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في  الدوام  لتعليق  والتعليم  التربية  وزارة  استجابة  أواًل- 
وأهداف   ،2020/3/15 بتاريخ  العام  التعليم  مؤسسات 

التنمية المستدامة.
ال أحد ينكر دور وزارة التربية والتعليم الكبير يف وضع حلول سريعة إلنقاذ العام الدراسي 
صحة  على  احلكومة  وخوف  كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  السقوط  من   2021/2020
الطلبة، والتقليل من ارتفاع حاالت اإلصابة بجائحة كورونا،. وقد وضعت احلكومة صحة 
الطلبة، واملعلمني، واملجتمع األردني أولوية يف ظّل انتشار اجلائحة يف العالم، وظهور حاالت 
إصابة بهذه اجلائحة يف األردن مع بداية آذار من عام 2020. وبالنظر إلى أن اجلائحة لم 
قررت  البشر،  بني  لها  السريع  االنتشار  وحالة  كامل،  نحو  على  للمختصني  معروفة  تكن 
الشامل  احلظر  حالة  وفرض  والعالي،  العام  التعليم  مؤسسات  يف  الدوام  تعليق  احلكومة 
واجلزئي على املواطنني األردنيني بترتيبات معينة حتت مظلة قانون الدفاع رقم )13( 

لعام 1992 وتفعيله منذ تاريخ 15/3/2020.

      بدأت وزارة التربية والتعليم باالنتقال من التعليم املدرسي الوجاهي إلى منحى التعليم 
عن بعد )علمًا بأن ما نفذ فعاًل كان عبارة عن تلفزيون تربوي وليس أكثر، وقد كان مطبقًا 
سابقًا يف األردن(، وعقدت اتفاقيات مع القطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية ذات العالقة 
للموضوعات  املصورة  الصفية  احلصص  من  ومخزونها  الفضائية  والقنوات  باالتصاالت 
وصّورت  الثانوي،  الثاني  لغاية  األساسي  األول  من  للصفوف  كافة  األساسية  الدراسية 
العامة، وقد اسُتخدم يف بث تلك  الثانوية  الدراسية املطلوبة يف امتحان  حصص للمواد 
الدروس املصّورة بعض قنوات التلفاز ومنصات تعليمية ُجّهزت لهذه الغاية، واستمر ذلك 
بداية  مع  الوجاهي  املدرسي  التعليم  عودة  مّدة  مع  اآلن  لغاية   15/3/2020 تاريخ  من 

العام الدراسي 2020/2021 ملدة أسبوعني، ومن ثم العودة للتعليم عن بعد.

منذ  الوزارة  يف  طبق  الذي  بعد  عن  التعليم  منحى  حول  متعددة  مالحظات  ظهرت  وقد 
تعليق الدوام يف مؤسسات التعليم العام، ومتحورت هذه املالحظات حول: مدى جودة هذا 
التعليم، ووعي الطلبة وأولياء أمورهم به، وتوافر البنية التكنولوجيا املناسبة يف مناطق 
اململكة كافة، ووسائل الضبط واملتابعة لتعلم الطلبة، وتقومي الطلبة عن بعد وعدالته. 
أشار  إذ  وسلبياته،  بعد  عن  التعليم  إيجابيات  موضوع  املهتمني  من  الكثير  تناول  ولقد 
2020، إلى تفاوت كبير يف أنظمة  تقرير اليونسكو عن التعليم عن بعد الذي ُنشر عام 
التعليم العربية ظهرت بعد انتشار جائحة كورونا يف كثير من الدول، حيث زاد ذلك من 
الضغط النفسي على األهل واملتعلمني على حدٍّ سواء، ولم يعد التعليم متوافرًا للجميع، 
ما أدى إلى غياب العدالة يف التعليم، إضافة إلى عدم ظهور أي برامج رسمية وخاصة لذوي 
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صعوبات التعلم واالحتياجات اخلاصة يف التعليم عن بعد)1(.   

لقد ُوجدت جهود سابقة للوزارة يف اجتاه تطوير املنظومة التعليمية من خالل التحول 
املنحيني  يستخدم  الذي  املتمازج  التعليم  إلى  املطلق  الوجاهي  املدرسي  التعليم  من 
الوجاهي والرقمي، وكان ذلك ضرورة ملحة منذ ظهور الثورة الصناعية الرابعة )الثورة 
تراكم  وهي   ،2016 عام  الثاني  كانون  يف  دافوس  مؤمتر  يف  إليها  أشير  والتي  الرقمية(، 
للثورات الصناعية السابقة على العالم وترابطها وتكاملها حتى الوصول إلى هذه الثورة 
التي جعلت العالم قرية صغيرة، ومن املجتمعات املنفصلة معرفيًا إلى مجتمعات معرفة 

متداخلة ومتكاملة)2(.

     وقد كان ملنتدى "التعليم يف أردن املستقبل 2002"، والذي افتتحه جاللة امللك عبد اهلل 
الثاني دور كبير يف انطالق مشروع تطوير التعليم من أجل اقتصاد املعرفة الذي تضمن يف 
خطته األولى تطويرًا متكاماًل للمنظومة التعليمية، لتكون الغاية منه تنمية القدرات 
مت يف ذلك الوقت  العقلية لدى الطلبة من خالل إكسابهم مهارات اقتصاد املعرفة، وقد ُصمِّ
منظومة التعلم اإللكتروني )EDUWAVE(، وجرى توفير عدد كبير من أجهزة احلاسوب 
يف املدارس )وزارة التربية والتعليم، 2003( يف إطار مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد 
املعرفة ))ERfKE. وألسباب تتصل بالتدريب، وصعوبة استخدام املنظومة، فلم تستخدم 
من خالل املعلمني والطلبة، ولم تؤِت الغاية املرجوة منها. وقد توقف العمل يف منظومة 
التعلم اإللكتروني عام 2012. ولو كان ثّمة خطة طويلة األمد وحتديث لهذه املنظومة 
لكان لدينا -اآلن- تعليم متمازج يعالج أي تهديدات وحتديات تواجه النظام التعليمي، 
كما حدث عند انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تعليق للدوام يف مؤسسات التعليم 

العام. 

والتعليم التربية  لوزارة  االستراتيجية  الخطة   ثانيًا- 
المخاطر  مع  التعامل  على  وقدرتها   ،)2022-2018(

والتهديدات الداخلية والخارجية المشار إليها في الخطة:
  عند حتليل الواقع القائم للنظام التعليمي يف األردن، ومدى انسجام اخلطة االستراتيجية 
للوزارة، جند أن اخلطة قد أشارت إلى عوامل متعددة أدت إلى تراجع التعليم يف األردن، 

التعليم عن بعد يف العالم العربي، "تقرير حول استجابة الدول العربية لالحتياجات التعليمية يف جائحة   1
كورونا"، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، متوز 2020.

جمال الدين، نادية )2017(. معاودة التفكير يف التعليم كي ال تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة. رسائل تربوية،   2
اجليزة، دار الوطن، ص 56.
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أغفلت  لكنها  اإلعالة،  نسبة  وارتفاع  والالجئني،  السكاني  الضغط  البطالة،  الفقر،  مثل: 
سببًا مهمًا هو نوعية التعليم الذي يقدم للطلبة. ومع اجلهود اإلصالحية الكبيرة للنظام 
التعليمي، والتي بدأت بعد مؤمتر التطوير التربوي عام 1987، ومنتدى التعليم يف أردن 
املستقبل عام 2002، فقد تبنى املنتدى توصية مفادها ضرورة تبني رؤية وطنية متكاملة 
لتنمية املوارد البشرية، مبا يتالءم مع احتياجات املواطن األردني احلالية واملستقبلية، 
من  الطلبة  لدى  العقلية  القدرات  بناء  إلى  التعليمية  العملية  يف  التلقني  من  واالنتقال 
القرن  مهارات  مجال  يف  الطلبة  دخول  وتسهيل  املعرفة،  اقتصاد  مهارات  إكسابهم  خالل 
احلادي والعشرين، والتي جتعل األردن ينافس يف عالم متغير، ويعتمد يف بناء قدراته يف 
مجاالت احلياة جميعها على الثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية التي تركز على 
الرقمنة يف بناء برامجها وخططها العامة يف مجاالت العمل واخلدمة البشرية جميعها. 

    وثّمة تساؤالت مهمة لم تتطرق لها اخلطة االستراتيجية، بل أشارت إليها رؤية األردن 
وقد  االقتصاد.  ومتكني  املجتمع  قوة  تعزيز  يف  حاسم  أمر  التعليم  جودة  أن  هي   ،2025
باريس،  التي أصدرها مؤمتر  العمل"  أولويات  "إطار  التعليم يف وثيقة  اقتصاديات  أكدت 
النمو  زيادة  إلى  يؤدي  والذي  التعليم،  على  اإلنفاق  دور  على  أخرى،  دراسات  وكذلك 
االقتصادي للدول، وما ينتج عنه من زيادة ملحوظة يف الناجت احمللي اإلجمالي، ما يكون 
له أكبر األثر يف معاجلة الفقر والبطالة، وكذلك يف إبراز الهوية الثقافية، وإعداد الشباب 
االستراتيجية  باخلطة  األجدر  وكان  املجتمع.  يف  نشيطني  مسؤولني  مواطنني  ليكونوا 

اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

كيف تعمل اخلطة االستراتيجية على تعزيز متانة املجتمع وقوته؟  -

كيف تستطيع منظومة التعليم يف األردن إبراز الهوية الثقافية للمجتمع األردني؟  -

كيف تستطيع اخلطة متكني االقتصاد األردني ومعاجلة الفقر والبطالة وتباطؤ النمو   -
االقتصادي؟

كيف تستطيع اخلطة االستراتيجية تفعيل منظومة التعليم لتكون قادرة على إعداد   -
الشباب الذين يتحملون مسؤولية بناء املجتمع؟

لقد تناولت اخلطة االستراتيجية قضايا مهمة حتتاج إلى مزيد من االهتمام والتركيز، 
أبرزها اآلتي:

1 - الرسوب وتسرب الطلبة من املدارس: ومع أن اخلطة تناولت هذه القضية، إاّل أنها لم 
تتناول األمور التالية:
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واالقتصادي  االجتماعي  باملستوى  والتحصيل  الدراسة  سنوات  ارتباط  حتليل   -
للطلبة.

الذين يتسربون، وإلى أي طبقة اقتصادية ينتمون، وعالقة ذلك  الطلبة  نوعية   -
باألوضاع االقتصادية.

االجتماعي  واملستوى  الفقر،  مبعدالت  العامة  الثانوية  يف  الرسوب  تدني  عالقة   -
للطلبة.

تعامل اخلطة مع غياب العدالة يف التعليم بني الطلبة.  -

إعداد  برامج  ووقف  احلاد،  التحتية  البنية  نقص  هو  التعليم  يف  التراجع  سبب   -
املعلمني ملعلمي الصفوف من الرابع إلى العاشر بدعوى عدم مالءمتها لهم.

دخول عشرات اآلالف من املعلمني من غير املؤهلني إلى مهنة التعليم.    -

2 - الطفولة املبكرة:

لقد تضمنت اخلطة االستراتيجية الكثير من املبادرات لتحسني التعليم يف مرحلة رياض 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  جتويد  مجال  يف  عديدة  محّددات  وثّمة  األطفال، 

وهذه احملّددات، هي: 

ضعف القدرات املؤسسية ومحدوديتها يف الوزارة.  -

تدني مستويات تدريب املوظفني يف ضوء التوسع يف إنشاء رياض األطفال.  -

بني  الشراكة  تعميق  إلى  واحلاجة  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  ضعف   -
البشرية،  والكوادر  املالية،  املخصصات  اخلاص  القطاع  يف  يتوافر  إذ  القطاعني، 

واملرافق التعليمية املناسبة.

3- الكفاءة الداخلية: 

غياب الربط يف اخلطة االستراتيجية بني الكفاءة ونوعية املخرجات التعليمية.  -

عدم وجود ربط بني كفاءة اإلنفاق وفاعليته ومخرجات التعليم.  -

4- جودة نظام التعليم: امتازت اخلطة بتناول العديد من العوامل املتصلة باجلودة، مثل: 
املناهج، التقييم، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، القيادة املدرسية واملساءلة، البيئة 

املدرسية، والتغذية املدرسية، لكن يف الوقت نفسه غابت عنها بعض األمور، هي:
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عندما تناولت اخلطة عوامل جودة التعليم، جرى سرد اإلجنازات أكثر من حتليل   -
لبرامج  مهمًا  مدخاًل  ُتعدُّ  والتي  املتحققة،  النتائج  وتقومي  والتحديات،  املشكالت 

اإلصالح املطلوبة.

إغفال أحد أهم عوامل جودة التعليم، وهو فاعلية التدريس.  -

عولج موضوع التقييم معاجلة ناقصة، وغلب عليه الوصف أكثر من التحليل، وظهر   -
الوطنية  االختبارات  يف  القصور  جوانب  ملعرفة  الطلبة  نتائج  حتليل  عند  ذلك 
والتدريس  املناهج  يف  القصور  جوانب  معرفة  محاولة  عند  وكذلك  والدولية، 

وأساليب التقييم املّتبعة.

لآلليات  عرض  مجرد  االستراتيجية  اخلطة  يف  الدراسية  املناهج  عن  احلديث  كان   -  5
التي تقوم بها الوزارة، وال يتضمن حتلياًل حقيقيًا بني مواءمة املناهج الدراسية لرؤية 
األردن 2025، وفلسفة التربية والتعليم، وما ورد يف الورقة النقاشية السابعة جلاللة 
البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  واالستراتيجية  احلسني،  ابن  الثاني  اهلل  عبد  امللك 

)2016-2025(، ومتطلبات مهارات القرن احلادي والعشرين.  

هذا  االستراتيجية  اخلطة  تناولت  التعليم:  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   -6
املجال املهم من الناحية اإلدارية وحْسب، ولم تتناول استخدامه يف العملية التعليمية، 
تكنولوجيا  وسائل  دمج  إلى  حتتاج  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  أن  وخاصة 
املعلومات واالتصاالت يف بيئة التعليم الصفية، من خالل بناء منوذج التعليم املتمازج، 
الذي يجمع بني التعليم الوجاهي والتعليم عن ُبعد على نحو متكامل، ومراعاة للفروق 
الطلبة.  لدى  العقلية  القدرات  لتنمية  متنوعة  وسائل  وتوفير  الطلبة،  بني  الفردية 

وتوصف إجراءات اخلطة االستراتيجية مبا يلي:

غياب التحليل العميق ملا تعانيه الوزارة من مشكالت يف بناء منوذج دراسي جديد   -
يعتمد على التكنولوجيا.

-  أغفلت اخلطة بعض املبادرات التطويرية اجليدة داخل الوزارة، ويف القطاع اخلاص.

التطلعات  يلبي  متكامل  إطار  يف  املبعثرة  التطويرية  والبرامج  املشاريع  جتميع   -
الوطنية لالستفادة من التكنولوجيا يف التعليم والتعلم.

تناولت اخلطة مجال املساءلة على نحو بسيط، إذ من املفروض مراعاة ما يلي:  -7

ربط املساءلة باحلوافز والعقوبات هو أهم وسائل جتويد التعليم يف األردن.  -

النظر إلى املساءلة نظرة شمولية وربطها باملساءلة املجتمعية.  -
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متميزًا  تدريبًا  واملدربة  املؤهلة  البشرية  املوارد  نوعية  على  اخلطة  جناح  يعتمد    -8
باالهتمام  إاّل  ذلك  يتحقق  وال  واملستقبلية،  احلالية  واملتطلبات  للحاجات  ومالئمًا 

باألمور اآلتية:

اختيار املعلمني وتعيينهم.  -

التدريب قبل اخلدمة.  -

التدريب أثناء اخلدمة.  -

ترخيص املعلمني مهنيًا وترقيتهم وتقييمهم.  -

ترخيص القيادات التربوية.  -

تناولت اخلطة االستراتيجية موضوع تدريب املعلمني على نحو جيد، لكنها لم تتطرق   -9
لألمور اآلتية:

يف   10  -4 الصفوف  معلمي  إعداد  برامج  توقف  على  ترتبت  التي  الضعف  نقاط   -
اجلامعات األردنية دون توافر بديل مناسب.

ضعف القدرات املؤسسية لكوادر الوزارة املؤهلة للتدريب.  -

محدودية املوارد املالية املخصصة للتدريب.  -

االعتماد على التدريب املركزي للمعلمني.  -

على  له  نظرتها  وتقتصر  ومحدود،  ضيق  نحو  على  الدامج  التعليم  اخلطة  تناولت   -10
له  الواسعة  النظرة  تقوم  بينما  املعاقني،  وتعليم  اخلاصة  بالتربية  يتصل  أنه  أساس 
ومبدعني  موهوبني  من  كافة  املتعلمني  حاجات  لتلبية  التعليم  توجيه  أساس  على 
ومتفوقني وأصحاب امليول املختلفة، وضرورة التركيز على ذوي الذكاءات املتنوعة مبا 

فيها الوجدانية واالجتماعية واجلمالية واملهنية وغيرها.

االستراتيجية  اخلطة  تراِع  لم  املتمازج،  والتعليم  احلياة  مدى  التعليم  وبخصوص   -11
النماذج احلديثة للتعليم والتعلم، سواء يف التعليم العام الشامل أو يف التعليم املهني، 

ولم تعكس متطلبات الثورة الرقمية على البيئة التعليمية الصفية.

للوزارة  االستراتيجية  )اخلطة  والتعليم  التربية  لوزارة  اخلمسية  اخلطة  أن  ومع 
األوراق  من  مجموعة  مع  السابعة  النقاشية  امللكية  الورقة  عن  انبثقت   )2022-2018
النقاشية التي تغطي مجاالت أخرى، والتي تتطلب من اجلهات كافة ترجمتها على أرض 
أهداف  حتقيق  إلى  اخلطة  سعت  فقد  والعشرين،  احلادي  القرن  حاجات  ملواكبة  الواقع 
 ،2025 االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2022(، ورؤية األردن 
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إاّل أنها لم ُتترَجم على نحو إجرائي يف خططها التنفيذية السنوية إلدارات الوزارة، بل 
وضعت الوزارة وثيقة تتضمن أولوياتها للعامني 2020 و2021، حيث حّددت مجموعة من 
املجاالت ذات األولوية يف اخلطة اخلمسية، ووضعت خطة عمل لتنفيذها، لكن لألسف لم 

جتد كثير من هذه املجاالت صداها يف اخلطط السنوية إلدارة الوزارة.

التعليمية  العملية  عناصر  والتعليم  التربية  لوزارة  اخلمسية  اخلطة  تناولت  لقد    
جميعها، واستندت يف ذلك إلى التحليل االستراتيجي لهذا القطاع العام، إذ حّددت نقاط 
اخلطة  تناولت  وقد  املتوقعة.  والتحديات  والتهديدات  املتاحة  والفرص  والضعف  القوة 

االستراتيجية للوزارة )2018-2022( املجاالت اآلتية: 

الوصول واملساواة، يف محاور: البنية التحتية، التعليم النظامي وغير النظامي، تعليم   -1
ذوي اإلعاقة، وتعليم الالجئني.

2-  دعم النظام، يف محاور: الالمركزية، نظام إدارة املعلومات التربوية، ونظام املعلومات 
اجلغرافية.

اجلودة، يف محاور: التغذية املدرسية، املشاركة املجتمعية، املناهج الدراسية، التقييم،   -3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، القيادة املدرسية، املساءلة، والسالمة.

شامل  برنامج  تطوير  املعلمني،  اختيار  عملية  حتسني  محاور:  يف  البشرية،  املوارد   -4
للمناصب  املهنة  مزاولة  وتراخيص  للشهادات  خاص  نظام  وضع  احلاليني،  للمعلمني 

القيادية املدرسية، وتعديل نظام التصنيف والتقييم والترفيع للمعلمني.

التعليم املبكر وتنمية الطفولة.  -5

التعليم املهني.  -6

وعند عرض هذه املجاالت واحملاور يالحظ أنها تتضمن مفردات عبارة عن معايير ميكن 
احملاور  تبقى  أن  األفضل  وكان  اخلطة،  هذه  يف  ُذكرت  التي  احملاور  جميع  على  إسقاطها 
هي،  كما   )2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  يف  الواردة 
ومتابعتها  تنفيذها  وتضبط  احملاور،  هذه  واجلودة  واملساواة  الوصول  معايير  لتحاكي 

وتقوميها الحقًا.

كما جرى تناول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ضمن اخلطة على أساس أنها 
إدارة للمعلومات وليس بوصفها منحى متكاماًل مع التعليم املدرسي، ولو حدث هذا فعاًل 
منذ عام 2018 لتجاوزنا ما حدث بعد تعليق الدراسة نتيجة النتشار جائحة كورونا، إذ 
ال يوجد إشارة إلى التعليم عن بعد يف اخلطة، ولم يشر املكون املتصل بإدارة املخاطر إلى 
أي تصور بديل للتعليم املدرسي يف حال انقطاع التعليم أو تعليقه ألي سبب. وتشير اخلطة 
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إلى ضرورة تطوير استراتيجية إلدارة املخاطر يف الوزارة تتصل بخطتها االستراتيجية، 
لكن ذلك مليجد طريقه إلى التنفيذ حتى بعد تعليق الدوام بسبب جائحة كورونا.

وثّمة إشارة يف اخلطة إلى أن جهود دمج التكنولوجيا يف التعليم ما زالت محدودة؛ إذ إن 
21% من املدارس ال تتوافر فيها خدمات اإلنترنت. أما املدارس التي تتوافر فيها خدمات 
ُذكر يف اخلطة  السبب كما  79%، فتعاني من سرعات بطيئة، ويعود  اإلنترنت ونسبتها 
إلى أن املعدات واألجهزة يف املدارس أصبحت قدمية، ما يتطلب حتديث هذه األجهزة يف 
املدارس سنويًا. وقد أشارت اخلطة السنوية للوزارة لعام 2019 إلى أن النسبة املستهدفة 
)تقرير  التمويل  كفاية  بعدم  متّثل  ذلك  إلى  الوصول  عدم  أمام  العائق  لكن   ،%45 هي 

املتابعة والتقييم للخطة للربع الثالث من عام 2019(.

الدوام  تعليق  ومواجهة  المخاطر  إدارة  استراتيجية  ثالثًا- 
المدرسي بسبب جائحة كورونا: 

لقد ُأعدت اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم يف عام 2018، ولم تتضمن أي 
خطة إلدارة املخاطر، علمًا بوجود إشارة لضرورة تطوير خطة إلدارة املخاطر )الصفحة 
عام  كورونا  جائحة  بداية  وحتى   2018 عام  يف  ُتعّد  لم  اخلطة  هذه  أن  مبا  لكن   ،)58
2020، لذا كان من الواجب إعداد خطة إدارة املخاطر آنذاك لتتضمن مجاالت تعليمية 
الوزارة  بدأت  وقد   ،15/3/2020 يف  انقطاعه  أو  املدرسي  الدوام  تعليق  تواجه  بديلة 
بتطبيق بديل عن التعليم الوجاهي من خالل استخدام منصات تعليمية وبعض القنوات 
التلفزيونية الرسمية. وأطلق على بديل التعليم الوجاهي بالتعليم عن بعد، ويف احلقيقة 
ال ينطبق هذا التعليم على أبسط معايير التعليم عن بعد، وفق ما حّددته الورقة التي 
أعدتها اليونسكو بالتعاون مع مركز امللك سلمان لإلغاثة اإلنسانية)3(، حيث أشارت الورقة 
إلى أن مفهوم التعليم عن بعد "هو عملية نقل املعرفة إلى املتعلم يف موقع إقامته أو عمله 
أو  املعرفة  إيصال  أساس  على  مبني  وهو  التعليمية،  املؤسسة  إلى  املتعلم  انتقال  من  بداًل 
املهارة واملواد التعليمية إلى املتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، إذ يكون املتعلم 
بعيدًا أو منفصاًل عن املعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من 
أجل ملء الفجوة بني كل من الطرفني مبا يحاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه". وإذا 
ما قارنا ما مت يف األردن منذ تعليق الدوام يف املدارس لغاية اآلن، فال تنطبق عليه معايير 

التعليم عن بعد الواردة يف التعريف أعاله، من حيث:

3 دليل"التعليم عن بعد، مفهومه، أدواته واستراتيجياته"، دليل لصانعي السياسات يف التعليم األكادميي واملهني 
والتقني- التعليم 2030، مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة، اليونسكو، 2020.
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ما كان يرسل على املنصات والتلفاز هو عبارة عن معلومات وبيانات وحْسب، أما يف  التعليم   -1
عن بعد ما يرسل للطلبة  ويصل إليهم هو املعارف واملهارات واملواد التعليمية  كافة.

تكون  بذلك  باألصل،  مسجلة  وتكون  الطلبة  إلى  ترسل  كانت  واملعلومات  البيانات   -2
التكنولوجيا وسيلة اتصال وحْسب، أما يف التعليم عن بعد فالتكنولوجيا متأل الفراغ 

بني املعلم واملتعلم، وحتاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه.
الفروق  يراعي  وال  املرونة،  وال  العدالة  فيه  تتوافر  ال  الوزارة  خالل  من  يبث  كان  ما    -3
بعد  عن  التعليم  بينما  للطلبة،  التعلم  استمرارية  يحقق  وال  الطلبة،  بني  الفردية 
وحاجاتهم  لظروفهم  وفقًا  التعلم  للطلبة  ويتيح  الطلبة،  لكل  للتعليم  الفرص  يتيح 

ومتطلباتهم املتجددة)4(. 

ما يبث من خالل الوزارة للطلبة ال يتوافر فيه معيار التفاعل بني الطلبة أنفسهم وبني   -4
أو غير متزامن وفقًا  إما متزامن  التعليم عن بعد، فثّمة تفاعل  أما يف  املعلم والطلبة، 

لظروف الطلبة واملعلمني. 

وخالصة القول إن املنحى الذي استخدمته الوزارة من بداية تعليق الدوام املدرسي لغاية 
املعلم  يسجل  إذ  باملراسلة،  التعليم  إلى  أقرب  هو   2020/2021 الدراسي  العام  نهاية 
احلصة وترسل احلصة مسجلة ومصورة إلى الطلبة، وال يوجد أي وسيلة للطلبة للحوار أو 

مناقشة املعلم يف أي معلومة حتتاج إلى مزيد من التوضيح)5(.

إذ  التعليم،  املدمج يف  التعليم  إلى دول كثيره كانت تعتمد  اليونسكو،  أشارت دراسة  وقد 
تدمج هذه الدول بني التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، ولهذه الدول جتربتها الناجحة 
ويسر،  سهولة  بكل  مدارسها  يف  الدوام  تعليق  مواجهة  استطاعت  ولذا  املجال،  هذا  يف 
وجنحت يف إبقاء مخرجات التعليم لديها باملستوى املناسب. وثّمة دول أخرى ومنها األردن، 
اختارت بدياًل آخر عن التعليم الوجاهي دون خبرة سابقة، ودون وجود خطة تنفيذية 
مناسبة لهذا التحول، وقد واجه املعلمون والطلبة والقائمون على العملية التعليمية يف 
هذه الدول الكثيَر من التحديات التي فرضها الواقع التقني واملوارد البشرية واإلمكانيات 
املتاحة. وقد أشارت دراسة اليونسكو "التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته")6( 

إلى هذه التحديات، ويف ما يلي أبرزها: 

4 Adverse consequences of school closures- UNESCO April 2020.

5 Teaching by correspondence. Erdos, Rene F.Unesco.

6 دليل "التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته"، دليل لصانعي السياسات يف التعليم األكادميي واملهني 
والتقني- التعليم 2030، مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة، اليونسكو، 2020.
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خبرات املعلمني: لم يكن لدى املعلمني اخلبرة اإلدارية والفنية إلدارة احملتوى التعليمي   -1
املناسب للتعليم عن بعد.

وعي األهل واملتعلمني واستعدادهم للدخول يف جتربة التعليم عن بعد.  -2

تباين امتالك األسر للبنية التكنولوجية املطلوبة للتعليم عن بعد، وضعف شبكات   -3
اإلنترنت يف كثير من املناطق، ما يؤدي إلى عدم العدالة يف التعليم.

عدم فاعلية التعليم عن بعد لطلبة التعليم املهني والتقني؛ كونهم بحاجة إلى أعمال   -4
تطبيقية وتدريبات وتقومي حقيقي يتطلب وجوده يف صفوف غير افتراضية.

وصعوبات  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  احتياجات  تلبية  يف  بعد  عن  التعليم  ضعف   -5
التعلم.

الفنية  األجهزة  خالل  من  ومتابعته  بعد  عن  التعليم  عملية  إدارة  يف  اخلبرة  غياب   -6
واإلدارية.

غياب آليات التقومي الواضحة والعادلة، وصعوبة ضمان نزاهتها بسبب مشاركة األهل   -7
يف اإلجابة عن االختبارات التقوميية اخلاصة بالطلبة.

تفاعلت  جميعها  الدول  أن  إاّل  بها،  الدول  من  الكثير  وإقرار  التحديات  هذه  وجود  ومع   
وخاصة  التعليم،  عن  الطلبة  عزل  عدم  تضمن  كي  طارئ؛  نحو  وعلى  التعليم  ملف  مع 
أنه لم يتوافر لدى أي دولة يف العالم معلومات عن املّدة الزمنية لبقاء اجلائحة، فبدأت 
بعض الدول التي لم تطبق التعليم املتمازج يف أنظمتها التعليمية سابقًا، يف عملية البث 
التعليمي من خالل التلفزيون وبرامج تعليمية أخرى، وهذا ما حدث يف األردن لغاية اآلن.

توفير  إلى  سعت  والتعليم  بالتربية  املعنية  العاملية  املنظمات  من  كثيرًا  أن  لوحظ  وقد 
املصادر التعليمية مجانًا، وتقدمي اخلدمات التعليمية عبر شبكات اإلنترنت، مع التوّجه 
بعض  سعت  وقد  املفتوحة،  التعليمية  واملصادر  املعلومات  إلى  الوصول  خاصية  لضمان 
حاجة  لتلبية  كافة  بأشكاله  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  إقامة  إلى  األردن  ومنها  الدول 
املدارس واملعلمني واملتعلمني باإلمكانيات التي تساعدهم على تخطي التحديات املذكورة 

التي واجهت التعليم عن بعد.

وقد اتخذ التعليم عن بعد أشكاال مختلفة "فمنهم من اكتفى بالبث التلفزيوني، وبعضها 
الدول،  بعض  يف  الراديو  استخدم  من  ومنهم  تفاعلي،  غير  اآلخر  وبعضها  تفاعليًا  كان 
خالل  من  اإلنترنت  عبر  ودرس  عدة،  تعليمية  وسائل  بني  الدمج  إلى  سعى  من  ومنهم 

منصات تعلمية مختلفة")7(.

7 جائحة فيروس كورونا واالستعداد للتعلم الرقمي، البنك الدولي، 2020.
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      ويشير املجال السابع من جودة نظام التعليم يف اخلطة االستراتيجية لوزارة التريبة 
حرص  إلى  أشير  وقد  التعليم،  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مكون  إلى  والتعليم 
الوزارة على مواكبة التطور السريع يف العالم من خالل دمج التكنولوجيا يف التعليم، وثّمة 
جهود للوزارة يف تنفيذ مشاريع عديدة يف هذا املجال، إاّل أن الوزارة كما أشير يف اخلطة 
أقرت بأن توظيف التكنولوجيا ما زال محدودًا. ويف املكون الفرعي األول للخطة )توفير 
احللول التكنولوجية الفعالة(، ورد بخصوص نشاط استكمال مشروع الربط اإللكتروني، 
أن نسبة املدارس التي تتصل بالنت والشبكة يف عام 2016/2017 تبلغ نسبتها 79%، وأن 
هدف الوزارة هو الوصول إلى 100% مع حلول العام الدراسي 2022/2023، أما بخصوص 
املدارس  عدد  إلى  الهدف  أشار  فقد  سنويًا،  املدارس  يف  احلاسوب  أجهزة  حتديث  نشاط 
 2017،/2016 التي متتلك أجهزة حاسوب محدثة أو جديدة، فكان خط األساس لعام 
يبني أن 40% من املدارس متتلك جهاز حاسوب محدث أو جديد، وبحلول العام الدراسي 
اخلاص  القطاع  مع  الشراكات  زيادة  نشاط  ويف   .%100 النسبة  ستكون   2022/2023
لزيادة مصادر التكنولوجيا وشبكات اإلنترنت يف املدارس، كان املؤشر لعدد الغرف الصفية 
الذكية، وكان عددها يف سنة األساس 2016/2017 صفرًا، بأنه سيكون عددها بحلول 

عام 2022 غرفة صفية ذكية يف كل مدرسة. 

التعلم  اإللكتروني ومصادر  التعليمي هو احملتوى  النظام  الثاني جلودة  الفرعي  واملكون    
املطورة. فقد أشار النشاط األول إلى تطوير احملتوى اإللكتروني وموارد التعلم وحتديثها، 
مبا يف ذلك الكتب اإللكترونية للصم والفيديوهات التي تتضمن لغة اإلشارة، وقد أشارت 
اخلطة إلى توافرها جميعها بحلول عام 2022. أما يف ما يتصل باألنشطة التي تتضمن 
استخدام  على  تدريب  إلى  يحتاجون  الذين  واملعلمني  املدارس  مديري  عدد  حتديد 
وُدّربت  جميعًا،  تقييمهم   2018 عام  يف  جرى  فقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
 .2019 عام  يف  التعليمي  احملتوى  تطوير  كيفية  على  الوزارة  مركز  يف  الفنية  الكوادر 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على  واملعلمني  املدارس  مديري  تدريب  بخصوص  أما 
واالتصاالت من خالل برنامج Cambridge فكان من املنتظر أن ُينّفذ بحلول عام 2022. 

  واملالحظ أن خطة إدارة املخاطر، ومكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لم يتضمنا أي 
إشارة ألي اهتمام بالتعليم املتمازج ال من ناحية إدارة التعليم يف ظّل املخاطر والتهديدات، 
يكون  لن   2022 عام  بحلول  وحتى  بذلك،  املتصل  املكون  خالل  من  فنية  ناحية  من  وال 
ثّمة أي تطور يف العملية التعليمية مواكب للثورة الرقمية الرابعة. علمًا بأن جاللة امللك 
2017: "لم يعد خافيًا على أحد  عبد اهلل الثاني قال يف الورقة النقاشية السابعة عام 
أننا نعيش يف عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب حتديات هذا العصر إاّل 

بأدواته املعرفية اجلديدة، وال أن نلبي احتياجاته إاّل بوسائله التقنية احلديثة".
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أنها  مع   )2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أن  ويالحظ 
كانت شاملة وتتناول مجاالت واسعة من قطاعات التعليم، إذ تضمنت فهمًا عميقًا لتنمية 
إلى توجه ملكي، جاء على صورة رسالة ملكية لرئيس  البشرية مستندة يف ذلك  املوارد 
الوزراء، حيث أكدت الرسالة أن اإلنسان هو الهدف األساس ملسيرتنا التنموية، وركزت على 
ضرورة تطوير منظومة التعليم على نحو متكامل، بحيث نصل إلى تنمية بشرية متكننا 
من بناء أجيال احلاضر واملستقبل، وتسليحها بأفضل أدوات العلم واملعرفة، مبا يشجعها 
مع  تنسجم  تعليمية  بيئة  توافر  بدون  حتقيقه  ميكن  ال  ما  وهذا  واإلبداع،  التميز  على 
أي  تتضمن  لم  االستراتيجية  أن  تبني  وقد  الرابعة(.  الصناعية  )الثورة  الرقمنة  عصر 
إشارة واضحة لضرورة بناء منظومة تعلمية ترتكز على التعليم املتمازج الذي يجمع بني 
التعليم الوجاهي والتعليم الرقمي، والذي يتفق مع الثورة الرقمية التي أصبحت األساس 
املهارات  متتلك  التي  التعليم  مخرجات  على  الدول  بني  التنافس  ويف  العاملي،  التقدم  يف 

احلياتية، والتي تتفق مع مهارات القرن الواحد والعشرين)8(. 

الطفولة  محور  يف  اإلعالم  ووسائل  التكنولوجيا  استخدام  حول  اإلشارات  بعض  وثّمة   
املبكرة ورياض األطفال يف مجال االبتكار)5,4,3(، وكذلك يف احملاور األخرى دون وضع 

خطة واضحة املعالم نحو دمج التعليم الرقمي "عن بعد" يف مراحل التعليم كافة.

رابعًا- البرامج التي نفذتها الوزارة لمواجهة الظروف الطارئة 
كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  الدراسة  تعليق  رافقت  التي 
المدرسي  التعليم  بدل  بعد  عن  التعليم  منحى  وتطبيق 

الوجاهي:
كما ُذكر يف تقرير حالة البالد 2020 بخصوص التعليم العام، فقد حددت الوزارة أولويات 
عملها للعامني 2020 و2021، استجابة لألولويات الوطنية بـ "حتسني جودة اخلدمات 
احلكومية". وبعد انتشار جائحة كورونا يف األردن، وتعليق دوام املدارس من 15/3/2020، 
بدأت الوزارة بتطبيق منحى التعليم عن بعد، واستمر تطبيقه لغاية نهاية العام الدراسي 
العودة  دليل  الوزارة  وضعت   ،2021/2022 الدراسي  العام  بداية  وقبل   .2020/2021

اآلمنة إلى املدارس، وبرنامج الفاقد التعليمي.

برنامج  إعداد  يف  والتعليم  التربية  وزارة  اجتهدت  لقد  التعليمي:  الفاقد  برنامج   -1
البرنامج  وكان  كافة،  الدراسية  املراحل  يف  الطلبة  لدى  التعليمي  الفاقد  لتعويض 
اختياريًا، وأساسه األول هو املباحث الدراسية األساسية األربعة )اللغة العربية، اللغة 

LSCE- October 2017  8 مبادرة اليونيسيف حول املهارات احلياتية وتعليم املواطنة.
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عشر(،  احلادي  إلى  األساسي  األول  من  للصفوف  والرياضيات  العلوم،  اإلجنليزية، 
واألساس الثاني هو املفاهيم والنتاجات األساسية والنتاجات األكثر أهمية )املفاهيم 
ومكثفة  مختزلة  بصورة  املفاهيم  عرض  هو  األخير  واألساس  احلرجة(،  والنتاجات 

ورشيقة بعيدًا عن التوسع األفقي يف العرض.

أربعة  ملدة  15آب2021،  تاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املباحث  معلمو  البرنامج  ذ  وسُينفِّ    
الصحة  وزارة  مع  عليه  املتفق  الصحي  البروتوكول  الوزارة  طبقت  وقد  دراسية.  أسابيع 
اإلداري  والكادر  الطلبة  بني  كورونا  فيروس  انتشار  من  والتقليل  الطلبة،  سالمة  لضمان 

والفني يف املدارس.

مالحظات على البرنامج:
احلرجة  املفاهيم  وتتضمن  األساسية  للمباحث  إعدادها  مت  التي  التعليمية  املواد   -
أربعة أسابيع، ولذلك لن  إلى فصل دراسي كامل، وال يكفيها  املباحث، حتتاج  يف هذه 

يستطيع املعلمون تدريس هذه املفاهيم يف هذه املّدة القليلة.

الفاقد التعليمي لدى الطلبة ال يقتصر على املواد األساسية، بل ثّمة مواد أخرى يجب   -
أن تكون ضمن برنامج الفاقد التعليمي، كون املباحث الدراسية يتم تنظيمها عموديًا 
باقي  مع  أفقيًا  وُتنّظم  املتالحقة،  الصفوف  تعبر  التي  املفاهيمية  للخريطة  وفقًا 
املباحث الدراسية، لذلك سيتأثر تعلم الطالب الالحق بالفاقد التعليمي يف املباحث 

الدراسية جميعها.

عند معاجلة الفاقد التعليمي ألسباب تتصل بانقطاع التعليم على نحو جزئي أو كامل،   -
اختبارات  إجراء  هو  األمثل  احلل  فإن  األردن،  يف  حدث  كما  املدرسي  الدوام  تعليق  أو 
تشخيصية للطلبة قبل تصميم املواد التعلمية لهم. وبعد حتديد الفاقد التعليمي، 
ُيصّنف الطلبة وفقًا حلجم الفاقد التعليمي إلى فئات، ثم ُيصّمم بعد ذلك البرنامج 
العالجي املناسب لكل فئة واملّدة الزمنية الالزمة لها؛ لكي يعالج الفاقد التعليمي على 
إليه  الوصول  املطلوب  واملستوى  سابقًا،  احملددة  املفاهيم  ملصفوفة  وفقًا  مرٍض،  نحو 

مراعيًا الظروف احمليطة بالطلبة.

هذا  الوزارة  أعّدت   :2022/2021 الدراسي  للعام  املدارس  إلى  اآلمنة  العودة  دليل   -2
الدليل بالتعاون مع وزارة الصحة، ليكون دلياًل وموجهًا للعاملني يف املدارس الوطنية. 
والوضع  للعمل  زمنيًا يشمل تقييمًا مستمرًا  وجدواًل  مصفوفة  الدليل  ويتضمن هذا 
الوبائي يف قطاع التعليم، من أجل تذليل التحديات، وتعزيز اإليجابيات التي تواجه 

العودة للتعليم الوجاهي يف مدارس اململكة.



18

Economic & Social Council of Jordan

واعُتمد يف إعداد الدليل املستجدات والتطورات والتجارب العاملية املتصلة بالتعامل مع 
الالزمة،  الوقائية  والتدابير  كورونا،  بفيروس  التعريف  إلى  يهدف  وهو  كورونا،  جائحة 
من  احلدِّ  أو  الفيروس،  انتشار  ملنع  والتعليمية  اإلدارية  الكوادر  خالل  من  بها  لالستعانة 

آثاره.

مالحظات على الدليل:
حدث  أو  ما،  موضوع  يف  أمورهم  وأولياء  الطلبة  لدى  خبرات  ثّمة  يكون  حينما  عادة   -
ما، فيفترض على األنظمة التعليمية االستفادة من هذه اخلبرات يف إكساب الطلبة 
املفاهيم األساسية للمباحث الدراسية من خالل استثمار هذه اخلبرات، وحتويلها إلى 
أنشطة ومحتوى يساهم يف إكساب الطلبة املفاهيم واملهارات والقيم الواردة يف نتاجات 

التعليم املستهدفة للمناهج الدراسية جميعها، وهذا لألسف غير وارد يف الدليل.

إذ  التعليمي األردني،  النظام  واقع  البعيدة عن  النظرية  املعلومات  الدليل  يغلب على   -
يعاني نظامنا التعليمي من نقص حاد يف البنى التحتية، ونقص يف الكوادر التعليمية 
املدربة والكافية للبدء بعام دراسي طبيعي، وبالتالي سيتأثر تطبيق ما جاء يف الدليل 

سلبًا.

السنوية  اخلطط  يف  يوجد  ال  إذ  التفاعلية،  التعليمية  املنصة  لتطوير  إشارة  ثّمة   -
للوزارة أي إشارة جلاهزية هذه املنصة خالل العام الدراسي 2022/2021.

ثّمة إشارة إلى حملة للمجتمع املدرسي لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي، ولكن   -
ال يوجد ما يشير إلى قدرة الوزارة على القيام بذلك، وخاصة أن ثّمة برنامجًا للفاقد 
التعليمي، وثّمة عامًا دراسيًا بدأ يف بداية شهر أيلول، لذلك ال يوجد وقت للقيام بهذه 
احلملة؛ ألنها حتتاج إلى تدريب املعلمني وتأهيلهم للقيام بهذا الدور، وخاصة مع قلة 

أعداد املرشدين النفسيني يف املدارس.

خامسًا- تحديد مواطن الضعف في خطط الوزارة وبرامجها 
التنفيذية:

2020 و2021،  لقد ُدرست اخلطة االستراتيجية وأولويات عمل الوزارة وُحّللتا للعامني 
وكذلك اخلطط السنوية إلدارة الوزارة، وتبني ما يلي:

تنمية  استراتيجية  إلى  فيها،  مشار  هو  كما  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  انبثقت   -1
املوارد البشرية )2016-2025(، والورقة النقاشية السابعة للملك عبد اهلل الثاني، 
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إعداد  يف  اعتمدت  التي  نفسها  املعايير  اخلطة  تتخذ  لم  ولكن   ،2025 األردن  ورؤية 
استراتيجية تنمية املوارد البشرية من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت خطة نظرية 
اإلجراءات  يذكر  تنفيذيًا  عمل  برنامج  الوزارة  تعّد  ولم  إجرائيًا،  بعدًا  تتضمن  ال 
تنفيذ  تواجه  أن  املمكن  من  التي  واملعوقات  والتحديات  التنفيذ،  وآليات  املطلوبة، 
واملدة  التنفيذ،  يف  املشاركة  واجلهات  التنفيذ،  ومسؤولية  املتوقعة،  والنتائج  اخلطة، 

الزمنية الالزمة لكل إجراء.

وما  كورونا  جائحة  النتشار  استجابة  جاءت  التي  الوزارة  أولويات  خطة  تنعكس  لم   -2
2020/3/15، على  املدارس احلكومية واخلاصة بداية من  نتج عنها من تعليق دوام 
الواردة  الوزارة بوضوح، بل ثّمة غياب للكثير من املجاالت  اخلطط السنوية إلدارات 
اخلطط  واضعي  بني  العمل  يف  املؤسسية  غياب  إلى  يشير  وهذا  األولويات،  خطة  يف 

واملنفذين يف إدارات الوزارة املختلفة. 

املخاطر،  إلدارة  خطة  وجود  ضرورة  إلى  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  يف  إشارة  ثّمة   -3
لكنها لألسف لم تتناول مجااًل مهمًا يتصل بخطط بديلة إلدارة العملية التعلمية يف 

حالة انقطاع التعليم أو تعليقه ألي سبب خارج عن إرادة الوزارة.

التعليمي  الفاقد  ملعاجلة  برنامج  حول  ذكر  أي  للوزارة  السنوية  اخلطط  يف  يرد  لم   -4
العودة للمدارس  إلى إجراءات  الدوام املدرسي، وال أي ذكر  الطلبة بسبب تعليق  لدى 
يف مرحلة التحول من التعليم عن بعد إلى التعليم الوجاهي، واملوجود هو أدلة للعودة 

اآلمنة إلى املدارس، ووثيقة تشير إلى برنامج للفاقد التعليمي.

ال يوجد انسجام بني اخلطة االستراتيجية للوزارة وخطة األولويات للعامني 2020   -5
واملعايير  الرئيسة  واملجاالت  باملكونات  يتصل  ما  يف  السنوية  واخلطط  و2021، 

املستخدمة، وكأن اخلطة تبحث يف مواضيع منفصلة عن بعضها.

التنفيذّي  البرنامج  يف  ورد  ملا  إشارة  أي  الوزارة  إلدارات  السنوية  اخلطة  تتضمن  لم   -6
التأشيري للحكومة )2021-2024(، والذي يشير يف احملور السادس منه )اخلدمات 
التربية  لتطوير  واملشاريع  السياسات  من  الكثير  احلكومة  تبني  إلى  االجتماعية( 
والتعليم، وتوفير اخلدمات التعليمية جلميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، وتطوير 
سنوات  خمس  بعمر  األطفال  لفئة  الكامل  واالستيعاب  املعلمني،  كفاءة  ورفع  املناهج، 
استراتيجيات  وتنفيذ  املدرسية،  البيئة  حتسني  على  والعمل  املقبلني،  العامني  خالل 
يف  التكنولوجيا  وتوظيف  الشاملة،  اإللكترونية  اجلاهزية  وضمان  الدامج،  التعليم 

العملية التعليمية)9(. 

9 البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، احملور السادس: اخلدمات االجتماعية. 
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قطاع  على  ومالحظاته  البالد  حالة  تقرير  توصيات  سادسًا- 
التعليم لعام 2020: 

لعام  البالد  حالة  تقرير  توصيات  دراسة  على  بالعمل  والتعليم  التربية  وزارة  قامت  لقد 
2020، ودراستها على نحو دقيق، ووضعت حلواًل للكثير من األفكار واملالحظات الواردة 

فيه. ويف ما يلي عرض لتلك اإلجنازات يف املصفوفة الواردة يف اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

جهة التوصيةاملجال
تاريخ االنتهاءتاريخ البدايةاإلجنازاتاالختصاص

- آثار جائحة 
كورونا. 

- يحتاج التحول نحو 
التعليم عن بعد 

والتعلم املدمج إلى 
النظرة الشاملة للنظام 
التعليمي وتهيئة جميع 

األسباب لنجاحه.

- التعليم/ 
التدريب.

- إنشاء منصة درسك.

- إنشاء منصة تدريب املعلمني.

مستمر.2020/3/17.

- إقناع جميع املوارد 
البشرية يف الوزارة، 

وجميع املتعاملني معها، 
بأن اجلائحة أتاحت 

الفرصة للتغيير، ولكن 
سبب التغير احلقيقي 

هو التحول نحو 
املستقبل.

- التدريب/ 
املوارد 

البشرية.

- العمل عن بعد وفتح االتصال 
بني العاملني والشركاء.

- تأهيل العاملني واالستعداد 
لألزمات.

- تأمني العناية الصحية.

- حتويل العديد من البرامج 
للتنفيذ عن بعد.

- تفعيل دور وسائل التواصل 
االجتماعي والتكنولوجيا 

احلديثة وتطبيق نظام الدوام 
املرن وحتديد  الوظائف 

احلرجة واحليوية وتأهيل 
العاملني.

- وضع اخلطط واخلطط البديلة 
لها ملواجهة املخاطر احملتملة، 
مثل: العمل عن بعد وجتهيز 

املنصات التعليمية.

- تعزيز اإلجراءات وإرشادات 
الصحة العامة والنظافة 

وتطبيق البرتوكوالت الصحية 
لدى العاملني واملراجعني 

وتوفير غرفة متريض.

- منح اإلجازات املرضية والشعور 
باألمان الوظيفي والتنسيق 

مع املعنيني لغايات فحص 
العاملني.

حتى تاريخه.2020/03/17.
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- وضع خطة إعالمية 
شاملة حول مفهوم 

التعلم عن بعد وأنه 
مختلف عن التعليم 
عن بعد الذي ترك 

آثارًا سلبية على 
هذا املفهوم، مع 

التوضيحات املرفقة 
وتهيئة متطلبات 

جناحه من تدريب 
وتكنولوجيا وبيئات 

حافزة.

- العالقات 
الثقافية/ 
ومديرية 

اإلعالم.

- ُوضعت خطة إعالمية وقد نفذ 
العديد من مضامينها.

- أطلقت الوزارة حملة 
إعالمية متثلت يف مجموعة 

من املنشورات التربوية 
واملقاطع املرئية التوضيحية 

)الفيديوهات( واإلعالنات 
اإلذاعية التي ُبثت عبر 

مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
واملوقع الرسمي للوزارة على 

منصات التواصل االجتماعي 
)الفيسبوك، والتويتر(، 

مبا يراعي خصائص الفئات 
املستهدفة. وقد تركزت 

هذه الفعاليات على القيم 
والسلوكات اإليجابية 

واملمارسات الصحية السليمة 
التي ينبغي للجميع ممارستها 

على الوجه األمثل خالل 
املرحلة احلالية؛ بهدف 

تعزيزها وغرسها قيمًا حياتية، 
وممارسات دائمة.

وقد شملت احلملة العاملية: 
احلملة الوطنية لتطعيم 

املعلمني بالتنسيق مع وزارة 
الصحة، وبرنامج )تكيف( 

املتصل بالدعم النفسي 
االجتماعي والتوعية 

بالبرتوكول الصحي ودليل 
العودة اآلمنة إلى املدارس 

للعام الدراسي 2022/2021، 
وما يتضمنه من تعليمات 

وإجراءات وقائية.

مستمر.2019.

- التعلم عن 
بعد والتعليم 

املدمج.

- العمل على تهيئة بيئة 
عمل جديدة، تهتم 

بتوفير متطلبات 
التعلم عن بعد 

بأشكاله: التعلم 
املدمج، والتعلم املقلوب، 
والتعلم الذاتي، والتعلم 

الرقمي.

- التدريب/ 
التعليم. 

- متابعة جتويد املنصة 
وتنسيقها.

حتى تاريخه.2020/3/17.
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- توعية املجتمع 
بثقافة التعلم عن 

بعد وأهميته سواء 
يف الظروف العادية، 

أو ظروف األزمة 
الطارئة، وذلك بوضع 
برنامج عملي يتوجه 
إلى األهالي واملجتمع 

واملعلمني.

- التدريب/ 
التعليم. 

- التواصل مع وسائل اإلعالم، 
والعديد من الوسائط على 

صفحة الوزارة.

حتى تاريخه.2020.

- دعم املدارس أو 
املديريات امليدانية 

باألدوات التكنولوجية 
واألجهزة الالزمة 

لتمكينها من إنتاج 
مواد التعلم الذاتي من 
أفالم وعروض ومناذج 

تدريسية وفيديوهات.

- اللوازم/ مركز 
امللكة رانيا.

- االنتهاء من دراسة عطاءات 
وطرحها لتزويد املدارس 

باألجهزة واألدوات الالزمة. 

- دراسة عطاءات وطرحها 
لشراء 10 آالف جهاز حاسوب 
مكتبي و9 آالف جهاز حاسوب 
محمول، و700 طابعة، و160 

لوحًا تفاعليًا، و200 جهاز 
عرض.

.2021 /42021/12

- تنمية مهارات املعلمني 
والعاملني على 

استخدام التقنيات 
التربوية سواء يف إنتاج 

املواد التعليمية أو يف 
استخدامها وتطبيقها 

من خالل برنامج 
تدريب يشمل املعلمني 

جميعهم.

- التدريب/ 
مركز امللكة 

رانيا.

- تدريب املعلمني على املنصة.

- إنتاج الفيديوهات.

- تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي.

- تصميم أدلة استخدام 
للطالب واملعلم وإنتاجها حول 

االستخدام والتوظيف ملنصات 
التعلم اإللكتروني )درسك، 

 Noor space, Microsoft
.)Teams

حتى تاريخه.2021.

- التفكير القائم على 
دراسة واقعية لتطبيق 

نوع جديد من الدوام 
املدرسي، ليعطي فرصة 

للطلبة بأن يتحملوا 
مسؤولية تعلمهم من 

خالل املهام، والعمل 
باملشروعات وتقدمي 

العروض يف بعض أيام 
األسبوع. أيامأ

- أعدت سيناريوهات للعودة - التدريب.
اآلمنة إلى املدارس تضمن 

املوازنة بني اجلانبني الصحي 
والتعليمي.

- حتقيق األهداف التعليمية 
املناسبة لكل مرحلة دراسية، 

بالتنسيق مع وزارة الصحة 
ومديريات التربية والتعليم 

واملنظمات املعنية بالصحة 
والسالمة العامة )التعليم 

املدمج، والتعليم الوجاهي، 
والتعليم عن بعد(.

حتى تاريخه.2021.
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- وضع اخلطوات 
التنفيذية الالزمة 

للبدء مبشروع واسع 
بتعليم التفكير 

عبر املواد الدراسية 
والصفوف، بدءًا من 
إعداد حقائب تعلم 

ذاتي أو مدمج مبا 
يتطلب:

- إعداد فريق تدريب 
مركزي.

- إنتاج مناذج لدروس يف 
تعليم التفكير.

- وضع خطة لتقييم ما 
أجنز.

- التدريب/ 
مركز امللكة 

رانيا. 

- ُطّبقت محطات التفكير.

- برامج أدوات التفكير التفاعلية 
)أنتل تفاعلي( عبر اإلنترنت.

.2021/12/14.2022/1/7

- إجراء تقييم تشخيصي 
للطلبة بهدف حتديد 

فجوة املعرفة، ووضع 
البرامج الضامنة 

لسّدها أو التقليل 
منها أو تخفيف حدة 

آثارها على تعلمهم 
املستقبلي.

- اإلشراف 
والتدريب 
والتعليم.

- سيتم إجراء اختبار تشخيصي 
يف بداية العام.

إلى نهاية 2021/12/1.
الفصل الثاني 

.2022/2021

- تطوير عمل مركز 
امللكة رانيا لتكنولوجيا 
املعلومات التابع لوزارة 

التربية والتعليم 
ليتخصص أكثر 

برقمنة الوزارة من 
حيث التعلم عن بعد 

والتعلم الدامج.

- مركز امللكة 
رانيا. 

- ُأعّدت هيكلة التنظيم اإلداري 
للمركز مبا يتوافق مع متطلبات 

التعلم اإللكتروني، كما ُأعّدت 
خطة للتحول الرقمي تتضمن 

برامج متخصصة لرفع كفاءة 
العاملني يف املركز يف هذا 

املجال.

- حتليل املهام واألدوار 
واملسؤوليات وتنظيمها ضمن 

تنظيم إداري مناسب مع 
بطاقات الوصف الوظيفي 

للتخصصات واخلبرات كافة 
الالزم توافرها.

- إعداد خطة التحول الرقمي 
للوزارة مبا يتضمن بناء 

أنظمة إدارة التعلم واحملتوى 
اإللكتروني وتدريب فريق 

فني متخصص على التصميم 
والبناء والتشغيل.

حتى تاريخه.2021/3.
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- تطوير خطة دراسية - املناهج.
جديدة، تهتم 

باملتغيرات احمللية 
والعاملية، وخاصة 
يف مجال املهارات 

احلياتية، والوعي 
الصحي، وتقدم 
العلوم، وأهمية 

األخالق والقيم، وبناء 
الشخصية الناقدة، 

وإنتاج املعرفة، والقيم 
اجلمالية والفنية.

- إعداد دراسة وتوصيات بالتعاون - املناهج.
مع املركز الوطني لتطوير 

املناهج لتعديل سلم التعليم يف 
األردن.

.2021.2022

- تطوير األطر العامة 
واخلاصة وفق 

منطلقات اخلطة 
الدراسية اجلديدة، 

ومبا يضمن االنسجام 
الداخلي يف ما بينها، 

وكذلك االنسجام 
مع فلسفة التربية 

والتعليم.

- املشاركة يف اإلعداد واملراجعة - املناهج.
لوثيقة اإلطار العام 

واملعايير والنتاجات اخلاصة 
ومؤشرات األداء ملباحث: 

العلوم والرياضيات والتربية 
اإلسالمية.

- إعداد وثيقة اإلطار العام 
والنتاجات اخلاصة لبرنامج 

تعزيز ثقافة املتسربني.

- إعداد مصفوفة النتاجات 
واملفاهيم األساسية.

- إعداد وثيقة النتاجات العامة 
واخلاصة للفرع الصناعي من 
مسار التعليم املهني الثانوي 

الشامل.

.2021/2020.2023/2022
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- إنتاج كتب مدرسية وفق 
املعايير اآلتية:

- التناسب بني الكتاب وما 
يخصص له من وقت 

التعلم.

- تركيز الكتاب على 
املهارات احلياتية.

- عرض الكتاب للمبادئ 
الرئيسة للمادة 

الدراسية.

- توفير فرصة التعلم 
الذاتي واإلنتاج املعريف 

للمتعلم.

- االستخدام املالئم 
للتكنولوجيا واألجهزة 

التعليمية.

- األناقة يف الشكل 
والعرض.

- التركيز على إكساب 
املتعلمني مهارات 

التفكير الناقد 
والتفكير اإلبداعي.

- كتب العلوم والرياضيات - املناهج. 
للصفوف )10،7،5،4،2،1(.

- كتب العلوم والرياضيات 
للصفوف )11،8،6،3(.

- كتب التربية اإلسالمية 
للصفوف )10،7،4،1(.

- كتب العلوم الصناعية اخلاصة 
والتدريب العملي للفرع 

الصناعي للصفني احلادي 
عشر والثاني عشر، وكتب 

الرسم الصناعي التخصصي 
للصف الثاني عشر للفصلني 

الدراسّيني.

- الدليل اإلثرائي ألنشطة 
مهارات القرن احلادي 

والعشرين للصفوف )3-1(.

- كتيبات برنامج التعلم القائم 
على املفاهيم والنتاجات 

األساسية للصفوف )11-1(.

- أنشطة مطبوعة لبرنامج جسور 
التعلم للصفوف )11-9(.

.2021/2020.2023/2022

استراتيجيات 
التعليم 
والتعلم.

- التركيز على التعلم 
الذاتي الفردي، والتعلم 

يف مجتمعات التعلم، 
والتأمل، وإنتاج املعرفة 

وحّل املشكالت.

- اإلشراف 
والتدريب.

- تفعيل مجتمعات التعلم.

- توجيه املعلمني ملنصات رقمية.

مستمر.آذار 2020.

- التركيز على التعليم 
والتعلم املتمايز، مبا 

يسمح للمتعلم إيجاد 
الفرصة للنمو وفق 

ذكاءاته.

- اإلشراف 
والتدريب. 

2021/8/15.2021/11/30.برنامج املدرسة احلديثة.

- االهتمام بأنشطة تعلم 
التفكير وتعلم اإلبداع.

اإلشراف 
والتدريب. 

 - مسابقات الروبوت.

- مسابقة أنتل للعلوم والهندسة.

- التدريب على برنامج أنتل 
التعليمي.

.Steam برنامج -

مستمر.2005.
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 - التقومي 
والتقييم 

واالختبارات 
املدرسية.

- ربط كل اختبار بأهداف 
تربوية محددة، بعيدًا 

عن قياس مهارات 
احلفظ والتذكر.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات. 

- بناء االختبارات باالعتماد على 
جدول املواصفات التي حتدد 

نسبًا ملستويات األسئلة من 
معرفة، وفهم وتطبيق، ومهارات 

عقلية عليا.

- عقد ورش سنوية من قبل 
املشرفني املختصني ملراجعة 

جدول مواصفات االختبارات 
وبنائه جلميع املباحث 

والصفوف.

مستمر. 2005.

- تقدمي مناذج 
لالختبارات تقيس 

املهارات األساسية 
للكتاب.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات. 

- بناء االختبارات باالعتماد على 
مناذج حتليل احملتوى للكتب 
املدرسية ليتم رصد املهارات 

األساسية وحتديد نسب 
مئوية تقيس كل مهارة.

- تكليف كل جلنة واضعة لألسئلة 
بعمل حتليل محتوى للكتاب 
املدرسي، ليتم بناء االختبار 

باالعتماد على هذا التحليل.

مستمر.2005.

- التوجه نحو 
االختبارات الرقمية، 

وتدريب الطلبة عليها 
أثناء العام الدراسي.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات.

- اختبارات برامج التنمية املهنية 
مؤمتتة.

- عقد االختبارات الوطنية 
لضبط نوعية التعليم 

إلكترونيًا جلميع الطلبة.

- عقد بعض التقييمات املدرسية 
إلكترونيًا ومركزيًا عن طريق 

إدارة االمتحانات واالختبارات.

- تكليف جلان من املشرفني 
املختصني لبناء مناذج 

اختبارات إلكترونية جلميع 
املباحث والصفوف.

- إعداد جدول االمتحانات 
اإللكترونية ونشرها عبر 
اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي.

- إدخال الفقرات والنماذج 
االختبارية إلى بنك األسئلة 

وتدقيقها.

مستمر. آذار 2020.

- توفير بيئات تعلم آمنة - بيئات التعلم. 
وحرة تدعم عمليات 

التفكير واإلبداع.

- التعليم/ 
اإلشراف 

والتدريب.

- إطالق مسابقة املديريات 
الداعمة للتميز.

سنوية.2020.
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- توفير بيئات تعلم غنية 
باآلتي:

مجال صحي داعم 
للتعلم.

أجهزة تقنية تساعد يف 
توفير متطلبات التعلم 

كما يتوقع لها.

كوادر بشرية مؤهلة 
متمكنة من املتطلبات 

والكفايات لتطبيق 
املنهج ومصادره 

املتنوعة.

إدارة مدرسية قيادية 
داعمة وفقًا للتوجهات 

احلديثة املطلوبة.

- التعليم/ 
واإلشراف 

التربوي.

- تنفيذ برامج املدارس الصحية 
2021/2020، وقد شارك 

يف البرنامج 122 مدرسة، 
واعُتمدت 95 مدرسة يف جميع 

املستويات.

- إضافة برامج مرافقة ملساعدة 
املدارس يف التطبيق، مثل 

.Washأجيال سليمة و

- برنامج صحتي النفسية 
أولوية األمان عبر اإلنترنت 

.E-savty

مستمرة.2008.

- امتحان 
الثانوية 

العامة 
)التوجيهي(.

- التفكير اجلاد بنقل 
مسؤولية القبول 

اجلامعي إلى اجلامعات.

 - التطوير على تعليمات الثانوية االمتحانات. 
العامة إللغاء وصف ناجح، أو 

راسب لنتيجة الطالب على كل 
بحث، وتصنيف الطلبة ضمن 

حقول، مثال للعلمي: حقل 
طبي، وحقل هندسي، وحقل 

علوم بحتة.

- التنسيق مع التعليم العالي 
للنظر يف إمكانية: 

-1 التطوير على آليات قبول 
الطلبة من خالل احتساب 

معدل الطالب احتسابًا مختلفًا 
اعتمادًا على متطلبات الكليات 

املختلفة.

-2 عقد اختبارات مستوى 
للطلبة لغايات القبول 

اجلامعي.

-3 تشكيل جلان متخصصة من 
وزارة التربية والتعليم لدراسة 

تعليمات الثانوية العامة 
والتطوير عليها، ومن ثم 

مناقشة تلك املقترحات ضمن 
اجتماعات مجلس التربية 

ومجلس االمتحان العام متهيدًا 
إلقرارها.

-4 تشكيل جلان مشتركة من 
وزارة التربية والتعليم ووزارة 

التعليم العالي للنظر يف 
مقترحات تطوير آليات القبول 

اجلامعي.

.2017.2019
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- تطوير امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية 

العامة ليقتصر على 
تقييم مستوى النظام 

التعليمي ومستوى 
حتقيق الطالب 

نتاجات التعلم احملددة.

- ربط امتحانات الثانوية االمتحانات. 
العامة بالنتاجات العامة 

واخلاصة للكتب املدرسية، 
من خالل بناء االختبارات 

اعتمادا على جدول مواصفات 
ومناذج حتليل احملتوى للكتب 

املدرسية.

- حتديد النتاجات العامة 
واخلاصة وترميزها لكل درس 

عند تأليف الكتب املدرسية.

- بناء امتحانات الثانوية العامة 
اعتمادًا على نتاجات الدروس 

يف الكتب املدرسية.

مستمر.2005.

- التركيز على مهارات 
التفكير والتحليل.

- بناء امتحانات الثانوية االمتحانات. 
العامة باالعتماد على جدول 

مواصفات، إذ ُرفعت نسبة 
املهارات العقلية العليا من %15 

إلى 20%، ومن ضمن هذه 
املهارات التفكير والتحليل.

- إلزام املشرفني املختصني بنسب 
محددة لكل مستوى من 

مستويات املعرفة عند بناء 
جدول مواصفات االمتحانات 

املختلفة.

مستمر. أيلول 2020.

- تقليص عدد أوراق 
االمتحان، والتركيز 

على مهارات املشكالت 
وحّلها، وعلى 

القدرات التحليلية 
واالستشرافية 

وتوظيف التكنولوجيا.

- عقد االمتحانات ضمن نظام االمتحانات. 
الفصل الواحد، وتقليل 

عدد األوراق االمتحانية 
املطلوب اجتيازها لكل فرع 

تعليم )8 أوراق(، ورفع نسبة 
أسئلة القدرات العقلية العليا 

التي تتضمن التحليل وحل 
املشكالت.

- تطوير تعليمات امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية العامة، 

وحتديث جداول مواصفات 
االمتحانات املختلفة.

كانون 
الثاني2017. 

مستمر.
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سابعًا- التوصيات.
والتعليم  التربية  وزارة  يف  والبرامج  التنفيذية  واخلطط  االستراتيجيات  وجود  مع 
أفكارًا  تتضمن  أنها  ومع  األردن؛  يف  والعالي  العام  التعليم  بقطاع  للنهوض  واحلكومة، 
ومعلومات وإجراءات وجداول زمنية، إاّل أنها تبقى معلومات وأفكارًا نظرية لم يتم التركيز 
هذه  تنفيذ  يف  تواجهنا  التي  والتحديات  واملعوقات  واحملددات  احلالي  الواقع  يف  عليها 
االستراتيجيات واخلطط والبرامج املوجودة، ويعود السبب يف ذلك إلى عدم مراعاة هذه 
التحديات واملعوقات اإلدارية واملالية عند اإلعداد، وآليات اإلعداد، والتنفيذ واملتابعة 
والتقييم؛ إذ ُتعّد على نحو مركزي وال يشارك فيها املنفذون، إضافة إلى انشغال العاملني 
العمل  مؤسسية  غياب  وكذلك  الفني،  العمل  حساب  على  اإلداري  العمل  يف  الوزارة  يف 
االستراتيجيات  هذه  ُتترجم  وال  الوزارة،  يف  اإلدارية  والوحدات  واألقسام  اإلدارات  بني 
العمل ويحدد لها جدول زمني،  إلى أنشطة وفعاليات توزع على فرق  والبرامج  واخلطط 

وتقارير سير العمل واملتابعة والتقومي املستمران. 

 ولقد كان الستجابة الوزارة السريعة لتعليق الدوام يف املدارس احلكومية واخلاصة دور 
كبير يف إنقاذ العام الدراسي 2020/2019 والعام الدراسي 2021/2020 من السقوط، 
وهذه االستجابة السريعة تسجل للوزارة، وقد اجتهدت الوزارة يف إعداد خطة التعليم 
القطاع  مع  الشراكة  من  مقبواًل  مستوى  وحققت  لذلك،  املتاحة  املدة  قصر  مع  بعد  عن 
بعد  عن  وأدواته  التعليم  وسائل  تطوير  وحاولت  اخلطة،  هذه  تنفيذ  أجل  من  اخلاص؛ 
الدراسي  العام  نهاية  لغاية   15/3/2020 املدرسي  الدوام  تعليق  من  املمتدة  املّدة  خالل 
2021/2020. وقد اجتهدت الوزارة كذلك يف وضع برنامج الفاقد التعليمي ودليل العودة 
اآلمنة إلى املدارس للعام الدراسي 2022/2021. وبهدف تطوير عمل الوزارة املستقبلية 
واملقترحات  التوصيات  بعض  توجيه  من  بد  فال  ثغرات،  فيها  ظهر  جوانب  يف  وخاصة 

املستقبلية لتجويد التعليم وحتسينه، ومن أبرز هذه التوصيات: 

للمسارات  الدراسية  املناهج  تطوير  يف  اإللكترونية  الرقمنة  نحو  االنتقال   .1
واالمتحانات  بها،  املرتبط  واحملتوى  واألنشطة  والتقنية،  واملهنية،  األكادميية، 
واالختبارات املدرسية، وحتقيق التكامل بني وسائل التعليم التكنولوجية؛ حتقيقا 

لتفاعل أكبر، وحتسني دافعية التعلم لدى الطلبة.

باخلبراء  واالستعانة  الرقمي،  التعليم  مجال  يف  للعاملني  القدرات  بناء   .2
واالختصاصيني يف هذا املجال؛ لالنتقال السلس إلى التعليم عن بعد، ووضع أسس 
ملعاجلة  عملية  وبرامج  خطط  ووضع  )الدامج(،  املتمازج  التعليم  لتطبيق  عملية 

املشكالت التي تطرأ أثناء عملية التنفيذ.



30

Economic & Social Council of Jordan

توفير مواد رقمية وأدوات تعليمية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة وصعوبات   .3
التعلم، وتنفيذها من خالل التعليم الدامج الذي يستهدف هذه الفئة.

هم وسيلة  إشراك أولياء األمور وتثقيفهم وتوعيتهم من خالل احلوار واملناقشة بعدِّ  .4
من أجل دمجهم يف فريق التعليم عن بعد، لدعم أبنائهم معنويا وفنيا يف متابعة 
تلقيهم  على  واإلشراف  اليومي،  الدراسي  جدولهم  وتنظيم  العلمي،  حتصيلهم 

الدروس بواسطة الوسائل املتاحة للتعليم عن بعد.  

العدالة  ملبدأ  حتقيقا  فيها؛  يتوفر  ال  التي  املناطق  يف  اإلنترنت  خدمات  توفير   .5
ملواكبة  االتصاالت  لقطاع  التحتية  البنى  وجتهيز  جميعهم،  للطلبة  التعليم  يف 

متطلبات التعلم عن بعد.  

تطوير وإعداد مناهج دراسية الكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها وتوجيهها ترتبط   .6
باملهارات األساسية يف اللغات والرياضيات.

إقامة شراكات حقيقية مع القطاعات واملؤسسات ذات الصلة يف العملية التعليمية   .7
خالل  من  الدولية،  الفني  الدعم  وقطاعات  واخلاص،  العام  التعليم  مؤسسات  من 
االستفادة من خبرات العاملني فيها من أجل وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق 

أهداف خطط التنمية املرتبطة بقطاع التعليم العام.

مع  كامل  نحو  على  منفتحة  لتكون  اخلاصة  التعليم  مؤسسات  تنظيم  إعادة   .8
يف  واإلدارية  الفنية  اإلدارية  والوحدات  واإلدارات  احلكومي،  التعليم  مؤسسات 
التي تضبط  العامة واخلاصة،  السياسات  الوزارة، لتساهم هذه املؤسسات يف وضع 

العمل وتطوره يف امليدان التربوي على نحو عام.

انشاء نظام وظيفي للمعلمني يسمى نظام السلك التعليمي، على غرار نظام السلك   .9
الدبلوماسي.  

البيئة  املواد املتصلة بتطوير  التربية والتعليم، لتركز على  أولويات وزارة  حتديد   .10
التعليمية، وتدريب املعلمني وتأهيلهم.

تصميم مناذج ملدارس آمنة وأقل تكلفة، تتوفر فيها كل معايير املدرسة املتميزة، مما   .11
يقلل الكلف املادية لهذه املدارس، ويساعد على بناء مدارس أكثر، ويقلل الفجوة 

بني املطلوب واملتحقق. 

تفعيل خطة الوقف التعليمي بهدف توجيه املتبرعني وأهل اخلير لبناء مدارس يف   .12
املناطق التي بحاجة لبناء مدارس، مما يقلل من النقص احلاد يف البنية التحتية 

للوزارة.    
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يف  اخلبرة  وذوي  الكفاءات  الستقطاب  والتعليم  التربية  وزارة  يف  العاملني  حتفيز   .13
قطاع التعليم املهني والتقني، وتعديل شروط التعيني يف القطاع املهني باالعتماد 
تعيينهم  عن  بدياًل  ذلك  بعدِّ  اخلبرة،  ذوي  خدمات  وشراء  واخلبرة  الكفاءة  على 

وذلك بسبب تدني الرواتب.
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