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 التخطيط من أجل التنفيذ: 2الوحدة 

 كيف تقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية 2.2.1
 

 المادة التوجيهية

  دعم قادة المدرسة في إعداد خطة عمل استراتيجية للتخطيط لكيفية
 تنفيذ تجربة إطار الكفاءات الطالبية في المدرسة.

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  التنفيذ في المدرسةبعد تشكيل مجموعة 

  يمكن تطبيق هذا النشاط بعد أن يفهم قادة المدرسة تجربة إطار
الكفاءات الطالبية فهماً تاماً ويكونون مستعدين للتخطيط لتطبيقها في 

 المدرسة.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 قادة المدرسة 
 إطار  القادة/ رؤساء األقسام/ المعلمون المسؤولون عن تطبيق

 الكفاءات الطالبية في المدرسة.

 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 2.2  استراتيجية عملخطة  وضعكيفية 

 2.2.2  استراتيجية عملنموذج خطة 

 2.2.3  استراتيجية  عملمثال لخطة 

 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

  الالزمة إلعداد إرشادات النشاط المذكورة أدناه تحدد الخطوات
 خطة عمل استراتيجية.

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 أوراق المالحظات الالصق 

 سبورة بيضاء وأقالم للسبورة 

  استراتيجية  عملمثال لخطة  2.2.3نسخ ورقية وإلكترونية من 

 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  استراتيجية. عملخطة خطط كيف ستنتهي من النسخة المسّودة من 

  االستراتيجية مع الهيئة  العملخطة شارك النسخة المسّودة من
 التعليمية.

  تنفيذ المدرسة  2.3باستخدام نموذج  باستمرار العملخطة راجع
 لعملية المراجعة.

 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 كيف تقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية 2.2.1

 االستراتيجية ولماذا نحتاجها؟ما هي خطة العمل 

في  اوما حاجتنا لهي خطة العمل رف قادة المدرسة المشاركين ما همن المهم أن يع

تطبيق تجربة إطار الكفاءات الطالبية قبل البدء به. لتعزيز معرفتك به يرجى قراءة 

 المواد التوجيهية التالية ومناقشتها في مجموعات:

 2.2  تيجيةاسترا عملكيفية إنشاء خطة 

 2.2.2  استراتيجية عملنموذج خطة 

 2.2.3  استراتيجية  عملمثال لخطة 
 

، فبذلك تعتبر إطار األهداف الذكيةبها أهداف يوجد  العملخطة إذا كانت عناوين 

خطة العمل هي خطة استراتيجية، أياً كانت األهداف التي تسعى لتحقيقها فيجب أن 

لمزيد من المعلومات حول إطار الهدف الذكي  تكون ضمن إطار األهداف الذكية.

خطط العمل االستراتيجية إلطار  2.2الرجاء االطالع على  المواد اإلرشادية 

 الكفاءات الطالبية

 

 خطة العملمناقشة الخبرة السابقة في  .1

طة خمن المهم أن تتشارك مع مجموعة التنفيذ خبرتك السابقة في إعداد خطط عمل استراتيجية قبل البدء في إعداد 

طط تطوير )مثل خ خطط العملالحالية. القيادة العليا )مثال: مدير المدرسة( قد يكون للمدير خبرة كبيرة في كتابة  العمل

طى )رؤساء األقسام( قليلة وذلك لعدم مشاركتهم في إعداد الخطط من المدرسة( بينما تكون خبرة أعضاء القيادة الوس

قبل. يكون للكثير من قادة المدرسة دوراً في كتابة خطة تطوير المدرسة، لذلك يجب مناقشة هذه ومناقشة مدى فائدتها 

رسة ، وإذا كان للمد خطة العملإلطار الكفاءات الطالبية. يجب مناقشة الهيكل الذي ستكون عليه  خطة العملفي كتابة 

المرفق شرحه أدناه )انظر أيضاً   خطة العملفيمكن استخدامه أو يمكن استخدام نموذج  لخطة العملنموذجاً خاصاً 

 (خطة العملنموذج  2.2.2المداة التوجيهية 

 

 العصف الذهني لألهداف المحددة )تعرف أيضاً بمؤشرات األداء الرئيسية أو األهداف( .2

(، 2.3.1خذت مجموعة التنفيذ في المدرسة استعراض مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية )بمجرد أن وقد ات

خطط العمل  2.2واستراتيجية تحليل الفجوات و / أو زائد وناقص والنشاط دلتا المبينة في المواد اإلرشادية 

 االستراتيجية، فإن الوقت قد حان للبدء في تطوير خطة عمل استراتيجية لمدرستك.

أفكار مختلفة عما يجب تنفيذه ومتى، فإن نشاط "أوراق المالحظات  خطة العملسيجمع مجموعة التنفيذ إعداد 

 الالصقة" التالي هو طريقة فعالة للمقارنة بين األفكار وتحديد األولوية من بينها.

 

 إرشادات نشاط أوراق المالحظات الالصق:

 الالصق.اعط شخص واحد )أو القائد( مجموعة من الورق  .أ

 

األهداف/ األنشطة/ المهام التي يجب تنفيذها لتطبيق إطار الكفاءات الطالبية اطلب من المجموعة التفكير في " .ب

 شّجع كل فرد على مشاركة أفكاره مع الشخص الذي بجانبه. في المدرسة".
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على  واحدة/ أو نشاط أو مهمة واحداطلب من المجموعة مشاركة أكبر قدر من األفكار ولكن اكتب هدف  .ت

 ورقة الصقة واحدة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فكرة واحدة على كل ورقة الصقة.

 
عندما ينتهي األقران من كتابة كل أو معظم األفكار، قم بتوزيع الورق الالصق على سبورة بيضاء، من  .ث

حتى يظهر للمجموعة المتوقع أن يكون هناك أفكار مكررة، قم بإلصاق هذه األفكار مع بعضها البعض 
 األفكار المشتركة بينهم.

 
تحّدث عن كل موضوع بينما تقوم بوضعه على السبورة البيضاء، سيضمن هذا فهم الجميع لكافة المواضيع  .ج

 وفي نفس الوقت اطلب من الفريق كتابة المزيد من األفكار وهم يستمعون لما كتبه زمالئهم.

 

  

 

 

 

 

 

 
 مع بعضها البعض )الورق الالصق(قم بتجميع األهداف المتشابهة 

 
سيحتوي بعض الورق الالصق على أهداف كبيرة، والبعض اآلخر سيحتوي على مهام محددة يجب تنفيذها،  .ح

انظر الخطوة الثالثة أدناه لمعرفة الفرق بين  ما كانت هدفاً أو مهمة؟لذلك فكر جيداً في كل فكرة موجودة إذا 
 األهداف المحددة والمهام. قم في الوقت الحالي بترتيب كل مهمة تحت عمود الهدف التابعة له.

ترتيب أفكارهم في تسلسل زمني: ما األهداف التي يجب التركيز عليها أوالً؟ ما الخطوة  مجموعةاطلب من ال .خ
الورق الالصق على السبورة البيضاء حسب ترتيبه الصحيح. يمكن مناقشة  التالية؟ اطلب من الفريق تحريك

 تحديد الموعد النهائي لالنتهاء من تحقيق األهداف بينما يرتب الفريق األهداف على السبورة.
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  رتب األهداف )على الورق الالصق( في ترتيب زمني

 
 تحويل األهداف المحددة إلى مهام .3

عندما يتم االتفاق على تحديد أولوية جميع األهداف، يمكن أن يبدأ الفريق بتحديد المهام المحددة لتطبيق الهدف األول. يجب 
أن تكون المهام عبارة عن أنشطة قابلة للقياس وقابلة للتحقيق ويمكن إدارتها بسهولة ويمكن للقادة والمعلمين تنفيذها. على 

 سبيل المثال: 
 
 

 إذا كان الهدف المحدد هو: تكون المهام هي:إذاً، قد 

  البحث عن كيفية تضمين المدارس األخرى
 للكفاءات في التخطيط الدرسي.

  عصفالعقد اجتماع مع معلمي القسم لعمل نشاط 
ذهني للتفكير في الطرق المختلفة التي يمكن ال

 تطبيقها لتضمين الكفاءات في التخطيط الدرسي.
 

الدرسي لتضمين معايير إطار تغيير نماذج التخطيط 
 الكفاءات الطالبية الكفاءات والقيم

 
 

 تحديد المخرجات المتوقعة .4
يجب أن يحدد الفريق ما هي المخرجات المتوقعة من كل هدف محقق. قد يكون أحد المخرجات المتوقعة عبارة 

للهيئة التعليمية لتعريف المعلمين عن ملف )مثال: نموذج لمطابقة منهاج الرياضيات(، أو اجتماع )مثال: اجتماع 
بإطار الكفاءات الطالبية( أو نشاط )مثال: تعريف أولياء األمور بإطار الكفاءات الطالبية(. على سبيل المثال، إذا 
كان الهدف المحدد هو تغيير نماذج التخطيط الدرسي لتضمين كفاءات إطار الكفاءات الطالبية، فسيكون المخرج 

 حدثة لنموذج التخطيط الدرسي.المتوقع هو نسخة م
 

 توزيع المهام على أعضاء الفريق .5
يجب توزيع كل مهمة على أحد أعضاء الفريق، عند توزيع المهام، يجب األخذ بعين االعتبار مهام كل فرد في 

 المدرسة، ونقاط القوة وعبء العمل عليه.
 
 

 تحديد تاريخ نهائي لكل مهمة .6
 ليتم إنجازها به.يجب تحديد تاريخ واقعي لكل مهمة 

 
 تحديد/تقييم الخطوات التالية .7
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من تسجيل كيفية تقييم الهدف المحدد أو المهمة. على سبيل المثال، إذا كان  خطة العمليّمكنكم العمود األخير من 
لتالية فيكون التقييم/ الخطوات اتغيير نماذج التخطيط الدرسي لتتضمن إطار الكفاءات الطالبية، الهدف المحدد هو 

 .مراجعة نماذج التخطيط الدرسي الجديدة كل فصل دراسي
 

 على كل هدف محدد 7إلى  4إعادة تطبيق الخطوات من  .8
على كل هدف محدد، يمكن أن يقوم بعض  7إلى  4، قم بإعادة تطبيق الخطوات من خطة العمللالنتهاء من 

 كل المجموعة في تاريخ معين.أعضاء المجموعة بتنفيذ هذه الخطوة ومن ثم مشاركة النسخة المسّودة مع 
 

 مراجعة وتدقيق الخطة اإلجرائية .9
ومراجعتها وذلك عندما يتم االنتهاء من كتابة  خطة العمليجب أن يقوم الفريق بالتحقق من النسخة المسودة من 

األهداف المحددة )متضمنة المهام، والمخرجات المتوقعة، والمسؤول عن التنفيذ، والتاريخ المحدد، 
وخصوصاً التواريخ النهائية للتسليم واقعية بالنسبة  خطة العملوالتقييم/الخطوات التالية(. يجب أن تكون 

 خطة العملمستمرة طوال الوقت ويجب االنتباه إلى أن الهدف من هذه  ة العملخطلمدرستكم، فيجب أن تكون 
الخاصة بكم باستمرار ويجب أيضاً  خطة العملهو تطبيق إطار الكفاءات الطالبية في مدرستكم، فيجب مراجعة 

لخاصة بكم ا لعملخطة اتحديثها باستمرار، فيتم اإلضافة عليها وتغيير التاريخ النهائي. تعتبر هذه عالمة على أن 
 هي خطة موجهة.

 
 الخاتمة

الفعالة بشكل مستمر فيتم اإلضافة لها وتغيير  خطة العملباستمرار، فيجب تحديث  خطة العمليجب مراجعة 
الخاصة بكم موّجهة. يرجى االطالع  خطة العملالمواعد النهائية لالنتهاء من المهام وتعد هذه عالمة على أن 

تنفيذ المدرسة لعملية المراجعة وذلك للحصول على إرشادات ونصائح أكثر لعملية  2.3على المادة التوجيهية 
 المراجعة.
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1 

مناقشة الخبرة 
السابقة في خطط 

العمل

2

العصف الذهني 
لألهداف المحددة

3 

تحويل األهداف 
المحددة إلى مهام

4

تحديد المخرجات 
المتوقعة

5

توزيع المهام على 
أعضاء الفريق

6

ي تحديد تاريخ نهائ
لكل مهمة

7

تقييم /تحديد
الخطوات التالية

8

إعادة تطبيق 
-4الخطوات من 

على كل هدف7

9

مراجعة وتدقيق 
خطة العمل

إعداد خطة 

 عمل

 استراتيجية

 


