا القطاع وتطوير إطار منهاج وطني لتدريب معلمات رياض األطفال ووضع املعايير املهنية لهن ،فضال
عن إنشاء غرف صفية للصف التمهيدي كصف إلزامي في العديد من املناطق .إال أنه ال تزال الطريق طويلة في هذا
الخصوص للوصول إلى األهداف املرجوة والوعي التام بأهمية االستثمار في هذه الفئة العمرية .3حجم االستثمار الحكومي
مقابل القطاع الخاص واألهلي في هذا القطاع ما زال منخفضا ،وهو بحاجة إلى خطة أوضح على صعيد توفير املوازنات
والكادر واملباني لرفع نسب االلتحاق في رياض األطفال .ووفق تقرير املتابعة التقييم للخطة االستراتيجية للتعليم
( ،)2018فهناك  221روضة أطفال حكومية في الضفة الغربية ،و 13روضة أطفال في قطاع غزة .ويبلغ عدد رياض
األطفال املرخصة  1332روضة في الضفة الغربية و 685في قطاع غزة.
 1دراسة تحليلية مقارنة لواقع األطفال في فلسطين إستنادا ً لبيانات التعدادات الفلسطينية 2017 ،2007 ،1997
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أهداف الدراسة:
 فحص مدى مالئمة التأهيل العلمي ملعلمات رياض األطفال انسجاما مع األهداف العامة للقانون. تحليل مدى انسجام الحقوق واالمتيازات املمنوحة للعامالت مع قانون العمل الفلسطيني.العينة املستهدفة
 العامالت في رياض األطفال رياض األطفال في القطاع الخاص وزارة التنمية االجتماعية وزارة التربية والتعليم وزارة العملمحاورالدراسة
ستبحث الدراسة في القضايا التالية:
 الرقابة الرسمية من قبل جهات االختصاص. التأهيل العملي والعلمي ملعلمات رياض األطفال. الحقوق التي تقدمها رياض األطفال للعاملين/ات في هذا القطاع (معدل االجر ،انتظام االجور في ظروفالطوارئ ،االجازات السنوية ،االجازات املرضية ،اجازات االمومة ،اتعاب نهاية خدمة ،معدل ساعات العمل
اليومي ،معدل الطلبة لكل معلمة ،متوسط العمر للعامالت... ،الخ)
 االمتيازات التي تقدمها رياض األطفال للعامالت في هذا القطاع ،من حيث :مساهمة أصحاب رياض األطفال فيتطوير مهارات العامالت وتوفير فرص تدريبية أو توفير االلتحاق في برامج تربوية متخصصة.
 -وجود أجسام نقابية تمثيلية للعامالت.

 أسباب انخفاض معدالت االلتحاق في رياض األطفال. النوع االجتماعي في رياض األطفال. وجود مراكز متخصصة حكومية أو غير حكومية لتأهيل معلمي/ات رياض األطفال.منهجية البحث
يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث سيتم الدمج بين منهج البحث الكمي والكيفي ،وسيلجأ فريق البحث إلى:
 -1تصميم استمارة تتضمن كافة املؤشرات واملتغيرات التي سيتم قياسها.
 -2تطوير اسئلة مقابلة مع جهات االختصاص املختلفة.
عينة الدراسة:
• إجراء مقابالت معمقة مع جهات االختصاص (وزارة التربية والتعليم ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة العمل).
• إجراء مقابالت عبر االستمارة ،وذلك مع عينة تقدر ب  100روضة ،موزعة بين مدن الضفة الغربية.
اإلطارالزمني للدراسة:
 10تشرين أول  31 -2020كانون أول 2020
وفق الشروط التالية :
 -1خبرة في مجال الدراسات واألبحاث ال تقل عن  5سنوات
 -2خبرة محددة في مجال التعليم  ،الحماية االجتماعية وسياسات النوع االجتماعي
-3خبرة في برامج البحث الكمي
 -3شهادة في مجال العلوم االجتماعية  /االقتصاد  /السياسات العامة  /التنمية أو أي تخصص مشابه
 – 4تحمل ضغط عمل.

 - 5القدرة على العمل ضمن فريق بحثي
لذا نرجو من الراغبين بالتقدم:
ا -إرسال السيرة الذاتية وصورة عن الهوية الشخصية %70 -
ب -تعبئة الجدول الخاص بعرض السعر مقابل اعداد البحث بعملة الدوالر االمريكي شامل ضريبة الدخل – :%30
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______________________________ :األسم Consultant’s name
______________________________  :رقم الهوية ID number
__________________________  :التوقيع Signature

الجدول املالي بالدوالر األمريكي  :تكلفة يوم العمل بعملة الدوالر األمريكي شاملة ضريبة الدخل واملواصالت و االتصاالت .
في حال عدم وجود فواتير ضريبية وشهادة خصم باملصدر للمتقدم/ة ،سيتم اقتطاع قيمة ضريبة الدخل.

الرقم

1

يطلب من املتقدمين/ات تسليم كافة الوثائق التالية املطلوبة بظرف مغلق ومختوم ويسلم باليد للدائرة املالية واالدارية حتى تاريخ
 5تشرين أول 2020

مع فائق االحترام والتقدير،،
مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية (المرصد)

