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مقدمة
لقد أفرزت األوضاع األخيرة التي مر ويمر بيا الشعب الفمسطيني عامة وقطاع غزة خاصة واقعا

مري ار لم يعيده الشعب الفمسطيني منذ االحتبلل الصييوني لقطاع غزة في العام 7691م ،ولقد انعكست
تمك األوضاع بما حممتو وتحممو من حصار وتجويع وقتل وتدمير لئلنسان والحيوان والنبات والجماد،
عمى كافة النواحي االقتصادية واالجتماعي ة والتربوية والنفسية لممجتمع الفمسطيني ،فأصبح الفمسطينيون
يعيشون كارثة إنسانية حقيقية لم يعيد العالم مثيبل ليا ،فقد أفرزت تمك األوضاع مميون ونصف المميون

إنسان يعيشون في بقعة جغرافية ال تتجاوز مساحتيا  033كم ،2محاصرة من البر والبحر والجو،

فأصبحت كسجن كبير بل أسوأ.

ىذا عمى الصعيد الخارجي ،أما داخمياً فمم يكن األمر أحسن حاالً ،فمقد اكتممت حمقات الحصار

والتضييق عمى الشعب الفمسطيني في غزة من خبلل عصبة نصبت نفسيا قيادة ليذا الشعب ،فأصبحت
تضع العصي في الدواليب من خبلل تأجيج الوضع الداخمي واإلضرابات المسيسة فكانوا خير عون
لبلحتبلل عمى ىذا الشعب الصابر المرابط ،إلى أن شاء اهلل أن يدحرىم ويخيب ظنيم ويدحض مكرىم

(ويمكرون ويمكر اهلل ،واهلل خير الماكرين).

كل تمك الظروف والمعطيات أفرزت واقعا تربوياً مري ار بكل ما تحممو الكممة من معاني ،مما وضع

و ازرة التربية والتعميم العالي أمام تحديات عظيمة تطمبت التعامل مع األمور بحكمة وروية لمخروج بأقل
الخسائر ،فمقد دخل العام الدراسي الحالي 2373/2336م في ظل العديد من المعطيات السمبية،
فالحصار ال زال مستم اًر بل إنو يشتد يوما بعد يوم ،والحرب األخيرة ال تزال تمقي بظبلليا عمى المسيرة

التربوية ،فيناك ال تزال  712مدرسة دمرت إما كميا أو جزئيا خبلل الحرب ،والقرطاسية البلزمة لمطمبة
ال يسمح ليا بالدخول ،وبعض المعممين ال يزالون مستنكفين عن العمل ،ىذا باإلضافة إلى الرواسب

والصدمات النفسية التي تسببت بيا الحرب لدى العديد من الطمبة.

ورغم كل ذلك ،سعت وزارة التربية والتعميم العالي نحو تطوير التعميم أفقياً ورأسياً من خبلل تنفيذ

خطة طوارئ تتضمن توجيات تطويرية واجراءات تحسينية طالت كافة عناصر العممية التعميمية،
وتناولت كل العناصر المادية والبشرية ذات العبلقة بالعممية التربوية جاىدة في تمبية احتياجاتيا من مبان
مدرسية ووسائل وأجيزة وتقنيات متنوعة بما يتفق مع التطور اليائل السريع الحاصل في شتى مناحي

الحياة ،آخذة بعين االعتبار اآلثار الناجمة عن الحصار وتداعيات العدوان األخير عمى قطاع غزة،
وأخذت عمى عاتقيا المحافظة عمى سير العممية التربوية بما يتوافق مع أولويات الحكومة الفمسطينية

التي تولي التعميم اىتماماً خاصاً ،من حيث توفير التجييزات البلزمة لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد
الطمبة ،وتوفير أماكن لمطمبة في المدارس المتضررة ،واعداد الكوادر البشرية لمنيوض بالعممية التربوية
واعادتيا إلى مسارىا الصحيح والقضاء عمى كل التشوىات الناجمة عن إضراب المعممين المسيَّس ،وقد

نجحت في ذلك نجاحاً باى اًر بدليل انتظام العممية التربوية بشكل لم يكن معيودا منذ إقامة السمطة
الوطنية الفمسطينية في العام 7661م.



االستراتيجيات:
لقد اعتمـدت الو ازرة عمى خطة خمسية لؤلعوام 8008-8002م بما يتناغم مع خطتيا

اإلصبلحية ،وىي خطة تعتمد عمى أن التعميم حق لمجميع دون أي تمييز بين أبناء ىذا الوطن بمن
فييـم ذوو االحتياجـات الخاصـة والطمبـة غير النظامييـن كمـا ىو الحـال في برنامج التعميـم البيتـي.
كذلك تضمنت إستراتيجية الو ازرة تطوير التعميم بكافة مراحمو كماً وكيفاً ،واالىتمام بتمبية احتياجاتو

المادية والبشرية ،واالعتماد الخاص بتطوير مناىج التعميم وتنقيتيا من الشوائب وتحسينيا ،ودعم

الجامعات والمؤسسات األكاديميـة ومراكز األبحـاث؛ لبناء اإلنسان الفمسطيني المستنيـر والقـادر عمى
توظيـف المعرفـة والتكنولوجيا الحديثـة في اإلنتاج وفي كل المجاالت األخرى.
إن إستراتيجية الو ازرة تعتمد عمى توفير األمن الوظيفي لكل الموظفين ،وتنفيذ امتحانات الثانوية
العامة الموحدة ،واحياء مباحث التعميم اإللكتروني؛ لتحسين واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت في التعميم الفمسطيني ،واعداد وتأىيل المعممين في فمسطين بالشراكة مع مختمف
المؤسسات المحمية والدولية عمى اعتبار أن ىذا اإلعداد ترجمة عممية ومطمب وطني في سبيل

تحقيق األىداف في إصبلح التعميم وتطويره ،إضافةً إلى رسم الخطط؛ لبناء المدارس وتأثيثيا والذي

توقف نسبياً بسبب الحصار ،وتوفير الكتب المدرسية البلزمة لمطمبة ،وكذلك كتب المكفوفين ،والبدء
في تطبيق الخطة اإلستراتيجية في تطوير المناىج الفمسطينية ،والتخمص من طوليا من ناحية
وصعوبة بعض موضوعاتيا من ناحية أخرى ،وتطبيق االختبارات الوطنية والدولية (،)TIMSS
ودمج ذوي االحتياجات الخاصة بما يسمى "التعميم الجامع" ،وتعيين المعممين الجدد وبخاصة
المساندون ليذا العام ،وترقيات بعض الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة عمى مستوى الو ازرة
والمديريات ،واالىتمام بالتعميم التقني والميني من خبلل المدارس المينية وتوجيو االىتمام لكميات

غـزة المختمفـة ،ومتابعـة التعميـم الجامعـي وتوفير احتياجاتو وحل كل المشكبلت الطارئة.
وال شك أن ىذه اإلستراتيجية مبنية عمى تفحص احتياجات الو ازرة المتمثمة في:
 .1مراجعةةة الماجةةاج اليلسةةطيا فــي ضــوء معيــار الصــمة القويــة وزيــادة التجــاوب مــع احتياجــات الطالــب
وفــي ضــوء المقاربــة القائمــة عمــى الكفــاءة والتركيــز عمــى النتــائج .وىــذه األمــور تســتتبع مراجعــة تمحــور
المنيــاج ضــمن وعبــر المواضــيع وتحــديث وحســن اختيــار المحتــوى .كمــا ينبغــي أن ينتقــل التركيــز مــن

تحرير الكتب المقررة إلى إنتاج كتب دليل المدرس ذات الجودة العالية.

 .2تحقيق المزيد مةن التقةدم بةوس اسةتراتيجية ةوميةة إلاتةاج وادةر مةواد الماجةاج والوسـائل التعميميـة
والمكتبات المدرسية و مختبرات العموم وتقنية المعمومات والحاسوب  .ICTإن استخدام طـرق توصـيل

بديمة واالستخدام المكثف ليذه التقنيـات يبـدو أنيمـا الطريقـة الوحيـدة لمتقـدم فـي فمسـطين ،لـيس فحسـب
بســبب المكاســب المحتممــة فــي مجــال جــودة التعمــيم ولكــن أيضــا ألن ىــذه ىــي خيــر رد ممكــن عمــى

اإلغبلقات وحظر التجوال وغيرىا من العراقيل التي تحول دون التنقل والحركة.

 .3خلةةق ايااةةات شل ة دةةاوة المعلومةةات  on-lineتةةو ر معلومةةات حةةول الم ةواد التعليميةةة والتدريسةةية
الموجودة في كـل مجـال مـن مجـاالت إصـبلح المنيـاج القـومي .إن المعمومـات المحدثـة والتـي يسـيل
الوصول إلييا بانتظام والتي تتوفر فييا الموارد التعميمية والتدريسية والتي يمكـن أن تنتفـع بيـا المـدارس

ىي غاية في الضرورة وخاصة بالنسبة لمدارس القرى .وىذا ما ينبغـي أن يـرتبط بـالجيود الحاليـة التـي
يب ــذليا "مرك ــز تط ــوير المن ــاىج" بغ ــرض وض ــع " مني ــاج الكترون ــي" أي قاع ــدة بيان ــات الكترونيــة بك ــل

البرمجيات المتوفرة في فمسطين والبلزمة لتحقيق األغراض التربوية.
 .4تعزيةةز القةةدرات شلةة المتااعةةة والتقيةةيم ةة وةةل مسةةتويات الاظةةام التعليمةة  .مــن الضــروري غايــة
الضرورة أن نكون عمى معرفة أفضل بما يمكـن أن يـنجح ومـا ال يـنجح فـي التعمـيم ،وأن يـتم الـدفع فـي
اتجـاه نظــام مدرسـي أكثــر تركيـ اًز عمـى محصــبلت ونتـائج تعمــم الطــبلب .كـذلك ينبغــي النظـر إلــى تقيــيم

تــأثير التــدريب فــي أثنــاء الخدمــة ،والــذي يقــدم لممدرســين مــن خــبلل تطبيــق المنيــاج الجديــد ،عمــى أنــو

األمر ذو األولوية القصوى بيذا الصدد.

 .5واسةةتدامة ايليةةات البةةحيحة التةةة تتةةيح شمليةةات اتخةةاق القةةة اررات المتعلقةةة االسياسةةات إن ت ازيــد
التركيز السياسي –واالستثمار المـالي الموافـق ليـذا األمـر– عمـى تقيـيم تـأثير البـرامج والمشـاريع سـيوفر
القـرائن المطموبـة التـي تمكـن واضـعي السياسـات مـن اتخـاذ القـ اررات بشـأن مـا تسـتبقيو ومـا تتخمـى عنـو
وأي البرامج ترتقي بيا وأييا تعدليا أو تخضعيا لممراجعة ،الـ

 ,وىـذا بـدوره سـيؤدي إلـى اسـتراتيجية

طويمة األمد خاصة بجودة التعميم و قائمة عمى البيانات والقرائن وليس عمى النوايـا الحسـنة أو األىـواء
السياسية.
 .6اإلبالح الوا

لارامج إشداد المدرسين ةال الخدمة

سياق استراتيجية ماتظمةة لتطةوير المدرسةين

مع أن استيعاب المدرس لمحتوى المقـرر الد ارسـي اسـتيعابا وافيـا ال يـزال يعتبـر غايـة فـي األىميـة ف نـو ال
غنــى عــن التركيــز عمــى التــدريب الخ ــاص فــي مجــال ميــارات عمــم التــدريس وفــي مجــال معرفــة المحتــوى

التدريســي)Pedagogical Content Knowledge (PKC

مــن اآلن فص ـاعداً .كــذلك مــن

الضــروري مــنح األولويــة لممصــادقة الســميمة عمــى ب ـرامج إعــداد المدرســين وتأكيــد جودتيــا وشــيادات اعتمــاد

المدرسين وتحسين آليات اختيار المدرسين وتوظيفيم وتنصيبيم.

 .7راةةةط إشةةةداد المدرسةةةين دماةةةاا الخدمةةةة اسياسةةةات تحسةةةين المةةةدارس الالمروزيةةةة .إن التوجــو الحــالي نحــو
التط ـور القــائم عمــى أســاس المدرســة وزيــادة فعاليــة المدرســة فــي فمســطين يجــب أن يوضــع فــي إطــار صــمتو
بتجديد إعداد المدرسين أثنـاء الخدمـة والتنميـة المينيـة .ويمكـن لخطـط تطـوير المدرسـة أن تقـوم بـدور أفضـل

سياق ممكن لئلعداد الصحيح أثناء الخدمة والذي يكون لو تأثير فعمي عمى أداء وتحصيل الطبلب.

 .8توجيه الارامج والمداريع الممولة من الحوومةة احةو تعزيةز ةةدرات المةدارس :وتوطيـد القيـادة ،وزيـادة

االســتقبللية فــي مجــال التخطيطــي والتنفيــذ واالنفتــاح عمــى المجتمــع واعطــاء األفضــمية لمش ـراكة مــع
الجامع ــات ومنظم ــات العم ــل غي ــر الحك ــومي وغيرى ــا م ــن مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني واالنخـ ـراط ف ــي
مشــاريع تطــوير وتحســين المــدارس فــي وجــود الح ـوافز الضــرورية ،ال ـ  ،وىــذه األمــور تســتوجب عمميــة
تحول ال مركزي عمى الصعيد السياسي واإلداري في سياق التوجيو واإلدارة الكمية لمنظام المدرسي.

 .9توسيع غطاا وجودة خدمات اإلرداد والتوجيه احيةث تدةمل المةدارس امةا ة قلةك الةدشم الخةارج

الخ ــاص الموج ــو إل ــى الطمب ــة ذوي االحتياج ــات الخاص ــة والموى ــوبين ،الـ ـ  .ال ب ــد م ــن مراجعــة ال ــدور

والوظائف التي يؤدييا المشرفون التربويـون مـع التشـديد عمـى الـدعم الخـارجي لممـدارس وعمـى الـتخمص

من التقييم البيروقراطي ألداء المدرس.

وىي إستراتيجية مشتقة كذلك من األىداف العامة لمو ازرة وىي:
 .1تنشئـة األفـراد عمى اإليمـان باهلل واالعتزاز بدينيم وبيويتيم الوطنية والوفاء لفمسطيـن أرضـاً وتاريخـاً
وشعباً ،ووعـي حقيقة ارتباطيا العضوي بمحيطيا العربي واإلسبلمي والدولي.

 .2مساعـدة المتعممين عمى النمو الجسمي والعقمي والنفسي واالجتماعي ،من خبلل مناىـج تحقـق التوازن
بين الطبيعيات واإلنسانيات والتقنيات ،وتراعي األبعـاد المختمفـة لممعـارف والقيـم واالتجاىـات ،وتسمح

بممارسـة األنشطـة المعرفيـة والترفييية واليوايات.
 .3تمكيـن المتعمميـن من الميارات الحياتيـة لمعيـش في مجتمعيـم ومع العالـم بسبلم وعدل وتسامح.
 .4توعية المتعممين بمسؤولياتيم من خبلل معرفة حقوقيم وواجباتيم نحو اآلخرين.

 .5تمكين المتعممين من إتقان المغة العربية واالعتزاز بيا ،وتمكينيم من لغة أجنبية واحدة عمى األقل
تساعدىم في اإلطبلع المباشر عمى الفكر العالمي ومواكبة تطوره واالنتفاع بو ،واثراء الثقافة الوطنية
واإلنسانية ب يداعاتيم.

 .6تنمية القدرة لدى الموظفين عمى التخطيط واإلبداع وحل المشكبلت ومواجية مستقبل حافل بالتغيرات
المتسارعة ،وذلك بتمكينيم من أساليب البحث والتقصي والوصول إلى الحقائق والمعارف المتجددة،
والعمل الجماعي وروح الفريق.

 .7الوصول بالمتعممين إلى مستوى عال من الكفاءة وتمثل القيم الستكمال بناء مؤسسات الدولة المحمية،
واإليفاء بما تستوجبو التنمية الوطنية الشاممة ،واإلسيام في تقدم العمم.



السيةاسةةات:
دهم سياسات وزارة التراية والتعليم العال :

 التعليم للجميع :تمتزم و ازرة التربية وا لتعميم العالي بتوفير التعميم الجيد لجميع األطفال في سن المدرسة
إناثاً وذكو اًر ،وزيادة فـرص الحصول عمى التعميم الجيد عمى المستويـات األخـرى مثل التعميـم العالي بما فيو
التعميم الميني والتعميم غير النظامي

 القيم اإلسالمية :تمتزم و ازرة التربية والتعميم العالي بسياسات تتواءم مع الدين اإلسبلمي باعتباره الدين
الرسمي لمدولة بحسب بنود الميثاق الوطني الفمسطيني  ،وبذلك ف ن الو ازرة تنبذ كل ما يتنافى مع اإلسبلم
من ممارسات تربوية أو مناىج أو فعاليات
 الاوع االجتماش  :عمى الرغم من اإلنجاز الممحوظ في النظام التعميمي في ىذا المجـال ،فقـد اتخـذت
تدابيـر إضافيـة لجسر الفجوات المتبقية بين اإلناث والذكور في معدالت االلتحاق وعمى جميع المستويات

ولجميع أنواع التعميم ،ولتشجيع النسـاء عمى العمـل في مجـال التعميـم وعمى جميـع المستويات والسيما في

أعمى مناصب صنع القرار.

 االهتمام الواضح ادرائح المجتمع وخابة اليقراا :سيتم إيبلء اىتمام خاص بالفقراء من خبلل توفير
الخدمات التعميمية ،وكذلك المنح الدراسية والقروض لمطمبة.

 محاراة األمية والتسرس المدرس  :تبذل و ازرة التربية والتعميم العالي جيوداً مضينة؛ لمحاربة األمية
والمحافظة عمى الدوام المدرسي بعيداً عن تسرب الطبلب وىروبيم من خبلل أساليب متنوعة ووسائل

مختمفة.

 الطلاة قوو االحتياجات الخابة:
مستويات التعميم.

سوف تبذل جيود إضافية في مجال التعميم الجامع وعمى جميع

 الترويز شل الاوشية :سيتم التركيز عمى تحسين النوعية في الفترة المقبمة ،وستنفذ اإلستراتيجية الوطنية
لتأىيل المعممين ،وستكون ىناك مراجعة وتطوير لمناىج التعميم العام والكتب المدرسية بصورة دورية ،وفي
مجال التعميم والتدريب الميني والتقني ستقوم الو ازرة ب عداد المناىج المبنية عمى أساس الوحدات ،كما

ستبذل جيدًا كبي ًار لتحسين نوعية التعميم العالي بما في ذلك تشجيع البحث العممي.

 المواامة والراط مع التامية االجتماشية واالةتبادية :سينصب التركيز بصفة خاصة عمى ربط التعميم
وخصوصاً في مرحمة ما بعد التعميم الثانوية مع سوق العمل واحتياجات المجتمع.

 العلوم والتواولوجيا :سوف تتحسن دراسة العموم والتكنولوجيا مع إيبلء اىتمام خاص بتوسيع استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم عمى جميع المستويات والدراسات المتصمة بالحاسوب ،وسيتم

تطوير سياسة لمعموم والتكنولوجيا في التعميم العالي وتشجيع البحوث ذات العبلقة في خطوات متبلحقة

إلنياء أمية الحاسوب.

 التعليم العال  :سينصب التركيز عمى تحسين نوعية ومخرجات التعميم العالي ،عمى اعتبار أن التعميم
العالي رافد أساسي لمتعميم العام والعكس صحيح ،وستحاول الو ازرة الوصول إلى معايير دقيقة وثابتة
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لمعرض والطمب بين التعميم العام والتعميم العالي بما يضمن تغذية كل منيما لآلخر دون ترىل أو عجز،
كما سينصب االىتمام نحو المنح الدراسية الداخمية والخارجية لمطمبة المتفوقين وذوي االحتياجات الخاصة،

ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض مسيرة التعميم العالي ،وتحاول الو ازرة النوء بالتعميم العالي بعيدا عن
المفيوم التجاري الربحي ،وتركيز الجيود لمتوجو نحو النوعية.
 تعزيز دور القطاع الخاص :دمج واشراك القطاع الخاص بشكل استراتيجي من خبلل المشورة في مجال

السياسات وخاصة في مجال التعميم العالي والتعميم الميني ،والمشاركة في تنفيذ النشاطات والتدريب الميني

والتقني ،ومن خبلل تشجيع االستثمار في التعميم.
 تحسين الدراوات :التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث وتعزيز العبلقة مع القطاع الخاص وشركاء التطوير
الدوليين ،ومشاركة جميع الشركاء في الحوار بشأن السياسات والتخطيط والتنفيذ والرصد والمراجعة الدورية

لمتقدم الذي يتم إجراؤه في الخطة ،وستكون الخطة التطويرية التربوية االستراتيجية إطا اًر لتحسين الشراكة،

واالستثمار خارج إطار الخطة لن يحظى بالتشجيع.
 القدرة شل

التخطيط والتاظيم :سيتم تطوير نظم دعم القرار وميارات التخطيط وتنفيذ وادارة الخطة،

وتطوير إستراتيجية لمتدريب في المجاالت ذات العبلقة ،ووضع وتنفيذ وربط الحوافز بالتدريب ،كما سيتم

تقييم أداء مختمف الوحدات في الو ازرة والمديريات ومؤسسات التعميم العالي والمدارس عمى أساس التقدم

الذي يتم إجراؤه في تنفيذ برامج الخطة.
 الال مروزية واشادة هيولية الوزارة :سيتم اتخاذ إجراءات لمتوجو نحو البل مركزية ،كمـا سيتم مراجعة

الييكل التنظيمي في الو ازرة وعمى جميع المستويات والمؤسسات ،ومراجعـة األنظمـة والتعميمات والوصف
الوظيفي لجميع الوظائف في اإلدارات والدوائر المختمفة.
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الارامةةةج:

 .1التدريس ومدخل لتحسين جودة التعليم والتعلم :

يشكل التدريب عنص اًر أساسيـاً من عناصر تحسين نوعية التعميم والتعمم من خبلل تطوير كفاءات العاممين في

الو ازرة من إداريين ومعممين مينياً واالىتمام بالتدريب المستـمر أثناء الخدمة ،بيدف إغناء معارفيم وتعميق
المفاىيم لدييم ،وصقل اتجاىاتيـم واكسابيم الميارات الجديدة والتوجييات اإليجابية في تطوير قدراتيم،
وتطبيق األساليب التربويـة واألنماط الجيدة لئلدارة الصفية الناجحة بأفضل نوعيـة ،وتنميـة روح البحـث
والتجريب ،بحيث يغدون عناصر فاعمة في العممية التعميمية.

فعمى صعيد تدريب المعممين ،تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية كالتعمم من خبلل المعب وأساليب التدريب
الحديثة وتنمية ميارات التفكير العميا وتأىيل المعمم الجديد والمواطنة واستكشاف القانون الدولي اإلنساني.

أما عمى صعيد تدريب مدراء المدارس والمشرفين التربويين فقد قامت الو ازرة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية
كبرامج التييئة لممدراء والمشرفين الجدد ،وبرامج التمكين لممدراء الذين مر عمى تعيينيم أكثر من عام ،كما
نفذت الو ازرة العديد من البرامج التدريبية المتعمقة بتنمية ميارات المشرفين في مجاالت البحث اإلجرائي
وتحميل المحتوى واعداد االختبارات.

وعمى صعيد تدريب اإلداريين والفنيين ،نفذت الو ازرة العديد من البرامج المتعمقة بتنمية الميارات اإلدارية

والفنية لمموظفين ك دارة المشاريع والمغة اإلنجميزية وميارات االتصال والتواصل وكتابة التقارير ،كما نفذت
العديد من البرامج التي تناولت تنمية ميارات الموظفين في مجال الحاسوب كدورات  ICDLوالدورات المتعمقة

بتمكين الموظفين من التعامل مع برنامج اإلدارة المدرسية ،والبرنامج التدريبي في نظم المعمومات الجغرافية
.GIS
 .2المااهج اليلسطياية وسيلة للتعلم ودداة للتامية :

رأت و ازرة التربية والتعميم ضرورة وضع منياج يراعي الخصوصية الفمسطينية لتحقيق طموحات الشعب

الفمسطيني ،حيث يأخذ مكانة بين الشعوب ،فبناء منياج فمسطيني يعد أساساً ميما ًً لبناء السيادة الوطنية
لمشعب الفمسطيني وأساس القيم الديمقراطيـة وىو حق إنسانـي وأداة تنمية الموارد البشرية التي رسختيا مبادئ
الخطة الخمسية.
وتكمن أىمية المنياج في أنو الوسيمة الرئيسة لمتعميم التي من خبلليا تحقق أىداف المجتمع؛ لذا تولي الو ازرة
عناية خاصة بالكتاب المدرسي ،أحد عناصر المنياج؛ ألنو المصدر الوسيط لمتعمم ،واألداة األولى بيد المعمم
والطالب إضافة إلى غيره من وسائل (كاإلعـبلم واالنترنت والحاسوب والثقافة المحمية والتعمم األسري وغيرىا)،

وما زالت الـو ازرة عاكفـة عمى تطـوير ىـذا المنيـاج وتحسينـو ،وتغريز القيم من خبللو مثل (القدس – حق العودة
و.)...

كما تسعى الو ازرة نحو تطوير المنياج المحوسب االلكتروني الذي يراعي خصائص التبلميذ وقدراتيم والذي
يصب في إطار الحوسبة الكاممة لمتعميم الفمسطيني الذي يعتبر من أىم األىداف اإلستراتيجية لمو ازرة.
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 .3التعليم الجامع والخاص وتعليم الواار ,تعليم ال يستما دحداً:

في عام ( )0991بدأ التفكير بدمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في التعميم العام حيث تم دمج عدد من

الطمبة بشكل فردي ثم بدأ التخطيط لبرنامج التعميم الجامع في نيايـة عام 0991م بالتعاون مع اليونسكو
وبدعم من مؤسسة دياكونيا /ناد السويدية .

بدأ العمل بالمشروع كمرحمة تجريبية مدتيا ثبلث سنوات من  99-99مستيدفاً طمبة المرحمة األساسية من
الصف األول وحتى الرابع األساسي ،وييدف المشروع بصورة عامة إلى تطوير سياسة تنمو باتجاه التعميم
لمجميع  ،وذلك عمى صعيدي الو ازرة والمديريات ،وبناء قدرات مديريات التربية والتعميم عمى تطوير مفيوم

االحتياجات الخاصة في المدارس التابعة ليا  ،وارساء أسس التعاون بين الو ازرات والمؤسسات والمنظمات
األخرى لمساعدة ودعم األطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة وتحقيق مبـدأ تكافؤ الفرص من خبلل

المدرسة الجامعة لكل فئات الطمبة .

وقد اتخذت الو ازرة ىذا االتجاه نحو دعم التعميم الجامع والخاص نيجاً عامـًا استمرت بتنفيذه طوال السنوات الماضية
وستستمر بو –ب ذن اهلل -خبلل السنوات البلحقة قناعة منيا ألىمية ىذا البرنامج وحفاظا عمى ما تم تحقيقو من
انجازات كبيرة في إطاره.

 .4األااية المدرسية  -ترميم المدارس المتضررة ,واااا لمدارس جديدة:

لقد تم منذ بداية عيد السمطة الوطنية الفمسطينية إنجاز الكثير من المشاريع في مجال األبنية المدرسية،
بعضيا ما يزال قيد التنفيذ أو التخطيط ،حيث تم إنجاز بناء حوالي ( )000مدرسة جديدة باإلضافة إلى مئات
من مشاريع التوسعة والصيانة لتحسين وتطوير البيئة التربوية المدرسية حيث تم إضافة اآلالف من الغرف

الصفية الجديدة سواء في المدارس الجديدة أو القائمة باإلضافة إلى اآلالف من الغرف التخصصية واإلدارية
(مختبرات عموم ،حاسوب ،مكتبات ،)....،باإلضافة إلى إنشـاء مبان جديدة لمو ازرة في الضفة وغزة.

وقد بذلت و ازرة التربية جيوداً جبارة في التغمب عمى مشكمة نقص المدارس؛ بسبب تزايد أعداد الطمبة الجدد

وبسبب ما تركو العدوان األخير عمى غزة من أضرار كمية أو جزئية في مدارس القطاع حيث بمغ عدد

المدارس المتضررة جزئياً أو كمياً خبلل الحرب ( )172مدرسة ،منيا مدرستان تم تدميرىما بشكل كامل ،وقد

تمكنت من التغمب عمى ىذه المشكمة في حينو بشكل مؤقت من خبلل االستعانة بالنايمون لؤلبواب والنوافذ
المحطمة ،إضافةً إلى توزيع بعض المدارس عمى المدارس المجاورة ،وقد تم رصد العديد من مشاريع الترميم

لممدارس المتضررة من مصادر تمويل مختمفة ،منيا ما ىو ذاتي ومنيا ما ىو عربي أو دولي ،وعمى ىذا
الصعيد استطاعت و ازرة التربية والتعميم في السنة األخيرة وعمى الرغم من ظروف الحرب والحصار الصعبة

لمغاية استطاعت الو ازرة تحقيق العديد من االنجازات المتعمقة ب صبلح أجزاء كبيرة من المدارس المتضررة
خبلل الحرب ،كما قامت ببناء أجنحة كاممة أزيمت من مدارس تضررت بشكل كبير ،وقـد نجحـت الو ازرة في
استقطاع العديد من األرضي من دائـرة األراضي تمييـداً الستثمارىا لخدمة التعميم.

 .5التعليم المجا والتقا

تزويد المجتمع االمجرة واليايين:

تسعى الو ازرة نحو زيادة االىتمام بالتعميم الميني في المجتمع الفمسطيني عمى اعتبار أن التعميم الميني يمثل

الرافد األساسي لمميرة والفنيين ،كما سعت دوما نحو تطوير التعميم الميني وامداده باإلمكانيات والطاقات
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البشرية البلزمة ،بما يتواءم مع التسارع المعرفي والتكنولوجي في شتى المجاالت ،إال أن ظروف الحصار
حالت دون توفير العديد من المستمزمات واإلمكانات المادية ،كما عطمت تمك الظروف البرامج التدريبية

الخارجية التي كان يتم من خبلليا االستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال التعميم الميني والتقني،
ومع ذلك تسعى الو ازرة إلى تطوير التعميم الميني بشتى السبل والوسائل من خبلل حمبلت التوعية ،وتقديم كل
من تستطيعو من تسييبلت لكميات ومؤسسات ومراكز التعميم الميني والتقني ،كما تقوم الو ازرة بتطوير التعميم

الميني والتقني واالرتقاء بو إلى أقصى حد ممكن وفق خطط تنفيذية مرحمية منسجمة مع الخطة اإلست ارتيجية
التي تم تطويرىا بالتنسيق مع و ازرة العمل والمؤسسات ذات العبلقة ،وتيدف من وراء ذلك إلى تزويـد المجتمع
بالقوى العاممة الماىرة وبالفنيين والتقنيين المؤىمين القادرين عمى المساىمـة في تطوير القطاعات المينية وغير

المينية المختمفة باإلضافة إلى مواجية التغيـيرات الحاصمة في سوق العمل والناتجـة عن التقمبات االقتصاديـة
وذلك من خـبلل برامج التدريب الخاصة وبرامج التعميم المستمر.

 .6التقايات التعليمية تطوير وامراا للعملية التراوية :
تساىم التقنيات التربوية الحديثة في إنجاز وتطوير واثراء وتحسين العممية التربوية ،وتعمل عمى ربط الو ازرة،
بما يستجد من تقنيات المعمومات وتوفيرىا ،ورغم الظروف الصعبة إال أن ىناك العديد من اإلنجازات التي

تحققت من مجاالت مختمفة:
الوسائل التعليمية:


إنتاج برامج تعميمية مرئية ومسموعة.



مراكز لمصادر التعمم في مديريات التربية ،ميمتيا إنتاج وتوفير مواد تعميمية مختمفة لمطمبة
والمعممين.



ىناك ثبلثة مراكز لئلنتاج ميمتيا إنتاج أجيزة ومواد تعميمية يتم توزيعيا عمى المدارس بأسعار

رمزية وبجودة عالية.
الحاسوس:


يتم حوسبة النظام اإلداري في و ازرة التربية التعميم بجميع مجاالتو (الشئون اإلدارية ،التخطيط،
التدريب ،المالية ،الموازم ).....



تم تفعيل وتطوير خدمة البريد االلكتروني الداخمي ،وقد أسيم ذلك في التخفيف كثي اًر من

المعامبلت الورقية والمكاتبات الرسمية ،وشكل سيولة ويسر في انسياب المعمومات بين المدارس
والمديريات والو ازرة ،ويتم السعي حاليا نحو ربط البريد الداخمي بالبريد الخارجي.


تم تفعيل الحكومة اإللكترونية في و ازرة التربية ومديرياتيا ومدارسيا.



تم إنتاج برامج تعميمية باستخدام ( )CDلمساعدة الطمبة في التعمم.



تم تفعيل وتطوير موقع الو ازرة الجديد؛ لخمق التواصل مع الجميور.



جاري العمل عمى تفعيل وتزويد موقع الو ازرة بالمواد اإلثرائية واالمتحانات.
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.7

التعليم العالج التمويا

ربة إضا ية لمساشدة الطلاة

الظروف البعاة:

لقد فرضت ظروف الوضع الراىن ،وما تبلقيو المسيرة التعميمية في جميع أنحاء الوطن من صعوبات كبيرة أدت
إلى عدم تمكن العديد من الطمبة من الميارات األساسية ،ىذه الظروف فرضت التفكير باستخدام طرق مساندة

ومساعدة يمكن بواسطتيا التعويض عمى الطمبة ما فاتيم والتركيز عمى الميارات التي لم يتمكنوا منيا ،لذا فقد تبنت
الو ازرة ىذا المشروع الذي ُيعد خطوة فنية متقدمة تسير بيا إلى األمام ،لذلك كانـت مشروعـات التعميم العبلجي
وأخرىا تقديم دروس مراجعة لمثانوية العامة والتعميم العبلجي التمكيني لطمبة الثانوية العامة ومن ذلك أيضًا:

 إعـداد ممفـات ،حقائب ،أوراق عمل في المواد األساسية :المغة العربية والرياضيـات والعمـوم والمغة
اإلنجميزية لصفوف المرحمة األساسية من األول وحتى السادس األساسي.

 إعداد ثماني عشر حمقة تعميمية عمى أشرطة فيديو توزع عمى المدارس.
 تطبيق برنامج تعميم التجارب أو النماذج الناجحة.
 تزويد المائتي مدرسة بقرطاسية وأدوات تعميمية.

 إعطاء طبلب بعض المدارس حصصاً إضافية بمعدل ( 2حصص شيرية) وباستخدام أوراق العمل
بعد انتياء الدوام الرسمي.

بل لو.
وىذه الممفات ليست بديبلً عن الكتاب المقرر ،بل بنيت عميو لتكون مساعدًا ومكم ً

 .8البحة المدرسية واإلرداد التراوي حياة د ضل وتعزيز سلوك الطلاة اإليجاا :

تشكل صحة الطمبة بمفيوميا الشمولي الجسدي والنفسي واالجتماعي والبيئي أحد أىم األسس التي

تعمـل الو ازرة عمى ترجمتيا من خبلل برامج وخطـط تيـدف إلى النيوض بصحـة الطمبـة والعمـل عمى إيجـاد
البيئة الصفيـة والمدرسية المبلئمة والداعمة لمعمميـة التعميمـية.

إن األوضاع السياسية الراىنة وتداعياتيا باإلضافة إلى الحرب األخيرة عمى غزة أثرت عمى مجمل

نواحي الحياة في فمسطين بما فييا الوضع الصحي ،متمثبلً في سقوط العديد من الطمبة ما بين شيداء وجرحى
وأسرى ،عدا عن التأثيرات النفسية الناتجة عن الحصار والقصف العشوائي لممدارس والمنازل ،وبخاصة أثناء

الحرب.

كل ذلك دفع الو ازرة نحو تبني العديد من البرامج الصحية وبرامج الدعم النفسي في محاولة لمتخمص من

تداعيات الحرب عمى نفسية الطبلب ،وانعكاسيا سمبا عمى سموكيم وتحصيميم ،وقد تم ذلك بمشاركة ودعم
العديد من المؤسسات المحمية والدولية الميتمة بالجوانب الصحية والنفسية ،وفي ىذا اإلطار كذلك عممت

الو ازرة عمى توفير المستمزمات الصحية لمطمبة من مياه صحية وتطعيمات ووجبات صحية ،كما قامت بعقد
العديد من الورش والدورات وتوزيع النشرات التوعوية بالمستجدات الصحية ،وكان مرض أنفمون از الخنازير
( )H1N1من التحديدات الكبيرة التي واجيتيا الو ازرة نظ اًر لمتصعيد اإلعبلمي واإلشاعات المغرضة التي

روجت حول انتشار ىذا المرض ،وقد نجحت الو ازرة إلى حد كبير في الخروج من ىذه األزمة بما لم يؤثر
إطبلقاً عمى سير العممية التعميمية.

وعمى صعيد االرشاد التربوي قامت الو ازرة بتوفير مرشدين تربويين كبدالء ألولئك الذين استنكفوا عن

العمل بداية العام الماضي ،وىا ىم يقومون بدورىم في تقديم الدعم النفسي والسموكي واالجتماعي لمطمبة ،كما
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تم تحقيق العديد من االنجازات عمى صعيد برامج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة من حيث توفير األدوات
والمناىج والبرامج المناسبة ليم.
 .9األادطة الطالاية إاراز للجوية و ربة للتعاير:

ظل موضوع األنشطة الطبلبية البل منيجية يحتل الصدارة وفي صمب اىتمامات الو ازرة ،بيدف إبراز

ىوية الطمبة واكتشاف إبداعاتيم ومواىبيم من خبلل التخطيط لمنشاطات التي يمارسيا الطمبة داخل المدارس

والمرافقة لممنياج التعميمي والمتمثمة في:

النشاط الثقافي ،والنشاط العممي ،والنشاط الفني ،والنشاط

االجتماعي ،والنشاط الرياضي ،والنشاط الكشفي ،ومتابعة تنفيذ ىذه النشاطات.
لقد ىدفت الو ازرة من إدخال ىذه النشاطات إلى مدارسيا وتطويرىا إلى دعم المنياج التعميمي ،واخراج
المعارف والمعمومات التي يتضمنيا من إطارىا النظري المجرد إلى اإلطار العممي ب شراف معممييم ،ىذا من
جية ،كما ىدفت الو ازرة إلى إبراز اليوية الوطنية لمطالب ،والى إتاحة الفرصة لو لمتعبير عما يجول في ذىنو
من أفكار وعما يختزن في نفسو من طاقات وابداعات ،وربطو بالواقع الحياتي الذي يعيشو وبما يدور حولو في
عالم أصبحت األمم تتنافس فيو في مواكبة االنفجار المعرفي الذي أصبح إحدى السمات الرئيسة لو من جية
أخرى .إن األنشطة الطبلبية البل منيجية التي تمارس في المدارس إنما ىي وسيمة تسيم في تشكيل شخصية
الطالب بجوانبيا المعرفية والوجدانية والجسمية ،وتعمل عمى ترسي اليوية الوطنية لو .إن الطالب وىو محور
العممية التربوية التعميمية يشكل بؤرة اىتمام و ازرة التربية والتعميم العالي ،من حيث صقل شخصيتو وتنمية
الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكية فييا ،وتربيتو تربية تتوازى فييا ىذه الجوانب ،لتشكل منو لبنة تسيم في
بناء مجتمعو ووطنو.

وضمن ىذا التوجو قامت الو ازرة بالعديد من برامج النشاط الطبلبي من خبلل اإلدارة العامة لؤلنشطة،

من ضمنيا إعداد القيادات الرياضية والكشفية من خبلل الدورات ،وتنفيذ العديد من العروض المسرحية
المميزة ،وبرامج التعمم بالمعب ،وتعزيز مكانة القدس وحق العودة في نفوس الطمبة ،وتأىيل القيادات الطبلبية،
كما أدخمت الو ازرة العديد من أوجو النشاط اإلسبلمي كدورات التبلوة ،ومسابقات حفظ القرآن الكريم وبرامج

الثقافة اإلسبلمية.
 .11القياس والتقويم ,ربة لقياس التغير:
إن الوقوف عمى الوضع التعميمي ينبغي أن يقوم عمى أسس سميمة لتقويم األداء ،تستطيع الو ازرة من

خبلليا التعرف عمى مكامن القوة والضعف في تحصيل الطمبة ،ولقد عكست النتائج األخيرة خبلل السنوات
الخمس السابقة انخفاضا واضحا في التحصيل ،مما دق ناقوس خطر عظيم ينبينا إلى ضرورة تدارك الخطر
قبل أن يعم.

لقد أعطت االختبارات الوطنية والدولية والموحدة مؤشرات دقيقة عن أداء الطمبة في كافة المباحث

والصفوف والمراحل ،وىذا األمر ساىم في توفير قاعدة بيانات شاممة تحدد مواطن القوة والضعف ،وتربط بين
العوامل المختمفة التي قد تؤثر أو تتأثر بالتحصيل ،ومن ىذا المنطمق كانت برامج التقويم الوطني تمقى
اىتماما واسعا لكونيا رافدا لصناع القرار حول سياساتيم وبرامجيم وق ارراتيم.
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وفي ىذا اإلطار تنفذ الو ازرة العديد من حمقات وبرامج التقويم التربوي منيا ما ىو ثابت كامتحانات
الثانوية العامة واالمتحانات الموحدة ،ومنيا ما ىو دوري كل سنتين أو أربع كاالختبارات الوطنية والدولية.
 .11التخطيط ,دراسة للواةع واستدراف للمستقال:

قيل سابقا أن سوء التخطيط أو عدمو ىو تخطيط لمفشل ،ولكي تنأى الو ازرة بنفسيا عن ذلك ،ركزت

بشكل أساسي وجوىري عمى التخطيط الواقعي والمنطقي ،الذي يأخذ بعين االعتبار المتغيرات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتربوية عمى الصعيدين المحمي والدولي ،فكانت الخطط الخمسية ،والسنوية
(التشغيمية) ،والربعية ،ولما تأزم الوضع الداخمي لمنظام التربوي كنتيجة لبلنقسام ،تم حجب التمويل والبرامج
واستنكف العاممين في الحقل التربوي ،واشتد الحصار ،فكان البد من العمل بخطة الطوارئ المعدة سمفاً.

إن التخطيط في مثل تمك الظروف واجو تحديا كبي ار فاق التوقعات ،وكان كفيبل ب سقاط أعتى الخطط

والبرامج ،فحين صيغت خطة الطوارئ الممحقة بالخطة الخمسية لم يصل إلى أذىان واضعييا في أعمى السمم
أو أسفمو ،أن األمر سيصل إلى تمك المرحمة ،فبل موارد مادية ،وال موارد بشرية ،وال ظروف سياسية وال
اجتماعية مواتية ،مع ذلك كمو استطاعت الو ازرة الوقوف والصمود وقامت ب عداد الخطط البديمة الطارئة ،وىي
تعكف حاليا إلى إعداد خطط لسنة واثنتين لمواجية الظروف الراىنة.

ولقد استطاعت الو ازرة من خبلل اإلدارة العامة لمتخطيط توفير العديد من قواعد البيانات اإلحصائية والتي
تمثل رافدا ميما لمتخطيط ،كما استطاعت رصد العديد من االنجازات الميمة كبرامج تنظيم البحث التربوي
والعممي ،وبرنامج تطوير قدرات الطمبة المعممين قبل الخدمة ،وادخال تقنية نظم المعمومات الجغرافية ، GIS

وتوفير قواعد بيانات شاممة ومحوسبة لمطمبة . COMPUTERIZES STUDENT PROFILE
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البعواةات والمعوةةةات:
دوالً :البعواات العامة:

 .1الحبار والظروف الطارئة :ال مجال لمشك في أن ىذا ىو العائق األساسي أمـام و ازرة التربيـة والتعمـيم العـالي،
ممــا انعكــس ســمباً عمــى جــودة التعمــيم الفمســطيني ،فالمدرســون والطمبــة يعــانون مــن ضــغوط ال تنقطــع ،بــل ىــم

أيضاً عرضة لمخطر بالمعنى الكامل لمكممـة ،وال شـك أن فـرص الـتعمم النـوعي قـد تقمصـت بشـكل كبيـر كنتيجـة

لمتــأثيرات النفســية واالقتصــادية واالجتماعيــة لتمــك الظــروف الطارئــة عمــى النظــام التربــوي برمتــو ،كمــا توقفــت
بعض البرامج اليادفة إلـى تحسـين جـودة التعمـيم كبرنـامج الطمبـة الجرحـى ،فـي حـين تـم اسـتئناف بعـض البـرامج
األخرى كبرنامج التعميم الموازي بعد أن كان متوقفا لمدة تزيد عن عامين.
وتســعى الــو ازرة مــن خــبلل الد ارســات المســحية نحــو قيــاس مــدى تــأثير تمــك الظــروف الطارئــة عمــى كافــة
النواحي التربوية والسموكية والنفسية واالجتماعية لمطمبة بشكل دقيق ،فقد أفـادت بعـض البحـوث والد ارسـات التـي

نفذتيا بعض المؤسسات والجمعيات إلى ازدياد حاالت العنف المدرسي بعد الحرب األخيرة عمى غزة.

لقد أفرزت الحرب األخيرة عمى قطاع غزة واقعا تربويا مريرا ،فقـد واجيـت و ازرة التربيـة والتعمـيم العـالي منـذ
نيايــة الحــرب فــي مطمــع العــام 2009م حرب ـاً أخــرى مــن نــوع آخــر ،فقــد قــام االحــتبلل بتــدمير عــدد كبيــر مــن

المــدارس إمــا كميـاً أو جزئيـاً ،ومنعــت القرطاســية مــن الــدخول بفعــل الحصــار ،ودمــر أثــاث العديــد مــن المــدارس،
وتــأخر دخــول الكتــب المدرســية ،كمــا عــانى كثيــر مــن الطمبــة مــن أوضــاع نفســية وســموكية صــعبة كنتيجــة لمــا

تعرضـوا لــو خــبلل الحــرب ،رغــم ذلــك كمــو ،ســعت الــو ازرة نحــو اســتثمار غالبيــة المـوارد البشـرية والماليــة لمعالجــة
ىــذه القضــايا ،ولعــل مــن العجيــب وغيــر العــادي أن يــتمكن النظــام المدرســي فــي الحفــاظ عمــى وجــوده بــل وأن
يتوسع في ظل ىذه الظروف.
 .2الماجج الموسوش والممقل االمعلومات :بالرغم من نجاح عممية تصـميم وتطـوير المنـاىج الفمسـطينية الجديـدة
بصــفة عامــة ،فقــد ظيــرت ق ـرائن بعــد بضــع ســنوات مــن تطبيــق ىــذه المنــاىج تشــير إلــى وجــود مشــكمة خطي ـرة
تتمثــل فــي العــبء المنيــاجي ال ازئــد ،فقــد اتفقــت آراء المــدراء والمدرســين واآلبــاء والطــبلب والمش ـرفين التربــويين
عمــى أن المــنيج الجديــد ىــو "مفــرط فــي الطــول" و"غايــة فــي الصــعوبة" .وال شــك أن ليــذا األمــر محــاذيره مــن

حيث الجودة ووثاقة الصمة.
إن فرص التعمم لتتقوض حين ال يتيسر إال القميل مـن الوقـت الـذي يكـرس لمعديـد مـن المواضـيع األساسـية ،وان

حقيقة أن المدرسين والطمبة يمددون زمـن حصصـيم الد ارسـية طوعـاً كـي يتمكنـوا مـن تغطيـة المنيـاج ليـي خيـر
دليــل عمــى ىــذا األمــر ،كــذلك ف ـ ن المــنيج التقميــدي الــذي يؤكــد عمــى الحقــائق والمعــارف الوصــفية والنظريــات

المجردة ال يفسح مجاالً –أو حي اًز من زمن الحصص الدراسية -لتطوير الميـارات المعرفيـة الفكريـة أو ميـارات

المواطنــة المطموبــة مــن المتعممــين فــي القــرن الحــادي والعشـرين .والــى ىــذا ،فـ ن الحمــل التدريســي ال ازئــد يســتنفد

المزيــد مــن طاقــات المــدراء والمش ـرفين التربــويين وغيــرىم مــن مســئولي الــدعم الــذين يميمــون إلــى التركيــز عمــى

ضرورة تغطية المنياج الدراسي بأكممو .وليذا ف ن تقوم حالياً ب جراء تقيـيم لممجـاالت الجديـدة والتحسـينات التـي
أدخم ــت عم ــى المني ــاج الفمس ــطيني ،ألن ى ــذا التقي ــيم س ــيمكن و ازرة التربي ــة والتعم ــيم الع ــالي م ــن مراجع ــة قض ــايا

وزارة الرتبية والتعليم العايل اإلدارة العامة للتخطيط الرتبوي

14

التمفصــل (التمييــز) والتسمســل ومــن إش ـراك المدرســين والمجتمــع المــدني فــي عمميــة تطــوير وتحســين المنــاىج
الدراسية وتطبيقيا.
إن ارتبــاط المنيــاج الفمســطيني الواحــد فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة ،يســتوجب منــا أعمــى قــدر مــن التنســيق
اء بالتعـديل
والتناغم ،ليـتم الوصـول آلليـة واضـحة ومحـددة وموحـدة وممزمـة لمجميـع فـي التعامـل مـع المنيـاج سـو ً

أو الح ــذف أو اإلض ــافة ،ولع ــل ضـ ـعف التنس ــيق الواض ــح كنتيج ــة لموض ــع الـ ـراىن يش ــكل عقب ــة أساس ــية أم ــام
التوصــل لصــيغة موحــدة وشــاممة لتعــديل المنــاىج ،ولعــل واقــع المنــاىج ىــو أحــد العوامــل األساســية التــي تفســر
النتائج التي خمصت إلييا دراسة  ،TIMSS 2007ونتائج االختبارات الوطنية والموحدة.
 .3ضةعف التحةةاق الطلاةةة ة اعةض ةةروع التعلةةيم المةةااوي :ىنـاك خمــل خطيــر فـي معــدالت التحـاق الطمبــة بــين
فـروع الد ارسـة الثانويــة المختمفـة ،وأكثـر مــا يـدعو لمقمــق ىـو تضـاؤل التحــاق الطـبلب بالقسـم العممــي وذلـك بســب
عامل العرض والطمب وبسبب العوائق ،وعمى العكس من ىذا ،ال يزال قسـم العمـوم اإلنسـانية آخـذاً فـي التوسـع
والزيــادة مــن حيــث إقبــال الطمبــة عميــو ،ممــا يثيــر الشــكوك فيمــا يتصــل بمســتقبل الفــروع األخــرى ،ولقــد أظيــرت
إحصــائيات الطمبــة الممتحقــين بامتحانــات الثانويــة العامــة فــي شــير يونيــو 2009م أن عــدد الطمبــة المتقــدمين

لبلمتحان في فرع العمـوم اإلنسـانية بمـغ  25407طالبـاً وطالبـة ،فـي حـين التحـق بامتحـان الفـرع العممـي 6220
طالبــا وطالبــة فقــط ،وعمــى صــعيد الفــروع األخــرى التجــاري والز ارعــي والصــناعي واالقتصــاد المنزلــي فقــد التحــق

بيا جميعا  169طالباً وطالبة.

إن اس ــتمرار ى ــذا التوج ــو س ــيترتب عمي ــو اس ــتمرار انخف ــاض ع ــدد الط ــبلب ال ــذين يحتم ــل التح ــاقيم ب ــالفرع

العممــي فــي التعمــيم الثــانوي وبالتــالي اســتمرار زيــادة نســبة الطمبــة فــي فــرع العمــوم اإلنســانية ،وتــزداد خطــورة ىــذه
المشـكمة إذا مـا أخــذنا فـي الحسـبان أن التعمــيم المينـي ال يمثـل خيــا اًر حقيقيـاً لطـبلب المرحمــة الثانويـة ،ومـن ىنــا
فـ ن التصــدي لمعالجــة ىــذا الخمــل وآثــاره يتطمــب تغييـرات فـي سياســة المنــاىج فــي المــرحمتين األساســية والثانويــة

كمــا يتطمــب إصــبلح التعمــيم المينــي –الــذي تــم التخطــيط لــو بالفعــل -فــي المســتويات الثانويــة ،إال أنــو ســيتطمب
أيض ـاً مراجعــة نظــام االلتحــاق بــالتعميم العــالي المعمــول بــو حالي ـاً عمــى مســتوى الجامعــات والكميــات المتوســطة
فضبلً عن سياسة المعونات التي تقدم لمطمبة.

 .4جةةودة المدرسةةين و عةةاليتجم وح ةوا زهم ودا عتةةيجم :إن النظــام الحــالي القــائم عمــى إعــداد المدرســين قبــل بــدء خــدمتيم
يفــرط فــي تركيـزه عمــى المضــمون والمحتــوى التقميــدي فــي المنيــاج كمــا يفتقــر إلــى التــدريب العممــي الضــروري ،ونتيجــة

لمزيادة الكبيرة في أعداد المدارس خبلل السنوات األخيرة ،فقد تعذر إعطاء األولوية لجودة برامج إعداد المدربين.
إن إعـداد المدرســين خـبلل الخدمــة يتوقـف إلــى حـد بعيــد عمـى مشــاريع فرديـة يــتم تمويميـا مــن قبـل جيــات دوليــة
مانحــة ،وبالتــالي ف نــو ال بــد مــن تطبيــق إســتراتيجية ورؤيــة وطنيــة بيــذا الخصــوص ،وفض ـبلً عــن ىــذا ،ف ـ ن العــبء

التدريســي ال ازئــد وتــأثير وجــود طــاقم تدريســي جديــد كنتيجــة الســتنكاف العديــد مــن المعممــين ذوي الخبـرة ،واعــادة توزيــع
المدرســين االض ــطراري وانعــدام الح ــافز لتحســين نت ــائج تعمــم الط ــبلب ليــا أثرى ــا الــذي ال يخف ــى عمــى مســتوى جــودة
وكفايــة المدرس ــين ،ومــع ذل ــك ف ـ ن العدي ــد مــن المدرس ــين الجــدد ق ــد أثبت ـوا كف ــاءة والت ازمــا عاليـ ـاً خــبلل العــام الســابق،
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وبالتــالي بــدأت مشــكمة نقــص الخب ـرة تــذوب شــيئاً فشــيئاً ،واذا كــان النظــام التعميمــي الحــالي قــد اســتطاع أن يصــمد فــي

ظل الظروف الحالية والسابقة ،ف ن ىذا الصمود لم يكن ليتحقق لوال صدق االنتماء واخبلص العمل.

 .5ضةةعف خةةدمات التوجيةةه واإلردةةاد والةةدشم الخةةارج للمةةدارس :إن اإلشـراف والتوجيــو واإلرشــاد -بــل وحتــى
الخ ــدمات األكث ــر تخصصـ ـاً مث ــل خ ــدمات ال ــدعم الخ ــارجي لمم ــدارس -ى ــي أم ــور ال غن ــى عني ــا فــي س ــبيل

تحسين جودة التعميم خاصة بعد الحرب األخيرة عمـى غـزة ،حيـث تـزداد أىميـة ىـذه الخـدمات فـي دعـم مـدراء

المدارس والمدرسين ،وفي تيسير مشاركة اآلباء وفي إيبلء االىتمام بكل طالب من الطمبة عمى حدة.

إن غالبيــة المــدارس فــي قطــاع غ ـزة ال تنتفــع حالي ـاً بيــذه الخــدمات بالطريقــة المناســبة ،وذلــك كنتيجــة

الستنكاف العديد من المرشدين عن عمميم منذ ما يزيد عن عام ،عبلوة عمى أن المرشد الواحد مطمـوب منـو

تقــديم الــدعم النفســي واإلرشــادي ألكثــر مــن  500طالــب ،كمــا أن ىنــاك ضــعفا واضــحا فــي ب ـرامج اإلرشــاد
المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية نتيجـة لكونيـا تخـدم أىـداف محـدد تتعمـق بـالممولين لتمـك

البرامج بعيداً عن احتياجات الطمبة النفسية واإلرشادية.

 .6شدم استقاللية المدارس وضعف القيادة والدور الغامض لمجةالس دوليةاا األمةور :مـن وجيـة نظـر اإلدارة
السميمة ،ال يزال نظام التعميم فـي فمسـطين نظامـاً مركزيـاً وىرميـاً ،وقـد سـعت الـو ازرة دومـا نحـو الوصـول إلـى
البلمركزية شيئا فشيئا ،نظ ار ألن الميدان التربوي غير مييـأ حاليـا لتطبيـق النظـام البلمركـزي ،ولعـل ىـذا أحـد
العوائــق الرئيســية أمــام المشــاريع والمبــادرات الحاليــة التــي تمــح عمــى التطــور الــذاتي لممــدارس وعمــى التقيــيم
الذاتي والتخطيط القائم عمى المدرسة ... ،ال  ،وىي أمـور يعتقـد أنيـا سـتحدث فرقـاً جوىريـاً مـن حيـث جـودة

وصمة التعمـيم المدرسـي ،إن إيجـاد المدرسـة الفاعمـة يتطمـب وجـود الحـوافز -والتـي قـد تقتضـي تمـويبلً مباشـ اًر

لممدرسة -بالنسبة ليم كي يعمموا عمـى تحسـين الجـودة وكـي يكونـوا مسـئولين أمـام مجـتمعيم .كـذلك فـ ن ىـذا
يــدعو إلــى وجــود رؤيــة مختمفــة لــدور القيــادة ،وبالقــدر نفســو مــن األىميــة ،إلــى مشــاركة ومســاىمة أكبــر مــن

جانب أولياء األمور ،وبيذا الخصوص ،ووفقاً لما يراه بعض مـدراء المـدارس ،فـ ن دور أوليـاء األمـور سـمبي
جــدا فــي مجــال االرتقــاء بالمؤسســة التــي تقــدم التعمــيم ألبنــائيم ،وبالتــالي فيــم ال يقوم ـون إال بالقميــل مــن أجــل

تعزيز استقبللية المدرسة والقدرات المؤسسية.

 .7ومةةرة المدةةاريع الموججةةة و قةةاً لقةةااون العةةرض والتةة تيتقةةر إلةة رليةةة اسةةتراتيجية والةة تقيةةيم التةة مير
الضةروري ة اسةةتجااة جزئيةةة للحاجةةات المتزايةةدة لاظةةام التعلةةيم اليلسةةطيا  :وبســبب قصـور التنســيق بــين
الجيات الدولية المانحة ،فقد شيدت السنوات األخيرة كثرة فـي المشـاريع والمبـادرات والتـي تتجـو فـي معظميـا

نحو العرض والتي عادةً ما يكون استم ارريتيا وأثرىا المحتمل عمـى تحسـين الجـودة غيـر متـوافقين مـع الرؤيـة
العامة ،كما تفتقر في كثير من األحوال إلى تصور لنظـام تقيـيم داخمـي فـي ىـذه البـرامج والسياسـات ،وحينمـا
تجرى عمميات التقييم ف نيا تنزع إلى التركيـز عمـى المـدخبلت إلـى نظـام التعمـيم بـدالً مـن التركيـز عمـى نتـائج
تعمم الطبلب أو القدرات المؤسسية لممدرسة.
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 .8ضعف التوابل اين و ازرة الترايةة والتعلةيم العةال

ة غةزة ورام ا ب اسةاس األوضةاع السياسةية القائمةة :وىـذا أدى

إلى تعطيل الخطة الخمسية لمو ازرة ،وبالتالي تعطل الدعم المادي لمعديد من المشاريع المشتركة بين غـزة ورام اهلل ،كمـا

أثر ذلك عمـى تنفيـذ كثيـر مـن المشـايع الرياديـة ،وعـدم تعيـين المـوظفين خـبلل األعـوام مـن 8009-8001م مـن رام
اهلل ،ممــا اســتدعى تثبيــتيم مــن خــبلل الحكومــة الشــرعية فــي غ ـزة ،كمــا توقفــت الــو ازرة فــي رام عــن دفــع العديــد مــن

المخصصات كصرف مكافآت العاممين في الثانوية العامة من مراقبين ومصححين ولجان الفرز والمتابعة.

 .9ضةةعف الميزاايةةات المخببةةة للةةوزارة :حيــث أن الضــائقة الماديــة التــي تمــر بيــا الحكومــة فــي غ ـزة انعكــس
بص ــورة كبيـ ـرة عمـ ــى ميزاني ــة و ازرة التربي ــة والتعمـ ــيم ،وبالت ــالي عان ــت الـ ــو ازرة م ــن ض ــعفا عامـ ــا ف ــي النفقـــات

والميزانيـات ،وقــد ترتــب عمــى ذلــك عجـ از كبيـ ار فــي تغطيــة احتياجــات المــديريات والمــدارس والمعممــين والطمبــة
من األدوات المساندة والخدمات.

0

مااياً :البعواات الداخلية:
ما يتعلق االوزارة:

 عدم قدرة الو ازرة عمى استكمال بناء المدارس أو بناء مدارس جديدة.
الوزةر وبخاصة التطويرية منيا.
 عدم توفير التمويل البلزم لمعديد من النشاطات التي تقوم بيا ا
 الشواغر في الو ازرة والمديريات (المستنكفون عن العمل).
 ارتفاع معدل الكثافة الصفية.

 ارتفاع عبء المدرس اليومي من الحصص الدراسية.
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ما يتعلق االحوومة:

 قمة الميزانيات المخصصة لمتعميم.
 قمة األراضي المخصصة لمتعميم.
 3المجلس التدريع :

 عدم اعتماد مشاريع تشريعية خاصة بالتعميم العام والخاص.
 ضرورة العمل عمى تطوير قانون التعميم العام والخاص.

ووزرة المالية وججات التدريع
 0ما يتعلق املسسات دو ججات داخلية ممل ديوان الموظيين ا

 عدم إ مداد الو ازرة بالميزانيات المطموبة لتمويل المشاريع التطويرية واألنشطة الخاصة بالو ازرة.
 عدم اعتماد ىيكمية واضحة لمو ازرة تأخذ بعين االعتبار التغيرات الحالية.
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الحلول المقترحة:
دوالً :البعواات العامة ,يمون حلجا من خالل:



توفير آلية واضحة تكفل تمويل المشاريع وص رف المكافآت وتثبيت المعنيين في الوظائف المختمفة بآلية

عمل يتم االتفاق عمييا.


تدريب نخبة من المخمصين في الو ازرة عمى كيفية التعامل مع المؤسسات المانحة بأساليب محددة لضمان

الحصول عمى التمويل البلزم لتمبية احتياجات الو ازرة المختمفة.



َّ
المسي سة فقد نجحت الو ازرة إلى حد كبير في تجاوز ىذه المشكمة (المعضمة) وتم
فيما يتعمق باإلضرابات
تثبيت العديد من المعممين المساندين ويجري اآلن بنجاح مميز إنياء إجراءات تثبيتيم.



توفير الميزانيات المطموبة لمتغمب عمى الصعوبات الفنية المتمثمة في المنياج وضعف مستوى الطبلب

وخدمات اإلرشاد والتوجيو.

مااياً :البعواات الداخلية ,يمون حلجا من خالل:


تخصيص ميزانية لو ازرة التربية من و ازرة المالية؛ لتغطية األنشطة الضرورية التي تقوم بيا الو ازرة.



منح الو ازرة المزيد من الصبلحيات في التعيينات واتخاذ الق اررات في مختمف الجوانب وشتى المجاالت.



زيادة ميزانية و ازرة التربية والتعميم العالي.



زيادة مساحة األراضي المخصصة لمتعميم.



العمل عمى تخصيص ميزانية لتطوير الكادر البشري.

الملخص التاييقي:
اإلاجازات:

 حصر أضرار الحرب بصورة مفصمة ،وتجييز األضرار في صورة عطاءات لمتنفيذ في أي لحظة.
 صيانة الدورات في  3مدارس بتمويل من منظمة أوكسفام ،وصيانة جزئية لـ ( )26مدرسة بتمويل من
اإلغاثة اإلسبلمية ،إضافة إلى صيانة شاممة لسبع مدارس متضررة بشكل كبير في الحرب عن طريق
اإلغاثة اإلسبلمية وتمويل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ) (ROTAالقطرية ،كما تم البدء بصيانة 4
مدارس ذات األضرار الكبرى من الحرب عن طريق اإلغاثة اإلسبلمية وتمويل  ،ROTAوالبدء بمشروع

إنشاء  5فصول في مدرسة شيداء المغازي بتمويل مجمع النقابات األردنية وبواسطة الييئة الدولية العربية
إلعمار غزة.

 البدء ب نشاء  5دورات جديدة بدل مدمر بتمويل البنك اإلسبلمي/جدة عن طريق قطر الخيرية ،والبدء
بصيانة  14دورة تضررت في الحرب بتمويل البنك اإلسبلمي/جدة عن طريق قطر الخيرية ،كما تم البدء
كذلك بصيانة  6مدارس متضررة بشكل متوسط من الحرب بتمويل البنك اإلسبلمي/جدة عن طريق قطر
الخيرية.
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 إزالة جزئية وكاممة لـ  13مدرسة دمرت في الحرب بتمويل البنك اإلسبلمي /جدة عن طريق قطر الخيرية.
 توريد أجيزة إلكترونية بدل تالف من الحرب بتمويل البنك اإلسبلمي/جدة عن طريق قطر الخيرية.

 إعداد ثمانية أدلة (مرشد) لممعممين في مبحثي المغة العربية والرياضيات لمفصمين الدراسيين بعد عشرات
المقاءات مع المشرفين والمديرين وبعض المعممين ،وقد تم تزويد المديريات بيا والعمل بيا منذ بداية ىذا

العام.

 توحيد خطة توزيع المقررات في جميع المباحث من خبلل اجتماعات مكثفة مع المشرفين لمدة خمسة أيام
متتالية (2009/8/27-26-25-24-23م).

 تخفيف المناىج الفمسطينية من خبلل تحديد الموضوعات التي يمكن شرحيا بطريقة أو بأسموب المناقشة
العامة.

 البدء بعممية جمع المعمومات لتقييم بعض المباحث المنوي تعديميا وىي المغة العربية ( )9-5والتربية
اإلسبلمية ( )9-5والتاري ( )10-7والجغرافيا ( )10-7لمعرفة ما ليا وما عمييا بيدف تحسينيا مع
بداية العام القادم.

 االنتياء من مشروع تطوير التكنولوجيا لمصف الثاني عشر الذي بدأ بتاري 2009/2/15م ،واعداد كتاب
جديد بطبعة جديدة بتاري 2009/9/10م ،وكذلك كتاب الصف الحادي عشر في المبحث نفسو بتاري

2009/9/12م (طبعة جديدة).

 االنتياء من المشروع الكبير بعنوان  " :تعزيز حضور القدس في المناىج الفمسطينية" وفي ستة مباحث
ضمن خطة متكاممة ،وبعد ورشات عمل متعددة حيث تمت االستعانة بخبراء من الو ازرة والمديريات

والجامعات ،وبدأ التنفيذ في خطوة رائدة مع بدايات الفصل الدراسي.
 االنتياء من مشروع التعميم التكنولوجي من خبلل تزويد ( )22مدرسة بمختبرات التعميم التكنولوجي ألول
مرة في فمسطين ،بالتعاون مع اإلغاثة اإلسبلمية ،وسيبدأ تزويد المدارس بيذه المختبرات مع بداية الفصل

الدراسي الثاني عمى مراحل.

 البدء بتنفيذ مشروع تعزيز حضور حق العودة في المناىج الفمسطينية بالتعاون مع دائرة شؤون البلجئين،
حيث تم عقد ثبلث ورشات بخصوص ىذا الموضوع ،ومن المتوقع أن يتم إعداد مادة متكاممة ،آممين
البدء بتطبيقيا مع بداية العام القادم.


رسم خطة متكاممة لمبدء في تنفيذ مشروعين كبيرين لدعم طمبة الثانوية العامة ،األول بعنوان التعميم
المساند لمطبلب فقط ،والثاني توسيع وتكبير تجربة التعميم التمكيني الذي تم تطبيقو في العام الماضي.



رسم خطة متكاممة لمنياج موحد لرياض األطفال.

 متابعة الكتب التجارية واإلجابات المذكورة في مذكرات خارجية لمختمف مباحث المنياج الفمسطيني،
واصدار نشرة لمحاربتيا وبيان آثارىا السمبية 2009/8/5م.

 توزيع ( )2000نسخة عمى المدارس بعنوان (نماذج ممسرحة من المنياج الفمسطيني) يوم الثبلثاء
الموافق 2009/9/8م.
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 بث ( ) 120ساعة تعميمية عبر األكاديمية البريطانية لمتعميم االلكتروني من خبلل تعاون الو ازرة مع
بوليتكنك فمسطين من خبلل اتفاقية تم توقيعيا بتاري

ومتابعة مركز المناىج – غزة.

2009/4/8م ،وقد تمت عممية البث ب شراف

 حذف بعض الموضوعات المقررة في الثانوية العامة ،تقدي ًار لظروف غزة الصعبة بسبب الحصار

المتواصل ،والعدوان الذي تعرض لو القطاع ،وقد شمل الحذف مختمف المباحث في القسمين العممي

والمباحث اإلنسانية.
 دعم طمبة الثانوية العامة من خبلل بث دروس المراجعة عبر اإلذاعات منيا (األقصى – ألوان – فرسان
اإلرادة).

 تنفيذ مشروع التعميم التمكيني لطمبة الثانوية العامة ،والذي امتد ما بين 2009/4/22م وحتى

2009/5/30م ،بدعم من اليونسكو ،ومتابعة منتدى شارك الشبابي وذلك من خبلل اثني عشر مرك اًز

تعميمي ًا موزعة عمى المديريات الست ،بمعدل مركزين لكل مديرية ،وقد استيدف ىذا المشروع الطمبة دون

المستوى أو األكثر تضر اًر.

 وضع اإلجابات النموذجية لكتب المقررات لمصف الثاني عشر (المباحث اإلنسانية 2009/1/30م)،

(

المباحث العميمة 2009/2/8م) واالتفاق عمى إجابة بعض األسئمة المختمف فييا في مبحث اإلدارة

واالقتصاد بتاري 209/8/5م.

 عقد يوم دراسي بعنوان ( :ضعف التحصيل الدراسي ،الواقع والطموح) بتاري 2009/3/19م ،بخبرات
داخمية من الو ازرة وخبرات الجامعات الفمسطينية ،وقد تم إعداد تقرير مفصل في ذلك وارسالو إلى

المسئولين.
 إنياء الترتيبات البلزمة لعقد مؤتمر تربوي بعنوان  ":الثانوية العامة ،إلى أين؟ " من خبلل تحديد محاور
المؤتمر واعداد المطوية وتوزيعيا بشكل رسمي عمى المدارس والمديرات والو ازرة.

 تقييم المواد المساندة التي أخرجتيا وكالة الغوث في المباحث األربعة (لغة عربية -الرياضيات -العموم-
المغة اإلنجميزية ).

 تقييم منياج حقوق اإلنسان في الوكالة من الصف الثاني وحتى السادس.
 تحكيم قصص وصمت إلى المدارس من مؤسسة تامر ومركز ابداع المعمم وو ازرة الثقافة.
 توزيع ( )700حقيبة عمى المدارس واألذنة في الو ازرة يوم األحد الموافق 2009/8/30م ،بدعم من
مؤسسة مركز العمل التنموي (معاً).

 توزيع ( )250زياً مدرسياً وحقيبة عمى التبلميذ في المرحمة األساسية ( )3-2-1بتاري 2009/10/8م،
وبدعم من مركز العمل التنموي (معاً).

 طرح وتنفيذ عطاء طباعة الكتب المدرسية رقم  2009/15لمعام الدراسي 2010/2009م بعدد
( )603000397نسخة وبتكمفة مالية قدرىا ( )16071605070410شيكل في محافظات قطاع غزة.
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 تأمين طباعة الكتب المدرسية لمفصمين الدارسين األول والثاني لمعام الدراسي 2010/2009م ومتابعة
اإلحاالت مع المطابع التي رست عمييا العطاءات وعمميات التوريد والتسميم لممستودعات حسب

المواصفات المطموبة.

 توفير الكتب المدرسية لمطمبة في جميع الصفوف من ( )12-1والمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث
الدولية.

 طباعة كتب محو األمية لتعميم الكبار وتوفير الكتب المدرسية لمطمبة المكفوفين " بطريقة برايل" .
 توفير مستودع لمكتب المدرسية لمديرية شرق غزة وفصمو عن مستودع مديرية غرب غزة.

 إعداد دراسات حول العديد من المشاريع المقترحة كمشروع إنشاء مطبعة حكومية لمكتب والمدرسية
بمحافظات غزة ،ومشروع إنشاء مستودعات لمكتب المدرسية في مديريات التعميم بشمال غزة وخان يونس،

ومشروع تكبير صفحات الكتب المدرسية لمطمبة ضعاف البصر.

 تحديد حاجات أقسام اإلشراف التربوي في المديريات من المشرفين التربويين ،واإلعبلن عنيا بالتعاون مع
اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية ،وعقد امتحان تحريري لممتقدمين لوظيفة مشرف تربوي ومشرف تدريب.



تنفيذ مشروع التعمم من خبلل المعب ومعالجة ضعف حوالي ( )6000طالب وطالبة في المغة العربية
والرياضيات في ( )60مدرسة أساسية بتمويل من اليونيسيف.



تسجيل أفبلم تعميمية بالتعاون مع الجامعة اإلسبلمية ليتم استخداميا من الجامعة كوسيط تدريبي،

وتسجيل أفبلم تعميمية خاصة بالو ازرة لدعم الجانب النظري في التدريب بالجانب العممي.


تنفيذ مشروع التعميم العبلجي والتعمم النشط عمى  6000طالب في  60مدرسة من مدارس الو ازرة.



إعداد العديد من المواد التدريبية واإلثرائية كالمواد إثرائية لمطمبة المتفوقين في مبحثين لكل صف من
صفوف ( ،)11-5واعداد مادة تدريبية لمشروع التعمم من خبلل المعب ،واعداد كراسة أنشطة لمشروع
التعمم من خبلل المعب في مبحثي المغة العربية والرياضيات ،واعداد اختبارات تشخيصية في المغة العربية

والرياضيات ضمن مشروع التعمم من خبلل المعب ،واعداد مادة تدريبية حول أساليب التدريس الحديثة

بتمويل من اليونيسيف ،واعداد مادة تدريبية حول أساليب التدريس لتنمية التفكير بتمويل من اإلغاثة
اإلسبلمية ،واعداد دليل لممراجعة في بداية العام الدراسي  2010-2009لمصفوف من  12-2في عدة
مباحث.
 تطوير العديد من المواد التدريبية كتطوير المادة التدريبية لمتعميم العبلجي التمكيني ،وتطوير ( )17مادة
تدريبية في التربية العامة والمباحث المختمفة لتدريب المعممين الجدد.

 عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية لممعممين والمشرفين ومدراء المدارس في كافة المجاالت
والمباحث وكافة المديريات كدورات األساليب والمحتوى والمواطنة والتعمم بالمعب والتعميم العبلجي التمكيني

والبحث اإلجرائي والتخطيط االستراتيجي .حيث استفاد من تمك الدورات أكثر من  8000موظف.

 انجاز النتائج النيائية ونتائج اإلكمال المتحانات الثانوية العامة لمعام الدراسي 2009-2008م ونشرىا
عمي الموقع الخاص بنتائج الثانوية العامة
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 متابعة العمل عمي نظام اإلدارة المدرسية مع المدارس المعنية ( العينة التجريبية ) ،وعقد ورشات تدريبية
لممعننين ،كما يتم تطوير نظام اإلدارة المدرسية بناء عمي متطمبات واحتياجات المدارس في الميدان،
واضافة خدمة االستعبلم ألولياء األمور عن سجبلت العبلمات والغياب ألبنائيم ،واضافة خدمة المتابعة
لرؤساء أقسام التقنيات وذلك لمتابعة المدارس المعنية كل حسب مديريتو .

 تطوير نظام خاص بالتدريب عبر الويب.

 عقد ورشات عمل لتدريب رؤساء أقسام التقنيات والميندسون في المديريات عمي الخدمات اإللكترونية .
 تحميل نظام الشئون اإلدارية تمييداً لبناء النظام الخاص بيم .

 إنشاء نظام خدمات البنية التحتية االفتراضية ( )Virtual Infra Structure Serviceففي ظل نقص
الموارد المتاحة في الو ازرة وصعوبة الحصول عمييا فقد تم إنشاء ىذا النظام وتطبيقو في الو ازرة حيث أتاح

ىذا النظام إمكانية استضافة عدد من السيرفرات االفتراضية عمى سيرفر حقيقي واحد حيث أدى ذلك الى
تحقيق العديد من الفوائد كتوفير قدر كبير من المال حيث كنا في السابق نحتاج إلى سيرفر مادي لكل

خدمة حيث تم توفير ما يقارب  10000دوالر لمو ازرة ،واستضافة أكثر من سيرفر أو خدمة عمى جياز
مادي واحد تتيح سيولة في إدارة أجيزة السيرفرات ،وتسييل عممية النس اإلحتياطى واالسترجاع حيث
يمكن عمل عدة نس من نفس نظام التشغيل ،وزيادة كفاءة النظام بنسبة  ،%80وزيادة مركزية األمن

لمشبكة والسيرفرات ،وامكانية إدارة الشبكة من خبلل اإلنترنت.

 متابعة البريد الداخمي لمو ازرة ،حيث أتاح ىذا النظام دعم التواصل بين جميع موظفي الو ازرة سواء في
داخل مبنى الو ازرة أو المديريات أو المدارس ،وسيولة تبادل الممفات والبيانات والمراسبلت بين اإلدارات
واألقسام المختمفة في الو ازرة والمديريات ،وجاري العمل حاليا لموصول تدريجيا إلى االستغناء الكامل عن
المراسبلت الورقية واستبداليا بالمراسبلت اإللكترونية من خبلل البريد الداخمي.

 نظام الشبكة الظاىرية( )VPNوىى تقنية حديثة تم تطبيقيا في الو ازرة تقوم عمى إنشاء اتصال آمن ألجيزة
الو ازرة من الخارج عبر اإلنترنت ،حيث تساعد ىذه التقنية الموظفين من القيام بأعماليم من منازليم كما

ولو أنيم في مكاتبيم كما أنيا تساعد طاقم الحاسوب في الو ازرة من الدخول إلى شبكة الو ازرة من الخارج

واجراء الصيانة البلزمة من خارج الو ازرة إن لزم األمر.
 البدء ب نشاء نظام ( ) Ticket Systemوالذي يمكن من إدارة ومتابعة وتوثيق عممية الدعم الفني ،كذلك
عمل سجل الكتروني كامل لجميع عمميات الدعم الفني التي تتم.
 البدء ب نشاء (  )DataBase Serverوذلك لجمع جميع قواعد البيانات الموجودة في الو ازرة في جياز
مركزي واحد.

 العمل عمى التغمب عمى مشكمة انقطاع التيار الكيربائي وأثر ذلك عمى الخدمات اإللكترونية وذلك عن
طريق العمل عمى شراء سيرفر اضافي وتجييزه ووضعو ليكون في مركز الحاسوب الحكومي ،واطالة مدة
الوزرة وذلك عن طريق شراء بطاريات كبيرة واعدادىا لمعمل لعدة
تشغيل أجيزة السيرفر الموجودة في ا
ساعات بعد انقطاع التيار.
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 استكمال توصيل خطوط اإلنترنت لممدارس التي لم تصل إلييا بعد ،وذلك لتوفير األرضية المناسبة
لمخدمات اإللكترونية.

 استخدام الخدمات اإللكترونية لموظفي الو ازرة من خبلل الربط المباشر مع الحاسوب الحكومي وليس من
خبلل الويب وذلك لتحسين األداء وزيادة السرعة.

 تعيين ما يقارب (  ) 200مدير ومديرة مدرسة جديد في مديريات التربية والتعميم لممحافظات الجنوبية
بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والتنفيذية البلزمة.
 إعداد وتنفيذ العديد من برامج الدعم النفسي لمطبلب والبرامج التدريبية لممرشدين والمعممين بعد الحرب
كتطبيق أسبوع الدعم النفسي ،والتدخل في األزمات ،وبرنامج الحد من العنف ،والصحة النفسية ،ومشروع
بيئة آمنة ،ومشروع الوساطة الطبلبية ،إضافة إلى إعداد بعض األدلة لبرامج الدعم النفسي وتوزيعيا عمى

جميع المديريات لمعمل بموجبيا.

 رسم بعض الرسومات المعبرة عمى جدران بعض المدارس في شمال القطاع وزراعة حديقة المدرسة
بالتعاون مع مؤسسة ىيئة مركز الشباب التنموي.



توسيع القاعدة اإلرشادية بتعيين  150مرشد/ة في المدارس نظ اًر ألىمية وجود المرشد في كل مدرسة،

ووضع  4مشرفي إرشاد في المديريات لمتابعة أعمال المرشدين التربويين.

 إنشاء  6وحدات عبلجية لعبلج الحاالت الفردية عمى مستوى المديريات بالتعاون مع برنامج غزة لمصحة
النفسية وخاصة التي ظيرت بعد الحرب األخيرة عمى القطاع ،وتنفيذ العديد من فعاليات الترفيو لمطمبة

كاأليام المفتوحة والرحبلت والزيارات والندوات.

 غرف المصادر قدمت وما زالت تقدم خدماتيا لحوالي  500طالباً وطالبة منيم (  )220في العام الماضي
موزعين في  9مدارس ،والفئة المستيدفة ىم الطمبة (الصف األول حتى الصف الرابع) من الذين بحاجة
لتنمية القدرات الخاصة بيم في مجال المغة العربية والحساب وىم يعانون من صعوبات التعمم .

 ط أر تحسن ممحوظ عمى المستوى األكاديمي لدى الطمبة خاصة في مادتي المغة العربية والحساب.

 مع بداية العام الدراسي الحالي 2010/2009م تم إعادة افتتاح مركز المصادر /التربية الخاصة في
مدرسة المعتصم حيث يعمل فيو في الفترة الحالية أربعة أخصائيين (أخصائي تربية خاصة ،أخصائي
عبلج طبيعي ،أخصائي عبلج وظيفي ،أخصائي عبلج نطق) ويقدمون الخدمة لمطمبة من ذوي
االحتياجات الخاصة في مدارس مديرية غرب غزة بصورة أساسية وينتقمون لباقي المديريات حسب
الحاجة.

 بمغ عدد الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة المدموجين في مدارس التعميم العام في العام الماضي
1073طالباً وطالبة باختبلف إعاقاتيم أما العام الدراسي الحالي فبمغ عددىم  2877طالباً وطالبة.

 تعزيز وتفعيل نظام الرقابة الداخمية بالو ازرة من خبلل العديد من متابعة التزام المدارس والمديريات
واإلدارات العامة بالموائح والتعميمات اإلدارية والمالية.
 تجييز الكتاب اإلحصائي لمعام الدراسي 2010/2009م عن المؤسسات التربوية في محافظات غزة
وتوزيعو عمى اإلدارات المختمفة في الو ازرة ومديريات التربية والتعميم في محافظات غزة.
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 تنظيم البحث التربوي في الو ازرة والتدريب الميداني في المدارس والمديريات من خبلل اقرار بعض الق اررات
والتعميمات المنظمة لمعمل.

 إعداد واقرار الخطة السنوية لمو ازرة لمعام الدراسي  ،2010/ 2009 ، 2009 / 2008تحديد احتياجات
الو ازرة المادية والتدريبية لمسنوات الخمس القادمة.

 تدريب أقسام التخطيط في المديريات عمى برنامج  ArcGISلنظم المعمومات الجغرافية ،من خبلل مشروع
ممول من اليونيسيف وذلك الستكمال مشروع الخريطة المدرسية ،كما يتم حاليا استكمال حوسبة ممف
الطالب "  " Student Profileبتمويل من اليونيسيف.

 اعدد برنامج محوسب الستخراج التقارير والمعمومات اإلحصائية من قواعد البيانات المتوفرة.
 إعداد تقرير شامل حول التسرب الطبلبي خبلل العام الدراسي 2009/2008م.

 شغل العديد من الوظائف اإلدارية بحسب ىيكمية الو ازرة المعتمدة ،حيث كانت تمك الوظائف شاغرة نتيجة
الستنكاف العديد من العاممين في الو ازرة والمديريات.

 تم تطوير العديد من المكتبات المدرسية ( 47مكتبة) من خبلل توفير الكتب والرفوف واألثاث المكتبي
البلزم ،كما تم توفير أجيزة  LCDوحواسيب محمولة لمكتبات في  10مدارس ،وتم كذلك تطوير العديد
من المختبرات العممية في المدارس ( 12مختبر) من خبلل تزويدىا باألدوات المخبرية واألثاث البلزم.

 تم عقد بعض الب ارمج التدريبية التي تيدف إلى تطوير قدرات العاممين في الو ازرة والمديريات في مجال
الحاسوب ،حيث تم تنفيذ دورات  ،SPSS ،ICDLصيانة الحاسوب من خبلل معيد التدريب التابع

لمو ازرة ،وقد استفاد من ىذه الدورات ( )102موظفاً ما بين إداري وفني ومدير مدرسة ومشرف تربوي.

 تم تقديم طعم  O.P.Vضد شمل األطفال وطعم  D.Tضد الدفتيريا والكزاز لمصف األول وطعم
 Rubellaضد الحصبة األلمانية لطالبات الصف السادس وطعم  d.tلجميع الطمبة في الصف التاسع،

وقد تراوحت نسبة الطمبة المطعمين منذ بداية العام في كافة المراحل ما بين  %99-96من إجمالي
الطمبة.

 تم إجراء الفحص الطبي الشامل لطمبة الصف األول والسابع والعاشر ويذكر أن الفحص يشمل فحص
الطول والوزن وحدة اإلبصار والنحافة والقمب والخصية الياجرة عند البنين وقد تراوحت نسبة الطمبة
المفحوصين  %60-40من إجمالي الطمبة.
 قامت المجنة الصحية المدرسية برصد اإلصابات المدرسية واألمراض ومتابعة عبلجيا مع الجيات
المختصة ،وقد تبين لنا من خبلل التقارير أن نسبة كبيرة من إصابات الطمبة تحدث بسبب العنف
الطبلبي وقد تم تنفيذ مشروع سياسة الحد نم العنف في مديرية شرق غزة كعينة لممساىمة في الحد من

ظاىرة العنف في المدارس عمى أمل أن يمتد المشروع لباقي المديريات في العام القادم.

 تم تدريب المعممين و الطمبة أعضاء المجان الصحية في محور السبلمة العامة (مبادئ اإلسعاف األولي
– دورات اإلخبلء واإلطفاء– السبلمة عمى الطرق) وقد تم تنفيذ  270لقاء تدريبي في ىذا اإلطار ،كما تم
تنفيذ  1200ندوة تثقيفية بالتنسيق بين الصحة المدرسية ومؤسسات ليا عبلقة.
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 تم تنفيذ  6ورشات عمل تدريبية لمشروع صحة المراىقة  /الصحة اإلنجابية صديقة الشباب لعدد 128
مشارك ( مسئول صحة مدرسية ،مرشد تربوي) في المديريات الست.

 أصدرت الو ازرة نشرات توعوية حول وباء انفمون از الخنازير ( تعريف بالوباء -أعراضو -طرق الوقاية منو )
منذ بداية العام الدراسي ،وتم تفعيل المجان الصحية في المدارس من خبلل اإلذاعة المدرسية ،البوسترات،
جمسات توعية ،لقاءات مع األىالي ،ومع ظيور حاالت في قطاع غزة تم تعطيل فرق الكشف الصحي

لتتحول إلى فرق تثقيف وتوعية وذلك بالتن سيق التام مع و ازرة الصحة ،كما تم عقد اجتماع في مبنى الو ازرة
بحضور الوكيل المساعد ومشاركة النواب الفنيين و رؤساء أقسام الصحة المدرسية في المديريات الست
لمناقشة الموضوع من كافة جوانبو ،وتم كذلك إعداد بروتوكول خاص بكيفية التعامل مع الوباء في

المدارس و التشديد عمى قواعد النظافة العامة وتوفير مستمزماتيا بالشراكة مع و ازرة الصحة ،باإلضافة
إلى العديد من اإلجراءات األخرى.



تم توفير مواد غذائية ووجبات عالية القيمة الغذائية لمطمبة وتعزيز سموكياتيم الصحية وبالتالي يؤدي إلى
تحسين األداء األكاديمي لمطمبة وتقميل نسبة ظيور األمراض التغذوية في المجتمع المدرسي وذلك من
خبلل عدة مؤسسات ،حيث تم تزويد  50ألف من طمبة المرحمة األساسية بعبوات حميب وبسكويت مدعم

من يناير حتى مايو  ،2009بتمويل من  ،WHFوتم تنفيذ نفس المشروع مع بداية العام الدراسي الحالي
 2010-2009في شير أكتوبر ليشمل  92183من الطمبة وذلك في  156مدرسة من المدارس
األساسية ويستمر المشروع حتى نياية العام الدراسي  ،2010-2009وشمل المشروع ورش عمل تدريبية

لعدد  156منسق صحة مدرسية لممدارس المشاركة في المشروع لتمكينيم من توصيل الرسائل الصحية
التغذوية لمطمبة.


كما ساىمت اإلغاثة اإلسبلمية بتزويد عدد  12000من الطمبة بمركزات غذائية ( حميب وبسكويت مدعم

) وذلك ابتداء من العام الدراسي  2010 – 2009وسيستمر المشروع حتى نياية العام الدراسي -2009

 2010واستيدف المشروع المدارس األساسية وخاصة الحدودية منيا.


بالتعاون مع  WHOتم تنفيذ ولمسنة الثالثة مشروع الرصد التغذوي وييدف المشروع لعمل دراسة عينية
تشمل قياسات أوزان وأطوال الفئات العمرية ( أول – سابع -عاشر ) بمشاركة و ازرة الصحة وذلك خبلل
الربع األول من العام  2009و شمل المشروع  70مدرسة من مدارس الحكومة وعدد من مدارس وكالة
الغوث.



ساىمت جمعية قطر الخيري ة بتوزيع وجبات إفطار لمطمبة ( سندوتشات  +فاكية ) في مديريات الشمال

وغرب وشرق غزة ابتداء من  2009/3/21حتى  2009/4/16وكان عدد الطمبة المستفيدين من

المشروع  9500طالب وطالبة بمعدل  8وجبات لكل طالب (التوزيع يوم بعد يوم خبلل الفترة المذكورة).


تم توفير مياه صالحة لمشرب في جميع المدارس من خبلل التنسيق مع الجيات المانحة (اليونيسيف –
قطر الخيرية – اإلغاثة اإلسبلمية ) حيث تم إجراء فحوصات مخبرية بشكل مستمر لمتأكد من سبلمة
المياه من قبل الطب الوقائي بو ازرة الصحة.
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 تنفيذ العديد من الفعاليات المتعمقة بالنشاط الطبلبي كالمسابقات والعروض المسرحية والنشيد وحفظ القرآن
الكريم وتصنيع األجيزة العممية والحوسبة ،والمحاكاة األدبية ،واألفبلم التسجيمية القصيرة وكتابة القصص
بالمغتين العربية واالنجميزية ،والرسم ،ومعارض الصور ،والمشاركة في الفعاليات المتعمقة بالقدس عاصمة

الثقافة العربية ،واحياء المناسبات الوطنية واإلسبلمية ،وتنظيم الفرق الكشفية.

 تنفيذ ومتابعة المسابقات الرياضية ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السمة وتنس الطاولة وألعاب القوى في
المديريات لتعزيز الرياضات الفمسطينية.
 إعداد مواد تدريبية خاصة بالكشافة والنشاط الرياضي ،وتنفيذ تمك الدورات.
 تنفيذ مشروع البرلمان الشبابي الطبلبي الموائي في 2009م.

 تنفيذ العديد من الرحبلت المدرسية واألسر الصيفية والعمل التطوعي والنوادي الصيفية والنشطة الكشفية
والزيارات االجتماعية.



تنظيم العديد من االحتفاالت المركزية والفرعية كاالحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية ،من خبلل

مشاركة الفرق الكشفية المدرسية و ازرة الثقافة الفمسطينية  ،واالحتفال بيوم الطفل الفمسطيني بالتعاون مع
كمية المجتمع.
االحتياجات والتحديات:

إن الظـروف الصعبـة التي تمر بيا الو ازرة والمتمثمة في شح الموارد المالية وتوقف المنح من مختمف

المؤسسات وعدم صرف المكافآت لمعاممين في الثانوية العامة وقطع رواتب كثير من المعممين وفتور
التواصل مع رام اهلل ،واإلضراب المسيَّس ،أدى إلى آثار واضحة في سير العممية التربوية ،إال أن و ازرة
التربية تمكنت من تخطي العقبات التي تيدد المسيرة التربوية وأىميا إضراب المعممين المسيَّس ،وستواصل
عمميا بنجاح لتحقيق النتائج المرجوة ،ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي من و ازرة المالية؛ لتغطية
نفقات الخطة التطويرية والمشاريع الريادية.
الرلية المستقالية لعمل الوزارة

ستسعى الو ازرة خبلل الفترة المقبمة إلى تحقيق النتائج التالية في مجال المحاور األساسية لمتعميم العام في

الخطة ،وىي:
 االلتحاق:


زيادة معدالت التحاق الطمبة بم فييم ذوو االحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية.



زيادة مقدرة النظام عمى االحتفاظ بالطمبة.



توفير فرص لمتعميم غير النظامي وتوفير فرص استكمالية لمن تخرج من التعميم غير النظامي.
 الاوشية:



مراجعة المنياج الفمسطيني لمتعميم النظامي وغير النظامي.



تعزيز وتوظيف تكنولوجيا التعمم.
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تحسين البيئة التربوية المدرسية.



تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعمم.



تعزيز وتطوير نظام القياس والتقويم.

 اإلدارة:


تطوير أنظمة إدارية بما يخدم أىداف التعميم.



تطوير نظام التخطيط عمى كافة المستويات.



تطوير النظام المالي.



االرتقاء بمستوى كفايات الكادر اإلداري عمى كافة المستويات.



تطوير التعاون والشركة مع الجامعات والمجتمع المدني والشركاء في التطوير من ممولين ووكالة الغوث.

كما ستسعى الو ازرة خبلل الفترة المقبمة إلى تحقيق النتائج التالية في مجال المحاور األساسية لمتعميم الميني

والتقني والتعميم العالي في الخطة وىي:
 االلتحاق:


زيادة معدل االلتحاق في التعميم والتدريب الميني والتقني ،وذلك من خبلل خطة محكمة توظف أساليب

خاصة لتحقيق ىذا اليدف.


العمل عمى توفير حاجة السوق الفمسطيني بما يتناسب مع االحتياجات والقيم التي تدفع باتجاىيا و ازرة
التربية.



مقابمة الطمب المتزايد عمى التعميم العالي وتيسيرىا وتنويعيا.

 الاوشية:


تحسين نوعية التعميم والتدريب الميني والتقني وجميع مكوناتو والتأكد من معايير الجودة لو.



بناء القدرات في مجال الجودة وتطوير برامج التعميم وفق ًا لآلراء واسعة النطاق (السياق التربوي التعميم،

البيئة التعميمية.)... ،
 اإلدارة:


تحقيق االستدامة المالية لمتعميم العالي.



تطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية في و ازرة التربية والتعميم العالي ومؤسسات التعميم العالي.



تطوير األنظمة المالية واإلدارية والبيانات وتوسيع الكادر (التوظيف).

 االرتااطية:


تحويل قطاع التعميم العالي من توجو نحو العرض إلى توجو نحو الطمب تدريجياً ويتحقق جزئياً.
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