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 املستخلص 

والمدارس الرسمية لتطوير المدارس الرسمية للغات اقتراح استراتيجية هدفت الدراسة إلى      
الوضع  تحليل ولتحقيق هذا الهدف تم   ،في ضوء معايير االعتماد التربويالمتميزة للغات 

 (Pfeifer) ، وتصميم خطة طبًقا لنموذج فيفربنوعيهاغات الراهن للمدارس الرسمية لل
وأظهرت النتائج ، (التهديدات -الفرص  –الضغف  –القوة )ونموذج التحليل البيئي الرباعي 

طوير المدارس الرسمية للغات بنوعيها من خالل تطوير هيكلها وبناء قدراتها ت ه يمكنأن  
تشجيع امكانات البيئة المحيطة في تطويرها، و البشرية وتطوير امكاناتها المادية وتوظيف 

 .هاالتوسع في الحاق المتعلمين ب
 

 المعايير –االعتماد التربوي  -المدارس الرسمية للغات : الكلمات المفتاحية
 

A Proposed Strategy for Developing Governmental Language 

Schools and Distinctive Governmental Language Schools in the 

Light of Educational Accreditation Standards 

 

Abstract: The aim of this study was to suggest a strategy to develop the 

governmental language schools in the light of educational accreditation 

standards. To achieve this goal, the current situation of the governmental 

language schools was analyzed. Also, a strategy was designed according to 

Pfeifer model and SWOT model. The study revealed that developing the 

governmental language schools can be achieved via developing their staff, 

building human abilities, developing their physical resources, utilizing the 

surrounding environment to develop them, and encouraging increasing 

joining learners these schools. 

Keywords: Governmental language schools - Educational accreditation 
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 :املقدمة

ي ظل التطورات العالمية الهائلة والمتسارعة، والتقدم العلمي الهائل في مختلف ف      
المجاالت، والتدفق المعرفي، والثورة التكنولوجية وازدهار وسائل االتصال ومعالجة المعلومات 
أصبحت دراسة اللغات األجنبية من الحاجات الضرورية لمسايرة هذه العصر، ومواكبة هذه 

؛ ومراعاة البعد العالمي والتنافسية الدولية في مواصفات ومعايير التعليم ،ةالحضاري التطورات
، من أجل التواصل العالمي لذا تزايد الطلب االجتماعي على إلحاق التالميذ بمدارس اللغات

 . وتحسين فرص المعيشة
لديهم  ال تتوافرممن  بنائهم بمدارس اللغاتلحاق أوتيسيًرا على الراغبين في إ

الخاصة ذات المصروفات  اللغات مدارسنفاق عليهم في التي تؤهلهم لل  يات الماديةاالمكان
المدارس و للغات نشاء المدارس الرسمية زارة التربية والتعليم المصرية بإالباهظة، قامت و 
وتهدف هذه المدارس ؛ ألغلب الفئاتمناسبة محدودة و مصروفات للغات بالرسمية المتميزة 

 تسعى إلىية متطورة وخاصًة في مادتي العلوم والرياضيات، كما مناهج علم تدريسإلى 
األنشطة  والتوسع في ممارسةالتوسع في استخدام األساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة، 

رعاية الموهوبين والمتفوقين في جميع المجاالت كذلك و الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، 
 .(4، 4041: التعليم وزارة التربية) واالهتمام بهم

صدددرت وزارة علدديم، فقددد أتالمعددايير فددي التطبيددق هتمددت جمهوريددة مصددر العربيددة با ولقددد     
؛ لتؤكدد علدى تحسدين جددودة 4002التربيدة والتعلديم المعدايير القوميدة للتعلديم فدي سدبتمبر عدام 

جدودة العديدد مدن حد الركائز األساسية التي تعتمد عليهدا أالعملية التعليمية، وأصبحت المعايير 
ارة  اإلد: جواندددب العمليدددة التعليميدددة، وغطدددت المعدددايير القوميدددة للتعلددديم خمسدددة مجددداالت رئيسدددة

وندددواتج الدددتعلم، والمدرسدددة الفعالدددة، والمشددداركة المجتمعيدددة، كمدددا  المتميدددزة، والمعلدددم، والمدددنهج
 ،ة نوعيدةوالدافعدة إلدى إحدداق نقلد ،أصبحت المعايير القوة المحركة لجهدود اإلصدالح فدى مصدر

والتحول من التركيز على المدخالت إلى التركيز علي النتائج واألدلدة المرتبطدة بمعدايير تحسدين 
 (.422، 4002: وزارة التربية والتعليم) المدرسة والجودة التعليمية

وعقددب إنشدداء الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد طبًقددا لمددا نددص عليدده 
، قامددت الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد (4000)لسددنة ( 24)القددانون رقددم 



 .......  ستراتيجية مقترحه لتطوير المدارس الرسمية للغاتإ

 - 400 - 

ت ، ولقدد تدم تحدديق هدذه المعدايير عددة مدرا(4002)بوضع أول معايير لالعتماد التربدوي عدام 
فدي  ؤسسدات التعليميدةه نتدائج تقيديم المندما أسدفرت عمراعاة و  ،بما يتناسب  والمعايير الدولية

 .ضوء هذه المعايير
الرسددمية المتميددزة للغددات تسددعى لتقددديم المدددارس و للغددات س الرسددمية المدددار  ن  وحيددق إ

تكدددون هدددذه المددددارس فدددي طليعدددة المؤسسدددات  ه مدددن المدددنمول أن  خدمدددة تعليميدددة متميدددزة، فإن ددد
 .التعليمية التي تقوم بتطبيق واستيفاء معايير االعتماد التربوي

 مشكلة الدراسة 

لضمان  نن إنشاء الهيئة القوميةبش( م 4000) لسنة (  24) صدور القانون رقم ب
التعليم واالعتماد التربوي، أصبح تطبيق االعتماد التربوي في المدارس يمثل إحدى  جودة

الداعمة لضمان جودة التعليم الذي تقدمه هذه المدارس للمتعلمين، وهو أمر بات  اآلليات
 ،عبد العزيزو سعيد؛  ،سليمان)الحاجة الماسة إلى نوعية تعليمية عالية الجودة  ا تمليهملحً 

تلتزم المدارس وضع معايير ، و واستدعى ذلك إحداق تغيير في المنظومة (.1، 4002 :صفاء
للغات عتماد التربوي، وتمثل المدارس الرسمية باستيفائها في سبيل الحصول على اال

ات المقوم توافرفيه فترض ي   الرسمية المتميزة للغات نوًعا متميًزا من التعليمالمدارس و 
 .التربوي الضرورية الستيفاء معايير االعتماد

المدارس الرسمية للغات والمدارس وأشارت بعض الدراسات التى أجريت على واقع 
، ومن تطبيق معايير االعتماد التربويإلى وجود بعض المشكالت فى  الرسمية المتميزة للغات

 الوزارية والقرارات القوانين قتحديضرورة التى توصلت إلى طاليع أمثلة هذه الدراسات دراسة 
 الرسمية للمدارس والمالية واإلدارية الفنية جوانبال كافة تغطي الخاصة بهذه المدارس؛ بحيق

 (. 121، 4044: محمد طاليع،)للغات 
المدارس الرسمية للغات صورًا في إعداد معلمي قهناك  أن   أبو الحسنوأبرزت دراسة 

مثل  -، وخاصة المواد التي يتم تدريسها بلغة أجنبية توالمدارس الرسمية المتميزة للغا
 هذه النوعية من المعلمين لم ت عد في األساس إلنجاز المهام المنوطة بهم وأن   -الرياضيات 

 (.442، 4040: طلحة الحسن، أبو)
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في المدارس الرسمية دراسة فاطمة حسن على أهمية تزويد المعلمين  تكدأكما 
حسن، ) صرية المطورة، وضرورة إدخال التكنولوجيا في الفصل الدراسيبالتدريبات العللغات 
 .(420، 4004: فاطمة

تهدف إلى تزويد القوى  مدارس اللغات ينبغي أن   أن  لى إ سليماندراسة ولقد أشارت 
البشرية العاملة بما يمكنها من متابعة ما يستجد في أعمالها على المستويات المهنية 

 (.411، 4002 :ظالل سليمان،)ية والتكنولوجية والعلم
ميداني في المدارس الرسمية ال من خالل عمل الباحقو  ،تنسيًسا على ما سبقو 

ي؛ االعتماد التربو في استيفاء معايير  رًاقصو تعاني بعض من هذه المدارس  أن  ، تبين للغات
 يتم - خاللها من - تربوية إستراتيجية اقتراح ضرورة في الحالية الدراسة مشكلة هنا تحددت ومن

 االعتماد معايير ضوء في للغات المتميزة الرسمية والمدارس للغات الرسمية تطوير المدارس

 التربوي
 : الدراسة أسئلة

 : التالية البحثية األسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه حاولت

 ؟في مصر ما معايير االعتماد التربوي (4)
 ؟تللغا سمية المتميزةوالمدارس الر  المدارس الرسمية للغاتما واقع   (4)
في ضوء معايير بنوعيها لتطوير المدارس الرسمية للغات ما االستراتيجية المقترحة   (2)

 ؟االعتماد التربوي
 أهمية الدراسة

  تنبثق أهمية هذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي تتناوله، وهو تحقيق معايير االعتماد
، والذي يعتبر أمًرا ضرورًيا تميزة للغاتالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المفي 

 .لتحسين التعليم وتجويده

 صرية، والتي تسعى متنتي هذه الدراسة تلبية للرؤية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم ال
 .إلى تطبيق معايير االعتماد التربوي في المؤسسات التعليمية

   ي القرار في وزارة التربية تسهم هذه الدراسة في مساعدة المسئولين وصانع يؤمل أن
 .الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتوالتعليم على تطوير األداء بالمدارس 
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  العديد من  المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتتواجه بعض
لين المعوقات، التي تحول دون تطبيق معايير االعتماد التربوي؛ مما يوجب على المسئو 

التربويين القيام بالدور المناط بهم لدعم هذه المؤسسات التعليمية لتطبيق معايير 
 .  االعتماد التربوي

 في مصر الحداثة النسبية لتطبيق االعتماد التربوي في المؤسسات التعليمية. 

 أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 .في مصر معايير االعتماد التربوي برازإ  (4)
الرسمية للغات والمدارس الرسمية الوضع الراهن للمدارس إلقاء الضوء على   (4)

 .المتميزة للغات
في ضوء معايير  بنوعيها لتطوير المدارس الرسمية للغاتستراتيجية إاقتراح   (2)

 .االعتماد التربوي
 :منهج الدراسة

عبدر المدنهج  تتحقدق اسةالدر أهداف  فإن   ؛تحليليةنظرية  دراسةال هذهطبيعة  ألن   انظرً 
؛ النقديدة فرانكفدورت مدرسدة لمددخل ، طبًقداالنقدي المنهج الحالية الدراسةف توظ   كما ،الوصفي

نه من معرفة خفايدا األمدور، مك  حيق يمتهن الناقد العمل الميداني المرتبط بصميم دراسته؛ بما ي  
دراكو  وقدوف وال األمدور بدواطن عدن الكشدفيمكدن  ىحتد ،معلندة نصوص وراء فكار المستترةاأل ا 

، ةع دت ب  والسياسدات الم   المنشودةر األفكااإلجراءات المتخذة و  من المؤثرة والمستفيدين القوي على
 كيفيدة حدول أسدئلة علدى اإلجابدة وتشدغله، اسدياقه فدي الوقدائع قددتينوأن  ،يرصدد الواقدع وان

ت مسدارا تغييدر يفيدةوك الواقدع، ذلدك مسدتقبليستشدرف و  ،اقددهتين ىتدال عقدائالو  ههدذ حددوق
اسددكاروس، و  ؛مصددطفي محمددد،) النقدددي مسدداره تعددوق التددي القددوي تحديددد خددالل مددن المسددتقبل

 (.422 - 424، 4000 :فيليب
 خطوات الدراسة

 :للخطوات التالية اسير وفقً ها تفإن  ، ه الدراسةمع المنهجية المتبعة في هذ ااتساقً 
 .صرفي م معايير االعتماد التربوي استعراض: أوالً 



 .......  ستراتيجية مقترحه لتطوير المدارس الرسمية للغاتإ

 - 401 - 

الرسمية للغات والمدارس الرسمية الوضع الراهن للمدارس إلقاء الضوء على :  ثانياً 
 .المتميزة للغات

في ضوء  بنوعيها لتطوير المدارس الرسمية للغاتعرض الستراتيجية مقترحة؛ : ثالثاً 
 معايير االعتماد التربوي

 :مصطلحات الدراسة

 ـ:االعتماد الرتبوي

 إقرار الهيئة"االعتماد التربوي على أنه ( م4000) لسنة( 24)يعرف القانون  

استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي ب واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية
 (2 ،4000: رئاسة الجمهورية" )مستوى معيًنا من معايير الجودة وفًقا ألحكام هذا القانون

 هعلى أن   ها تعرف االعتمادفإن   واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية ا الهيئةأم  
 الهيئة" )المجاالت مختلف في أدائها لجودة المحددة للمعايير التعليمية المؤسسة استيفاء"

 (.40، 4002 :واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية
العتماد التعليم وا اعتراف الهيئة القومية لضمان جودة هواالعتماد التربوي  هكذا فإن  و       
الممارسات السائدة بالمدرسة تتوافق مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  بنن  

 (.42، 4044:مدني، سيد ) واالعتماد
 معايري االعتماد

المنشودة فى  عبارات وصفية تحدد مستويات الجودة هابنن   االعتماد معاييرت عر ف      
 (.441، 4002 :صفاء ،عبد العزيزو سعيد؛  ،سليمان)رها م بكل عناصمنظومة التعليم والتعل  

عقد اجتماعي لتنكيد التوقعات المتفق عليها "ه أن  على المعيار ه ينظر إلى فإن  الوي يالبأما     
  .(42، 4002: البيالوى، حسن) "اجتماعًيا حول متطلبات عمل المؤسسة

توى المتوقع الذي وضعته هيئة مسئولة المعيار في االعتماد هو بيان بالمس هكذا فإن  و      
رًا منشوًدا من الجودة أو معترف بها بشنن درجة أو هدف معين يراد الوصول إليه، ويحقق قد

الدراسة هذا التعريف تتبناه و  ،(422، 4000: المدهون، محمد؛ الطالع، سليمان) أو التميز
 .الحالية
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 املدرسة الرمسية للغات

ارس اللغات الخاصة، تتبع وزارة التربية والتعليم، هي مدرسة حكومية تماثل مد
ها بغرض مواجهة الطلب على هذا النوع من التعليم والحد من مغاالة ؤ انشا وقد تم  

المدارس الخاصة لغات في مصروفاتها، وكذا تقديم خدمة تعليمية متميزة تتمثل في 
حسن، )فردية بين التالميذ تدريس العلوم والرياضيات باللغة األجنبية، ومراعاة الفروق ال

  .(420، 4004: فاطمة
 الدراسات السابقة 

ضرورة العناية بتخطيط برامج ( 4040) الحسن على أبو يوسف طلحةة دراس   ت  كد  أ
تستند إلى احتياجاتهم التدريبية، مع بحيق التنمية المهنية لمعلمي المدارس الرسمية للغات 

في البرامج المقدمة لهم، وضرورة توفير مدربين أكفاء  األخذ في الحسبان أرائهم ومقترحاتهم
تفعيل دور وحدات التدريب والجودة  مع مراعاة ضرورة. هملتقديم برامج تنمية مهنية ل

نشاء شبكات المدارس كنحد أساليب التنمية المهنية المعاصرة  .بالمدارس الرسمية للغات، وا 
وذوي  المتميزين جذب ورةعلى ضر ( 4042)عثمان رزق  أكدت دراسة ايمن ولقد

 الكفاءة معايير واالرتكاز على، الرسمية للغات للمدارس مديرين للعمل والمؤهالت الخبرة
 الي وظائف التقدم في الراغبين وتحفيز، األقدمية معايير على فقط وليس ،والفاعلية والجدارة
. المهنية نميةالت مستويات أعلي لتحقيق الجهود كل بذل على التجريبية المدارس مديري
 ومهاراتهم عن معارفهم تكشف التي االختبارات اجتياز خالل من المدارس مديري واختيار
 مجال في مهاراتهم وتقيس ،أجنبية لغة استخداممن  همتمكنو ، والفنية اإلدارية وقدراتهم
 التقدم في يرغب التي وتحسين المدرسة لالرتقاء متكاملة خطة تقديمكذلك اآللي، و  الحاسب
 ، لها امديرً  للعمل

 هذه في الدراسية المناهج تطويرب( 4044)محمد طاليع  السعيد ونادت دراسة محمد
 تدرس التي المواد اآللي وجميع والحاسب الرياضيات والعلوم تخصصات في وخاصة المدارس،

عادة باللغة  المرتبطة المخصصات زيادة بهدف هذه المدارس ميزانية هيكلة االنجليزية، وا 
بها  الحوافز نظم ومراجعة ،تجهيزات بها من يرتبط وما ،والتربوية التعليمية واألجهزة مواردبال
 النظام التعليمي، وتفعيل لخدمة جهودهم وتوجيه ،اوفنيً  اإداريً  المتميزة العناصر جذب يكفل ماب
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 ئونالش مجاالت في المؤسسية القدرة ودعم الالمركزية، بمبدأ المرتبطة والقرارات القوانين
 .والتطوير لصالحل امركزً  المدارس الرسمية للغات يجعل مما واإلدارية المالية
أهم العناصر التي تتميز بها مدارس ( 4004)ولقد أظهرت دراسة  محمد ياسر الخواجة      

 اللغات عن المدارس الحكومية العادية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن  
اللغات ينحدرون من أ سر ذات وضع طبقي واجتماعي متميز، سواء من تميز طالب مدارس 
قامة في المناطق الحضرية، وهناك و ارتفاع مستوى الدخل الشهري واإلأ األمورمهن أولياء 

الحصول على خدمة تعليمية : عوامل عديدة تدفع الطالب لاللتحاق بمدارس اللغات، وأهمها
بية، والحرص على تحقيق التفوق الدراسي، واكتساب سلوكيات األجن اتم اللغرة وتعل  متطو  

 .    سليمة، وتوافر األنشطة المدرسية المتنوعة والوسائل التعليمية واالجهزة الحديثة
عداده وتدريبه في المدارس الرسمية وبهدف وضع تصو   ر لالرتقاء باختيار المعلم وا 

عداد ( 4004)للغات، توصلت دراسة فاطمة عبد القادر حسن  إلى أن  قصور اختيار وا 
وتدريب المعلم أحد األسباب الرئيسة المسئولة عن قصور المدرسة عن أداء وظائفها على 

وأن  طريقة اختيار المعلم للمدرسة الرسمية للغات يحتاج إلى تعديل، كما أن   ،النحو المرجو
ن   تدريب معلمي المدارس  اعداد المعلمين الحالي ال يتناسب مع متطلبات هذه المدارس، وا 

الرسمية للغات شكلي وال يحقق أهداف واقعية، وأوصت الدراسة بتقنين تعيين المعلمين 
اللغة والنشاط تخضع لمعيار الكفاءة في األداء والجودة في  وانتدابهم من التعليم العام، وأن  

رية في ضوء تعيد الوزارة النظر في شروط اختيار المعلمين بصفة دو  يجابية، وأن  واإل
يتم تنفيذ  المتغيرات المتسارعة بالتعاون مع ممثلي ومديري المدارس الرسمية للغات، على أن  

 .وتلتزم بها كافة األطراف ،هذه الشروط
 :للدراسة اإلطار النظري  

 يف مصر معايري االعتماد الرتبوي: أواًل

 الجهة الرسمية يه مصر واالعتماد في التعليم جودة لضمان القومية د الهيئةع  ت  
 في المؤسسات أداء وتقويم مصر، في التعليمية المؤسسات اعتماد وضع معايير بها المناط
: األول المجال. رئيسيين مجالين في مصر في االعتماد معايير وتتحدد .المعايير هذه ضوء
 .  التعليمية الفاعلية: الثاني المؤسسية، والمجال القدرة
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 الرؤية مجال فرعية، وهي مجاالت خمسة لمؤسسيةا القدرة مجال تحت ويندرج
 ومجال المشاركة والمادية، البشرية الموارد ومجال والقيادة، الحوكمة ومجال والرسالة،

على  فيحتوي التعليمية، الفاعلية مجال أما. والمساءلة الجودة ضمان ومجال المجتمعية،
المناخ  ومجال الدراسي، منهجال ومجال المعلم، ومجال المتعلم، مجال هي مجاالت أربعة

 .التربوي
 أن   الصعب ومن التعليمية، العملية جوانب جميع تتناول الهيئة معايير فإن   وهكذا

 بنداء التعليمية المؤسسة مجتمع أفراد كل قام إذا إال المعايير هذه التعليمية تستوفي المؤسسة
 وحصول .االعتماد تحقيق جلأ من األفراد جميع جهود وتضافرت ينبغي، كما دوره المطلوب

 إلى تحسين للسعي يدفعها متميًزا، تعليًما م  د  ق  ت   ألن لها دافًعا يمثل االعتماد على المدرسة
العاملين  وجميع المعلمين أداء تحسين بدوره يستدعى مما الطالب، تحصيل مستوى

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة)وفيما يلي عرض لهذه المعايير. التعليمية بالمؤسسة
 : (4040: واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة)؛ (4041:واالعتماد

يحتوى هذا المجال على معيارين، وهما ، و رؤية المؤسسة ورسالتها: المجال األول
 د:ومؤشرات هذا المجال تتمثل في العناصر التالية. رؤية المؤسسة، ورسالة المؤسسة

 .علنة لرؤية المؤسسةد توجد وثيقة واضحة وم4
 .د توجد وثيقة واضحة ومعلنة لرسالة المؤسسة4

ويحتوى هذا المجال على معيارين، وهما نظام  ،القيادة والحوكمة: المجال الثاني
 د:ومؤشرات هذا المجال. للحوكمة الرشيدة، ومجتمع التعلم

 .مة للعملد توفر القيادة نظاًما إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظ4
 .د تتبع القيادة أساليب ديمقراطية في إدارة المؤسسة وصنع القرار4
 .د تتبع القيادة آليات للحد من تغيب المتعلمين وتسربهم2
 .د تدعم القيادة عمليتي التعليم والتعلم داخل المؤسسة1
 .د تدعم القيادة األنشطة المختلفة1
 ملين بالمؤسسةد تدعم القيادة التنمية المهنية لجميع العا0

ويضم هذا المجال معيارين، وهى الموارد ، الموارد البشرية والمادية: المجال الثالق
 .المواصفات التربوية يمدرسي مستوفالمبنى الو البشرية والمادية، وتوظيفها، 
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 د :ومؤشرات هذا المجال تتمثل في العناصر التالية
 .د توظف المؤسسة الموارد البشرية لتحسين األداء4
 .د يوجد بالمؤسسة خطط لألمن والسالمة4
 .د تتوافر بالمبنى المدرسي البنية الداعمة للعملية التعليمية2

ويتكون هذا المجال من معيار واحد ومؤشرين،  ،المشاركة المجتمعية: المجال الرابع
 : أما المؤشران فهما .فالمعيار هو شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحلي

 .د تشرك المؤسسة األسرة والمجتمع المحلي في تطوير العملية التعليمية4
 .د تقدم المؤسسة خدمات متنوعة للمجتمع المحلي في ضوء إمكاناتها4

ويشتمل هذا المجال على معيارين وهما ، ضمان الجودة والمساءلة :المجال الخامس
 . لمستمرالنظام الداخلي لضمان الجودة، والتقويم الذاتي والتحسين ا

 د :ومؤشرات هذا المجال تتمثل في النقاط التالية
 .لضمان الجودة اا داخليً د تضع المؤسسة نظامً 4
 .د تقوم المؤسسة بعمليات التقويم الذاتّي فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة4
 .د تضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشامل2

لمجال على ثالثة معايير، وهى نواتج التعلم ويحتوى هذا ا، المتعلم :المجال السادس
 د:أما مؤشرات هذا المجال فهي. المستهدفة، والمهارات العامة، وجوانب وجدانية إيجابية

 .د يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في اللغة العربية4
 .د يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في اللغة األجنبية4
 .ج التعلم المستهدفة في الرياضياتديحقق المتعلم نوات2
 .د  يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في العلوم1
 .د يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في الدراسات االجتماعية1
 .السليمةد يتبع المتعلم العادات والقواعد 2
 .د يوظف المتعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصال 2
 .ارات االجتماعيةد يوظف المتعلم المه1

 .د يتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو العملية التعليمية40
 .د يلتزم المتعلم بالقيم، والحقوق، والواجبات44
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يتكون مجال المعلم من أربعة معايير، وهى التخطيط ، و المعلم :المجال السابع
الة، وأنشطة مهنية ليب تقويم فع  لعمليتي التعليم والتعلم، وتنفيذ عمليتي التعليم والتعلم، وأسا

 :والنقاط التالية تمثل مؤشرات هذا المجال .الةفع  
 .د يخطط المعلم لعمليتي التعليم والتعلم في ضوء نواتج التعلم المستهدفة4
 .د ينمي المعلم جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين4
 .ءةد يدير المعلم عملية التعلم بكفا2
 .د يستخدم المعلم أنشطة تربوية تحقق نواتج التعلم1
 .د يطبق المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم 1
 .د يستفيد المعلم من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم 0
 .داعما لعمليتي التعليم والتعلم اا صفيً د يوفر المعلم مناخً  2
 .لمعلم على تنمية ذاته مهنًياد يحرص ا 2

ويشتمل هذا المجال على معيار واحد، يتمثل في  ،المنهج الدراسي :المجال الثامن
 د:ومؤشرات هذا المجال هي .توافر ممارسات داعمة للمنهج

 .د تتوافر خريطة متكاملة للمنهج4
 .د ينمي المنهج مهارات المتعلمين4
 .نفيذ المنهجد توظف إمكانات البيئة والمجتمع في ت2

ويتكون هذا المجال من معيارين، هما بيئة داعمة ، المناخ التربوي :المجال التاسع
 د:ومؤشرات هذا المجال هي .بيئة داعمة للعالقات المؤسسيةو للتعليم والتعلم، 

 .د توفر المؤسسة خدمات للرشاد التربوي4
 .لعمليتي التعليم والتعلم اا داعمً د توفر المؤسسة مناخً 4
 .د تدعم المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضائها والمجتمع المحلي2
 .د يتوافر بالمؤسسة مناخ داعم لثقافة المواطنة، واالنتماء، واحترام القانون1
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 .واملدارس الرمسية املتميزة للغاتالوضع الراهن للمدارس الرمسية للغات :  اثانًي

تم ، والمدارس الرسمية المتميزة للغات الرسمية للغاتالوضع الراهن للمدارس لتحديد 
 :ةالتالي جراءاتاإل تباعإ
 المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتمن ( 21)زيارة عدد  -4

مقابلة وتم  ،وقنا واألقصر وأسوانوالبحر األحمر وسوهاج بمحافظات القاهرة واالسكندرية 
مديري إدارات المدارس الرسمية )منهم  مدارس،هذه الفي ن أعضاء هيئة التعليم م (412)

، كما كان من (بن، إدارياخصائين، ين، معلمي ووكالء مدارسمدير للغات، موجهين فنيين، 
  .بينهم متعلمين

الرسمية، والتي  المؤتمرات، والتقارير، وبعض قرارات الوزارية والنشراتإلطالع على الا -4
رات ذات أهمية أو غير مباشرة، لالستفادة منها كمؤشبطريقة مباشرة  دراسةتناولت موضوع ال
 .دراسةفي بعض جوانب ال

يمكن تلخيص الوضع الراهن للمدارس الرسمية للغات في مصر في سبق  على ما اوتنسيسً 
 : السطور التالية

ة لهذه المرحو  ، بمرحلة رياض األطفالالرسمية للغات بنوعيها المدارس تبدأ الدراسة ب       
وال يزيد . امان دراسيان، تليها مرحلة التعليم األساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي العاممدتها ع

عدد التالميذ في الفصل الواحد في المدارس الرسمية للغات بني مرحلة من مراحل التعليم 
المختلفة عن ستة وثالثين تلميًذا، كما ال يزيد عدد التالميذ في الفضل الواحد بالمدارس 

لمتميزة للغات عن تسعة وعشرين تلميًذا، ونظًرا لزيادة االقبال على هذه المدارس تم الرسمية ا
في بقرار من المحافظ % 40بنسبة التالميذ في الفضل الواحد في بعض الحاالت زيادة عدد 

مدارس المحافظة، كما تم في بعض الحاالت تجاوز هذه النسبة بقرار من وزير التربية 
 .التعليم

اسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الكامل يتوسطها فترة راحة، وتسير الدر  
ت اليوم بننواع األنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، واالجتماعية ذات القيمة امع شغل فراغ

 .التربوية للمتعلمين تحت إشراف المعلمين واإلخصائيين
اظرة على الدراسة بمراحل رياض ق هذه المدارس مناهج المدارس العربية المنب  ط  وت   

األطفال والتعليم األساسي والتعليم الثانوي، بينما يتم تدريس الرياضيات والعلوم باللغة 
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يتم تدريس منهج مستوى رفيع للغة األجنبية و األجنبية األولى التي يتم تدريسها بالمدرسة، 
بينما يتم تدريس لغة أجنبية ثانية ة االبتدائية لغة أجنبية واحدة، حلقكما ت در س في ال. األولى

وبالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة للغات . في الحلقة اإلعدادية من مرحلة التعليم األساسي
 .ع االبتدائيبيتم تدريس اللغة الثانية بداية من الصف الرا

س المدار ويشترط فيمن يتم اختياره لوظيفة مدير أو وكيل في المدارس الرسمية للغات و      
وأن يكون من  الرسمية المتميزة للغات أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال تربوي،

ين في اللغة األجنبية األولى التي يتم تدريسها بالمدرسة أو من الذين سبق لهم صالمتخص
وأن ال تدريس مادة الرياضيات أو العلوم باللغة األجنبية األولى التي يتم تدريسها بالمدرسة، 

 الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات مل بالمدارسرته في مجال العتقل مدة خب
، وأن ال يكون موقًعا عليه جزاء بالخصم من األجر يتجاوز خمسة أيام، وأن عن خمس سنوات

ال يكون محاأًل للمحاكمة التنديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف 
 .أو األمانة

ي حصل من تالميذ هذه المدارس الرسوم واالشتراكات وفًقا للنظام المعمول به بمدارس و       
 – المناهج العربية المناظرة، باإلضافة إلى ذلك يتم تحصيل مقابل الخدمات اإلضافية األخرى

التي تؤدى لتالميذ هذه و  -التي تشمل خدمات اللغات ونشاط عام وتطوير تكنولوجي 
 . المدارس
اإلضافية في اللغات خدمات يلة الرسوم واالشتراكات ومقابل ويتم الصرف من حص       

المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات طبًقا لما هو مقرر بمدارس 
 . المناهج العربية المناظرة، وفًقا للقرارات التي تصدر سنوًيا في شنن قواعد الصرف

بنوعيها  لة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغاتوتخصص نسبة من حصي       
لجميع العاملين بالمدرسة، كما أن هناك نسبة محددة للصرف كمكافآت جهود غير عادية 

تخصص للمطبوعات اإلضافية الالزمة للعمل، ولشراء كل ما يلزم ويخدم العملية التعليمية من 
ة، كما تلتزم نتعانة بالعمالة بنظام المكافنشاءات عاجلة، وكذلك االسا  صيانات وترميمات و 

%( 4)المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بكل محافظة بتوريد نسبة 
 .بند خدمات اللغات لحساب المديرية التعليمية من قيمة
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الرسمية للغات لدعم المدارس نسبة لصندوق دعم المشروعات التعليمية ت خصص كما        
في حالة عدم قدرة المديرية التعليمية على الوفاء باحتياجات تلك المدارس من المستلزمات 

المدارس الرسمية للغات للتوسع في بناء التعليمية عند نفاد النسبة المخصصة لها، وكذلك 
 .والمدارس الرسمية المتميزة للغات

تفتقر الى تجهيزات مهمة  -الريف وخاصة مدارس الصعيد و  –وبعض هذه المدارس      
باإلضافة الى وجود  ،غطى أرض الدولة كاملةهذه المدارس ال ت   ن  أمل اللغات، كما امثل مع
 .قبال على هذه المدارستظار تزداد سنوًيا بسبب زيادة اإلقوائم ان
خاصدددة معلمدددات وادر البشدددرية للعمدددل بهدددذه المددددارس كمدددا يوجدددد عجدددز فدددي بعدددض الكددد      

ألطفددددال ومعلمددددي الرياضدددديات والعلددددوم بالمرحلددددة الثانويددددة، ويتندددداقص عدددددد الطددددالب ريدددداض ا
المؤهلدددددة لتددددددريس المدددددواد العلميدددددة باللغددددددة ا لقلدددددة الكددددددوادر فدددددي المرحلدددددة الثانويدددددة نظدددددرً 
 .االنجليزية في المرحلة الثانوية

 العتماد الرتبوييف ضوء معايري ا بنوعيها لتطوير املدارس الرمسية للغاتاسرتاتيجية مقرتحة : ثالثًا

 للغات لتطوير المدارس الرسمية ةمقترحالستراتيجية م هذا الجزء عرًضا للخطة االد  ق  ي       
 Pfeifer، وتم تصميم الخطة طبًقا لنموذج فيفر في ضوء معايير االعتماد التربويبنوعيها 

 :لية، ويمكن تناول الخطة في النقاط التا(SWOT)ونموذج التحليل البيئي الرباعي 

 المبادئ الحاكمة للخطة االستراتيجية -أ  
المدارس الرسمية للغات لتطوير  ةمقترحالستراتيجية تكمن المبادئ الحاكمة للخطة اال

 :في النقاط التالية في ضوء معايير االعتماد التربوي والمدارس الرسمية المتميزة للغات

 المتالحقة والثقافية، واالجتماعية االقتصادية العالمية الحضارية والتحديات إن المتغيرات 
 المجتمعات في التعليمية النظم في تغيرات كثيرة أحدثت عصر العولمة؛ والمتسارعة في

 .ضرورًيا أمًرا التعليم تحسين وتجويد وجعلت المختلفة،

  التعليم في مصر من أهم القضايا التي تحظى باإلجماع الوطني على أهميته ودوره، قضية
 .وضرورة تطويره

  حداق نقلة يعد تطبيق االعتماد مدخاًل هاًما الوصول إلى الجودة الشاملة في التعليم وا 
 .نوعية في التعليم المصري
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  المؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم أصبحت مطالبة بضرورة حصولها على نوع
تها في العتراف بها واعتمادها؛ لكي يمكن لها أن تتعامل على قدم المساواة مع مثيال امن 

 .دول العالم األخرى

  بها إلى مستويات  يهدف االعتماد إلى تحسين العملية التعليمية بكل جوانبها؛ للوصول
 .تؤهل المؤسسات التعليمية للمنافسة العالمية ليا،ع

 عليه، ويعود تحصل التي للمؤسسة ذاته ميزة بحد بل االعتماد ومتنوعة، كثيرة االعتماد مزايا 

 نفع يمتد كما. والخريج بها والطالب والعاملين التعليمية المؤسسة على بالنفع االعتماد

 .كله المجتمع ليشمل االعتماد
  تقدم خدمة تعليمية متميزة، المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات

المؤسسات التعليمية التي تقوم بتطبيق واستيفاء  مقدمةأن تكون في  فترضمن المو 
 .االعتماد التربويمعايير 

 مرتكزات الخطة االستراتيجية -ب 
على مجموعدة مدن األسدس والمبدادئ، التدى تمثدل اإلطدار ترتكز االستراتيجية المقترحة 

الرسدمية المتميدزة للغدات، وتتمثددل المددارس و للغدات الفلسدفي والفكدري لتطدوير المددارس الرسدمية 
 :في النقاط التالية

  والمعاصر فيما يخص تطبيق معايير االعتماد التربوي مسايرة الفكر التربوي الحديق
 .ؤسسات التعليميةوتحقيق مبادئ الجودة في الم

 للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بما يسهم في  يالهيكل اإلداري والتنظيم توفير
 .تحقيق متطلبات معايير االعتماد التربوي

  تطبيق معايير االعتماد  ات التعليمية بهدف الموارد البشرية والمادية للمؤسستعزيز قدرات
 .التربوي

 تطوير وتجويد المؤسسات التعليميةلديها القدرة على  يدعم القيادات التربوية الت. 
 تطوير أساليب التعليم والتعلم. 
 تعظيم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليتي التعليم والتعلم. 
 تقويم المستحدثةتطبيق نظم االمتحان وال. 
 في المؤسسات التعليمية تنمية االتجاهات اإليجابية تجاه تطبيق معايير االعتماد التربوي. 
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 المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات رؤية ورسالة  –ج    
 :الرؤية

عددالي يم إلددى تددوفير تعلدد المدددارس الرسددمية للغددات والمدددارس الرسددمية المتميددزة للغدداتتطلددع ت
 العالميدة، الجدودةمتميزة تنافس دولًيا، مدن خدالل تدوفير متطلبدات تطبيدق بيئة تعليمية و جودة ال

 ، يجيدون التواصدل العدالمي،في كل المجاالت وتخريج مفكرين ومبدعين ،وتوفير معلمين أكفاء
  .الفعالة وفي إطار ال مركزي قائم علي المشاركة المجتمعية، في ضوء المعايير القومية للتعليم

 :الرسالة
 مدتعلمالتنميدة الشداملة للإلدى  المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتتسعي 

 وتنميدددة المهدددارات التكنولوجيدددة لددددى معرفًيدددا ومهارًيدددا ووجددددانًيا وأخالقًيدددا، يجميدددع الندددواح يفددد
ة المهنيدددة المسدددتدامة التنميدددواالهتمدددام بدراسدددة اللغدددات األجنبيدددة، و  الممارسدددين والمتعلمدددين،

ومؤسسدات المجتمدع المددني والجمعيدات  المجتمدع المحلديمارسين التربويين، وتشجيع أفراد للم
، وتعظدديم دور الالمركزيددة لالرتقدداء بمسددتوى الخدددمات المقدمددة لدددعم العمليددة التعليميددة األهليددة

 .التعليمية والمجتمع للمتعلم، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم والتواصل بين المؤسسات
 الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتاألهداف االستراتيجية للمدارس  – د

انطالًقددا مددن رؤيددة المدددارس الرسددمية للغددات بنوعيهددا ورسددالتها، وحفاًظددا علددى القدديم التددي 
 :تي تتمثل في، والبنوعيها تلتزم بها، يتم تحديد األهداف االستراتيجية للمدارس الرسمية للغات

 .إعداد قيادات قادرة على قيادة عمليات التغيير التربوي -
 .لديهم القدرة على توفير خدمة تعليمية متميزة للمتعلمين أكفاء إعداد معلمين -
االرتقاء بالمستوى المهني لكل العاملين بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات  -

 .مارسين التربويينلمة اكافالتنمية المهنية المستدامة لمن خالل 
 .االهتمام ببناء الشخصية المتكاملة للمتعلم -
 .االرتقاء بمستوى تحصيل العلمي المتعلمين -
  .معرفًيا ومهارًيا ووجدانًيا وأخالقًيا يجميع النواح يف متعلمالتنمية الشاملة لل -
 .الممارسين والمتعلمين تنمية المهارات التكنولوجية لدى -
 ومؤسسات المجتمع المدني المجتمع المحليوفعالة ألفراد  تحقيق مشاركة حقيقية -

 .في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات لدعم العملية التعليمية
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المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية تحقيق معايير االعتماد التربوي بجميع  -
 .المتميزة للغات

للمؤسسات التعليمية  متميزة للغاتالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية الدعم  -
 .تحقيق معايير االعتماد التربويفي األخرى 

 نقاط القوة ونقاط الضعف – هد
 :نقاط القوة

من خالل تحصيل رسوم واشتراكات ومقابل الخدمات اإلضافية ا تمويل المدرسة ذاتيً  (4)
  .المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتمن تالميذ 

االطالع على كل  يللتالميذ ف واسعةً  ايس المناهج باللغة االنجليزية يفتح آفاقً تدر  (4)
 دراسة يوخاصة ف ،دون وجود عائق اللغة ،ةالمستحدثات العالمية بكل سهول

 .الرياضيات والعلوم
تعلم الحاسب اآللي باللغة االنجليزية بداية من المرحلة االبتدائية يخلق جيل لديه  (2)

 .م التكنولوجيا بشكل متميز وابداعيالقدرة على استخدا
الرسمية للغات، من الحاصلين على وجود كوادر تعليمية متميزة من معلمي المدارس  (1)

تدريبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، يمكنها المشاركة في تطبيق 
 .معايير االعتماد بالمدارس التي يعملون بها

  .الرسمية للغاتامكانات المدارس والبيئة المحيطة من  المحلي المجتمع امكانية افادة (1)
ثانية س وأالفرنسية أو األلمانية كلغة أولى  وأ كاإلنجليزية ات األجنبيةدراسة اللغ (0)

يخلق قاعدة كبيرة من بالحضارات المختلفة، و  ، وربطةيؤدي إلى إثراء ثقافة المتعلم
كبيرة في نقلة  في احداق لديهم القدرة على المساهمةالمجتمع  ياللغة ف يمتقن

  .المجتمع ليواكب العصر
 .ةربيكثافة الفصول نسبًيا مقارنة بالمدارس الرسمية الع انخفاض (2)
 (.حافز مقابل الخدمات اإلضافية)بحافز مادي  المدارستمييز العاملين بهذه  (2)
في  المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتارسال بعض معلمي  (1)

 .إلى الخارجبعثات 
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حصول المتعلمين بهذه المدارس على فرص أكبر لاللتحاق بمدارس المتفوقين  (40)
 .والمنح الدراسية الدولية

 .توافر وحدات للتدريب والجودة بكل المؤسسات التعليمية (44)
:نقاط الضعف  

الرسمية للغات بالمدارس  األطفال رياض في األطفال المقبولين سن ارتفاع (4)
 .ميزة للغاتوالمدارس الرسمية المت

الرسمية للغات  بالمدارس األطفال رياض لبعض معلمات محدودية الكفاية المهنية (4)
 .والرياضيات االنجليزية اللغة في والمدارس الرسمية المتميزة للغات

كالتربية  االطفال رياض بمرحلة متخصصات في األنشطة معلمات ندرة وجود (2)
  .الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية

  .االطفال رياض مرحلة منذ الموهوبين الكتشاف اتآلي محدودية توافر (1)
 او التخصص مواد في األكفاء المعلمين الختيار ضوابط محددة وثابتة وجود عدم (1)

 .اللغة
توافر معلمين في المرحلة الثانوية لبعض المواد الدراسية الرياضيات  صعوبة (0)

 .والكيمياء والفيزياء
 الكمبيوتر واجهزة الذكية الحديثة كالسبورات ولوجياالتكن وسائل توافر ضعف (2)

 .وقاعات رياض األطفال بالفصول
 التكنولوجيا استخدام وضعف اللغات في المدرسية المكتبات محتوى محدودية (2)

 . بالمكتبات
 . المعرفة لمصادر حجرات توافر محدودية (1)
 .في بعض المدارس متكاملة االنترنت خدمة وجود محدودية (40)
 .بنوعيها فر معامل لغة في بعض المدارس الرسمية للغاتمحدودية توا (44)
 .عدم وجود أي مزايا للمتعلم بهذه النوعية من المدارس مقارنة المتعلمين األخرين (44)
الرسمية للغات والمدارس ندرة توافر مركز تنمية مهنية متخصص للمعلمين بالمدارس  (42)

 .في المديريات التعليمية الرسمية المتميزة للغات
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مكانات المتاحة لتدريب معلمي المواد العلمية، وعدم توافر إشراف اكاديمي نقص اال (41)
 .على هذه التدريبات من ِقب ل الجامعات والمراكز التدريبية البحثية

الرسمية المدارس و للغات ضعف مستوى التوجيه الفني، على المدارس الرسمية  (41)
 .التعليميةالمتميزة للغات، في بعض المواد الدراسية ببعض المديريات 

 الفرص والتهديدات - و
 :الفرص

 .اهتمام القيادة السياسية بقضية التعليم وتطويره وتجويده (4)
الرسمية للغات والمدارس الرسمية  بالمدارس ام الوزارة والمسئولين التربوييناهتم (4)

 .المتميزة للغات
الرسمية للغات والمدارس الرسمية خاص بالمدارس توافر تشريع تربوي متكامل  (2)

 .لمتميزة للغاتا
قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بالتوعية وتقديم الدعم للمؤسسات  (1)

 .التعليمية الراغبة في التقدم لالعتماد التربوي وتطبيق معايير االعتماد التربوي
مساهمة إدارات التدريب وقياس الجودة بالمديريات التعليمية وأقسام التدريب وقياس  (1)

باإلدارات التعليمية في دعم المؤسسات التعليمية لتطبيق معايير االعتماد الجودة 
 .التربوي

 . زيادة إقبال أولياء األمور على الحاق ابنائهم بهذه النوعية من المدارس (0)
سهم في زيادة قدرة المتعلم المستوى االقتصادي المرتفع ألولياء أمور المتعلمين ي   (2)

 .سائل التكنولوجيا الحديثةعلى البحق واالستقصاء باستخدام و 
 .الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتتوافر الدعم المجتمعي للمدارس  (2)
اهتمام مؤسسات المجتمع المدني، كمؤسسة التعليم أواًل واأللفي والنيل بدراوي  (1)

بتدريب ورفع كفاءة معلمي اللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضيات ومديري هذه النوعية 
 .المدارس من

 . امكانية االستفادة من تجارب المدارس الخاصة والدولية (40)
  .مدارس اللغاتحاجة سوق العمل لخريجي  (44)
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 :التهديدات

 .التوسع في المدارس الدولية التي تدرس مناهج خاصة (4)
  .السلطات التعليمية قبل من والمتابعة التقييم ضعف (4)
 واالدارات رة والمديريات التعليميةبين الوزا اإللكتروني للتواصل وسيلة وجود محدودية (2)

 .والمعلمين والمدارس
 والتدخل المستمر للمدارس، الموحد الحساب سوء النظام المالي المتمثل في وجود (1)

 .للمدارس عمليات الصرف  في بالمديريات واإلدارات التعليمية المالية لمسئولي
 تحديد البدائل االستراتيجية واختيار البديل المناسب –ز 

المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية تطوير سيًسا على ما سبق، فإن تن
تحقق رؤيتها ورسالتها واهدافها ، استراتيجيات أربعيمكن أن يتم عبر  المتميزة للغات
 : هي اتوهذه االستراتيجي ،االستراتيجية

لدى  حالًيا وفرةاالستفادة من نقاط القوة المت يمكنحيق ( الفرص/ القوة )استراتيجية ( 4)
 . الفرص المتاحة امامها ثماراستتقويتها ودعمها بواسطة و  ،المدارسهذه 

بيئة الفرص المتاحة في ال ثماراستمن خالل تم تو  ،(الضعف/ الفرص)استراتيجية ( 4)
 . المدارسهذه لدى  التي تعاني منهاللتغلب على نقاط الضعف  المحيطة والمجتمع؛

نقاط القوة الموجودة لدى ب الستفادةا عبرها يتم حيق( هديداتالت/ القوة )استراتيجية ( 2)
التهديدات ومواجهة  المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات

 .بيئة المحيطةالالمجتمع و في  الموجودة
التغلب على نقاط الضعف التي تعانى  اويتم فيه(  التهديدات/  الضعف)استراتيجية ( 1)

 . والتهديدات المتوقعة التهديداتومواجهة  ،س الرسمية للغاتمنها المدار 
من نقاط قوة وضعف  لمدارس الرسمية للغاتل يئيومن خالل العرض السابق للتحليل الب

 : نتائج التاليةتم الوصول الى ال ،وفرص وتحديات
 قوة نقاط عدة ب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات حظيت

 .التربوي، وتدعمها في تطبيق معايير االعتماد لديهاتتوافر  دةمتعد
  تطبيق معايير االعتماد  عنعرقلها ت كثيرةمن نقاط ضعف المدارس هذه تعانى

 .التربوي
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 بيئة بال المتاحةمن الفرص  عديدال بنوعيها لمدارس الرسمية للغاتل يتوافر
، وتحقق مدارسالهذه م ، والتي يمكن االستفادة منها في تدعيمجتمع المحيطوال

 .االستراتيجيةغاياتها وأهدافها 
  يتحتم ضرورة محدودةتحديات ومخاطر  بنوعيها المدارس الرسمية للغاتتواجه ،

المدارس غاياتها وأهدافها هذه تحديد طريقة التعامل معها، في سبيل تحقيق 
 .التربوياالستراتيجية، وتؤثر سلًبا بصفة خاصة على تحقيقها لمعايير االعتماد 

 تحظى للغات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات إن  وحيق      
التغلب على نقاط الضعف التي في  ن أن تسهم بفعاليةكِ م  ي   متعددة ومؤثرةة و  ق  نقاط ب

وتحد  تطبيق معايير االعتماد التربويتعوقها عن القيام بندوارها في  ، والتيتعانى منها
 .درتها على تحقيق رسالتها ورؤيتها واهدافها االستراتيجيةمن ق
فالبد ان ترتقى بنوعيها مدارس الرسمية للغات ال ت هناك إرادة لتطويرفاذا كان      

 بتدعيموتحقيق الجودة الشاملة في كل مكوناتها ولن يتنتى ذلك اال  ، داءبمستوى األ
وبالتالي تصبح الخطة  ،عانى منهاالتي ت للتغلب على نقاط الضعف جميع نقاط الضعف

 . لتعظيم نقاط القوةاالستراتيجية المطلوبة هي استراتيجية 
 بنوعيها تمدارس الرسمية للغاالوالمخاطر التي تواجه  التهديدات ن  فإ نفسه في الوقتو 

ات ديهدمواجهة تلك التكفيلة بمدارس ال هذه المتاحة امام العديدةالفرص  كما أن  . محدودة
 .لتدعيم الفرصوبناء على ذلك فان االستراتيجية المطلوبة هي استراتيجية  ،خفيفهات او

 تطبيق معايير االعتماد التربويالبديل االستراتيجي االمثل  أن  ومن الطرح السابق يتضح 
ومساعدتها على تحقيق اهدفها ورسالتها هي بنوعيها،  مدارس الرسمية للغاتفي ال

 (.صالفر /  القوة)استراتيجية 
 محاور االستراتيجية المقترحة –ح 

بمثابة مسارات للعمل تتكامل لتحقيق  د  ع  محاور، ت   ستةمل االستراتيجية المقترحة من تشت
أهدافها، ويندرج تحت هذه المحاور الرئيسية محاور فرعية عديدة، والسطور التالية 

 :تعرض لهذه المحاور
 ت والمدارس الرسمية المتميزة للغاتالرسمية للغاتطوير الهيكل اإلداري للمدارس  (4)
 المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتالتوسع كًما وكيًفا في  (4)
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 الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغاتبناء القدرات البشرية للمدارس  (2)
 ة للغاتالرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميز تطوير االمكانات المادية للمدارس   (1)
المدارس الرسمية للغات والمدارس توظيف امكانات البيئة المحيطة في تطوير  (1)

  الرسمية المتميزة للغات
المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية تشجيع التوسع في الحاق المتعلمين ب (0)

 المتميزة للغات
 :وفيما يلي بيان بكيفية تنفيذ محاور االستراتيجية

الهيكدددل اإلداري للمددددارس الرسدددمية للغدددات والمددددارس الرسدددمية تطدددوير : المحدددور األول
 :ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات التالية ،المتميزة للغات

نشاء وحدات إدارية جديدة باإلدارات التعليمية تختص بشئون ستحداق واالعمل على ا (4)
لمديريات، المدارس الرسمية للغات، وتتبع إدارًيا إدارات المدارس الرسمية للغات با

وأن يعمل بها من لديهم خبرة بالعمل الميداني والفعلي بالمدارس الرسمية للغات 
والمؤهلين اكاديمًيا ومهنًيا؛ لتقديم المقترحات الالزمة لتطوير األداء بهذه المدراس، 

م في مستوى هِ س  ا ي  م  وتوفير الدعم الفني لهذه للمؤسسات التعليمية لتحقق أهدافها، بِ 
 .تعلمين، ويدعم تحقيق معايير االعتماد بهذه المدارستحصيل الم

العناية باختيار قيادات المدارس الرسمية للغات الفاعلة وتفعيل معايير وضوابط  (4)
 . اختيار هذه القيادات

التحديق الدائم والدقيق لقاعدة بيانات المدارس الرسمية للغات، بما يمكن المسئولين  (2)
الواقع بكل شفافية، وتطوير هذه النوعية من ومتخذي القرار التعليمي على فهم 

 .المدارس والعمل على توسعها وانتشارها، وتطبيق معايير االعتماد التربوي بها
التوسع كًما وكيًفا في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية : الثانيالمحور 

 :ويتم ذلك من خالل، المتميزة للغات
كل مجالس األحياء المدن و كل ب للغات يزةومتم رسمية مدارس انشاء في التوسع (4)

 من التالميذ انتقال ومشكلة االنتظار قوائم على مشكلة للتغلب وذلك ؛المصرية القرىو 
بها مدارس تتوافر التي  األماكنالتي تفتقر إلى المدارس الرسمية للغات إلى  المناطق
 رات التعليميةالعامة باإلداالرسمية  المدارس من االستفادة ويمكن .لغات رسمية
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أو  ، أو بانشاء فصول رسمية للغاتللغات متميزةرسمية  وأ رسمية مدارس لتشغيل
االستفادة من الفراغات  ؛ لتحسين فرصرسمية متميزة بالمدارس الرسمية العربية

دار . )الموجودة بالمدارس التخطيط  اتويتم هذا بالتنسيق مع اإلدارات التعليمية وا 
 (ات التعليميةبالمديري

اللغات األلمانية وااليطالية ب درست   للغات رسمية مدارس انشاءتوسع في ال  (4)
 . والفرنسية واالسبانية، وعدم االقتصار على المدارس التي تدرس باللغة اإلنجليزية

بناء القدرات البشرية للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية : المحور الثالق
 :فيذ اإلجراءات التاليةويتحقق ذلك عبر تن، المتميزة للغات

إنشاء مركز للتنمية المهنية المستدامة للعاملين في هذه النوعية من المدارس بكل  (4)
 .مديرية تعليمية

 إعدادهم خالل من المدارس بهذه للتدريس عالية كفاءة ذات بشرية كوادر تنهيل (4)
 راءةوالق والتحدق االستماع) اللغة مهارات في مستواهم ورفع اواكاديميً تربوًيا 
 التربوية بالكفايات خاصة تدريبية برامج حزمة اعداد خالل من، (والكتابة

 تقدمها يالت للدورات التدريبية المادة االستفادة من ، ويمكنواللغة والتخصصية
التربية  لوزارة االلكتروني لرسميا موقعال على متاحة المادة وهذه، أوالً  التعليم مبادرة

 .أوالً  التعليم مبادرةلكتروني لع اال موقال وعلى والتعليم،
م وتنهيله زيادة بها التي لتخصصاتبا والمعلمات المعلمين من االستفادة على العمل  (2)

 .األطفال رياض مرحلة في وخاصة للغاتوالمتميزة  الرسمية بالمدارس للعمل
اضطالع األكاديمية المهنية للمعلمين بالدور المناط بها في اعتماد برامج تدريبية  (1)

 .باالحتياجات التدريبية للعاملين في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات تفي
قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتقديم الدعم الفني للمدارس  (1)

الرسمية والرسمية المتميزة للغات، من خالل توفير تدريبات متخصصة في تطبيق 
 .معايير االعتماد التربوي

رات التدريب والجودة بالدور المناط بهم للمساهمة في تعزيز قدرات المدارس قيام إدا (0)
الرسمية والرسمية المتميزة للغات في تحقيق جودة التعليم وتطبيق معايير الهيئة 

 .     القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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لرياضيات، تقديم دورات تدريبية متخصصة ومكثفة باللغة االنجليزية لمعلمي العلوم وا (2)
الثانوية؛ بحيق تركز هذه الدورات  وخاصة القائمين على تدريس المناهج للمرحلة
 .على مهارات اللغة باإلضافة إلى المحتوى العلمي

ضرورة التوعية الدائمة والمستمرة بمعايير االعتماد التربوي داخل المؤسسات  (2)
وتبني خطة قومية لنشر . التابعة للدارة العامة للمدارس الرسمية للغات تواإلدارا

 .ثقافة االعتماد التربوي بهذه المدارس
تطوير االمكانات المادية للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية : الرابع رو المح

 :وحتي يتم ذلك ينبغي استيفاء التالي، المتميزة للغات

 االداري والعمل التدريس في الحديثة التكنولوجيا دمج في التوسع على العمل (4)
 مدرسة لكل األنترنت خدمات توفير خالل من للغات والمتميزة بالمدارس الرسمية

 .ومتعلم ومعلم لكل مدرسة الكتروني بريد وانشاء
أن يتم ذلك من  كنويم)، للغات متميزة أو رسمية مدرسة بكل لغة معمل تجهيز  (4)

 (التعليمية دعم المشروعات صندوق خالل مشاركة
 االعتماد على للحصول للغات والمتميزة الرسمية المدارس جميع وتنهيل تجهيز (2)

 .التربوي
تفعيل اساليب تدريس غير تقليدية للتدريس في المدارس الرسمية للغات، كنن يتم  (1)

 .تدريس حصص أون الين يقوم عليها معلمين يتم اختيارهم بعناية من قبل الوزارة
دارس الرسمية للغات توظيف امكانات البيئة المحيطة في تطوير الم: المحور الخامس

 والمدارس الرسمية المتميزة للغات
 :ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية 

 والمتميزة الرسمية والمدارس الخاصة المدارس بين المتبادلة واالستفادة الصلة توثيق (4)
 .للغات

ة المدارس الرسمي مع يتناسب ما وتطبيق الدولية رسامدال رباتج من االستفادة (4)
 .للغات

 المشاركة زيادة على األمور وأولياء بالتعليم والمهتمين الشعبية القيادات تشجيع  (2)
 .للغات والمتميزة الرسمية المدارس تطوير في للمساهمة المجتمعية
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االستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطبيق االعتماد التربوي، وتعديلها بما  (1)
 .ية لجمهورية مصر العربيةيتناسب مع الهوية الثقافية واالجتماع

تشجيع التوسع في الحاق المتعلمين بالمدارس الرسمية للغات : المحور السادس
 :ومن الممكن تحقيق ذلك عبر تنفيذ اإلجراءات التالية ،والمدارس الرسمية المتميزة للغات

منح طالب المدارس الرسمية للغات الناجحين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة  (4)
ية العامة، درجات تضاف إلى المجموع الكلي أسوة بدرجات الحافز الرياضي الثانو 

 .المقررة للطالب الحاصلين على بطوالت أو دورات رياضية
تقديم منح لطالب المدارس الرسمية للغات، للدراسة في الجامعات العالمية مثل  (4)

ا بهم الحقً الجامعة األمريكية أو خارج مصر، على حساب الدولة على شرط االستعانة 
  .في تطوير العملية التعليمية او المشاركة في المشاريع القومية
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 ومعايير التميز مؤشرات بين التعليم في الشاملة الجودة  (.611٢) .حسين البيالوى، حسن (6)
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المنعقد في الفترة من  ،التفاعلية التعلم مجتمعات' العربية الشعوب االلكتروني وتحديات التعلم
 .التربوية الدراسات معهد: القاهرة، 6111يوليو  6٢حتى  67

 البحق العلمي في المجاالت(.  6112 ) .فيليب ،اسكاروسو ؛مصطفي عبد السميع ،محمد (01)
 .دار العين للنشر: القاهرة .اإلنسانية

الثانوية في ضوء  األداء الوظيفي للموجه الفني بالمرحلة(. 6116. )مدني، سيد عباس عثمان (11)
، كلية التربية بقنا، رسالة ماجستير، متطلبات االعتماد التربوي دراسة ميدانية بمحافظة قنا

 .جامعة جنوب الوادي
 الهيئة نموذج عناصر توافر مدى"(. 6112) .أحمد الطالع، سليمانو  إبراهيم؛ مدهون، محمدال (16)
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 .614 – 64٢ص  ص، 6112

 قبل التعليم لمؤسسات دليل االعتماد(. 611٢. )واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة (01)
      .الجزء األول، القاهرة. الجامعي

وثيقة معايير ضمان الجودة (. 6114. )واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة (01)
 .صدار الثال،، القاهرةاإل. واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

 أداة المراجعة الخارجية المطورة(. 6112. )واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة (01)
 .، القاهرة6112/6117لمرحلة التعليم األساسي 

الخطة االستراتيجية القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي  (.6117) .وزارة التربية والتعليم   (12)
 .،  القاهرة4044 -4002وعية في التعليمنحو نقلة ن -في مصر

 .،  القاهرة(4041)لسنة ( 421)القرار الوزاري رقم  (.6114.)وزارة التربية والتعليم (17)


