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 والتعلم التعليم سياسات
 لبرنامج االقتصاد المنزلي

 

 :مقدمة
ٌتبنى البرنامج سٌاسات تعلٌمٌة محددة وفعالة لتحقٌق أهداف البرنامج التعلٌمً ونواتج التعلم المستهدفة  

 لضمان جودة العملٌة التعلٌمٌة، وكذلك لتحقٌق رسالته وهً:

التغذٌة وعلوم  –)المالبس والنسٌج  المنزلً االقتصاد مجال فً ومهنٌا   علمٌا   مإهل متمٌز معلم " إعداد

 البحث مجالً فً الرٌادة وتحقٌق العمل سوق فً المنافسة ًقادر عل إدارة السكن والمإسسات( –األطعمة 

 المجتمعٌة". والخدمة العلمً

 :محاور أساسٌة ثالث فً للبرنامج والتعلم التعلٌم ت سٌاسا وتتلخص 

 والتعلم: التعليم سياسات أوال: محاور

 والتعلم التعليم بيئة: األول المحور

 الّتعليم: مفهوم 

 عملٌة وهً المتعلّم، ذهن إلى المعلّم ذهن من والمعلومات والمعارف الخبرات فٌها تنتقل تفاعلٌة عملٌة هً

 محدد. وقت ٌربطه ال والّتعلٌم للمتعلم. مباشرة هذه المعلومات إٌصال هدفها

 الّتعلّم: مفهوم 

 ما، عمل أداء خاللها من فٌستطٌع والمعرفة، والخبرات المعلومات لكسب الفرد به ٌقوم شخصً سلوك هو

 خالل من المعلومات تحقق الّتً المناسبة األدوات عن البحث طرٌق عن وذلك الّتعلُم هدفه هو هنا فالمتعلّم

 الّتعلُم إنّ  القول ٌُمكن أي الّتعلٌمٌة، األدوات من وغٌرها والّتدرٌب والكتب، واإلنترنت، والمعاهد، المدارس،

 الّتعلٌم. بعملٌة وطٌدة عالقة له

 :والتً ٌمكن تلخٌصها فً النقاط اآلتٌة والتعلم التعلٌم بٌئة كفاءة تطوٌر وزٌادة حٌث ٌتم

 :خالل من وذلك والهيئة المعاونة التدريس هيئة تطوير أداء أعضاء .1

 ونشر العلمٌة والمإتمرات الندوات فً للمشاركة ودعمهم بتشجٌعهم التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات تنمٌة •

 التدرٌس هٌئات مع بالمشاركة المعاونة للهٌئة والدكتوراه الماجستٌر رسائل على واإلشراف األبحاث

 .التعلٌمٌة العملٌة على إٌجابً آثر من له لما المصرٌة بالجامعات
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 تطوٌرا   بتطوٌر المعامل التدرٌسٌة بمهامهم للقٌام التدرٌس هٌئة ألعضاء المناسبة والبٌئة توفٌر اإلمكانٌات •

 .جٌدا  

 .التعلٌمٌة العملٌة فً الحدٌثة التكنولوجٌا واستخدام الدراسٌة المناهج لتطوٌر المطلوب الدعم تقدٌم •

 و الطالب أبحاث فً اإللكترونً االتصال ووسائل المكتبٌة المعلومات على الحصول وسائل توفٌر •

 الهٌئات

 .التدرٌسٌة

  :خالل من وذلك المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء ودعم اختيار معايير تحديد. 2

 العلٌا الدراسات خطط وضع وكذلك التدرٌس هٌئة أعضاء نسب الستكمال المستقبلٌة الخطط وضع   •

على  للحصول ومعنوٌا مالٌا ودعمهم بتشجٌعهم التدرٌس هٌئة أعضاء فً النقص سد لمحاولة للهٌئة المعاونة

تحقٌق  ضمان وكذلك معاٌٌر الجودة تقرها التً للنسب طبقا الكافً العدد وجود ٌضمن بما العلمٌة الدرجات

 .المختلفة العلمٌة األجٌال بٌن المطلوب التواصل

 :خالل من وذلك التعلم و مصادر التعليم تطوير .3

 ووسائل التعلٌم المعامل وتحدٌث البرنامج لدعم وتقنٌة ومادٌة بشرٌة موارد من ٌلزم ما كل تخصٌص 

 التعلٌمٌة. العملٌة فً كفاءة أعلى لتحقٌق والمكتبة والمدرجات الدراسٌة والقاعات المختلفة

 :التعليمي للبرنامج المستمر التطوير: الثاني المحور

 الطالب ومهارات قدرات لتنمٌة كبٌرة أهمٌة ُتحتم والمتنوعة والمستمرة المتنامٌة العمل سوق ان متطلبات

المحور  هذا وٌرتكز التعلٌمً للبرنامج المستمر التطوٌر خالل من وذلك العامة المهارات وكذلك األكادٌمٌة

 :اآلتً فً تلخٌصها ٌمكن فرعٌة مجموعة محاور على

 :خالل من وذلك والتعلم التعليم في حديثة أنماط على االعتماد .1 

 بتحصٌل القٌام على الطالب قدرات لتنمٌة وحدٌثة متنوعة تعلٌمٌة سٌاسات توفٌر على الحرص 

 .المختلفة والمهارات المعارف

 الهجٌن والتعلٌم بعد عن اإللكترونً التعلٌم تطبٌق. 

 :خالل من وذلك العمل سوق بمتطلبات التعليمي البرنامج ربط .2

 .العمل سوق احتٌاجات لٌغطً التعلٌمً باستمرار وتطوٌر البرنامج االلتزام •

 العمل سوق لمتطلبات الحدٌثة التطورات مع تتواكب جدٌدة ووسائل أنماط استحداث 
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  مشاركة اصحاب العمل فى المهارات والمتطلبات الواجب توافرها فى خرٌج االقتصاد المنزلى لمواكبة

 سوق العمل.

 :التقويم المستمر: الثالث المحور

 االجراءات والقرارات كافة واتخاذ التعلٌمٌة العملٌة جوانب لجمٌع الشامل التقوٌم باستمرار االلتزام

 خالل: من ذلك وٌتم القصور واالخطاء لعالج التصحٌحٌة

 تقرٌر البرنامج. -

 تقارٌر المقررات الدراسٌة ومقترحات التحسٌن. - 

 تحلٌل الورقة االمتحانٌة. -

 استطالع آراء الطالب حول جودة البرنامج. -

 المقررات الدراسٌة واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة.استطالع آراء الطالب فً  -

 - نهائً اختبار تحرٌري –اختبار عملً نهائى  –اختبار شفهى : )   طرق التقييم المستخدمة في البرنامج

تقٌٌم التدرٌب المٌدانً للفرقة  - سنة لاختبار أعما –أعمال فصلٌة  -تقٌٌم مستمر  –تقٌٌم البحوث والتقارٌر 

 .( تقٌٌم المشروع الفنً لطالب الفرقة الرابعة –الثالثة والرابعة 

 قويم:تالممارسات العادلة والمساواة بين الطالب في ال

 .تشكٌل لجان تصحٌح الورقة االمتحانٌة معتمدة ٌشترك فٌها ثالثة من أعضاء هٌئة التدرٌس 

 االمتحانات نتائج من التظلم آلٌة. 

 كاملة ومصداقٌة بشفافٌة منها والتحقق الطالب مشاكل جمٌع للتعبٌر عن الشكاوى آلٌة. 

 والتعلم: التعليم ثانيا: أنماط

تطوٌر  الى باإلضافة التفاعلً والتعلم الذاتً التعلم سٌاسة مثل استراتٌجٌات متنوعة للتعلٌم والتعلم تحدٌد تم

 المتعلم قادرا تجعل والتًالمشكالت،  حل على واالعتماد الذهنً العصف استخدام خالل من المباشر التعلٌم

 المتعلم على التركٌز ٌتحقق بحٌث مستقال تفكٌرا منطقٌا والتفكٌر واسترجاعها المعلومات معالجة على

 من له بما والمنفذ المخطط أنه فً ٌتحدد فدوره التدرٌس هٌئة أما عضو للبرنامج، األساسً المنتج باعتباره

 والدروس للمحاضرات المحدد الزمن خالل من تحقٌق أهدافه على تعٌنه ومهارات وأكادٌمٌة علمٌة خبرات

 :اآلتٌة والتعلم التعلٌم سٌاسات انواع خالل من ذلك وٌتم المكتبٌة والساعات والتدرٌبٌة والعلمٌة العملٌة
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 أو السبورة استخدام خالل من سواء المعلومات بإلقاء المعلم قٌام على تعتمد سٌاسةهً  :المحاضرة .1

 الطالب فٌه ٌقوم الذي الوقت وفً األحٌان بعض فً بعد التعلٌم عن برامج أحد استخدام خالل من

 المعلم من ما تنتهً وعادة المالحظات البسٌطة بعض ٌدونون وقد حدٌثه إلى بهدوء باالستماع

 أسئلة(. )أي بعبارة

 داخل أكثر أو طرفٌن بٌن لفظً بتفاعل تسمح حٌث اللفظٌة السٌاسات من تعتبر والحوار: المناقشة  .2

 وتوجٌههم( المعلم اشراف تحت أنفسهم الطالب عدد من بٌن -والمعلم  الطالب المحاضرة )بٌن

 .العلمٌة للمادة أعمق فهم للطالب تتٌح وبذلك

 ٌمكن االفكار من قائمة انتاج اجل من خاصة طبٌعة ذو ابداعً مإتمر هو الذهني: العصف .3

 .لها حل تكوٌن الى ثم تإدى ومن المشكلة بلورة الى تقود كمفاتٌح استخدامها

 داخل المتعلمٌن بٌن اإلٌجابً التعاون على تقوم تدرٌس سٌاسة هً التعاوني )التفاعلي(: التعلم .4

 للمتعلمٌن تتاح وبذلك االخرٌن وٌتؤثر بآراء ٌإثر نشط كعضو متعلم كل ٌظهر حٌث المجموعة

 ما. بنشاط أو القٌام ما مشكلة لحل الرأي وابداء للمناقشة كبٌرة مساحة

هً استراتٌجٌة تتمركز حول المتعلم، وتتٌح لكل متعلم أن ٌتعلم بدافع من ذاته وانطالقا  :الذاتي التعلم .5

من قدراته ومٌوله واستعداداته وفى الوقت الذى ٌناسبه، ومن ثم ٌصبح المتعلم مسئول عن تعلمه 

ستوى تمكنه من المعارف واالتجاهات والمهارات المقصود تنمٌتها واكتسابها وكذلك مسإول وعن م

 عن تقٌٌم ذاته.

 المإسسات انتهجت فقد المصرٌة الدولة وأهداف سٌاسات مع توافقا: الهجين والتعليم بعد عن التعليم .6

 .المحٌطة الظروف مع والتً تتالءم الهجٌن والتعلٌم بعد عن التعلٌم سٌاسة التعلٌمٌة

 المعلومات مستخدما الطالب بها ٌقوم التً العملٌات مجموعة هً :مشكالت حل خالل من التعلم .7

 مؤلوف وغٌر جدٌد موقف على فً التغلب اكتسبها التً والمهارات تعلمها له سبق التً والمعارف

 .له حل الى والوصول علٌه السٌطرة فً له

 

 والتعلم: التعليم لسياسات الدورية ةثالثا: المراجع

 دوري بشكل السٌاسات هذه وتحدٌث مراجعة ٌتطلب بالبرنامج التعلٌمٌة للعملٌة الجودة مستوى على حفاظا

 :ضوء فً ذلك وٌتم لذلك دعت الحاجة ما إذا
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 الطالب  الى الموجهة االستبٌانات نتائج ضوء فى التعلٌمٌة للفاعلٌة المستمر السنوي التقوٌم نتائج

 .المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة واعضاء

 البرنامج واهداف ورسالة رإٌة فً تغٌٌر حدوث عند. 

 البرنامج من المستهدفة التعلٌم ونواتج االكادٌمٌة المعاٌٌر تغٌٌر عند. 

 القومٌة والهٌئة التربٌة النوعٌة قطاع لجنة فً متمثال األعلى المستوى من توجٌهات وجود عند 

 .واالعتماد لجودة التعلٌم

  ) المراجعة آلية)التالً  النحو على ذلك وٌكون

 .القسم لمجلس اجتماع فً عالٌة المذكورة المستجدات من أي مناقشة ٌتم .1

 .السٌاسات هذه على الواقعة والتحدٌثات التعدٌالت وٌقترح المستندات بدراسة القسم مجلس ٌقوم .2

 المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة اعضاء السادة من كل وحضور القسم رئٌس برئاسة اجتماع عقد ٌتم .3

 للمناقشة والتعلم التعلٌم سٌاسات على المقترحة التعدٌالت عرض ٌتم حٌث القسم طالب وممثلٌن من

 الموافقة بخصوص استبانة لعمل الحضور كل على رأى استبانة ورقة طرح ثم ٌتم مالحظات أي وابداء

 .الصلة ذات الخارجٌة الجهات بعض على خارجً تعدٌالت، وورقة استبانة أي اقتراح أو

 .االستبٌانات هذه نتائج به جاءت لما وفقا والتعلم التعلٌم سٌاسات وتعدٌل تحدٌث ٌتم .4

 .واقرارها العتمادها القسم مجلس على المعدلة صورتها فً والتعلم التعلٌم سٌاسات عرض ٌتم .5

 


