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طرح فكرة نظام الثانوية اجلديد وسعي وزارة الرتبية والتعليم لعرضه على رئاسة الوزراء إلقراره والعديد من اآلراء منذ أن مت اإلعالن عن 
 والرتبوية ما بني املعارض واملؤيد هلذا الفكرة، و تناولت اإلجيابيات والسلبيات حول هذا النظام واليت كانت كما يلي :

 اآلراء اإليجابية حول النظام 
 األخالقي للمعلم املثايل والقدوة للطلبة . ءتأهيل املعلمني والرتكيز على الكفاءة ووضع احملفزات والعالوات الوظيفية والبنازيادة -
 التعاون مع اجلامعات ألجل إعداد املعلمني بتخرجيهم باالنتماء للعملية الرتبوية والتعليمية ومهارات عالية من التدريس -
املدرسة ووضع سياسة لقبول الطلبة يف كلية الرتبية يف اجلامعات وتطوير سياسة التوظيف وخطة لتطوير  وضع معايري مهنية ملدير -

 ملناهج .
خطوة أوىل للنهوض بالعملية الرتبوية واالنتقال هبا إىل واقع حيول االقتصاد واجملتمع القتصاد وجمتمع املعرفة، مما يدعو  -

 يبين القدرات لعقلية العليا لإلبداع .الذي  يلتطوير املناهج والتعليم الالمنهج
 خلرجيني وتوفري املوارد للسوق االهتمام بالتعليم التقين والتدريب املهين لالستجابة حلاجة السوق ومعاجلة قضايا ا -

 التقليل من نسبة اخلوف والقلق عند لطلبة من هم التوجيهي -

 لبةزيادة املسارات اجلديدة وتغري بعضها مما يفتح جمال أكثر للط -

 احتساب عالمات الطالب املدرسية تفتح جمال له يف التخصصات . -

 التحول لقياس املهارات والقيم واالجتاهات -

 زيادة اإلرشاد الرتبوي وتوظيف املرشدين  -

 اآلراء حول سلبيات النظام الجديد 
-01توجيهي ستكون )  ألوىلتدين نسبة النجاح لدى الطلبة مما سيؤدي لغضب جمتمعي وطاليب حيث نسبة النجاح يف السنة ا -

 % (03-01% ( ويف السنة الثانية ) 01
 عدم استشارة ملختصني واجلامعات والنخب الثقافية وجمالس أولياء األمور . -

 احتمالية جعل الطلبة حقل جتارب على ما هو جديد دون تدرج . -

 ( . ةإىل ) اإلدارة املعلوماتيالفروع واملسارات التعليمة مل تتغري جذريا فقط املسار التجاري الذي تغري  -

 التوجيهي مل يكن يوما ما إلزامي بل اختياريا فليس جديد ذلك . -

 وليس لعقل الطالب  تطوير املناهج للتطور املهارات لعقلية للطلبة فهل يكتفي باملنهاج أم ذلك خدمة لالمتحان -

( أما السنة الثانية ل يوجد مما جيعل لطالب ينسى املعلومات بعض املواد يأخذها الطالب مرة واحد يف السنة األوىل مثل ) الكيمياء  -
 عند دخول اجلامعة ملرور سنتني عليها .

 حجم النظام املقرتح سيزيد من الضغط والتوتر على الطلبة واملعلمني واألهايل  -

 حرم نصف الطلبة كل عام من إكمال دراستهمسي   -

 ون االهتمام باملستويات العليا يقيس القدرة على احلفظ وهي دىن مستويات التفكري د -
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