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تمهيد
تتمث ��ل غاية منوذج تطوير املدار� ��س يف االرتقاء بجميع مدار�س
التعليم العام ،كي تكون مدار�س قادرة على �إعداد الن�شء وال�شباب
ملتطلب ��ات احلياة يف القرن احلادي والع�شرين .وحتقيق هذه الغاية
يتطل ��ب �أن تتحرك املدر�س ��ة تلقائي ًا نحو تطوي ��ر العملية التعليمية
وحت�سينه ��ا ب�صورة م�ستمرة عرب توظيف طاق ��ات جميع من�سوبيها
وتوجيهها نحو االرتقاء بنواجت التعلم و�إعداد املواطن ال�صالح.
ويحت ��اج متك�ي�ن املدر�سة م ��ن �أداء مهماتها اجلدي ��دة �إلى دعم
وم�ساندة من جمي ��ع املنظومات التي تتفاعل معه ��ا ك�إدارة الرتبية
والتعلي ��م وجه ��از ال ��وزارة وامل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة ،والقطاعات
احلكومي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات القط ��اع اخلا� ��ص .ومتث ��ل « وح ��دة تطوير
املدار� ��س» �إحدى هذه املنظومات الت ��ي تعد �أداة الدعم الرئي�سة يف
متكني املدار�س من االنطالق والتحرك ذاتي ًا نحو عمليات التح�سني
والتطوي ��ر ،وتتبل ��ور م�س�ؤولي ��ات «وح ��دة تطوير املدار� ��س» يف �أنها
حمور االرت ��كاز يف توفري اخلربة وتوجيه الدعم ال�صادر من جميع
مكون ��ات �إدارة الرتبي ��ة والتعليم �إلى املدار�س وف ��ق منهجية �إدارية
وتربوي ��ة ،تربط تلك العنا�ص ��ر اخلارجية والداخلي ��ة حول غايات
حمددة م�ؤثرة يف �أداء املدر�سة.
�إن �إدارة الرتبي ��ة والتعليم تقوم -عادة -وفق خططها مب�ساعدة
املدار�س م ��ن خالل قنوات خمتلفة ،و�أوج ��ه امل�ساعدة ال تنتظم يف
ر�ؤي ��ة واح ��دة ،و�إمن ��ا مب�ساعدتها تتم م ��ن خالل مكون ��ات الإدارة
ب�أق�سامه ��ا املختلفة ،ولي�س م ��ن منطلق حاج ��ات املدر�سة الفعلية،
�إ�ضافة �إلى �أن تدخل �إدارة الرتبية والتعليم يتم وفق اجتهادات من
تلك الأق�سام والإدارات ،وبالتايل فال خيار لإدارة الرتبية والتعليم
من �أن ت�ؤ�س�س وحدة فيه ��ا جميع اخلربات ،وتقود زمام �أوجه دعم
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مكات ��ب الرتبي ��ة والتعلي ��م و�أق�س ��ام الإدارة وح�شده ��ا يف م�ساندة
خطط املدار�س.
من هنا جاء هذا الدليل الهادف �إلى تو�ضيح �أهمية وحدة تطوير
املدار� ��س و�إبراز كيفي ��ة �أدائها مل�س�ؤولياتها ،و�إي�ض ��اح عالقاتها مع
مكونات �إدارة الرتبية والتعليم.
وي�ساعد الدليل �إدارة الرتبية والتعليم يف تر�شيح �أع�ضاء الوحدة
القادري ��ن على تبني فل�سفة تطوير املدار� ��س ،والإ�سهام يف جت�سيد
ر�ؤيتها واجتاهاتها ،وترجمة ذلك �إلى ممار�سات وتطبيقات ميدانية
داخ ��ل املدر�س ��ة وخارجها.ل ��ذا يت�ضمن هذا الدلي ��ل جمموعة من
ال�شروط وجمموعة من املعايري التي ميكن �أن ت�سهم يف الك�شف عن
ه ��ذه النوعية من امل�شرفني الرتبوي�ي�ن يف �إدارات الرتبية والتعليم،
م ��ع مالحظة �أن حجم هذا الفريق �سي ��زداد يف ال�سنوات القادمة؛
ك ��ي ي�شتم ��ل على ع ��دد �أكرب م ��ن امل�شرف�ي�ن الرتبوي�ي�ن كا�ستجابة
منطقية للتو�سع يف عدد املدار�س املن�ضمة للربنامج الوطني لتطوير
املدار�س وفق خطتها املر�سومة.
كم ��ا ي�ساع ��د الدليل يف اختي ��ار املدار�س املنا�سب ��ة لتبني فل�سفة
مدار� ��س تطوي ��ر ور�ؤيته ��ا واجتاهاته ��ا  ،وتك ��ون لديه ��ا اجتاهات
�إيجابي ��ة نحو ترجمة ذلك �إلى ممار�سات وتطبيقات ميدانية داخل
املدر�سة وخارجها.
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اﻟﻘﺴﻢ اول:

1

ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺣﺪة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪارس
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السمات العامة لنموذج تطوير المدارس

تعد منطلقات منوذج تطوير املدار�س من الأمور الرئي�سة التي تك�شف عن مالحمه ،وتف�سر عمل الكيانات الوظيفية يف تنفيذ النموذج،
وهذه املنطلقات هي:
.1
.2
.3

1مفهوم جمتمعات التعلم املهنية.
2النموذج هو عملية �أكرث منه نتيجة.
3النموذج هو عملية تطوير متدرجة.

.4
.5

4النموذج نظام مفتوح.
5بناء الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي مب�ستوياته املختلفة.

ه ��ذه املجموع ��ة من املنطلقات تربز ماهية النموذج يف �شكله ال�شمويل ،وكيفية تنفيذه ،وينبغ ��ي الت�أكيد على �أن حتقيق �سمات املتعلم يف
منوذج تطوير املدار�س ال يتوقف على املدر�سة وحدها ،و�إمنا يعتمد على تعاون كل املنظومات الأخرى مع املدر�سة ب�صورة من�سجمة ومتكاملة،
وه ��ذا يعن ��ي �أن املدر�سة تقوم بدورها وف ��ق رحلة للتطوير منطلقة من العالق ��ات التعاونية ،وتنظيم هذه العالقات يحت ��اج �إلى وجود كيانات
ت�ساهم يف متهيد الطريق لهذه الرحلة من خالل تكري�س املمار�سات الرتبوية املبنية على نظرية املجتمعات التعلمية الت�شاركية ،ومت ّثل «وحدة
تطوير املدار�س» �إحدى هذه الكيانات التي يعول عليها يف �إحداث التغيري امل�ؤ�س�سي باملدر�سة و�إدارة الرتبية والتعليم.
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ماهية وحدة تطوير المدارس

وح ��دة تطوي ��ر املدار�س :هي كيان يتكون من فريق مهني متعدد اخلربات يعم ��ل على دعم املدار�س لأداء مهمتها من خالل تعزيز مفهوم
املجتمع ��ات املتعلم ��ة يف املدار� ��س و�إدارة الرتبي ��ة والتعليم وفق ر�ؤية من ��وذج تطوير املدار� ��س .وت�شتمل الوحدة على جمموع ��ة من امل�شرفني
الرتبوي�ي�ن يت � ّ�م اختيارهم وف ��ق تخ�ص�صاتهم وخرباتهم يف جماالت حمددة وه ��ي « :مدير الوحدة  -التدري ��ب  -الإ�شراف الرتبوي للمواد
النظرية  -الإ�شراف الرتبوي للمواد العلمية  -التوجيه والإر�شاد  -التخطيط  -الن�شاط  -الإدارة املدر�سية  -تقنيات التعليم».
وت� ��ؤدي الوح ��دة مهم ��ة حمورية يف دعم املدار�س امل�شاركة يف تطبي ��ق منوذج تطوير املدار�س عرب جت�سيد مفه ��وم املجتمعات التعلمية يف
املدار�س و�إدارة الرتبية والتعليم ،ومتكني املدار�س ،ودرا�سة خططها التطويرية ،وتبني خطة دعم وفق �أهداف خطط املدار�س وبراجمها مبا
ي�سهم يف تطوير املدار�س .
�إذ تعم ��ل الوح ��دة على بناء خطة داعم ��ة مبنية على تطلعات جمموعة من املدار� ��س واحتياجاتها ،و ُتقدم هذه اخلط ��ة �إلى �أق�سام �إدارة
الرتبي ��ة والتعلي ��م ذات العالقة كي تقوم بواجباتها وم�س�ؤولياتها يف مبادرات خطة الدعم .كما تقوم وحدة تطوير املدار�س با�ستقراء خطط
املدار� ��س للك�شف ع ��ن الربامج امل�شرتكة بني جمموعة من املدار�س ،ومن ثم بناء جمموعات تعل ��م متخ�ص�صة يف �إدارة الرتبية والتعليم كي
تتعام ��ل معه ��ا باحرتافية .فمجموعات التعلم التخ�ص�صية تت�ش ��كل بنا ًء على وجود حاجة معينة لكل برنام ��ج �أو ملعاجلة مو�ضوع حمدد وهي
جزء من املبادرات.

تشكيل وحدة تطوير المدارس
مت �إعداد جمموعة من املعايري يتم مبوجبها اختيار �أع�ضاء وحدة تطوير املدار�س ،وو�ضع �آلية لعملية االختيار.
الهيكل التنظيمي

ترتب ��ط الوح ��دة تنظيمي� � ًا مبا�شرة مبدير عام الرتبي ��ة والتعليم .و ُيع ّد مدير الرتبي ��ة والتعليم م�شرف ًا عام ًا على الوح ��دة .وت�ضم الوحدة
ويتم تر�شيح
�أع�ضاءها الت�سعة ،وميكن �أن ي�شرتك م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون التعليمية يف حال تقدير مدير الرتبية والتعليم لأهمية ذلكّ .
يتم جتديد الرت�شيح كل عام من قب ��ل امل�شرف العام وفق �أداء مدير الوحدة .ويف حال تكليف
مدي ��ر الوح ��دة من قبل امل�شرف العام على �أن ّ
امل�ساعد لل�ش�ؤون التعليمية بالإ�شراف على الوحدة يقوم امل�ساعد بدور امل�شرف العام وتبقى الوحدة مرتبطة تنظيمي ًا مبا�شرة مبدير الرتبية
والتعليم (ال�شكل . )1
مدير الرتبية والتعليم
امل�شرف العام على وحدة تطوير املدار�س

وحدة تطوير (بنني)

وحدة تطوير(بنات)

مدار�س

مدار�س
�شكل ( )1الهيكل التنظيمي لوحدة تطوير املدار�س
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مهام مدير الوحدة
ميار�س مدير الوحدة املهام الآتية:
�1.1إدارة الوحدة وتنظيم �أعمالها.
2.2توزيع الأعمال بني �أع�ضاء الوحدة.
3.3متابعة تنفيذ توجيهات امل�شرف العام على الوحدة ،و�شركة تطوير للخدمات التعليمية.
يتم ب�ش�أن املدار�س.
4.4ح�ضور اجتماع املجل�س التعليمي باملنطقة ،وعر�ض ما ّ
5.5حلقة الو�صل بني الوحدة و�شركة تطوير للخدمات التعليمية.
6.6متابعة احتياجات الوحدة مع اجلهات املعنية.
7.7التن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف ت�أمني مواد التعلم.
8.8تنظيم اجتماعات الوحدة و�إقرار تو�صياتها ،ورفعها للم�شرف العام على وحدة تطوير املدار�س العتمادها.
9.9رفع خطط املدار�س واملبادرات للم�شرف العام على الوحدة العتمادها.
1010رفع تقرير �أداء املدار�س للم�شرف العام على وحدة تطوير املدار�س ولإدارة الربنامج الوطني لتطوير للخدمات التعليمية (الربنامج
الوطني لتطوير املدار�س).
1111يق ��وم مدير الوح ��دة بتكليف �أع�ضاء الوحدة بنقل الربام ��ج التدريبية والور�ش واللقاءات التي مت ح�ضورها ال ��ى زمالئهم لنقلها �إلى
املدار�س املطبقة للربنامج.
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مهام أعضاء الوحدة
يقوم �أع�ضاء الوحدة يف الربنامج الوطني لتطوير املدار�س باملهام الآتية :

1.1امل�شاركة يف بناء الكفاءة الداخلية ملدار�س تطوير.
2.2تقدمي العون ل�ضمان جودة تقومي املدار�س وخططها.
3.3تقدمي امل�شورة املهنية لقائد املدر�سة واملعلمني ،واال�شرتاك يف املجتمعات التعلمية.
4.4دعم املدر�سة باخلربات املهنية االحرتافية والتجارب املتميزة من املدار�س الأخرى.
5.5م�ساعدة املدر�سة يف تقومي عمليات التعليم والتعلم يف املدر�سة.
6.6يق ��وم ع�ض ��و الوحدة عند ح�ض ��وره برنامج �أو ور�شة تدريبي ��ة بنقل التدريب �إلى زمالئ ��ه اع�ضاء الوحدة لنقل التدري ��ب �إلى املدار�س
املطبقة للربنامج ،ويح�صل املتدرب على �شهادة ح�ضور.
7.7امل�ساهمة يف التن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف ت�أمني مواد التعلم.
8.8امل�شاركة يف تطوير خطط دعم متكاملة للمدار�س ،والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذها.
9.9امل�شاركة يف بناء عقود �شراكة (�أداء) مع املدار�س لدعم املدار�س يف تنفيذ خططها.
1010امل�شاركة يف �إجراء تقومي للمدر�سة بنا ًء على �أهداف الأداء التي مت االتفاق عليها.
1111امل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ املبادرات.
 1212امل�شاركة يف �إعداد تقرير الأداء ال�سنوي للمدار�س يف �إدارة الرتبية والتعليم.
1313امل�شاركة الإيجابية يف �أعمال الوحدة املختلفة.
1414ن�شر ثقافة املجتمعات التعلمية يف �إدارة الرتبية والتعليم.
1515ن�شر ثقافة منوذج تطوير املدار�س بني من�سوبي �إدارة الرتبية والتعليم.
1616يتولى جميع �أع�ضاء الوحدة توعية من�سوبي �إدارة الرتبية والتعليم واملدار�س املطبقة للربنامج بنموذج تطوير املدار�س.
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مواقف تربوية لبعض مهام أعضاء وحدة تطوير
•المشاركة في بناء الكفاءة الداخلية في المدارس.

ت�سهم وحدة تطوير املدار�س يف بناء قدرات من�سوبي املدار�س من خالل قنوات متعددة ،مثل:
 الإ�سهام يف ت�صميم برنامج للتطوير املهني وتنفيذه وفق احتياج املدار�س.
 الإ�سهام يف ت�شكيل جمموعات التعلم املهنية وفق املادة �أو ال�صفوف �أو امل�شكالت على م�ستوى املدار�س.
موقف تربوي ()1
احلال��ة :تواجه مدر�س��ة (�أ)م�شكلة �ضع��ف يف م�ستوى التقومي ال�صفي ل��دى املعلمني امل�شرفني،
�أر�سل قائد املدر�سة للوحدة طالب ًا امل�شورة يف كيفية تقوية هذا املجال.
احل��ل :يجتم��ع فريق الوحدة ب��كل �أع�ضائه ،للنظ��ر يف امل�شكلة وحتليلها ،وو�ض��ع حل واحد لها
باتفاق الأع�ضاء ،وقد يكون احلل « على �سبيل املثال» :اقرتاح برنامج تدريب مكثف �أو تو�أمة
املدر�سة مع مدر�سة متميزة.
•تقديم العون لضمان جودة تقويم المدارس وخططها.
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•تقديم المشورة المهنية لقائد المدرسة والمعلمين واالشتراك في المجموعات ال ّتع ّلمية.

ميثل تقدمي امل�شورة املهنية �أحد احللول التي ت�ساهم يف �إحداث التغيري .و�إحدى مهام الوحدة هي ا�ستقبال طلبات امل�شورة من قيادات
املدار�س يف جماالت ،مثل القيادة �أو التنمية املهنية للمعلمني ،وامل�ساهمة يف ت�شكيل املجموعات التّع ّلمية �سواء داخل املدر�سة �أو مع املدار�س
الأخرى� ،أو يف قراءة البيانات واملعلومات �أو التعامل مع امل�شكالت امل�ستع�صية يف املدر�سة.
موقف تربوي ()3
احلال��ة :قائدة املدر�سة متحفزة لتطوير �أدائها وحت�سني �أداء من�سوبات املدر�سة� .إذ �أدركت بعد املراجعة
الذاتية �أهمية و�ضع خطة لتلبية حاجة ملحة لتطوير �أدائها القيادي ولكنها مرتددة يف كيفية بدء تلك
العملية .ف�أر�سلت لوحدة تطوير ا�ستف�سار ًا بهذا ال�ش�أن.
احل��ل :يجتم��ع �أع�ضاء الوحدة لتدار���س امل�شكلة وو�ضع احللول .فقد يكون احل��ل  -مثال  -عقد ور�ش عمل
ملجموع��ة قي��ادات مدر�سي��ة ويطلب منه��ن امل�شاركة يف برنام��ج التطوير املهن��ي لقيادة املدار���س و ُيخ�ص�ص
للقيادة املدر�سية.
•دعم المدرسة بالخبرات المهنية االحترافية من المدارس األخرى.

ُيع ّد فريق الوحدة املرجع الأ�سا�س لتقومي خطط املدار�س ،وبالتايل ف�إن على الفريق درا�سة خطة املدر�سة تف�صي ًال للوقوف على مدى
منا�سبتها وواقعية �أهدافها وبراجمها ،و�إمكانية تنفيذها ،ومن ثم تقدمي التغذية الراجعة للمدر�سة.

ملا كانت الوحدة ت�شرف على جمموعة من املدار�س؛ فب�إمكانها دعم املدر�سة باخلربات النوعية من املدار�س الأخرى �سواء مدار�س الربنامج
�أو غريها من املدار�س بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف �إدارة الرتبية والتعليم.

موقف تربوي ()2
احلال��ة :ل��دى مدير مدر�سة (ج) م�شكلة يف �إعداد اخلطة .الحظت وحدة تطوير املدار�س �أن جلنة التميز
واجلودة جتد �صعوبة يف التمييز بني الهدف والأعمال اليومية ،وبالتايل ظهرت اخلطة فاقدة للبو�صلة.
احل��ل :ه��ذه النتيجة ظهرت للوح��دة بعد مرحلة التحليل .وهنا تتوجه الوح��دة نحو ت�صميم احللول
لذا و�ضع الفريق هذه احلالة حمل االهتمام والتدار�س ومن ثم اقرتاح احللول املنا�سبة ،ك�أن يقرتح مث ًال
برناجم�� ًا تدريبي ًا حول تعزيز مهارة التخطيط املدر�س��ي �أو يقرتح مالزمة �أحد �أع�ضاء الوحدة للقائد
�أثناء �إعداد اخلطة لدعمه وم�ساندته .

موقف تربوي ()4
احلالة :بعد عملية التحليل التي قامت بها الوحدة خلطط جمموعة من املدار�س ،وجدت �أن هناك خربات
متخ�ص�صة يف �إ�سرتاتيجية التفكري الناقد لدى بع�ض معلمي مدار�س الربنامج.
احل��ل� :إن دور الوح��دة ه��و امل�ساهم��ة يف نقل اخلربات ب�ين املدار�س من خالل ت�صميم ح� ً
لا لنقل مثل هذه
اخل�برة .فيجتمع الفريق لإيجاد حل يتما�ش��ى مع واقع املدار�س من حيث القدرة على التنقل يف التدريب.
فق��د يعقد لق��اء للمعلمني املتميزين كمجموع��ة مهنية متخ�ص�ص��ة لي�صمموا على �أثره��ا برناجم ًا لتطبيق
الإ�سرتاتيجي��ة ،ون�ش��ر هذه اخلربة عل��ى جميع مدار�س الربنامج التي ال مُتار�س فيه��ا هذه الإ�سرتاتيجية،
ب�صورة مت�سقة مع خطط املدار�س .وقد تتوفر و�سائل و�أ�ساليب خمتلفة لنقل اخلربة بح�سب واقع املنطقة.
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بناء خطة وحدة تطوير المدارس
•مساعدة المدرسة في تقويم التعليم والتعلم في المدرسة.

تع ّد عملية التعليم والتعلم املرتكز الرئي�س يف الربنامج الوطني لتطوير املدار�س ،لذا من املهم تقدمي العون للمدار�س يف عملية جتويد عمليات
التعليم والتعلم من خالل توفري التدريب �أو اخلربات املتخ�ص�صة يف عملية تقومي هذه العملية �أو تطوير �أدوات قيا�سها .وت�ستطيع الوحدة
اقرتاح و�سائل متعددة �أوت�أمينها يف حال توافرها.

ـ

موقف تربوي ()5
احلالة :الحظ مدير املدر�سة (هـ) �ضعف ًا يف تعلم الطالب لديه مقارنة مبدار�س �أخرى جماورة ،بالرغم من حر�صه
ال�شديد على انتظام املعلمني وحت�ضري الدرو�س وتنويع طرائق التدري�س �ضمن خطته ال�سنوية ،وك�شف قائد املدر�سة
للوحدة ب�أنه يريد تقومي عملية التعلم يف مدر�سته قبل نهاية العام الدرا�سي.
احلل :اجتمع فريق الوحدة لتدار�س حالة قائد املدر�سة (هـ) وحتليل امل�شكلةّ ،ثم خرج الفريق بحلول متعددة منها توفري
�أدوات للتقومي منا�سبة ،ووجد الفريق �أن لدى املدر�سة (ج) �أداة متميزة �ساهمت يف تقومي عملية التعليم والتعلم ،و�أدت
فتم ا�ستقطاب فريق من املدر�سة (ج) للمدر�سة (هـ) ل�شرح الأداة وكيفية تطبيقها.
�إلى ت�شخي�ص �أداء الطالبّ .

تق ��وم وح ��دة تطوير املدار� ��س مبهام متنوعة ،منها مهام تتعلق بتج�سي ��د مفهوم املجتمع التعلمي على امل�ستوي�ي�ن :املدار�س ،و�إدارة الرتبية
والتعلي ��م ،ومه ��ام تتعلق بتمكني املدار� ��س من حتقيق �أهدافها ،و�أخرى تتعل ��ق بالتخطيط والتنظيم واملتابعة والتق ��ومي .ونظر ًا لأهمية عملية
التخطيط لعمل الوحدة؛ �سيتم عر�ض اخلطوات التي ت�صف العمليات التي متر بها خطة تطوير املدر�سة ب�صورة مب�سطة ،وهي على م�ستويني:
التخطيط للوحدة ،والتخطيط للمدر�سة (( )1ال�شكل .)2
و ُيع ّد دعم خطة املدر�سة من �أولويات عمل الوحدة ،وتتمثل هذه املهمة مبراجعة خطة تطوير املدر�سة وت�أمني الدعم لها ،وهناك عدة مهام
تقوم بها وحدة تطوير املدار�س ،تنطلق عرب �ست حمطات رئي�سة تع ّد دورة حياة لعملية التطوير ،كما هو مبني يف ال�شكل �أدناه:
الت�شخي�ص

التحليل

القيا�س

التخطيط

املتابعة

الت�صميم

�شكل( )2عمليات التطوير الرئي�سة للوحدة
 1دليل بناء خطة تطوير املدر�سة
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أ) التشخيص

أ

ُيع ّد الت�شخي�ص �أول مرحلة ي�ستك�شف فيها فريق الوحدة واقع املدار�س و�سبل تطوير �أدائها ،لذا ُتع ّد
هذه املهمة من املهام الرئي�سة حيث يتوقع من �أع�ضاء الوحدة ما ي�أتي:
▪ ▪ت�شخي�ص واقع املدار�س.
▪ ▪�إعداد تقرير كمي ونوعي عن احتياجات املدار�س؛ لال�ستفادة منه يف دعم خطط املدار�س الحقا.
▪ ▪ت�شخي�ص واقع الوحدة.

د) التصميم

م�������س���اع���دة ال����وح����دة
للمدر�سة

ب) التحليل

ب

تعترب مرحلة التحليل نتيجة حتمية لعملية الت�شخي�ص .ويتوقع من �أع�ضاء الوحدة ماي�أتي :
▪ ▪حتليل التقارير النوعية والكمية الناجتة عن ت�شخي�ص واقع املدار�س واحتياجاتها.
▪ ▪درا�سة تقارير املدار�س.
▪ ▪درا�سة خطط املدار�س.
▪ ▪ا�ستخدام �أدوات حتليل ملعرفة جوانب القوة وال�ضعف لدى املدار�س.

غري منا�سبة

وتنته ��ي هذه العملي ��ة بتحديد الق�ضايا الرئي�سة امللحة لكل مدر�س ��ة ،وحتديد الق�ضايا امل�شرتكة بني
جمموعة من املدار�س.
ج) التخطيط

ج
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ُتع� � ّد عملي ��ة التخطيط من املهام الرئي�س ��ة للوحدة .ويجب �أن تعد وحدة تطوي ��ر املدار�س خطتها يف
نهاي ��ة كل ع ��ام درا�سي بحيث يكون التطبيق مع بداية العام .وحي ��ث �إن عمل الوحدة مرتبط كلي ًا ب�أداء
املدار� ��س فالب ّد كذل ��ك �أن تكون �أهداف اخلطة معتم ��دة على دعم املدار�س فني� � ًا و�إداري ًا .ويتوقع من
وحدة تطوير املدار�س يف عملية التخطيط ما يلي:
▪ ▪بناء خطة دعم متكاملة ملجموعة من املدار�س ( كما �سي�أتي �شرحها الحق ًا يف الدليل ) .
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وب�شكل �أك�ثر تف�صي ًال ،يك�شف ال�شكل ( )3عن اخلطوات الرئي�سة ل�سري
عمليات التعامل مع خطط املدار�س والتي تتمثل حمطاتها الأ�سا�سية يف الآتي:
1 .1رفع خطة املدر�سة للوحدة :ترفع �إدارة املدر�سة اخلطة
كاملة �إلى وحدة تطوير املدار�س.
2 .2درا�سة اخلطة وحتليلها :يقوم فريق وحدة تطوير املدر�سة
بدرا�سة اخلطة تف�صي ًال ومالحظة م��دى واقعية �أهدافها
ومنهجيتها وارتباطها باحتياج املدر�سة وابتعادها عن �أعمال
املدر�سة الروتينية ،وو��ض��وح �أول��وي��ات�ه��ا ،وهنا تكون اخلطة
منا�سبة� .أما �إذا وجد فريق الوحدة ملحوظات حول اخلطة،
ك�أن حتوي على برامج كثرية ت�شكل عبئ ًا على معلمي املدر�سة،
�أو �أن تكون ذات �أهداف وا�سعة وغري حمددة وال تالم�س واقع
املدر�سة ؛ ف�إن على الوحدة التوا�صل مع قائد املدر�سة ومع جلنة
التميز واجلودة وتقدمي امل�شورة والدعم من خالل تو�ضيح �أوجه
الق�صور وكيفية املعاجلة ،ب�صورة تتج�سد فيها روح التعاون
يتم تعديل اخلطة من قبل املدر�سة،
والهدف امل�شرتك ،وبالتايل ّ
ويف نهاية املطاف ُتعتمد اخلطة من امل�شرف العام على وحدة
تطوير املدار�س.
�3 .3إع��داد خطة دع��م للمدر�سة :يع ّد اعتماد اخلطة نقطة
االنطالق للمدر�سة ،لذا ف�إن على الوحدة الرتكيز على عمليات

.4

.5

اعتماد اخلطط؛ لكي يت�سنى للمدر�سة البدء يف مبا�شرة العمل
لتنفيذ براجمها .كما �أن الوحدة �ستعمل على حتليل خطط
امل��دار���س بهدف بناء خطة الدعم« ،كما �سي�أتي �شرح ذلك
الحقا» .
4متابعة املدر�سة ودعمها يف تنفيذ خطتها :تقوم الوحدة
بعد ت�سليم خطة الدعم للمدار�س امل�ساهمة يف م�ساندة املدار�س
يف تنفيذ خططها .ويكون التدخل من الوحدة يف ال�سنة الأولى
للخطة مركز ًا ل�ضمان �سري اخلطة وفق �أهدافها حيث حتتاج
جلنة التميز واجلودة وقائد املدر�سة دعم ًا متوا�ص ًال وحتفيز ًا
ي�ساهم يف متكني املدر�سة من تطوير �أدائها ذاتي ًا يف ال�سنوات
التي تليها .كما �أن الوحدة �ستعمل يف اجلهة املقابلة مبتابعة
تنفيذ خطة الدعم املر�سومة مبجموعة من املدار�س ومبادراتها
املنبثقة منها ،مبعنى �أن العمل يكون على م�ستويني  :الأول يتمثل
يف دعم على م�ستوى املدر�سة ،الثاين امل�شاركة يف تنفيذ مبادرة
خطة الدعم العامة املوجهة ملجموعة من املدار�س.
5تقومي الأداء العام لنتائج اخلطة :ترفع كل مدر�سة نتائج
اخلطة للوحدة نهاية كل ع��ام درا��س��ي .وي��زور بع�ض �أع�ضاء
الوحدة يف �آخر العام املدار�س لدعمها وحتفيزها وامل�ساعدة يف
قيا�س نتائج تنفيذ اخلطة.

هـ) المتابعة
تُع ّد مرحلة تنفيذ خطة الدعم مرحلة مهمة يف تطوير �أداء املدار�س،
لذا ت�ضع الوحدة �آلية متابعة لتنفيذ خطة الدعم ،كما تتابع �أثر اخلطط
على م�ستوى كل مدر�سة ،تت�ضمن درا�سة تقارير املدار�س �أو ح�ضور بع�ض
الفعاليات باملدار�س �أو امل�شاركة فيها .كما تتلم�س وحدة تطوير املدار�س
ال�صعوبات �أو املعوقات التي قد تطر�أ على ا�ستجابات �أق�سام �إدارة الرتبية
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والتعليم للقيام مب�س�ؤولياتها يف خطة الدعم ،والبحث الذكي عن �سبل
تفعيل كيانات الإدارة ب�صورة علمية مل�ساعدة املدار�س يف تنفيذ خططها،
�إذ تقوم الوحدة بدور مهم يف دعم املدار�س �أثناء التنفيذ وحتفيزها وتقدمي
امل�شورة لها .ومن املهم يف هذه املرحلة الت�أكيد على املدار�س على التعامل
مع اخلطط مبرونة والتذكري بقابليتها للتعديل �أثناء عملية التنفيذ.

و) القياس

�إن قيا� ��س م ��دى حتقي ��ق اخلطة لأهدافها ُيع ّد مطلب� � ًا مهم ًا للتطوير امل�ستمر .وي�شم ��ل القيا�س متابعة تنفي ��ذ املدار�س للخطط من خالل
التوا�ص ��ل مع املدار�س ،وتق ��دمي الدعم �أثناء التطبيق ،وكذلك قيا�س درجة تنفيذ وحدة تطوير املدار�س خلطتها الداخلية .كما ينبغي قيا�س
نتائ ��ج خط ��ة الدعم حيث تر�سل نتائج التنفيذ ل�ل��إدارات ومكاتب الرتبية والتعليم التي �شاركت يف تنفي ��ذ الربامج واملبادرات ،ومن ثم تع ّد
الوح ��دة تقري ��ر ًا �شام ًال لكل املدار�س و ُيرف ��ع للم�شرف العام على الوحدة لالطالع على نتائج تنفي ��ذ املدار�س للخطط ،ونوعية الدعم الذي
تلتقي ��ه م ��ن خالل املبادرات .وم ��ن املهم �أن ن�ؤكد هنا �أن النتائج لي�س املق�صود منها قيا�س جن ��اح املدار�س بقدر قيا�س مدى حتقق �أهدافها
وقدرته ��ا عل ��ى ذلك ،وكذلك النظر للفر�ص التي �ساهمت يف تنفيذ اخلطط واملعوقات الت ��ي حالت دون تنفيذها لكي ُيقدم للمدار�س الدعم
املنا�سب يف العام الذي يليه ،ودفعها �إلى مزيد من االعتماد على نف�سها ،وحتفيز الأق�سام ومكاتب مكاتب الرتبية والتعليم �إلى تقدمي مزيد
من الدعم املوجه.
لذا ،يتوقع من وحدة تطوير املدار�س �إعداد تو�صيات للمدار�س لأخذها باالعتبار حني �إعداد اخلطط الت�شغيلية للعام القادم .ون�ؤكد هنا
�إلى �أهمية االحتفال بالنجاحات التي حققت يف اخلطة .ويتم الإعداد لهذه املنا�سبة مب�شاركة املدار�س جميعها� ،إذ يتم ا�ستعرا�ض املبادرات
التي �ساعدت يف جناح املدار�س ،ودعوة اجلهات التي �ساهمت يف �إجناحها .
و يتوقع من �أع�ضاء وحدة تطوير املدار�س القيام باملهام التالية:
▪ ▪تقومي الأداء العام لنتائج اخلطط :يتولى فريق الوحدة جتميع نتائج تنفيذ خطط املدار�س ،و�إجراء تقومي خارجي للمدر�سة بناء على
�أهداف الأداء التي ّمت االتفاق عليها ،و�إعداد تقرير مفرد لكل مدر�سة ،وتقرير �آخر �شامل للمدار�س ورفعهما للم�شرف العام على الوحدة
و�إلى �شركة تطوير للخدمات التعليمية.
▪ ▪رفع النتائج ال�سنوية لإدارة التعليم عن كل مدر�سة :يعر�ض التقرير املفرد وال�شامل على �إدارة الرتبية والتعليم يف املجل�س التعليمي،
كم ��ا يتم عر�ض م�س�ؤولي ��ات الإدارات والأق�سام ذات العالقة باملدار�س والدعم الذي قدمت ��ه للإ�سهام يف دعم تنفيذ خطط املدار�س من
خالل خطة الدعم.
▪ ▪�إر�سال تو�صيات للمدار�س ب�ش�أن خطة العام القادم :من املهم يف هذه املرحلة �إر�سال التو�صيات لكل مدر�سة  -كما ُذكر �سابقا  -بنا ًء
على نتائج التقومي؛ لرتاعي كل مدر�سة يف الأعوام القادمة التو�صيات التي �أر�سلت �إليها من قبل الوحدة.
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وميكن تلخي�ص بناء خطة الدعم يف مرحلتني رئي�سيتني :
1 .1بناء خطة املدر�سة :بعد �أن تنتهي جلنة التميز واجلودة من بناء اخلطة وفق مراحلها الرئي�سة ،تقوم املدر�سة بتحديد احتياجها من
الدعم املطلوب .وي�أخذ االحتياج م�سارين ،هما:
▪ ▪اكتفاء املدر�سة ذاتي ًا وقدرتها على تنفيذ خطتها ،وبالتايل �إر�سال اخلطة للوحدة للمراجعة واالعتماد فقط.
▪ ▪حتدي ��د املدر�س ��ة احتياجها ،على الرغم من �أن بع�ض احللول واملبادرات التي ت�ساهم يف حتقيق بع�ض �أهدافها تتم عن طريق املدر�سة،
والتي قد ي�صعب عليها اال�ستجابة الحتياجات كل مدر�سة  .لذا ،ف�إن الوحدة مهتمة باال�ستجابة �إلى احتياجات جمموعة من املدار�س،
وتق ��ع املهم ��ة على قائد املدر�سة يف حتقي ��ق �أهداف خطة مدر�سته من خالل طلب امل�ساعدة �سواء من وح ��دة تطوير املدار�س �أو مكاتب
الرتبية والتعليم �أو �أق�سام �إدارة الرتبية والتعليم من خالل وحدة تطوير ،وهذا يج�سد منحى �أن تقوم املدر�سة بدور ملمو�س يف االعتماد
على مقدراتها وعلى وعي قائد املدر�سة وجلنة التميز واجلودة يف التعاون مع �أي جهة ميكن �أن ت�سهم يف تطوير مدر�ستهم.
2 .2حتليل خطط املدار�س وبناء خطة الدعم :بعد ّ
اطالع الوحدة على خطة املدر�سة واعتمادها ،تقوم الوحدة بدرا�سة وت�صنيف
احتياجات كل مدر�سة على حدة .وقد تت�شابه بع�ض املدار�س يف بع�ض االحتياجات ،وقد تتفرد مدر�سة باحتياجها  .تقوم الوحدة بناء
عليه ب�إعداد خطة الدعم الحتياجات جمموعة من املدار�س ،وتتم وفق الآتي:
▪ ▪درا�س ��ة وح ��دة تطوير املدار� ��س خلطط املدار�س با�ستقرائها وحتليله ��ا ،ويف هذا املرحلة يتم تزوي ��د الإدارات ذات العالقة «مثل �إدارة
الإ�ش ��راف الرتب ��وي – �إدارة التدريب الرتب ��وي – �إدارة التوجيه والإر�ش ��اد – مركز التقنيات – ال�صحة املدر�سي ��ة  -مكاتب الرتبية
والتعليم �..إلخ» بنتائج حتليل هذه اخلطط ،كي ت�ستفيد هذه اجلهات من هذا التحليل يف بناء خططها.
▪ ▪تق ��وم وح ��دة تطوير املدار� ��س ببناء خطة الدعم وفق نتائج الدرا�س ��ة التحليلية خلطط املدار�س ،و�ستنته ��ي خطة الدعم مبجموعة من
املب ��ادرات الت ��ي يتم بنا�ؤها مع الأق�سام ومكاتب الرتبية والتعلي ��م يف �إدارة الرتبية والتعليم ،وتتم هذه العملية من خالل عقد جمموعة
م ��ن اللقاءات واالجتماعات وور�ش العمل وحلقات النقا�ش للو�صول لأف�ضل احللول لال�ستجابة الحتياجات املدار�س �سواء كانت تعليمية
�أو تربوية ،تتمثل يف برامج و�أن�شطة متنوعة.
▪ ▪يعتمد امل�شرف العام على وحدة تطوير املدار�س خطة الدعم.
▪ ▪تنفيذ املبادرات من قبل اجلهات امل�س�ؤولة التي حددت على م�ستوى كل مبادرة ،حيث �سيف�سح لهذه اجلهات الدخول للمدر�سة كي تنفذ
مهامه ��ا مب ��ا فيها وحدة تطوير املدار�س ،كما �ستقوم �أق�سام ومكاتب الرتبية والتعلي ��م بت�ضمني مبادرات خطة الدعم املبنية يف تطوير
املدار�س يف خططها ال�سنوية.
▪ ▪تر�س ��ل خط ��ة الدعم �إلى جميع املدار�س كي تكون على علم بنوعي ��ة التدخل والدعم الذي �سيتم من خالل �أق�سام ومكاتب �إدارة الرتبية
والتعليم ووحدة تطوير املدار�س.
24

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس

25

مواقف تربوية افتراضية أثناء بناء خطة الدعم
حالة  :خطة مدر�سة (�أ) :

مدر�سة ( �أ ) �أعدت خطتها ومن ثم �أر�سلتها لوحدة التطوير .لدى املدر�سة هدف يف جمال
التطوير املهني ملادة الريا�ضيات حيث تعاين املدر�سة مبجمل معلماتها من �صعوبة تدري�س
املنهج ،و�أن الدرو�س يتعدى تقدميها زمن احل�صة املخ�ص�ص ،مما ي�ضطر بع�ض املعلمات �إلى
تخ�صي�ص ح�ص�ص �إ�ضافية ل�شرح املنهج .وجدت جلنة التميز واجلودة من خالل حتليل واقع
املدر�سة �أن التدريب املخ�ص�ص للمنهج كان �ضعيف ًا  .و�ضع الفريق برناجم ًا ملعاجلة ال�ضعف
وهو تدريب خم�ص�ص لفئة معلمات الريا�ضيات يف كيفية تدري�س املادة .

دعم الوحدة ملجموعة مدار�س :بعد درا�سة الوحدة للخطة وحتليلها وجدت الوحدة
�أن هناك مدر�سة (ه�ـ) ومدر�سة (���ص) ومدر�سة (���س) لديهم م�شكلة م�شابهة يف مادة
الريا�ضيات .تقوم وحدة تطوير املدار�س عندئذ ب�إر�سال نتائج التحليل �إلى ق�سم الريا�ضيات
و�إلى مكاتب الرتبية والتعليم و�إلى �إدارة التدريب كي تقوم هذه اجلهات باال�ستفادة من هذا
التحليل يف بناء توجهاتها الإ�شرافية ،كما تقوم وحدة تطوير املدار�س بتوظيف نتائج هذا
التحليل يف بناء خطة الدعم والتي ينبثق منها مبادرة لتطوير تدري�س مادة الريا�ضيات،
ويتم بنا�ؤها بالتعاون بني ق�سم الريا�ضيات و�إدارة التدريب ومكتب الرتبية والتعليم بقيادة
وحدة تطوير املدار�س وقد يتم اللجوء �إل��ى بع�ض الأ�ساتذة اجلامعيني يف جمال تدري�س
الريا�ضيات.
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حالة  :خطة مدر�سة (هـ ):

مدر�سة (هـ) لديها �إمكانيات عالية يف جمال التخطيط وكذلك لديها فريق عمل متكامل ومتميز من
املعلمني .وتتميز املدر�سة ب�أن التح�صيل العلمي لطالبها مرتفع .وقد �أعدت جلنة التميز واجلودة خطتها
املدر�سية وفق هذه املعلومات وغريها� ،إذ و�ضع الفريق جمموعة �أهداف منها « زيادة م�شاركة الطالب
يف املناف�سات املحلية يف جمال العلوم» .و�ضعت املدر�سة برناجم ًا لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص لدعم
الطالب يف جمال العلوم وتنمية مهاراتهم بتطبيق ما تعلموه ح�سب التعليمات اخلا�صة .كما �أن لدى
املدر�سة هدف نحو تعزيز دور �أولياء الأمور يف املدر�سة من خالل �إ�شراكهم يف ور�ش عمل للطالب ،حيث
�إن تخ�ص�صات بع�ض الآباء يف الطب وبع�ضهم الآخر يف الهند�سة؛ �إذ ا�ستفادت جلنة التميز واجلودة من
العمليات التحليلية للبيئة املدر�سية عند بناء اخلطة حيث الحظ الفريق �أن احلي الذي تقع فيه املدر�سة
يت�سم بوجود �أولياء �أمور لديهم وعي ثقايف؛ فهي تقع �ضمن �إطار اجلامعة.
دعم وحدة تطوير املدار�س :در�ست وحدة تطوير املدار�س اخلطة ،ووجدتها واقعية وطموحة ،و�أنها
تت�ضمن مبادرة لبناء �شراكة مع �أولياء الأمور .ور�أى فريق الوحدة �أن املدر�سة تتفرد يف هذه املبادرة
ومل ت�شرتك معها �أي مدر�سة �أخرى يف �سعيها لتوظيف قدرات �أولياء الأمور يف تقدمي منا�شط �إثرائية.
واملدر�سة حتتاج �إلى التحفيزمن وحدة تطوير املدار�س ،وتقدمي اخلربة �أثناء التنفيذ وذلك يف حال طلب
املدر�سة ذلك ،لذا ف�إن تنفيذ هذه املبادرة يعتمد �أ�سا�س ًا على دور قائد املدر�سة مع زمالئه يف التوا�صل
االجتماعي مع جمتمعهم املحيط.
حالة :خطة مدر�سة (ب) و(ج) و(د )

رفعت املدار�س الثالث خططها للوحدة ،وعند درا�سة فريق الوحدة للخطة وجدت احتياج ًا م�شرتك ًا يف
جمال الن�شاط الطالبي ،والتي ت�شرتك مع خطط مدار�س �سبق و�أن در�ستها .حيث �إن الن�شاط ال يت�سق
مع ميول الطالب� ،إذا لديهم عزوف عن الأن�شطة؛ لأنها التالم�س احتياجاتهم ،لذا و�ضعت هذه املدار�س
برناجم ًا خم�ص�ص ًا للن�شاط ،يرفع من م�ستوى م�شاركة الطالب؛ ال�ستثمار �أوقات فراغهم ،وتوجيههم
نحو الإبداع .حللت الوحدة هذه اخلطط ،وانتهت �إلى بناء مبادرة ي�شرتك فيها ق�سم الن�شاط وق�سم
التدريب وق�سم التوعية الإ�سالمية وق�سم التوجيه والإر�شاد والإ�شراف الرتبوي ووحدة تطوير املدار�س
وا�ستعانت مبخت�صني يف علم النف�س من اجلامعة.
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عالقات وحدة تطوير المدارس

عالقة وحدة تطوير بإدارات التربية والتعليم

ُيعنى اجلانب الإداري لوحدة تطوير املدار�س بتنظيم العالقات التبادلية بني الوحدة واملدر�سة واجلهات ذات العالقة ،وتنظم الأدوار لت�سهيل
تطبيق النموذج ،كما هو مبني يف ال�شكل (� ،)5إذ �إن هناك ثالث عالقات رئي�سة يجب على الوحدة �أن تركز عليها �أثناء التطبيق ،وهي:
▪ ▪العالقة باملدار�س.
▪ ▪العالقة بالإدارات ذات العالقة باملدار�س .
▪ ▪العالقة ب�شركة تطوير للخدمات التعليمية.

�إن �أحد �أهداف النموذج يتمثل يف تكري�س ثقافة التعاون وتعزيز مفهوم جمتمعات التعلم املهنية يف �إدارة الرتبية والتعليم واملدار�س.
وهذه املهمة لن تتم �إال بامل�شاركة الإيجابية من الكيانات ذات العالقة باملدار�س من خالل تفعيل اخلربات الرتبوية املهنية والتخ�ص�صية
التي تزخر بها الإدارات والأق�سام ،وعلى الوحدة حتقيق هذا املفهوم من خالل التن�سيق بني هذه الإدارات واملدار�س يف جمال دعم املدار�س
باخلربات التخ�ص�صية وت�سهيل تطبيق النموذج من خالل العمل التعاوين املهني يف بناء مبادرات خطة الدعم وتنفيذها ،وتو�ضح عالقة
وحدة تطوير املدار�س بالإدارات ذات العالقة باملهام الآتية:
1.1التوعية بالنموذج و�أهميته من خالل ور�ش العمل والزيارات واللقاءات.
2.2التوا�صل مع الإدارات املتخ�ص�صة:مكاتب الرتبية والتعليم ,الإ�شراف الرتبوي ،التدريب الرتبوي ،التوجيه والإر�شاد ،والن�شاط وغريها من
الأق�سام؛ لال�ستفادة من خرباتهم يف دعم املدار�س.
3.3العمل التعاوين املهني الوثيق مع جميع الإدارات والأق�سام ومكاتب الرتبية والتعليم يف بناء املبادرات وم�شروعات خطة الدعم.
4.4تزويد الإدارات والأق�سام ومكاتب الإ�شراف بخطط املدار�س والدرا�سة التحليلية لها.
�5.5إعداد لقاءات مهنية وتربوية ،ودعوة الإدارات حل�ضورها.
6.6امل�شاركة يف املجل�س التعليمي وطرح الق�ضايا التي حتتاج عالج لال�ستفادة من احللول املقرتحة من املجل�س.

يالحظ من ال�شكل (� )5أن العالقات هي عالقات تفاعلية ،وهي عالقات ميتزج فيها اجلانبان الإداري والفني ،ومهمة الوحدة هو العمل
على الربط والتن�سيق والتكامل بني تلك الكيانات من خالل مهام حمددة تخت�ص بكل منها ،كما ي�أتي:

عالقة وحدة تطوير بشركة تطوير للخدمات التعليمية (البرنامج
الوطني لتطوير المدارس)

املدار�س

وحدة تطوير
�شركة تطوير
للخدمات التعليمية

الإدارت ذات
العالقة باملدار�س

�شكل ( )5عالقات وحدة تطوير املدار�س

عالقة وحدة تطوير المدارس بالمدرسة
يعتمد النموذج ب�شكل كبري على العالقة الت�شاركية املهنية والعلمية بني وحدة تطوير املدار�س واملدر�سة .ويعود ذلك �إلى �أن طبيعة النموذج
مبنية على مفهوم جمتمعات التعلم املهنية ،التي تقت�ضي النظر يف �شكل العالقة بني وحدة تطوير املدار�س ليكون منوذج ًا تطوري ًا ؛ لأن مهمة
الوحدة لي�ست �إ�شرافية باملفهوم التقليدي ،ك�أن تكون هناك زيارات دورية حمددة لتوجيه املدار�س ب�صورة مبا�شرة �أو قيا�س �أدائها بال�صورة
التقليدية ،بل �إن املهمة �أكرب من ذلك وهي تقدمي امل�شاركة يف تطوير القدرات الب�شرية للمدار�س ،وتقدمي الدعم من خالل درا�سة احتياج
املدار�س ،وامل�ساندة خلططها التطويرية ،وت�أ�سي�س فرق العمل التخ�ص�صية يف �إدارة الرتبية والتعليم لتح�سني الأداء يف املدار�س وتطويره.
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ُتع ّد عالقة وحدة تطوير املدار�س ب�شركة تطوير للخدمات التعليمية عالقة مهنية ت�شاركية لتطوير �أداء املدار�س ،فوحدة تطوير املدر�سة تعترب قناة
للتوا�ص ��ل بني �شرك ��ة تطوير للخدمات التعليمية و�إدارات الرتبي ��ة والتعليم ب�أق�سامها و�إداراتها ومدار�سها لتطبيق من ��وذج تطوير املدار�س وقيا�س مدى
حتق ��ق �أهداف ��ه .وعلى الرغم من �أن م�س�ؤوليات �شركة تطوير للخدمات التعليمية هو متك�ي�ن وحدة تطوير املدار�س وتزويد �أع�ضائها باخلربات العلمية
والرتبوية والإدارية كي ت�ؤدي مهماتها بكل �إتقان ،ف�إن الوحدة يجب �أن تكون لديها مبادرة يف تطوير �أدائها و�أداء املدار�س امل�ستهدفة ،وتقدمي املبادرات
التطويري ��ة يف حت�س�ي�ن �أداء املدار� ��س ،ف�أع�ضاء الوحدة يتمتعون باخل�ب�رة واملعرفة التي ميكن �أن توجه �إلى حت�س�ي�ن �أداء املدار�س� .إذ �إن منوذج تطوير
املدار�س ينطلق من مفهوم �أن التطوير ميكن �أن يتم من الداخل ،وال يتوقف على �أن تقوم �شركة تطوير للخدمات التعليمية بكل العمليات التطويرية.
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وتو�ضح املهام ما بني ال�شركة ووحدة تطوير املدار�س من خالل الآتي:
عالقة الوحدة ب�شركة تطوير للخدمات التعليمية:
1.1امل�شاركة يف الربامج التطويرية التي يقدمها الربنامج
الوطني لتطوير املدار�س بال�شركة.
2.2عر�ض مبادراتها النوعية على ال�شركة لن�شرها على
امل�ستوى الوطني.
3.3امل�شاركة يف تقومي وتطوير منتجات الربنامج.
4.4تقدمي خطة الوحدة ل�شركة تطوير للخدمات التعليمية.
5.5تقدمي تقارير دورية عن �أداء الوحدة جتاه املدار�س.

عالقة �شركة تطوير للخدمات التعليمية بوحدة تطوير املدار�س:
1.1التنمية املهنية لأع�ضاء الوحدة.
2.2تقدمي الدعم الفني لأع�ضاء الوحدة.
3.3درا�سة تقارير الوحدة وتقدمي التغذية الراجعة.
4.4دعم الوحدة وحتفيزها.
5.5تذليل ال�صعوبات الإدارية التي قد تواجه الوحدة.

تقويم أداء الوحدة
تُع ّد عملية تقومي �أداء الوحدة مطلب ًا �ضروري ًا ليتم متابعة �أداء فريق الوحدة وحت�سينه .وتنق�سم عملية التقومي �إلى ثالثة �أق�سام رئي�سة ،وهي:
• املراجعة الذاتية لأداء الوحدة
�إن عملية املراجعة الذاتية لأداء الوحدة تُع ّد مر�آة ي�ستطيع الفريق من خاللها مراقبة التغري والتح�سن ،وبالتايل التطوير واملعاجلة ،وهذه املهمة
مناطة بفريق الوحدة .وب�إمكان الوحدة اال�ستعانة بنماذج متعددة للتقومي الذاتي بناء على واقع العمل لديها.
• التقومي العام لأداء الوحدة
عال من حيث
�إن جناح �أي م�شروع يعتمد ب�شكل كبري على التنفيذ واملتابعة ،لذا الب ّد �أن تكون الوحدة التي تقوم بهذه العملية على م�ستوى �أداء ٍ
التنفيذ واملتابعة والتطوير .وحلر�ص �شركة تطوير للخدمات التعليمية على هذا الفريق ،ف�إنه ال ب ّد من تقومي �أدائه ب�شكل عام بغر�ض تقدمي يد العون
وامل�ساندة والدعم له .و�ستتم العملية من خالل درا�سة نتائج التقارير التي ترفع من الفريق وكذلك الزيارات امليدانية من خرباء امل�شروع واالجتماعات
التي تعقد �سواء يف مقر �شركة تطوير للخدمات التعليمية�أو يف مقار وحدات تطوير املدار�س.
• تقومي ع�ضو وحدة تطوير
ُيع ّد ع�ضو وحدة تطوير املدار�س �أحد من�سوبي �إدارة الرتبية والتعليم .وتقومي ع�ضو الوحدة يكون من خالل امل�شرف العام على الوحدة .وتعد
�شركة تطوير للخدمات التعليمية ك�أحد م�صادر التقومي يف جمال الأداء الفني للع�ضو.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :

2

اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء وﺣﺪات
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪارس
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منطلقات معايير االختيار
تنبث ��ق ال�شروط واملعايري لتحديد �أكف�أ الق ��درات الإ�شرافية من مبد�أ �أ�سا�س؛ يتمثل يف البحث عن �أف�ضل امل�شرفني الرتبويني الذين لديهم
الكفايات الرتبوية والإدارية ب�صورة علمية .ويف هذا الدليل مت حتديد جمموعة من ال�شروط واملعايري التي ميكن �أن ت�سهم يف اختيار �أع�ضاء
وحدة تطوير املدار�س بعناية؛ بحيث ميكن الك�شف عن م�ستوى هذا القيادات امليدانية امل�ؤهلة ال�ستيعاب التوجهات الرتبوية احلديثة ب�آلياتها
و�أدواتها املختلفة ،ومتتلك الرغبة يف التطوير والتح�سني .

معايير االختيار وشروطه
بناء على توافر جمموعة من ال�شروط واملعايري �سوف يتم اختيار �أع�ضاء وحدة تطوير املدار�س وتفريغهم للعمل يف الوحدة ،وهذه املعايري
وال�شروط تنبئ ب�إمكانية اال�ستفادة من �أف�ضل القدرات الإ�شرافية يف �إدارة الرتبية والتعليم ،وتتمثل هذه ال�شروط واملعايري فيما يلي :

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس

33

1

أو ً
ال  :معايير عامة:

ينبغي �أن تتوافر يف �أي ع�ضو مر�شح جمموعة من املعايري العامة بغ�ض النظر عن تخ�ص�صه �أو جمال عمله ،وهذه املعايري هي :
املعايري

 )1يتمتع بال�صفات القيادية.
 )2ميتلك دافعية عالية وطموح ًا م�ستمر ًا نحو التغري والتطوير.
 )3يلم مببادئ العمل اجلماعي وتوزيع الأدوار ،ويت�سم �أدا�ؤه بروح العمل اجلماعي ،وميتلك
املهارات الأ�سا�سية لالت�صال الف َّعال ،ويجيد احلوار وعر�ض الأفكار ب�شكل منطقي ومقنع.
 )4القدرة على حتليل امل�شكالت واتخاذ القرارات يف املواقف التعليمية املتباينة.
 )5يتقن �إعداد التقارير وبناء �أدوات املالحظة لتوظيفها يف املجاالت املختلفة.
 )6يلم باملفاهيم الأ�سا�سية لآليات و�أ�ساليب العمل الإ�شرايف ويتقن تطبيقها (ور�ش العمل،
القراءات املوجهة ،اللقاءات الرتبوية ،عقد االجتماعات).
 )7يتعامل مع التقنية احلديثة وتقنية املعلومات ب�صورة وظيفية ناجحة.
 )8قادر على �إعداد البحوث يف املجال التعليمي والرتبوي.
� )9أن يكون مميز ًا يف جمال تخ�ص�صه.

م�ستوى التوافر
جيد متو�سط �ضعيف

2

ثانيًا  :المعايير التخصصية:

يتطلب اختيار مدير و�أع�ضاء وحدة تطوير املدار�س توافر جمموعة من املعايري الآتية
 )1مدير وحدة تطوير :

م�ستوى التوافر

املعايري

جيد متو�سط �ضعيف

 )1-1ميتلك املهارات القيادية
 )2-1قادر على بناء اخلطط التطويرية ملديري املدار�س.
 )3-1ميتلك مهارات التقومي امل�ؤ�س�سي.
 )4-1ميتلك مهارات عالية يف االت�صال .
 )5-1ميتلك مهارات التفاو�ض واالقناع.
 )6-1ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني.
 )2مشرف المواد النظرية :

م�ستوى التوافر

املعايري

جيد متو�سط �ضعيف

 )1-2ملم مبهارات التدري�س مثل :التخطيط للدرو�س ،و�صياغة الأهداف التعليمية ب�صورة
تربوية ،و�إدارة ال�صف ،والتقومي.
 )2-2ملم بطرائق التدري�س و�إ�سرتاتيجياتها املتنوعة.
 )3-2ميتلك مهارات حت�سني املناهج الدرا�سية يف �ضوء �أهدافها ،مثل �إعداد الأن�شطة الإثرائية
والتعزيزية والعالجية ،وت�صميم وحدات تعليمية ،وخطط درو�س منوذجية.
 )4-2قادر على توظيف الن�شاط املدر�سي وفق �أهداف املنهج وحاجات الطالب وميولهم وقدراتهم.
 )5-2ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني .
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2

 )3مشرف المواد العلمية :

املعايري

م�ستوى التوافر
جيد متو�سط �ضعيف

 )1-3ملم مبهارات التدري�س مثل :التخطيط للدرو�س ،و�صياغة الأهداف التعليمية ب�صورة تربوية،
و�إدارة ال�صف ،والتقومي.
 )2-3ملم بطرائق التدري�س و�إ�سرتاتيجياتها املتنوعة.

املعايري

جيد متو�سط �ضعيف

 )6مشرف التخطيط:

م�ستوى التوافر

املعايري

 )4مشرف تقنيات التعليم:

املعايري

 )1-4قادر على ت�صميم الربامج واملواد التعليمية.
 )2-4ميتلك مهارات دمج التقنية يف بيئة التعلم.
 )3-4ميتلك مهارات حتديد فاعلية وكفاءة تقنيات التعليم والتعلم.
 )4-4قادر على �إنتاج الربامج واملواد التعليمية.
 )5-4ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني.
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م�ستوى التوافر

 )1-5قادر على بناء اخلطط التطويرية ملديري املدار�س.
 )2-5ميتلك املهارات الإ�شرافية يف تطوير قدرات مديري املدار�س.
 )3-5ميتلك مهارات التقومي امل�ؤ�س�سي.
 )4-5ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني.

 )3-3ميتلك مهارات حت�سني املناهج الدرا�سية يف �ضوء �أهدافها ،مثل �إعداد الأن�شطة الإثرائية
والتعزيزية والعالجية ،وت�صميم وحدات تعليمية ،وخطط درو�س منوذجية.
 )4-3قادر على توظيف الن�شاط املدر�سي وفق �أهداف املنهج وحاجات الطالب وميولهم وقدراتهم.
 )5-3ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني .
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 )5مشرف اإلدارة المدرسية:

م�ستوى التوافر
جيد متو�سط �ضعيف

جيد متو�سط �ضعيف

 )1-6يعرف �أ�سا�سيات ومفاهيم ومراحل التخطيـط.
 )2-6ميتلك مهارة �إعداد وتقومي اخلطط.
 )3-6ميتلك مهارات بناء �أدوات املراجعة الذاتية ( التقومي الذاتي ) واملقايي�س املختلفة.
 )4-6قادر على حتليل االختبارات وت�صنيف الطلبة يف �ضوئها �إلى فئات مع حتديد حاجات كل فئة.
 )5-6ميتلك مهارات بناء جداول املوا�صفات.
 )6-6ميتلك مهارات بناء الكفايات واملعايري.
 )7-6ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني .
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2

 )7مشرف اإلرشاد المدرسي :

املعايري

م�ستوى التوافر
جيد متو�سط �ضعيف

 )1-7قادر على بناء خطط لربامج توعويه و�إر�شادية.
 )2-7قادر على ت�صميم الربامج الوقائية والعالجية.
 )3-7ميتلك مهارات تقومي برامج التوجيه والإر�شاد يف املدار�س.
 )4-7ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني.

م�ستوى التوافر

املعايري

جيد متو�سط �ضعيف

 )1-9ميتلك مهارات ت�صميم الأن�شطة الرتبوية .
 )2-9ميتلك مهارات تخطيط الأن�شطة الطالبية خلدمة املجتمع املحلي و�سوق العمل ومتطلباته.
 )3-9ميتلك مهارات تخطيط برامج لتنمية املهارات احلياتية الالزمة للتعاي�ش مع املجتمع ب�إيجابية.
 )4-9ميتلك مهارات اكت�شاف وتنمية مواهب وميول الطالب.
 )5-9ميتلك مهارات التدريب والتطوير املهني.

 )8مشرف التدريب:

املعايري

2

 )9مشرف النشاط المدرسي :

م�ستوى التوافر
جيد متو�سط �ضعيف

 )1-8ميتلك مهارات ن�شر ثقافة التدريب والنمو املهني يف املدار�س.
 )2-8ميتلك قدرات التخطيط لعمليات التدريب .
 )3-8قادر على ت�صميم الربامج التدريبية وبنائها وتطويرها.
 )4-8ميتلك مهارات تقومي عمليات التدريب والربامج التــــدريبية.
 )5-8ميتلك مهارات و�أ�ساليب التدريب احلديثة .
 )6-8ميتلك مهارات حتليل االحتياجات التدريبية.
 )7-8قادر على قيا�س �أثر التدريب.
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ضوابط الترشيح:
.1
.2
.3
.4
.5

بطاقة بيانات أساسية لعضو وحدة تطوير المدارس
�إدارة الرتبية والتعليم ملنطقة /حمافظة
اال�سم رباعي ًا:

تربوي اليقل عن بكالوريو�س – ويف�ضل من لديه م�ؤه ٌل �أعلى.
�1أن يكون لديه م�ؤه ٌل ٌّ
2يف�ضل �أن يكون على ر�أ�س العمل يف الإ�شراف .
�3أن يكون لديه التزام بالعمل والدافعية ،والفاعلية يف القيام مبختلف الأدوار الرتبوية والتعليمية ذات العالقة.
�4أن تنطبق عليه املعايري واملهارات الأ�سا�سية لأع�ضاء وحدة تطوير املدار�س.
�5أن يكون تقدير �أدائه الوظيفي يف ال�سنوات الثالث الأخرية ( ممتاز).

هاتف

فاك�س

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم

الق�سم

رقم ال�سجل املدين
رقم اجلوال

هاتف املنزل

امل�ؤهل العلمي

/

تاريخه

هاتف العمل

1 /هـ

م�صدره
رقم ًا

تقدير امل�ؤهل العلمي كتاب ًة

التخ�ص�ص
تاريخ بداية اخلدمة يف التعليم:

التخ�ص�ص

�أعلى م�ؤهل ح�صل عليه

/

تاريخه
معتمد (

آلية الترشيح:

)

/

غري معتمد (

/

/

1هـ

1هـ
)

الدورات والربامج التدريبية احلا�صل عليها يف جمال عمله

مت ّر عملية الرت�شيح لوحدة تطوير املدار�س عرب جمموعة من املراحل ،وهي على النحو الآتي:

م

تاريخه

الدورة والربنامج التدريبي

مكان احل�صول عليه

مدته

1
2

1

�أو ًال :تقوم �إدارة الرتبية والتعليم برت�شيح امل�شرفني الرتبويني.
ُيتوقع من �إدارة الرتبية والتعليم �أن تقوم برت�شيح من تنطبق عليهم املعايري ،عرب اختيار الكفاءات
املميزة.

2

ثاني ًا :تر�سل ا�ستمارات املر�شحني ل�شركة تطوير للخدمات التعليمية لدرا�ستها.
تقوم �إدارة الرتبية والتعليم ب�إر�سال ا�ستمارات املر�شحني (املرفقة) ل�شركة تطوير للخدمات
التعليمية ( الربنامج الوطني لتطوير املدار�س ) لدرا�ستها م�صحوبة بال�سري الذاتية.

3

ثالث ًا :مقابلة املر�شحني.
تعقد �إدارة الرتبية والتعليم مقابالت املر�شحني مب�شاركة �أع�ضاء من �شركة تطوير للخدمات
التعليمية (الربنامج الوطني لتطوير املدار�س) ،وتتطلب املقابلة �أن يعر�ض الع�ضو املر�شح ملف
�إجنازه ( ،)portfolioويعد اجتياز املقابلة �شرط ًا �أ�سا�س ًا يف الرت�شح لع�ضوية الوحدة.

3
4
5
تقدير الأداء الوظيفي لآخر ثالث �سنوات
هـ

ال�سنة الدرا�سية

تزكية الرئي�س املبا�شر
هـ

هـ

التقدير

40

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس

الدرجة
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التوقيع
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�إ�سهامات املر�شح ,وجوانب التميز والإبداع يف �أدائه
اجلوانب القيادية

اجلوانب الرتبوية والتعليمية

مهام بارزة كلف بها ,وم�شاركات قدمها للميدان
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :

3

إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس
اﻟــﻤــﺸــــﺎرﻛـــﺔ

) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ا وﻟﻰ (
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منطلقات معايير االختيار:
تنبثق املعاي�ي�ر لتحديد املدار�س املنا�سب ��ة من منطلقات
�أ�سا�سي ��ة  ،وي�أتي يف مقدمتها التوج ��ه بالبحث �إلى املدار�س
الت ��ي متتل ��ك بيئ ��ات تربوي ��ة منا�سب ��ة ب�أبعاده ��ا املادي ��ة
والإن�ساني ��ة  ،وم ��ن هذا املنطلق الأ�سا� ��س ّمت يف هذا الدليل
حتدي ��د جمموعة م ��ن املعايري يف اختي ��ار املدار� ��س بعناية
بحي ��ث ميك ��ن �أن تك�شف ع ��ن م�ستوى ه ��ذه املدار�س  ،فمن
مقت�ضيات ال�شراكة ب�ي�ن الربنامج الوطني لتطوير املدار�س
و�إدارات الرتبي ��ة والتعلي ��م واملدار� ��س؛ ه ��ي �أن تك ��ون لدى
املدار� ��س البني ��ة التحتية القادرة عل ��ى ا�ستيعاب التوجهات
الرتبوية احلديثة ب�آلياتها و�أدواتها املختلفة ،ومتتلك الفريق
الرتبوي الراغب يف عملية التطوير والتح�سني .

معايير االختيار :
بناء عل ��ى توافر جمموعة من املعاي�ي�ر �سوف يتم اختيار
املدار� ��س التي ميك ��ن �أن تنبئ ب�إمكانية بن ��اء منوذج تطوير
املدر�س ��ة فيها  ،وتنبغي مالحظ ��ة �أن املعايري ن�سبية  ،بينما
بع�ضه ��ا �أ�سا�سي ك ��ي تن�ضم املدر�سة �إل ��ى الربنامج الوطني
لتطوير املدار�س  ،وتتمثل هذه ال�شروط واملعايري فيما يلي :
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1

توافر مبنى تربوي مناسب:

يف�ض ��ل �أن تك ��ون املدر�س ��ة يف مبنى تعليمي منا�س ��ب ،ي�ش ��تمل على املراف ��ق التعليمية الت ��ي ميكن �أن تطبق فيه ��ا العمليات
التطويرية؛ بغر�ض الإ�سهام يف حتقيق ر�ؤية املدر�سة ،وهذه املوا�صفات هي :
املوا�صفات

مدى التوافر
نعم

ال

 )1هل املبنى حكومي؟*
 )2هل يتوافر فيه معمل حا�سب �آيل؟
 )3هل يتوافر فيه مركز م�صادر تعلم �أو مكتبة ؟
 )4هل تتوافر فيه مالعب ريا�ضية؟
 )5هل يتوافر فيه معمل/معامل للمواد العلمية؟
 )6هل تتوافر فيه غرفة/قاعة ملادة الرتبية الفنية؟
 )7هل تتوافر فيه غرفة للتدبري املنزيل (ملدار�س البنات)؟
 )8هل تتوافر فيه غرفة للتف�صيل واخلياطة (ملدار�س البنات)؟
 )9هل تتوافر فيه قاعة/قاعات للن�شاط؟
 )10هل تتوافر فيه �آالت ت�صوير ونا�سوخ ( فاك�س) وحا�سب �آيل؟

2

المدرسة قريبة جغرافيًا من إدارة التربية والتعليم:

مت اقرتاح هذا املعيار على املدار�س بناء على �أن �إدارة الرتبية والتعليم �س ��وف تكون امل�س� ��ؤولة عن تقدمي الدعم وامل�ساندة يف
بناء منوذج تطوير املدر�سة  ،ف�ستكون �إدارة الرتبية والتعليم م�س�ؤولة عن التدريب وامل�ساعدة للمدار�س املختارة� ،إذ �ستكون
هن ��اك عملي ��ات تطوير مهني ودع ��م خمتلفة تتمثل يف ا�ست�ش ��ارات واجتماعات مهني ��ة بدء ًا من عملي ��ات التخطيط وانتها ًء
بعمليات التقومي والتطوير  ،ومن ثم ال ب ّد �أن تكون املدار�س لي�س ��ت بعيدة وميكن الو�ص ��ول �إليها بي�س ��ر و�سهولة  ،واملوا�صفات
التي تك�شف عن توافر هذا املعيار هي:

-----------------------------------------------*يف�ضل �أن يكون املبنى حكومي
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مدى التوافر

املوا�صفات

ال

نعم

 )1هل املدر�سة تقع يف حميط �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود ( )15كلم تقريب ًا ؟ *
 )2هل ميكن الو�صول �إلى املدر�سة بطريق معبد (�أ�سا�سي)؟ **
 )3هل ميكن الو�صول �إلى املدر�سة من �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود( ) 30دقيقة تقريب ًا؟

3

قيادة تربوية تمتلك القدرة على التحسين والرغبة والدافعية للتطوير:

ُيع� � ّد حتق ��ق هذا املعيار من املتطلب ��ات الأ�سا�سية لبناء منوذج تطوي ��ر املدر�سة ،فبدون وج ��ود الرغبة للتطور �سواء
كان عل ��ى م�ست ��وى قيادة املدر�سة �أو وجود الدافعية للتغيري على م�ست ��وى املدر�سة ؛ �ستكون فاعلية اجلهود املبذولة من
الربنام ��ج الوطني لتطوير املدار�س ذات فائدة حم ��دودة يف �إحداث التطوير ،ومن ثم ال�ضعف يف بناء النموذج .وعلى
الرغ ��م م ��ن �صعوبة قيا�س اجتاه الرغبة يف التغيري والتطوير� ،إال �أنه ميكن تو�ضيح ذلك من خالل تبني قيادة املدر�سة
مل�شروعات تطويرية يف املدر�سة بغر�ض جتويد �أدائها  ،وميكن الك�شف عن هذا املعيار من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
مدى التوافر

املوا�صفات

نعم

ال

 )1هل تبنت املدر�سة مبادرات لتوفري بيئة جاذبة وداعمة لعمليات التعليم والتعلم؟
 )2هل طبقت يف املدر�سة برامج و�أن�شطة لتح�سني �أداء الطلبة وتطويره؟
 )3هل لدى املدر�سة برامج و�أن�شطة �إثرائية الكت�شاف املوهوبني ورعايتهم؟
 )4هل طبقت املدر�سة برامج و�إجراءات عالجية لتح�سني الطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض؟
 )5هل طبقت املدر�سة برامج و�إجراءات لتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية وعالج ال�سلوكيات ال�سلبية؟
 )6هل �شاركت املدر�سة يف الأن�شطة وامل�سابقات املحلية خالل ال�سنوات الثالث الأخرية؟
 )7هل �شاركت املدر�سة يف الأن�شطة وامل�سابقات الدولية خالل ال�سنوات الثالث الأخرية؟
 )8هل ح�صلت املدر�سة على جوائز نتيجة امل�شاركة يف امل�سابقات املدر�سية على امل�ستوى املحلي؟
-----------------------------------------------* يف�ضل �أن تكون املدر�سة قريبة من حميط �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود  15كم
** �أ�سا�سي :يعد �شرطا مهما الن�ضمام املدر�سة للربنامج.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس

45

4

قيادة تربوية تمتلك المهارات القيادية األساسية:

توافر املهارات الأ�سا�سية لدى قيادة املدر�سة من املتطلبات املهمة يف التنب�ؤ با�ستيعاب املهارات القيادية املتقدمة
الت ��ي �سيق ��وم الربنامج الوطني لتطوير املدار�س بتدريب قيادة املدر�سة عليها  ،كما �أن القيادة الرتبوية التي متتلك
امله ��ارات الأ�سا�سي ��ة ق ��ادرة على فهم دورها ب�صورة مهني ��ة على بناء منوذج تطوير املدر�سة م ��ن خالل تقدير قيم
التعاون مع اخلرباء  ،وم ّد ي ّد العون وامل�ساعدة لفريق التميز يف املدر�سة  ،وميكن الك�شف عن توافر هذا املعيار عرب
امل�ؤ�شرات املعرفية �أو الأدائية التالية:
املوا�صفات

 )1هل التحق مدير املدر�سة بدورات لتنمية املهارات القيادية؟
 )2هل ي�شرتك معظم �أع�ضاء املدر�سة يف �صنع القرارات املدر�سية؟
 )3هل ت�ضمنت خطة املدر�سة �آلية لتفعيل برامج و�أن�شطة متنوعة؟
 )4هل قامت املدر�سة بتبادل اخلربات مع مدار�س �أو منظمات �أوم�ؤ�س�سات تربوية حملية �أو عاملية؟
 )5هل يتم حتقيق �أهداف خطة املدر�سة بطرق ف ّعالة ؟
 )6هل ت�ستفيد املدر�سة من الإمكانيات واملوارد املادية املتوفرة كلها ب�صورة ف ّعالة؟
 )7هل قامت املدر�سة بامل�شاركة يف فعاليات ومنا�سبات جمتمعية ووطنية ودولية خمتلفة؟

5

استقرار هيئة التدريس:

يتطلب بناء منوذج تطوير املدر�سة �أن تكون يف حال م�ستقرة �سواء كان ذلك يف قيادتها �أو يف من�سوبيها ؛ للقيام
بعملي ��ات التطوي ��ر والتغيري ب�صورة منظمة وخالية من الفو�ضى  ،فعملية بن ��اء النموذج عملية طويلة  ،تنطوي على
تغي�ي�ر ثقاف ��ة العم ��ل يف املدر�سة  ،وهذا يحتاج ب ��دوره �إلى وقت لي� ��س بالق�صري كي يتم التغي�ي�ر امل�ؤ�س�سي  ،وميكن
الك�شف عن هذا اال�ستقرار من خالل امل�ؤ�شرات التالية:

مدى التوافر
نعم

مدى التوافر

املوا�صفات

ال

نعم

ال

 )1هل �أم�ضى املدير يف مدر�سته �سنتني ف�أكرث ؟
 )2هل ن�سبة املنتقلني من املعلمني �إل��ى املدار�س الأخ��رى ال تزيد عن  % 10تقريب ًا يف ال�سنة ال�سابقة
(�أ�سا�سي)؟*
 )3هل ن�سبة من يرغب �أن ينتقل من املعلمني �إلى مدار�س �أخرى تزيد  % 10تقريب ًا يف ال�سنة احلالية؟

 )8هل تقدير الأداء الوظيفي ملدير املدر�سة يف ال�سنتني الأخريتني ممتاز(�أ�سا�سي)؟ *

-----------------------------------------------* �أ�سا�سي :يعد �شرطا مهما الن�ضمام املدر�سة للربنامج.
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4

إجراء مقابالت :

يقوم فريق من �إدارة الرتبية والتعليم مب�شاركة وحدة تطوير املدار�س  ،بتحديد موعد ملقابلة مديري املدار�س
يتم فيه التعرف �إلى القدرات القيادية ملدير املدر�سة املر�شحة.
املر�شحةّ ،

آلية الترشيح للبرنامج الوطني لتطوير المدارس:

ّمتر عملية الرت�شيح للمدار�س كي تكون �ضمن الربنامج الوطني لتطوير املدار�س عرب
�سبع مراحل �أ�سا�سية ،وهي على النحو التايل:

5
1
2
3
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الزيارات:

يقوم فريق من �إدارة الرتبية والتعليم مب�شاركة وحدة تطوير املدار�س بزيارة املدر�سة املر�شحة ،حيث يتعرف
الفريق �إلى �إمكانيات املدر�سة ،ومالحظة الأدلة الداعمة على منا�سبتها.

نشر ثقافة البرنامج:

تق ��وم �إدارة الرتبي ��ة والتعليم بعقد لق ��اءات واجتماعات مع جمموعة من مدي ��ري املدار�س التي تنطبق
عليها معايري امل�شاركة يف الربنامج الوطني لتطوير املدار�س لتوعيتهم وتعريفهم بالربنامج
مرحلة التقديم للمشاركة في البرنامج :

6

يتم قبول املدار�س للإن�ضمام للربنامج الوطني لتطوير املدار�س من �إدارة الرتبية والتعليم  .وتعب�أ اال�ستمارات
من خ�ل�ال �إدارة الرتبية والتعليم على موقع م�شروع تطوي ��ر  , http://www.tatweer.edu.saوتزويد
�شركة تطوير للخدمات التعليمية خطاب ًا بذلك

7

االعتماد:

ت�ست ��ويف املدر�سة ا�ستمارة الطلب (مرف ��ق يف نهاية الدليل) لإدارة تعليم املنطق ��ة لالن�ضمام للربنامج
الوطني لتطوير املدار�س.

دراسة التقارير:

تفح� ��ص �إدارة الرتبي ��ة والتعلي ��م جميع اال�ستم ��ارات املقدمة م ��ن املدار�س ،وحت ��دد املدار�س املر�شحة
ب�صورة �أولية.
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القبول:

تعتم ��د �شرك ��ة تطوي ��ر للخدمات التعليمية ممثلة يف برنام ��ج تطوير املدر�سة املر�شحة  ،ك ��ي تكون ع�ضو ًا يف
الربنامج ،ويتم �إبالغ �إدارة الرتبية والتعليم بذلك.
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القسم الثاني  :المعايير

املعايري

نموذج اختيار مدرسة
القسم األول  :بيانات عامة

ا�سم املدر�سة:
الرمز :
املنطقة:
املحافظة:
املدينة:
مكتب الرتبية والتعليم التابعة له:
احلي:
ال�شارع:
هاتف املدر�سة:
فاك�س املدر�سة:
موقع املدر�سة على �شبكة
الإنرتنت:
الربيد الإلكرتوين:

املوا�صفات وامل�ؤ�شرات

مدى التوافر
نعم

ال

 )1هل املبنى حكومي ؟ *
 )2هل يتوافر فيه معمل حا�سب �آيل؟
)3هل يتوافر فيه مركز م�صادر تعلم �أو مكتبة ؟
 )4هل تتوافر فيه مالعب ريا�ضية؟
 )5هل يتوافر فيه معمل/معامل للمواد العلمية؟
�أو ًال  :توافر مبنى تربوي منا�سب
 )6هل تتوافر فيه غرفة/قاعة ملادة الرتبية الفنية؟
 )7هل تتوافر فيه غرفة للتدبري املنزيل (ملدار�س البنات)؟
 )8هل تتوافر فيه غرفة للتف�صيل واخلياطة (ملدار�س البنات)؟
 )9هل تتوافر فيه قاعة/قاعات للن�شاط؟
 )10هل تتوافر فيه �آالت ت�صوير ونا�سوخ( فاك�س )و حا�سب �آيل؟
 )11هل املدر�سة تقع يف حميط �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود  15كلم
تقريب ًا؟ **
ثاني ًا  :املدر�سة قريبة جغرافي ًا من  )12هل ميكن الو�صول �إل��ى املدر�سة من خ�لال طريق معبد (معيار
�أ�سا�سي)؟ ***
�إدارة الرتبية والتعليم
 )13هل ميكن الو�صول �إلى املدر�سة من �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود
( ) 30دقيقة تقريب ًا؟

------------------------------------------------

* يف�ضل �أن يكون املبنى حكومي
** يف�ضل �أن تكون املدر�سة قريبة من حميط �إدارة الرتبية والتعليم يف حدود  15كم

*** �أ�سا�سي :يعد �شرطا مهما الن�ضمام املدر�سة للربنامج
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املوا�صفات وامل�ؤ�شرات

املعايري

 )14هل تبنت املدر�سة مبادرات لتوفري بيئة جاذبة وداعمة لعمليات التعليم والتعلم؟
 )15هل طبقت يف املدر�سة برامج و�أن�شطة لتح�سني �أداء الطلبة وتطويره؟
 )16هل لدى املدر�سة برامج و�أن�شطة �إثرائية الكت�شاف املوهوبني ورعايتهم؟
 )17هل طبقت املدر�سة برامج و�إج��راءات عالجية لتح�سني الطلبة ذوي التح�صيل
املنخف�ض؟
ً
ثالثا :قيادة تربوية متتلك  )18هل طبقت املدر�سة برامج و�إج ��راءات لتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية وعالج
القدرة على التح�سني ال�سلوكيات ال�سلبية؟
والرغبة واحلما�س للتطوير
 )19هل �شاركت املدر�سة يف الأن�شطة وامل�سابقات املحلية خالل ال�سنوات الثالث
الأخرية؟
 )20هل �شاركت املدر�سة يف الأن�شطة وامل�سابقات الدولية خالل ال�سنوات الثالث
الأخرية؟
 )21هل ح�صلت املدر�سة على جوائز نتيجة امل�شاركة يف امل�سابقات املدر�سية على
امل�ستوى املحلي؟

مدى التوافر
نعم

ال

املعايري

مدى التوافر

املوا�صفات وامل�ؤ�شرات

نعم

ال

 )22هل التحق مدير املدر�سة بدورات لتنمية املهارات القيادية؟
 )23هل ي�شرتك معظم �أع�ضاء املدر�سة يف �صنع القرارات املدر�سية؟
 )24هل ت�ضمنت خطة املدر�سة �آلية لتفعيل برامج و�أن�شطة متنوعة ؟
 )25هل قامت املدر�سة بتبادل اخلربات مع مدار�س �أو منظمات �أوم�ؤ�س�سات تربوية
حملية �أو عاملية؟
رابع ًا :قي ��ادة تربوية متتلك
املهارات القيادية الأ�سا�سية  )26هل يتم حتقيق �أهداف خطة املدر�سة بطرق ف ّعالة ؟
 )27هل ت�ستفيد املدر�سة من الإمكانيات واملوارد املادية املتوفرة كلها ب�صورة ف ّعالة؟
 )28هل قامت املدر�سة بامل�شاركة يف فعاليات ومنا�سبات جمتمعية ووطنية ودولية
خمتلفة؟
 )29هل تقدير الأداء الوظيفي ملدير املدر�سة يف ال�سنتني الأخريتني ممتاز (معيار
�أ�سا�سي)؟ *
 )30هل �أم�ضى املدير يف مدر�سته �سنتني ف�أكرث ؟
 )31هل ن�سبة املنتقلني من املعلمني �إلى املدار�س الأخرى ال تزيد عن  % 10تقريب ًا
خام�س� � ًا :ا�ستق ��رار هيئ ��ة يف ال�سنة ال�سابقة (�أ�سا�سي)؟*
التدري�س
 )32هل ن�سبة من يرغب �أن ينتقل من املعلمني �إلى مدار�س �أخرى تزيد  % 10تقريب ًا
يف ال�سنة احلالية؟
 )33هل املدر�سة من املدار�س اجلاذبة لتميزها ؟

* �أ�سا�سي :يعد �شرطا مهما الن�ضمام املدر�سة للربنامج
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م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"
الريا�ض  -طريق مكة (خري�ص)  -مقابل امل�ست�شفى الع�سكري
�ص.ب 28228 :الرمز الربيدي11437 :
فاك�س0112762220 :
www.tatweer.edu.sa
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