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General objective
PACE is consistent with and seeks to contribute 
to the implementation of the main strategies 
and development plans of the MOEHE regarding 
the ECE sector in Palestine.

Specific Objective
PACE aims at increasing the quality, accessibility 
and sustainability in the ECE system by fostering 
public-private partnership.

The increase in the quality, accessibility and 
sustainability is respectively pursued through:

  increasing the professional competences of 
MOEHE staff in pedagogy and management 
of ECE services and of the staff of 60 public 
and private pre-school institutions in terms 
of lesson planning, learning environment 
and family participation;

   ensuring access to qualitative ECE services to 
children and families living in marginalised 
areas of the West Bank by opening 30 new 
public preschool classes and expanding and/
or reorganising 15 already existing private 
schools;

  the starting of a Pilot Centre for Creative 
Reuse of waste materials with mixed 
management (public-private) in Bethlehem, 
to supply schools across the Governorate 
and promote creative reuse in West Bank. 



Partnership for a new Approach to Early 
Childhood Education (PACE) is a three-year 
project started in June 2018, managed by 

RTM- volontari nel mondo. 

Our mission 
RTM’s mission consists in promoting people’s 
dignity, safeguard their fundamental rights and 
support the economic and social development 
processes, paying particular attention to people 
and environment.

Our vision
We firmly believe that education, being among 
the fundamental children rights, shall be 
promoted and safeguarded for every child. 

In Palestine, through PACE, we commit to 
provide a holistic support to the Early Childhood 
Education (ECE) sector in West Bank.

PACE is funded by the Italian Agency for 
Development Cooperation (AICS) and 
implemented with the active participation of the 
following local partners: 

  Ministry of Education and Higher Education 
(MOEHE);

  Latin Patriarchate of Jerusalem;
  Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem;
  Greek-Catholic Patriarchate of Jerusalem;
  IBDA’A Cultural Centre of Dheisheh Refugee 

Camp- Bethlehem; And the Italian:
  Municipality of Reggio Emilia – Institution for 

preschools and infanttoddler centres; 
 Reggio Children Foundation – International 

Centre Loris Malaguzzi. 

الشراكة من أجل نهج تعلمي جديد لمرحلة الطفولة 
المبكره (PACE( مدة المشروع ثالثة سنوات بدأ في 
يونيو 2018 ، وتديره مؤسسة ار تي ام –متطوعون 

حول العالم.

مهمتنا
وحماية   ، الناس  كرامة  تعزيز  في   RTM مهمة  تتمثل 
حقوقهم األساسية ودعم عمليات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية ، واعطاء اهتمام خاص بالناس والبيئة.

رؤيتنا
 

بين  من  كونه   ، التعليم  بأن  راسخا  إيمانا  نؤمن  نحن 
والحفاظ   , تعزيزه  يجب   ، األساسية  األطفال  حقوق 

عليه لكل طفل.
في فلسطين ومن خالل مشروع PACE نلتزم بتقديم 
دعم شامل لقطاع تعليم الطفولة المبكرة )ECE( في 

الضفة الغربية.

PACE من قبل الوكالة اإليطالية  يتم تمويل مشروع 
للتعاون التنموي )AICS( ويتم تنفيذها بمشاركة فعالة 

من الشركاء المحليين التاليين:
  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

  بطريركية الالتين في القدس
  بطريركية الروم األرثوذكس في القدس 

  بطريركية الروم الكاثوليك في القدس 
  مركز ابداع الثقافي- مخيم الدهيشة في بيت لحم 
ومراكز  الحضانات  مؤسسة   - إيميليا  ريجيو  بلدية    

رعاية األطفال الرضع 
  مؤسسة ريجولألطفال Reggio children  - المركز 

Loris Malaguzz الدولي لوريس ماالغوتسي

الهدف العام
المساهمة  إلى  ويسعى  مع   PACE مشروع  يتوافق 
التنمية  وخطط  الرئيسية  االستراتيجيات  تنفيذ  في 
يتعلق  فيما  العالي  والتعليم  التربية  بوزارة  الخاصة 

بقطاع الطفولة المبكرة في فلسطين.

الهدف الخاص
وإمكانية  الجودة  زيادة  إلى   PACE مشروع  يهدف 
االلتحاق واالستدامة في قطاع مرحلة الطفولة المبكره 
(ECE(عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي 

والخاص.

االلتحاق  وسهولة  الجودة  في  الزيادة  متابعة  يتم 
واالستدامة على التوالي من خالل:

التربية  وزارة  لموظفي  المهنية  الكفاءات  زيادة    
والتعليم العالي في مجال التربية وادارة الخدمات 
روضة   60 وموظفي  المبكرة  الطفولة  لمرحلة 
حكومية وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة من 

حيث التخطيط وبيئة التعلم والمشاركة األسرية ؛

ضمان الوصول إلى الخدمات النوعية في مرحلة    
تعيش  التي  واألسر  لألطفال  المبكرة  الطفولة 
عن  الغربية  الضفة  في  المهمشة  المناطق  في 
طريق فتح 30 صف روضة حكومية جديدة واعادة 

تأهيل/او تنظيم 15 روضة خاصة قائمة ؛

إستخدام  إلعادة  تجريبي  مركز  إنشاء  في  البدء    
)حكومية-خاصة(  مختلطة  إدارة  مع  البيئة  مخلفات 
أنحاء  المدارس في جميع  لتزويد   ، لحم  بيت  في 
اإلبداعي  االستخدام  إعادة  وتشجيع  المحافظة 

في الضفة الغربية.


