ومن أهم غايات البرنامج

1.1تطويــر القــدرات البشــرية يف مجــال التخطيــط واإلدارة
ويف مجــاالت األختصــاص علــى مســتوى الــوزارة ومديريــات
التربيــة والتعليــم واملــدارس.

2.2تطويــر األطــر القانونيــة والهيكليــة الناظمــة للعمــل يف قطــاع
التعليــم علــى كافــة املســتويات

البرنامج السابع :برنامج التعليم العالي
الهــدف العــام :تقــدمي التعليــم العالــي للجميــع وفقــا لتطــورات
التعليــم يف العالــم ووفقــا ملتطلبــات الســوق والعمــل علــى الرقــي
مبســتوى التعليــم يف اجلامعــات والكليــات وكليــات التعليــم العالــي

ومن أهم غايات البرنامج

1.1تعزيــز قــدرات صنــدوق اإلقــراض برفــع املبلــغ املرصــود
لإلقــراض.
2.2رفــع نســبة القيــد اإلجمالــي للتعليــم العالــي مــن  50%إلــى
.55%
3.3تقليص العجز يف ميزانية اجلامعات العامة بنسبة .30%
4.4حتسني عملية التعليم اإللكتروني والتواصل عن بعد.
5.5إقرار نظام وقفية التعليم العالي والعمل مبوجبه.
6.6إقرار نظام التعليم اإللكتروني.

محاور التطوير
الرقمنة :
يقصــد بهــا توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم داخــل الغرفــه
الصفيــة وخارجهــا مبــا فيهــا جتهيــز مختبــرات احلاســوب وشــبكة
االنترنــت ،والوصــول الــى البورتــل التعليمــي ،واأللــواح التفاعليــة
الذكيــة وتقــدر التكلفــة املاليــة للعــام  2017بـــــــــ 1،500،000
دوالر.

نظام الثانوية العامة اجلديد ( اإلجناز ) وملف
اإلجناز للطالب
هــو النظــام اجلديــد إلمتحــان الثانويــة العامــة ،ويطبــق ضمــن
النظــام ملــف اإلجنــاز لطلبــة الصفــن احلــادي عشــر والثانــي
عشــر يف املســارات كافــة.

التوسع يف التعليم املهني والتقني
يتضمــن دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام للصفــوف
الســابع والثامــن والتاســع يف حوالــي  150مدرســة كعينــة جتريبيــة
يف العــام .2017إضافــة الــى بنــاء مــدارس للتعليــم املهنــي والتقنــي
وجتهيزهــا باألثــاث واملعــدات وتوســيع مســارات التعليــم املهنــي
يف املــدارس املهنيــة ،وإدخــال املســار املهنــي الــى الصــف العاشــر
والــذي أصبــح وفــق قانــون التربيــة والتعليــم العالــي ضمــن املرحلــة
الثانويــة .

تطوير املناهج
يف عــام  2015تبنــت الــوزارة سياســة تطويــر املناهــج وفــق
إســتيراتيجية إصــاح التعليــم ،التــي تضمنــت تطويــر إطــار عــام
للمنهــاج تراعــي فيــة جوانــب التطويــر كافــة مــن حيــث املســتجدات
العلميــة والتربويــة والتغيــرات األجتماعيــة والسياســية
واألقتصاديــة مبــا يخــدم مســيرة التحــرر الوطنــي وقــد مت اإلنتهاء
مــن تطويــر منهــاج املرحلــة األساســية الدنيــا للصفــوف ()4 – 1
يف نهايــة العــام  2016وســيتم األنتهــاء مــن تطويــر جميــع مناهــج
املســارات األكادمييــة يف نهايــة العــام  2018وأمــا املناهــج املهنيــة
فســيتم األنتهــاء مــن تطويرهــا يف نهايــة عــام . 2019

النشاط احلر
هــو نشــاط مدرســي يتــم تنفيــذه بشــكل إختيــاري خــارج أوقــات
الــدوام املدرســي الرســمي ســواء مــن خــال حصــص إضافيــة
خــال األســبوع أو يف أيــام العطــل مــن أجــل تعزيــز العالقــه
اإليجابيــة بــن الطالــب واملدرســة مــن خــال قضــاء فضــاء زمانــي
ومكانــي يعبــر فيــة الطالــب عــن ميولــة وإبداعاتــه يف املجــاالت
املختلفــة .

وزارة التربية والتعليم العالي

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم
2022 - 2017

التوسع يف التعليم قبل املدرسة
العمــل علــى زيــادة نســبة األطفــال امللتحقــن مبرحلــة ريــاض
األطفــال و بخاصــة الصــف االخيــر مــن املرحلــة تنفيــذا لقانــون
التربيــة والتعلــم اجلديــد الــذي أشــار الــي التبنــي التدريجــي
إللزاميــة التعليــم يف هــذه املرحلــة حيــث تعمــل الــوزارة علــى
التوســع يف إضافــة صــف متهيــدي ملحــق للمدرســة األساســية
التــي تتضمــن الصفــوف مــن ( )4 - 1وبنــاء ريــاض أطفــال
حكوميــة إضافــه الــي العمــل علــى تطويــر منهــاج ريــاض األطفال.

وقفية التعليم العالي
األمــوال واألصــول العينيــة والنقديــة التــي ترصد وتســتثمر لغايات
حتســن أداء اجلامعــات الفلســطينية وغيرهــا مــن مؤسســات
التعليــم العالــي ،وتطويــر جــودة التعليــم و البحــث العلمــي لتحقيــق
التنميــة املســتدامة وتطويــر املجتمــع .

تركيب الواح شمسية على أسطح املدارس
تتبنــى الــوزارة تنفيــذ أبنيــة خضــراء موفــرة للطاقــة و كأحــد ســبل
حتقيــق ذلــك هــو تركيــب خاليــا شمســية علــى أســطح املــدارس
بأعتبارهــا وســيلة طاقــة متجــددة ونظيفــة  ،وقــد مت تركيــب هــذا
النظــام ل  297مدرســة تغطــي حاجــة املــدارس ألغــراض التعليــم
بشــكل كامــل وذلــك بحجــم نظــام يغطــي معــدل اســتهالك املدرســة
الســنوي .

التوسع يف غرف املصادر
هــي غــرف موجــودة داخــل املدرســة ويتوفــر فيهــا مجموعــة مــن
املقاعــد والوســائل التعليميــة املناســبة وتكمــن مهمــة هــذه الغــرف
يف إســتيعاب الطلبــة الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــات اخلفيفــة مثــل
 :صعوبــات التعلــم اإلعاقــات الظاهــرة مثــل اإلعاقــة الذهنيــة
البســيطة أو الســمعية أو البصريــة أو احلركيــة حيــث يتوفــر
معلمــة متخصصــة يف هــذه الغرفــة للقيــام بتعليمــم الطلبــة
املهــارات األكادمييــة واألجتماعيــة وغيرهــا مــع مراعــاة الفــروق
الفرديــة بينهــم ومراعــاة األحتياجــات لــكل حالــة منهــم .

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم
تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وفــق خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة  ،2019-2014ومــع اعتمــاد حكومــة دولــة
فلســطني إلعــداد اخلطــط القطاعيــة وفــق خطــة تنميــة وطنيــة  ،2022-2017ووضــع أجنــدة سياســات وأولويــات
وطنيــة منســجمة وأهــداف التنميــة العامليــة املســتدامة  2030للقطاعــات كافــة ،بــدأت الــوزارة يف مراجعــة شــاملة
خلطتهــا مســتعينة ب:
¦أجندة السياسات الوطنية السياسات الوطنية ذات العالقة املباشرة بقطاع التعليم « التعليم اجليد
والشامل للجميع

¦وبإطار التعليم  2030وخاصة الهدف الرابع والغايات العشرة التي يتضمنها:
¦وبتقرير جلنة مراجعة مسيرة التعليم
¦مؤشرات نظام املتابعة والتقييم السنوية اخلاص باخلطة االستراتيجية
¦والتقارير ذات الصلة وأهمها التقرير الوطني للتعليم للجميع  2015-2000وما تضمنه من مؤشرات وتوجهات
مستقبلية
ومتــت املراجعــة بالتشــاور والشــراكة مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة  -الفريــق الوطنــي للتعليــم  ،2030واملؤسســات احلكومية
ذات العالقة ،واجلامعات ومؤسســات التعليم العالي ،واملؤسســات الدولية ومؤسســات املجتمع املدني ذات العالقة.

األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم:
¦ ¦الهــدف األول :ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف
التعليــم علــى مســتويات النظــام جميعهــا.
¦ ¦الهــدف الثانــي :تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم
متمحــورة حــول الطالــب.
¦ ¦الهــدف الثالــث :تعزيــز املســاءلة ،والقيــادة املبنيــة علــى
النتائــج ،واحلوكمــة واإلدارة.

برامج اخلطة األستيراتيجية لقطاع
التعليم
البرنامج األول :برنامج رياض األطفال
الهــدف العــام لبرنامــج تعليــم ريــاض األطفــال :التهيئــة الشــمولية
جلميــع األطفــال يف ســن ريــاض األطفــال لتمكينهــم مــن االنتقــال
إلــى املرحلــة األساســية.

ومن أهم غايات البرنامج

1.1زيــادة معــدالت االلتحــاق اإلجماليــة لألطفــال يف ريــاض
األطفــال ( البســتان والتمهيــدي ) مــن ( )57.3%يف العــام
 2015إلــى ( )70%يف نهايــة اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع
التعليــم .

2.2تقــومي وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لريــاض األطفــال مبــا
يتناســب مــع احتياجــات األطفــال الفلســطينيني يف العــام
.2019

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
الرؤية:
مجتمع فلسطيني ميتلك القيم
والعلم والثقافة والتكنولوجيا
إلنتاج املعرفة وتوظيفها يف
التحرر والتنمية.
الرسالة :
بنــاء نظــام تعليمــي يســاهم
يف ترســيخ القيــم األخالقيــة
الوطنيــة واألنســانية ،ويشــكل
حاضنــة للتفكيــر النقــدي ،يطــور
أســس البحــث والشــغف للمعرفــة،
مــن خــال متكــن الكــوادر
التربويــة املتميــزة والقــادرة علــى
إحــداث تغيــر إيجابــي يف العمليــة
التعليميــة ،تســاهم مخرجــات
النظــام التعليمــي اجلديــد
يف تلبيــة متطلبــات التنميــة
الشــاملة ،وانشــاء فــرص اقتصاديــة
واعــدة حتقــق أهــداف املجتمــع
الفلســطيني املتنــور احلديــث.

البرنامج الثاني :برنامج التعليم األساسي

االطار املنطقي للخطة االستراتيجية لقطاع التعليم

الهــدف العــام :ضمــان اخلدمــة التعليميــة التعلميــة العادلــة
املتركــزة حــول الطالــب يف جميــع املــدارس األساســية ،وتنميــة
مهاراتهــم وقدراتهــم العلميــة التعلميــة واســتمرارها.

ومن أهم غايات البرنامج
¦
¦
الغاية األولى ()1
ضمان فرص األلتحاق
اآلمن والعادل للتعليم
للجميع مبا يف ذلك ذوي
األحتياجات اخلاصة.

الغاية الثانية ()2
حتسن البيئة التعليمية
التعلمية اآلمنة واحملفزة
والعادلة املتمركزة حول
الطالب والطالبة.

الغاية الثالثة ()3
تطوير اطر القيادة واحلاكمية
واملساءلة جلميع موظفي
وزارة التربية والتعليم العالي
ذكور ًا وإناثا.

¦
¦

¦زيــادة معــدل اإللتحــاق للطــاب والطالبــات يف املرحلــة
األساســية مــن ( )% 95.9يف العــام  2015إلــى ()98.9%
يف العــام  2019يف نهايــة اخلطــة القطاعيــة .2022-2017
¦التوســع يف دمــج التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف
 9-7يف جميــع املــدارس ويف عــدد املواضيــع مــن خــال
منحــى التعريــض.
¦ســن تشــريعات لــذوي اإلعاقــة واألحتياجــات اخلاصــة
تتناســب والوضــع الفلســطيني.
¦تقــومي وتطويــر املناهــج للمرحلــة األساســية مبــا يتناســب
مــع احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناث ـاً أعتمــاداً علــى منحــى
الكفايــات.

البرنامج الثالث :برنامج التعليم الثانوي
الهــدف العــام لبرنامــج التعليــم الثانــوي :تهيئــة خريجــن أكفــاء
مــن املرحلــة الثانويــة لالنتقــال للمرحلــة اجلامعيــة واحليــاة
العمليــة.

ومن أهم غايات البرنامج

¦ ¦زيــادة نســبة األنتقــال (البقــاء) للطــاب والطالبــات مــن
املرحلــة األساســية إلــى املرحلــة الثانويــة مــن ( )89.7%يف
العام  2015الى ( )% 92.5يف نهاية اخلطة اإلستراتيجية
لقطــاع التعليــم .2022
¦ ¦تقــومي وتطويــر املناهــج للمرحلــة الثانويــة مبــا يتناســب مــع
احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثـاً مــع نهايــة اخلطــة القطاعيــة
.2022
¦ ¦تطبيــق إســتراتيجية فصــل طــاب وطالبــات املرحلــة الثانوية
عــن األساســية وفــق فلســفة املناهــج
¦ ¦( باســتثناء املــدارس غيــر القابلــة للفصــل) .مــن ( )8%يف
العــام  2015إلــى ( )27%يف العــام .2019
¦ ¦ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي املســتند علــى الطالــب داخــل
الصــف جلميــع الطلبــة يف ســن التعليــم الثانــوي ذكــوراً وإناثـاً
ســنوياً مــع نهايــة اخلطــة .2019

البرنامج الرابع :برنامج التعليم املهني والتقني
الهــدف العــام لبرنامــج التعليــم املهنــي :تهيئــة خريجــن أكفــاء
مــن برنامــج التعليــم املهنــي لالنتقــال للمرحلــة اجلامعيــة واحليــاة
العمليــة وســوق العمــل.

ومن أهم غايات البرنامج

¦ ¦زيــادة نســبة الدخــول إلــى التعليــم املهنــي والتقنــي مــن
( )2.1%مــن مجمــوع طــاب وطالبــات الصــف العاشــر
األساســي (ذكــور  ، 4.2%إنــاث  )0.6%يف العــام 2015
إلــى (( )5.0%ذكــور  ، 4.5%إنــاث  )1%يف نهايــة العــام
.2022
¦ ¦تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة لتأهيــل وتدريــب جميــع
طواقــم التعليــم املهنــي يف جميــع املــدارس املهنيــة احلكوميــة
يف نهايــة لعــام . 2019

البرنامج اخلامس :برنامج التعليم غير النظامي
الهــدف العــام لبرنامــج التعليــم غيــر النظامــي :تعزيــز وتطويــر
التعليــم غيــر النظامــي وضمــان اســتمراريته وجودتــه.

ومن أهم غايات البرنامج

1.1خفــض معــدل االميــة مــن ( )3.4%إلــى ( )2%يف ســن
 15وأكبــر ،و زيــادة نســبة الدارســن يف التعليــم املــوازي مــن
( )500دارس ودارســة إلــى ( )1000دارس ودارســة يف
نهايــة اخلطــة القطاعيــة .2022

2.2تطبيــق إســتراتيجية برامــج تعليــم الكبــار الوطنيــة بالتنســيق
مــع املؤسســات ذات العالقــة خــال األعــوام  2017إلــى
2022

البرنامج السادس :احلوكمة واإلدارة
الهــدف العــام لبرنامــج احلوكمــة واألدارة :حتقيــق نظــام إداري
تربــوي ذو قــدرات مؤسســاتية وبشــرية عاليــة الكفــاءة وبأعلــى
درجــات مــن املســاءلة واملشــاركة املجتمعيــة.

