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     لعب التعـلـیـــم  دورا مركـزیـا فـي بـنـاء نھضـة األردن الحدیـثـة و االرتـقاء

باإلنسان األردني وقدراتـه وتعزیـزالوعي الوطني ودعم االقتصاد ورفده بالطاقـة

البشـریـة المدربـة . إال أن المرحـلــة المقـبـلـة تتطلــب إصالح التعلـیـم واالرتقـاء

بمستویات التعلیم الـمـدرسي بجمـیـع مراحلـه ســواء الـمـرحـلـة التأسیسـیـة قـبــل

الثانویة أو الثانویـة أوالجامعیة . مما یسـتـدعـي إعـادة النظر في المناهج التعلیمیة

والمناهـج الجامـعـیـة واألخـذ بالتقنـیـات الحدیـثـة المساعـدة وتعدیل التخصصـات

الجامـعــیـة لـتـواكـب متطلــبـات الـبـالد وحاجاتھـا ولمواكبة التنافس الشدید علـى

الخبرات والمعارف والمھن الجدیدة المطلوبـة فـي دول اإلقلیم العربي المستـوردة

للعمالة المدربة . 

     والتخطـیـط  لرفع كـفـاءة التعلیم ، لیتمكن من استیعاب ما یستجد من معارف

حدیثة وتلبیة احتیاجات المستقبل ، األمر الذي اصبح تحدیا ملحا لمؤسسات التعلیم

كما للمجتمع .

     فال بد من رفع كفاءة النـظام التـربـوي فـــي جـمـیـع مراحـلـه والتركیـز على

تدریس العلوم وتطبیقاتھا الحدیثة والتكنولوجیا المعرفیة واالرتقاء بالتعلیم المھنـي

في كافـــة االختصاصات حتى یقوم التعلیم الثانوي بتھیئة الخریجین  لسوق العمل

إضافة إلى إعدادهم   للمرحلة الجامعیة . 

     فالتعلیم استثمار ویـجـب أن نضـمـن أفـضـل النتائـج الستثمـارنـا الوطني في

إعداد اإلنسان وإحداث نقلة نوعـیـة فـي المجتمع عن طریق التعلیم . ویتطلب ذلك

التعـلـيــم

٤٣



حزب التيار الوطني
حزب الـتيــــــار الـوطـنــــــي

تطـویـر البـنـى األساسـیـة للتعلـیــم وتطویــر آلـیـات التعلـیــم ونوعـیـتـه ومراجعـة

أهدافه لتواكب المرحلة القادمة . وتحسـیـن بیـئـة التعـلـیــم ، بتوفـیـر المكان المالئم

والبیـئـة المشجـعـة عـلـى التعلـیــم والتـفـاعــل العلـمـي وتوفـیــر اإلدارة الراشـدة ، 

واالستخدام المثـل للـمـوارد ، والتـشـریـعــات المـنـاسـبـة ، والمناخ الدیموقـراطــي

الحر ، الذي یساعد على التفاعل ، وتلقي المعرفة . 

وال بد من تطویـر أدوات إیـصـال العـلـم للطلـبـة عن طریق االختیار والتاهیـل     

العلمي والتربوي الجـیـد لھـیـئـات التدریس ، وتحسـیـن أحوال المعلمین المادیة . 

وتطـویـر المناهج باستمرار وانتھـاج أسالیب تعلیم وبحـث تقــوم على تعمیق القدرة

على الفھم والبـحـث العلـمي ومشـاركـة الطلـبـة فـي الوصول إلى المعرفة وانتاجھا 

واستخالص النتائج . وتشجیع التمیز واالتقان والمبادرة ، وثقافة الحوار خدمة للعلم

والحقیقة . 

والبـد مـن تطویــر المرافـق البحثـیـة التـي تخـدم العملیة التعلیمة في المستـوى     

الجامـعـي ، مـن مكتـبـات ومختـبـرات وأدوات للبـحـث الـعـلمـي ومراجــع علمـیـة

ومـعـدات وتبـادل الخـبـرات مع جھات عربـیـة ودولیة . والنظر للتخطیط التعلیمـي

والعــلـمي كعمـلـیـة مستـمـرة تواكـب المراحل واالحتیـاجـات المتغـیـرة للشعوب . 

والعـمل على  إنشاء مراكز متخصـصـة تعـنـى فـي بحوث تطویر  مجـاالت التعلیم

المختلفة ، مھمتـھـا االستعـانة  بأصـحاب الخـبـرات  العلمیة والتعلیمیة واألكادیمیـة

في األردن ومن الـخـارج واالطـالع عـلـى تـجارب األمـم  األخــرى الـتـي حقـقـت

نقلة نوعیة في بنــى التعلیم وأسالیبه . واإلفادة من تجاربھا .  
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     ویتطـلـب ذلك إحـداث مراجـعـة شامـلة ، لتحـدیـد حاجات األردن والمنطـقــة 

مـن الخبرات المؤهلة ووقــف التخصصات الفائضة عن الحاجة وإعادة النظر فـي

كلیات المجتمع وتحویلھا إلى كلیات مھنیة  . 

     ویدعـــو التـیـار الوطـني إلى التركـیــز علــى العلـوم التطبیقیة ، وتكنولوجیـا 

المعرفة في مناهج  التعلیم . واالنتـقـال من التلقین والحفظ إلى تعمیـق القدرة علـى

الفھم وإنتاج المعرفة واستخالص النتائج والبحث عن المعلومة . 

     وتطویر التعلیم الثانوي ، وتكثـیـف االهـتـمـام بالعـلـوم والریاضیــات واللغات 

والنظر للمرحلة الثانویة بجمیع سنواتھا   كوحدة قیاس لقدرات الطلبة وعـدم قصر

ذلك على اختبار الثانویة العامة  .

وكذلــك االهتـمـام  باللـغـة العربیـة وتیسیــر تعلیمھـا واختیار المفید من الموروث

الحضاري والفكري . 

كما یدعو التیار الوطني إلى تأكـیـد مـعـانـي الحریــة والدیمقراطیـة والكرامـة     

اإلنسانیة لدى الطلبة والتركیز على الجانب األخالقي واإلنساني ، وترسیـخ مبادئ

الـمـواطـنـة وثقـافـــة الـحـوار واإلیـثـار وتحـمـل المسؤولیة ورعـایــة الـمـواهـب

واإلبداع واعتبارهما أساس المنافسة والتقدم اإلنساني . 

كما یدعــو التـیـار الوطـنـي إلى تطبـیـق احــدث األســس فــي اعتـمـاد الجامعـات
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وقیاس مستوى الجامعـات ومعاهـدهـا بنتائـج العملـیـة التعلیمیـة ومخرجاتھا في كل

جامعة.

     وتنظـیـم القـبـول فـي الجامعـات عـن طـریـق معھـد وطني متخصص ومستقل

بإشـــراف وزارة التـعـلـیـم الـعـالـــي مھـمـتـه تنظـیـم امتحانـات قـبـول دوریة وفق 

االختصاصات بالتعاون مع الجامعات  .

كما یدعو التیار إلى ضمان االستقالل اإلداري والعلمي والمالي  للجامعات وتقدیـــم

العون المالي الالزم لھا . 

التعلـیـم بـوابـة المستقـبــل ، ومرتـقـى الشـعـوب أفـــرادا وجمـاعــات ولھذا ال      

بد أن یــكــون عـلــى رأس أولویاتـنــا الوطنیة ، وان توفر له اإلمكانات الضروریة

لیؤدي دوره بكفاءة وفاعلیة .
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