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توصيات مؤتمر التطوير التربوي




أولا:محورالتعليموالتعلموالمساراتالتعليمية

أ-تطويربنيةالسلمالتعليميالمساراتالتعليمية
 .1تعديل بنية السلم التعليمي بحيث تصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية ضمن السلم التعليمي.
 .2اعتماد مسارين للتعليم :أكاديمي :بفرعيه العلمي واألدبي ،ومهني بفروعه :الصناعي والزراعي والفندقي واالقتصاد المنزلي.
 .3استحداث تخصص (المال واألعمال) ضمن المسار المهني.
ب-

المناهجالدراسية:
  .1االستمرار في تطوير المناهج في الد ارساا

التربوياة المتخصصاة ونتااالج االمتحاناا

اآلتيااة ماان المياادان ومواكبااة المسااتعدا  ،والتركيااز علااي مهااا ار

التةييمياة (الوطنياة والدولياة) ،والتغذياة الراععاة

التفكياار والةاايم المعتمعيااة الوطنيااة والتعدديااة انط قااا ماان رسااالة عمااان

وسماحة حضارتنا التي ال تةر العنف والتطرف واالقصاء ،وفق خطة ذا

مراحل وفت ار

زمنية محددة.
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 .2تطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة واثراالية تنسعم مع المناهج المطورة.
 .3تحديد معموعة الةيم والمها ار والمفاهيم التي تعزز الةيم :الدينية السمحة والوطنية واالتعاها

اإليعابية لدى الطلبة والعمل علي توظيفها

في المناهج.

 .4تطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع معمع اللغة العربية األردني.
 .5التنسيق بين الوساالل اإلع مية والمؤسسا
 .6إكساب المتعلم الكفايا

التربوية لبناء الهوية الثةافية وتنميتها وتعزيز االنتماء الوطني واحترام الرأي والرأي اآلخر.

ًّ
عالميا.
التي تم ّكنه من اإلسهام في تنمية معتمعه وتمكينه من المنافسة

 .7تصميم وبناء برامج وأنشطة عملية تعمل علي صةل عوانب شخصية المتعلم وفق الكفايا

المحددة له بما يعزز قيم الوالء واالنتماء

للوطن.
 .8تعزيز النشاطا

التربوية والمدرسية بما يضمن صةل شخصية الطالب وغرس قيم المواطنة والوالء واالنتماء وتةديم المصلحة العامة علي

الخاصة والمشاركة في خدمة المعتمع المحلي.
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ج-البيئةالتعليمية:

 .1توفير بيالة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة علي التعلم وملبية للحاعا

المختلفة؛ لتحةيق فرص تعليمية متكافالة في مناطق

المملكة كافة.

 .2تبني استراتيعية تضمن تفعيل الشراكة المعمعية واألسرة؛ لمراعاة الخصاالص السيكولوعية والحد من العنف في المدارس بكافةأشكاله.
د-تطويرالمتحاناتوالختبارات:
 .1إنشاء مركز وطني مستةل ل ختبا ار واالمتحانا
 .2تحديد محطا

لإلشراف علي تنفيذ االمتحانا

تةويمية تنسعم مع بنية السلم التعليمي العديدة وتعتمد علي مؤش ار

واالختبا ار

الوطنية.

أداء الطلبة في كل مرحلة وتحديدا في نهاية

الصف التاسع.

 .3عةد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءا من العام الدراسي 2016/2017
 .4إلزام العامعا

بتطبيق امتحان للةبول فيها حسب التخصصا

 .5مأسسة عملية التخطيط ل ستعداد ل ختبا ار
المشاركة في الدراسا

الدولية األخرى.

المختلفة في كل منها.

الدولية ( )TIMSS ، PISAلتحسين ترتيب األردن في هذه االختبا ار  ،والتوسع في
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إنشاء بنك لألساللة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصوال إلي تطوير امتحان الثانوية العامة.

.6

 .7إعادة النظر في اختبا ار
ه-تدريبالمعلمين:

ضبط النوعية (االختبا ار

الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وعدية.

 .1إنشاء كلية إلعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنيا أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليا
التربية في العامعا

الرسمية.

 .2التنسيق مع مؤسسا

التعليم العالي إلعادة النظر في سياسا

التعليمية ،وكذلك مراععة برامج العامعا

وخططها في تخصصا

الةبول في التعليم العامعي ،والسيما المتعلةة بالتخصصا
كليا

التربية ،بحيث تنسعم مع توعها

الو ازرة في تحسين أداء

المعلم والطالب والعمل علي استةطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسا .
 .3ربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي.
 .4إنشاء مراكز تدريبية في األقاليم الث ثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية علي

الحاعا

والتنسيق مع العامعا

الرسمية في المحافظا

المختلفة ل ستفادة من مرافةها وخبراتها وبما يحةق الفاالدة المرعوة من التدريب.
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.5

تةديم الدعم ال زم لمديرية التربية والتعليم والثةافة العسكرية ،وربط خططها بخطط الو ازرة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض
بالعملية التربوية واسهام واضح في تعويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.

و-المبادراتالتعليمية:
.1

تعميم برامج المباد ار بعد تنفيذها وتةييمها ل ستفادة منها في االرتةاء بنوعية التعليم.

 .2مأسسة الشراكة والتعاون والتنسيق بين الو ازرة والمباد ار

التعليمية وفق خطط الو ازرة التطويرية.

ز-مهنةالتعليم:
.1

االستمرار في اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي.

.2

اخضاع المعلمين العدد لفترة تعريبية يتم بعدها التثبي

.3

تحديد معايير منح إعازة التعليم واخضاعها الختبا ار دورية للتأكد من استم اررية حسن األداء ،والعمل علي إعداد سلك

تعليمي خاص بالمعلمين في و ازرة التربية والتعليم.

أو إنهاء الخدما

وفق معايير تةييم ومؤش ار

أداء قابلة للةياس.
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ح-برنامجتكنولوجياالتعليموالمعلوماتوالتصالت:

 .1وضع خطة إعراالية لتنفيذ إستراتيعية تكنولوعيا المعلوما
مثل مبادرة التعلم األردنية وو ازرة االتصاال

وغيرها.

 .2تطوير منظومة إلدارة التعلم اإللكتروني تتوافق مع الحاعا
 .3مأسسة الشراكة بين العها
 .4توفير شبكة معلوما

الرسمية ذا

واالتصاال

في العملية التعليمية بالتعاون مع العها

التعليمية للنظام التعليمي.

الع قة والةطاع الخاص في معال تكنولوعيا التعليم واالتصاال .

عربية تسهم فيها الدول العربية تعزز تبادل الخب ار والمعلوما

والبيانا

الخاصة باألنظمة التعليمية.

 .5تطوير المحتوى اإللكتروني ومصادر التعلم والربط اإللكتروني.

 .6تفعيل وتمكين دور الشراكا

المعنية؛

والةطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيعيا

تكنولوعيا المعلوما

في التعليم.
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ط-برنامجالتربيةالخاصة:


 .1التوسع في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز وبرامعها لتطوير نوعية التعليم.
 .2تطوير معايير وأدوا

الختيار الطلبة المتفوقين والموهوبين.

 .3توفير بيالة مناسبة للطلبة ذوي االحتياعا
 .4تطوير برامج لإلبداع تلبي حاعا

الخاصة ومصادر تعلم بما ينسعم مع حاعا

الطلبة المتميزين؛ لتسهم في بناء عيل مبدع متميز.

الطلبة وخصاالصهم.
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ثانيا:محورالتعليموالتدريبالمهنيوالتقني:
ا



.1

إيعاد مظلة وطنية تعني بالتعليم والتدريب المهني والتةني بما يتواءم مع حاعا

وبما يساهم في استثمار اإلمكانا

الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى العها

السوق ويحةق التكامل بين المؤسسا

المعنية،

المعنية وتحديدا مؤسسة التدريب المهني وعلي أساس من

الشراكة الكاملة .

.2

إعادة هيكلة التخصصا

المهنية بما يتواءم مع حاعا

سوق العمل وبرامج التعليم العالي علي أن يكون مسار خاص في التعليم

المهني التطبيةي يلبي حاعة السوق ،ومسار آخر للتعليم العامعي تحدد فيه شروط االلتحاق بالتخصصا
.3

إنشاء مدارس مهنية متخصصة في معاال

المهنية المماثلة دون غيرها.

التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع

الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي واعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة.
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 .4زيادة فرص االلتحاق بالتعليم المهني وصوال إلي  %25في العام 2025م.
 .5مأسسة وتعزيز شراكا

 .6تطوير سياسا

مع الةطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني.

استةطاب المعلمين العاملين في المعال المهني وتعيينهم وتحفيزهم.
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ثالثاا :محوراإلدارةوالتشريعات
أ-المساءلة:
.1
.2

بناء نظام للمساءلة ،واستحداث وحدة تنظيمية تعني بالمساءلة وضبط عودة النظام التعليمي ضمن الهيكل التنظيمي للو ازرة.
دعم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للةيام بدوره كمركز إقليمي معتمد لدى اليونسكو في إعداد الةيادا
التخطيط واإلدارة ولدوره كمةيم خارعي معتمد لدى العها

.3

تطوير نظام وطني للمتابعة والتةييم لمخرعا

الدولية ألداء النظام التعليمية.

التعليم العام باستخدام أدوا

البشرية بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم ومتابعة االستفادة من نتاالج الدراسا
ب-اإلشرافالتربوي:
.1

التربوية في معال

وطنية ودولية بإشراف المركز الوطني لتنمية الموارد
التةييمية التي تعرى علي النظام التعليمي.

مراععة أسس اختيار وتعيين المشرف التربوي ومدير المدرسة ومدير التربية والتعليم علي ان توضع أسس ومعايير يتم االلتزام
بها وتسمح بمراععة أداء المشرف ومساءلته.

.2

التحول في دور المشرف التربوي ليكون مساندا وداعما فنيا للمعلم بما يضمن تعويد التعليم.

.3

فصل دور اإلشراف عن التدريب ،وتحديد المهام الوظيفية لكل منهما.
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ج-التشريعاتالتربوية:


 .1إعادة النظر بةانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة  1994والتعريفا
المعلم ،مدير المدرسة ،المشرف التربوي ،المؤسسا
منحها ،تفعيل إلزامية التعليم األساسي ،إعراءا

الواردة فيه والتعليما

المنبثةة عنه لمتعلةة بكل من:

التعليمية الخاصة ،شهادة الدراسة الثانوية العامة ،إعازة مهنة التعليم وشروط

معالعة قضايا الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والعةوبا

المفروضة ،تعريم األفعال المرتكبة المخلّة بسير امتحان الثانوية العامة ،واستثمار المرافق التربوية ،التبرعا

المدرسية.

 .2إعادة هيكلة مركز الو ازرة والميدان التربوي ،وانشاء إدا ار تعليمية عامة في المناطق أو المحافظا  ،مع إعطاالها الص حيا
ال زمة لممارسة أعمالها انسعاما مع مشروع قانون ال مركزية اإلدارية المعروض علي معلس النواب الموقر؛ ما يسهم في تحسين
كفاءة النظام التربوي.
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د-العتمادالمدرسي:

 .1تطوير معايير العتماد المدارس وتصنيفها بغرض تحسين مستوى األداء ونوعية التعليم.

.2

إنشاء إدارة عامة إلدارة التعليم الخاص يكون من مهامها اعتماد وضمان العودة للمؤسسا

التعليمية الخاصة ويحدد فيها

أسس التراخيص وتعديد الترخيص والطاقة االستيعابية لهذه المدارس وما يترتب علي مخالفاتها علي أن يتم ذلك بتشريع خاص ينظم
هذه األمور.
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ه-اإلنفاقعلىالتعليموالمشروعات:
.1

ربط نظام حوافز العاملين في التربية والتعليم بمؤش ار

.2

تبني سياسا

.3

الحد من المدارس المستأعرة والمدارس ذا

األداء من خ ل المسار الوظيفي.

تضمن ترشيد اإلنفاق وتوعيهه وال سيما في معال الموارد البشرية واستثمارها.
الفترتين.

و-التشاركيةالمجتمعيةودورالوقفالتعليميفيدعمالتعليم:
.1

نشر الوعي المعتمعي حول أهمية الوقف بما يعود بالنفع العام علي الوطن والمواطن ،ووضع الخطط ال زمة الستثمار األموال

نظر ل زدياد المطرد
الموقوفة المنةولة وغير المنةولة؛ من خ ل هيالة أو لعنة مؤهلة تشرف عليها ،واعطاء الةطاع التربوي األولوية ا
والكبير في أعداد الطلبة في ظل عدم توافر اإلمكانا
.2

تفعيل الةوانين واألنظمة والتشريعا

والموارد.

المتعلةة بالوقف الخيري وايعاد مظلة للوقف التعليمي الخيري التربوي تح

التربية والتعليم؛ بما يتيح إنشاء صندوق للوقف التعليمي تكون مهامه بناء المدارس الوقفية وصيانتها وادامتها.

مظلة و ازرة
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ز-األبنيةالمدرسيةواألزمات
.1

إعادة توزيع خريطة األبنية المدرسية لتنسعم مع بنية السلم التعليمي العديد ،والعمل علي دمج المدارس الصغيرة التي يةل

عدد طلبتها عن ( )30طالبا بمدارس أخرى معمعة ونةل طلبة المدارس الصغيرة إليها مع تأمين وساالط نةل للطلبة وذلك ل ستفادة
من الموارد البشرية فيها لتعويد عملية التعليم ،والعمل علي تأنيث التدريس لغاية الصف الخامس.
.2

تأمين الدعم المالي ال زم لتنفيذ خطة االستعابة الوطنية وفق األولويا

التي تحددها الو ازرة ،وربط كافة المشروعا

المتعلةة

باألزمة السورية بأنشطة هذه الخطة.
.3

التأكيد علي المانحين الدوليين توعيه مساعدا

أكبر للمعتمعا

المعتمعا  ،ويةلل االحتةان لدى أبناالها .وقد يشمل ذلك معالعة مشك
المناطق المتضررة وزيادة عدد الغرف الصفية.

المستضيفة ل عالين؛ ما يخفف من الضرر الذي يلحق بهذه

اكتظاظ المدارس الحكومية من خ ل بناء مدارس في
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التربوية بالتعاون مع العها

المختصة المحلية والدولية.

.4

االستمرار في تطوير نظام المعلوما

.5

تطوير معايير وأسس علمية في خطط إنشاء األبنية المدرسية باالعتماد علي بيانا

ومعلوما

علمية تلبي حاعا

المعتمع التربوي.
والبرامج باالعتماد علي البيانا

.6

تطوير السياسا

.7

توفير التعليم للفالة التي لم تستطع الو ازرة استيعابها ،وذلك بالتركيز علي التعليم غير الرسمي من خ ل فتح
مراكز للتعليم غير النظامي ومحو األمية ،والدراسا

السكانية السيما برامج الموارد البشرية واألبنية المدرسية.

المساالية الخاصة بالطلبة السوريين وفتح مراكز التةوية

والدروس الع عية لمن يعانون ضعف التحصيل الدراسي.
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ح-برنامجالتعليمالخاص
اعتماد مشروع نظام المؤسسا التعليمية الخاصة واألعنبية واق ارره بمشاركة معتمعية من قبل نةابة أصحاب
المدارس الخاصة ومديريها والمعنيين بالشأن التربوي ،واعادة النظر في التشريعا والةوانين الخاصة بالتعليم الخاص.

الموقع االلكتروني الخاص بمؤتمر التطوير التربوي
www.moe-edc.gov.jo

