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ترجمة  ر  بھا وزارة التربیة والتعلیم العالي ،كونھا تأتي بإعتبارھا أحد أھم اإلنجازات التي تقخ" سیاسة التعلیم الجامع في فلسطین " یسعدني وضع  ھذه الخطة اإلستراتیجیة بین أیدیكم وھي تتویج لل فإنھ

األشخاص  والمعاییر اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي، بتناغم مع  رؤیة الوزارة ورسالتھا تجاه إحدى أھم الفئات المجتمعیة متمثلة في  فئةفعلیة  لما أفرزتھ ھذه السیاسیة من خطط إستراتیجیة تنسجم 

  .  ، فاإلستراتیجیة ھي الضمانة بإستدامة اإلھتمام وببقاء ھذا المحور على أجندة العمل  ذوي اإلعاقة

الرقمنة " ي برنامجوتطویر قانون عصري للتربیة والتعلیم ، والتوسع ف وتأتي اإلستراتیجیة لتكون رافداً من روافد ثقافة اإلنجاز التي شھدت محطات عدة ، منھا تطویر المناھج الدراسیة الفلسطینیة الجدیدة ،

یّز في المحافل العربیة والدولیة والحصول على العدید من الجوائز ، وفي التعلیم المھني والتقني ، وفي برنامج الطفولة المبكرة وإنتاج أدلة مرجعیة لمربیات األطفال ، عالوة على الحضور المقترن بالتم" 

كافة فئات الطلبة م الفعلي من الوزارة بتطویر قطاع التعلیم ، ولتؤكد أننا عاقدو العزم على مواصلة النھوض بالعملیة التعلیمیة وتحسین نوعیة التعلیم لالدولیة ، وكلھا انجازات تكاملت لتبرھن على اإلھتما

من جھة  دمجھم بالمجتمع دون قیود من جھة أخرى ، وفي ھذا المقام نستحضر  بمن فیھم الطلبة ذوو اإلعاقة عبر توفیرھا اإلمكانیات المطلوبة ،  وتذلیل كافة التحدیات التي تضمن تحقیقھم أعلى النتائج

  . على محافظتھ وإنجازات أخرى على مستوى الوطن باتت محّط فخر وإعتزاز " اإلنجاز"  العامة الثانویة امتحان فيحصول احد الطلبة من ذوي اإلعاقة البصریة على المرتبة األولى 

متواصل على صعید أكثر من سیاق ، ونحن حین  2030- 2015تیجیة لتكون رسالة من ضمن رسائل عّدة  تؤكد من خاللھا أن اإلبقاء بمتطلبات تحقیق غایات التعلیم الجامع في سیاق متصل تأتي اإلسترا

ة اإلھتمام ، ال إنتصارا لمتطلبات ھذا اإلعالن العالمي فقط بل ومن باب اإلنتصار في دائر -وستبقى–، فإننا نعي تماما ما یفرضھ ذلك من التزامات كانت حاضرة " تعلیم ال یستثني أحداً " ننتصر لشعار 

  . للمھنیة التي تقتضي منح الفئات كلھا الدرجة ذاتھا من اإلھتمام 

ابناءنا وبناتنا الطلبة في مدارسنا المنتشرة داخل الوطن وخارجھ  من ذوي  ھي فرصة لنجّدد التزامنا بمواصلة العمل ، ولنشكر كل من ساھم في تطویر ھذه اإلستراتیجیة ، ووفقنا هللا وإیاكم  لخدمة كافة

                                                                                    . اإلعاقة وغیرھم 

 

 صبري صي. د          

  وزیر التربیة والتعلیم العالي        
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 فئات متخد بحیث استراتیجیة خطط الى فلسطین في الجامع التعلیم سیاسة ترجمة تأتي الخاصة والتربیة لإلرشاد العامة اإلدارة خالل ومن العالي والتعلیم التربیة وزارة بھا تقوم التي الجھود سیاق في

ً  الشریكة المؤسسات و الوزارات كافة مع بالتعاون وذلك الشریحة ھذه تخدم التي الھادفة المشاریع بناء عملیة في علیھا اإلستناد یتم أساسیة كركیزة اإلعاقة ذوي األشخاص  الذي الفاعل بالدور منا ایمانا

 .  اإلعاقة ذوي الطلبة لیمتع مجال في سیما النواحي كافة في الفئات ھذه ودعم رعایة في تعكسھ

 

 المتعلقة األمور  كافة تناولت"  أھداف"  رئیسة محاور 10 اإلستراتیجیة الخطة تضمنت  حیث  الخاصة  التربیة دائرة صعید  على األولى  استراتیجیة خطط الى وترجمتھا  الجامع التعلیم سیاسة تعتبر

  .  اإلعاقة ذوي األشخاص فئات كافة یخدم بما   التخطیط  مراحل  خالل علیھا العمل لیتم  الھادفة األنشطة من للعدید ادراجھا خالل من  اإلعاقة ذوي  باألشخاص

 تخطیط لعملیة  بدایة یكون أن نأمل والذي  الوزارة في العامة اإلدارات كافة عن وممثلون  اإلعاقة بفئات تعنى التي الشریكة المؤسسات من العدید عن ممثلون  بھ قام  جھد ثمرة یمثل اإلنجاز ھذا ان 

  .  الدولیة الغوث وكالة ، الخاصة ، الحكومیة  التعلیم  قطاعات كافة في  المدموجین الطلبة لخدمة ھادفة ومشاریع انشطة تضمین خالل من المعنیة العامة اإلدارات كافة بھ تشارك  وفعَال  ممنھج

  

 لإلرشاد  العامة اإلدارة وطاقم الشریكة والمؤسسات ، الوزارة في العامة اإلدارات ممثلي وكافة غزة، قطاع في  والزمالء   الخصوص بھذا شكلت التي نیةالف اللجنة  نشكر أن إال  یسعنا ال المقام ھذا وفي

 لسیاسة اإلستراتیجیة الخطة لتنفیذ  المتواصل دعمھم على ناد/ دیاكونیا ومؤسسة الطفل انقاذ مؤسسة ونشكر كما.  الوجود حیز  الى اخراجھا في  الفاعل ودورھم للخطة مراجعتھم  على  الخاصة والتربیة

  .  فلسطین في  اإلعاقة ذوي األشخاص  تخدم  التي الھادفة  المشاریع من للعدید ایضا ودعمھم  الجامع التعلیم

  

                                                                               

   الحواش دمحم.أ 

   الخاصة والتربیة اإلرشاد عام مدیر

  وزارة التربیة والتعلیم العالي 
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  لماذا ھذه الخطة

  

تتضمن . 2015بل الوزارة في مطلع من ق عنھا واإلعالنھا إعتمادتم التي على تطویر سیاسة التعلیم الجامع، والمحلیین والدولیین  عملت وزارة التربیة والتعلیم العالي وبمشاركة واسعة وملموسة من شركائھا

ات الدولیة المتعلقة بالتعلیم الجامع، وتقدم السیاسة فھما واضحا للتعلیم الجامع في فلسطین، وتخلص اإللتزامبما فیھا البیئة القانونیة و میة وتحلیلیة غنیة عن واقع عملیة التعلیم الجامع،یوثیقة السیاسة مادة مفاھ

 األطرتحدید تفصیلي للمكونات الرئیسیة للتعلیم الجامع وبما یشمل على المفاھیم،  إلى باإلضافة، ھذا األھدافات التي یجب تنفیذھا للعمل على بلوغ ھذه اإللتزامللسیاسة وتحدید  ھدافأتحدید عشرة  إلىالوثیقة 

  .والنظم، والسیاسات والممارسات

تنفیذ السیاسة تمثل  إستراتیجیةواقع یجري العمل على تطویر  إلىوحتى تتحول ھذه السیاسة . نظم التعلیم الجامع في فلسطینادة عملیة بناء وتطبیق لقی سیاساتیة مالئمة أرضیةتوفر وثیقة سیاسة التعلیم الجامع 

ا یلیفصتتضمن ھذه الخطة تحدیدا ت. التعلیم الجامع لتنفیذ سیاسة ستكمالي منھجي ضروري لدعم الجھود الموجھةإن ھذه الخطة ھي بمثابة عمل إوبالتالي ف. عملیا یحدد ویوجھ ویقود عملیة التنفیذ اإطار

  .رض الواقعأات ولتجسید السیاسة على اإللتزاموالتدخالت الرئیسیة الواجب القیام بھا لتنفیذ  لإلجراءات

  :على ستعمل وزارة التربیة والتعلیم العاليستعرض كیف تسیتم تطویر تفاصیل تنفیذ ھذه السیاسة في وثیقة منفصلة "نھ إوحسبما ورد في وثیقة السیاسة ف

  یجري العمل علىضمان تعمیم السیاسة بشكل فعال، إذ: 

o  إدارة الوزارة، وعقد نقاشات لتحدید عالقة السیاسة بعمل كل العامة في اإلداراتمشاركة السیاسة مع جمیع. 

o  بالسیاسة، لیتمكنوا من أداء دورھم ) الخ.... المعلمین، وأولیاء األمور، والطلبةالتعلیم على المستوى المجتمعي بما فیھا ب منظمات المجتمع المدني واألطراف المعنیةالوزارات ذات الصلة و تعریف

 .في تعزیزھا، وتنفیذ أنشطة تسھم في تطبیق السیاسة، إلى جانب القیام بدور في متابعة تنفیذھا

 خطة عمل تنفیذیة وتحدید أولویاتھا، وسیتضمن ذلك أعداد: 

o داخل الوزارة ومع منظمات المجتمع المدني واألطراف المعنیة على المستوى  تشاركیھلتزامات السیاسة، وإجراء مشاورات إلتزام من إحدید ما الذي تم فعلھ أو إنجازه من قبل فیما یتعلق بكل ت

 1.األنسب للسیر إلى األمام في تنفیذ كل التزام اإلجراءاتالمجتمعي لتجمیع األفكار حول 

 .المناسبة لقیادة عملیة تنفیذ سیاسة التعلیم الجامع في فلسطین األداةسعى ھذه الخطة لتكون امتدادا منھجیا لسیاسة التعلیم الجامع وتطمح لتكون ت

                                                             
 2015 العالي، وال�ع��� ال����� وزارة ،ف����� في ال�ا�� ال�ع��� ��ا�� 1
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  المنھجیة

  

ھ منظمة، لقاءات فردیة وجماعیة، مجموعات اءات منظمة وشبقوالوثائق، عقد ل تاألدبیامن مراجعة المشاركة  أدواتو أسالیب إستخداموبستناد على منھجیة المشاركة، تم العمل على تطویر ھذه الخطة باإل

  :المنھجیة المراحل والنشاطات التالیة تتضمنوبالتحدید  عمل مركزة وورش عمل

  التحضیریة المرحلة: االولى المرحلة

  :التالیة النشاطات المرحلة ھذه تشمل

 .ةاإلستشاری الخدمات ومن البرنامج من متوقع ھو وما البرنامج تفاصیل على عرفللت برنامجال عمل فریق مع تحضیریة اتإجتماع عقد .1
 .ةاإلستشاری الخدمة من المتوقعة المخرجات حسب ةاإلستشاری المھام لتنفیذ وتفصیلیة مبدئیة خطة تحضیر .2

        

  مراجعة األدبیات : الثانیة المرحلة

  :وتشمل ھذه المرحلة التالي

 الخاصة بالتعلیم الجامع مراجعة وثائق السیاسات 

  التعلیم والتعلیم العالي بوزارةالخاصة  اإلستراتیجیةمراجعة 

  اإلستراتیجیة،  والخطة 2008الدولیة  تفاقیة، البروتوكول الخاص بتفسیر اإل2006 اإلعاقةذوي  األشخاصالدولیة الخاصة بحقوق  تفاقیةاإل(الوثائق والدراسات المحلیة والدولیة بما فیھا 

 )الفلسطیني اإلعاقةاع لقط

 مراجعة نماذج دولیة وعالمیة ذات مضمون متطور في التعلیم الجامع. 

 :ویشمل ذلك

 )2019 - 2014( فلسطین في البصریة اإلعاقة ذوي للطلبة الجامع للتعلیم الوطنیة الخطة -

  2007 أیلول ،المدة منتصف میتقی فلسطین، في للجمیع التعلیم -

  2015 - 2000 للجمیع یمللتعل الوطني التقییم تقریر -
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- Towards inclusive education for all in Palestine, a follow up study of inclusive education project, February 2004  

- Towards Inclusive Education for All In Palestine A Follow-Up Study of Inclusive Education Project, Ministry of Education Final Report, September 
2010 

- National Plan for inclusion of students with impaired vision in Palestine 

-  (2014- 2019) 

- Education for all, framework for action (2005- 2015)  

- Education development Strategic Plan (EDSP) 2014-2019. March 2014 

  في عملیات تنفیذ التعلیم الجامع  الشأنتحدید خارطة ذوي  :المرحلة الثالثة

  وذلك من خالل ، امع على مختلف المستویات الوطنیةفي مجال التعلیم الج الشأنضمن ھذه المرحلة تم العمل على تطویر خارطة ذوي 

 . في عملیة التعلیم الجامع أدوارھموتحدید  الشأنمراجعة وتطویر قائمة بذوي  .1

ذوي خبرات في  أشخاصالعامة بما فیھا  دارةاإلالتي یتم تحدیدھا في اللقاءات مع  اإلداراتوالتربیة الخاصة ومن ثم مع كافة  رشادلإلالعامة  دارةاإلعات عمل مركزة بدایة مع عقد بعض مجمو .2

 . مجال التعلیم الجامع من خارج الوزارة

 .لتعلیم ومع مجموعة التعلیم الجامعفي وزارة التربیة وا الشأنذات  اإلداراتعقد مجموعات عمل مع  .3

ات مجموعة التعلیم إجتماعوالتربیة الخاصة،  لإلرشادالعامة  دارةاإللقاءات فریق العمل في (ات المختلفة جتماعواإل لقاءاتاالتطویرات الالزمة علیھا وفقا لنتائج  وإجراءتعدیل المنھجیة  .4

 اإلستشاريات الفریق الفني إجتماعالعامة المعنیة في الوزارة وكذلك  اإلداراتءات مع اللقا) 2Inclusive Education) Thematic Groupالجامع

قة العامة ذات العال اإلداراتیتكون الفریق من مندوبین عن . 3للتعلیم الجامع اإلستشاريالفریق الفني لضمان تكوین الحس بالمسؤولیة تجاه سیاسة التعلیم الجامع، بشكل فعال، تم العمل على تشكیل  .5

العامة العاملة في  اإلداراتالمعنیة، تم من خاللھا مشاركة وثیقة السیاسة مع جمیع  اإلداراتات واللقاءات مع جتماعتم ذلك بعد عقد سلسلة من اإل. 4المباشرة بسیاسة التعلیم الجامع في الوزارة

 .بالسیاسة اإلداراتقة ودور كل من ھذه حوار حول عال إجراءالوزارة وذات الصلة المباشرة بسیاسة التعلیم الجامع، وتم 

  .العاملة في الوزارة بسیاسة التعلیم الجامع اإلداراتمن  الشأنوار وعالقات ذوي دأتحدید و ترسیم .6

                                                             
2

   ,NRC, MOEHE, Save the Children, Terre d' homme, UNESC, BASR, Unicef, Diakonia, UNRWA: تتكون المجموعة من ممثلین عن 
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   التعلیم الجامع ةیاسس

  

من الوصول إلى التعلیم والمشاركة والتحصیل  ،وبات وموانعالذین یواجھون صع طفالاألبما فیھم یم ترمي إلى تمكین جمیع األفراد، تتبنى ھذه السیاسة تعریفاً واسعاً للتعلیم الجامع كعملیة تحسین لنظام التعل

 .فیھ واالستفادة منھ

قط، بل األساسیة، لیس في التعلیم ف طفالمدرسة صدیقة للطفل ومتمحورة حول الطفل، وأن المدرسة الصدیقة للطفل تساند وتقر بحقوق األ ،أن المدرسة الجامعة"ا الفلسطینیة للتعلیم الجامع بوضوح الرؤی تُبِرز

یقدم مساھمة أخرى في بناء مجتمع  طفالق لألیة، وفي الحمایة، والصحة، والتغذیة، والتعلیم الثقافي، والحق في أن یكون لھم صوت ضمن بیئة تعلیمیة دیمقراطیة، وھذا اإلقرار بالحقوجتماعوفي المساواة اإل

 التعلیم بیئة ضمن ،مكانیاتھاإ وزیادة قدراتھا تحسین الى الوزارة تسعى الطلبة، بین اإلختالف قیمة إعتمادبو مستمرة وعملیة نھج فلسفة، الجامع التعلیم إعتبارب .بتكار، ویشجع اإلاإلختالفیحترم التنوع و

   5.المجتمع في منتجین أعضاء لیكونواالمھمشین  طفالاأل لدى الحیاتیة المھارات بنيوت تحفزل ،مناآل

 حداثإ یعني  الجامع التعلیم فان ولھذا. "التعلیمي النظام مشكلة ھي بل طفالاأل مشكلة لیست التعلیم فان المشكلة في النتائج یحققون ال أو یشاركون ال أو طفالاأل یصل ال عندما" بأنھ الجامع التعلیم ترفیع

 المواؤمة على وقادرة مرنة والتعلیم المدارس تصبح حتى. الخ التحتیة، البنیة التقییم، المناھج، التعلیم، تطبیقات المصادر، توزیع السیاسات، یشمل وبما) التربوي( التعلیم النظام كامل على جذریة تغیرات

 طفاللألمارسات الممكنة والنظم والم بنىالالمفاھیم، السیاسات، وتركز على بناء  طفالاألتستھدف سیاسة التعلیم الجامع كافة  .التعلیمیة لعملیةا محور والیصبح ل المتعلمونیتحو بحیث ،متعلم كل اتحتیاجإل

  .ستكمال تعلیمھمإومن المشاركة ومن  اإللتحاقمن 

   :في نظام التعلیم العاممشاركتھم  أو ھملتحاقاتحول دون  أوموانع تحد من  أو/ ویواجھون صعوبات  الذین طفالاألمن ھم 

لم  أولم یشاركوا  أو، )الحكومي(نظامي التعلیم ال نظامفي  اإللتحاق، بما في ذلك من المشاركة في العملیة التعلیمیة أو تعلیمفي ال اإللتحاقمن منعوا  أوح لھم الفرصة الم تت أوالذین لم یتمكنوا  طفالاألھم 

الذین  طفالاأللفئات  لقائمة الموسعةاحسب  طفالاأل ھؤالء إلیھامكن تقسیم الفئات التي ینتمي وی. التعلیمالتسرب وعدم تكمیل  إلىاضطروا  أوللمشاركة في العملیة التعلیمیة  واإلمكانیةتتح لھم الفرصة 

  :6كالتالي ستكمال تعلیمھم في المدارس النظامیةإوالمشاركة و اإللتحاقیواجھون صعوبات وموانع من 

  .والحروب اإلحتاللو النزاعات من المتضررون طفالاأل. 1 

 .المخدرات من المتضررون طفالاأل. 2

 .محدودة وبشریة مالیة موارد أو/و التحتیة البنیة في ضعفًا تعاني بمدارس الُملتحقون طفالاأل. 3

                                                             
 2015 العالي، وال�ع��� ال����� وزارة ،ف����� في ال�ا�� ال�ع��� �اس�س   5
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 (Inclusive Education Thematic Group)ھذا وفقا إلى ما توصلت إلیھ مجموعة عمل موضوعة التعلیم الجامع  
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 .معدوم أو متدنٍ  رسمي تعلیم مستوى ذوي وأمھات آلباء أطفال/  الُمتعلم األول الجیل. 24

 .مبكر عمر في یُنجبن أو/و یتزوجن الالتي الفتیات. 25

 .المؤسسات أطفالو األیتام. 26

 .داخلیّا النازحین أطفالو الالجئون. 27

  .الشوارع أطفال. 28

  .الموھوبین طفالاأل. 29

 إطارستكمال تعلیمھم في فرصة للتعلیم وللمشاركة وإلموانع في الحصول على  أوذین یواجھون صعوبات ال طلبةالالتعلیم الجامع یستھدف كافة الطلبة وتؤكد على حق  نأتؤكد وثیقة سیاسة التعلیم الجامع على 

التربیة والتعلیم وزارة العاملة في العامة  اإلداراتن كافة إف، تلفة من نیل حقھا في التعلیممخ ألسبابحرمت  أخرىیشمل فئات  وإنما اإلعاقةذوي  طلبةالعلى ال یقتصر التعلیم الجامع التعلیم النظامي، وكون 

وحدات  4 دوائر،  4عامة،  إدارة 19 بما فیھاارة التربیة والتعلیم العالي، زفي و  اجسم 31ك لھنا نأیذكر  .بدرجات متباینة ن كان ذلكإو تنفیذ خطة سیاسة التعلیم الجامعتطویر و فيصلة ذات العالي 

  :التالیة ھي المقصودة داراتاإلومن حیث الصلة المباشرة والمشاركة في عملیة تطویر الخطة فان . تھیئا 2و: مراكز 2و ،مواضیع

   .والتربیة الخاصة رشادلإلالعامة  دارةاإل

 .العامة للتخطیط والتطویر التربوي دارةاإل

 .العامة للتعلیم العام دارةاإل

 .لألبنیةالعامة  دارةاإل

 .العامة للصحة المدرسیة دارةاإل

 .شراف والتأھیل التربويالعامة لإل دارةاإل

 .اتمتحانس والتقویم واإلالعامة للقیا دارةاإل

 .العامة للتعلیم الجامعي دارةاإل
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   .العامة للتعلیم المھني والتقني دارةاإل

 .مركز المناھج

  .المعھد الوطني للتدریب التربوي

میة، ووزارة التربیة والتعلیم العالي على المستوى المركزي ومستوى یة، وزارة الصحة، المنظمات األھلیة، والمدارس العامة، والمدارس الخاصة، والمؤسسات الحكوجتماعوزارة الشؤون اإل إلى إضافة
  .دوار كل منھموتحدید أل الشأنبتحلیل ذوي  أعالهستعاضة عن القائمة الحقا سوف یتم اإل 7.، الخفوالیونیسیالمدیریات، ووكاالت األمم المتحدة مثل األونروا والیونسكو 

عن  المسئولة ةالعام دارةاإلكونھا  بحكم ذه السیاسةھ عملیة تنفیذوتنسیق  إدارةوب، عرض الواقأالتعلیم الجامع على سیاسة تطبیق عملیة تطویر خطة وتنسیق  إدارةبلخاصة والتربیة ا رشادلإلالعامة  دارةاإل تقوم
 اإلداریةالتعلیم الجامع  طاقمفي الوزارة عن  المسئولةالعامة  دارةاإل فإنھاعملیة التنفیذ، وكذلك  ابعةومت، وتطویر خطة تنفیذھا تطویر سیاسة التعلیم الجامعیشمل وبما التعلیم الجامع والمفوضة بھذه المسؤولیة، 

 .والفنیة

  :8مكونات الرئیسة للتعلیم الجامعال

  :، وفقا للتالیةخرینھا ویسند كل منھا اآلرئیسیة متشابكة ومترابطة فیما ب مكوناتن التعلیم الجامع یتكون من أربعة إوفقا لوثیقة سیاسة التعلیم الجامع في فلسطین ف

 المفاھیم

 .التعلیمیة والممارسات السیاسات جمیع بھ تسترشد عام كمبدأ الجامع المفھوم إلى ینظر -

 .بالحسبان المتعلمین جمیع أخذ مع لھا المرافقة التقییم ونظم المناھج تصمیم یتم -

  .یة، تفھم وتدعم التطلعات نحو سیاسة تعزز التعلیم الجامعجتماعالصحیة واإل ، بما فیھا الخدماتطفالالھیئات التي تعمل مع األ جمیع -

  .وتحصیلھم ومشاركتھم المتعلمین جمیع وجود لرصد ةنظماتتوفر  -

  األطر والنظم

 .واإلقصاء للتھمیش عرضة األكثر المتعلمین لفئات الجودة عالي دعم یوجد -

ً  بالطفل المعنیة المؤسسات جمیع تعمل -  .الجامعة والممارسات السیاسات قتنسی في معا

                                                             
7

 م االدارات العامة في الوزارة ذات الشانمرفق بھذه االستراتیجیة تحلیل لذوي الشان على المستوى الوطني وعلى مستوى تفصیلي الدوار ومھا 
  :المصدر 8

Ainscow & Miles adapted by Dr. Tuomo Vilppola, Department of Educational Sciences and Teacher Education, The UNIVERSITY of Oulu Finland. (2009). 
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 . یتیح أن تستفید منھا فئات المتعلمین األكثر عرضة للتھمیش واإلقصاء الذي بالشكل سواء، حد على والمالیة البشریة الموارد توزیع یتم -

 .یوجد دور واضح للخدمات المتخصصة، مثل مراكز المصادر في تعزیز التعلیم الجامع -

 السیاسات

 .المھمة السیاسات وثائق في بقوة الجامع لیمیظھر تعزیز التع -

 .الجامع التعلیم في واضح قیادي بدورفي الوزارة  المسؤولون الموظفون یقوم -

 .المدارس في الجامعة الممارسات تطویر في متوافقة القرار على جمیع المستویات بصیاغة تطلعات لسیاسات عاصن یقوم -

  .دي الممارسات غیر الجامعة في المدارسالقرار على جمیع المستویات بتح عایقوم صن -

 الممارسات

  .ستراتیجیات لتشجیع وجود ومشاركة وتحصیل جمیع المتعلمین في مجتمعاتھم المحلیةإلدى المدارس  توجد -

 .تقدم المدارس الدعم للمتعلمین المعرضین لخطر التھمیش واإلقصاء وتدني التحصیل -

 .تنوع المتعلمینالمعلمین المتدربین للتعامل مع  أعدادیتم  -

 .الجامعالتعلیم ممارسات التطویر المھني المستمر بخصوص  توجد لدى المعلمین فرص للمشاركة في -
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  اھداف التعلیم الجامع

  :9التالیة األھدافمن خالل العمل على تحقیق یتجسد التعلیم الجامع في فلسطین ن إوفقا لوثیقة سیاسة التعلیم الجامع ف

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  إتفاقیةحقوق الطفل، و إتفاقیة، و2015التعلیم للجمیع، وأھداف التنمیة المستدامة لما بعد سنة (لتزامات فلسطین تجاه واجباتھا الدولیة إیق العمل بالتعاون لتحق .1

 .التعلیمیة الوطنیة وتحقیق سیاساتنا والتزاماتنا، )وغیرھا

 .ات الخاصة بذلكتجاھل، والتنوع في التعلیم، وعدم التمییز، وتغییر اإلرفع الوعي بأھمیة التعلیم الجامع الصدیق للطف .2

نتظام في المدرسة ات والسیاسات والممارسات والموارد التي تمنع بعض الطلبة من اإلتجاھزیادة الوصول إلى التعلیم للجمیع عن طریق إحداث تغییرات في النظام إلزالة العقبات في البیئة واإل .3

 .نھمالمحلیة مع أقرا

نھج عمل یتمحور حول الطفل، وتطویر مناھج مرنة ومواد تعلیمیة  إستخدامي واألكادیمي من خالل جتماعزیادة المشاركة الفعالة لجمیع الطلبة في عملیة التعلم، وتحسین مخرجات تعلمھم اإل .4

 .الفردیة للمتعلمین اتحتیاجاإلوتدریسیة وآلیات تقییم یمكن مالءمتھا حسب 

للفئات األكثر عرضة لخطر اإلقصاء  ،الفردیة اتحتیاجاإلالمصمم حسب  ،المسار یسعى إلدخال تغییرات في النظام ویقدم الدعم 10وق المتكافئة في التعلیم من خالل تطویر نھج ثنائيالتمسك بالحق .5

 .من نظام التعلیم أو داخلھ

 .اده المھارات العملیة والمعرفة النظریة الالزمة لتنفیذ التعلیم الجامع النوعي والصدیق للطفل ضمن نظام التعلیم العامالمدرسیة یمتلك أفر دارةاإلتطویر كادر من المعلمین والطواقم المساندة و .6

 .لتعلیم الجامع الصدیقة للطفلفي تطویر بیئات ا طلبةتعزیز االستدامة والمساواة في المجتمع بشكل عام من خالل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلیة، واألھل، وأولیاء األمور، وال .7

 .مي وتعلیم الكبارن تغطي جھود مناصرة التعلیم الجامع وجھود تنفیذه النطاق الكامل للتعلیم من الطفولة المبكرة وحتى التعلیم المھني والتعلیم غیر الرسأضمان  .8

 .ضمان أن تكون كل بیئات التعلیم خالیة من العنف وتوفر الحمایة لجمیع الطلبة .9

، عن طریق إبراز الروابط المتأصلة بین التعلیم النوعي والتعلیم الجامع، وتعزیز تبني نھج التصمیم ة مكونات نظام التعلیم الفلسطینيھمة في إدخال تحسینات عامة على جودة التعلیم في كافالمسا .10

  .11العام في جمیع التغییرات التي یتم إجراؤھا على نظام التعلیم

                                                             
9

 لجامعتأكیدا على االلتزام بسیاسة التعلیم الجامع تم طرح األھداف وكذلك االلتزامات المرتبطة باألھداف كما وردت في وثیقة سیاسة التعلیم ا 
10
ھ والخط الثاني موازي یجري فیھ تقدیم الخدمات والمساندة، المصممة حسب الحاجة، المقصود بالنھج ثنائي المسار ھو العمل في خطین متوازیین في نفس الوقت، الخط االول موجھ نحو تغییر وتطویر النظام التعلیمي برمت 

 .لألطفال األكثر عرضة لإلقصاء ویحتاجون المساندة
  2015، وزارة التربیة والتعلیم العالي، في فلسطین سیاسة التعلیم الجامع   11
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  دافاألھتحقیق التوجھ نحو 

 وأھدافرؤیا  أساسبنیت سیاسة التعلیم الجامع على . تنفیذ ھذه السیاسةتحدید وتبیان كیفیة جل أوالمنطلقات المتضمنة في سیاسة التعلیم الجامع، كونھا طورت من  باألسستنطلق ھذه الخطة وتتبع وتلتزم 

ات الخاصة بتنفیذ كل ھدف، والتي تعمل وزارة التربیة والتعلیم العالي، وشركائھا في اإللتزاماسة على مجموعة من ارتكزت السی األھداف، ولضمان تنفیذ ھذه )أعالهكما ھو وارد  أھدافعشرة (

  : تحتوي ھذه الخطة على. األھداف، على وضعھا موضع التطبیق كمدخل وكتوجھ لتنفیذ ھذه السیاسة

 ، األھدافوالتزامات لتنفیذ ھذه  أھدافما ورد في السیاسة من  -

 ،اتاإللتزاملتحقیق  إتباعھاوالنظم التي تعمل الوزارة على  اإلجراءاتوتبین  -

 ،األھدافالعشرة التي تعمل الوزارة على تنفیذھا من اجل التوجھ لتحقیق  األھدافكل ھدف من  إطارالنشاطات والفعالیات المرتبطة بكل التزام في  -

 ،والتكالیف التقدیریة للخطة والمسؤولیات األدواربناء على النشاطات تم تطویر جداول تحدد  -

 :الواردة في السیاسة والتي تتضمن األھداف أساسالمبنیة على  موالتقیییتبع ذلك خطة الرقابة  -

  موالتقییمنطلقات خطة الرقابة، 

  األھدافالمؤشرات الرئیسیة لقیاس تحقیق، 

 المؤشرات الفرعیة وتفصیل المؤشرات الرئیسیة 

 والمسؤولیات األدوار، 

 موالتقییحسبما ھو وارد في جداول الرقابة (التوقیت التكرار و(     
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  12ھیكلیة ادارة الخطة

  

  

  

  

                                                             
  11سة التعلیم الجامع، شكل بقرار وزاري ویتكون من االدارات العامة ذاتة الصلة المباشرة في التعلیم الجامع انظر صفحة الفریق الفني االستشاري ھو فریق تقني داعم لتطویر وتنفیذ سیا:  12

 6انحة العاملة في فلسطین انظر ص والدولیة والممجموعة العمل الفنیة للتعلیم الجامع، ھي بمثابة جسم استشاري داعم للتعلیم الجامع یتكون من مجموعة من المؤسسات االھلیة الفلسطینیة       

 وزارة التربیة والتعلیم العالي

 االدارة العامة لالرشاد والتربیة الخاصة

Inclusive EducationThematic 

Group  مجموعة العمل الفنیة للتعلیم

 2الجامع 

 1الفریق الفني االستشاري 

مدیري : ة والتعلیم بما یشملمدیریات التربی

التربیة، مشرفي التربیة الخاصة ومرشدي 

 التعلیم الجامع

الصحة، العمل، : الوزارات ذات الشان

المواصالت ، التنمیة االجتماعیة، والحكم 

 المحلي
المراكز الداعمة  ومدارس 

 التربیة الخاصة

 مراكز المصادر

 المؤسسات االھلیة والمجتمعیة

المدراء، معلمي غرف : المدارس بما یشمل

عن التعلیم المصادر، المعلم المسؤول 

 الجامع، المرشد النربوي والمعلمین

الجتمع المحلي والمجالس 

 المحلیة
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  ات الدولیة والوطنیةاإللتزامتنفیذ  :األولالھدف 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  إتفاقیةحقوق الطفل، و إتفاقیة، و2015تدامة لما بعد سنة التعلیم للجمیع، وأھداف التنمیة المس(لتزامات فلسطین تجاه واجباتھا الدولیة إلتحقیق  13العمل بالتعاون .1

 .وتحقیق سیاساتنا والتزاماتنا التعلیمیة الوطنیة، )وغیرھا

  

  مؤشرات قیاس تحقیق الھدف

حقوق  إتفاقیةحقوق الطفل،  إتفاقیة(للمعاھدات والمواثیق الدولیة التي وقعت علیھا فلسطین  إستجابة أكثرتجعلھ والتي على مسودة مشروع قانون التعلیم الفلسطیني التي إدخلت جوھریة التعدیالت إعتماد ال - 

   .)التعلیم للجمیع وغیرھا إتفاقیة، اإلعاقةص ذوي األشخا

  .تقریر فلسطین عن التعلیم للجمیع إصدارلمتابعة  14وطنيالفریق التشكیل  - 

  .التي تعیق تحولھ الى نظلم للتعلیم الجامعیمي الفلسطیني الفجوات القائمة في النظام التعلتحدید  - 

  .الدولیة في مجال التعلیم معاھدات واإلتفاقیاتلتجاوب مع متطلبات الوطنیة ل خطةتطویر  - 

  .لة على تطبیق فلسطین لإللتزامات الدولیةد نظام الرقابة والمتابعة والمساءإعتما - 

  

                                                             
13
والمؤسسات االھلیة والھیئات المحلیة ) التربیة، التنمیة االجتماعیة، الصحة، المواصالت، العمل والحكم المحلي(یحتاج تحقیق التزامات فلسطین تجاه واجباتھا الدولیة الى التعاون الوثیق ما بین المؤسسات الرسمیة من وزارات  

 .الخاصومؤسسات القطاع 
14
 الفریق الوطني ھو الفریق القائم على أعداد التقریر الوطني عن التعلیم الجامع في فلسطین 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزام طبیقلتالضامنة  اإلجراءات

ه النشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذ  اتاإللتزام طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اتاإللتزام

التوقیت   المسؤولیة والتنسیق

  والتكرار

المیزانیة 

  التقدیریة

ة التربیة والتعلیم تعتبر وزار 1.1

العالي نفسھا جزءاً من الحركة 

 عتمادالتعلیمیة العالمیة، وھي تسعى إل

التعلیمیة  األسالیبات وتجاھاإل

العصریة السائدة على مستوى العالم 

التي تصادق علیھا منظمات األمم 

 اإلتفاقیاتالمتحدة وتنص علیھا 

منھجیات  الدولیة، ویتضمن ذلك تبني

  . لطفل وجامعةتعلیمیة صدیقة ل

للتعلیم اإلستشاري فني الفریق التشكیل  - 

ذات الصلة  اإلداراتالجامع، مكون من 

 اإللتزامبمتابعة  وتفویضھالمباشرة، 

الدولیة وكذلك  اإلتفاقیاتبالمعاھدات و

  .بمستجدات التعلیم في العالم

فني الفریق عقد إجتماعات عمل دوریة لل - 

  .للتعلیم الجامعاإلستشاري 

  

  ل الوزارةوكی

االدارة العامة لالشراف 

 والتربیة الخاصة

 دوالر  0  2018

  

متابعة التقاریر والمراجعات التي تقوم بھا  - 

 اإلتفاقیاتب اإللتزامالوزارة والمتعلقة ب

والمعاھدات الدولیة وتزوید مرشدي التعلیم 

 الجامع في المدیریات بملخصات عنھا

  

العامة  اراتاإلدورش عمل للقائمین على  4عقد  - 

ولمشرفي التربیة الخاصة ولمرشدي التعلیم 

الجامع للتعریف بالمتطلبات الدولیة وللتعریف 

القانونیة والتنظیمیة  األطربالفجوات القائمة في 

مركزیة، (بالتعلیم الجامع  والمتعلقةالفلسطینیة 

  )شمال وجنوب غزة،

 رشاداالدارة العامة لال

  والتربیة الخاصة

2018  

  سنویا

شة مركزیة ور

دوالر  1000= 

= محلیة  3و

بواقع  1320

  دوالر 440

مندوبین عن التعلیم ) تخصیص( إنتداب - 

الجامع في الشبكات والمنتدیات المحلیة 

والعالمیة المختصة في قضایا  واإلقلیمیة

خطة عمل لسد الثغرات ولتحسین تطویر  - 

ولیة في الد اإلتفاقیاتالتجاوب مع المعاھدات و

  مجال التعلیم

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
للتعلیم ، والتربیة الخاصة

 العام

2018 -19  

  متابعة فصلیة

تجنید اموال 

لتغطیة 

المشاركة 
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األقلیمیة     .التعلیم الجامع

  میةلوالعا

تعمل الوزارة مع جمیع األطراف  2.1

المعنیة ذات الصلة لتجاوز الفجوات 

القانوني الوطني المتعلق  طارفي اإل

  .بتطویر نظام للتعلیم الجامع اإللتزامب

  

اإلستشاري من فریق الفني  أعضاء إنتداب - 

للتعلیم الجامع في لجنة تطویر مسودة 

  .القانون

 لإلرشادالعامة  اإلدارة  
، والتربیة الخاصة 

  واالدارات االخرى

2018  

  

0  

  

تضمین مشروع قانون التعلیم الفلسطیني  - 

  بموضوعات التعلیم الجامع

یحدد الفجوات القانونیة ) دراسة(بحث  إجراء - 

مع المعاھدات  نسجامالقائمة والمتعلقة باإل

  الدولیة اإلتفاقیاتو

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
الخاصة،  والتربیة

منظمات اھلیة وبرنامج 
  التاھیل المجتمعي

  دوالر 6000  19- 2018

العامة المعنیة  اإلداراتتعمیم نتائج البحث على  - 

والتعلیم بما فیھا من أقسام ذات التربیة  مدیریاتو

  عالقة ومراكز المصادر

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  الخاصة والتربیة

2019 -20    

تطویر اللوائح التنفیذیة للقانون لتحتوي  - 

ونظم تنظم عملیة التعلیم  إجراءاتعلى 

  الجامع

تطویر عالقات عمل مع دیوان التشریع ومع  - 

ى تطویر رئاسة الوزراء للعمل المشترك عل

  . ذات الصلة واللوائح التنفیذیة وتعدیل القوانین 

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  الخاصة والتربیة

2019 -20    

 األبحاثعمیم نتائج عقد لقاءات جماعیة لت - 

العامة المكونة  اإلداراتالمتعلقة بالفجوات على 

  اإلستشاري للتعلیم الجامع للفریق الفني 

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
الخاصة  والتربیة

والفریق الفني 
  االستشاري

2019 -20    

23 

 

 األبحاثعمیم نتائج عقد لقاءات جماعیة لت - 

 المتعلقة بالفجوات على المدیریات في المناطق

  )واحد في كل مدیریة(

  2019 -20    

تعاون مع بالسق الوزارة وتن 3.1

الوزارات األخرى ذات العالقة 

جتماعیة، اإل التنمیةالصحة، و(

والمواصالت،  لعمل،وا

لضمان أن تكون ) الخ...واالعالم، 

الجھود لبناء نظام تعلیمي جامع 

وصدیق للطفل شمولیة ومتعددة 

  .القطاعات

وتنفیذ الوزارات المعنیة في تطویر  إشراك - 

 خطة التعلیم الجامع

  

ات إجتماعدعوة الوزارات المعنیة للمشاركة في  - 

  الفریق الفني عندما تقتضي الحاجة

تزوید الوزارات المعنیة بالمعلومات وبنتائج  - 

ات اإللتزامالدراسات المتعلقة بالتعلیم الجامع وب

  الدولیة الفلسطینیة

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  والتربیة الخاصة 

  

2018 -19  

  

0   

  

ضمان الربط والتواصل المستمر لتعمیم  - 

على الوزارات  واألبحاثنتائج الدراسات 

  المعنیة

  

 الوزارات التي تقومالدعم ومساندة تقدیم   -

 إنسجامتطویر النظم، القوانین والبرامج لتحسین ب

النظام التعلیمي في فلسطین مع المتطلبات الدولیة 

علیھا  قة بالمعاھدات الدولیة التي وقعتالمتعل

  فلسطین

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  والتربیة الخاصة 

  

  دوالر   0  20- 2019

تعاون مع تنسق الوزارة وت 4.1

األطراف المعنیة الرئیسة في حقل 

بما یشمل األونروا، (التعلیم 

ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات 

تأسیس رؤیة  إتجاهب) المجتمع المدني

مشتركة ومنھجیات وشراكات عملیة 

 اإلستشاري فریق الفنيمن ال أعضاء إنتداب 

لتعلیم ل العمل الفنیة  مجموعة"لعضویة 

 Inclusive Education" الجامع

Thematical Group)   

  

في تطویر خطط  مجموعة التعلیم الجامع إشراك - 

عمل الوزارة المتعلقة بالتعلیم الجامع وبالتزامات 

  الدولیة فلسطین

  

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
 والتربیة الخاصة

   نظمات االھلیةوالم

  

2018  

  

 دوالر 0

  

 لإلرشادالعامة  اإلدارةالتعلیم  مجموعةعقد إجتماعات عمل دوریة لات المجموعة إجتماعبدوریة  اإللتزام - 
  والتربیة الخاصة 

2018    
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لتصمیم مبادرات التعلیم الجامع 

والصدیق للطفل وتطویر ھذه 

  .المبادرات وتطبیقھا

  .الجامع  ومتابعة تنفیذ قراراتھا

ضمان تبادل المعلومات والتقاریر مع  - 

  المؤسسات المكونة للمجموعة

التعلیم الجامع بالمعلومات  مجموعة تزوید - 

وبنتائج الدراسات المتعلقة بالتعلیم الجامع 

  ات الدولیة الفلسطینیةاإللتزاموب

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  والتربیة الخاصة 

  

  دوالر 0  2018

 مجموعة العمل الفنیةتواصل  5.1

تقدیم ب)  المجموعة( للتعلیم الجامع

التعلیم  الدعم الفني فیما یتعلق بسیاسة

الجامع، والتنسیق والتعاون مع 

الشركاء الخارجیین لتعزیز أدوارھم 

  .ومساھماتھم في تنفیذ التعلیم الجامع

تعمیم المعلومات التي جمعت سنویا عن  - 

 الفنيالفریق  أعضاءالتعلیم الجامع على 

  للتعلیم الجامع اإلستشاري

عقد جلسات عمل مشتركة ما بین الفریق الفني  - 

ومجموعة التعلیم الجامع بدایة كل عام اري اإلستش

طط ولتنسیق العمل مراجعة تنفیذ الخ تستھدف

  للسنة المقبلة

 لإلرشادالعامة  اإلدارة

  ةوالتربیة الخاص

2018  0    

مجموعة العمل الفنیة للتعلیم "تزوید  - 

بالتقاریر الصادرة عن الوزارة  "الجامع

  والتي تخص موضوعات التعلیم الجامع

العامة لإلرشاد والتربیة الخاصة  اإلدارةتقوم  - 

في ورش عمل  "مجموعة التعلیم الجامع" إشراكب

ن لتزامات فلسطیإیم ذات الصلة بقالتخطیط والت

  الدولیة وكذلك بالتعلیم الجامع

 لإلرشادالعامة  اإلدارة
  والتربیة الخاصة 

  

2018    

للفریق الفني ات دوریة إجتماععقد  - 

  التعلیم الجامعمجموعة "اإلستشاري و

والتربیة الخاصة  رشادالعامة لإل اإلدارةتعمل  - 

وبالتعاون مع مجموعة التعلیم الجامع على تجنید 

لمشاریع وبرامج التعلیم المالي والفني عم الد

  عالجام

  2018    

  اتتجاھتعزیز الفھم وتغییر اإل :الھدف الثاني

 .ات الخاصة بذلكتجاھوالتنوع في التعلیم، وعدم التمییز، وتغییر اإل رفع الوعي بأھمیة التعلیم الجامع الصدیق للطفل،. 2

  األھدافقیاس تحقیق  مؤشرات

  .)مدیریة/ 3(التي وقعت ووضعت موضع التنفیذ على مستوى المحافظات  األھلیةالعمل المشترك ما بین مدیریات التربیة والتعلیم والمجموعات المجتمعیة والمنظمات  إتفاقیاتعدد  - 

  .)مدیریة/ 3( والدولیة العاملة في حقل التعلیم الجامع الوطنیة األھلیةالعمل المركزیة التي وقعتھا وتعمل على تنفیذھا الوزارة مع المؤسسات  إتفاقیاتدد ع - 

  .عن النسبة الحالیة% 10بمعدل ) شرحتى صف عا( األساسیةنخفاض نسبة الطلبة المتسربین من المدارس في المرحلة إ - 
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 .قضایا في كل مدیریة 10سنویا بمعدل ) ة المھمشینلبضد الط(التمییز ب ة عدد القضایا التي عالجتھا مدیریات التربیة والتعلیم والمتعلقةزیاد- 

عما ھو قائم %10ین في مدارس ومراكز التربیة الخاصة بمعدل في نسبة الطلبة الملتحقین بمدارس التعلیم النظامي، ممن یواجھون صعوبات باإللتحاق في التعلیم النظامي، مقارنة بالطلبة الملتحق ارتفاع - 

  .حالیا

  .)حلقات 10تقدیم  ( تلفزیونیة حول التعلیم الجامعالذاعیة والحلقات اعدد ال - 

  

  

   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

المسؤولیة   اإللتزامالت الالزمة لتنفیذ ھذا النشاطات والتدخ  اتاإللتزام طبیقالضامنة لت اإلجراءات  فقا لوثیقة السیاسةات واإللتزام

  والتنسیق

  المیزانیة التقدیریة  التوقیت والتكرار

تؤكد ھذه السیاسة على مبدأ  1.2

عدم التمییز في التعلیم، وستعمل 

جنباً إلى جنب مع (الوزارة بفعالیة 

طراف ذات العالقة على مستوى األ

المجتمع، ومنظمات األشخاص 

ذوي اإلعاقة، ومنظمات حقوق 

على ) المرأة والطفل، وغیرھم

ات السلبیة تجاه أیة تجاھتغییر اإل

وتحدیداً الفئات  ،فئة في التعلیم

  .األكثر عرضة لإلقصاء

التوعیة المشكلة في ) فرق(فعیل لجان ت - 

تفعیل إھتمامھا التربیة والتعلیم ومدیریات 

  .بالحد من التمییز ما بین الطلبة في التعلیم

  تفعیل لجان اصدقاء الطلبة ذوي االعاقة - 

 التعلیم جھاز في العاملین لتوعیة يإرشاد دلیل أعداد - 
بما یشمل على  الجامع، حقوق الطلبة والتعلیم حول

بروتكول دمج الطلبة الذین یعانون من صعوبات في 
  لتعلیم الجامعاإللتحاق بنظام ا

  ووضع المادة على صفحة الوزارة االلكترونیة

اإلدارة العامة 

لإلرشاد والتربیة 

  الخاصة

بالتعاون مع 

منظمات اھلیة 

ومراكز متخصصة 

ومع الصحة 

  المدرسیة

  اإلرشاد التربوي

2018 -19  

  

  دوالر 5000

  

التقنیة  للجھاتالدلیل على المدیریات و وتوزیع طباعة - 
  وتفعیل استخدام دلیل الحد من العنف المعنیة

  دوالر 1000  20- 2019

، إصدار وتوزیع نشرات توعویة حول التعلیم الجامع - 
  وتنظیم لقاءات اذاعیة وتلفزیونیة

  دوالر 1000  2018

ؤسسات تنظیم وعقد حمالت توعیة بالتعاون مع م -   والنظام في المدارستفعیل لجان الحمایة  - 

، ورشة في كل مدرسة، المجتمع المدني في المدارس

  ات السلبیة تجاھتعمیق المساواة ونبذ اإلل

دوالر لكل  300  2018

  مدرسسة مستھدفة

التوعیة ولجان الحمایة والنظام ) فرق(متابعة عمل لجان  - 

لإلدارة العامة لإلرشاد والتربیة والتقریر عن ذلك 

2018 -19    
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اإلدارة العامة   ، واستخدام شاشات العرضالخاصة

لإلرشاد والتربیة 

  الخاصة

  مدیریات التربیة

المؤسسات 

  المجتمعیة واألھلیة

 قبل من سنة معمقة كل توعویة) لقاء( ورشة 2 عقد - 

 العامة اإلدارات تستھدف الجامع التعلیم مجال في خبراء

  المدیریات یريالوزارة ومدر في

دوالر  6000  20- 2019

  )ورشة/ 3000(

مع المدرسة  اتطنشا: عیضامو إدراج - 

ومع مؤسسات المجتمع وتنفیذ  األھالي

المدارس في  األھلیةنشاطات المؤسسات 

نموذج  المستخدمة في مؤشراتفي إطار ال

  تقیم المدارس) نظام(

دف الفریق ھتستمركزیة ورش عمل تدریبیة   4عقد  -

ومشرفي التربیة الخاصة ومرشدي اإلستشاري الفني 

رفھم في مفاھیم وتطبیقات التعلیم التعلیم الجامع لتجدید معا

  الجامع

دوالر  4000 -   20- 2019

دوالر لكل  1000(

  )ورشة

واالنشطة الالمنھجیة مساندة ودعم المبادرات المحلیة  - 

تجاه الفئات المعرضة ز یالموجھة للتوعیة وعدم التمی

لإلقصاء والتھمیش، والتي تستھدف األھالي والمؤسسات 

  )نشاط /كل مدرسة(المجتمعیة 

دوالر كل  200  19- 2018

  نشاط

تتعاون الوزارة مع الشركاء  2.2

من المجتمع المدني والمنظمات غیر 

الحكومیة المحلیة والدولیة 

ومنظمات األمم المتحدة لرفع 

الوعي بأھمیة التعلیم الجامع 

والصدیق للطفل لدى الطلبة 

واألھالي والمجتمع المحلي عبر 

في  أدائھملة مدراء المدارس حول ءمسا - 

المنظمات مع و األھلمجال العالقة مع 

  وإعتباره مؤشر للتقییمالمجتمعیة 

 لألھلعقد ورشة عمل تعریفیة بالتعلیم الجامع  - 

وللمؤسسات المجتمعیة في كل مدرسة فلسطینیة والتقریر 

 لإلرشادالعامة  دارةلإلذلك للمدیریات ومن ثم عن 

  )مدرسة من كل خمسة( والتربیة الخاصة

اإلدارة العامة 

لإلرشاد والتربیة 

  الخاصة

وزارة الصحة 

التأھیل المبني على 

  المحتمع

  من میزانیة المدرسة  19- 2018

  

 اإللتزاملة مدراء المدارس حول مساء - 

 ھلیةاألبتنفیذ برامج ونشاطات المؤسسات 

تدخل مشتركة مع المؤسسات ومشاریع تطویر برامج  - 

  المانحة والعاملة في مجال التعلیم الجامع 

2018    
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 ورش العمل ووسائل اإلعالم

وحمالت التوعیة العامة، على 

  .المستویین المحلي والوطني

والدولیة في المدارس الموجھة لتوعیة 

  وذویھم بموضوعات التعلیم الجامع الطلبة

والدولیة العاملة في مجال  األھلیةتشجیع المؤسسات  - 

في المدارس وتسھیل فرص التعلیم الجامع لتنفیذ برامجھا 

  اإلیھوصولھا 

2018    

 مدراء تستھدف عام كل بدایة توجیھ عقد جلسات - 

العمل على تبني وتنفیذ برامج وإللزامھم المدارس لتوجیھم 

  والدولیة األھلیةالمشترك مع المؤسسات 

2019 -20  -   

الفرصة وبتعمیم  بإتاحةالوزارة لتزام أ - 

  لتعلیم الجامعالتجارب الناجحة في مجال ا

واحد على مستوى ) ملتقى تربوي(، عقد مؤتمرات - 

ستعراض إالتعلیم الجامع و برنامجلطرح المدیریة، 

  في ھذا المجال نجازات والنتائجاإل

  دوالر 1140  20- 2019

  شخص 60ل 

واحد في الضفة واخر ( یندراسی ینوطنیعقد مؤتمرین  - 

تعراض سإالتعلیم الجامع و برنامجلطرح ) في غزة

نجازات والنتائج  التي حققتھا والصعوبات التي واجھتھا اإل

  الوزارة في ھذا المجال

 1820بواقع ( 3640  20- 2019

 60ل  دوالر 

  )شخص

تنظیم وتنفیذ زیارات تبادل المعرفة مع اصحاب  - 

  OSCIالتجارب 

  تجنید الدعم  20- 2019

ل وسائعلى  نتائج تنفیذ خطة التعلیم الجامععرض  - 

  اإلعالم

2018    
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المشاركة في النشاطات العامة وطرح موضوع التعلیم  - 

  مدیریةكل  مع مرة واحدة سنویا فيالجا

  2018    

 

  تعزیز الوصول إلى التعلیم للجمیع :الھدف الثالث

نتظام في المدرسة ات والسیاسات والممارسات والموارد التي تمنع بعض الطلبة من اإلتجاھلبیئة واإلإلزالة العقبات في االتعلیمي زیادة الوصول إلى التعلیم للجمیع عن طریق إحداث تغییرات في النظام . 3

  .المحلیة مع أقرانھم

  

  مؤشرات قیاس تحقیق الھدف

  .لي المتسربینجماإسنویا من % 2بمعدل   )، او صعوبات اخرىأسریةالعمل، الزواج، مشاكل (قتصادیة إیة وإجتماع ألسبابتراجع في نسبة المتسربین  - 

 .سنویا من العدد الحالي% 2بمعدل  ولمراكز التعلیم المھني الشبیبةعدد الطلبة المتوجھین لمراكز رعایة  نسبة زیادة - 

 .لكل مرشد طلبة 3بمعدل  ممن یتغیبون مرشدي المدارسمن قبل ین ابععدد الطلبة المتزیادة  - 

  .ل وصول الطلبة للمدارس ومشاركتھم في العملیة التعلیمیةالتي صدرت حو) تقریر سنویا 2(التقاریر الدوریة  - 

   .سنویا% 5بنسبة ) المواد التعلیمیة والمواد المساعدة(زیادة عدد الطلبة المسنفیدین من الموارد الخاصة - 

  )ة والالمنھجیةاالنشطة اللصفی( .سنویا في كل مدیریة %10زیادة عدد المشاركین في النشاطات الخاصة بالنعلیم الجامع بمعدل  - 

  .سنویا% 10زیادة نسبة المدارس الموائمة  - 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

ات وفقا لوثیقة اإللتزام

  السیاسة

المسؤولیة   اإللتزاملتنفیذ ھذا  النشاطات والتدخالت الالزمة  اتاإللتزام طبیقالضامنة لت اإلجراءات

  والتنسیق

التوقیت 

  والتكرار

  المیزانیة التقدیریة

تقر الوزارة وتلتزم  1.3

بمسؤولیتھا إلتاحة وصول 

جمیع الطلبة إلى التعلیم كحق 

أساسي من حقوق اإلنسان وفق 

  .القانون

تطویر تعریف واضح للتسرب وتصنیفھ  - 

ھوم النظر في مف إعادةفئات بحیث تتم  إلى

 أیاموصول  إعتبارالتسرب من المدارس و

یوم في الفصل الدراسي  15 إلجماليالتغیب 

یب من المتغوالمتسرب  لمتابعة كإنذارالواحد 

  قبل المرشدین في المدرسة 

تتابع المدیریات سجالت حضور وغیاب الطلبة من خالل  - 

  تقاریر المدارس

  

العامة  اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  دارةاإل
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
  .التربوي

  المنظمات االھلیة

2018  

  

 دوالر  0

  

عدم التسجیل  أوغیاب متواصل  أومتابعة كل حالة تسرب  - 

وره یكتب تقاریر للمدیریة من قبل مرشد المدرسة والذي بد

  عن ذلك

-     
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دمة تلتزم الوزارة بتطویر النماذج المستخ - 

لجمع المعلومات من المدارس لتشمل الطلبة 

 أو یوما و 15المتغیبین لما یزید عن 

ات الفصلیة في متحانالمعتكفین عند تقدیم اإل

 أوالفصل الدراسي الواحد، وبما یظھر دوافع 

  التغیب أسباب

تنظیم وتنفیذ نشاطات لتفعیل تبادل الخبرات في مجال  - 

OSCI  

  تجنید االموال  19- 2018

نقطاع عن عن التغیب واإلنماذج لجمع المعلومات تطویر  - 

القرار على مستوى المركز  ألصحاب وإیصالھالتعلیم 

  ةوالمدیری

2019 -20    

كل فصل ( جمع المعلومات بشكل دوري - 

ھذه  وإظھار وأسبابھعن التغیب  )دراسي

في ) وأسبابھالتغیب  أیامعدد (مات والمعل

 وإیصالریة تقریر المدرسة ومن ثم المدی

 القرار ونشر ألصحابھذه المعلومات 

  المعلومات

 ینتغیبمال الطلبةتطویر تقریر فصلي تحلیلي عن  - 

لقرار على ا ألصحاب وإیصالھعن التعلیم  ینعنقطموال

  ونشرهة مستوى المركز والمدیری

2019 -20    

 الءإیتكفل الوزارة أن یتم  2.3

ھتمام خاص للتأكد من أن إ

بالتعلیم  اقاإللتحإجراءات 

تعزز وتتیح الوصول إلى 

التعلیم للفئات األكثر عرضة 

یة جتماعاإل تنمیةإعتماد قوائم وزارة ال - 

 طلبةیة ومتابعة التحاق جتماعللحاالت اإل

 م التعلیمبالمدارس ومشاركتھ األسرھذه 

  )وكذلك الصحة واالسرى(

كل من الشمال،  واحدة على مستوى(ورشة عمل  4عقد  - 

رشدي التعلیم الجامع ن ومیاریدلإل) الوسط الجنوب وغزة

 ینعمتنمال الطلبةلتحدید ومعلني غرف المصادر 

التعلیم لتحلیل المفاھیم  ونلكمی الذین الو ینتسربلموا

  معالجة الوتدارس سبل 

لعامة ا اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

 1600(دوالر  6400  20- 2019

دوالر لكل ورشة 

  )منطقة
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للتھمیش واإلقصاء، سواًء 

بسبب الظروف السیاسیة أو 

قتصادي أو الوضع اإل

  .ي أو اإلعاقةجتماعاإل

رات القائمة في مجال ضمان ثغخطة عمل لسد التطویر  - 

 أوس ومواجھة عملیة التسرب مدارفي ال طلبةالتحاق لإ

  متناع عن المشاركةاإل

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
  .التربوي

  المدارس

المنظمات االھلیة 
وبرنامج 
التاھیل 

 المجتمعي

  

2019 -20    

متابعة التقاریر والمراجعات التي تقوم بھا  - 

رب الطلبة ھالوزارة والمتعلقة بغیاب وت

تخاذ إوأكادیمیة وتربویة ووضع خطط 

المرشد التربوي (لمعالجتھا   اإلجراءات

  )والتعلیم الجامع

من قبل ) تنظیم حمایة أومواصالت ( مواءماتلتقدیم ا - 

المدارس وبالتعاون مع الھیئات والسلطات المحلیة 

لمجموعات الطلبة التي تواجھ موانع في الوصول 

ي إجتماعجیوسیاسي، (والمشاركة في عملیة التعلیم 

  )قتصاديإو

2018  

  

  تجنید االموال

طلبة غیر المشمولة في قوائم متابعة ال - 

، 14ام الفئات مثلة أرقأ(یة  جتماعإلا التنمیة

16 ،17 ،18 /24(  

مجموعة ورش مع المحافظة  أوعمل مركزیة  لقاءاتعقد  - 

والمؤسسات المحلیة المعنیة على مستوى كل مدیریة 

لتدارس مشاكل وصول الفئات المھمشة المختلفة، وفقا 

من قرى  طلبةال أوالبدو  أبناء(، أعالهللتصنیف الوارد 

المجمعات السكنیة التي یعیق جدار الفصل  أونائیة، 

التي  األسرالمجموعات من  أوالعنصري والحواجز تنقلھا 

) لمجموعات التي تتعرض للعنفا أویة إجتماعتعتبر حاالت 

  امي والمشاركة في عملیة التعلیم للتعلیم النظ

2019 -20  0   

تطویر خطة تدخل على مستوى المحافظة بمشاركة كافة  - 

ذات الصلة ورصد وتجنید ما یلزم ھذه الخطة من  فطرااأل

  معاني ومتابعة تنفیذ الخطة

2019 -20  0  

  تجنید الدعم  2018في صعوبة طلبة الذین یواجھون لل مواءماتتقدیم  - تسھیل ومرونة تسجیل الطلبة والذین  - 
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إختیار یعانون من صعوبة الوصول للتعلم و

  .نسب لھم بغض النظر عن الجنساأل

بالمدارس القریبة منھم بغض  اقاإللتحلتسجیل والوصول ل

  .النظر عن الجنس

توفر الوزارة السبل  3.3

الالزمة لتمكین  مواءماتوال

جمیع الطلبة من الوصول إلى 

التعلیم في نطاق نظام التعلیم 

العام، بغض النظر عن التنوع 

في قدراتھم وأسالیب تعلمھم أو 

ھم ألشكال أخرى من إحتیاج

  .الدعم

والمعلمین  تربوینمنح المرشدین ال - 

في المدارس المسؤولین عن التعلیم الجامع 

لرصد والتعامل مع ) تفریغ(الوقت الكافي 

في النظام التعلیمي  ونال یلتحقالطلبة الذین 

  یتوقفون عن المشاركة فیھ   أو

التواصل المستمر مع مكاتب المحافظات المعنیة بعمالة  - 

 كشوفیة وطلب جتماعاإل نمیةتومع مدیریات ال طلبةال

 ھاطلبتیعتبر  أویة إجتماعسر تعتبر حاالت أالطلبة من 

  متسربون

العامة  اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
، التربوي

اإلدارة العامة 
التاھیل ، لالبینة

، التربوي
االنشطة 
الطالبیة 

  وزارة التنمیةو

2018    

و المنع أدراج عملیات  العجز او االخفاق إ - 

و المشاركة أ اإللتحاقالتي تواجھ الطلبة من 

في عملیة التعلیم لموانع  ستمرارواإل

یة في إجتماع أوقتصادیة إ أوجیوسیاسیة 

  اریر الفصلیة للمدارس والمدیریاتالتق

لمصادر مراكز ا وتخصیص موازنة النشاء تعمیم تجربة - 

  ي كل مدیریةف

2018 -19    

من  للتأكد دوریة متابعةمراجعة مؤشرات موائمة االبنیة و - 

الحكومیة ، الخاصة، (  البنیة التحتیة لكافة المدارس مواءمة

 أیةستقبال كافة الطلبة بغض النظر عن إل )الوكالة

  اتإحتیاج أوخصوصیات 

تجنید اموال من   2018

 الجھات المختصة

  

الوكالة مدارس ام المؤسسات الخاصة ولزإ - 

ببناء مدارس متوائمة مع سیاسة التعلیم 

  الجامع ومدارس صدیقة للطفل

الحد الرقابة على ابنیة المدارس والتاكد من انھا تراعي  - 

ضافة الى دنى من المساحات المخصصة لكل طالب باإلاأل

  .اإلعاقةستقبال ذوي ھیلھا إلأالخدمات والمرافق وت

2018 -19  

فرز الطلبة حسب تنوع قدراتھم مواھبھم  - 

  وتخصیص أنشطة تتالئم معھم

عقد دورات تدریبیة لمدراء المدارس لبناء قدراتھم في  - 

  الفردیة للطلبة  اإلحتیاجاتالتعامل مع 

دوالر لكل یوم  440  19- 2018

  تدریبي محلي

 المشاركة یعزز وترفیھیة ریاضیة أنشطة دلیل اعداد -   

  أحدا تستثني ال التي الشاملة

  دوالر 5000  20- 2019
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لمعلم المسؤول عن التعلیم تفریغ جزئي ل - 

للتعامل مع كافة الحاالت الفردیة ذات  الجامع

الصلة بوصول الطلبة للتعلیم والمشاركة في 

  العملیة التعلیمیة

جم التعلیم الجامع ینس م المسؤول عنعلللم تخصیص وقت - 

  ابعھممع عدد الطلبة الذین یت

2019 -20  -   

للطلبة  موائمة انظمة وتعلیمات تتیح - 

االثراء ( فقیاأو أبین التقدم عمودیا والموھ

  )والتسریع

اعداد دلیل جمع وادراة المعلومات عن الطلبة الموھوبین  - 

  وتعمیم الدلیل

  دوالر 8000  20- 2019

تواصل الوزارة تطویر  4.3

طرق وآلیات عملیة للتعرف 

ذین لدیھم إلى الطلبة ال

ات محددة من ناحیة إحتیاج

الوصول والتعلم، وأولئك األكثر 

عرضة لإلقصاء، للتأكد من 

أنھم یصلون إلى التعلیم 

ویشاركون فیھ، وسیبني ھذا 

الجھد على خبرات المبادرات 

الحكومیة وغیر الحكومیة 

  .القائمة

 أوالعجز  الطلبة الذین یواجھونرصد  - 

المشاركة  أو اقاإللتحالمنع من  أو اإلخفاق

في عملیة التعلیم لموانع  ستمرارواإل

  یةإجتماع أوقتصادیة إ أوجیوسیاسیة 

 وأسالیبتطویر دلیل عمل یحتوي على طرق والیات  - 

التعرف على والتعامل مع الطلبة الذین یعانون من الوصول 

  والمشاركة في العملیة التعلیمیة إلى

العامة  اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
 .التربوي

  

  دوالر 6000  20- 2019

دورات تدریبیة تستھدف بناء قدرات مرشدي  4عقد  - 

عرضة  األكثرالتعلیم الجامع في مجال التعامل مع الطلبة 

  من العملیة التعلیمیةوالتھمیش  لإلقصاء

2019 -20  

  

الر دو 440( 1760

  )لكل یوم تدریبي

المصادر  مراكزمن وقت وقدرات  جزءتخصیص  - 

من العملیة  لإلقصاءعرضة  األكثرللتعامل مع الطلبة 

  التعلیمیة

  دوالر 0  2018

  

الطلبة تطویر منھجیات وخطط التدخل مع  - 

في الوصول والمشاركة في  ونعجزالذین ی

مؤشرات خاصة في  وإدراجعملیة التعلیم، 

  ذلكالمدیریات عن  تقاریر

عقد دورة تدریبیة في كل مدیریة لتدریب المرشدین  - 

ومعلمي  المعلم المسؤول عن التعلیم الجامعو تربوینال

 األكثرفي المدارس على التعامل مع الطلبة غرف المصادر 

  من العملیة التعلیمیة لإلقصاءعرضة 

دوالر  440كل دورة   20- 2019

  للیوم الواحد
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 الطاقمارة قیام تكفل الوز 5.3

المتوافرة حالیاً في كل مدیریة 

ضمن برنامج التعلیم الجامع 

الحالي بتعزیز سیاسة التعلیم 

الجامع ومتابعتھا وتقییم تنفیذھا، 

بما یشمل متابعة إتاحة الوصول 

  .للجمیع

بتوفیر بناء القدرات والتدریب  اإللتزام - 

لمرشدي التعلیم الجامع ولمدراء المدیریات 

ل التعلیم الجامع والمشاركة والحق في مجا

  في التعلیم

  

  

عقد جلسات عمل مشتركة ما بین الفریق الفني  - 

ومجموعة التعلیم الجامع تستھدف مفاھیم عملیة االستشاري 

والمشاركة في عملیة التعلیم وتطویر خطط  اإللتحاق

  ومتابعة عملیة المشاركة في التعلیم اإللتحاقمراجعة عملیة 

امة الع اإلدارة
 رشادلإل

والتربیة 
  .الخاصة

العامة  اإلدارة
  .للتعلیم العام

  المنظمات االھلیة

مراطز 

التدریب 

ومؤسسات 

التربیة 

  الخاصة

  دوالر 0  2018

تفعیل مشاركة مؤسسات المجتمع المحلیة في ل نشاطات - 

ركة في الحیاة في عملیة التعلیم والمشا اإللتحاقمتابعة 

  المدرسیة

 دوالر  0  2018

  

دراج نشاطات التعلیم الجامع في خطة إ - 

ن وكذلك في خطة التربوییعمل المرشدین 

   عمل المدیریات

عقد لقاءات ما بین مدراء المدارس ومدراء مدیریات  - 

التربیة والمؤسسات المجتمعیة لتجنید المصادر المجتمعیة 

مساندة و أدواتات الطلبة من إحتیاجالالزمة لتوفیر 

  في عملیة التعلیملتحاق والمشاركة لإل

  دوالر  0  2018

  ضمان المشاركة والتحصیل للجمیع :الھدف الرابع

 نھج عمل یتمحور حول الطفل، وتطویر مناھج مرنة ومواد تعلیمیة إستخدامي واألكادیمي من خالل جتماع، وتحسین مخرجات تعلمھم اإلوالتعلیم زیادة المشاركة الفعالة لجمیع الطلبة في عملیة التعلم. 4

 .الفردیة للمتعلمین اإلحتیاجاتوتدریسیة وآلیات تقییم یمكن مالءمتھا حسب 

  مؤشرات قیاس تحقیق الھدف

   .، في عملیة التعلیمواألكادیمیةیة جتماعدلة العمل التي طورت، والمتمحورة حول الطفل والموجھة لتحسین مخرجات التعلیم اإلأم استخدإ - 

  .المحددة للطلبة في غرفھم الصفیة اإلحتیاجاتالمنھاج حسب  مواءمةعلى  یعملونة المعلمین الذین زیادة نسب - 

 .األكادیمیةنجازات اإل إلى إضافةیة وبناء المھارات الحیاتیة جتماعالمجاالت اإل تتضمننجازات الطلبة المؤشرات السنویة لقیاس ا - 

  .كجزء مكون للتعلیم الجامعتصبح مبینة و ، الفردیة والجماعیة،نماذج التقیم المستخدمة في تقیم الطلبةتحدیث  - 

  .متحان سنویاالطلبة المتقدمین لإل إجماليمن % 10ما دون  إلى) الوزاري متحاناإل أداءالطلبة الذین یخفقون في (المقنعة  األمیةتراجع نسبة  - 

  .سنویا% 10المختلفین بنسبة للطلبة  فروق الفردیةحتیاجات ال الوسائل التعلیمیة التي تلبي ا زیادة في انتاج واستخدام - 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

 طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اتاإللتزام

لیة المسؤو  :اإللتزامالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا 

  والتنسیق

  المیزانیة التقدیریة  التوقیت والتكرار

ستواصل الوزارة تعزیز عملیة  1.4

المتمحورة حول الطفل  األسالیبتطویر 

عبر جمیع مستویات نظام التعلیم العام، 

كوسیلة رئیسة لیصبح التعلیم أكثر ترحیباً 

ات إحتیاجوأكثر قدرة على التكیف مع 

بة، وتمكین التعلم الفردیة لكل طالب وطال

كل طالب وطالبة من تطویر مھاراتھما 

  .وكفاءاتھما

المعلمین  بتشجیع اإللتزام - 

 إجراءعلى والمشرفین والمرشدین 

البحوث والدراسات في مجال 

 األسالیبوتحسین نوعیة التعلیم 

  المتمحورة حول الطفل

  

 في بالتعلیم الجامع  متعلقة تخصصات تطویر - 

 اإلحتیاجات المعلمین، ولتلبیة لتأھیل الوطنیة  الجامعات

صعوبات التعلم، (المختلفة لمختلف الطلبة  التعلیمیة

 .)والتعلیم الجامعالتربیة الخاصة، 

العامة  اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
 .التربوي

العامة  اإلدارة
للقیاس والتقویم 

  .اتمتحانواإل

 دوالر 5000  19- 2018

  

قرار نظام تحفیزي لدعم إ - 

المبادرات الریادیة قي مجال 

البحوث والدراسات الموجھة 

لتحسین نوعیة التعلیم والموجھة 

المتمحورة حول  األسالیبلتطویر 

  الطفل

) سیمینار(ورشة عمل دراسیة تحلیلیة  2عقد  - 

لیم المتمحورة حول التع أسالیبمتخصصة في تطویر 

الفریق الفني اإلستشاري، مشرفي التربیة (الطفل 

  )الخاصة ومرشدي التعلیم الجامع

دوالر  1600  2020

لكل سیمنار   800(

اذا كان المحاضر 

  محلي

العامة  اإلداراتنشر وتعمیم نتائج ورش العمل على  - 

  وعلى المدیریات

2020    
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ع یتخصیص میزانیات لتشج - 

ات الموجھة لجعل وتبني المبادر

التعلیم أكثر ترحیباً وأكثر قدرة على 

ات التعلم الفردیة إحتیاجالتكیف مع 

  لكل طالب وطالبة

تطویر مقترحات مشاریع وفتح المجال امام مقترحات  - 

  المدیریات

    2018  الجامعات

تطویر نظام تحفیزي یشجع  - 

التعلیم  أسالیبالمعلمین على تبني 

  لوالمتمحورة حول الطف اإلبداعیة

ترجمة وتعمیم نتائج الدراسات والبحوث الدولیة  - 

التعلیمیة المتمحورة حول  األسالیبالممیزة في مجال 

  الطفل والموجھة لتحسین نوعیة التعلیم

  دوالر 6000   20- 2019

ستكفل خطة الوزارة لتطویر المناھج  2.4

العمل على تطویر المناھج  إستمرار

ة التعلیمیة بحیث تكون مرنة ومستجیب

ات الطلبة ذوي القدرات حتیاجإل

ویتمثل . والمھارات والكفاءات المختلفة

الھدف النھائي في أن یملك المعلمون 

المنھاج حسب  مالئمةالحریة والقدرة على 

المحددة للطلبة في غرفھم  اإلحتیاجات

  .الصفیة

فریق وطني لمراجعة  لتشكی  - 

المناھج من منظور سیاسة التعلیم 

مندوب  إعتماد: بما یشمل الجامع

الدراسیة للعمل  المناھج مركز عن

للتعلیم  اإلستشاريمع الفریق الفني 

وآخر للعمل مع فریق  الجامع

  مراجعة المناھج

وعقد  الخاصة بالقریق تطویر الشروط المرجعیة - 

  لقاءات دوریة للفریق

العامة  اإلدارة

 رشادلإل

والتربیة 

  .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
 .التربوي

العامة  اإلدارة
للقیاس والتقویم 

 .اتمتحانواإل

2018  

  

  

رصد وتخصیص المیزانیات  - 

والدراسات  األبحاثلتمویل 

  الخاصة بتحلیل ومراجعة المناھج

  

) سیمینار(ورش عمل دراسیة تحلیلیة  4عقد  - 

الفریق ( اھج التعلیميمتخصصة في تحلیل وتطویر المن

  )الفني مع مجموعة من المعلمین

  دوالر 6000  2020

دراسات تحلیلیة حول المناھج  إجراءتشجیع وتمویل  - 

من قبل دارسي الماجستیر وتعمیم نتائج الدراسات 

  الممیزة منھا

  دراسات سنویا 3

2020  

دوالر  3000

لكل  1000(

  )دراسة
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لمناھج الدراسیة وبما مراجعات فنیة مختصة ل إجراء - 

من منظور التعلیم الجامع  واإلخراجیشمل المضمون 

المتنوعة والمختلفة للطلبة، من  اإلحتیاجاتمع  ولتتالءم

ومشاركة الفریق  وبإشرافقبل خبراء في ھذا المجال 

 اإلستشاريالوطني لتطویر المناھج والفریق الفني 

  .ھابالتوازي مع العمل على تطویر ،للتعلیم الجامع

دوالر لكل  2000  20- 2019  .مركز المناھج

  مراجعة

العربیة  مواءمةتنظیم زیارات عمل لالطالع على ال - 

  والدولیة

  تجنید الدعم  2018

  تجنید الدعم  2018  بالوسائل التعلیمیة المناسبة ستزوید المدار -   توفیر الوسائل واألدوات التعلیمیة  - 

 تطور الوزارة نظاماً لتقییم تعلم الطلبة 3.4

لتزامھا بتعلیم جامع وصدیق إینسجم مع 

ات متحانسیكون نظام التقییم واإل. للطفل

مرناً بحیث یتیح تقییم أداء جمیع الطلبة 

ات متحانلیس على أساس األداء في اإل

النھائیة فقط، بل من خالل المتابعة 

المستمرة لعملیة التقدم في التعلیم 

ات متحانوحیثما ستستخدم اإل. والتحصیل

ائیة، سیتبع النظام بروتوكوالت النھ

محتوى وأسالیب  لمالئمةواضحة 

 اإلحتیاجاتو الئممتحانات بما یتاإل

المحددة للطلبة كما ھي موثقة في خطط 

تلتزم الوزارة بتشكیل فریق  - 

وطني لمراجعة وتطویر نظم، 

تنسق تقییم الطلبة،  وأسالیب أدوات

عامة للقیاس والتقویم ال اإلدارة

  الفریق أعمال

تطویر الشروط المرجعیة وعقد اجتماعات دوریة 

  للفریق

العامة  اإلدارة
 رشادلإل

والتربیة 
   .الخاصة

العامة  اإلدارة
للتخطیط 
والتطویر 

 .التربوي

العامة  اإلدارة
للقیاس والتقویم 

 .اتمتحانواإل

  .مركز المناھج

  دوالر  0  2018

میزانیات تخصص الوزارة ال - 

 واألبحاثالالزمة لتمویل الدراسة 

تحلیل وتقییم وتطویر نظم  الموجھة

  تقییم الطلبة الوطنیة والعالمیة

  

 أنظمةجراء دراسات تربویة مختصة لمراجعة وتقییم إ - 

 بإشرافمقارنة  وأخرىتقییم الطلبة المستخدمة وطنیا 

  للتعلیم الجامع اإلستشاريومشاركة الفریق الفني 

2019 -20  

  

  دوالر 6000

    20- 2019  للمعنیین وإیصالھاتعمیم نتائج الدراسات  - 

 إعتمادتلتزم الوزارة بتطویر و - 

بروتوكوالت خاصة بتطویر 

تكون  إنات تضمن متحاناإل

ات یضمن متحانكول وضع اإلقرار بروتاتطویر و - 

لكافة  تنفیذھا یتم التي الوزاریة اتمتحاناإل مواءمة

 الذین یواجھون الطلبة لمتطلبات بما في ذلك الطلبة

  دوالر 3000  20- 2019
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ات متحسسة لموضوعات متحاناإل  .التعلیم الفردیة الخاصة بكل منھم

ة وللطلبة الذین الجامعالتعلیم 

یواجھون صعوبات في المشاركة 

یل دل( في العملیة التعلیمیة

  )مواءماتال

اركة في عملیة التعلیم والمش اإللتحاقفي  الصعوبات

  النظامي

تنسجم مع سیاسة  مع انظمة طلبةلتقییم ال اعداد دلیل - 

تكون جزءا من االستراتیجیة الوطنیة و التعلیم الجامع

  )دلیل الموائمات( للتقویم التربوي

  دوالر 6000  2018

تنظیم وتنفیذ دورة تدریبیة متقدمة على منھجیات  - 

وأدوات التقییم المعاصرة تستھدف اإلدارة العامة للقیاس 

التعلیم  مرشديالخاصة وبیة ، مشرفي التروالتقویم

  الجامع 

دوالر لكل   1000  20- 2019

  یوم تدریبي

 

 الفردیة من خالل نھج ثنائي المسار اتحتیاجاإلتقدیم الدعم حسب  :الھدف الخامس

الفردیة، للفئات األكثر عرضة لخطر اإلقصاء من نظام  اإلحتیاجاتالمصمم حسب  المسار یسعى إلدخال تغییرات في النظام ویقدم الدعم، 15التمسك بالحقوق المتكافئة في التعلیم من خالل تطویر نھج ثنائي. 5

  .التعلیم أو داخلھ

 مؤشرات قیاس تحقیق الھدف

  . الفردیة وتیسیر مشاركتھم وتحصیلھم في نطاق مدارسھم المحلیة العامة اإلحتیاجاتمن الطلبة یتلقون الدعم النوعي الموجھ لتلبیة % 20 - 

  .ي والتعلیمي وفقا لتقاریر المدارسجتماعاإل -یحصلون على خدمات الدعم الصحي والتأھیلي والنفسي ةطلبمن ال% 20 - 

التعلیم ومشاركتھ وتحصیلھ التعلیمیة للطلبة تطور وفقا لھا خطط تعلیمیة فردیة تبین الدعم المحدد الذي یحتاجھ الطالب لضمان وصولھ إلى  اإلحتیاجاتوجود نظام فاعل لدعم الطلبة یعمل على تقییم وتحدید  - 

  .فیھ في نطاق مدرستھ العامة المحلیة

                                                             
15
لبة األكثر عرضة لإلقصاء ویحتاجون یجري فیھ تقدیم الخدمات والمساندة للطالمقصود بالنھج ثنائي المسار ھو العمل في خطین متوازیین في نفس الوقت، على تغییر وتطویر النظام التعلیمي برمتھ في نفس الوقت الذي  

 .المساندة
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 .وجود مراكز مصادر للتعلیم الجامع فاعلة في كل مدیریة - 

 .خطط التعلیم الفردیةالعمل فیھا وفق  ريیجمن المدارس % 50 - 

  .اتھم الفردیةإحتیاجھم وعن والذین یتم تقییم لإلقصاءوجود قاعدة بیانات فعالة توفر المعلومات عن الطلبة المعرضین  - 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

المسؤولیة   النشاطات  اتاإللتزام طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  والتنسیق

التوقیت 

  والتكرار

المیزانیة 

  لتقدیریةا

تدرك الوزارة أن التعلیم الجامع یتطلب  1.5

معالجة ) أ: (بذل الجھود للعمل الجماعي على

األسباب الموجودة في النظام التي تدفع إلى 

،  16إقصاء بعض الطلبة من النظام أو داخلھ

 اإلحتیاجاتوتقدیم الدعم الموجھ لتلبیة ) ب(

الفردیة للطلبة األكثر عرضة لإلقصاء وتیسیر 

مشاركتھم وتحصیلھم في نطاق مدارسھم 

  . المحلیة العامة

تلتزم الوزارة بالعمل على تحلیل كافة  - 

المتعلقة بالتعلیم الجامع  األنظمةجوانب 

  یھاوتحدید الفجوات الموجودة ف

المسوح والدراسات التي تبین درجة جاھزیة  إجراء - 

 النظم المعمول بھا للتعلیم الجامع

العامة  اإلدارة
 شادرلإل

والتربیة 
   .الخاصة

للتخطیط 
والتطویر 

 .التربوي

للصحة 
 .المدرسیة

شراف لإل
والتأھیل 
 .التربوي

للقیاس  
  والتقویم 

  دوالر 5000 -   20- 2019

تحدید موضوعات ومجاالت الدعم التي یحتاجھا الطلبة  - 

لتحاقھم في إموانع تعیق من  أوالذین یواجھون صعوبات 

  فیھاشتراكھم إعملیة التعلیم و

تجنید االموال من   2018

  الجھات المعنیة

تلتزم الوزارة بتطویر عالقات تعاون  - 

لتوفیر الخدمات  ذات العالقةمع الجھات 

  .المختلفة للطلبة

للطلبة األكثر عرضة توفیر الموارد الالزمة لتقدیم الدعم  - 

لإلقصاء وتیسیر مشاركتھم وتحصیلھم في نطاق مدارسھم 

  .المحلیة العامة

  تجنید االموال   2018

تواصل الوزارة تطویر خدمات الدعم  2.5

ي جتماعاإل - الصحي والتأھیلي والنفسي

دعم اإلحتیاجات " مسار"ضمن  ،والتعلیمي

بحیث تتوافر لجمیع الطلبة  الفردیة للطلبة،

 إتفاقیاتتعمل المدیریات على توقیع  - 

مع مؤسسات المجتمع المدني تفاھم 

المعنیة الھیئات  الوزارات/ المحلیة

المحلیة ومكاتب المحافظات لتنظیم تلقي 

الدعم  إلىجمع المعلومات عن الطلبة الذین یحتاجون  - 

   في قاعدة البیانات وإدراجھا

العامة  اإلدارة
 رشادلإل

والتربیة 
، الخاصة

التعلیم العام، 
لصحة ا

  دوالر  0  19- 2018

تفاھم وعمل مشترك مع المؤسسات  إتفاقیاتتطویر  - 

 - لتوفیر الدعم الصحي والتأھیلي والنفسي واألھلیةالمحلیة 

2018 -19    

                                                             
16
  .لكافي للمعلمین، الخمثل عدم مرونة المناھج ونظم االمتحانات، وعدم تیسر البنیة التحتیة، وضعف نوعیة أسالیب ومواد التعلیم والتعلم، وعدم توفر التدریب ا 
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الذین بحاجة لھا، وسیتم تطویر ھذه الخدمات 

من خالل شراكات مع المؤسسات المحلیة 

ذات العالقة، ومع مرافق التربیة والدولیة 

الخاصة القائمة، ومع المجتمع المحلي وأولیاء 

  .األمور

مؤشر عدد الطلبة الذین  بإدراج اإللتزام

یحصلون على خدمات الدعم الصحي 

ي والتعلیمي في جتماعاإل - والتأھیلي والنفسي

  تقاریر المدارس الفصلیة

    .یةالمدرس (Visio)مثل  التعلیميي وجتماعاإل  الطلبة للخدمات

مؤشر عدد  بإدراجتلتزم الوزارة   - 

الطلبة الذین یحصلون على خدمات 

 - النفسيالدعم الصحي والتأھیلي و

ي والتعلیمي في تقاریر جتماعاإل

المدارس الفصلیة، وفي تقریر المدیریة 

 رشادلإلالعامة  اإلدارةومن ثم في تقریر 

  .والتربیة الخاصة

الدعم الصحي برتوكول ینظم عملیة تحدید خدمات  اعداد - 

یاخذ باالعتبار  ي والتعلیميجتماعاإل - والتأھیلي والنفسي

  نظام التحویل

2019 -20  

  

 دوالر 1000

  

الخدمات والدعم الصحي والتأھیلي  تقدیمتنظیم عملیة  - 

  للطلبة ي والتعلیميجتماعاإل -والنفسي

2019 -20    

تطور الوزارة نظاماً لتقییم وتحدید  3.5

التعلیمیة للطلبة ولوضع خطط  اإلحتیاجات

تعلیمیة فردیة تبین الدعم المحدد الذي یحتاجھ 

علیم ومشاركتھ الطالب لضمان وصولھ إلى الت

في نطاق مدرستھ العامة وتحصیلھ فیھ 

یستخدم ھذا النظام لدعم أي طلبة . المحلیة

ات تعلیمیة محددة، ولكنھ سیكون إحتیاجلدیھم 

) نخراطإ(مفیداً بشكل خاص لدعم شمول 

الطلبة ذوي اإلعاقات ومشاركتھم في مدارسھم 

) نظمةأ(ر نظام تلتزم الوزارة بتطوی - 

 اإلحتیاجاتتحدید لو لتقییم الطلبة

 ألي ونالتعلیمیة للطلبة الذین یتعرض

   اإلقصاء شكالأشكل من 

العامة  اإلدارة  التعلیمیة للطلبة اإلحتیاجاتتطویر نظام التقییم وتحدید  - 
 رشادلإل

والتربیة 
   .الخاصة

العامة  اإلدارة
للصحة 

 .المدرسیة

العامة  اإلدارة
للقیاس والتقویم 

  اتتحانمواإل

والمنظمات 

2019 -20  

  

  دوالر 5000

  دوالر 0

  

 مالتقییبناء على نتائج وتلتزم الوزارة  - 

ین الدعم وضع خطط تعلیمیة فردیة تبب

لضمان  ةلبالمحدد الذي یحتاجھ الط

 مومشاركتھالنظامي إلى التعلیم  موصولھ

التعلیم والتدخل الفردیة واشراك االھالي تطویر خطط  - 

  فیھا

  دوالر 3000  20- 2019
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فیھ في نطاق مدرستھ العامة  موتحصیلھ  .المحلیة العامة

  .المحلیة

جراء التحویالت الالزمة والتي إتطویر نظام التحویل و - 

  ة ھن المشاركة في العملیة التعلیمیةالطلبتمكن 

  .االھلیة

للتعلیم  تنشئ الوزارة مركز مصادر 4.5

ھذه المراكز لتقدم الجامع في كل مدیریة، و

دعم شمول بھدف تیسیر  الدعم المختص

الطلبة في نظام التعلیم العام عن طریق إزالة 

. الفردیة اإلحتیاجاتالعقبات في النظام وتلبیة 

أخصائي عالج (فریقاً متعدد التخصصات 

طبیعي، وعالج وظیفي، ونطق ولغة، 

یقوم الفریق ). ي، وتربیة خاصةإجتماعو

بإجراء التقییمات، وتنفیذ التدخالت التعلیمیة 

یتم التحویل إلى  ضرورةالتأھیلیة، وعند الو

مراكز التقییم الحكومیة وغیر الحكومیة 

اإلحتیاجات للدعم من یبدأ تحدید . األخرى

ھ المعلم، بمساعدة معلم یخالل تقییم یجر

التي یتم  اإلحتیاجاتوتناقش . المصادر

تحدیدھا في لجنة الدعم والتحویل في المدرسة، 

رشاد والتربیة قسم االومن ثم ترفع إلى 

وسیتم السعي لتأمین دعم . في المدیریة الخاصة

مراكز المصادر  بإنشاءتلتزم الوزارة  - 

  وتخصص لذلك المیزانیات الالزمة

  

مركز مصادر للتعلیم الجامع في كل  وإنشاءتنظیم  - 

مدیریة من مدیریات التربیة وتجھیزھا بالكوادر بما یشمل 

أخصائي عالج طبیعي، وأخصائي عالج وظیفي، 

اخصائي ي، إجتماعوأخصائي نطق ولغة، وأخصائي 

  وأخصائي تربیة خاصةبصریات، 

العامة  اإلدارة
 رشادلإل

والتربیة 
، الخاصة

لتخطیط ا
والتطویر 

، التربوي
لصحة ا

 .المدرسیة

المنظمات 

  االھلیة

  تجنید االموال  20- 2019

تلتزم الوزارة بانشاء غرف المصادر  - 

وتطوي ھویتھا بحیث تصبح مراكز دعم 

للتعلیم الجامع على مستوى المدرسة 

    

  تجنید االموال   20- 2019  ز عرف المصادر انشاء وتجھی

تكویر ھویة غرفة المصادر واالیات عملھا وتجھیزاتھا 

  بحیث تكون مراكز داعمة للتعلیم الجامع في المدرسة

2019 -20    

ات الطلبة إحتیاجتطویر خطط التعلیم الفردیة وبما یشمل  - 

  التعلیم والمشاركة فیھ إلىالضامن لوصول الطلبة 

  تجنید االموال   20- 2019

لتزام وزارة التربیة في تضمین مراكز إ - 

للتعلیم الجامع فریقاً متعدد المصادر 

أخصائي عالج طبیعي، (التخصصات 

وأخصائي عالج وظیفي، وأخصائي 

ي، إجتماعنطق ولغة، وأخصائي 

وأخصائي تربیة اخصائي بصریات، 

  ).خاصة

ء قدراتھا انالعاملین في المراكز وتجھیزھا وبتدرب  - 

لتتمكن من تقدیم الدعم المختص للطلبة المحتاجین بما فیھ 

خطط التعلیم الفردیة، وتیسیر ودعم شمول  أعدادمن 

الطلبة في نظام التعلیم العام عن طریق إزالة العقبات في 

  .اإلحتیاجات الفردیةالنظام وتلبیة 

2019 -20    

نتظم عن متابعة عملیة تنفیذ الخطط وجمع البیانات الم - 

  .م وفي الخطط الفردیةالتقییالطلبة المستھدفین في عملیة 

2019 -20    
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ت إضافي من المجتمع المدني أو مؤسسا

، وسیكون القطاع الخاص والوزارات األخرى

ر مركزي على مدار العملیة للطالب واألھل دو

تركز الوزارة بشكل خاص على تنظیم و. ككل

وتنسیق أنظمة التحویل والتقییم المتعددة 

  الحالیة

أنظمة  بتوفیر وتفعیللتزام الوزارة إ - 

التحویل والتقییم المتعددة المستخدمة 

لى مراكز عحویل لتانظام وتعمیم . حالیا

  التقییم الحكومیة وغیر الحكومیة 

الزمة والتي جراء التحویالت الإتطویر نظام التحویل و - 

  ن المشاركة في العملیة التعلیمیة مة الطلبتمكن 

2019 -20    

تقدیم المساعدة للطلبة الذین یواجھون صعوبات تعلم في  - 

  .الثانویة العامة كباقي الطلبة ذوي االعاقة

2018    

لتزام الوزارة بتطویر نظام تشخیص إ - 

  وتقدیم الدعم لھمالطلبة  لرصد احتیاجات

مات الطلبة وتنفیذ التدخالت التعلیمیة ییقت إجراء - 

والتأھیلیة، وعند االقتضاء یتم التحویل إلى مراكز التقییم 

  الحكومیة وغیر الحكومیة 

2018    

لتزام الوزارة بتأمین دعم إضافي من إ - 

المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع 

الخاص والوزارات األخرى للطلبة 

   اتھماجتیحسب اح

عم من المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع تجنید الد - 

  الخاص والوزارات األخرى حسب الحاجة

2018    

الفرصة وتوسیع الفرص المتاحة لمشاركة الطلبة  إتاحة - 

  ي العملیة التعلیمةف وأھالیھم

    

نماذج  عمیم واستخدامبتتلتزم الوزارة  -   

  عن الكلبة وعن احتیاداتھم جمع البیانات 

  ادارة وجمع المعلومات تطویر دلیل - 

  

  2018 -19  

  

  دوالر 2000

  

تنشئ الوزارة قاعدة بیانات وطنیة تعمل  5.5

على تجمیع البیانات على مستوى المدرسة عن 

الذین یتم تقییمھم  طلبةالكافة الطلبة بما یشمل 

ة تعلیمیات إحتیاجوتحدید وجود إعاقات أو 

 - ات صحیة أو نفسیةإحتیاجمحددة أو 

باستخدام بطاقة الطالب  .یھمیة لدإجتماع

  التراكمیة

قاعدة المعلومات  إدارةبتلتزم الوزارة  - 

بشكل فعال وتخصیص الموارد بما فیھا 

  البشریة الالزمة لذلك

  

تصمیم وبرمجة قاعدة البیانات وتطویر نماذج جمع  - 

  المعلومات

 اإلدارة
العامة 

 رشادلإل
والتربیة 
   .الخاصة

االدارة العامة 

لتكنولوجیا 

  المعلومات

  دوالر 3000  2018

تابع قاعدة البیانات یومیا ویعمل یمشرف ) إنتداب(تعیین - 

  التقاریر إصدارعلى 

  دوالر 0  2018

توزیع نماذج جمع المعلومات وتعمیمھا على المدیریات  - 

  وتدریب المعنیین على استخدامھا والمدارس

2018    

    2018  وقیتھا تنظیم عملیة جمع المعلومات ومتابعة ت - 
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    2018  بالمعلومات لكترونيتغذیة البرنامج اإل - 

    2018  التقاریر وإصدارمعالجة وتنظیف المعلومات  - 

    2018  یع المعلومات ونشر ما ھو مطلوبزتو - 

    19- 2018  قاعدة المعلومات بشكل دوري طویرت - 

 تلتزم الوزارة بتحدیث بطاقة الطالب - 

  التراكمیة

   19- 2018  تحدیث مضمون ومصطلحات بطاقة الطالب  - 

  تطویر موارد بشریة تتبنى النھج الجامع: دسالھدف السا

  .في فلسطین ن نظام التعلیم العامالمدرسیة یملكون المعرفة النظریة والمھارات العملیة الالزمة لتنفیذ التعلیم الجامع النوعي والصدیق للطفل ضم اإلدارةتطویر كادر من المعلمین والطواقم المساندة و. 6

  قیاس تحقیق الھدف مؤشرات

  .سنویا%  10نسبة المعلمین القادرین على التعامل مع التعلیم الجامع بمعدل  زیادة - 

  .سنویا %10ن القادرین على التعامل مع قضایا التعلیم الجامع بنسبة یاریداإل أعدادزیادة في  - 

  .شخص سنویا 20بمقدار في الوزارة في قضایا التعلیم الجامع ) المختصین(المؤھلین الفنیین تعداد  إرتفاع - 

  .سنویا أشخاص 5بمقدار  هوتطویرماجستیر في مجال اإلشراف على نظام التعلیم الجامع  أوعدد العاملین في الوزارة الحاصلین على دبلوم  إرتفاع - 

ومدراء مدیریات التربیة والتعلیم القادرین على تزوید المدارس والمعلمین بمزید من  ،الخاصة التربیة ومشرفي الجامع التعلیم ن، مرشديبوییالترالمرشدین : زیادة في نسبة كوادر الدعم المركزیة% 10 - 

 . الدعم الفني في قضایا التعلیم الجامع

  .مع موضوعات التعلیم الجامع والصدیق للطفل نظریا وتطبیقیافي نسبة المعلمین والمعلمات اللذین شاركوا في ورش عمل وتدریبات تختص في التعامل  زیادة% 20 - 

   .المعلمین في الجامعات الفلسطینیة أعدادجتازوا مواضیع التعلیم الجامع مثل تطور الطفل، والتدخل المبكر، والتعلیم الجامع في برامج إمن المعلمین الجدد % 80 - 

  .وضوعات التعلیم الجامع قبل البدء بعملھمم فيجتازوا تدریب متخصص إمن المعلمین الجدد % 80 - 
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- ات غرف المصادر قد شاركن في التدریب على التعلیم الجامعمعلممن % 80 -

   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

 طبیقضامنة لتال اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اتاإللتزام

المسؤولیة   اإللتزامالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا 

  والتنسیق

التوقیت 

  والتكرار

المیزانیة 

  التقدیریة

تعمل الوزارة على ضمان أن  1.6

تكون دوائرھا مزودة بكوادر تملك 

المؤھالت والمھارات والخبرات 

الضروریة لإلشراف على تطویر نظام 

مع وصدیق للطفل، ودعم تعلیم جا

التطویر المھني للمعلمین، وتقدیم الدعم 

  .الفني المتواصل على مستوى المدرسة

ینسجم االلتزام باعتماد كادر وظیفي  - 

مع طبیعة عمل ومھام العاملین في 

اإلدارة العامة لإلرشاد والتربیة 

  الخاصة  

 تطویر وإعتماد المسمى الوظیفي للكادر العامل في اإلدارة - 

  ینسجم مع الواقع العمليالعامة لإلرشاد والتربیة الخاصة بما 

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

   .الخاصة

العامة  اإلدارة
للتخطیط 
والتطویر 

 .التربوي

العامة  اإلدارة
للتعلیم المھني 

   .والتقني

 .مركز المناھج

المعھد الوطني 
للتدریب 
  .التربوي

2018  

  

تجنید االموال 

من الجھات 

  المختصة

االستشاري فني ال فریقالتشكیل  - 

بمتابعة  وتفویضھ، للتعلیم الجامع

  التعلیم الجامع 

في موضوعات التعلیم  وزارةعلى مستوى الورشة  2 عقد - 

  العامة في الوزارة اإلداراتالجامع تخص القائمین على 

  دوالر 880  2018-19

توفیر منح دراسیة لرفع ب اإللتزام - 

 األكادیمیةالت مستوى المؤھ

بما  للعاملین في الوزارةوالكفایات 

   م فریق التعلیم الجامعفیھ

 على مستوى كل مدیریة 2 عدد عقد  ورشة عمل تفاعلیة - 

المعلم داریین وستھدف اإلفي موضوعات التعلیم الجامع ت

   المسؤول عن التعلیم الجامع

  دوالر 880  2018-19

 تعلیمال ستكمالنویا إلسمن الوزارة موظفین  10إنتداب  - 

  والتخصص قي موضوعات التعلیم الجامع

  تجنید اموال  2018-19

تنظیم زیارات تعلمیة مع مراكز المتخصصة في البلدان  - 

  علیم الجامعالتذات الخبرة في 

  تجنید اموال  2018-19

التعلیم الجامع عند متایعة التربیة الخاصة وإعتماد مشرف  - تلتزم الوزارة باستناد على  - 

المقابالت لتعینات الجدد، متابعة (لتعلیم الجامع قضایا ا

2018    
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المؤشرات المھنیة التي یتطلبھا التعلیم 

عند اختیار وترقیة الكادر الجامع 

رات یالتغی إجراء العامل بما یشمل،

الالزمة على شروط التوظیف 

 والمتطلباتتعین الكوادر  وإجراءات

من ختیار الكفاءات إالوظیفیة لضمان 

في مجال ذوي المعرفة والخبرة 

  التعلیم الجامع

اإلمتحانات، تنقالت الطلبة، اللجان الخاصة في تشكیالت 

  بالتعاون مع اإلدارات االخرى) غرف المصادر

 كأحدالمعرفة والخبرات في مجال التعلیم الجامع  إضافة - 

  شروط التوظیف في الوزارة

2018-19    

 اإلداراتعن التعلیم الجامع في  مسئول )تخصیص( إنتداب - 

العامة، المدیریات، الھیئات والوحدات العاملة في الوزارة 

  .یتابع قضایا التعلیم الجامع

2018    

تلتزم الوزارة بحصول كل معلم  2.6

النظري والعملي  ھیلأومعلمة على الت

في تعلیم جامع وصدیق للطفل على 

ما قبل الخدمة ومن  ھیلأمستوى الت

یمكن . خالل التطویر المھني المستمر

أن تتضمن سبل تمكین المعلمین من 

كتساب مزید من المھارات اإلبداعیة إ

والعملیة تشجیع المعلمین المتدربین 

على أداء أعمال طوعیة في المجتمع مع 

الفئات المھمشة، وضمان أن یشارك 

أشخاص ذوو إعاقة كمدربین أو 

  .أشخاص مرجعیین أثناء الدورات

فرصة لبناء قدراتھم منح المعلمین  - 

فترة زمنیة للتدریب سنویا و

 )تخصیص وقت لذلك(

  

جتیاز إالتعلیم الجامع ومتابعة  فيتطویر برنامج تدریبي  - 

   لھالمعلمین 

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

   .الخاصة

العامة  اإلدارة
للتخطیط 
والتطویر 

 .التربوي

العامة  اإلدارة
 للتعلیم المھني

   .والتقني

 .مركز المناھج

المعھد الوطني 

للتدریب 

  .التربوي

  دوالر 3000  2018

المعلمین للتفاعل مع النشاطات  إمام أوسعفرصة  إتاحة - 

تمعیة المشجعة للتعلیم الجامع من خالل تخصیص الوقت جالم

  النشاطات في خطة العمل  وإدراج

  دوالر 0  2018

المدربین في  عدادألسنویا مركزیة دورات تدریبیة  4عقد  - 

  )غزة 2ضفة و  2(موضوعات التعلیم الجامع 

2018-19  

  

دوالر  4000

یوم  1000(

  )تدریبي

نخراط في تشجیعھم على اإلومغطاة  إجازاتمنح المعلمین  - 

كورسات  أوماجستیر  أوبكالوریوس  أوبرنامج دبلوم 

تدریبیة مصدقة تساعد على التنمیة المھنیة المستمرة 

  .لمعلمینل

2018-19    
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  تجنید االموال  19-2018  .قلیمي والدوليبتبادل الخبرات على المستوى اإل اإللتزام - 

جتیاز المعلمین الجدد إشتراط إ - 

للدورة التدریبیة في مجال التعلیم 

  لتحاقھم في مدارسھمإالجامع قبل 

اجراء دراسة تقیمیة تحلیلیة لمدى تناغم اعداد المعلمین مع  - 

  سیاسة التعلیم الجامع

  دوالر 3000  2018-19

المعلمین  عدادتطویر جمیع البرامج والمواد األساسیة أل - 

كد من تضمینھا مواضیع مثل تطور الطفل، والتدخل أوالت

المبكر، والتعلیم الجامع، وتقدیم الدعم للطلبة الذین لدیھم 

  ات معیّنة من حیث الوصول والتعلمإحتیاج

دوالر  3000  2018-19

  لكل مادة

  

المعلمین في مجاالت تطور الطفل،  عدادأل مساق تطویر - 

  الخ...والتدخل المبكر، والتعلیم الجامع، 

دوالر  5000  2018-19

  ساقلكل م

من  للتأكدبمراجعة البرامج والمناھج  عتمادتكلیف لجان اإل - 

  احتوائھا على موضوعات تخص التعلیم الجامع وتنمیة الطفل

2018-19    

 توقیع مذكرات تفاھم مع المعاھد والجامعات الفلسطینیة - 

  حول تدریس مواد التعلیم الجامع

2019-20    

من وجود مناھج وبرامج  والتأكد عتمادمراجعة سیاسات اإل - 

تتعلق بتنمیة الطفل، التدخل المبكر، التعلیم الجامع وكذلك 

لیمیة خاصة من ات تعإحتیاجتقدیم الدعم للطلبة ممن لدیھم 

  شھادة أیة إعتمادبل قالطلبة 

  دوالر 2000  2019-20

بالتعاون مع  ،تكفل الوزارة 3.6

تضمین جمیع  ،الجامعات الفلسطینیة

االلتزام بالعمل والتعاون مع  - 

  الجامعات والمعاھد الفلسطینیة

تطویر مذكرات تفاھم للتعاون والعمل المشترك مع المعاھد  - 

  حول التعلیم الجامع والجامعات الفلسطینیة

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

2019-20    
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 عدادالبرامج والمواد األساسیة أل

مواضیع مثل والمرشدین المعلمین 

تطور الطفل، والتدخل المبكر، والتعلیم 

ن لدیھم الجامع، وتقدیم الدعم للطلبة الذی

ات معیّنة من حیث الوصول إحتیاج

  .والتعلم

ماجستیر متخصص في مجال  أوتطویر برامج دبلوم  -

  التعلیم الجامع

   .الخاصة

 العامة اإلدارة
للتعلیم المھني 

   .والتقني

 .مركز المناھج

المعھد الوطني 
للتدریب 
  .التربوي

العامة  اإلدارة

  .للتعلیم الجامعي

2019-20  

  

دوالر  5000

  لكل مادة

لیة الدو المعارفستقطاب خبراء ومدربین دولیین لنقل إ - 

والعاملیین في الوزارة للمحاضرین والمدرسین الفلسطینیین 

  المعنیین في التعلیم الجامع

دوالر  2300  2019-20

لكل یوم من 

الورش مع 

  الخبراء االجانب 

علمین موضع نظام تحفیزي لل - 

مرشدین التربویین للتخصص في وال

  مجال الدعم التقني والفني للطلبة

لتمكینھم من لمدرسین والمحاضرین ومساندة اتقدیم الدعم  - 

  .تطویر وتقدیم البرامج والمساقات المتخصصة

  تجنید الدعم  2019-20

تلتزم الوزارة بتدریب كوادر الدعم  4.6

بحیث ) المعلمین والمشرفین(المحلیة 

یكونوا قادرین على تزوید المدارس 

بمزید من الدعم الفني في قضایا محددة 

ي اإلعاقات مثل العمل مع الطلبة ذو(

عمل مع الطلبة المحددة، أو ال

نقل ھذا الدور التدریبي و). الموھوبین

فیما بعد إلى الكلیات والجامعات 

  .المحلیة

 للتأھیلالعامة  اإلدارةالتعاون مع  - 

والتدریب في الوزارة على تطویر 

وتنفیذ الخطة التفصیلیة للتدریب في 

  مجال التعلیم الجامع

مجال تقدیم الدعم التقني  فيدلیل متخصص تطویر  - 

  للمعلمین ولالدارییني والمھن

والتربیة  رشادإلا
لتعلیم ا .الخاصة

  .المھني والتقني
 .مركز المناھج

المعھد الوطني 
  .للتدریب التربوي

. للتعلیم الجامعي

  والجامعات

  دوالر  5000  2019-20

العاملین في  توعیة وتعریف - 

 عنین بموضوع التعلیممالجامعات وال

امع على رفع قدراتھم في ھذا الج

  المجال

فنیة في مجال تقنیات، مركزیة دورات تدریبیة  3تنظیم 

جامع تستھدف ضامین التعلیم المو أدواتو أسالیب

   .المحاضرین والمدرسین في الجامعات والمعاھد

دوالر  1200  2019-20

  لكل یوم تدریبي 

تكفل الوزارة إدراج مدیري  5.6

تدریب الكوادر المدارس في خطط 

التعلیم الجامع والصدیق التعلیمیة على 

تقدیم القیادة الفعالة  لتمكینھم من .للطفل

وتعزیز الدافعیة لتنفیذ التعلیم الجامع 

مؤھالت التعلیم الجامع في  إدراج - 

  المدارس یرياختیار مد

تطویر نماذج اختیار مدراء المدارس وتضمینھا  - 

  لموضوعات التعلیم الجامع

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

   .الخاصة

العامة  اإلدارة
للتعلیم المھني 

   .والتقني

2018-19    

موضوعة التعلیم الجامع في  إدراج - 

تطویر وخطط عمل مدراء المدارس 

توعویة كل سنة من قبل خبراء من ) لقاء(ورشة  4عقد  -

ء مجال التعلیم الجامع تستھدف مدرا خارج الوزارة في

  )غزة، شمال، وسط وجنوب( التربیة والتعلیم في المدیریات

دوالر  1760  2018

دوالر لكل  440(

  )ورشة
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إنشاء روابط ومن عبر مدارسھم، 

فعالة، والتخطیط بفاعلیة ووضع 

ات طلبتھم إحتیاجالموازنات لتلبیة 

لطواقمھم  ات التطویرإحتیاجوتلبیة 

  .جراء التعدیالت على البنیة التحتیةوإ

لمتابعة تنفیذ خطة التعلیم  إجراءات

  الجامع على مستوى المدارس

 .مركز المناھج

ھد الوطني المع
للتدریب 
  .التربوي

العامة  اإلدارة
  .للتعلیم الجامعي

  

تنظیم وعقد دورات تدریبیة متخصصة قي مجال التعلیم  - 

  )دیریةمدورات في كل  3(الجامع تستھدف مدراء المدارس 

دوالر لكل  440  2018-19

  یوم

: عقد جلسات توجیھ بدایة كل عام تستھدف مدراء المدارس -   

  إلرشاد والتربیة الخاصة اتنسیق ب

2018-19    

 التطویر التشاركي للتعلیم الجامع المستدام :الھدف السابع

 .في تطویر بیئات التعلیم الجامع الصدیقة للطفل طلبةألھل، وأولیاء األمور، والستدامة والمساواة في المجتمع بشكل عام من خالل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلیة، واتعزیز اإل. 7

  قیاس تحقیق الھدف مؤشرات

  .من طلبة كل مدرسة% 40ما ال یقل عن  إلىلتصل ) نشاطات عامة أوات إجتماع(الطلبة في فعالیات المدارس  أمور أولیاءنسبة المشاركین من  إرتفاع - 

  .فعالیات سنویا لكل مدرسة 3 إلىت المشتركة ما بین المدارس والمجتمعات والمؤسسات المحلیة لتصل زیادة معدل الفعالیا - 

  .نشاطات لكل مدرسة 3بمعدل ) حتفاالت، مھرجانات، مسابقات، حمالت عمل تطوعي وغیرهإ(طلبة المدارس بفعالیات مجتمعیة زیادة في مشاركة  - 

لجان لكل  5بما ال یقل عن ) ، الجدار، العنف، التشرد وغبرهاإلعاقة، طفالاألعمالة ( طلبةبال أوعلیم بفعالیة في اللجان الناشطة في المحافظات والتي لھا عالقة بالتعلیم مدیریات التربیة والت زیادة في مشاركة - 

  .مدیریة

  .ة الفعالیات المجتمعیة مع بدایة ونھایة كل فصل دراسيجلسات تخطیط وتقییم بمشارك 3نسبة المدارس والمدیریات التي تلتزم بعقد ما ال یقل عن  ارتفاع - 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

 طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اتاإللتزام

مسؤولیة ال  :اإللتزامالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا 

  والتنسیق

المیزانیة   التوقیت والتكرار

  التقدیریة

تشجع الوزارة، من خالل ھذه  1.7

السیاسة وغیرھا من السیاسات 

موضوعات  بإدراجتلتزم الوزارة  - 

یط وفي المشاركة المجتمعیة في التخط

  تقییم المدارس والمدیریات

تضمین موضوعات المشاركة المجتمعیة في خطط  - 

الي لقاءات مع االھ(لمعلمین والمدارس عمل ا

  ) والمؤسسات المجتمعیة، ایام مفتوحة للجمھور

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

   .الخاصة

2019 -20  
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التربویة، على المشاركة وحریة التعبیر 

والدیمقراطیة في المدارس وفي نطاق 

  .المجتمع المحلي

من  بتخصیص جزءتلتزم الوزارة  - 

نیات الموارد وتخصیص میزا

لتغطیة للمدارس والمدیریات 

النشاطات المشتركة مع المؤسسات 

  واألھلیةالمجتمعیة 

ایام عمل تطوعي، ایام مفتوحةـ، عقد : تنظیم وتنفیذ - 

لمراجعة وتطویر مھرجانات ومسابقات، ایام عمل 

  الخطط، االحتفال بمناسبات وطنیة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
ویم للقیاس والتق

  .اتمتحانواإل

المنظمات 
 المجتمعیة

  

دوالر لكل  1000  2018

  مدرسة

تجنید اموال من 

  حلیةجھات م

ألزامیة ادخال أنشطة المشاركة  - 

وحریة التعبیر والدیموقراطیة في 

  خطط وتقاریر المدارس

عمل توعویة عن التعلیم الجامع وسیاسة  لقاءات عقد - 

نفتاح ومشاركة إھ من التعلیم الجامع بما یتضمن

مدیري التربیة والتعلیم المجتمعات المحلیة تستھدف 

    والطواقم االداریة فیھا

دوالر لكل  440  20- 2019

  یوم عمل

تنظم المدارس وتعقد لقاءات مفتوحة، مھرجانات،  - 

عمل تطوعیة، رحالت مشتركة في  أیاممسابقات، 

طات نشا 3المدارس وخارج المدارس بما ال یقل عن 

  سنویا لكل مدرسة

  تجنید اموال  2018

تطویر المناھج بما ینسجم مع المشاركة وحریة التعبیر  - 

  من خالل المراجعة العامة والعملیة الدیموقراطیة

2018 -19    

اإللتزام بدعم ومساندة ریاض  - 

األطفال بالموارد البشریة والتعلیمة 

التي تمكنھا من إستخدام وتطبیق 

لیم المشجعة للتعبیر الحر اسالیب التع

  والمشاركة والدیموقراطیة

توفیر برامج داعمة لریاض األطفال وتخصیص  - 

 الحكومیة ریاض األطفالتاسیس وةتجھیز میزانیة لدعم 

  بالموارد البشریة والمواد التعلیمیة

  تجنید االموال  19- 2018

تشجع الوزارة بقّوة مشاركة أفراد  2.7

تمعیة واألھالي المجتمع والمنظمات المج

والطلبة في مبادرات تخطیط وتنفیذ 

ومراقبة عملیة تطویر المدارس، 

تدرج الوزارة عقد جلسات تخطیط  - 

وتقییم مشتركة مع المجتمع المحلي 

ومؤسساتھ في كل مدرسة ومدیریة في 

خطط عمل المدارس والمدیریات وفي  

تعمل الوزارة على تطویر دلیل تفعیل المشاركة  - 

المجتمعیة، ونشره  األطرتاح على نفالمجتمعیة واإل

  وتوزیعھ على المدیریات وعلى المدارس

  دوالر 5000  20- 2019  

  

دوالر لكل  440  20- 2019اإلدارة العامة توعویة لشرح الدلیل تستھدف  تعقد الوزارة ورش عمل - 
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وأسالیب التعلیم والتعلم والمناھج، 

. وآلیات التقییم الجامعة والصدیقة للطفل

، ستسعى الوزارة اإللتزامھذا  إطاروفي 

الطلبة بفعالیة لضمان أن یتمكن أولئك 

م األكثر عرضة لإلقصاء من نظام التعلی

  .أو داخلھ، من إسماع أصواتھم

  تقاریر الرقابة والتقییم الصادرة عنھا

  

لإلرشاد والتربیة    التربیة والتعلیم  مدیریات وإداریي یريمد

  الخاصة

  مراكز المصادر

مدراء المدارس 

  درسیةالصحة الم

  المنظمات االھلیة

  ورشة  

  

وضع (توسع كل مدرسة من مشاركة الطلبة المھمشین  - 

) ، فقر، عنف وغیرهإعاقةجیوسیاسیة،  أسبابي، إجتماع

، مجلة حائط، إذاعة(في النشاطات المدرسیة الالمنھجیة 

)  یةإجتماعرحالت، مسابقات، عمل تطوعي وزیارات 

لموارد الالزمة لتمكینھم مدرسة الوقت واوتخصص كل 

  .من ذلك

  تجنید الدعم  19- 2018

تلتزم الوزارة بمتابعة المدارس في  - 

تخطیطھا وتنفیذھا للنشاطات 

المدرسیة الموجھة لتوسیع وتفعیل 

مشاركة المجتمع المحلي والفئات 

یة المختلفة من الطلبة وذویھم جتماعاإل

لیة في التخطیط وتنفیذ ومراقبة عم

غیر تقییم التطویر المدارس وفي 

  .لطلبةاألكادیمي ل

الطلبة  أھاليلمشاركة  أوسعتوفر المدرسة مساحة  - 

، إعاقةجیوسیاسیة،  أسبابي، إجتماعوضع (المھمشین 

في النشاطات المدرسیة الالمنھجیة ) فقر، عنف وغیره

  وتوثیق ذلك في سجالتھا وتقاریرھا

  تجنید الدعم  2018

بتكار في تطویر وزارة اإلتشجع ال 3.7

الشراكات الحكومیة المحلیة والمجتمع 

الحكومي والقطاع الخاص المدني غیر 

یساعد في تنفیذ التعلیم الجامع بما 

  .والصدیق للطفل

تلتزم الوزارة بتشجیع المدیریات  - 

والمدارس وتوسیع الحیز المتاح لھا 

لبناء عالقات شراكة مع المؤسسات 

مع مؤسسات الحكومیة المحلیة و

  المجتمع المدني والقطاع الخاص 

  

والمؤسسات  الوزارات لكافة مركزیة عمل عقد ورشة - 

ت ومسؤولیادوار أالعالقة لتوضیح وتحدید  ذات األھلیة

كل جھة وتبیان فرص وسبل التعاون على المستوى 

  .واحد یوم لمدة المحلي،

  

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

لتعلیم ، االخاصة
شراف إل، اامالع

والتأھیل 
 .التربوي

للقیاس والتقویم 
  .اتمتحانواإل

2018 -19  

  

لكل  دوالر 1000

  ورشة

  

أو " تیسیر"تسعى الوزارة إلى  4.7

تبسیط األطر القائمة والبرامج والجھات 

تلتزم الوزارة بتوسیع حیز  - 

الالمركزیة المتاح للمدیریات 

المدیریات والمؤسسات  بین تنسیقي إجتماع عقد - 

للخدمات على  المقدمة والخاصة واألھلیةالحكومیة 

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

دوالر لكل  440(   19- 2018

  )ورشة
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موضوعات الشراكة س في وللمدار  .ستدامةالفاعلة لتعزیز التنسیق واإل

  والعمل المشترك 

   .الخاصة  مستوى المحافظة لتحدید سبل التعاون ولتفعیل دورھا

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

عامة ال اإلدارة
شراف لإل

والتأھیل 
 .التربوي

العامة  اإلدارة
للقیاس والتقویم 

  .اتمتحانواإل

االدارة العامة 
لالنشطة 
  المدرسیة

    

عالقات  بإدراجتلتزم الوزارة  - 

الشراكة في نظام تقییم المدیریات 

  والمدارس

 القائمة )النماذج( دراسة مراجعة األطر إجراء - 

والبرامج الموجھة للتنسیق والتعاون والعمل المشترك، 

  سبل معالجتھا وضیحتحدید الفجوات القائمة فیھا وت

  دوالر 5000  19- 2018

  

لموارد ا افیھبما  المدارستخصیص ھامش من موارد  - 

الحكومیة : لتطویر الشراكات البشریة ومیزانیة المدارس

خاص والموجھة المحلیة، والمجتمع المدني، والقطاع ال

  .عزز تنفیذ التعلیم الجامعتل

2018 -19    

ورش عمل لتعمیم نتائج الدراسة تستھدف ) 4(عقد  - 

شدي التعلیم الجامع في التربیة الخاصة ومر شرفيم

  المدیریات

  دوالر 1760  19- 2018

تدرج الوزارة مؤشرات النشاطات والعمل المشترك مع  - 

  یم المدارس والمدیریاتالمؤسسات المحلیة في نظام تقی

2018 -19    

  

  التعلم الجامع مدى الحیاة :الھدف الثامن

  .وتعلیم الكبار تغطي جھود مناصرة التعلیم الجامع وجھود تنفیذه النطاق الكامل للتعلیم من الطفولة المبكرة وحتى التعلیم المھني والتعلیم غیر الرسمي أنضمان . 8

 

 

  قیاس تحقیق الھدف مؤشرات

  .تلقین التدریب  في مجال التدخل المبكر طفالاألریاض  مشرفاتمن % 10 - 
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والقدرات الالزمة لھا حتى تقوم بدورھا في توفیر الدعم للطلبة المحتاجین في كافة  باإلمكانیات التي تتمتع  )سنوات 3بعد  في كل مدیریةواحد مركز ( یب التابعة لریاض االطفالدرتمراكز الزیادة عدد  - 

  .المراحل

   .ئمةالموالمواد التعلیمیة زیادة في عدد ا - 

   .سنویا% 10المستھدفة من قبل وزارة التربیة والتعلیم العالي بنسبة  طفالاألعدد ریاض زیادة في  - 

  .سنویا 5%زیادة عدد الطلبة المنخرطون في التعلیم المھني  - 

  .سنویا% 2، وفي المراكز المختلفة بنسبة )ي ومحو امیةمسائ(زیادة في نسبة الملتحقون في التعلیم الموازي وغیر الصفي  - 

  .سنویا% 1تراجع نسبة االمیة بما یصل الى  - 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

النشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا   اتاإللتزام بیقطالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اإللتزام

  المیزانیة التقدیریة  التوقیت والتكرار  المسؤولیة والتنسیق

تلتزم الوزارة بضمان أن تكون  1.8

فرص التعلیم متاحة لجمیع الطلبة، 

بمن فیھم أولئك األكثر عرضة 

لإلقصاء، مثل الطلبة ذوي اإلعاقة، 

تویات، من تعلیم على جمیع المس

الطفولة المبكرة، وحتى التعلیم 

المھني وتعلیم الكبار، وغیر ذلك 

من فرص التعلم مدى الحیاة 

  .النظامي والتعلیم غیر الرسمي

 لدعم التحویل نظام بتطویر الوزارةتلتزم  - 

التعلیم ( اإلضافي التعلیم إلى للوصول الطلبة

, ياألكادیم والتعلیم المھني التدریبالموازي، 

  )المھنیة والتلمذة

  

 ممثلي مع تینمركزی عمل تيورش عقد - 

مراكز التدریب المھني، ومراكز التنمیة 

 بھدف االجتماعیة، المدارس المھنیة

 طرأ وتحدیدالجامع بسیاسة التعلیم  التعریف

 لتلبیة مراكزلل الالزمة اإلحتیاجاتو التعاون

  للطلبةوالتدریبیة  التعلیمیة اإلحتیاجات

العامة لالرشاد  اإلدارة

، التعلیم والتربیة الخاصة

العام، االدارة العامة 

لالشراف، وزارة التنمیة 

  االجتماعیة

  مشرفي التربیة الخاصة

  مرشدي التعلیم الجامع

  

2019 -20  

  

دوالر لكل  1000

  ورشة

  

عقد ورشتي عمل لمناقشة إستراتیجیة  - 

تنفیذ سیاسة التعلیم الجامع مع مسؤولي 

  وزارة التربیةالبرامج في 

دوالر لكل  1000  19- 2018

  ورشة

  

 مشروع وتنفیذ تلتزم الوزارة بتطویر - 

 للتعلیم الطلبة وصول فرصة لتوفیر تجریبي

جامعة للطلبة الذین  بیئة في المھني والتدریب

المشاركة  أویواجھون صعوبات في الوصول 

  في العملیة التعلیمیة

تشجیع المدیریات على تطویر مقترح  - 

لمشروع تجریبي یحسن من فرص وصول 

الطلبة للتعلیم والتدریب المھني في بیئة 

مثل امضاء كل یوم خمیس لعشرة (جامعة 

طلبة من الصف الثامن في مراكز التدریب 

  )المھني

دوالر لكل  1000  20- 2019

  مدیریة

تلتزم الوزارة بتطویر نظام التحویل لدعم  -   

الزمة الطلبة في الحصول على المساندة ال

  )التعلیم اإلضافي على سبیل المثال(

تطویر نظام التحویل المعمول بھ وتوزیعھ 

على المدیریات والمدارس، ووضعھ على 

  الصفحة االلكترونیة للوزارة

  دوالر 1000  20- 2019

 مھارات تلتزم الوزارة بالعمل على تطویر - تقر الوزارة باألھمیة الخاصة  2.8

 معلمات وبناء قدرات طفالاأل ریاض مشرفات

واحدة في كل (عقد ورش عمل محلیة  - 

لجامع للتعریف بالتعلیم ا) مدیریة سنویا

دوالر لكل  440  19- 2018 رشادلإلالعامة  اإلدارة
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لتعلیم الطفولة المبكرة في ضمان 

الكشف المبكر عن اإلعاقات 

التعلیمیة المحددة  جاتاإلحتیاو

  .والقدرات والمواھب

المبكر مع  التدخل حول طفالاأل ریاض

  الذین تبرز لدیھم حاجات لذلك طفالاأل

  

ومستجداتھ تستھدف مشرفات ومعلمات 

  ریاض األطفال

   .والتربیة الخاصة

العامة للتعلیم  اإلدارة
 .العام

شراف والتأھیل لإل
 .التربوي

المنظمات االھلیة 

  والخاصة

  ورشة

  

تنظیم وتنفیذ دورات تدریبیة، واحدة في  - 

یاـ حول التدخل المبكر كل مدیریة سنو

الذین لدیھم حاجة لذلك تستھدف  طفاللأل

   طفالاأل ریاض مشرفات

دوالر لكل یوم  440  20- 2019

  تدریبي

  

تنظیم وتنفیذ دورات تدریبیة، واحدة في  - 

 وأسالیبكل مدیریة سنویا، حول مھارات 

 ریاض معلماتالتدخل المبكر تستھدف 

  .األطفال

2019 -20  

  

كل یوم دوالر ل 440

  تدریبي

 األمور، ألولیاء الدعم تلتزم الوزارة بتوفیر - 

 الجامع التعلیم توفیر عملیة فھم من لیتمكنوا

  .فیھا والمشاركة ، ألبنائھم

 اآلباء تھیئةل لقاءات توعویةتنظیم  - 

   .الجامع تعلیمفي ال واألمھات

دوالر لكل یوم  440  20- 2019

  تدریبي

 المشورة فرص وفیرتتنظیم ایام اعالمیة ل - 

وفرص تعلیم  أھمیةحول  واألمھات لآلباء

 في الجامع الطفولة والمشاركة في التعلیم

التعلیم المھني والتقني  أوالنظامیة  المدرسة

   .للطلبة الذین یواجھون صعوبات

  تجنید الدعم  20- 2019

تلتزم الوزارة بتخصیص الموارد المالیة  - 

 التحضیریة الدعم خدمات والبشریة لتقدیم

 وذویھم، المدرسة قبل ما مرحلة في للطلبة

 لیتم الالزمة األساسیة بالمھارات تعنى التي

 المدارس في لتحاقھمإ إلتاحة تحضیرھم

  .العامة النظامیة

التنسیق مع مراكز ومدارس التربیة  - 

الخاصة الستقبال االطفال الذین یواجھون 

  صعوبات في االلتحاق بالتعلیم النظامي

2019 -20    

تجنید من الجھات   20- 2019والتربیة  رشادلإلتعمل الوزارة على تسھیل توفیر الموارد  -  تلتزم الوزارة بتسھیل توفیر الموارد لتجھیز - تسعى الوزارة إلى ضمان أن  3.8
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الھدف تكون نظم الدعم المبینة في 

متاحة في المراحل المبكرة من  5

التعلیم، كما ھي في المراحل 

الالحقة، وأن تكون التزامات 

 6ھدف التطویر المھني المبینة في ال

متاحة للكوادر العاملة في مراحل 

التعلیم المبكرة، كما ھي في 

  .قةالمراحل الالح

) القبس مثل مدرسة( ریبیةدت دعم مراكز

 بمھام الدعم للقیام الالزمة واالجھزة بالمعدات

    بھ المناطة

 مثل مدرسة( ریبیةدت دعم مراكز لتجھیز

 للقیام الالزمة واالجھزة بالمعدات) القبس

    بھ المناطة بمھام الدعم

   .الخاصة

العامة للتعلیم  اإلدارة
 .العام

شراف العامة لإل اإلدارة
، والتأھیل التربوي

  التعلیم التقني والمھني

مؤسسات ومدارس 
 التربیة الخاصة

  

  المختصة

  

 تقدم التي المؤسسات في اإلحتیاجات تقییم - 

   وتوفیر االحتیاجات الرئیسیة. اإلضافي لیمالتع

بناء عالقات شراكة ما بین مدیریات  - 

التقني  التدریب مراكز/التربیة ومدارس

   والمھني

2019 -20  

  

  

ات معلمي التدریب المھني إحتیاجد یتحد - 

التعامل وتحسین  في مجال التعلیم الجامع

الذین یواجھون صعوبات في  طلبةالمع 

المشاركة الفاعلة في العملیة  أو اإللتحاق

  التعلیمیة

دوالر لدراسة  5000  20- 2019

  االحتیاجات

  

في مجال التعلیم  عقد دورات تدریبیة - 

الجامع والتعامل مع الطلبة الذین یواجھون 

التعلیم  مراكز صعوبات تستھددف معلمي

  . والمھني التقني والتدریب

دوالر لكل یوم  440  20- 2019

   تدریبي محلي

  

 معلمین بتوفیر طفالاألمساندة ریاض  - 

 طلبة الذینین للتعامل مع الافقمر مدربین

  ) متنقل معلم(دعم  ون الىحتاجی

  من میزانیة الوزارة  20- 2019

 قبل ما لمرحلة منھاج أعدادوتطویر  - 

  المدرسة

دوالر  3000  19- 2018

  لتحضیر كل منھج 

دوالر طباعة  2000  20- 2019  بالمناھج طفالاألتزوید ریاض  - 

  لكل مادة

 بالمؤسسات بیانات قائمة وتحدیث حصر - 

   يالتعلیم الدعم تقدم التي

2018 -19    
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وتجھیز غرف المصادر الموجھة  إنشاء  - 

الذین یواجھون صعوبات  لطلبةا لتعزیزل

 أوبنظام التعلیم العام  اإللتحاقفي 

  بالمشاركة في العملیة التعلیمیة

  تجنید الدعم  19- 2018

  

  بیئة تعلم آمنة وحامیة :الھدف التاسع

  .ضمان أن تكون كل بیئات التعلیم خالیة من العنف وتوفر الحمایة لجمیع الطلبة. 9

 

  قیاس تحقیق الھدف شراتؤم

  .سنویا% 10العنف ضد الطلبة بمعدل  ةالمدرسة والمتعلقة بممارس إدارةتراجع عدد الشكاوي المقدمة على المعلمین وعلى  - 

  .المتسربین سنویا إجماليمن % 10من المدارس بمعدل  ینتسربلما عدد الطلبةتراجع  - 

  .سنویا% 5للطلبة بنسبة  أمنةوالتي تعتبر بیئات  مواءمةوالالمجھزة زیادة نسبة المدارس  - 

  ).بنیة كاساساالدارة العامة لالومات المتوفرة لدى لاعتماد المع( سنویا% 10زیادة نسبة المدارس التي تصنف كبیئة امنة ب  - 
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   اتاإللتزامتطبیق 

  :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

ؤولیة المس  اإللتزامالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا   اتاإللتزام طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  والتنسیق

التوقیت 

  والتكرار

المیزانیة 

  التقدیریة

تعمل الوزارة على تقدیم الحمایة  1.9

لجمیع الطلبة، وخاصة في األماكن 

األكثر عرضة لخطر ممارسات عنف 

، وال سیما للطلبة األكثر عرضة اإلحتالل

  .للتھمیش واإلقصاء مثل ذوي اإلعاقة

ارد م والموالتنظی بتوفیرتلتزم الوزارة  - 

في المناطق الخطرة الطلبة لمرافقة الالزمة 

، مرافقة الطلبة طلبةمرافقة المرشدین لل(

  )لبعضھم البعض، تنظیم الطلبة في مجموعات

 إلى طلبةالالمرافقة لوصول عملیة تنظیم  - 

البیت في المناطق الخطرة  إلىالمدارس ومنھا 

، مرافقة الطلبة لبعضھم طلبةمرافقة المرشدین لل(

متطوعین  ، تنظیم الطلبة في مجموعات،البعض

  ).من المجتمع المحلي والمؤسسات الدولیة

العامة  اإلدارة
والتربیة  رشادلإل

   .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .بنیةلال

 .للتعلیم العام

شراف لإل

والتأھیل 

  .التربوي

  الصحة المدرسیة

المنظمات 

  االھلیة

2019 -20    

صالت تلتزم الوزارة بتوفیر وسائل الموا - 

  .للطلبة في المناطق المھمشة والخطرة

منھ للطلبة في الآ مواصالتزیادة عدد وسائل ال  - 

  المناطق المھمشة والخطرة

  تجنید الدعم  20- 2019

تلتزم الوزارة بتوفیر بیئة مدرسیة آمنة  - 

مباني، إدراج، ساحات، مرافق عامة، ( وحامیة 

  ).كھرباء، میاه، مقاعد وإضاءة كافیة

طابقة البیئة المدرسیة ل الرقابة على متفعی - 

لمعاییر االنشاء المتبعة وتجنید الدعم لسد الثغرات 

  والستكمال التجھیزات

2019 -20  

  

  دوالر 0

  تجنید االموال 

تلتزم الوزارة بتفعیل برنامج المناوبة أثناء  - 

  .اإلستراحة وتواجد الطلبة في ساحات المدرسة

المناوبة الیومیة  تفعیل ومتابعة تطبیق برنامج - 

  .من قبل اإلدارات المختلفة والمدیریات

    

تلتزم الوزارة بالتنسیق مع المؤسسات  - 

تخاذ إالمجتمعیة لتحدید مناطق الخطر و

  المناسبة لتوفیر الحمایة اإلجراءات

المؤسسات عقد لقاءات مع الھیئات المحلیة و - 

تخاذ إالمجتمعیة لتحدید مناطق الخطر و

  لمناسبة لتوفیر الحمایةا اإلجراءات

2019 -20    

تعمل الوزارة من خالل المناصرة  2.9

والشراكات مع المنظمات الدولیة 

والمجتمعات المحلیة على توفیر أماكن 

تلتزم الوزارة بالعمل على تشجیع وتحفیز  - 

المؤسسات الدولیة العاملة في فلسطین على 

ئات التعلیمیة المحتاجة تقدیم الدعم لتحویل البی

، منةآتوفیر مظالت، ساللم ( منةآ منشات إلى

ستنادیة وسبل إمراحیض للجنسین، جدران 

لعمل اسالت لتنظیم لقاءات وزیارات ومر - 

لیة بالتشارك وتشجیع وتحفیز المؤسسات الدو

العاملة في فلسطین على تقدیم الدعم لتحویل 

توفیر ( منةآبیئات  إلىالبیئات التعلیمیة المحتاجة 

، مراحیض للجنسین، جدران منةآمظالت، ساللم 

العامة  اإلدارة
والتربیة  لإلرشاد
للصحة  .الخاصة

  األبنیة المدرسیة، 

2018 -19  

  

تجنیند االموال 

  لذلك
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  . آمنة للتعلیم

سیتم النظر في السالمة من زوایا متعددة، 

   :مثل

ضمان أن تكون (ي جتماعالنوع اإل

ن األماكن آمنة بأكبر قدر ممكن لكل م

  ، )والبنات والمعلمین والمعلمات البنین

ضمان أن تكون األماكن آمنة (اإلعاقة  

ذوي اإلعاقات  طلبةبأكبر قدر ممكن لل

الحركیة أو الحسیة أو الذھنیة أو 

  ).المتعددة

المواصالت لتخطي الحواجز الخطرة مثل 

و العبور من نقاط أستیطانیة التجمعات اإل

  التفتیش

ستنادیة وسبل المواصالت لتخطي الحواجز إ

العبور من  أوستیطانیة الخطرة مثل التجمعات اإل

  لقوات االحتالل االسرائیلي نقاط التفتیش

مدیریات التربیة، 
المدارس 

والمؤسسات 
  المجتمعیة

المنظمات 
  االھلیة والدولیة

  

 مھارات تنفیذ برامج بناء قدرات لتطویر - 

 في المدرسیة بنیةلأل العامة اإلدارة في العاملین

 مراعاتھا الواجب المواءمات حول الوزارة

   للطلبة منةاآل البیئة لضمان

2018 -19    

ھلیة تلتزم الوزارة بالعمل مع المؤسسات األ - 

لھا للقیام والفرصة  مجالتاحة الإالفلسطینیة و

بالتدخالت المختلفة الالزمة لجعل بیئة التعلیم 

ات إحتیاجمنة للطلبة من الجنسیین ولمن لدیھم آ

قلیة بنات في مدرسة ذكور، طلبة من أ(اصة خ

و عرقیة، أقلیة دینیة أمواقع جغرافیة مجاورة، 

عمار في المدرسة الواحدة ألالتباین في ا

، بما یشمل التعدیالت على البنیة التحتیة )وغیره

  .و التجھیزات وفقا لما ھو متبع بالوزارة

المدیریات تفعیل برامج العمل المشترك ما بین  - 

ع ف، لرواألھلیةت المحلیة، الحكومیة سساالمؤو

وصول وفي ال یة في البیئة التعلیم األماندرجة 

  إلیھا

2019 -20    

 األھلیةمع المؤسسات تطویر برامج عمل  - 

الحیز لھا للقیام بالتدخالت  وإتاحةالفلسطینیة 

للطلبة من  منةأالمختلفة الالزمة لجعل بیئة التعلیم 

  تیاجات خاصةإحالجنسیین ولمن لدیھم 

  تجنید الدعم  20- 2019

تلتزم الوزارة ومن خالل المدیریات بالتعاون  - 

، واألھلیةسسات المحلیة، الحكومیة ؤمع الم

في البیئة التعلیم وفي الطرق  األمانع درجة فلر

  إلیھا

تاھیل المدارس وتحسین اھلیتھا ورفع درجة  - 

  االمان فیھا

2019 -20    

المعلمین،  إنابة(ر الدعم تلتزم الوزارة بتوفی - 

لضمان الوصول للطلبة الذین ) مجالتوفیر ال أو

یواجھون صعوبات في الوصول للنظام 

  التعلیمي 

من البیت  ةبول الطلتنظیم عملیة المناوبة ووص - 

  الى المدرسة والعكس

2018    

  دوالر 1000  19- 2018العامة  اإلدارةدراء المدارس والمرشدین عقد لقاءات توعیة لم - وتفعیل العمل بسیاسة تلتزم الوزارة بالتذكیر  - تلتزم الوزارة بسیاسة المدارس  3.9
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الخالیة من جمیع أشكال العنف، وستتخذ 

رة خطوات على جمیع المستویات الوزا

إلنھاء أي شكل من أشكال العنف في 

التربویة وآلیات  اإلدارةالتعلیم، من خالل 

برامج  إستخداماإلشراف، إلى جانب 

التوعیة داخل المدارس والمجتمعات 

  .المحلیة وعلى المستوى الوطني

والتربیة  رشادلإل  وتوزیع نشرات توعیة التربویین   الحد من العنق
   .الخاصة

القیاس والتقویم، 

  للصحة المدرسیة

المؤسسات االھلیة 

  والمحلیة

مؤشرات خلو المدرسة  إعتمادتلتزم الوزارة ب - 

وتفعیل لجان  المدارس من العنف في نظام تقییم

الحمایة المدرسیة لضمان تطبیق سیاسة الحد 

  .من العنف

  

خلو المدرسة تدل على مؤشرات تطویر وإعتماد  - 

  من العنف في نظام تقییم المدارس

  والرد 3000  19- 2018

العاملة في مجال  األھلیةالمؤسسات التعاون مع  - 

دخول على التعلیم الجامع ومكافحة العنف 

في  اإلحتیاجاتدراسات تحدید  وإجراءدارس الم

  مجال مكافحة العنف

2018 -19    

تلتزم الوزارة بتطبیق نظام العقوبات لمواجھة  - 

  العنف المستخدم في المدارس

تنفیذ برامج توعیة في المدارس لمناھضة العنف  - 

العاملة في مجال  األھلیةبالتعاون مع المؤسسات 

  واألھالي، المعلمین مكافحة العنف تستھدف الطلبة

دوالر لكل  1000  19- 2018

  برنامج توعیة

 طلبةلل مسرحیة عروض وتقدیم إنتاجتنظیم  - 

وذویھم مناھضة للعنف بالتعاون مع  المدارس

  لیة والمجتمعیة وبمشاركة الطلبةھالمؤسسات األ

دوالر لكل  5000  19- 2018

  مدیریة/ مسرحیة

الفنیة والریاضیة  إشراك الطلبة في االندیة والفرق

  المحلیة

2018 -19    
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 مبادئ التعلیم الجامع عبر قطاع التعلیم تقویة :الھدف العاشر

وتعزیز تبني نھج التصمیم العام في علیم النوعي والتعلیم الجامع، المساھمة في إدخال تحسینات عامة على جودة التعلیم في كافة مكونات نظام التعلیم الفلسطیني، عن طریق إبراز الروابط المتأصلة بین الت. 10

  )تبني سیاسة التعلیم الجامع ضمن قانون التعلیم( .جمیع التغییرات التي یتم إجراؤھا على نظام التعلیم

   األھدافقیاس تحقیق  مؤشرات

  .وبالتعلیم الجامعم التعلیالتعدیالت على قانون التعلیم الفلسطیني ذات الصلة بجودة  - 

  .قة سیاسة التعلیم الجامعطباعة وتوزیع وثی - 

  .وتجھیزاتھا مع متطلبات التعلیم الجامعالتحتیة  أبنیتھا تناسبنسبة المدارس التي ت زیادة - 

بما یتالئم مع معاییر ) ومیة، الخاصة ، الوكالةالحك( بنیة المدرسیةبما فیھا تفعیل عملیات الترخیص لكافة األ المحدثة والتي تستجیب للتعلیم النوعي والجامع اإلجراءاتوالتشریعات والسیاسات زیادة في  - 

 .وزارة التربیة والتعلیم كحد أدنى

   اتاإللتزامتطبیق 

   :اتاإللتزام هالنشاطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذات واإللتزاملتطبیق الضامنة  اإلجراءات

 طبیقالضامنة لت اإلجراءات  ات وفقا لوثیقة السیاسةاإللتزام

  اتاإللتزام

المسؤولیة   اإللتزاماطات والتدخالت الالزمة لتنفیذ ھذا النش

  والتنسیق

  المیزانیة التقدیریة  التوقیت والتكرار

تلتزم الوزارة بتحسین جودة التعلیم  1.10

وتلتزم أیضاً بجعل . للمواطنین الفلسطینیین

نظام التعلیم جامعاً وشامالً للجمیع عن 

ن تمكن كل فرد من الوصول طریق ضما

المحلیة  مدارسالفي التعلیم في  ھإلى حق

وتدرك الوزارة أنھ ال یمكن الفصل . العامة

تلتزم الوزارة بترسیخ مبادئ  - 

التعلیم الجامع والنوعي والصدیق 

للطفل كمبادئ جوھریة في كافة 

أنحاء التشریعات والسیاسات 

  .والوثائق التوجیھیة التعلیمیة

تنظیم لقاءات وورش عمل لمراجعة القوانین 

المعمول بھا مع  والسیاسات واالجراءات

  والخبراء واصحاب القرار المشرعین

اإلدارة العامة 

لإلرشاد والتربیة 

التعلیم ، الحاصة

 اإلشراف، العام

  التربوي،

  الدائرة القانونیة

2019 -20  

  

  دوالر لكل ورشة 440

  

تلتزم الوزارة بمراجعة كافة  - 

المعمول بھا  واألنظمة اإلجراءات

تنسجم وال تتعارض  أنھامن  والتأكد

دراسة بحثیة توصف وتحلل درجة  إجراء - 

المعمول بھا في  واألنظمة اإلجراءات إنسجام

م الجامع والنوعي الوزارة مع مبادئ التعلی

  دوالر 6000  20- 2019
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بین مفھومي التعلیم النوعي والتعلیم 

د یالجامع، وھي بالتالي تسعى إلى التأك

على أنھا في النھایة سترسخ مبادئ التعلیم 

الجامع والنوعي والصدیق للطفل كمبادئ 

جوھریة في كافة التشریعات والسیاسات 

  .الوثائق التوجیھیة التعلیمیةو

والنوعي لجامع مع مبادئ التعلیم ا

  والصدیق للطفل 

   والصدیق للطفل 

تطویر مقترحات عمل تطویریة لتضمین مبادئ  - 

للطفل في كافة  التعلیم الجامع والنوعي والصدیق

أنحاء التشریعات والسیاسات والوثائق التوجیھیة 

  المعمول بھا في الوزارة اإلجراءاتوفي 

2019 -20    

تعمیم نتائج الدراسة وتبیان مدى التعامل مع ھذه  - 

في كافة أنحاء التشریعات والسیاسات  المبادئ

  والوثائق التوجیھیة

  دوالر 2000  20- 2019

ن الوزارة التنسیق ما بی - 

والمؤسسات الخاصة والوكالة 

بنیة والحكم المحلي لتطبیق معاییر األ

المدرسیة الصدیقة للطفل والمالئمة 

  .لساسة التعلیم الجامع

تحدیث وتعمیم التشریعات والسیاسات والوثائق  - 

المعمول بھا في الوزارة  اإلجراءاتالتوجیھیة و

  في مجال االلبنیة

2019 -20    

وزارة أن تتضمن موازنتھا ستكفل ال 2.10

ات جمیع المتعلمین إحتیاجالتعلیم الجامع و

عبر جمیع بنود الموازنة، ولیس في 

وھذا سیساعد على . مشاریع منفصلة فقط

تضمین التعلیم الجامع عبر قطاع التعلیم 

ستدامة جھود التعلیم إبأكملھ، كما سیدعم 

  .الجامع

ستحداث وتضمین إتلتزم الوزارة ب - 

بالتعلیم الجامع في خاص بند 

  الموازنة

تعمل الوزارة على تحدید وتجمیع كافة  - 

  )استمارة( اإلحتیاجات المتعلقة بالتعلیم الجامع

اإلدارة العامة 

لإلرشاد والتربیة 

  الحاصة

  القیاس والتقویم

  التعلیم العام

العامة  اإلدارة
  .لألبنیة

2019 -20  

  

  دوالر 0

  

ت المیزانیا بإدراجتلتزم الوزارة  - 

الخاصة بتمویل نشاطات التعلیم 

  الجامع في صندوق التمویل المشترك

العامة  اإلداراتتضمین میزانیات المدیریات و - 

  لبند خاص بالتعلیم الجامع

2018 -19    

تلتزم الوزارة بجعل موضوعات  - 

 أولویاتالتعلیم الجامع في سلم 

  برامجھا

دراج نشاطات وبرامج التعلیم الجامع في إ - 

وتخصیص  یل للصندوق المشتركوات التمولویأ

  المیزانیات الالزمة

تجنید االموال من   19- 2018

  جھات مختصة
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ستواصل الوزارة تطویر وتطبیق  3.10

ومتابعة التوجیھات والمعاییر بخصوص 

إدخال التحسینات على المباني المدرسیة 

والبنیة التحتیة واألجھزة التربویة والمواد 

مبادئ التصمیم  بإتباع والتعلیمةالتعلیمیة 

  .العام

المؤشرات  بتحدیثتلتزم الوزارة  - 

 األبنیةوالشروط الواجب توفرھا في 

  وآمنةلتكون مالئمة كمدارس 

تنظیم وعقد ورش عمل مركزیة لمراجعة  - 

وتحدیث المؤشرات والشروط الواجب توفرھا في 

  آمنةلتكون مالئمة كمدارس االبنیة 

العامة  اإلدارة
 رشادلإل
تربیة وال

   .الخاصة

العامة  اإلدارة
 .للتعلیم العام

العامة  اإلدارة
 .لألبنیة

  

2018 -19  

  

دوالر لكل  1000

  ورشة

  

المواصفات  بتطویرتلتزم الوزارة  - 

ا ینسجم مع مالمعتمدة للمدارس ب

  متطلبات التعلیم الجامع

مسح لكافة المدارس یحدد درجة موائمتھا  إجراء - 

فجوات القائمة على للتعلیم الجامع ویحدد ال

  المستوى الوطني

  دوالر 20000  19- 2018

تطویر خطة للتدخالت في مجال تحسین  - 

  البنیة التحتیة للمدارس مواءمةو

2018 -19    

  الجھات المعنیةمع  تلتزم الوزارة - 

مسح لكافة  إجراءبالعمل على 

المدارس یحدد درجة موائمتھا للتعلیم 

  الجامع

النواقص في مجال  وتجدیدرس مسح للمدا إجراء - 

  التجھیزات

  نفس المسح السابق  19- 2018

 المدارستطویر خطة لتوفیر النواقص ولتجھیز  - 

  والخاص األھليبمشاركة القطاع 

    

تلتزم الوزارة بعمل شراكة مع  - 

داریا عن إكافة الجھات المسؤولة 

المعاییر  إعتمادالمدارس بخصوص 

 والشروط والمواصفات وعمل

المسوحات الخاصة بتحدید درجة 

مؤائمة المباني المدرسیة للتعلیم 

  .الجامع

عقد لقاءات، ورش عمل وتوقیع مذكرات تفاھم  - 

ما بین المدیریات والمؤسسات لتعزیز عالقات 

والمؤسسات المحلیة  المجتمعاتالتعاون مع 

ى التحتیة للمدارس نبالفي عملیة تطویر  ھاإشراكو

  م الجامع المحلیةللتعلی مواءمةلتكون 

2018 -19    

موائم للتعلیم البناء المعاییر وتعمیم  إعتماد - 

الجامع بالشراكة مع المؤسسات الخاصة  والوكالة 

  .والوزارة

العامة  اإلدارة
 رشادلإل

والتربیة 
   .الخاصة

  .لألبنیةو

2018 -19    

  والتقییم متابعةخطة ال
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وال  األھدافالنشاطات تتعارض مع  نأما تبین  إذالتعدیل الخطة،  أونحراف عن المسار وفقا لما ھو مخطط ولضمان عدم اإل من سالمة تنفیذ النشاطات یوم بیوم وللتأكدلضمان حسن متابعة تنفیذ ھذه الخطة 

   .لزم إنالنشاطات، وتقویم مسار العمل  على التنفیذ ، ومتابعة تنفیذ اإلشرافیم ھذه لتقود عملیة قیتتخدم عملیة تنفیذھا، جرى العمل على تطویر خطة الرقابة وال

  تنتطلق ھذه الخطة من التوجھات التالیة

 ،عتمدت في ھذه الخطةأو أقرتي الفلسطینیة على جمع المعلومات بشكل دوري وفقا للمؤشرات التي تعمل وزارة التربیة والتعلیم العال -

 ،تحلیل المعلومات وفقا لما حدد لھا أومعالجة  أوتجمیع وتنقیة  وأو وارد في ھذه الخطة بدورھا في عملیة جمع تقوم كل جھة وحسبما ھ -

 حسب طبیعتھا ووفقا لما ھو وارد في الجداول الالحقة) سنویا أوفصلیا  أوشھریا ( يردوتجمع المعلومات بشكل  -

 ،بما ھو وارد في الخطة من حسن سیر تنفیذ الخطة من خالل متابعة المعلومات الواردة عن تنفیذ النشاطات ومقارنتھا التأكدیتم  -

 ،والمؤشرات الفرعیة ومات الدوریة عن المؤشراتلمن خالل جمع المع األھدافالنشاطات المنفذة تخدم تحقیق  نأمن  التأكدیجري  -

  ،ستنتاجیھأ إشاراتورودھا للجھة المعنیة ویتم التقریر عنھا للجھات صاحبة القرار مع تتم مراجعة المعلومات حسب  -

 ،ما ورد فیھا في خطة التنفیذ وإدراجذیة الراجعة عن ما ورد من تقاریر یتم جمع التغ -

 ،عن الخطة نحرافاإل أوالنجاح  أسبابیان بالواردة في الخطة وت األھدافقیق ؤشرات تحمالواردة ومقارنتھا ب اتمولالمعمن خالل تحلیل  متابعة تنفیذ الخطةیجري العمل على  -

 .واالنجاز في تنفیذ الخطة ةخطیة وسنویة عن الر نصفتقاری رادإصو ماتلوتتم تحلیل المع -

 وتحلیل المعلومات والخروج باالستنتاجات) التقاریر(یتم فیھا مناقشة نتائج العمل مرة كل فصل ) وبمشاركة المعنیین اإلستشاريللفریق الفني ( ییمیةقتتتم عقد ورش عمل  -

 م الجامعلتعلیل العمل الفنیة مجموعة أمامتعرض التقاریر وتناقش  -

 توجیھات تفید عملیة التنفیذ في المرحلة القادمة أیة أوطة العمل على خ إضافات أوتعدیالت  أیةجراء على تقدیم المقترحات ال اإلستشاريیعمل الفریق القني  -

  موالتقییالخطة التفصیلیة للرقابة              
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 المسئولةالجھة   المؤشرات التفصیلیة  المؤشرات الرئیسیة  الھدف

عن جمع 

  معلوماتال

موعد وتكرار 

جمع 

  المعلومات

  جمع المعلومات أداة

لتحقیق  17العمل بالتعاون. 1

لتزامات فلسطین تجاه واجباتھا إ

التعلیم للجمیع، وأھداف (الدولیة 

التنمیة المستدامة لما بعد سنة 

حقوق الطفل،  إتفاقیة، و2015

ذوي حقوق األشخاص  إتفاقیةو

، وتحقیق )اإلعاقة، وغیرھا

نا والتزاماتنا التعلیمیة سیاسات

  .الوطنیة

  

على مسودة مشروع قانون التي إدخلت جوھریة التعدیالت إعتماد ال - 

للمعاھدات والمواثیق  أكثر إستجابةتجعلھ والتي التعلیم الفلسطیني 

حقوق  إتفاقیةحقوق الطفل،  إتفاقیة(الدولیة التي وقعت علیھا فلسطین 

   .)علیم للجمیع وغیرھاالت إتفاقیة، اإلعاقةص ذوي األشخا

تقریر فلسطین عن التعلیم  إصدارلمتابعة  18وطنيالفریق التشكیل  - 

  .للجمیع

التي تعیق الفجوات القائمة في النظام التعلیمي الفلسطیني تحدید  - 

  .تحولھ الى نظلم للتعلیم الجامع

 معاھدات واإلتفاقیاتلتجاوب مع متطلبات الوطنیة ل خطةتطویر  - 

  .جال التعلیمالدولیة في م

إعتماد نظام الرقابة والمتابعة والمساءلة على تطبیق فلسطین  - 

  .لإللتزامات الدولیة

قائمة بالتعدیالت التي أقترحت 

  وتم الموافقة علیھا

  

قائمة أعضاء الفریق تمثل كافة 

  المعنیین

  قائمة تحدد كافة الفجوات 

  

  

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد
  الخاصة 

  

  قاریرالت -  سنویا

محاضر  -

للفریق  االجتماعات

  الوطني

رفع الوعي بأھمیة التعلیم الجامع . 2

الصدیق للطفل، والتنوع في التعلیم، 

ات تجاھوعدم التمییز، وتغییر اإل

 .الخاصة بذلك

العمل المشترك ما بین مدیریات التربیة والتعلیم  إتفاقیاتعدد  - 

وقعت ووضعت  التي األھلیةوالمجموعات المجتمعیة والمنظمات 

  ).مدیریة/ 3(موضع التنفیذ على مستوى المحافظات 

العمل المركزیة التي وقعتھا وتعمل على تنفیذھا  إتفاقیاتعدد  - 

  عدد اإلتفاقیات

  

  

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد
  الخاصة 

المجتمع األھلي 

من  التقاریر -  نصف سنویا

 المدیریات

التقاریر من  -

                                                             
17
والمؤسسات االھلیة والھیئات ) التربیة، التنمیة االجتماعیة، الصحة، االشغال المواصالت، الحكم المحلي(لوثیق ما بین المؤسسات الرسمیة من وزارات یحتاج تحقیق التزامات فلسطین تجاه واجباتھا الدولیة الى التعاون ا 

 .المحلیة ومؤسسات القطاع الخاص
18
 الفریق الوطني ھو الفریق القائم على أعداد التقریر الوطني عن التعلیم الجامع في فلسطین 
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والدولیة العاملة في حقل  الوطنیة األھلیةالوزارة مع المؤسسات   

  ).مدیریة/ 3( التعلیم الجامع

حلة نخفاض نسبة الطلبة المتسربین من المدارس في المرإ - 

  .عن النسبة الحالیة% 10بمعدل ) شرحتى صف عا( األساسیة

 زیادة عدد القضایا التي عالجتھا مدیریات التربیة والتعلیم والمتعلقة- 

قضایا في كل  10سنویا بمعدل ) ة المھمشینلبضد الط(التمییز ب

 .مدیریة

ارتفاع في نسبة الطلبة الملتحقین بمدارس التعلیم النظامي، ممن  - 

ن صعوبات باإللتحاق في التعلیم النظامي، مقارنة بالطلبة یواجھو

عما ھو %10الملتحقین في مدارس ومراكز التربیة الخاصة بمعدل 

  .قائم حالیا

 10تقدیم  ( عدد الحلقات االذاعیة والتلفزیونیة حول التعلیم الجامع - 

  ).حلقات

  عدد اإلتفاقیات

  

ایة مقارنة عدد المتسریبن في بد

  الفصل ونھایة الفصل

مقارنة عدد القضایا التي تم 

تسجیلھا في بدایة وفي نھایة 

  السنة

  ومؤسساتھ

مدیریات 
  والمدارس

  

  

  

  المدارس

  

زیادة الوصول إلى التعلیم . 3

عن طریق إحداث تغییرات للجمیع 

في النظام إلزالة العقبات في البیئة 

ات والسیاسات تجاھواإل

والممارسات والموارد التي تمنع 

نتظام في بعض الطلبة من اإل

  .المدرسة المحلیة مع أقرانھم

  

العمل، (قتصادیة إیة وإجتماع ألسبابتراجع في نسبة المتسربین  - 

  جمالي المتسربینإویا من سن% 2بمعدل   )أسریةالزواج، مشاكل 

ولمراكز  الشبیبةعدد الطلبة المتوجھین لمراكز رعایة  نسبة زیادة - 

 سنویا من العدد الحالي% 2بمعدل  التعلیم المھني

التربوین في  نمرشدیال میتابعھالمتغیبین الذین عدد الطلبة زیادة  - 

 لكل مرشد طلبة 3بمعدل  المدارس

التي صدرت حول وصول ) نویاتقریر س 2(التقاریر الدوریة  - 

  الطلبة للمدارس ومشاركتھم في العملیة التعلیمیة

ستقبال الطلبة الذین یعانون من زیادة نسبة عدد المدارس المؤھلة إل - 

  .سنویا% 10صعوبة الوصول الى التعلیم بمعل 

مقارنة عدد المتسریبن في بدایة 

  الفصل ونھایة الفصل

في بدایة  طلبةمقارنة عدد ال

  الفصل ونھایة العام

  

مقارنة عدد المتغیبین وأعداد 

أیام الغیاب في بدایة الفصل 

  ونھایتھ

  عدد التقاریر

مقارنة عدد المدارس في بدایة 

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد

  صة الخا

المجتمع األھلي 
  ومؤسساتھ

المدیریات 
  والمدارس

العامة  دارةاإل
للتعلیم المھني 

  والتقني

  

من  التقاریر -  سنویا

 المدیریات

التقاریر من  -

  المدارس
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زیادة عدد المشاركین في النشاطات الخاصة بالنعلیم الجامع بمعدل  - 

 .یریةسنویا في كل مد 2

    العام ونھایتھ

  

زیادة المشاركة الفعالة لجمیع . 4

الطلبة في عملیة التعلم، وتحسین 

ي جتماعمخرجات تعلمھم اإل

نھج  إستخدامواألكادیمي من خالل 

عمل یتمحور حول الطفل، وتطویر 

مناھج مرنة ومواد تعلیمیة 

وتدریسیة وآلیات تقییم یمكن 

الفردیة  اإلحتیاجاتمالءمتھا حسب 

  .للمتعلمین

  

دلة العمل التي طورت، والمتمحورة حول الطفل أم استخدإ - 

، في واألكادیمیةیة جتماعوالموجھة لتحسین مخرجات التعلیم اإل

   .عملیة التعلیم

المنھاج حسب  مواءمةیعملون على ة المعلمین الذین ادة نسبزی - 

  .المحددة للطلبة في غرفھم الصفیة اإلحتیاجات

المجاالت  تتضمننجازات الطلبة المؤشرات السنویة لقیاس ا - 

 .األكادیمیةنجازات اإل إلى إضافةیة وبناء المھارات الحیاتیة جتماعاإل

 ، الفردیة والجماعیة،م الطلبةنماذج التقیم المستخدمة في تقیتحدیث  - 

  .كجزء مكون للتعلیم الجامعوتصبح مبینة 

 متحاناإل أداءالطلبة الذین یخفقون في (المقنعة  األمیةتراجع نسبة  - 

متحان الطلبة المتقدمین لإل إجماليمن % 10ما دون  إلى) الوزاري

  .سنویا

حتیاجات زیادة في انتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة التي تلبي ا  - 

  .سنویا% 10الفروق الفردیة للطلبة المختلفین بنسبة 

عدد األدلة التي طورت وتم 

  إستخدامھا

أو القصص التي  طلبةعدد ال

  تدل على حریة التصرف

أو القصص التي  طلبةعدد ال

  بینت التحسن

  عدد النماذج التقییمیة المحدثة

مقارنة عدد الطلبة الذین 

باإلمتحانات في بدایة  ونخفقی

  الفصل ونھایة الفصل

  المدراس

  المدیریات

اإلدارة العامة 

  للتعلیم العام

 تقاریر المعلمین -  تقاریر فصلیھ

التقاریر من  -

  المدارس

من  التقاریر -

 المدیریات

  

التمسك بالحقوق المتكافئة في . 5

 19التعلیم من خالل تطویر نھج ثنائي

المسار یسعى إلدخال تغییرات في 

صمم حسب النظام ویقدم الدعم، الم

الفردیة، للفئات األكثر  اإلحتیاجات

 اإلحتیاجاتمن الطلبة یتلقون الدعم النوعي الموجھ لتلبیة % 20 - 

الفردیة وتیسیر مشاركتھم وتحصیلھم في نطاق مدارسھم المحلیة 

  . العامة

ي والتأھیلي یحصلون على خدمات الدعم الصح طلبةمن ال% 20 - 

الذین تلقوا  طلبةارنة عدد المق

  الدعم في بدایة الفصل ونھایتھ

الذین تلقوا  طلبةمقارنة عدد ال

  الدعم في بدایة الفصل ونھایتھ

  المدراس

  المدیریات

العامة اإلدارة 

 تقاریر المعلمین -  تقاریر فصلیھ

التقاریر من  -

  المدارس

من  التقاریر -

                                                             
19
جري فیھ تقدیم الخدمات والمساندة للطلبة األكثر عرضة لإلقصاء ویحتاجون لمقصود بالنھج ثنائي المسار ھو العمل في خطین متوازیین في نفس الوقت، على تغییر وتطویر النظام التعلیمي برمتھ في نفس الوقت الذي یا 

 .المساندة
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عرضة لخطر اإلقصاء من نظام 

  .التعلیم أو داخلھ

  .ي والتعلیمي وفقا لتقاریر المدارسجتماعاإل -والنفسي

 اإلحتیاجاتوجود نظام فاعل لدعم الطلبة یعمل على تقییم وتحدید  - 

التعلیمیة للطلبة تطور وفقا لھا خطط تعلیمیة فردیة تبین الدعم المحدد 

الذي یحتاجھ الطالب لضمان وصولھ إلى التعلیم ومشاركتھ وتحصیلھ 

  .في نطاق مدرستھ العامة المحلیةفیھ 

 .وجود مراكز مصادر للتعلیم الجامع فاعلة في كل مدیریة - 

 .خطط التعلیم الفردیةالعمل فیھا وفق  ريیجمن المدارس % 50 - 

وجود قاعدة بیانات فعالة توفر المعلومات عن الطلبة المعرضین  - 

  .اتھم الفردیةإحتیاجوالذین یتم تقییمھم وعن  لإلقصاء

  

  عدد المراكز الجدیدة

  

عدد الخطط التي تم تنفیذھا خال 

  العام الدراسي

توفر قاعدة البیانات وتوفر 

  المعلومات ذات العالقة

  للتعلیم العام

اإلدارة العامة 

  للصحة المدرسیة

العامة  دارةاإل

لالشراف 

  والتأھیل التربوي

العامة  دارةاإل

والتربیة  لإلرشاد

  الخاصة

 المدیریات

  

تطویر كادر من المعلمین . 6

 اإلدارةوالطواقم المساندة و

المدرسیة یملكون المعرفة النظریة 

والمھارات العملیة الالزمة لتنفیذ 

التعلیم الجامع النوعي والصدیق 

في  للطفل ضمن نظام التعلیم العام

  .فلسطین

نسبة المعلمین القادرین على التعامل مع التعلیم الجامع بمعدل  زیادة - 

  .سنویا%  10

تعامل مع قضایا التعلیم ن القادرین على الیاریداإل أعدادزیادة في  - 

  .سنویا %10الجامع بنسبة 

في قضایا التعلیم الجامع ) المختصین(المؤھلین الفنیین تعداد  إرتفاع - 

  .شخص سنویا 20بمقدار في الوزارة 

ماجستیر  أوعدد العاملین في الوزارة الحاصلین على دبلوم  إرتفاع - 

 5بمقدار  هفي مجال اإلشراف على نظام التعلیم الجامع وتطویر

  .سنویا أشخاص

ن، التربوییالمرشدین : زیادة في نسبة كوادر الدعم المركزیة% 10 - 

ومدراء مدیریات  ،الخاصة التربیة ومشرفي الجامع التعلیم مرشدي

التربیة والتعلیم القادرین على تزوید المدارس والمعلمین بمزید من 

 . الدعم الفني في قضایا التعلیم الجامع

في نسبة المعلمین والمعلمات اللذین شاركوا في ورش  ةزیاد% 20 - 

  مقارنة عدد المعلمین 

  مقارنة ألعداد اإلداریین

  مؤھلینمقارنة ألعداد الفنیین ال

مقارنة ألعداد الحاصلین على 

  الشھادات العلیا

مقارنة ألعداد المرشدین 

  والمشرفین

أعداد المشاركین بالورش 

  وأعداد الورش

مقارنة عدد المعلمین الذین 

إجتازوا التدریب والتدریب 

  المتخصص عبر السنوات

العامة  دارةاإل
 لإلرشاد

والتربیة 
  الخاصة 

العامة  دارةاإل
لالشراف 

تأھیل وال
 التربوي

العامة  دارةاإل
للتخطیط 
والتطویر 

 التربوي

  

التقاریر من  -  سنویا

  المدارس

من  التقاریر -

 المدیریات

تقاریر اإلدارة  -

العامة لإلرشاد 

 والتربیة الخاصة

العامة  دارةاإل -

للتخطیط 

  والتطویر التربوي

69 

 

عمل وتدریبات تختص في التعامل مع موضوعات التعلیم الجامع 

  .والصدیق للطفل نظریا وتطبیقیا

جتازوا مواضیع التعلیم الجامع مثل إمن المعلمین الجدد % 80 - 

 أعدادتطور الطفل، والتدخل المبكر، والتعلیم الجامع في برامج 

   .علمین في الجامعات الفلسطینیةالم

 فيجتازوا تدریب متخصص إمن المعلمین الجدد % 80 - 

  .موضوعات التعلیم الجامع قبل البدء بعملھم

ات غرف المصادر قد شاركن في التدریب على معلممن % 80 -

  .التعلیم الجامع

ستدامة والمساواة في تعزیز اإل. 7

المجتمع بشكل عام من خالل ضمان 

اركة الفعالة للمجتمعات المش

المحلیة، واألھل، وأولیاء األمور، 

في تطویر بیئات التعلیم  طلبةوال

  .الجامع الصدیقة للطفل

  

الطلبة في فعالیات  أمور أولیاءنسبة المشاركین من  إرتفاع - 

ما ال یقل عن  إلىلتصل ) نشاطات عامة أوات إجتماع(المدارس 

  .من طلبة كل مدرسة% 40

ل الفعالیات المشتركة ما بین المدارس والمجتمعات زیادة معد - 

  .فعالیات سنویا لكل مدرسة 3 إلىوالمؤسسات المحلیة لتصل 

حتفاالت، إ(طلبة المدارس بفعالیات مجتمعیة زیادة في مشاركة  - 

 3بمعدل ) مھرجانات، مسابقات، حمالت عمل تطوعي وغیره

  .نشاطات لكل مدرسة

تربیة والتعلیم بفعالیة في اللجان مدیریات ال زیادة في مشاركة - 

عمالة ( طلبةبال أوالناشطة في المحافظات والتي لھا عالقة بالتعلیم 

 5بما ال یقل عن ) ، الجدار، العنف، التشرد وغبرهاإلعاقة، طفالاأل

  .لجان لكل مدیریة

 3نسبة المدارس والمدیریات التي تلتزم بعقد ما ال یقل عن  ارتفاع - 

ییم بمشاركة الفعالیات المجتمعیة مع بدایة ونھایة جلسات تخطیط وتق

مقارنة أعداد المشاركین 

بالنشاطات بین بدایة العام 

  ونھایتھ

  مقارنة عدد الفعالیات

مقارنة عدد المشاركین بین 

  فعالیة وأخرى

  

مقارنة بعدد اللجان التي تشارك 

  فیھا المدیریات

مقارنة بأعداد المدراس 

  الملتزمة بعقود   والمدیریات

العامة  دارةاإل
 للتعلیم العام

العامة  دارةاإل
 للصحة المدرسیة

العامة  دارةاإل
للتخطیط 
والتطویر 

 التربوي

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد
  الخاصة 

  

  تقاریر المدارس  سنویا

  تقاریر المدیریات
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  .كل فصل دراسي

تغطي جھود مناصرة  أنضمان . 8

طاق التعلیم الجامع وجھود تنفیذه الن

الكامل للتعلیم من الطفولة المبكرة 

وحتى التعلیم المھني والتعلیم غیر 

  .الرسمي وتعلیم الكبار

تلقین التدریب  في مجال  طفالاألریاض  مشرفاتمن % 10 - 

  .التدخل المبكر

في واحد مركز ( یب التابعة لریاض االطفالدرتمراكز الزیادة عدد  - 

والقدرات الالزمة  باإلمكانیات التي تتمتع  )سنوات 3بعد  كل مدیریة

لھا حتى تقوم بدورھا في توفیر الدعم للطلبة المحتاجین في كافة 

  .المراحل

   .الموائمةلمواد التعلیمیة زیادة في عدد ا - 

المستھدفة من قبل وزارة التربیة  طفالاألعدد ریاض زیادة في  - 

   .سنویا% 10والتعلیم العالي بنسبة 

  .سنویا 5%منخرطون في التعلیم المھني زیادة عدد الطلبة ال - 

مسائي (زیادة في نسبة الملتحقون في التعلیم الموازي وغیر الصفي  - 

  .سنویا% 2، وفي المراكز المختلفة بنسبة )ومحو امیة

  .سنویا% 1تراجع نسبة االمیة بما یصل الى  - 

مقارنة بعدد المشرفات في 

  مجال التعلیم المبكر

التي مقارنة بأعداد المراكز 

  تتوفر لھا المصادر الكافبة

  

  

العامة  دارةاإل
 للتعلیم العام

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد
  الخاصة 

  تقاریر المدارس  سنویا

  تقاریر المدیریات

ضمان أن تكون كل بیئات التعلیم . 9

خالیة من العنف وتوفر الحمایة 

  .لجمیع الطلبة

  

المدرسة  إدارةین وعلى تراجع عدد الشكاوي المقدمة على المعلم - 

  .سنویا% 10العنف ضد الطلبة بمعدل  ةوالمتعلقة بممارس

من % 10من المدارس بمعدل  ینتسربلما عدد الطلبةتراجع  - 

  .المتسربین سنویا إجمالي

 أمنةوالتي تعتبر بیئات والمواءمة المجھزة زیادة نسبة المدارس  - 

  .سنویا% 5للطلبة بنسبة 

سنویا % 10التي تصنف كبیئة امنة ب زیادة نسبة المدارس  - 

  مقارنة عدد الشكاوي السنویة

  مقارنة بأعداد المتسربین سنویة

مقارنة العداد المدارس 

  وذات بیئة مناسبة مواءمةال

العامة  دارةاإل
 للتعلیم العام

العامة  دارةاإل
ربیة والت لإلرشاد
  الخاصة 

اإلدارة العامة 
  لالبنیة المدرسة

  تقاریر المدارس  سنویا

  تقاریر المدیریات

تقاریر االدارات 

  المختلفة
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  ).اعتماد المعلومات المتوفرة لدى االدارة العامة لالبنیة كاساس(

المساھمة في إدخال تحسینات . 10

عامة على جودة التعلیم في كافة 

مكونات نظام التعلیم الفلسطیني، 

عن طریق إبراز الروابط المتأصلة 

م الجامع، بین التعلیم النوعي والتعلی

وتعزیز تبني نھج التصمیم العام في 

جمیع التغییرات التي یتم إجراؤھا 

  .على نظام التعلیم

تبني سیاسة التعلیم الجامع ضمن (
  )قانون التعلیم 

م التعلیالتعدیالت على قانون التعلیم الفلسطیني ذات الصلة بجودة  - 

  .وبالتعلیم الجامع

  .م الجامعطباعة وتوزیع وثیقة سیاسة التعلی - 

وتجھیزاتھا مع التحتیة  أبنیتھا تناسبنسبة المدارس التي ت زیادة - 

  .متطلبات التعلیم الجامع

المحدثة والتي  اإلجراءاتوالتشریعات والسیاسات زیادة في  - 

بما فیھا تفعیل عملیات الترخیص  تستجیب للتعلیم النوعي والجامع

بما یتالئم مع ) الوكالةالحكومیة، الخاصة ، ( بنیة المدرسیةلكافة األ

  .معاییر وزارة التربیة والتعلیم كحد أدنى

  التعدیالت التي أعتمدت

عدد النسخ التي طبعت وتم 

  توزیعھا

  

التشریعات واإلجراءات التي 

  أستحدثت

العامة  دارةاإل
 للتعلیم العام

العامة  دارةاإل
والتربیة  لإلرشاد
  الخاصة 

اإلدارة العامة 
  لألبنیة المدرسیة

  تقاریر المدیریات  یاسنو

تقاریر مركز المناھج 

واإلدارة العامة 

للتخطیط والتطویر 

  التربوي

 




