ورشة العمل اإللقيمممة
حول مؤشرات هدف التنممة المستدامة الرابع “التعيمم”

رؤية مجهورية مصر العربية 2030
(شرم الشيخ 19-15 ،نيسان/أبريل )2019

We cannot change the past,
but we can reshape the future

تشتمل أهداف التنمية المستدامة على  17هدف و  169غاية

استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030

5

تستهدف الرؤمة االستراتمجمة ليتعيمم حتى عام  2030إتاحة التعيمم والتدرمب ليجممع بجودة عالمة دون التمممز ،وفي
إطار نظام مؤسسي ،وكفء وعادل ،ومستدام ،ومرن .وأن مكون مرتكزا عيى المتعيم والمتدرب القادر عيى التفكمر
والمتمكن فنما وتقنما وتكنولوجما ،وأن مساهم أمضا في بناء الشخصمة المتكامية وإطالق إمكانماتها إلى ألقصى مدى
لمواطن معتز بذاته ،ومستنمر ،ومبدع ،ومسئول ،ولقابل ليتعددمة ،محترم االختالف ،وفخور بتارمخ بالده ،وشغوف

ببناء مستقبيها ولقادر عيى التعامل تنافسما مع الكمانات اإللقيمممة والعالممة
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أوجـــــه التشابـــك بين محور التعليــــم والتــــدريب ()SDS
وهدف التنميــــة المستدامـــــة الهـــدف الرابع ()SDGS
التعليم والتدريب والمعرفة واالبتكار والبحث العلمي
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http://sdsegypt2030.com

يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي ( )SDSبحلول عام :2030

تحسمن جودة نظام التعيمم بما متوافق مع النظم العالممة التعيمم العام األساسي (لقبل الجامعي):
• تفعمل لقواعـد الجـودة واالعتمـاد المســامــرة ليمعـاممــر العـالممـــة
• تمكـمن المتعيـم مـن متطيبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــرمـن
• التنممة المهنمة الشامية والمستدامة المخططة ليمعيممن
التطورات العالممة والتحددم المعيومداتي مدع مراعداة سدن المدتعيّم
• تطومر المناهج بجممع عناصرها بما متناسب مع
ّ
واحتماجاته البمولوجمة والنفسمة ،بحم تكون المناهج متكامية وتُسهم في بناء شخصمته
• تطددددددومر البنمددددددة التنظمممددددددة ليددددددوزارة والمدددددددمرمات واإلدارات التعيمممددددددة والمدددددددار  ،بمددددددا محقددددددق تحسددددددمن
الخدمة التعيمممة المق ّدمة
• التوصل إلى الصمغ التكنولوجمة األكثر فعالمة ،في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بمن الطالب والمعيممن
• توفمر بنمة تحتمة لقومة داعمة ليتعيّم (معامل – مكتبات – اتصال باإلنترنت – مرافق لممارسة األنشطة ،وخالفه)
• تطددومر منظومددة التقمددمم والتقددومم فددي ضددوء أهددداف التعيددمم وأهددداف المددادة العيممددة ،والتركمددز عيددى التقدومم الشددامل
(معرفما – مهارما – وجدانما) دون التركمز عيى التقممم التحصميي فقط
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يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي ( )SDSبحلول عام :2030
تحسمن جودة التعيمم الفني والتدرمب:
• تفعمل لقواعـد االعتمـاد والجـودة المسـامرة ليمعـاممر العـالممـة
• تمكـمن المتعيـم والمتدرب مـن متطيبـات ومهـارات سوق العمل
• التنممة المهنمة الشامية والمستدامة المخططة ليمعيممن والمدربمن
• التطومر المستمر ليخطط والبرامج الدراسمة والتدرمبمة
• تطومر منظومة تعيمم (مهني وفني وتدرمب) ،متكامية ومتطورة ،وفقا الحتماجات خطط التنممة وسوق العمل
• توفـمر المدار ومراكز التدرمب الجاذبة بمـا مزمد الرغبة في االلتحاق ومحقق االنضباط
• تحقمق الربط الفعال ليمدار ومراكز التدرمب وفقا إلى التركمبة السكانمة واألنشطة االلقتصادمة
• تحسمن النظرة المجتمعمة ليتعيمم الفني والمهني بالمشاركة الفعالة مع المجتمع
• تفعمل العاللقة الدمناممكمة بمن مخرجات التعيمم ومتطيبات سوق العمل
• تحسمن وضع مصر في المؤشرات العالممة ليتعيمم الفني والتدرمب
9

يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي ( )SDSبحلول عام :2030
إتاحة التعيمم ليجممع دون تمممز التعيمم العام األساسي (لقبل الجامعي):

• توفمر االحتماجات الدراسمة الالزمدة لكدل مرحيدة تعيمممدة بمدا مُراعدي التفداوت فدي االحتمدا عيدى المسدتوى المحيدي
(المدمرمات واإلدارات التعيمممة)
• تحجمم ظاهرة التسرب في مراحل التعيمم المختيفة
• توفمر بمئة شامية داعمة لدمج ذوي اإلعالقة البسدمطة بمددار التعيدمم لقبدل الجدامعي وتطدومر جدودة مددار التربمدة
الخاصة بالمتعيممن ذوي اإلعالقة الحادة والمتع ّددة
• تزومددد المتعيمددمن الموهددوبمن والفددائقمن بتعيددمم عددال فددي جودتدده النوعمددة فددي مجدداالت المعرفددة والمهددارات المتق ّدمددة
بجممع مراحل التعيمم لقبل الجامعي
• توفمر خدمة تعيمممة متممّزة مو ّجهة ليمناطق المحرومة واألكثر احتماجا
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يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي ( )SDSبحلول عام :2030
تحسمن تنافسمة نظم ومخرجات التعيمم العام األساسي (لقبل الجامعي) ،والتعيمم الفني والتدرمب:
• تحسمن مؤشرات التعيمم في تقارمر التنافسمة الدولمة
• تفعمل العاللقة الدمناممكمة بمن مخرجات التعيمم ومتطيبات سوق العمل

• تحسمن مستوى تعيّم العيوم والرماضمات ومهارات التواصل وتوظمف التكنولوجما لتُصبح منافسة دولما
• توفمر بنمة أساسمة لقومة بالمدار

متكافئة لجممع المتعيّممن

11

(تشدمل المعامدل والمكتبدات والمالعدب والمرافدق وخالفده) تتدمح فدرص تعيمممدة

األنشطة التوعوية بالغايات السبع  -الهدف الرابع التعليم
➢ حمالت توعمة بأهممة االلتحاق بالتعيمم في الصغر بأجهزة اإلعالم والصفحة االلكترونمة بمولقع الوزارة
➢ إعداد لقوافل تنومرمة وتوعومة تحت شعار (هما نتعيم معا)
➢ عقد عدة ندوات وسممنارات ولقاءات مع األهالى ليتوعمة الصحمة والبدنمة والنفسمة
➢ تأجمر لوحات مضمئة بالشوارع الرئمسمة وتصممم مجموعة لوحات عيى جدران المدار

ومراكز الشباب

➢ تصممم وتدشمن مجموعة برامج تعيمممة وصحمة وتوعومة حول المهارات الحماتمة( ،وحدة دراسمة في كتاب مدرسي أو دلمل مستقل
موزع عيى المدار

متضمن أنشطة التفكمر وحل المشكالت والقدرة عيى اتخاذ القرار والحوار

➢ تخصمص موم سنوى ليقضاء عيى التسرب تحت شعار "التعيمم أسيوب حماة"
➢ القمام بحمية وطنمة لزمادة الوعي المجتمعي حول ضرورة إلحاق األطفال بدور رماض األطفال
➢ القمام بأنشطة موجهة لألطفال فى األندمة ولقصور الثقافة ومراكز رعامة الطفولة ومؤسسات المجتمع المحيى ودور العبادة

➢ عقد مسابقات في المجاالت العيممة والفنمة واألدبمة واالجتماعمة ليكشف عن المواهب وتخصمص ومكافآت لحفزهم عيى المزمد من
البح واالكتشاف واإلبداع
والعدمد من األنشطة التوعومة المختيفة ........

وقد قامت الوزارة بالعديد من الجهود والخطوات الملموسة لتحقيق أهداف
رؤية مصر  2030وأهداف التنمية المستدامة منها على سبيل المثال :
➢ افتتددان نوعمددات جدمدددة مددن المدددار العامددة والفنمددة
(المدددددار المصددددرمة المابانمددددة ،المدددددار الدولمددددة
الرسممة ،المدار التكنولوجمة التطبمقمة...... ،
➢ تطددومر منظومددة التعيددمم بمرحيتددى رمدداض األطف دال،
وتطدددومر منظومدددة التعيدددمم ليمرحيدددة الثانومدددة العامدددة
 Edu 2.0واسددتخدام التطبمقددات التكنولوجمددة الحدمثددة
وإجراء التقمممات الكترونما وإتاحدة المحتدوى العيمدي
المختيف والمتان عيى بنك المعرفة المصرى Ekb
➢ إجدددراء التددددرمبات المختيفدددة عيدددى مسدددتوى المدمرمدددة
واإلدارة والمدرسة عيى منظومة التطومر بالكامل

تسخير قوة البيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة

محتا صانعو القرار إلى بمانات وإحصداءات دلقمقدة وفدى الولقدت المناسدب ومصدنفة تفصدميما بمدا فمده الكفامدة وذات
صية وممكن الحصول عيمها بمسر ومسهل استخدامها........
* تقرمر أهداف التنممة المستدامة  2017ص 14
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تسخير قوة البيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة

نظرة عامة عيى

منظومة الخدمات االلكترونمة لوزارة التربمة والتعيمم والتعيمم الفنى

تجربة وزارة التربية والتعليم المصرية واستخدامات البيانات الضخمة
ملحض دورة تجميع البيانات

انتاج النشرات السنوية وكتاب االحصاء السنوى
واإلحصاءات والمؤشرات لدعم متخذى القرار

وتوفير البيانات لجميع الجهات الداخلية والخارجية
ظهور نسخة اإلحصاء االستقرارى للعام مع إستمرار إتاحة التحديث على النظام التفصيليى ً
أوال بلول

رؤية مصر  2030على

تقوم وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل طالبها وأقسام االحصاء
اإلدارات والمديريات تسجل اإلداريين والمعلمين الكترونيا

يتم استخراج التقارير من النظام لمراجعتها واعتماد صحتها
من المدرسة وإعتمادها الكترونيا من االدارة واالحتفاظ
بنسخة معتمدة باإلدارة وتقوم الوحدة بطباعة التقارير

يتم تدقيق البيانات على قاعدة البيانات
المركزية وذلك بعد اكتمال إعتماد صحة
البيانات لجميع المدرس الكترونيا

تجربة وزارة التربية والتعليم المصرية واستخدامات البيانات الضخمة

منظومة قواعد البيانات المركزية

تجربة وزارة التربية والتعليم المصرية واستخدامات البيانات الضخمة

الخدمات االلكترونية التي قدمت اعتمادا ً على منظومة قواعد البيانات المركزية
اإلحصاء االستقرارى والمؤشرات التعليمية
نظام إدارة كادر المعلم ( التسكين و الترقى )

منظومة أعمال إمتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية
منظومة أعمال إمتحانات أبناؤنــــا فى الخارج
خدمــــــات جماهيـــريـــــــة
خدمـــــــات لجهــــــات خارجيـــــــة

تجربة وزارة التربية والتعليم المصرية واستخدامات البيانات الضخمة

الخدمات الجماهيرية
دليل المدارس المصرية

التقدم لمدارس المتفوقين

التقدم للصف األول اإلبتدائى

متابعة ولى ألمر لغياب ابنائهم بالمرحلة الثانوية

تــــــواصل معنـــا

الملف االلكترونى للعاملين بالحقل التعليمى

خــدمة متابعة ولى األمر لطلب النـقل الكترونيا ً

ميكنة أعمال امتحانات الشهادة اإلعدادية

البوابات االلكترونية للمديريات والمدارس

المشاركة المجتمعية – استطالع الرأى

المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

التقدم لشغل الوظائف القيادية

www.emis.gov.eg

البيانات االحصائية والمؤشرات التعليمية
✓ مدارس فصول وتالميذ

✓ االستيعاب الصافى واالجمالى ✓ معدل إتمام المرحلة

✓ الفترات الدراسية

✓ القيد الصافى واالجمالى

✓ نسبة النجاح

✓ المستجد والباقى

✓ التسرب

✓ نصيب المدرس من التالميذ

✓ الحضر و الريف

✓ كثافة الفصل

✓ نسبة المدرسين إلى اإلداريين

✓ التربية الخاصة

✓ معدل االنتقال

✓ نسبة المدرسين التربويين

✓ اإلداريين بالمدارس

✓ نسبة قيد البنات

✓ المدرسين مؤهالت
✓ المدرسين وظائف
✓ نتائج اإلمتحانات

✓ الباب األول :التطور خمس سنوات بالمراحل التعليمية المختلفة

✓ الباب الثانى :المدارس والفصول والتالميذ
✓ الباب الثالث  :نتائج االمتحانات للشهادات العامة

❑ كتاب االحصاء السنوى

✓ الباب الرابع :المدرسين واالداريين بالمدارس

❑ ملخص اإلحصاء للتعليم قبل الجامعى

✓ الباب الخامس  :المؤشرات التربوية

البيانات اإل حصائية والمؤشرات التعليمية باستخدام نظم التحليل االلكترونية الحديثة BI

