
 مالبرنامج األردنً لتطوٌر المدرسة ومدٌرٌة التربٌة والتعلٌ

 

 

نفذت وزارة التربٌة والتعلٌم فً المرحلة األولى من مشروع تطوٌر التعلٌم نحو اقتصاد المعرفة العدٌد من 

البرامج التطوٌرٌة التجرٌبٌة فً المدارس ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم منها على سبٌل المثال المدرسة وحدة تطوٌر، 

ن البرامج الفرعٌة التً رافقت تطبٌق البرامج الرئٌسة، والبرنامج المنهجً لتطوٌر المدارس والمدٌرٌات وغٌرها م

وبعد األنتهاء من تطبٌق تلك البرامج تم إجراء مراجعة شاملة لها، وتم االستفادة من الدروس المستفادة التً راقفت 

كندٌة ببناء عملٌة تطبٌقها، حٌث قام فرٌق من الوزارة ومن مؤسسة دعم التعلٌم فً األردن بدعماً من وكالة األنماء ال

البرنامج األردنً لتطوٌر المدرسة ومدٌرٌة التربٌة والتعلٌم الذي تكون من جزأٌن هما برنامج تطوٌر المدرسة، 

وبرنامج تطوٌر المدٌرٌة، وكال البرنامجٌن مكمالن لبعضهما البعض، وقد أشرك هذا الفرٌق عدداً كبٌراً من العاملٌن 

البرنامج، كما قام الفرٌق بزٌارة عدد من المدارس فً الشمال والوسط  فً المدٌرٌات والمدارس فً عملٌة بناء

والجنوب،وعرض على الطلبة والمعلمٌن ومٌروا المدارس والمجتمع المحلً األدوات الخاصة بالمراجعة الذاتٌة لكل 

ألدوات الخاصة فئة، ورصد مالحظاتهم حول األدوات الخاصة بهم، مما أفاد فً عملٌة المراجعة والتعدٌل المستمر ل

بالبرنامح، وبعد األنتهاء من أعداد البرنامج قام الفرٌق الفنً من وزارة التربٌة والتعلٌم ومؤسسة دعم التعلٌم فً 

األردن بأعداد دلٌل التدرٌب للبرنامج،وتم تطبٌقه فً البداٌة على أربعة عشرة مدرسة فً سبع مدٌرٌات، وتم رصد 

عملٌة التطبٌق األولى والتعدٌل فً البرنامج، ثم تم تطبٌقه فً مرحلة ثانٌة فً المالحظات والدروس المستفادة من 

عدد أكبر من المدارس وسجلت المالحظات والدروس المستفادة ثم تم تطبٌقه بعد إجراء كافة عملٌات التعدٌل بناء 

ة فً سبعة عشرة ( مدرس5151على ما كان ٌرد من مالحظات ٌومٌة من المدارس والمدٌرٌات وتم تعمٌمه على )

وبدعم من مشروع تطوٌر المدرسة بإجراء مراجعة شاملة للبرنامج أدت  مدٌرٌة تربٌة وتعلٌم، ولقد قامت الوزارة

إلى تطوٌر مؤشرات البرنامج ومعاٌٌره بصورة أكثر أثراً على عملٌات التعلم والتعلٌم فً الغرفة الصفٌة، واألن 

وزارة التربٌة والتعلٌم، لقد قامت المدارس بإجراء مراجعة ذاتٌة من قبل البرنامج ٌطبق فً جمٌع مدٌرٌات ومدارس 



الطلبة والمعلمٌن ومدٌروا المدارس والمجتمع المحلً ألدوارها ومهامها وآلٌات عملٌات التعلم فً المدرسة، حددت 

 التربٌة والتعلٌم،حٌثمن خاللها نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم عكستها فً خطة تطوٌرٌة ، ثم أرسالتها إلى مدٌرٌة 

 قامت مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بتصنبف وتحلٌل خطط المدارس بحسب اجراءات البرنامج وبناء خططها التطوٌرٌة

 المراجعة الذاتٌة بمشاركة المجتمع المحلً ومدٌري المدارس والطلبة والمعلمٌن، وقد احتوت هذه الخطط على نتائج

ً ضوء واقعها، وحاجات المدارس المشتركة واجراءت المدٌرٌة فً االستجابة ف للمدارس ورؤٌة ورسالة المدٌرٌة

مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم التطوٌرٌة، كما تضمنت الخطط الحاجات التً ال تستطٌع مدٌرٌة التربٌة  لها، واولوٌات

تعامل معها، كما العمل على تطوٌرٌها واسباب ذلك، وتضمٌن التحدٌات والصعوبات المتوقعة. وكٌفٌة ال والتعلٌم

قامت مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بإجراء مراجعة ذاتٌة من قبل العاملٌن فٌها، وعدداً من مدٌروا المدارس والمعلمٌن 

والمجتمع المحلً لمهام العمل فٌها حسب ثالثة مجاالت هً دعم التعلم والتعلٌم، والمدٌرٌة والمجتمع، وإدارة األداء 

ت السبعة نقاط القوة ونقاط الضعف فٌها، ثم عكستها فً خطتها التطوٌرٌة التً أحتوت والقٌادة، وأظهرت المدٌرٌا

 .على الرسالة والرؤٌة واولوٌات التطوٌر والخطة اإلجرائٌة، وحاجات المدارس كما ذكر سابقاً 
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 األقسام ومدٌري التربٌة والتعلٌم على برنامج القٌادة التربوٌة

 تفعٌل القٌادة التشاركٌة والعمل بروح الفرٌق - المدرسٌة وفرق تطوٌر المدٌرٌةتشكٌل فرق التطوٌر   -5

 تفعٌل منهج القرار المبنً على البٌانات - المراجعة الذاتٌة للمدارس والمدٌرٌات 2
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