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 2022تقرير متابعة الخطة التشغيلية 

 

  األهداف الرئيسة والسياسات 1

طين، وهي م األهداف العامة الرئيسة للنظام التربوي في فلس2023تبنت الوزارة في الخطة التشغيلية للعام        

شمولها على جميع غايات التعليم الخاصة لم وذلك 2024 -2022الخطة االستراتيجية الخامسة  استمرارا ألهداف

ياسات الوطنية ، وكذلك األولويات الوطنية ذات العالقة بالتعليم في أجندة الس2030بالهدف الرابع للتنمية المستدامة 

 وهي:  2022-2024

 .عليم على مستويات النظام جميعهاالهدف األول : ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في الت
 السياسات العامة : 

 ضمان التحاق جميع األطفال الفلسطينيين بالتعليم وفقًا للقانون وحقوق اإلنسان.  .1
 تعزيز دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس بالتعاون والشراكة مع األطراف ذات العالقة. .2
 االلتحاق ببرامج الطفولة المبكرة وجسر الفجوة بينها وبين التعليم األساسي.زيادة  .3
 توفير األبنية والمرافق المدرسية اآلمنة والمناسبة وتزويدها باألثاث والتجهيزات الالزمة. .4
 .ن فيهاالحفاظ على نسب االلتحاق الجيدة ومعدل البقاء في التعليم واتخاذ التدابير الالزمة لزيادة التحس .5

 
 الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب.

  السياسات العامة:    
 تطوير المناهج الدراسية ونظام القياس والتقويم بما يعزز مهارات الحياة لدى الطلبة. .1
 تعزيز بيئة التعلم ورفدها بما تحتاجه من مصادر تعلم خصوصًا الموارد التكنولوجية. .2
 الطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين وتوفير احتياجاتهم.تبني  .3
 ث.التأكيد على دور نظام التعليم في تعزيز الهوية االسالمية واالنتماء الوطني والمحافظة على الترا .4
 ًا.ودولي تحسين نوعية التعليم المهني والتقني والتعليم العالي من خالل ربطه بسوق العمل محليًا واقليمياً  .5
 .ر كفايات المعلمين وتعزيز الريادة والمبادرة واالبداع لديهم بما ينسجم مع التطورات الحديثةتطوي .6
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 الهدف الثالث: تعزيز المساءلة والقيادة المبنية على النتائج، والحوكمة واإلدارة.

  السياسات العامة:     
 يمية األنظمة واإلجراءات وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يؤدي الى كفاءة وفاعلية الخدمات التعلتطوير  .1
 تعزيز اإلبداع والتميز في جميع المستويات اإلدارية بما يخدم تطوير المنظومة التعليمية. .2
 تعزيز الشراكة المجتمعية في تطوير ودعم العملية التعليمية التعلمية. .3
 جودة اإلدارية والمالية والفنية للمؤسسات التربوية واالعتماد المدرسي.تطوير أساليب ال .4

 

 أولويات وزارة التربية والتعليم العالي  1.1.2
 أوالً: األولويات في مرحلة رياض األطفال:

 تحسين بيئة التعلم في رياض األطفال. .1
 تعزيز أساليب التعلم والتقويم. .2
 ملة في مرحلة رياض األطفال.دعم بناء الكوادر التربوية العا .3
 تعزيز اإلشراف التربوي على رياض االطفال. .4
 تنمية الوعي المجتمعي بأهمية مرحلة رياض األطفال. .5

 ثانياً: األولويات في مرحلة التعليم المدرسي:

 التوسع الكمي والنوعي في بناء المدارس. .1
 تعزيز بناء اإلنسان ذي الشخصية السوية والقيم السليمة. .2
 المنهاج وأساليب التقويم.تطوير  .3
 تطوير أنظمة اإلشراف التربوي لمساندة المعلمين. .4
 زيادة االهتمام بالمصادر التعليمية واستخدام التكنولوجيا في مراحل التعليم. .5
 زيادة االهتمام باألنشطة التربوية واألنشطة الالمنهجية. .6
 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس. .7
 تطوير خدمات الصحة المدرسية. .8

 ثالثاً: األولويات في التعليم المهني
 زيادة عدد المدارس المهنية. .1
 التوسع الكمي والنوعي في افتتاح الوحدات المهنية. .2
 تطوير المنهاج وأساليب التقويم للتعليم المهني. .3
 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس المهنية. .4

 رابعاً: األولويات في مرحلة التعليم العالي:

 تطوير سياسات القبول والتجسير في مؤسسات التعليم العالي. .1
 تحسين جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. .2
 تحسين البنية التحتية لمؤسسات التعليم المهني والتقني. .3
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 نشر وتعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني. .4
 مة متكاملة لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.بناء منظو  .5
 تطوير وحدات الجودة في مؤسسات التعليم العالي. .6
 تطوير برامج وتخصصات التعليم المهني والتقني والبرامج األكاديمية بما يلبي حاجات سوق العمل. .7

 
 


