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املقدم ـ ـ ـ ـة :
خظي كطاع الخعلُم بسعاًت ملكُت طامُت واهخمام كبير ملا له مً أزس في مظيرة الخىمُت الشاملت التي حظير كدما
بخطى واضحت ومدددة وأولذ الحكىماث املخعاكبت جسجمت الخىجهاث امللكُت الظامُت ووضعها على طلم أولىٍاتها
خُث اخخل كطاع الخعلُم على الدوام أولىٍت وطىُت في املشازَع الخىمىٍت والظُاطاث املظخلبلُت  ،كما عملذ
وشازة التربُت على جىفُر مشازَعها املخخلفت وبسامجها املخىىعت واملىبثلت إلابداعُت عً كاهىن التربُت والخعلُم زكم
ً
( )3لظىت  4991وحعدًالجه  ،وهظسا ملا جمخلكه الىشازة مً كىادز بشسٍت ذاث خبراث ومهازاث ئبداعُت مخىىعت فلد
جبيذ وشازة التربُت والخعلُم مفهىم إلابداع مً خالل زؤٍتها وزطالتها وكُمها الجىهسٍت وأهدافها إلاطتراجُجُت
ً
وبسامجها ومبادزاتها جفعُال ملىججُت ئدازة إلابداع وبالبخكاز املطبلت والتي حظعي ئلى مأطظت ئدازة إلابداع وبالبخكاز
في الىشازة  ,واملدلل لسؤٍت وزطالت الىشازة ًسي جسجمت لثلافت الخميز وإلابداع والخدفيز والخىافع كما ًلي -:
رؤية الىزارة -:
"جمخلك اململكت ألازدهُت الهاشمُت مىظىماث مً املىازد البشسٍت ذاث جىدة جىافظُت كفإه وكادزة على جصوٍد
املجخمع بخبراث حعلُمُت مظخمسة مدي الحُاة ذاث صلت وزُلت بداجاجه الساهىت واملظخلبلُت وذلك اطخجابت
للخىمُت بالكخصادًت املظخدامت وجدفيزها عً طسٍم ئعداد أفساد مخعلمين وكىي عمل ماهسة".
رصالة الىزارة-:
ً
جطىٍس هظام جسبىي عماده "الخميز"ٌ ،عخمد على مىازده البشسٍت ،اطدىادا ئلى معاًير عاملُت وكُم اجخماعُـت ،وزوح
جىافظُت عالُت ،ممـا ٌظهـم في جلـدم ألازدن فـي خضـم "بالكخصاد املعسفي العالمي”.
وحعمل الىشازة على جلدًم خدماث مخىىعت ذاث جىدة عالُت جم خصسها ضمً دلُل خدماث الىشازة لشسٍدت
كبيرة مً مخللي الخدمت والعاملين واملدازض كما ًىضح الجدول الخالي-:

وكامذ الىشازة بخصمُم مجمىعت مً العملُاث السئِظت الخعلُمُت والتربىٍت وإلادازٍت املظاهدة  ،ومً زم جبني
مشازَع وبسامج وخدماث ئبداعُت  ،لخدلُم زؤٍتها وزطالتها وأهدافها إلاطتراجُجُت لدعم الىظام التعليمي في
ألاردن خُث يعتبر الىظام التعليمي في ألاردن من أجىد ألاهظمة التعليمية املبدعة لتميزه باملضار التعليمي
املمىهج وألاوشطة التربىية الصفية وغير الصفية بتكىىلىجيا متقدمه  ،وبرامج ثقييم معتمدة  ،ضمن آليات
عمل واضحة الخطىات واملضار واملضائلة بمرجعية مخطط لها  ، .....ويضم الىظام التعليمي ألاردوي :
أوال :املظاز الخعلُمي في ألازدن ًخكىن مً -:
* حعلُم ما كبل املدزطت ومدجه طيخان.
* الخعلُم ألاطاس ي إلالصامي ومدجه عشسة طىىاث .
* الخعلُم الثاهىي ومدجه طيخان  ،وٍضم عدة مجاالث:
ً
-الخعلُم ألاكادًمي :وٍخضمً فسوع العلمي والشسعي وألادبي وإلادازة املعلىماجُت (الخجازي طابلا) والصحي(الخمسٍض ) .
-الخعلُم املنهي :وٍخضمً الفسوع الفىدقي وبالكخصاد املنزلي والصىاعي والصزاعي .ً
 -الخعلُم الخطبُلي :ممثال بمإطظت الخدزٍب املنهي.ً
زاهُا :آلُاث اللُاض والخلىٍم املخبعت في وشازة التربُت والخعلُم .
وللىكىف على أداء الطلبت في الصفىف واملساخل الخعلُمُت جلىم الىشازة باطخعمال آلُاث واطتراجُجُاث وأدواث
جلىٍمُت مخىىعت جطبم على مظخىٍين:
)4امخداهاث واخخبازاث على مظخىي اململكت جلىم باعدادها ئدازة بالمخداهاث وبالخخبازاث وجخضمً ما ًأحي :
امخدان الثاهىٍت العامت  :هى اخخباز طىىي حعده ئدازة بالمخداهاث وبالخخبازاث لطلبت الثاهىٍت العامت بفسوعها
ً
وججسٍه وشازة التربُت والخعلُم خالُا على دوزجين :شخىٍت وصُفُت .وكد جم حعدًل أطع وحعلُماث امخدان الثاهىٍت
ألعامه للدوزة . 3141-3143
)3بالخخباز الىطني لضبط هىعُت الخعلُم  :هى اخخباز طىىي حعده ئدازة بالمخداهاث وبالخخبازاث في املباخث
ألاطاطُت ألازبعت  :اللغت العسبُت ،و اللغت إلاهجليزًت ،و السٍاضُاث ،و العلىم للصفىف :السابع والثامً والعاشس
بالخىاوب بدُث ًطبم كل عام على صف منها خظب الخطت.
)3اطتراجُجُاث جلىٍمُت مخىىعت حعد على مظخىي املدزطت وٍلىم بها املعلمىن وجخضمً ما ًأحي :
بالخخبازاث بدُث ًجسيها املعلمىن في الصفىف مً السابع ألاطاس ي ختى الظىت الثاهُت مً املسخلت الثاهىٍت .
 )1الدزاطاث واملظىخاث  :حعمل الىشازة على ئجساء املظىخاث املُداهُت لخددًد اخخُاجاث مخللي الخدمت
بأهىاعهم ( الطالب  ,أصحاب العالكت  ,العاملين) ومخابعت جىفُر الخىصُاث الىاججت عنها .

املشارع لبداعية في وزارة التربية والتعليم:
 -4مبادزة الخعلم بالزدهُه
 -2املشاركة في جىائس التميز ولبداع على مضتىي الىزارة واملدارش وألافراد :
 جائصة امللك عبدا هلل الثاوي لخميز ألاداء الحكىمي والشفافُت.
 جائصة امللكت زاهُا العبد هللا للخميز التربىي ( املعلم  ,املدًس  ,املسشد التربىي ) .
 جائصة امللك عبد هللا الثاوي للُاكت البدهُت.
 جائصة الحظً بً طالل للخميز العلمي .
 جائصة  Intelالدولُت
 -3مبادزاث حعلُمُت جكىىلىجُت ئبداعُه مخلدمه ومنها
 صىدوق الخجدًداث التربىٍت والري يهدف ئلى جدظين مىاح عملُتي الخعلم والخعلُم بخعصٍص
املبادزاث إلابداعُت وزبط الخعلُم بالحُاة العملُت) بمشازكت ومىدت البىك الدولي
 بسهامج شبك الصفىف عبر بالهتر هذ بمشازكت املجلع الثلافي البرًطاوي
 مشسوع جطىٍس العلىم مع فلظطين بمشازكت الىكالت الُاباهُت
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 مشسوع جطىٍس بالبخكاز وبىاء اللدزاث للطلبت بمشازكت صىدوق امللك عبدا هلل الثاوي للخىمُت
 مشسوع السوبسث املدزس ي بمشازكت مسكص الُىبُل للخميز التربىي
مشسوع جطىٍس الخعلُم هدى اكخصاد املعسفت ). (ERFKE
مدازض امللك عبدا هلل الثاوي للخميز واملساكص السٍادًت ،وغسف املىهىبين والتي جلدم حعلُم ئزسائي في بِئت
حعلُمُت مخميزة.
بسامج حعلُمُت خاصت وغسف مصادز لخعلُم ذوي بالخخُاجاث الخاصت  ,بطييء الخعلم  ,إلاعاكاث .
بسهامج " جطىٍس املدزطت و املدًسٍت " وصىال الى املدزطت الفاعلت .
مشسوع "شبكت املدازض املىدظبت للُىوظكى في ألازدن" ( التربُت مً أجل الخىمُت املظخدامت) .
هظام ئدازة الجىدة و الري يهدف لخدلُم حعلُم مخميز للجمُع وحعلم هىعي بخلدًم خدماث جسبىٍت حعلُمُت
بمظخىي عال مً الجىدة ,مً خالل العمل على ضبط عملُاث مددد لجمُع عملُاث إلادازاث في مسكص
الىشازة ومدًسٍاث التربُت والخعلُم وعُىت مً مدازض الىشازة.
وكد كان لهره البرامج واملشازكاث ألازس اللُم والفائدة العظُمت امللمىطت هدى مأطظت العمل ودعم
املمازطاث الفضلى وجبني معاًير الخميز والجىدة العاملُت باججاه إلابداع وبالبخكاز طىاء على مظخىي
ألافساد ،املعلمين ،املدزطت  ،مخللي الخدمت (الطالب واملجخمع املدلي واملظدثمس ) .....
مع العلم أن جمُع البرامج واملشازَع واملبادزاث الخطىٍسٍت وبالبداعُه وبالسغم مً جىىعها واحظاع
مجاالتها طىاء على املظخىي املدلي أو الدولي ًخم دزاطتها وفم مىجج مددد الخطىاث مً وخداث
مخخصصت في جددًد الشسكاء ،املظإولُاث ،ألاهداف املسجىة منها  ،الىخائج املخىكعت  ،وإلاطاز الصمني
للخىفُر وٍخم دزاطت وجلُُم اهجاشاث وهخائج البرامج وألازس العائد على الىشازة واملجخمع املدلي والدولي
ضمً وخداث ئدازٍت مخخصصت وهره البرامج كُد الخىفُر وبالطخمسازٍت املإطظُت .

هتائج ومخرجات البرامج والاوشطه لبداعية
واصلذ وشازة التربُت والخعلُم ئبداعاتها في الخطىٍس والخدظين على أداء مهامها وخدماتها الخعلُمُت والتربىٍت
وإلادازٍت ملخابعت املظخجداث ومىاكبت الخطىز العالمي للنهىض باملظخىي الخعلُمي والعملُت الخعلُمُت وجلبُت
لحاجاث مخللي الخدمت ( الطلبت  ,املظدثمس  ,املجخمع املدلي )  ،العاملين ,الشسكاء بالطتراجُجُين لبعض املشازَع
والبرامج طىاء على املظخىي املدلي أو الدولي وفُما ًلي بعض الىخاجاث إلابداعُت في وشازجىا -:
 -4ئدخال خىطبت الخعلُم في مدازض اململكت وجمكين املعلمين والطلبت مً مهازاث الحاطىب وجلىُاجه وطسق
الخىاصل وبالجصاالث الخكىىلىجُت املخطىزة .
 -3ئوشاء مجالع الخطىٍس التربىي للىصىل للمدزطت الفاعلت في جمُع مدًسٍاث التربُت والخعلُم
 -3حعمُم جدزَع اللغت بالهجليزًت في جمُع الصفىف لدي املدازض الحكىمُت .
 -1جىفُر بسامج وأوشطه ومشازَع جسبىٍه مخىىعت صفُه والصفُه .
 -5اعخماد هظام ئشساف جسبىي مظاهد .
 -6ئوشاء مدازض امللك عبدا هلل الثاوي للخميز  ,وغسف للمىهىبين وجطىٍس بسامج التربُت الخاصت لروي صعىباث
الخعلم ،وإلاعاكاث
 -7جطىٍس هظام جفىٍض الصالخُاث لعام . 3141
 -8اعخماد هظام ضبط الجىدة
 -9الخىطع الجغسافي في جأطِع زٍاض ألاطفال لخمخد على جمُع مىاطم اململكت و الخىجه هدى الصامُتها .
 -41جطىٍس أهظمت كىاعد بُاهاث ومعلىماث كادزة على دعم آلُت اجخاذ اللسازاث.
 -44جىفُر بسامج همطُه مهىُه ئبداعُه مسجبطت بمظاز جدزٍبي منهي .
 -43جبني مشسوع املىاشهت املىجه بالىخائج .
 -43اطخددار وخداث ئدازٍت لخجىٍد هىعُت الخعلُم ( املعاًير التربىٍت ) .
 -41فىش املشازكين في جىائص الخميز وإلابداع على مظخىي الىشازة واملدازض واملعلمين واملىظفين مً الفئاث الثالر
ضمً جمُع الجىائص املعخمدة والتي ًخم الخلُُم واملخابعت مً جهاث مشازكه خازجُت .
 -45حعدًل وجطىٍس حعلُماث وأطع وئجساءاث امخدان الثاهىٍت العامت .
 -46علد شساكاث مإطظُه مع شسكاء على املظخىي املدلي والدولي .
 -47اعخماد ئطتراجُجُت مخاطس وجددًاث طىاء على املظخىي( البُئي  ،الصحي  ،املجخمعي  ،الظُاس ي ،
الخكىىلىجُا ) ....

املرحلة الحالية هحى الازدهار ولبداع :
ً
في املرحلة الحالية ثىجهت وزارة التربية والتعليم هحى الازدهار ولبداع املتقدم في ثقديم خدماتها ثحقيقا
لرؤيتها وأهدافها أالصتراثيجيه من خالل ئعداد خطت ئصالح الخعلُم للمسخلت املظخلبلُت  3148- 3141والتي
جخضمً عدة مداوز ومنها -:
املحىر ألاول ً :خعلم بالخعلم والخعلُم ،وٍخضمً مظازاث الخعلم والخعلُم املنهي ،وجطىٍس املىاهج والكخب املدزطُت،
وجطىٍس امخدان الثاهىٍت العامت ،وجدزٍب املعلمين ،وجكىىلىجُا الخعلُم واملعلىماث وبالجصال.
واملحىر الثاوي  :مدىز ألابيُت املدزطُت والخجهيزاث ،وَشخمل على إلاوشاءاث املدزطُت مع التركيز على املىاطم
املسكصٍت).
(املدازض
املدزطُت
ألابيُت
خسٍطت
جىشَع
وئعادة
الحاجت،
ذاث
واملحىر الثالث  :إلادازة والدشسَعاث :وٍخضمً الخىجه هدى الالمسكصٍت ،وبيُت الظلم الخعلُمي ،وجطىٍس معاًير
املظاءلت ،ومعاًير جىدة الخعلُم.
وطِخم علد مإجمس جطىٍس الخعلُم في نهاًت العام الحالي  3141ملىاكشت مداوز خطت إلاصالح التربىي  ،بمشازكت
مدًسٍاث التربُت والخعلُم  ،معلمين ،طلبت ،مجالع جطىٍس جسبىي ،هلابت معلمين ،مإطظاث مجخمع مدوي ،وخبراء
جسبىٍين .
وهللا ولي الخىفُم
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