الخطة التربوية الثنائية لمعام 2017م

مقدمة:
في إطار سعي و ازرة التربية والتعميم العالي إلى تطوير العممية التعميمية وزيادة كفاءتيا ،تأتي الخطة التربوية الثنائية لمعام 2717م ،لتسيم مع غيرىا من

األنشطة التعميمية في تعزيز دور الو ازرة في تقديم تعميم نوعي لمطمبة في مرحمة التعميم العام.

المكون األول بإثراء المناىج الدراسية ،والمواد التعميمية ،ومصادر التعمم ،واألنشطة
وترتكز بنية الخطة التربوية الثنائية عمى مكونين أساسيين :يتعمق
ّ
التربوية المختمفة بما يستجيب لمتغيرات في المناىج الدراسية من ناحية ،وما يحدث من تطورات ومستجدات تربوية وتكنولوجية متالحقة من ناحية ثانية ،ويتعمق
المكونين مجموعة من
المكون الثاني بتحسين الكفايات األكاديمية والمينية لممعممين والمديرين والمشرفين وغيرىم من الموظفين التربويين .وينبثق من ىذين
ّ
ّ
االستراتيجيات التي تمثل االحتياجات الحقيقية لمميدان التربوي ،وتخضع ىذه االستراتيجيات في كل خطة تربوية ثنائية إلى المراجعة والتعديل بما يتوافق مع
االحتياجات األساسية لمعممية التعميمية ،وتستند جميع أنشطة الخطة التربوية الثنائية المقترحة ليذه االستراتيجيات بشكل متوازن.

ويتم التخطيط ألنشطة الخطة الثنائية ومن ثم تنفيذىا وتقييم أثرىا وفق إجراءات محددة وبما يحقق األىداف المرجوة من ىذه األنشطة ويعطي تغذية راجعة
يمكن أن يستفاد منيا في تعميم األنشطة وتطويرىا وتعميق أثرىا .ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة توجييية إلدارة العممية الخاصة بالتخطيط ألنشطة الخطة الثنائية

في كل دورة بدءاً من تحديد االحتياجات الحقيقية ،ومراجعة االستراتيجيات ،واقتراح األنشطة ،وطباعة الكتيب الخاص بيذه األنشطة .كما تم تشكيل لجنة فنية
لمتابعة اإلجراءات الخاصة بتنفيذ أنشطة الخطة الثنائية ،وتقويميا ،وتقديم التغذية الراجعة لقادة األنشطة وفق آليات واضحة ومحددة من أجل تحسين النتاجات،

وتعميم الفائدة ،وتعميق أثر ىذه األنشطة.

أ

ويقوم باقتراح أنشطة الخطة التربوية الثنائية وتنفيذىا المديرون العامون في اإلدارات العامة ذات العالقة ،ومديرو الدوائر ،ورؤساء األقسام ،باإلضافة إلى

المكون ،واالستراتيجية ،والتخصص الذي
مديري التربية والتعميم ،ونوابيم ،ورؤساء األقسام ذات العالقة في المديريات .ولكل نشاط كود معين يوضح المديرية ،و ّ
ينتمي لو النشاط .ويتضمن الكتيب الخاص باألنشطة اسم قائد النشاط ،ووظيفتو ،وتاريخ اإلنجاز ،والتكمفة المالية.
كما يتم إجراء تقويم نصف سنوي ونيائي ألنشطة الخطة التربوية الثنائية من خالل لجان خاصة بيدف الوقوف عمى مدى االلتزام بتخطيط األنشطة

وتنفيذىا وفقاً لمخطة والمواعيد المحددة ،باإلضافة إلى تقييم فعالية األنشطة المنفذة ومدى تأثيرىا في الفئات المستيدفة ،ويتم ذلك من خالل الزيارات والتقييم

معدة ليذا الغرض ،ويتم االستفادة من نتائج التقويم وتوصيات المجان في إجراء التعديالت وادخال التحسينات
الميداني لعينات من األنشطة وفقاً لنماذج خاصة ّ
الالزمة عمى الخطط التربوية الثنائية المستقبمية.
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المكون األول (أ)
ّ

إثراء المناهج والكتب المقررة لتمبية احتياجات الطمبة ،واالستجابة إلى التغيرات في المناهج في المجاالت المختمفة.
الوصف

االستراتيجية
أ1 .

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية ،وتطوير الكفايات المهنية لممعممين وغيرهم من العاممين التربويين.

أ2 .

إعداد أدلة معممين ،ومواد إرشادية ،وأوراق عمل لتيسير تعميم المناهج الدراسية وتنفيذ األنشطة ذات العالقة.

أ3 .

إعداد مواد ،وتدريبات ،وأنشطة إلثراء محتوى المناهج الدراسية المختمفة.

أ4 .

أ5 .

إعددداد وتطددوير نمدداذج اختباريددة مختمفددة (تحصدديمية ،تشخيصددية .... ،إل دخ) وأدوات تحديددد االحتياجددات األخددرى إلددى جانددب خطددط معالجددة ،لتحسددين تحصدديل الطمبددة
األكاديمي في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً اإلجراءات الالزمة.
إعددداد وتطددوير أدوات لمسدداعدة المعممددين ،والمددديرين ،والمرشدددين ،والمشددرفين فددي الكشددف عددن ذوي االحتياجددات الخاصددة (الموهددوبين ،ومرتفعددي التحصدديل ،وذوي

صعوبات التعمم) واعداد أنشطة ومواد لتمبية احتياجات كل فئة.

أ6 .

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية التعممية وقياس أثر التعمم.

أ7 .

إعداد مواد وأنشطة تربوية ،لتعزيز مهارات التفكير العميا لدى المشرفين ،المديرين ،المعممين ،الطالب.

أ8 .

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة لدينهم ووطنهم واعتزازهم بتراثهم الثقافي الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

أ9 .
أ11 .

إعددداد أنشددطة ومدواد وتصددميم بدرامج تعميميددةي تعمميددة فددي التوجيددي واإلرشدداد والتربيددة الرياوددية والفنيددة والصددحية والمهددارات الحياتيددة ،لتحسددين نمددو الطمبددة النفسددي،

والعقمي ،واالجتماعي ،والجسمي ،والمهارى.

إعداد وتطبيق أنماط مختمفة من البحوث والدراسات التقويمية لممساعدة في تطوير جودة العممية التعميمية التعممية والبرامج المصاحبة لها.


ث

المكون الثاني (ب)
ّ

تحسين الكفايات األكاديمية والمهنية لممعممين والمديرين والمشرفين والموظفين التربويين اآلخرين.
الوصف

االستراتيجية
ب1 .

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين ،والمشرفين في تخطيط ،واعداد ،وتوظيف ،وتقويم مواد ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناهج المقررة.

ب2 .

تطوير الكفايات األكاديمية والمهنية (استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين ،والمديرين ،والمشرفين وغيرهم من العاممين التربويين.

ب3 .

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين ،والمشرفين في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات إلي جانب بناء خطط عالجية ذات الصمة.

ب4 .

تطوير كفايات المعممين وغيرهم من العاممين التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة (الموهوبين ،مرتفعي التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم) واعداد

وتوظيف مواد وأنشطة وبرامح تعميم وتعمم مناسبة.

ب5 .

تحسين كفايات المعممين وغيرهم من العاممين التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية.

ب6 .

تطوير كفايات المعممين وغيرهم من العاممين التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد وأنشطة وبرامج لتعزيز مهارات التفكير العميا لدى الطمبة.

ب7 .
ب8 .
ب9 .
ب11 .

تعزيز كفايات المشرفين ،والمديرين ،والمعممين في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل

وغيرها من البرامج والمشاريع.

تطوير كفايات المعممين وغيرهم من العاممين التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينهم ووطنهم وتمسكهم بتراثهم

الثقافي الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

تطوير كفايات المعممين وغيرهم من العاممين التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية (المختبرات ،مشاغل الفن ،الغرف متعددة األغراض ،المكتبات ،غرف

الحاسوب ،مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف التربية الخاصة وغيرها).

تطوير كفايات المشرفين ،والمديرين ،والمعممين في إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية والبحوث العممية.


ج

