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:محتویات العرض
جائحة كورونا في فلسطین.

اثر الجائحة على جمع البیانات التربویة والعملیة التعلیمیة.

ابرز التدخالت التي قامت بھا وزارة  التربیة.

ابرز التحدیات

المقترحات



جائحة كورونا في فلسطین

 بدأ اول ظھور لحاالت مصابة بالفایروس في الرابع من شھر اذار
).منتصف الفصل الدراسي الثاني(

میة ترتب على ذلك اعالن حالة الطوارئ واغالق كافة المؤسسات التعلی
.لشھر واحد وتم تمدیده مرتین لمدة شھرین متتالین

 ولغایة 22/3نظراً الزدیاد عدد الحاالت فقد تم اعالن الحظر التام بدایة من
26/5/2020.

اریخ تم االعالن عن انتھاء العام الدراسي في المدارس وریاض االطفال بت
.مع االبقاء على امتحان الثانویة العامة في حینھ26/4/2020



كیف أثرت جائحة كورونا على عملیة جمع البیانات

عدم استكمال التعلیم الوجاھي للفصل الدراسي الثاني.

الحال عند بدایة الجائحة كان قد تم االنتھاء من عملیة جمع البیانات كما ھو
.سنویاً، اال ان عملیة تدقیق البیانات وتنظیفھا لم تكن منتھیة

مقابالت لم یعد باالمكان اتمام الدراسات التي تعتمد على زیارات میدانیة او
.مباشرة مع ذوي العالقة

طواقم توقف العدید من االنشطة المختلفة بما في ذلك تدریب وتأھیل ال
.العاملة خاصة المعلمین

توقف العمل في تنفیذ المشاریع القائمة او المقترحة .



:التدخالت
اصل عبر تدقیق البیانات االحصائیة من خالل االتصال الھاتفي اوعن طریق التو

.االیمیل

استخدام النماذج المحوسبة لتصمیم االستبیانان وجمع البیانات.

مین بتسجیلھاانشاء منصة الكترونیة لرفع الفیدیوھات التعلیمیة التي یقوم المعل.

لثاني اطالق برنامج ثانویة انالین والخاص بمراجعة المباحث الدراسیة للصف ا
.بكافة فروعھ، من اجل استمرار التواصل بین الطلبة والمعلمین

افیة اعداد نشرات حول الیات التعلم عن بعد للطلبة واولیاء االمور ونشرات اض
.حول االمور النفسیة للطلبة في ظل الجائحة



التدخالت
 الریاضیات مثل اللغات و(تسجیل دروس متلفزة بواسطة نخبة من المعلمین للمباحث االساسیة

.للمرحلتین الثنانویة الدنیا والثانویة العلیا مزودة بلغة االشارة) والعلوم

 استخدام التطبیقات المتاحة مثل)zoom, team, skype ( باالضافة الى البرید الرسمي من
.اجل متابعة االنشطة المختلفة او تنفیذھا

دامھا انشاء قنوات تواصل بین الوزارة ومدراء المدارس من خالل التطبیقات المذكورة واستخ
.في تدریب المعلمین وجمع البیانات

اجراء المقابالت مع المبحوثین من خالل االتصال الھاتفي وتسجیل االجابات.

ن المعلمین استخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل الواتس اب والفیس بوك في التواصل بی
.والطلبة

لى المفاھیم تخصیص شھر قبل بدایة العام الدراسي الجدید للتعلیم الوجاھي من اجل التركیز ع
بة من تعلمھا االساسیة المتعلقة بالمباحث الدراسیة للعام الدراسي الحالي والتي لم یتمكن الطل

بسبب الظرف الراھن



:التحدیات

ا عند االعتماد ضعف البنیة التحتیة لشبكة االنترنت وما نتج عنھ من بطء في نقل الملفات خصوص
).3G(على تقنیة 

عدم توفر منھاج تفاعلي یتم استخدامھ في عملیة التعلم عن بعد.

ة من االستفادة عدد االجھزة المتوفرة في المنزل ال تكفي لعدد الطلبة، وبالتالي لم یتمكن كافة الطلب
فقط من الطلبة شاركوا في % 37(من الدروس المتاحة او تسلیم اوراق العمل في الوقت المخصص 

).الدروس المحوسبة

ال یوجد نظام تعلیمي معتمد ومخصص للتعلیم المدرسي عن بعد.

توجھات االفراد للعمل او التعلم عن بعد  .

تابعة نشر الدروس المحوسبة في اوقات متقاربة ولصفوف مختلفة شكل عبء على االھل في م
ابناءھم 



:المقترحات

 الوزارة، مدیریات التربیة،(تطویر نظام محوسب وعلى كافة المستویات
.لجمع البیانات وتدقیقھا) والمدارس

تطویر منھاج تفاعلي یشجع الطلبة في عملیة التعلم عن بعد.

 تفعیل حساب)microsoft  ( للمدارس یسھل عملیة التواصل معھا كما ھو الحال
.االن بین المدیریات والوزارة

ارئوضع خطة للتعلم والعمل عن بعد، یتم االعتماد علیھا في حال حدوث اي ط.

خططمراعاة الفئات المھمشة من ذوي االعاقة واالكثر فقرا عند وضع مثل تلك ال.



شكرا لحسن استماعكم
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