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   مقدمة:

البرامج التطويرية الحيوية في وزارة التعليم، وتعوو  أهييوة برنامج التعلم النشط هو أحد  

هذا البرنوامج للوع قتهتول اليبا ورة بالطالوع، وتعليول ومحوتوه تحدويلل الدراأوي، الو  أ  هوذا 

ثرة فيهوا ؤالبرنامج يتناول بشكل مبا ر تطوير قيليات التعليم والتعلم، ويتعامل مع العناصور اليو

بشكل مبا ر، لتحقيق محتوه أفضل من تفاقل الطتب ونشاطهم في قيليوات الوتعلم، مون  وتل 

الخبوورات اليبا وورة، وكيووع قلووع أ وارهووم كيتعليووين فوواقلين ونشووطين فووي اكتحوواب اليعرفووة التر

ها فووي ونالتحووديات واليشووكتت التوي يعيشوومون  ةحقيقيووات ة، فووي أوياهدوتطبيقهوا فووي مواهوي  ديوو

 . لهمالطبيعية، ليدبح التعلم اا معنع بالنحبة  محياته

ج، مون  وتل مشواريع حيويوة بن ورة وتأتي هوذ  الخطوة لتنفيوذ نطواق العيول لهوذا البرنوام 

 والتعلم.  يولية تأ ذ باالقتبار مختلي العناصر اليؤثرة بدورة فاقلة في قيليات التعليم 

قلووع مووده تعيوول قلووع تحقيووق أهوودام البرنووامج، وتتكووو  هووذ  الخطووة موون أوو  مراحوول 

التأأوويس،  وتتيثوول فووي مرحلووةهووإ، 7337هووإ للووع العووا  7341 يووس أوونوات اقتبووارا موون العووا  

، ومرحلوة "اليدرأوة من االنطتق"  التيكين القدرات، ومرحلة بناء االأتعدا ، ومرحلة ومرحلة

  ، وأ يرا مرحلة تقييم الينجعات والتطوير."االأتدامة مقومات بناء" التيهين

وتتضين كل مرحلة من هذ  اليراحل قد ا من اليشاريع الحيوية التوي مون  وأنها العيول 

 م البرنامج بإا  هللا تعالع. قلع تحقيق أهدا

 نحأل هللا تعالع التوفيق والحدا  والعو ، لنل ولي ال  والقا ر قليل. 

 

 بوزارة التعليمفريق العيل       

  6172هإ 7341                            
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 أوالً: مرتكعات الخطة:

لبرنامج التعلم النشط للع قد  من اليرتكعات التي أتيثل أأحاً يقو   التنفيذيةتحتند الخطة 

، وهوي قلوع قليها العيل فوي البرنوامج، وتبنوع قليهوا فلحوفة أو مشورو  ينفوذ  وين هوذ  الخطوة

 النحو التالي:

 الطالع:ع قلع يتركال

أ  أ  الطالع هو محور العيلية التعلييية، وهذا يتطلع من اليعلوم تن ر وزارة التعليم للع 

، ويهيو  ويشوبعها،  يعورم حا واتهم الجحويية والنفحوية والعقليوة واال تياقيوة أيفهم اليتعليين و

 ل موويقو  قيلهم وين م ، ويو ههم وير دهم أثناء تعليهم، النفحي والعقليهم الجو اليتئم لنيولهم 

وييحور لهوم مجواالت ، لهوم ظوروم وأ وواء الوتعلمويهيو   يعود اليتكامل، كيوا  ونيبيا يكفل لهم ال

وير ودهم للوع  ،ويعليهوم كيوي يتعليوو ، اليشاركة والنشاط والعيل كول ححوع هدراتول وحا اتول

 الييول والرببوة فوي ، ويحوتثير فويهم بتلقيونهم تلو  اليعلومواتأ  يكتفي بدل  ، مدا ر اليعلومات

، ويعليهووم االنضووباط الووذاتي والتضووامن اال تيوواقياإلبداقيووة،  وهوودراتهموينيووي ميووولهم التعلوويم، 

 ، ويكوون  فويهم مون الخوومويحوررهم  ،وييكنهم من موا هة الضغوط الخار يةتهم، وين م أنشط

 .يجابية نحو اليجتيع والحياة بو ل قا لواتجاهات  يات ألوك

 التعلم،الطتب مهارات قلع لكحاب  طة برنامج التعلم النشط ركع توقلع هذا األأاس أ

واليعليوات اليهوارات واالتجاهوات واليعوارم واأل وات التوي تحواقدهم قلوع واكحاب اليعليوين 

البيئة ومعرفة احتيا اتهم العليية واال تياقية والنفحية، و لق هم، تقييم أ اءهيا ة تعلم الطتب، و

 اليناأبة للتعلم. 

 الحعو ية:يلكة العربية مع أياأة التعليم في الي االتحاق

الييلكة العديود مون اليبوا ل التوي تقوو  قليهوا قيليوات  تضين  وثيقة أياأة التعليم فيفقد 

اليبدأ اإليياني، واليبودأ اإلنحواني، ومبودأ العودل، وتكوافؤ الفورل التعليييوة  التعليم والتعلم، ومنها

ربية للعيل، ومبدأ التربيوة للقووة، ومبودأ ، واليبدأ التنيوو، واليبدأ العليي، ومبدأ التاليتعليينبين 

 التربية اليتكاملة، ومبدأ األصالة والتجديد، ومبدأ التربية للحياة.

 وورورة بنوواء لنحووا  متكاموول ققوودياً وقلييوواً، قلووع تؤكوود هكووذا فووإ   ييووع هووذ  اليبووا ل و

باقتبار أ  الحياة مرحلة لنتاج وقيل يحتثير فيها اليحلم طاهاتل قن لييا  وهوده للحيواة األبديوة 

الخالدة في الدار اآل رة، كيا أ  هذ  اليبا ل تتفق تياماً مع التو هات العاليية في صناقة لنحا  

  يحتطيع التعايش والعيل مع اآل ر ين.

 عيل قلع تحقيقها.وتنطلق منها وتاليبا ل  طة برنامج التعلم النشط أتؤكد لهذا فإ  و
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 التكامل مع مشاريع الوزارة التطويرية األ ره:

، في حراك محوتير وقيول  بوب نحوو التطووير والتححوين تعالكان  وزارة والتعليم وال 

أ ل  قيها والتكامل معها في أبيل االقتبار من تل  اليشاريع ب التعلم النشط تأ ذ و طة برنامج

 تحهم في تحقيق باية التعليم وأهدافل. تحقيق أهدافها التي هي في نهاية األمر 

فوي التطويريوة ليشواريع من هوذا الينطلوق فوإ  هوذ  الخطوة أوتراقي التكامول موع  ييوع او

 ، وتبني قلع ما حققتل من لنجازات وأهدام. وزارة التعليم

 

 النا حة:والتجارب العاليية  االأتفا ة من الخبرات

من الحكية أ  نبدأ من حيو  انتهوع اآل ورو س محوتفيدين مون تجواربهم و بوراتهم حتوع ال 

نكوورر محوواوالتهم وأ طوواءهم، ولكووي نوووفر ألنفحوونا الكثيوور موون اليووال والجهوود والوهوو ، وهووذا مووا 

الخبوورات  أنخحوور  فييووا لووو تجاهلنووا تجووارب اآل وورين و بووراتهم، ونعنووي باالأووتفا ة موون هووذ 

والتجارب  راأتها والن ر في مواطن التقاطع التي نلتقي فيهوا لتأوتفا ة منهوا ومون  بورات مون 

 . هذا البرنامجقيلوا قليها وصوالً للع تحقيق أهدافنا في 

ومن هذا الينطلق فإ  هذ  الخطة أوتراقي كول التجوارب النا حوة محوتفيدين مون كول موا  

دوصووياتنا التربويووة والتعليييووة وبيووا يوووائم بيئتنووا ويحقووق ييكوون االأووتفا ة منوول بيووا يتناأووع و 

أهدافنا، ل افة للع االأتفا ة من كل الخبرات التربوية والتعلييية اليحترفة التي ييكنهوا أ  تحوهم 

 في تحقيق ما ننشد  من أهدام وتر يتها للع واهع مليوس بقدرة وكفاءة ولتقا .

 

 الدا لية لليدرأة: الكفاءة  قم

وزارة التعلوويم للووع اليدرأووة، وتن وور لليهووا قلووع أنهووا مرتكووع التطوووير واإلصووت ، تتجوول 

الدا ليووة  الكفوواءةإ  تحقيووق ونقطووة االنطووتق للووع تحقيووق بايووات التعلوويم وأهدافوول، وموون هنووا فوو

مون التطووير اليحوتير لون يكوو  لال الو  أل  ، لهوذا البرنوامجأحود أهوم اليرتكوعات  لليدرأة، يعد

تيكنهم مون تطووير يعو ة بالخبرات التزمة التي ا تها وقناصرها التعلييية ال تل اليدرأة وهي

فيوون  ووتل الن وور فووي تجووارب الكثيوور موون الوودول التووي نجحوو  بعيليووة التطوووير فاقوول ومحووتير، 

فووي اليدرأووة، وبنوواء كفاءتهووا نجوود أنهووا اهتيوو  بتوووطين الخبوورات  اأووتيراريتل،وحاف وو  قلووع 

 .الدا لية

نامج أينطلق من اليدرأة أوال، ويعيل قلع بناء الكفاءة الدا لية فيها، وهكذا فإ  هذا البر

وييكنها من اليحاف وة قلوع اأوتدامة التطووير والتححوين، وتحقيوق محوتويات أقلوع مون تحدويل 

 الطتب وتعليهم. 



الخطة التنفيذية لبرنامج                                                                           

  التعلم النشط

 5 

 ثانياً: الحياأات العامة للخطة:

أ  تكووو  كووذل   ل  قيليووات التعلوويم والووتعلم هووي فووي حقيقتهووا قيليووات من يووة، أو يفتوور 

لتحووير وفووق  طووط وأهوودام وفلحووفة وا ووحة اليعووالم تعكووس تطلعووات اليجتيووع وتراقووي طبيعووة 

 والتعلم.اليتلقي نفحل وطبيعة التعليم 

تحكيهووا مجيوقووة موون التعلوويم والووتعلم التووي ننشوودها فووي هووذا البرنووامج ات قليوول فووإ  قيليووو

 وهي قلع النحو التالي: ، الحياأات اليهية

  س كل وفق حا تل.للجييع  و  تيييعالتعلم حق 

  محووور العيليووة التعليييووة والعندوور النشووط واألكثوور فاقليووة فووي قيليووات الطالووع هووو

 التعلم، برقاية و قم من اليدرأة، واليعلم، واألأرة. 

 طووال الحيواة، لوذا فوإ  مون محوئوليتنا فوي التعلويم أ  نكحوع يتحم باالأتيرارية  التعلم

اليحتير، مون أ ول تحقيوق بايوات مجتيوع اليعرفوة، ولقودا   اليتعليين مهارات التعلم

 اليتعليين لإلأها  بدورة فاقلة في انتاج اليعرفة واأتثيارها. 

  يتشووارك فيهووا اليدرأووة وهيا تهووا التعليييووة، ، بالشوويولالتعلوويم والووتعلم قيليووات تتحووم

، والطالع والعناصر البشرية التعلييية بتآزرها وت افرها، واآلأرة بدقيها ورقايتها

الدراأوات   هوذا البرنوامج ينطلوق مون حيو  أكودت ااتل بتفاقلل ووقيول، ومون هنوا فوإ

وهيا تهوا التعليييوة بيوا واألبحاث العليية قلع أ  التعلم الفاقول يتشوارك فيول اليدرأوة 

توفر  من بيئة تعلييية فاقلة، وبتآزر قناصرها البشرية، وبقيا تها الواقيوة، واليعلوم 

هدرات ومهارات تجعول منول هوا را قلوع هيوا ة قيليوات التعلويم والوتعلم بيا ييتلكل من 

وتحقيق باياتها، والطالع بيا ييتلكل من مهارات التعلم، وبيوا يجود  مون  قوم أأورو 

 ومجتيعي وا  وفاقل. 

  مجور  تورميم بول وأويلة فاقلوة للعناصر البشرية فوي اليدرأوة، لويس التطوير اليهني

محوووايرة التطوووور فوووي اليجووواالت العلييوووة الوووتعلم و اتلبنووواء الخبووورات، وتبوووا ل طاهووو

 والتربوية.

   اليتعليين، ومون هنوا  بينوالتعاو   قلع التشاركالتعليم والتعلم قيلية تعاونية تنبني

  برنامج التعلم النشط يعيول قلوع تععيوع الوتعلم التعواوني التشواركي بوين الطوتب، فإ

 وييكنهم من اليهارات التي تحقق ال . 
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 : مبا ل الخطة:ثالثاً 

تلتع  الخطوة بيجيوقوة مون اليبوا ل اليهيوة التوي مون  وأنها أ  توؤثر ليجابوا فوي تحقيوق 

 أهدام البرنامج، وهي قلع النحو التالي: 

 

 : والجو ة مبدأ االتقا  -

( ل  هللا يحع لاا قيل احدكم قيوت أ  يتقنولهال ) لقن الرأول صلع هللا قليل وألم أنروو 

وموون هووذا الينطلووق فووإ  تجويوود العيليوووات األلبوواني،  وصووححل والطبرانووي، يعلووع أبووو أ ر وول

والينتجات في هذ  الخطة أتكو  قندرا رئيحا مون قناصور الخطوة، مون  وتل تحقيوق معوايير 

 الجو ة اليعتبرة في كل مراحل ومشاريع الخطة. 

 بدأ التكامل: م -

التكاموول فووي تحقيووق أووواء وتعيوول قلووع تحقيقوول، ، الخطووة تلتووع  بوول هووذ والتكاموول مبوودأ 

 هيا: أثنين لتكامل في األ وار واليحئوليات، والتكامل هنا يتجحد في بعديناألهدام، أو ا

 البرامج واليشاريع التطويرية. التكامل مع  -

 اات العتهة.  قطاقات واإل اراتلالتكامل بين ا -

 

 ة الواأعة في التنفيذ.اكشرمبدأ ال -

 والتفاقوول وأوويلة للفهوومأيضووا هووي والبشوورية،  اليوووار  لتعبئووة فالشووراكة محووئولية ا تياقيووة

لتحقيووق بايووات التعلوويم وأهدافوول،  بينهووا والتنحوويق اليجتيووع أطوورام كوول وموووار  لجهووو  اليتبووا ل

متعد ة، تتيثل في الشراكة بين وزارة التعليم، واليجتيع، ول ارات وتتجحد الشراكة هنا في أبعا  

التعلوويم، واألأوورة، واليدرأووة، واليعلووم، حيوو  ييثوول هووؤالء أطوورام الشووراكة الفاقلووة فووي تنفيووذ 

 برنامج التعلم النشط. 

 مبدأ االلتعا  بالدقم.  -

ع مون أ ول تحقيوق االلتعا  بدقم اليوتعلم مون كافوة أطورام الشوراكة هوو مبودأ يلتوع  بول الجييو

أ   قووم اليعلووم بووالخبرات واالأتشووارات والتطوووير  امحووتوه أقلووع موون التحدوويل الدراأووي، كيوو

بل هيا ة اليدرأة وبقية العناصور البشورية التعليييوة فوي اليدرأوة، لتع  هو مبدأ تاليهني اليحتير 

ا ة اليدرأوة، فودقيها كيا تلتع  بل ل ارة التعليم، ووزارة التعليم أيضا، وكوذل  الحوال بالنحوبة لقيو

بالخبرات واالأتشارات والتطوير اليهني اليحتير، مبودأ تلتوع  بول ل ارة التعلويم، ووزارة التعلويم 

 أيضا.

 

وهكذا فإ  الجييع يلتع  بتقديم الدقم لليدرأة وهيا تها واليعليين والطوتب مون أ ول تحقيوق 

 ل من تعلم الطتب وتحديلهم الدراأي. ضمحتويات أف
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 الحياق الفكرو العاليي للتعليم والتعلم. التوافق مع : رابعا

موون الحكيووة أ  نحووتثير النتووائج التووي توصوول  لليهووا د وور األبحوواث والدراأووات الرصووينة   

واليوثوهة، وما ترتع قليها مون تجوارب نا حوة وتطبيقوات ثريوة، لننطلوق مون حيو  انتهو  لليول 

 . محتفيدين من كامل تجربتهم و تصة فكرهم

هذا الحوياق فوإ  برنوامج الوتعلم النشوط يوأتي فوي أوياق الفكور العواليي، واالتجاهوات وفي  

 . العاليية في التربية والتعليم، و اصة فييا يتعلق بالتعليم والتعلم

قن أ ور موا توصول  لليول األبحواث فييوا يتعلوق  ةونشير هنا للع الياحة يحيرة ومختدر

 بفاقلية التعليم والتعلم، والتي تيثل لطارا فكريا لهذا البرنامج ومشروقاتل. 

 ,Gitterman & Others ففييوا يتعلوق باليدرأوة و ورهوا ورأوالتها الجديودة، يشوير

 محوتقبل نحوو يوةبفاقل العيول هوي والعشرين الحا و القر  ليدرأة الجديدة الربية أ  للع 1995

وهو ما يحتو ع  اليحتير، والتدرب والتعلم القرار، اتخاا مهارة ولكحابل للحياة، ولقدا   اليتعلم

يحوتو ع منهوا العيول قلوع ربوط الوتعلم  كيوا ومون م، مخطوط بأأولوب تتدورم من اليدرأوة أ 

 أأوووار مختلفووة  ووارج بحيوواة اليووتعلم، وتيكووين اليووتعلم موون تطبيووق الووتعلم فووي مواهووي وتجووارب

 .اليدرأة

 

  (6112)مارزانو، وأما فييا يتعلق بالعوامل اليؤثرة في قيلية التعليم والتعلم، فقد أ ار

ي نتوائج يدونبتحليول وت الطالوع، حيو  هوا ثتث قوامل تؤثر في محتوه تحدويل  للع أ  هناك

فوي تحدويل اليوتعلم، للوع ثتثوة قوامول  يحة وثتثو  قاما مون األبحواث فوي العوامول اليوؤثرة 

 ( وقوامول6مرتبطوة باليدرأوة، ) ( قوامل7قامة تؤثر قلع التحديل الدراأي لليتعلم، وهي )

 مرتبطة بالطالع، وهي قلع النحو التالي:  ( وقوامل4مرتبطة باليعلم، )

 

 األول: قلع محتوه اليدرأة: 

أوة ومبا راتهوا والقورارات التوي وتتلخص العوامل اليرتبطة باليدرأة فوي أياأوة اليدر

تتخذها قلع محتوه اليدرأة ككل )منهج فاقل وهابل للتنفيذ، وأهودام طيوحوة، وتغذيوة را عوة 

فعالة، و راكة مجتيعية مع اليجتيع وأوليا األمور، وبيئة دمنوة ومن يوة، وقتهوات تآزريول بوين 

ل رئيحووي تحوو  أوويطرة زمووتء العيوول، وميارأووة مهنيووة احترافيووة(. وهووذ  العواموول تكووو  بشووك

 اليدرأة واليحتويات العليا من هر  التن يم اإل ارو للن ا  التعلييي. 
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ثيانيووة قواموول مدرأووية مووؤثرة قلووع تعلووم اليتعليووين   (6112)مووارزانو ر.، وهوود حوود  

ومحتوه تحديلهم، وهد رتع هذ  العوامل ححع  ر ة تأثيرهوا قلوع تحدويل اليتعليوين، وبعود 

مرا عة القوائم الحابقة التي نتج  قن األبحاث العليية التي تناول  العوامل اليرتبطة باليدرأوة 

  اليرا عة تحديد ثيا  قوامول مدرأوية موؤثرة التي تؤثر قلع تحديل الطتب، وهد نتج قن تل

 قلع تعلم اليتعليين ومحتوه تحديلهم، وييكن تلخيص ال  في الجدول التالي: 

  
العوامل 

 اليدرأية
 الرتبة

 التفحير العامل

7  

الينهج 

اليضيو  

 والقابل للتنفيذ.

7  
 وويا  تعلووم اليووتعلم لكاموول اليحوود  فووي  فرصة التعلم.

 الينهج

6  
تحديوووود اليحتوووووه األأاأووووي والثووووانوو،  الوه .

 وتقديم األأاس في الوه  اليحد .

6  

األهدام 

الطيوحة 

والتغذية 

 الرا عة الفعالة.

4  

أهدام قامة لليدرأة، وأهدام مشوتركة  اليتابعة.

للطوتب وأهوودام  اصووة تناأووع هوودرات 

 كل طالع.

ن ا  تقووييي يقود  تغذيوة را عوة أوريعة 

 قن معارم ومهارات محد ة.

3  
الضووغط لتحقيووق 

 اإلنجاز.

 مراهبة من ية ليده تحقق األهدام.

4  
ل راك اليجتيع 

 وأولياء األمور.
 مشاركة األهل.  5

دليوووة للتواصووول، واليشووواركة فوووي أقيوووال 

 التعلم اليومي، ودلية لتو يل اليشاركات.

3  
البيئة اآلمنة 

 واليرتبة.
2  

الينووووووووووووووووووووووووا  

 اليدرأي. 

و ع هوانين ول راءات لليدرأوة ككول، 

للعقوبوووووات، وبرنوووووامج لتععيوووووع ون وووووا  

اليحووئولية واالنضووباط الووذاتي للطووتب، 

ون ووووا  للكشووووي اليبكوووور قوووون الطووووتب 

 اليعر ين للخطر.

5  
تآزر العمتء 

 واالحترافية.

1  
القيوووووووووووووووووووووووووا ة 

 اليدرأية. 

 وووويا  تفاقوووول اليعليووووين مووووع بع هووووم 

البعض، و يا   وو ة التطووير اليهنوي 

وتتووووابع انشووووطتل، والتفاقوووول التعوووواوني 

التووآزرو اليووتتئم بووين اليعليووين بعضووهم 

 بعضا. 

 التعاو .  8
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 الثاني: قلع محتوه اليعلم: 

وتووتلخص العواموول اليرتبطووة بوواليعلم فووي )اأووتراتيجيات ل ارة التعلوويم، وتقنيووات ل ارة  

 الدي، وتدييم التعلم الدفي(، وهذ  العوامل هي بشكل رئيس تح  أيطرة اليعلم. 

وربيا يقال هنا ا  اليعلم  عء من اليدرأة، فهو يتأثر بالقرارات التي تتخذها اليدرأة، 

محوود ة، والجووواب قلووع الوو  هووو نعووم، ولكوون مووا نقدوود  هنووا هووو  وملووع  بيوونهج محوود ، وأهوودام

العواموول اليرتبطووة بوواليعلم التووي هووي فووي األأوواس ناتجووة قوون هوورارات يتخووذها اليعلووم، وتشوويل 

 اأتراتيجيات التعلم، ول ارة الدي، وتدييم التعلم الدفي، والتقويم. 

للع أ   ييع الباحثين يتفقو  قلع أ  تأثير القرارات التي   (6112)مارزانو ر.، يشير 

يتخذها اليعلم أكبر بكثير من تأثير القورارات التوي تتخوذها اليدرأوة، وال  و  ا  نتوائج األبحواث 

توثووق االقتقووا  بووأ  أهووم العواموول التووي تووؤثر فووي تعلووم اليتعليووين هووو اليعلووم، وأ  تححووين التعلوويم 

 من أو قامل د ر بيفر  .  أكثرين، يتطلع تححين فاقلية اليعلي

وهكوذا فوإ  العوامول اليوؤثرة فوي تحدويل اليتعليوين، واليرتبطوة بواليعلم والتوي يحود ها 

Marzano,2000  ،بثتثووة قواموول، تتيثوول فووي اأووتراتيجيات التعلوويم والووتعلم، واإل ارة الدووفية

، أووواء فييووا وتدوييم الووتعلم الدووفي، قوامول ال ييكوون فدوولها  ا ول حجوورة الدووي قون بعضووها

 يتعلق بالييارأة، أو بتأثيرها قلع تحديل اليتعلم. 

 

 الثال : قلع محتوه اليتعلم: 

وتووتلخص العواموول اليرتبطووة بوواليتعلم بدووفة قامووة بالخلفيووة الير عيووة لليووتعلم )بيئووة   

الينعل، الذكاء اليكتحع، والدافعية، والخلفية اليعرفية، ومهارات التعلم(، وهوذ  العوامول تتووز  

 الحيطرة قليها بين اليدرأة، واليعلم، واألأرة، واليجتيع. 

للع أ  بعض الدراأات هد توصل  للع اأوتنتا ات، ربيوا   (6112انو ر.، )مارزيشير  

كانوو  موون البووديهيات اليتدووورة فووي التعلوويم، والتووي تشووير للووع أ  الحوويات الخلفيووة للطووتب هووي 

 Colemanالعامل األهم في تحديد تحديلهم، وهد كا  ال  من االأتنتا ات الرئيحوة لدراأوات 

 ، وكان  هذ  الدراأوات 7216وزمتب  قا    Jencks   راأات  ، وكذل7222وزمتب  قا  

وبيرها تفتر  أواء بشكل صريح أو  يني، أ  هذ  الحيات الخلفية قدية قلع التغيير للوع 

 ر ووة كبيوورة، وهوود هوودم  بعووض البووراهين اإلحدووائية اليفدوولة التووي تثبوو  أ  الحوويات الخلفيووة 

تالي ال يكا  يكو  للتعلويم توأثير الير عية،  اصة الذكاء هي أيات تحتند للع قوامل  ينية، وبال

 قليها. 
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للع العديد من األبحاث والدراأات التي تدحض  (6113)كوفالي  و اولحن، بينيا تشير 

 Johnاليعتقودات الراأوخة بوأ  الوذكاء أوية وأحودة وثابتول وراثيوا، وتعور  ليوا اكور  الودكتور 

Ratey أجناء  يناتنا الوراثية، او بيئتنا، فالفقر والععلة واليخدرات والخلل  الذو يؤكد اننا لحنا

الهرموني، واالكتئاب ال تحتم قلينوا الفشول، وفوي اليقابول فوإ  الثوروة، والخضوروات، وميارأوة 

التيارين الريا ية ال تضين لنا النجا ، بل ل  لرا تنا الحورة، هود تكوو  هوي العامول األهووه فوي 

، وبالتالي حياتنا، وأ  الدماغ قند الدغار والكبوار طيوع ومور ، ويتووق  ائيوا تو يل نيو أ مغتنا

للع التعلم، فالخبرات واألفكار واألقيال واالنفعاالت تغير بالفعل بنية أ مغتنوا، وكول  ويء يوؤثر 

قلع نيو الدماغ، والنيو قيلية محوتيرة موا  امو  الحيواة محوتيرة، وهنوا فوإ  التحودو القوائم أموا  

واآلباء هو أ  يوفروا أفضل بيئة ميكنة للتعلم، بيئة تكو  فيها الخبرات هوية بيا يكفي،  اليعليين

تحتثير اليعطيات الححية، ويكو  فيها التفكير تأمليا وتحليليوا، ولويس فقوط معبورا قون ر ة فعول، 

  وتحتخد  فيها األقيال والحركة لتححين التعلم، وكذل  تفتح فيها االنفعاالت الباب للتعلم. 

كيوا أ  االقتقووا  الراأووة بقوووة العتهووة بوين الحالووة اال تياقيووة واالهتدووا ية، وبووين         

موا   (6112)موارزانو ر.، تحديل الطالع، هد تعقع  نتيجة لنتائج بعوض األبحواث، ويعور  

ت معيقا أ وتيل " بعد أ  أ ره تحليXitao Fan and Michael chen (2001)توصل لليل " 

(قتهووة ارتباطيووة بووين البيئووة الينعليووة وتحدوويل الطالووع، وو وود أ  متوأووط 21قلووع أكثوور موون )

(، ميووا يشووير للووع أنوول فووي اليتوأووط أووتكو  البيئووة الينعليووة محووئولة قوون 1344العتهووة كووا  ) 

دورا ( في اليئة من التباين في تحديل الطتب، والبيئة الينعلية فوي حقيقتهوا ليحو  قن71382)

( التواصل بين اآلبواء واألبنواء، بخدوول اليدرأوة، 7واحد، بل تتكو  من ثتث قناصر هي )

 ( وتوهعات اآلباء وأأاليع تربيتهم في البي . 4( واإل رام،  )6)

وفييا يتعلوق بالعتهوة بوين  افعيوة الطالوع والتحدويل الدراأوي، فوإ  األبحواث تؤكود أثور  

للووع مجيوقووة موون   (6112)مووارزانو ر.، الدافعيووة قلووع الووتعلم للووع حوود كبيوور نحووبيا، ويشووير 

ما لطبيعة الدافعية، ليحارات البحثية والن رية التي تتتهع وتتعا د لتقديم صورة متحقة للع حد 

فن ريوووة الحوووافع، ون ريوووة العوووعو، ون ريوووة الجووودارة الذاتيوووة، واألبحووواث اليتعلقوووة باليشووواقر  

االنفعوواالت، والن ووا  الووذاتي، ومووا نتعليوول موون تلوو  الن ريووات واألبحوواث أ  الطووتب يطووورو  

ال وتراك فوي حوافعهم لتحقيق النجا  أو تفا و الفشل، وأ  تل  الحوافع تؤثر قلع رببوتهم فوي ا

اليها  الدفية، وأنل بالنحبة لبعض الطتب فإ  اليها  الدعبة ال تيثل ققبة بحبع هوة محفوعات 

النجا  لديهم، وفي اليقابل فإ  بعض الطتب بحبع هوة محفعات تفا و الفشول لوديهم، فإنول حتوع 

 كبيرا. اليهيات البحيطة تيثل لهم تهديدا 

اليشاقر والحا ة الفطرية لإلححواس بالجودارة الذاتيوة ا يعيد اليحألة تعقيدا هو  ور يوم 

التووي تجعوول موون الدووعع تحفيووع الطالووع اليتجنووع للفشوول، ومووع الوو  فووإ  هووذ  اليحفووعات، وتلوو  

الييول ليح   امدة، بل هي قلوع األهول  عئيوا نتيجوة لكيفيوة تفحوير الطالوع للنجوا  والفشول فوي 

الشخدي للطالع وأهيية هذا األأولوب فوي  قاليل الخال، ومن هنا فإ  فهم األألوب التفحيرو

الرببة في اليشاركة في مها  تنطوو قلع تحود هود يووفر للطالوع بعوض الحويطرة قلوع  افعيتول، 

واألهم فإ  الطتب الذين يتم تحقيق طيوحاتهم يكتحبو  اححاأا بالجدارة وباإلنجواز الشخدوي، 

 ة والعيل قلع تحقيقها. ويتطلع نجاحهم محتوه قال من الحرية في و ع أهدام اات صل
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أربووع  طوووات ل رائيووة ييكوون أ  تتخووذها اليدرأووة أو   (6112)مووارزانو ر.، ويقتوور   

اليعلم لعيا ة  افعية الطالع، وتتيثل في تغيير الطبيعة التنافحية للنجا  الدفي، ول راك الطتب 

فووي مشووروقات تعلووم طويلووة اليووده تووداقع رببوواتهم الدفينووة، وتعويوود الطووتب بيعلومووات قوون 

 فعيتهم. الدافعية، وتدريبهم قلع أأاليع التحكم في  ا

 

و تصة القول فييا نحتنتجل من هذ  األبحاث والدراأات، هو أ  فاقلية التعلم وتححين  

محتوه تحديل اليتعليين، يأتي نتيجة للعوامل التي أبق اإل ارة لليها في اأتعرا  الدراأوات 

والبحوووث الحووابقة، وموون هنووا فووإ  أو محاولووة  ووا ة لنووا نحووو تطوووير التعلوويم، وتححووين محووتوه 

حدوويل اليتعليووين وزيووا ة فاقليووة تعليهووم، لوون تكووو  مثيوورة مووالم نأ ووذ باالقتبووار هووذ  العواموول ت

 اليختلفة. 
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  تحليل واهع التعليم والتعلم في وزارة التعليم:   امحا:

 الواهع الذو تعكحل التقارير الييدانية للوزارة:  - أ

  الدرس. وه  أبلع في اليعلم قلع يعتيد التعلم (7

  بالتعلم. الطتب اأتيا   عي (6

 والودفا  واإلهنوا  األفكوار قون التعبيور فوي والقودرة التواصول فوي العطال مهارات  عي (4

  أفكار . قن

  اليجر . التفكير في  عي ولديل للجامعة يدل الطالع (3

 ا تبوار فوي نتوائجهم وبوين اليودارس ا تبوارات فوي نتوائجهم بوين الطوتب نتائج في الفجوة (5

  التحديلي. واال تبار القدرات

  اليدرأة.  ارج الينهجي التعلم قن الطالع انفدال (2

 للحياة. التعلم يتحقق ال (1

 الواهع الذو تعكحل الدراأات العليية:  - ب

واهوع التعلويم فوي الييلكوة   (6112هوإ  7347)منتده الريا  االهتدوا و، شير يحي  

   العربية الحعو ية قلع النحو التالي:

 النهوو  قون هودرتها يضوعي ميوا التقليديوة الطورق ولتبوا  التودريس طورق في القدور (7

  للطتب. والقدرات اليعرفي باليحتوه

  الطالع. وليس التعلييية العيلية محيور اليعلم (6

 لن ريوات مع يهوا اأوتنا  لعود  اليتطوور لليحتوه ترتق لم لليعليين التدريس ميارأات (4

  الحديثة. التدريس واأتراتيجيات التعلم

 مووع التعاموول قلووع هدراتوول وتنييووة اليعلووم لتطوووير التأهيليووة البوورامج فووي التوأووع  وورورة (3

  الحديثة. التعلم وطرق ون م اليناهج

 الدولية. اال تبارات في الطتب نتائج  عي (5

 

 أا أا: أهدام البرنامج: 

 : العا الهدم 

أفضول مون تعلوم  هرأات التعلم النشط  ا ل اليدرأة، من أ ول تحقيوق محوتوتععيع ميا

 اليتعليين، وتحديلهم الدراأي. 

 األهدام التفديلية: 

  واليعايير. والنيااج األطر بناء (7

  اليحتدا . التحول و قم القدرات بناء (6

 اليدرأة.  محتوه قلع التطبيق (4

 التقييم وهياس األثر.  (3
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 أابعا: نيواج تطبيق التعلم النشط 

 يعبر نيواج التعلم النشط قن ثتث محتويات في تطبيق التعلم النشط، قلع النحو التالي:  

 اليحتوه األول: 

والذو يتولع محئولية رأم قلع محتوه وزارة التعليم، واليتيثل في فريق التعلم النشط،  

الحياأوووات، والتو هوووات فوووي هوووذا البرنوووامج، للوووع  انوووع و وووع األطووور اليفاهيييوووة واليعوووايير، 

 واإل رام قلع تطبيقها. 

 اليحتوه الثاني: 

هوا في مجالس التعلم النشوط، وفورق الودقم التوي تقو ال  محتوه ل ارات التعليم، ويتيثل  

 اليدرأة في تطبيق التعلم النشط. بعض ل ارات التربية والتعليم، لدقم 

 اليحتوه الثال : 

بن رة فهي تطبق التعلم النشط قلع محتوه اليدرأة، والتي هي منطلق التطوير التغيير، 

 يولية تأ ذ باالقتبار مختلي العناصر والعوامل اليؤثرة في التعليم والتعلم، من معلم وهيا ة 

 .رة التعليم، والوزارةبدقم ول رام من ل امدرأية، ومدرأة وطالع، 
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 أابعا: مراحل تنفيذ الخطة: 

ييوور تنفيووذ اليشوورو  بعوود  موون اليراحوول التووي تووم تقحووييها وفووق لطبيعووة مشوواريعها،  

وهي قلع هإ، 7337هإ للع 7341وتيتد لخيس أنوات، اقتبار من واألهدام التي تتحقق فيها، 

 النحو التالي: 

 

 اليرحلة األولع: مرحلة التأأيس: 

 وصي اليرحلة: 

، لتتضوين بنيوة برنوامج الوتعلم النشوطوهي اليرحلة التي يتم فيها مرا عة وتطوير وثيقوة 

، البرنامج، وأهدافل، ومراحلل، وأهدام كل مرحلة، ومتطلبات تنفيذها، واليشاريع اليرتبطة بهوا

  للع  انع بناء نيواج وزارة التعليم في تطبيق التعلم النشط.

 أهدام اليرحلة: 

 .PMPرا عة وتطوير وثيقة البرنامج وفق منهجية ل ارة اليشاريع االحترافية م (7

 بناء نيواج تطبيق التعلم النشط في وارة التعليم.  (6

 متطلبات اليرحلة: 

 .لتطوير الوثيقة وبناء النيواج. ور ة قيل (7

  قلع صاحع الدتحية لتقتيا . والنيواج  قر  الوثيقة (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخطة التنفيذية لبرنامج                                                                           

  التعلم النشط

 15 

 : ليرحلة التأأيس خر ات اليتوهعةالييد تت وال

 اليخر ات العيليات اليد تت

 تو هات وزارة التعليم -

 مها  وكالة التعليم.  -

مهوا  ل ارات العيوو  اليشواركة فووي  -

 البرنامج

تقرير نتائج تقوويم األ اء اإل ورافي  -

 واليدرأي. 

وثيقوووة برنوووامج الوووتعلم النشوووط فوووي  -

 لصدارها األول. 

ورش العيل لفريوق  -

النشوووووووووط الوووووووووتعلم 

 بالوزارة

 ارات مقترحووووووات ل -

 العيو 

وثيقووووووة برنووووووامج الووووووتعلم 

 النشط. 

نيووواج وزارة التعلوويم فووي 

 تطبيق التعلم النشط. 

 

 دليات التنفيذ: 

 ورش قيل متوالية ليرا عة الوثيقة وتطويرها.  (7

  لق الفهم واللغة اليشتركة بين أقضاء الفريق.  (6

 وتطويرها.  ةمرا عة الوثيق (4

 قر  وثيقة البرنامج قلع صاحع الدتحية.  (3

 اقتيا  الوثيقة من صاحع الدتحية.  (5

 بناء نيواج التعلم النشط لوزارة التعليم.  (2

 مرا عة النيواج وتحكييل.  (1

 لهرار النيواج واقتيا  .  (8

 مؤ رات اإلنجاز: 

 وثيقة معتيدة لبرنامج التعلم النشط.  (7

 نيواج معتيد لوزارة التعليم في تطبيق التعلم النشط.  (6

 مشاريع اليرحلة: 

 مرا عة وثيقة البرنامج وتطويرها.  .7

 بناء نيواج التعلم النشط في وارة التعليم  .6
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 : التعلم النشطبرنامج تطوير وثيقة مشرو  اليشرو  األول: 

 أهدام اليشرو  
تطوير وثيقة برنامج التعلم النشط بيوا يتوافوق ومحوتجدات 

 اليرحلة الراهنة. 

 أهدام البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 
 برنامج التعلم النشط.  وثيقة تطوير -

 . اليشرو  لتنفيذ وأهلة وا حة قيل تحديد ا راءات -

 اقتيا  وثيقة برنامج التعلم النشط.  مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 مراحل اليشرو 

 .لعيلا فريق تشكيل -
 مرا عة الوثيقة وتحليلها. -
 تطوير الوثيقة.  -
 مرا عة الوثيقة.  -
 اقتيا  الوثيقة من صاحع الدتحية.  -

  ابلي الوظائي التعلييية.  الفئة اليحتهدفة

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

  التعليم وكالة الجهة اليحاندة

 .قاليية تجارب بحوث  راأات متطلبات التنفيذ

 ا تياقات  قيل ورش ل راءات التنفيذ

 مؤ رات اإلنجاز
اقتيوووا  وثيقوووة برنوووامج الوووتعلم النشوووط مووون هبووول صووواحع 

 الدتحية. 

 نيواج التعلم النشط: بناء مشرو  الثاني:  اليشرو 

 تطوير نيواج التعلم النشط لوزارة التعليم.  أهدام اليشرو 

 .واليعايير والنيااج األطر بناء - أهدام البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 .التعليم وزارة في النشط للتعلم معتيد نيواج مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 اليشرو مراحل 

الثرية في تطبيق التعلم اأتقداء التجارب الدولية  -

 النشط.
 اأتقداء اليعرفة اليوثقة في نيااج التعلم النشط.  -

 بناء نيواج التعلم النشط في وزارة التعليم.  -
 لهرار النيواج واقتيا  .  -

  ابلي الوظائي التعلييية.  الفئة اليحتهدفة

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

 ل ارات العيو  بوكالة التعليم الجهة اليحاندة

  النيواج لتطوير قيل ورش  متطلبات التنفيذ

 النيواج را عةم - النيواج تطوير - العيل فريق تشكيل ل راءات التنفيذ

 التعليم وزارة في النشط للتعلم معتيد نيواج مؤ رات اإلنجاز

 (.)التأأيس: األولع البرنامج العمني لتنفيذ اليرحلة

 اإل راء  
 اليدة اليتوهعة لإلنجاز باألأبو 

  يا ه الثاني  هر  هر  يا ه األول ربيع الثاني  هر ربيع األول  هر

7 6 4 3 7 6 4 3 7 6 4 3 7 6 4 3 

7  
برنوووامج  ةقووويتطووووير وث

 التعلم النشط
                

6  
نيوووووواج الوووووتعلم  بنووووواء

 النشط.
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 اليرحلة الثانية: مرحلة االأتعدا : 

 وصي اليرحلة: 

وهي اليرحلة التي يتم فيها، تشكل فرق قيل مهنية محترفوة لودقم تطبيوق الوتعلم النشوط، 

وبنوواء اليعووايير واليؤ وورات، واأل وات العلييووة، وتدووييم ، للووتعلم النشووط اإل رائيووةالوودليل  وبنواء

 بوابة التعلم النشط. 

 أهدام اليرحلة: 

 محترفة لدقم تطبيق التعلم النشط. تشكل فرق قيل مهنية (7

 (.، اليدرأة، اليعلم، والقيا ة)الطالعبناء معايير ومؤ رات التعلم النشط،  (6

 بناء الدليل اإل رائي للتعلم النشط. (4

 البوابة اإللكترونية.  تطوير (3

 

 متطلبات اليرحلة: 

 مبا رات ل ارات التعليم بقيا ة فرق  قم التعلم النشط.  (7

 ققد ورش قيل فنية متخددة لتحقيق أهدام اليرحلة.  (6

 بناء  ليل التعلم النشط.  (4

 تطوير بوابة التعلم النشط اإللكترونية.  (3

 مرا عة الينتجات وتحكييها.  (5

 نشر الينتجات قلع محتوه ل ارات العيو  ول ارات التعليم بالوزارة.  (2
 

 : االأتعدا اليد تت واليخر ات اليتوهعة ليرحلة 

 اليخر ات العيليات اليد تت

 وثيقة اليشرو .  -

األ بيوووات العيليوووة فوووي  -

 التعلم النشط. 
نيووواج تطبيووق الووتعلم  -

 النشط بوزارة التعليم.

الدراأوووات واألبحووواث  -

العيليوووووة فوووووي الوووووتعلم 

 النشط. 

التجووووووووارب الدوليووووووووة  -

والعربية واليحلية فوي 

 التعلم النشط. 

مبا رات ل ارات التعلويم بقيوا ة  -

 فرق  قم التعلم النشط. 
ورش قيوول متخددووة لبنووواء  -

 اليعايير واليؤ رات. 

ورش قيوول متخددووة لبنووواء  -

 األ لة. 

ورش قيوول متخددووة لبنووواء  -

 لنشط. أ وات التعلم ا

قلييووووووة فووووووي بنوووووواء هجيووووووة من -

 اليعايير واأل وات.

التحليووووول العليوووووي للدراأوووووات  -

 واألبحاث والتجارب العليية.

 مرا عة الينتجات وتحكييها. -

محترفوووة مهنيوووة فووورق قيووول  -

 .لدقم تطبيق التعلم النشط
معووووايير ومؤ وووورات الووووتعلم  -

النشووووووط. )طالووووووع، معلووووووم، 

 هيا ة(. 

الوووودليل اإل رائووووي لتطبيووووق  -

 النشط.التعلم 

 بوابة للتعلم النشط.  -
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 دليات التنفيذ: 

 تر يح فرق العيل لدقم التعلم النشط.   (7

 (. هيا ة معلم، طالع،. )النشط التعلم ومؤ رات ورش قيل فنية متخددة لبناء معايير (6

 .لتعلم النشطالدليل اإل رائي لورش قيل فنية متخددة لبناء  (4

 .النشط لتعلما بوابةفريق برمجي متخدص لبناء  (3

 يرا عة الينتجات وتحكييها. ورش قيل فنية متخددة ل (5

 نشر الينتجات قلع محتوه ل ارات العيو  ول ارات التعليم بالوزارة. (2

 مؤ رات اإلنجاز: 

 فرق قيل مشكلة ومكلفة بدقم تطبيق التعلم النشط.  (7

 معايير محكية أل اء الطالع ومؤ راتها للتعلم النشط.  (6

  ليل ل رائي بأ وات قليية مقر من صاحع الدتحية.  (4

 اليطلوب بعد اهرار .  اليحتوهمن % 21متضيننا تد ين موهع التعلم النشط  (3

 مشاريع اليرحلة: 

 مشرو  بناء فرق العيل لدقم تطبيق التعلم النشط.  (7

 (. هيا ة معلم، طالع،. )النشط التعلم ومؤ رات معاييربناء مشرو   (6

 النشط.لتعلم الدليل اإل رائي لمشرو  بناء  (4

 .النشط التعلم موهعمشرو  تطوير  (3

  لدقم تطبيق التعلم النشط:بناء فرق العيل لاليشرو  األول: 

 أهدام اليشرو 
االأتثيار األمثل للقدرات والخبرات واليوار  التوي تيتلكهوا 

 ل ارات التعليم، في أبيل  قم تطبيق التعلم النشط 

يرتبط بها  أهدام البرنامج التي

 اليشرو 
  اليحتدا . التحول و قم القدرات بناء

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 
 . العيل لفرق قليها ومتفق مقرة، مها 

  .الدتحية صاحع هبل من مكلفة قيل فرق بناء اكتيال

 مراحل اليشرو 

 التخطيط لفرق العيل.  -

 بناء وثيقة فرق العيل.  -

 ل ارات التعليم في هيا ة فرق العيلطلع مبا رات  -
 قر  مبا رات ل ارات التعليم.   -
 ا تيار اإل ارات الير حة للتكليي بقيا ة فرق العيل.  -
تكليي اإل ارات بقيا ة فرق العيل من هبل صاحع  -

 الدتحية. 

 ل ارات التعليم.  الفئة اليحتهدفة

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم باليناطق واليحاف ات. الجهة اليحاندة

 اليبا رة من هبل ل ارات التعليم لليشاركة.  متطلبات التنفيذ

 ورش قيل.  ل راءات التنفيذ

 فرق قيل مكلفة من صاحع الدتحية.  مؤ رات اإلنجاز
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 (. هيا ة معلم، طالع،. )النشط التعلم ومؤ رات معاييربناء الثاني: مشرو   اليشرو 

بناء اليعايير ومؤ رات األ اء في تطبيق التعلم  أهدام اليشرو  

 لليعلم والطالع والقيا ة اليدرأية.  النشط،

 .واليعايير والنيااج األطر بناء أهدام البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 .النشط للتعلم ومؤ راتها الطالع أل اء محكية معايير البرنامج التي يرتبط بها اليشرو مؤ رات 

 مراحل اليشرو 

  .عيلال فريق تشكيل

 بناء اليعايير. 

  .وتحكييها اليعايير مرا عة

 اهرار اليعايير واقتيا ها. 

 الفئة اليحتهدفة
 اليعلم 

 الطالع

 القيا ة اليدرأية 

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
 ومؤ رات معايير لبناء متخددة فنية قيل ورش

 طالع(   معلم   )هائد النشط التعلم

 ل راءات التنفيذ
 بناء اليعايير. 

 تحكيم اليعايير. 

 اقتيا  اليعايير. 

 اإلنجازمؤ رات 
 ليعلممحكية لومؤ رات  معاير

  لطالعمحكية لومؤ رات  معاير

  . لقائدل محكيةومؤ رات  معاير

 

   :لتعلم النشطالدليل اإل رائي لاليشرو  الثال : مشرو  بناء 

 .التعلييية البشرية للعناصر اليهنية الكفايات تححين أهدام اليشرو  

 .واليعايير والنيااج األطر بناء اليشرو أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 .النشط للتعلم محكية قليية أ وات مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 مراحل اليشرو 

 .تكوين فريق العيل -

 الدليل اإل رائي.  يع وتحديد محتوه  -

 الدليل اإل رائي. بناء  -

 الدليل اإل رائي للتعلم النشط، وتحكييل. مرا عة  -

 لهرار  ليل التعلم النشط واقتيا  .  -

 اليدرأة.  الفئة اليحتهدفة

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

  ورش فنية متخددة.  متطلبات التنفيذ
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 ل راءات التنفيذ

 العيل. تشكيل فريق  -
 تحليل العيليات واإل راءات.  -
  يع اليحتوه.  -
 بناء الدليل.  -
 مرا عة الدليل.  -
 تحكيم الدليل.  -
 لهرار الدليل واقتيا  .  -

 تدليل ل رائي للتعلم النشط مقر ومعتيد.  مؤ رات اإلنجاز

 

 .النشط التعلم اليشرو  الرابع: مشرو  تطوير بوابة

 أهدام اليشرو  
 تدييم ولنشاء بوابة للكترونية  -

 تفعيل هنوات التواصل في التعلم النشط -

 بناء القدرات و قم التحول اليحتدا .  - أهدام البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 
 . النشط التعلم لبوابة مقر محتوه -

 كاموووول متضوووويننا النشووووط الووووتعلم موهووووع تد ووووين -

 .اهرار  بعد اليطلوب اليحتوه

 مراحل اليشرو 

 . العيل تشكيل فريق -

 تطوير بوابة التعلم النشط.  -

 تحديد محتوه اليوهع -

 . اليحتوهبناء  -

 . مرا عة وتحكيم اليحتوه -

 تحييل اليحتوه قلع البوابة. -

 اليجتيع –األأرة  - ابلي الوظائي التعلييية الفئة اليحتهدفة

 بالوزارة.وكالة التعليم بالوزارة   فريق التعلم النشط  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 فريق تقني متخدص. متطلبات التنفيذ

 ل راءات التنفيذ

  البوابة.تدييم  -

 بناء اليحتوه.  -

 مرا عة اليحتوه.  -

 نشر اليحتوه قلع البوابة.  -

 مؤ رات اإلنجاز
النشوووط قلوووع  وووبكة للوووتعلم بوابوووة للكترونيوووة مفعلوووة 

 . من اليحتوه اليطلوب (%21)بإإإ  اإلنترن 
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تشوكيل فوورق العيوول 

 للدقم
                

بنوووووووواء اليعوووووووووايير 

 واليؤ رات. 
                

بنووووووووووواء الووووووووووودليل 

اإل رائوووووي للوووووتعلم 

 النشط. 

                

تطوير بوابة الوتعلم 

 النشط. 
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 : بناء القدرات: مرحلة الثالثةاليرحلة 

 وصي اليرحلة: 

وهي اليرحلة التي يتم فيها بناء برامج تطوير القدرات، وتوقية األأورة واليجتيوع، مون 

 ووتل تدووييم بوورامج التطوووير اليهنووي اليختلفووة، لليعلووم والطالووع، والقيووا ة اليدرأووية، والير وود 

الطتبووي، ورائوود النشوواط، وأمووين مدووا ر الووتعلم، ومحضوور اليختبوور، وبنوواء اليحتوووه للحقائووع 

ألوقيووة التطوووير األ ووره، للووع  انووع تدووييم بوورامج التوقيووة ل أوورة واليجتيووع، التدريبيووة، و

 وتدييم أوقية اليحتوه التوقوو. 

 

 أهدام اليرحلة: 

 راأة احتيا ات التطوير اليهني لليعلم، والقيوا ة اليدرأوية، والير ود الطتبوي، ورائود  (7

 النشاط، ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم. 

تدييم برامج التطوير اليهني التي تحتهدم اليعلوم، والقيوا ة اليدرأوية، ورائود النشواط،  (6

 والير د الطتبي، وأمين مدا ر التعلم، ومحضر اليختبر. 

 للبرامج اليختلفة.  تدييم أوقية التطوير اليهني (4

بنوواء محتوووه التطوووير اليهنووي للحقائووع التدريبيووة، ومختلووي أوقيووة التطوووير اليهنووي  (3

 األ ره. 

األأوورة واليجتيووع فووي  قووم تعلووم  أوورية واليجتيعيووة بووأ وارتدووييم بوورامج التوقيووة األ (5

 الطتب. 
 تدييم برامج اكحاب الطتب مهارات التعلم.  (2

 بناء محتوه برامج تدريع الطتب قلع مهارات التعلم.  (1

 تعلم أبنائها.  قم بناء محتوه البرامج التوقوية ل أرة لتيكينها من  (8

 متطلبات اليرحلة: 

تحديد احتيا ات التطوير اليهنوي للفئوات لليعلوم، والقيوا ة اليدرأوية، والير ود ل راأات  .7

 الطتبي، ورائد النشاط، ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.

التطووير اليهنوي، للقيوا ة اليدرأوة، واليعلوم، لتدييم برامج ورش قيل فنية متخددة  .6

 ، وأمين مدا ر التعلم، ومحضر اليختبر. والير د الطتبي، ورائد النشاط

 ورش قيل فنية متخددة لتدييم برامج تدريع الطالع قلع مهارات التعلم.  .4

لتدووييم أوقيووة التطوووير اليهنووي للقيووا ة، واليعلووم، ورائوود ورش قيوول فنيووة متخددووة  .3

 الير د الطتبي، ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم. النشاط، و

ورش فنيوووة متخددوووة لبنووواء الحقائوووع التدريبيوووة، ومحتووووه أوقيوووة التطووووير اليهنوووي  .5

 األ ره. 

 ورش فينة متخددة لبناء الحقائع التدريبية لتدريع الطتب قلع مهارات التعلم.  .2

عيووة بووأ وار األأوورة ورش فنيووة متخددووة لتدووييم بوورامج التوقيووة األأوورية واليجتي .1

 واليجتيع في  قم تعلم الطتب. 

تعلووم  لتيكينهووا موون  قوومورش فنيووة متخددووة لبنوواء محتوووه البوورامج التوقويووة ل أوورة  .8

 أبنائها. 
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 : بناء القدراتاليد تت واليخر ات اليتوهعة ليرحلة 

 اليخر ات العيليات اليد تت

وثيقوووووة برنوووووامج الوووووتعلم  -

 النشط. 

 نيواج التعلم النشط.  -

األطوور واأل لووة التن يييووة  -

 واإل رائية للتعلم النشط. 

احتيا ووووووووات التطوووووووووير  -

 اليهني للفئات اليحتهدفة.

ورش العيووووووووووووووول الفنيوووووووووووووووة  -

 اليتخددة. 

معووووووايير قيليووووووات التطوووووووير  -

 .اليهني

 نيااج تدييم البرامج.  -

نيووااج بنوواء محتوووه التطوووير  -

 اليهني.

 .مرا عة الينتجات وتحكييها -

ج تطوووير مهنووي مقوورة بوورام -

لليعلووم، والقيووا ة اليدرأووية، 

والير ووود الطتبوووي، ورائووود 

النشوواط، ومحضوور اليختبوور، 

 وأمين مدا ر التعلم.. 

 برامج تدريبية مقرة للطالع.  -
برامج لتوقيوة األأورة لودقم  -

 تعلم أبنائها، معتيدة. 

 

 دليات التنفيذ: 

لليعلووم، والقيووا ة اليدرأووية،  ل ووراء  راأووات تحديوود احتيا ووات التطوووير اليهنووي للفئووات .7

 والير د الطتبي، ورائد النشاط، ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.

 ورش قيل فنية متخددة.  .6

 فرق قيل للتدييم والبناء.  .4

 فرق قيل لليرا عة والتحكيم.  .3

 

 مؤ رات اإلنجاز: 

الطتبووي، ورائوود حقائووع تدريبيووة محكيووة لتوودريع اليعلووم، والقيووا ة اليدرأووية، والير وود  (7

 النشاط، ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.

 أوقية تطوير مهني محكية.  (6

 محكم.  ل وقيةمحتوه تطوير  (4

 حقائع تدريبية لتدريع الطتب قلع مهارات التعلم محكية.  (3

 برامج توقوية ل أرة محكية. (5

 

 مشاريع اليرحلة: 

  .للفئات اليحتهدفة طوير اليهنيبرامج التوبناء تدييم مشرو   (7

 تدييم أوقية التطوير اليهني.  (6
 واليجتيعية.برامج التوقية األأرية وبناء تدييم مشرو   (4

 بناء محتوه برامج تدريع الطتب قلع مهارات التعلم. تدييم ومشرو   (3
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 اليشرو  األول: 

 برامج التطوير اليهني للفئات اليحتهدفة. وبناء محتوه مشرو  تدييم 

 أهدام اليشرو  

هوووودرات ومهووووارات ومعوووارم العناصوووور البشوووورية تطووووير 

اليحووتهدفة )هيووا ة مدرأووية، معلووم، طالووع، مر وود طتبووي، 

رائد نشاط، محضر مختبر، أمين مدا ر تعلم(، بيا ييكنهم 

من تطبيق التعلم النشوط، بدوورة فاقلوة، ترفوع مون محوتوه 

 تحديل الطتب، وهدرتهم قلع التعلم. 

البرنامج التي يرتبط بها أهدام 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 والقيووووا ة اليعلووووم، لتوووودريع محكيووووة تدريبيووووة حقائووووع -

 ومحضور النشاط، ورائد الطتبي، والير د اليدرأية،

 .التعلم مدا ر وأمين اليختبر،

 مراحل اليشرو 

 ات التطوير اليهني. حتيا  راأة ا 
  التطوير اليهني. رامج بتدييم 
  ليختلي األوقيةبناء محتوه التطوير اليهني . 
  .مرا عة وتحكيم اليحتوه 

 الفئة اليحتهدفة
القيا ة اليدرأية   اليعلم   الير د الطتبي   أمين مدا ر 

 التعلم   رائد النشاط   محضر اليختبر

 وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة.  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
 تشكيل فرق قيل فنية متخددة 
 هائية باحتيا ات التطوير اليهني للفئات اليحتهدفة. 
  التطوير اليهني. بناء محتوهومعايير تدييم 

 ل راءات التنفيذ

  احتيا ات التطوير اليهني للفئات ل راء  راأات تحديد

 اليحتهدفة

  .تدييم البرامج 
  .بناء محتوه التطوير اليهني ليختلي األوقية 

 والتحكيم يرا عةال 

 محتوه للتطوير اليهني محكم ليختلي األوقية.  مؤ رات اإلنجاز

 

 اليشرو  الثاني: 

 تدييم أوقية التطوير اليهني. 

 أهدام اليشرو  

تقديم محتويات التطووير اليهنوي، مون  وتل أوقيوة متعود ة، 

تحتجيع ليختلي أنياط وحا ات اليحتهدفين، للوصول للوع 

 البشوووورية العناصوووور ومعووووارم ومهووووارات هوووودرات تطوووووير

 بدوووورة النشوووط، الوووتعلم تطبيوووق مووون لتيكيووونهم، اليحوووتهدفة

 قلوع وهودرتهم الطوتب، تحدويل محوتوه مون ترفوع فاقلة،

 .التعلم

البرنامج التي يرتبط بها أهدام 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 بناء اليحتوه للحقائع التدريبية وألوقية التطوير األ ره  
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 مراحل اليشرو 

  .مرحلة تدييم األوقية 
  .مرحلة التجريع 
  .مرحلة نشر اليحتوه 
  .مرحلة الدقم لليحتفيدين 
  .مرحلة اليرا عة والتطوير 

 الفئة اليحتهدفة
القيا ة اليدرأية   اليعليين   الير د الطتبي   أمين 

 مدا ر التعلم   رائد النشاط   محضر اليختبر

 وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة. الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
  .فريق تقني محترم 
  التطوير اليهني بناء محتوهومعايير تدييم. 

 ل راءات التنفيذ
 تدييم األوقية.  -

  قم تطبيق األوقية واأتخدامها.  -

 أوقية تطوير مهني مقر .   مؤ رات اإلنجاز

 

 اليشرو  الثال : 

 واليجتيعية.مشرو  تدييم وبناء برامج التوقية األأرية 

 أهدام اليشرو  
 بيحئوليتها تجا   قم تعلم أبنائها بشكل فاقل. توقية األأرة 

اكحاب األأورة اليعوارم واليهوارات التوي تيكونهم مون  قوم 

 تعلم أبنائهم بشكل فاقل. 

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -

 التطبيق قلع محتوه اليدرأة.  -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .محكية ل أرة توقوية برامج

 مراحل اليشرو 

  راأة االحتياج.مرحلة  -
 مرحلة تدييم البرامج.  -
 مرحلة بناء اليحتوه.  -
 مرحلة اليرا عة والتحكيم.  -

 أأر اليتعليين.  الفئة اليحتهدفة

 الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة.وكالة  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
 تشكيل فريق العيل. -

 .باالحتيا اتهائية  -

 .التوقية األأريةمعايير بناء وتدييم محتوه برامج  -

 ل راءات التنفيذ

 لليشرو . التشغيليةو ع الخطة  -
 بأألوب قليي.مرا عة وتحدي  االحتيا ات  -
 تدييم البرامج وفق منهجية قليية.  -
 اليحتوه وتدنيي مفر اتل.بناء  -
 قيليات اليرا عة والتحكيم. -

 برامج توقية أأرية مقرة ومعتيدة. مؤ رات اإلنجاز
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 اليشرو  الرابع: 

 مشرو  تدييم وبناء محتوه برامج تدريع الطتب قلع مهارات التعلم. 

 أهدام اليشرو  
ومهارات الوتعلم لوده الطوتب، بيوا ييكونهم أ  يكونووا  بناء هدرات

قناصوور فاقلوول فووي الووتعلم، وينيووي لووديهم مهووارات الووتعلم اليحووتير 

 مده الحياة.

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 بناء القدرات والتحول اليحتدا   -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 حقائع تدريبية محكية للطلبة قلع مهارات التعلم.

 مراحل اليشرو 

 اليرحلة األولع: الدراأة والتحليل.

 اليرحلة الثانية: اال تيار والتدييم.

 اليرحلة الثالثة: البناء والتجريع.

 اليرحلة الرابعة: اليرا عة والتحكيم.

 اليرحلة الخامحة: اإلنتاج.

 مراحل التعليم العا . الطلبة بجييع الفئة اليحتهدفة

 وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة. الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ

 تشكيل فريق العيل. -

هائيووة بأحوودث الينتجووات اات الدوولة باليشوورو  )الدراأووات،  -

 النيااج، البرامج....( اليحلية واإلهلييية.

 بناء وتدييم محتوه برامج تدريع الطلبة. معايير -

 ل راءات التنفيذ

 و ع الخطة اإل رائية لليشرو . -
 مرا عة وتحدي  االحتيا ات بأألوب قليي. -
 قيليات اليحح و يع الينتجات الحابقة. -
 قيليات الدراأة وتحديد البدائل واألولويات. -
 قيليات ا تيار اليحتوه وتدنيي مفر اتل. -
 األنشطة وتجريع البرامجقيليات تدييم  -
 قيليات اليرا عة والتحكيم. -
 قيليات اإل راج والطباقة والتعييم. -

 حقائع تدريبية محكية.  - مؤ رات اإلنجاز

 

 )بناء القدرات(.: الثالثةالبرنامج العمني لتنفيذ اليرحلة 
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          التطوير اليهني للفئات اليحتهدفة.تدييم وبناء برامج 

          تدييم أوقية التطوير اليهني.

          تدييم وبناء برامج التوقية األأرية واليجتيعية.

تدووييم وبنوواء محتوووه بوورامج توودريع الطووتب قلووع مهووارات 

 التعلم. 
         

 

 



الخطة التنفيذية لبرنامج                                                                           

  التعلم النشط

 27 

 : " االنطتق من اليدرأة" مرحلة التيكين الرابعة:اليرحلة 

 وصي اليرحلة: 

، من  تل اكحاب اليعلم، والقيا ة وهي اليرحلة التي يتم فيها االنطتق من اليدرأة في 

اليدرأية، والير د الطتبي، ورائد النشاط، ومحضر اليختبر، وأموين مدوا ر الوتعلم، مهوارات 

موون تحقيووق الهوودام الينشووو ة والتفاقوول  هيووا ة و قووم قيليووات التعلوويم والووتعلم النشووط، بيووا ييكوونهم

بإيجابية مع نشاطات التعلم النشط اليختلفة، للع  انع اكحاب الطتب مهارات التعلم، بيا ييكنول 

من أ  ييثلوا العندر األكثر فاقلية ونشاط في قيلية التعلم واكتحاب اليعرفة، وللع  انوع الو  

ل تووقيتهم بوأ وارهم، واكحوابهم اليعوارم أيضا، تيكين األأرة مون  قوم تعلوم أبناءهوا، مون  وت

 التي تعينهم قلع ال . واليهارات 

 أهدام اليرحلة: 

اكحاب اليعلم، والقيا ة اليدرأية، والير د الطتبي، ورائد النشاط، ومحضور اليختبور،  (7

 وأمين مدا ر التعلم، مهارات هيا ة و قم قيليات التعليم والتعلم النشط.  
 ات التعلم الفعال. تدريع الطتب قلع مهار (6

 اكحاب األأرة اليعارم واليهارات التزمة لدقم تعلم أبنائهم.  (4

 متطلبات اليرحلة: 

بوورامج تدريبووة مبا وورة لليعلووم، والقيووا ة اليدرأووية، والير وود الطتبووي، ورائوود النشوواط،  (7

 ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم. 

 تد ين أوقية التطوير اليهني اليختلفة.  .7

 برامج تدريبة للطتب قلع مهارات التعلم النشط.  .6

 برامج توقوية ل أرة لتيكينها من  قم تعلم أبناءها.  .4

 : التيكين "االنطتق من اليدرأة"اليد تت واليخر ات اليتوهعة ليرحلة 

 اليخر ات العيليات اليد تت

وثيقووووووة برنووووووامج الووووووتعلم  -

 النشط. 

 نيواج التعلم النشط.  -

األطوور واأل لووة التن يييووة  -

 واإل رائية للتعلم النشط. 

البووورامج اليعووودة للتطووووير  -

 .اليهني
البووورامج اليعووودة لتووودريع  -

 الطتب. 
البوووورامج اليعوووودة لتوقيووووة  -

 األأرة واليجتيع. 

للقيووا ة اليدرأووية  توودريع مبا وور -

واليعلووووم، والير وووود الطتبووووي، 

ورائوود النشوواط، وأمووين مدووا ر 

 التعلم، ومحضر اليختبر. 

تطوووير مهنووي موون  ووتل أوقيووة  -

، للقيوووووووا ة اليدرأوووووووية مختلفوووووووة

واليعلووووم، والير وووود الطتبووووي، 

ورائوود النشوواط، وأمووين مدووا ر 

 التعلم، ومحضر اليختبر. 

 تدريع مبا ر للطالع.  -
وأووائط متعوود ة لتوقيووة األأوورة  -

 لتحقيق  قم تعلم أبناءهم. 

اكتحوووووووووووواب القيووووووووووووا ة  -

اليدرأووووووووية واليعلووووووووم، 

والير ووووووود الطتبوووووووي، 

النشووواط، وأموووين  ورائووود

مدووووووووووووا ر الووووووووووووتعلم، 

ومحضووووووووور اليختبووووووووور 

ليهووووارات هيووووا ة و قووووم 

قيليووات التعلوويم والووتعلم 

 النشط. 
اكتحوووووووووواب الطووووووووووتب  -

 ليهارات التعلم. 
وقووي األأوورة بأ وارهووا  -

  األبناء.في  قم تعلم 
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 دليات التنفيذ: 

 تدريع مبا ر للفئات اليحتهدفة.  .7

 تطوير مهني متنو  من  تل أوقية متنوقة. .6

 تدريع مبا ر للطالع.  .4

 توقية ل أرة من  تل أوقية تواصل مختلفة.  .3

 مؤ رات اإلنجاز: 

% من القيا ات اليدرأية واليعليين، والير ودين الطتبيوين، وروا  النشواط، 81ا تياز  (7

 وأمناء مدا ر التعلم، ومحضرو اليختبرات لبرامج التدريع اليبا ر. 

يعليين، والير ودين الطتبيوين، وروا  النشواط، % من القيا ات اليدرأية وال81ا تياز  (6

 .بأوقيتل اليختلفة وأمناء مدا ر التعلم، ومحضرو اليختبرات لبرامج التطوير اليهني

 مهارات التعلم. لبرامج التدريع قلع الطتب % من 15 ا تياز (4

 .، من  تل وأائط متعد ةاألأرمن  21وصول اليحتوه التوقوو للع  (3

 مشاريع اليرحلة: 

مشرو  التدريع اليبا ر لليعلم، والقيا ة اليدرأية، والير ود الطتبوي، ورائود النشواط،  (7

 ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.  
مشرو  التطوير اليهني لليعلوم، والقيوا ة اليدرأوية، والير ود الطتبوي، ورائود النشواط،  (6

 ومحضر اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.  

 مهارات التعلم الفعال. مشرو  تدريع الطتب قلع  (4

 . امشرو  توقية األأرة لدقم تعلم أبنائه (3

 اليشرو  األول: 

مشرو  التدريع اليبا ر لليعلم، والقيا ة اليدرأية، والير د الطتبي، ورائد النشاط، ومحضور 

 اليختبر، وأمين مدا ر التعلم.  

م النشوط لتحقيوق قيليات التعليم والوتعلاكحاب الفئات اليحتهدفة مهارات هيا ة و قم  أهدام اليشرو  

 محتوه أفضل من تحديل الطتب العليي. 

أهوووودام البرنووووامج التووووي 

 يرتبط بها اليشرو 

 بناء القدرات والتحول اليحتدا   -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

مؤ وورات البرنووامج التووي 

 يرتبط بها اليشرو 

 وروا  الطتبيووين، والير وودين واليعليووين، اليدرأووية القيووا ات موون% 81 ا تيوواز

 .اليبا ر التدريع لبرامج اليختبرات ومحضرو التعلم، مدا ر وأمناء النشاط،

 .يبا ر للفئات اليحتهدفةالتدريع ال   -بناء الخطط التدريبية     - مراحل اليشرو 

  رائد النشاط   القيا ة اليدرأية   اليعليين   الير د الطتبي   أمين مدا ر التعلم  الفئة اليحتهدفة

 محضر اليختبر

 وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة. الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 مدربين محترفين.  متطلبات التنفيذ

 مقرات للتدريع.  ل راءات التنفيذ

% من هيا ات اليدارس   اليعليين   روا  النشاط   الير دين 81 ا تياز- مؤ رات اإلنجاز

 الطتبيين   محضرو اليختبرات   أمناء مدا ر التعلم لبرامج التدريع اليبا ر
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 اليشرو  الثاني: 

 مشرو  التطوير اليهني لليعلم، والقيا ة اليدرأية، والير د الطتبوي، ورائود النشواط، ومحضور

 لتعلم، من  تل أوقية تطوير مهني متنوقة. اليختبر، وأمين مدا ر ا

 أهدام اليشرو  
 قيليوووات و قوووم هيوووا ة مهوووارات اليحوووتهدفة الفئوووات اكحووواب

 تحدوويل موون أفضوول محووتوه لتحقيووق النشووط والووتعلم التعلوويم

 ، من  تل أوقية تطوير مهني متنوقة. العليي الطتب

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 اكحاب اليهارات 

  تطوير مهني متنو  من  تل أوقية متنوقة للفئات

 اليحتهدفة

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

% من القيا ات اليدرأية واليعليين، والير دين 81ا تياز 

الطتبيووووووين، وروا  النشوووووواط، وأمنوووووواء مدووووووا ر الووووووتعلم، 

ومحضوورو اليختبوورات لبوورامج التطوووير اليهنووي بأوقيتوول 

 اليختلفة.

 ل اليشرو مراح
  .نشر األوقية والتوقية باأتخدامها 

  .تقديم الدقم لليحتخدمين 
  .اليتابعة واليرا عة والتطوير 

 الفئة اليحتهدفة
القيا ة اليدرأية   اليعليين   الير د الطتبي   أمين 

 مدا ر التعلم   رائد النشاط   محضر اليختبر

 التعلم النشط بالوزارة.وكالة الوزارة للتعليم  فريق  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
 تد ين أوقية التطوير اليهني اليختلفة . 
  .فريق  قم محترم 

 ل راءات التنفيذ

  .نشر األوقية 
  .الدقاية واالقت  بها 
  .التوقية باأتخدامها 
  .تقديم الدقم لليحتخدمين 

 مؤ رات اإلنجاز

  من هيا ات اليدارس   اليعليين   روا  % 81ا تياز

النشاط   الير دين الطتبيين   محضرو اليختبرات   

أمناء مدا ر التعلم لبرامج التطوير اليهني بأوقيتل 

 اليختلفة
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 اليشرو  الثال : 

 مشرو  تدريع الطتب قلع مهارات التعلم الفعال. 

 الفعال لده الطلبة.تنيية مهارات التعلم  أهدام اليشرو  

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 بناء األطر والنيااج واليعايير. (7
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. (6

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 % من الطتب لبرامج التدريع قلع مهارات التعلم15ا تياز 

 مراحل اليشرو 

 التنفيذية للبرامج التدريبية.(: و ع األطر 7اليرحلة )

(: تنفيووووذ التطبيقووووات النيوا يووووة للبوووورامج التدريبيووووة 6اليرحلووووة )

 اليحلية.

تنفيووووذ التطبيقووووات النيوا يووووة للبوووورامج التدريبيووووة  (:4اليرحلووووة )

 اليدرأية.

التوأووووع التوووودريجي للتطبيووووق البوووورامج التدريبيووووة  (:3اليرحلووووة )

 اليدرأية.

 مراحل التعليم العا . الطلبة بجييع الفئة اليحتهدفة

 وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة. الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ

 تشكيل فريق العيل. -

توظيوووي البووورامج التقنيوووة "نوووور" ليتابعوووة مؤ ووورات التنفيوووذ  -

 واليتابعة والتقويم.
 التنفيذ في اليدارس.توفير هائية باحتيا ات  -

 ل راءات التنفيذ

 و ع الخطة اإل رائية لليشرو . -
ل راج النيووووااج التدريبيووووة  ووووين أطوووور التخطوووويط اليركعيووووة  -

 واليحلية واليدرأية ليشروقات وبرامج النشاط.
تعيوويم الحقائووع التدريبيووة لتنييووة مهووارات الووتعلم الفعووال لووده  -

 الطلبة.
ليشوورو  لووده مشوورفي تنفيووذ ورش قيوول للتهيئووة ونشوور ثقافووة ا -

 وروا  النشاط.
ل راج األنشووووطة التطبيقيووووة  ووووين اليشووووروقات والفعاليووووات  -

 اليركعية واليحلية واليدرأية للنشاط.
اأوووتثيار العيوووارات اإل ووورافية التخددوووية لووودقم التطبيقوووات  -

 اليدرأية.
 التقويم التكويني )الدورو( والنهائي)الحنوو( لليشرو . -

 مؤ رات اإلنجاز

تطبيقيووة منفووذة للتوودريع اليبا وور للطلبووة قلووع اليحووتوه نيووااج  -

 اليحلي وقلع اليحتوه اليدرأي.
% من طلبة اليدرأة لبرامج التدريع قلع مهارات 15ا تياز  -

 التعلم.
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 اليشرو  الرابع: 

 مشرو  توقية األأرة لدقم تعلم أبنائها.

 أهدام اليشرو  
 بيحئوليتها تجا   قم تعلم أبنائها بشكل فاقل. توقية األأرة 

اكحاب األأورة اليعوارم واليهوارات التوي تيكونهم مون  قوم 

 تعلم أبنائهم بشكل فاقل. 

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -

 التطبيق قلع محتوه اليدرأة.  -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 يشرو ال

مون األأور، مون  وتل  21وصول اليحتووه التوقووو للوع 

 وأائط متعد ة.

 مراحل اليشرو 

 بناء  طة التوقية.  -
 بناء فرق الدقم.  -
 تقديم اليحتوه التوقوو بالوأائل اليختلفة.  -
 اليتابعة والتقويم.  -

 أأر اليعليين، واليجتيع.  الفئة اليحتهدفة

 للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة.وكالة الوزارة  الجهة اليحئولة

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
 األأر.  التوقوية للعفاقلة إليدال الرأالة وأائل تواصل 

 فريق  قم محترم. 

 ل راءات التنفيذ
 تشكيل فريق الدقم.  -

  بناء  طة التوقية. -
 اليتابعة  -

 مؤ رات اإلنجاز
  وتل مون األأور، مون 21 للوع التوقووو اليحتووه وصول

 .متعد ة وأائط

  التيكين "االنطتق من اليدرأة":البرنامج العمني لتنفيذ اليرحلة الرابعة: 

 مدة التنفيذ بالعا   اإل راء
 هـ1441 هـ1440 هـ1439 هـ1431 هـ1437

      التدريع اليبا ر للفئات اليحتهدفة. 

      بأوقية متنوقة للفئات اليحتهدفة.  التطوير اليهني

      تدريع الطتب قلع مهارات التعلم الفعال

      توقية األأرة لدقم تعلم أبنائها
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 : التيهين "بناء مقومات االأتدامة": مرحلة الخامحةاليرحلة 

 وصي اليرحلة: 

و قم وتفعيل اليجتيعات التعلييوة وهي اليرحلة التي يتم فيها العيل قلع تععيع ثقافة التعلم، 

اليهنيوة فووي اليدرأووة، للوصووول للووع تطووور محووتير للييارأووات اليهنيووة التووي ترفووع موون محووتوه 

تحديل اليتعليين، وفاقليتهم في التعلم، محتعينين في ال  بيجيوقة من أوقية التطوير اليهني، 

، والتووودريع اليبا ووور، الفاقلوووة كيجيوقوووات التخدوووص، والشوووبكات اليهنيوووة، والتوأموووة اليهنيوووة

والتوودريع بوواألهرا ، وورش العيوول، والبحوووث اإل رائيووة، وبيرهووا موون اوقيووة التطوووير اليهنووي 

  الفاقلة.

 أهدام اليرحلة: 

تععيع مبدأ التآزر بين العناصر البشرية في اليدرأة من أ ل تحقيق محتويات أقلع من  (7

 تعلم الطتب، وتحديلهم الدراأي.  

اليهنية التعلييوة التآزريول، وفوق منهجيوة قلييوة أوليية بناء اليجتيعات  فياليدرأة   قم (6

 وفاقلة. 

تععيع ثقافة التطوير والتححين اليحتير الذو ينعكس قلع الييارأات اليهنيوة للعناصور  (4

 البشرية، ويحقق محتويات متقدمة من التحديل الدراأي للطتب. 

 تععيع ثقافة التعلم اليحتير لده الطتب.  (3

تععيووع ثقافووة الووتعلم التعوواوني بووين الطووتب، بيووا ييكوونهم موون تبووا ل اليعرفووة والخبوورات  (5

 وطاهات التعلم. 

تبووا ل الخبوورات قلووع محووتوه اليوودارس ول ارات التعلوويم، موون  ووتل مهر انووات الووتعلم  (2

 النشط الحنوية. 
االحتفووال باإلنجووازات قلووع محووتوه اليدرأووة، وقلووع محووتوه ل ارات التعلوويم، وقلووع  (1

 وه الوزارة. محت

 متطلبات اليرحلة: 

 نيواج موحد لليدرأة اليتعلية، وفق فلحفة اليجتيعات اليهنية التعليية.  (7

 تدريع لعناصر اليدرأة قلع أ وات اليجتيعات اليهنية التعليية.  (6

  قم لليدرأة من  تل الخبراء قلع محتوه ل ارة التعليم أو الوزارة.  (4

 مهر انات للتعلم النشط، لتبا ل الخبرات، وقر  اإلنجازات، واالحتفال بها.  (3
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  التيهين "بناء مقومات االأتدامة":اليد تت واليخر ات اليتوهعة ليرحلة 

 اليخر ات العيليات اليد تت

 وثيقة برنامج التعلم النشط.  -

 نيواج التعلم النشط.  -

األطوووور واأل لووووة التن يييووووة  -

 واإل رائية للتعلم النشط.
أ بيووات اليجتيعووات اليهنيووة  -

 التعليية. 

ورش قيوول لبنوواء النيووواج  -

 واأل وات.
تووووووودريع مبا ووووووور قلوووووووع  -

 األ وات.
 مهر انات للتعلم النشط.  -

نيوووواج لليدرأوووة اليتعليوووة  -

في لطار فلحوفة اليجتيعوات 

 اليهنية التعليية. 
أ وات لليجتيعوووات اليهنيوووة  -

 التعليية. 
تووودريع قناصووور اليدرأوووة  -

 األ وات.قلع 
منجعات نوقية في ميارأة  -

 التعلم النشط
تكوووووووووووووريم لليبووووووووووووورزين،  -

 واليبدقين. 

 

 دليات التنفيذ: 

 ورش قيل لبناء النيواج واأل وات.  (7
 تدريع مبا ر قلع أ وات اليجتيعات اليهنية التعليية.  (6

 هنوات تواصل لدقم اليدرأة في تطبيق نيواج اليدرأة اليتعلية وأ واتها.  (4

 مؤ رات اإلنجاز: 

 يدرأة اليتعلية، وفق فلحفة اليجتيعات اليهنية التعليية التآزريل. نيواج معتيد لل (7

 % من الفئات اليحتهدفة بالتدريع. 81ا تياز  (6

نيوواج اليجتيعوات اليهنيوة  لودقم تطبيوق في كول ل ارة تعلويم،فرق  قم معتيد ومحترفة  (4

 التعليية في اليدرأة. 

 %. 21التواصل لتأتخدا  بنحبة   اهعية هنوات (3

 ورفووع الطووتب، تعلوم تفعيوول فوي اليتحققووة باإلنجووازات األهول، قلووع واحود أوونوو احتفوال (5

  . والوزارة التعليم، ول ارات اليدرأة، محتوه قلع الدراأي، تحديلهم محتوه

 مشاريع اليرحلة: 

 مشرو  بناء نيواج اليدرأة اليتعلية، وفق فلحفة اليجتيعات اليهنية التعليية التآزريل. (7

 تدريع  ابلي الوظائي التعلييية في اليدرأة قلع أ وات اليجتيعات اليهنية التعليية. (6

 محتوه ل ارات التعليم.بناء فرق  قم اليدرأة قلع  (4

 التعلم النشط.  لقاءاتمشرو   (3
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 األول:  اليشرو 

 مشرو  بناء نيواج اليدرأة اليتعلية، وفق فلحفة اليجتيعات اليهنية التعليية التآزريل.

 أهدام اليشرو  

 مون اليدرأوة فوي البشورية العناصور بوين التوآزر مبودأ تععيع .7
 وتحدوويلهم الطووتب، تعلووم موون أقلووع محووتويات تحقيووق أ وول

 .  الدراأي
 التآزريول، التعلييوة اليهنية اليجتيعات بناء في اليدرأة  قم .6

 . وفاقلة أليية قليية منهجية وفق
 قلوع يونعكس الوذو اليحوتير والتححوين التطوير ثقافة تععيع .4

 محووتويات ويحقووق البشوورية، للعناصوور اليهنيووة الييارأووات
 .للطتب الدراأي التحديل من متقدمة

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

نيواج موحد لليدرأة اليتعلية  ين لطار فلحفة اليجتيعات 

 التعليية التآزريل.  اليهنية

 مراحل اليشرو 
 مرحلة بناء النيواج واأل وات . 

 مرحلة اإلقدا  واالقتيا  للنيواج واأل وات 

 اليدرأة بعناصرها البشرية اليختلفة.  اليحتهدفةالفئة 

 الجهة اليحئولة
اإل ارة العامة  وكالة الوزارة للتعليم  فريق التعلم النشط بالوزارة 

 .للتدريع واالبتعاث

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ

 .تشكيل فرق قيل -

 لطار فلحفي لليجتيعات التعليية اليهنية.  -
 اأتقداء التجارب الدولية الثرية.  -
 تحكيم النيواج.  -
 تجريع النيواج قلع قينة ميثلة من اليدارس. -

 ل راءات التنفيذ
 فرق قليية محترفة.  -
 .ورش قيل لبناء النيواج واأل وات -

 مؤ رات اإلنجاز
نيواج معتيد لليدرأة اليتعلية وفق فلحفة اليجتيعات اليهنية 

 التعليية التآزريل

 اليشرو  الثاني: 

 تدريع  ابلي الوظائي التعلييية في اليدرأة قلع أ وات اليجتيعات اليهنية التعليية.

 أهدام اليشرو  

بنا القدرة واليهارة لده قناصر اليدرأة، بيوا ييكونهم 

من تطبيق نيواج اليجتيعات اليهنية التعليية التآزريل 

 بكفاءة وفاقلية. 

 بها اليشرو أهدام البرنامج التي يرتبط 
 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

 % من الفئات اليحتهدفة بالتدريع. 81ا تياز  مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

 مراحل اليشرو 

تحديوود االحتيا وووات التدريبيوووة اليرتبطوووة بتطبيوووق  -

نيووووواج اليجتيعووووات اليهنيووووة التعلييووووة، للفئووووات 

 اليحتهدفة. 

البووووورامج التدريبيوووووة، وبنووووواء حقائبهوووووا تدوووووييم  -

 التدريبية. 

 الفئات اليحتهدفة. تدريع  -
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 الفئة اليحتهدفة
القيا ة اليدرأية   اليعليين   الير د الطتبي   أمين 

 رائد النشاط   محضر اليختبرمدا ر التعلم   

 الجهة اليحئولة
 وكالووة الوووزارة للتعلوويم  فريووق الووتعلم النشووط بووالوزارة 

 .اإل ارة العامة للتدريع واالبتعاث

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ

  طة تدريبية. 

 مدربين محترفين.

 مقرات للتدريع. 

 تدريع مدربين مركعيين.  ل راءات التنفيذ

 % من الفئات اليحتهدفة بالتدريع81ا تياز   مؤ رات اإلنجاز

 

 اليشرو  الثال : 

  .ليدرأة قلع محتوه ل ارات التعليمبناء فرق  قم ا

 أهدام اليشرو  

تععيووع مبوودأ التووآزر بووين العناصوور البشوورية فووي  (7

اليدرأة من أ ل تحقيق محتويات أقلع من تعلوم 

 الطتب، وتحديلهم الدراأي.  
 قم اليدرأة في بناء اليجتيعات اليهنية التعليية  (6

 التآزريل، وفق منهجية قليية أليية وفاقلة. 
تععيووع ثقافووة التطوووير والتححووين اليحووتير الووذو  (4

يوووونعكس قلووووع الييارأووووات اليهنيووووة للعناصوووور 

البشرية، ويحقق محوتويات متقدموة مون التحدويل 

 الدراأي للطتب. 
 تععيع ثقافة التعلم اليحتير لده الطتب.  (3
تععيووع ثقافووة الووتعلم التعوواوني بووين الطووتب، بيووا  (5

هووات ييكوونهم موون تبووا ل اليعرفووة والخبوورات وطا

 التعلم. 
تبووا ل الخبوورات قلووع محووتوه اليوودارس ول ارات  (2

التعلووويم، موووون  ووووتل مهر انووووات الووووتعلم النشووووط 

 الحنوية. 

 أهدام البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 
 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

 مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها اليشرو 

فوورق  قووم معتيوود ومحترفووة فووي كوول ل ارة تعلوويم،  -

لودقم تطبيوق نيووواج اليجتيعوات اليهنيوة التعلييووة 

 في اليدرأة. 

 %.21 بنحبة لتأتخدا  التواصل هنوات  اهعية -

 مراحل اليشرو 
 بناء فريق العيل.  -

 تدييم وبناء هنوات التواصل مع اليدرأة.  -

 تقديم الدقم.  -

 بيختلي قناصرها البشرية.اليدرأة  الفئة اليحتهدفة

 الجهة اليحئولة
 وكالووة الوووزارة للتعلوويم  فريووق الووتعلم النشووط بووالوزارة 

اإل ارة العامووووة للتوووودريع واالبتعوووواث  اإل ارة العامووووة 

 إل رام التربوو. 

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة
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 فريق قيل مفرغ لليهية.  متطلبات التنفيذ

 ل راءات التنفيذ
 تشكيل فريق العيل.  -
 هنوات تواصل فاقلة بين الفريق واليدارس.  -

 مؤ رات اإلنجاز
فرق  قوم معتيود ومحترفوة فوي كول ل ارة تعلويم، لودقم 

تطبيووووق نيووووواج اليجتيعووووات اليهنيووووة التعلييووووة فووووي 

 اليدرأة. 

 

 اليشرو  الرابع: 

 التعلم النشط.  لقاءاتمشرو  

 أهدام اليشرو  

تبا ل الخبرات قلع محتوه اليدارس ول ارات التعليم،  -

 من  تل مهر انات التعلم النشط الحنوية. 

االحتفووال باإلنجووازات قلووع محووتوه اليدرأووة، وقلووع  -

  محتوه ل ارات التعليم، وقلع محتوه الوزارة.

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

باإلنجووازات اليتحققووة فووي واحوود قلووع األهوول، أوونوو احتفووال 

قلع  ،تحديلهم الدراأيتفعيل تعلم الطتب، ورفع محتوه 

 محتوه اليدرأة، ول ارات التعليم، والوزارة. 

 مراحل اليشرو 
 تشكيل فريق العيل.  -

 بناء معايير اإلنجاز اليعتبرة لتحتفال.  -

 اليحد ة لتحتفال. واآلليات  و ع الضوابط -

 اليدرأة بيختلي قناصرها البشرية.  الفئة اليحتهدفة

 الجهة اليحئولة
اإل ارة وكالة الوزارة للتعلويم  فريوق الوتعلم النشوط بوالوزارة 

 العامة إل رام التربوو. 

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 متطلبات التنفيذ
  ط مبرمجة.  -
 موار  مالية مخددة.  -

 ل راءات التنفيذ
 تشكيل فريق قيل.  -

 التخطيط لتحتفال.  -

 االحتفال باإلنجاز.  -

 مؤ رات اإلنجاز
باإلنجووازات اليتحققووة فووي واحوود قلووع األهوول، أوونوو احتفووال 

 قلع ،تحديلهم الدراأيتفعيل تعلم الطتب، ورفع محتوه 

 محتوه اليدرأة، ول ارات التعليم، والوزارة.

 

 بناء مقومات االأتدامة":"التيهين( : )الخامحةالبرنامج العمني لتنفيذ اليرحلة 

 مدة التنفيذ بالعا   اإل راء
 هـ1441 هـ1440 هـ1439 هـ1431 هـ1437

تيعوووات اليهنيوووة التعلييوووة التآزريووول فوووي بنووواء نيوووواج اليج

 اليدرأة.
     

قلووووع أ وات اليجتيعووووات اليهنيووووة  اليحووووتهدفينتوووودريع 

 .التعليية
     

      التعليم ل ارات محتوه قلع اليدرأة  قم فرق بناء

      النشط التعلم لقاءات
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  تقييم والتطوير:ال: مرحلة الحا أةاليرحلة 

 وصي اليرحلة: 

واأل وات، لتطووير الييارأوات، اليرحلة يتم تقييم الينجعات، وتطوير النيااج وفي هذ  

ولضوويا  فاقليتهووا فووي تحقيووق بايووات الووتعلم، وأهدافوول، وتووم الوو  موون  ووتل ل ووراء تقيوويم  ووامل 

، أو للبرنوامج ليختلي مراحل البرنامج ومشاريعل، أواء من  تل الدراأات والبحوث التقوييية

 . األثرهياس  راأات  وأمن  تل التقارير، 

 أهدام اليرحلة: 

 هياس محتوه تحقق األهدام الينشو ة في برنامج التعلم النشط.  (7

 تطوير األ وات والنيااج لضيا  فاقلية ميارأات التعليي النشط.  (6

 هياس أثر البرنامج ومشاريعل اليختلفة قلع محتوه تحديل الطتب. (4

 

 متطلبات اليرحلة: 

، وأثور  قلوع ونياا ل، وأ واتل، ومنهجيتل راأات وأبحاث قليية تقوييية لتقويم البرنامج  (7

 . محتوه تحديل الطتب
 منهجيات وأأاليع وأ وات فاقلة للتقييم نتائج البرنامج.  (6

 نيااج وأ وات مطورة للتعلم النشط.  (4

 

 الينجعات والتطوير:  ليرحلة تقييماليد تت واليخر ات اليتوهعة 

 اليخر ات العيليات اليد تت

 وثيقة البرنامج. -

 النشط.نيواج التعلم  -

معوووايير ومؤ ووورات الوووتعلم النشوووط.  -

 )طالع، معلم، هيا ة(. 

 أ لة التعلم النشط اإل رائية.    -

 أ وات التعلم النشط. -

 بوابة للتعلم النشط. -

لعناصووور  اليهنوووي التطووووير بووورامج -

 اليدرأة البشرية. 

 . للطالع التدريع برامج -
 تعلوووم لوودقم األأووورة توقيووة بوورامج -

 .أبنائها

 لطوار فوي ليةاليتع لليدرأة نيواج -

 . التعليية اليهنية اليجتيعات فلحفة

 .التعليية اليهنية لليجتيعات أ وات -

 

 راأوووووووووات وأبحووووووووواث  -

 تقوييل. 
 تقارير ل رافية.  -

تقيووووويم قليوووووي رصوووووين  -

للبرنوووووووامج، ونياا ووووووول 

، وأثوووور  قلووووع وأ واتوووول

محووووووووووتوه تحدوووووووووويل 

 .  الطتب
منهجيووووووات، ونيووووووااج،  -

 وأ وات مطورة. 
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 دليات التنفيذ: 

رصووينة للبرنووامج، ونياا وول وأ واتوول، وأثوور  قلووع محووتوه  وأبحوواث قلييووة راأووات  (7

  تحديل الطتب. 

 واأل وات. لتطوير الينهجيات، والنيااج،ورش قيل  (6

 

 مؤ رات اإلنجاز: 

قلووع محووتوه تحدوويل  لقيوواس أثوور البرنووامجقلووع األهوول،  راأووات قلييووة  انجوواز ثووتث (7

 .  الطتب

 . ومحكية منهجيات، ونيااج، وأ وات مطورة (6

 

 مشاريع اليرحلة: 

  راأات قليية تقوييية لقياس أثر ميارأات التعلم النشط قلع محتوه تحديل الطتب.  (7

 تطوير منهجيات، ونيااج، وأ وات التعلم النشط.  (6

 

 اليشرو  األول: 

  راأات قليية تقوييية لقياس أثر ميارأات التعلم النشط قلع محتوه تحديل الطتب.

 أهدام اليشرو  

هيوواس محووتوه تحقووق األهوودام الينشووو ة فووي برنووامج  (7

 التعلم النشط. 
هيوواس أثوور البرنووامج ومشوواريعل اليختلفووة قلووع محووتوه  (6

 تحديل الطتب.

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

يرتبط بها مؤ رات البرنامج التي 

 اليشرو 

 البرنامج أثر لقياس األهل، قلع قليية  راأات ثتث انجاز

 .الطتب تحديل محتوه قلع

 مراحل اليشرو 

 تشكيل فريق العيل.  -
التخطيط للتقييم والرصد منذ بدء مشاريع التعلم النشط  -

 و تل الخيس أقوا  لخطة التنفيذ. 
بناء النيااج واأل وات العليية وفق منهجيات قليية  -

 معتبرة. 
 الرصد والتقييم، و يع البيانات.  -
 تحليل وتفحير النتائج.  -
اهترا  التوصيات اليناأبة، لغر  التطوير  -

 والتححين. 
 نشر النتائج لجييع اليدارس.  -

 اليدرأة بيختلي قناصرها البشرية.  الفئة اليحتهدفة

 الجهة اليحئولة
اإل ارة وكالة الوزارة للتعلويم  فريوق الوتعلم النشوط بوالوزارة 

 العامة إل رام التربوو. 

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة
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 متطلبات التنفيذ
  .منهجية قليية معتبرة للرصد والتقييم والدراأة 
  .أ وات قليية محكية 
  .فرق  قم قلع محتوه ل ارات العليم 

 وتقويييل وتقارير ل رافية وأبحاث قلييةتنفيذ  راأات   ل راءات التنفيذ

  راأات قليية لقياس أثر البرنامج 4لنجاز ما ال يقل قن  مؤ رات اإلنجاز

 

 اليشرو  الثاني: 

 تطوير منهجيات، ونيااج، وأ وات التعلم النشط.

 أهدام اليشرو  
  فاقلية ميارأوات التعليوي تطوير األ وات والنيااج لضيا

 النشط.

أهدام البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .اليحتدا  التحول و قم القدرات بناء -
 التطبيق قلع محتوه اليدرأة. -

مؤ رات البرنامج التي يرتبط بها 

 اليشرو 

 .ومحكية مطورة وأ وات ونيااج، منهجيات،

 مراحل اليشرو 

تحليووول نتوووائج الدراأوووات التقويييوووة، و راأوووات هيووواس  -

 األثر، والتوصيات اليرتبطة بها. 
تطوير الينهجيات والنيوااج واأل وات بنواء قلوع نتوائج  -

 الدراأات وتوصياتها. 
 مرا عة وتحكيم الينهجيات والنيااج واأل وات.  -

 

 اليدرأة بيختلي قناصرها البشرية.  الفئة اليحتهدفة

 اليحئولةالجهة 
اإل ارة وكالة الوزارة للتعلويم  فريوق الوتعلم النشوط بوالوزارة 

 العامة إل رام التربوو. 

 ل ارات التعليم.  الجهة اليحاندة

 فريق قيل محترم.  متطلبات التنفيذ

 ل راءات التنفيذ

 و ع الخطط. 

 تحليل نتائج الدراأات وتوصياتها. 

 تطوير الينهجيات والنيااج واأل وات. 

 مرا عة وتحكيم الينتجات. 

 .ومحكية مطورة وأ وات ونيااج، منهجيات، مؤ رات اإلنجاز

 

 البرنامج العمني لتنفيذ اليرحلة الحا أة: )تقييم الينجعات والتطوير(. 

 مدة التنفيذ بالعا   اإل راء
 هـ1441 هـ1440 هـ1439 هـ1431 هـ1437

الوتعلم النشوط  راأات قليية تقوييية لقياس أثر ميارأوات 

 قلع محتوه تحديل الطتب
     

      تطوير منهجيات، ونيااج، وأ وات التعلم النشط.
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 ثامنا: البرنامج العمني لتنفيذ اليراحل. 

 اإل راء  

 اليدة اليتوهعة لإلنجاز  تل  يحة أقوا 

 هإ7337 هإ7331 هإ7342 هإ7348 هإ 7341

 6م 7م 6م 7م 6م 7م 6م 7م 6م 7م

           مرحلة التأأيس.  7

           مرحلة االأتعدا .  6

           مرحلة بناء القدرات.   4

           مرحلة التيكين.   3

           مرحلة التيهين.   5

2  
مرحلووووووووووووة التقيوووووووووووويم 

 والتطوير.
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 اليرا ع: 

الييارأات اليدرأية الفاقلة التطبيوق العيلوي ل بحواث )اليجلود  (. 6112روبرت ج مارزانو. )

األولوووع(. ) ار الكتووواب التربووووو للنشووور والتوزيوووع، اليتر يوووو ( الووودما :  ار الكتووواب 

 التربوو للنشر والتوزيع.

(. تجواوز التوهعوات  ليول اليعلوم لتطبيوق أبحواث 6113أوزا  ج كوفالي ، و كوارين   اولحون. )

دي. )مدارس ال هورا  األهليوة، اليتر يوو (  ار الكتواب التربووو الدماغ في برفة ال

 للنشر والتوزيع.

 (. نحو تنيية اهتدا ية محتدامة: الدورة الرابعة. 6112هإ  7347منتده الريا  االهتدا و. )

االأوووتثيار فوووي رأس اليوووال البشووورو واهتدوووا  اليعرفوووة. الريوووا  : منتوووده الريوووا  

 االهتدا و.
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