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اسم المشروع  :من حقي ان اتعلم في بيئة مدرسية جاذبة.
مدة المشروع  :سنة دراسية من شهر نيسان  3123الى نهاية شهر كانون اول .3123
جهة التمويل  :االميديست  ،المجتمع المحلي  ،المدرسة  ،مديرية التربية والتعليم .
حجم

التمويل 2961 .شيكل

مقدمة -:
تسعى وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المؤسسات الى االهتمام بالعملية التربوية والتعليمية كونها اداة رقي
المجتمع وتقدمه  ،وتحرص على تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات النافعة والمفيدة ولكن البد من ايجاد بيئة
مدرسية جاذبة من خالل تطبيق عدة طرق تكسب الطالب خبرات عملية وعلمية .ويأتي هذا المشروع لتحقيق
العملية التربوية والتعليمية اهدافها في جو من مريح للطالب وان يتعلم الطالب في مدرسة جاذبة ممتعة تنمي
شخصيته وتصقلها.
فكرة المشروع -:
توفير بيئة تربوية تعليمية جاذبة مالئمة للطلبة وتلبي احتياجات الطالب وتنمي مهارته في ضوء سياسة الوزارة ووفق
متطلبات العصر وبما ان الطالب هو محور العملية التعليمية والمعلم قائد وميسر ومشارك في العملية التعليمية.
اهداف المشروع :
 .2توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطالب.
 .3رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة .
 .4تشجيع الطالب على التعليم الذاتي والتفكير وحل المشكالت.
 .5توثيق العالقة ما بين المعلم والطالب.
 .6غرس اتجاهات ايجابية لدى الطلبة عن عملية التعليم.
 .7االحترام المتبادل واحترام وجهة نظر االخرين.
 .8تنويع اساليب التدريس والتركيز على الجانب العملي (التطبيقي).
 .9تشجيع الطالب على استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية.
 .:تطوير االنشطة الطالبية والمشاركة بها.

محور المشروع :االهتمام بالبيئة المدرسية والتعليمية.
 .2البيئة المدرسية  :ضرورة توفير بيئة مدرسية تساعد على نجاح العملية التعليمية من خالل توفير المرافق
والتجهيزات والتقنيات :
 .3دهان جدران وساحات المدرسة بااللوان الزاهية والجاذبة.
 .4العناية بالحديقة المدرسية وتزويدها بااللعاب المناسبة وذلك يتم من خالل :
 توفير مقاعد للطلبة.
 تركيب مظلة .
 فرش ارضية الحديقة بالرمل االحمر.
 .5االهتمام بالمالعب المدرسية وتخطيطها.
 .6صيانة الوحدات الصحية والمقاعد الدراسية.
 .7االهتمام بالمقصف المدرسي من حيث النظافة ونوعية االطعمة الموجودة فيه.
 .8االهتمام بالغرف الصفية من حيث الدهان وكهرباء وتزويدها بالوسائل واالجهزة التعليمية المناسبة واختيار
انظف وارتب صف.
 .9سهولة انتقال الوسائل التعليمية واجهزة العرض الى الصفوف بتوفير حاملة اجهزة لنقل االجهزة.
 .:تفعيل دور االرشاد التربوي للتعرف على حاجات الطلبة وميولهم ومساعدتهم في حل مشكالتهم
باسلوب علمي
البيئة التعليمية :
 -2توفير الكتب والمراجع في متناول يد الطالب من خالل االعارة للطلبة واولياء االمور وطالب الجامعات.
 -3تقديم الحوافز والجوائز التشجيعية للطالب.
 -4فتح باب المشاركة للمجتمع المحلي في القرارات التربوية والتعليمية ذات العالقة بالمدرسة التي تهم
ابنائهم.
 -5ادخال جو المرح للطلبة داخل المدرسة من خالل تنفيذ يوم يطلق عليه فرح و مرح للطلبة.
 -6ابراز العادات االيجابية لدى الطلبة.
 -7تشجيع الطلبة على العمل بروح الفريق الواحد.
 -8البعد عن اسلوب التلقين والحفظ .داخل الغرف الصفية
 -9ان يكون المدير والمعلم يتصف بالقدوة الحسنة والمظهر الحسن امام طالبهم.
 -:توثيق العالقة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي.
 -21زيادة االتصال والتواصل مع اولياء االمور.
 -22توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتعليم بفاعلية .
المخرجات :

 -2تطبيق استراتيجيات التعليم وطرائق التدريس الحديثة من خالل التعلم بالمشاريع تمثيل االدوار والتعلم
الفردي.
 -3تحرص المدرسة الجاذبة على اتباع افضل طرق التدريس بما ينسجم مع المقررات الدراسية ووفق خطط
يتم اعدادها مع المعلمات.
 -4تمكين الطلبة من الطرق العملية لحل مشكالتهم االكاديمية والحياتية مثل المالحظة  ،المقارنة ،
االستنتاج  ،التجريب  ،جمع المعلومات والتصميم ............الخ.
 -5توفير بيئة مدرسية جاذبة ومناسبة.
 -6تقديم برامج تعليمية وتربوية نوعية ومتنوعة.
 -7اكتشاف اهتمامات الطلبة وميولهم.
انشطة المشروع :
 -2تشكيل فريق ريادي لتنفيذ نهج المدرسة الجاذبة مكون من مجموعة من المعلمات والمديرة .
 -3تشكيل لجان تهتم بالبيئة المدرسية مثل لجنة النظافة لجنة الرياضة الصحة المقصف النوادي العلمية
اللجان الثقافية واالجتماعيةوغيرها.
 -4تدريب المعلمات على استراتيجيات التعليم النشط من خالل ترشيح المعلمات لحضور االيام الدراسية
والدورات المتعلقة باستراتيجيات التدريس الحديثة وتوظيفها في الحصص الصفية ومتابعتها.
 -5توزيع نشرة للمدرسة الجاذبة ومبادئ التعليم النشط وتعليق بعض اليافطات والملصقات في مختلف
انحاء المدرسة .
 -6عمل انشطة ال صفية تدعم المنهاج فقد قامت المدرسة بزيارة العديد من المؤسسات المدينية
والجمعيات الخيرية والموسسات التجارية والصناعية لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة ودراسة سوق
العمل ومتتطلباته.
 -7اكتشاف اهتمامات الطلبة ومواهبهم من خالل االنشطة والمسابقات وتبني ابداعات ومبادرات الطلبة
والعمل على تسويقها .
 -8التحفيز من اجل زيادة دافعيتهم الى العمل حيث تخصص المدرسة العديد من الجوائز وشهادات التقدير
للطلبة المتفوقين في مختلف المجاالت سواء االكاديمية او االنشطة الالصفية
 -9تقوم المدرسة بعمل لقاءات دورية مع اولياء االمور وممثلي المؤسسات للعمل على توفير احتياجات
المدرسة بما يدعم سياسة المدرسة لتعزيز دور الشركة المجتمعية ونقل مسؤولية التعليم من المدرسة
الى المجتمع .

التحديات التي نطمح للوصول اليها :



رفع مستوى التحصيل للمدرسة باستمرار .



توفير مناخ تعليمي مناسب .



توفير بيئة مدرسية جاذبة للطالبات .



التعاون والعمل بروح الفريق .



زيادة االتصال والتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي.

توصيات :
 -2استدامة المشروع او اي مشاريع مشابه
 -3تعميم النجاحات المتوقعة للمدارس االخرى
 -4اجراء مزيد من االبحاث حول دور المدرسة الجاذبة
خطة التنفيذ:
االجراءات
عقد اجتماع للهيئة التدريبية لتعريفهم

التكلفة

بالمشروع ولتشكيل فريق داعم ومتابع.

211
ش

االحتياجات
قرطاسية

تاريخ التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

االسبوع االخير من االدارة

شهر اذار

مكان

النتفيذ
المدرسة

عقد ورشة عمل توضح استراتيجيات

561ش نشرات  ،ماكنة

االسبوع االول من

االدارة والتربية

المدرسة

االهتمام بالبيئة المدرسية من حيث :

دهان

االسبوع الثاني من

االدارة  ،استدعاء

المدرسة

التعليم النشط.

 دهان جدران المدرسة وتجميلها

تجليد وجلتنه

 511ش

بالرسومات .

دهان المالعب

 تخطيط مالعب المدرسة.
 دهان الغرف الصفية .

نيسان

شهر نيسان

االسبوع الثالث من

نيسان

رسام والمجتمع

المحلي

االدارة ،لجان

االسبوع االخير من النظافة

المدرسة

نيسان

العناية بالحديقة المدرسية من خالل :

561ش

اسمنت  +رمل

شهر ايار

االدارة ،امديست

المدرسة

فرش ارضية حديقة االلعاب بالرمل

561ش

رمل احمر

شهر ايار

االدارة ،امديست

حديقة

 توفير مقاعد اسمنتية للطلبة .

االحمر .

المجموع

البيانات :

 2961ش

المدرسة

صور مرفقة قبل وبعد تنفيذ المشروع.
واقبلوا فائق االحترام
مديرة المدرسة
عبلة حبايب

صور قبل جتهيز احلديقة وبعد

