برنامج تطوير القيادة والمعلمين
مدرستي توظف التكنولوجيا
مشكلة الدراسة:

دور القائد
التنسيق لجمع الخطط  ،وتحفيز املعلمات
والطالبات  ,وتجهيز الوقت املناسب لكل دورة ,
واملتابعة واإلشراف على الدروس املحوسبة وعرضها
وحضور حصص وسؤال الطالبات واملقارنه بين
النتائج .
إعداد  :رائدة حمدان

استخدام المعلمات للحاسوب قبل و بعد المشروع

توظيف التكنولوجيا لألنشطة
املدرسيه وحوسبةالدروس

املشاركة في معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
وتدريب الطالبات على عمل أبحاث علمية .
تجهيز موقع للمدرسة بإسم املدرسة ووضع مشاريع
املدرسة به .
إعداد مشروع ( .)smart school
ارتباط املشروع برسالة املدرسه:تسعى مدرستنا اليجاد
طالبه مبدعه من خالل استخدام استراتيجيات
التدريس والتقويم الحديثه وتوظيف التكنولوجيا في
التعليم والتعلم واالتصال والتواصل لبناء جسور الثقة
مدرسة بنات عرابة االساسية
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تدريب الطالبات .
فتح وتوظيف صفحة للتواصل اإلجتماعي بين األهالي
واملدرسة والطالبات .
إشراك في مشروع التعليم اإللكتروني في مادة العلوم
.
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عدد المعلمات

تحسين نوعية التعليم والتعلم من خالل توظيف
الحاسوب و تفعيل التكنولوجيا في املدارس.

تدريب املعلمات على توظيف « تفعيل « الحاسوب

استخدام الطالبات للحاسوب قبل و بعد المشروع
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عدد الدروس التي تم تجهيزها قبل الشروع في
المشروع وبعده:
عدد المشاريع
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عدد…

اله ـ ـ ــدف:

اإلجراءات واألنشطة:

عدد الطالبات

يرتكز املشروع على توظيف التكنولوجيا في عمليتي
التعليم والتعلم داخل أسوار املدرسة بحوسبة بعض
الدروس للصفوف املختلفة ومن قبل الطالبات.
وكذلك ادخال التكنولوجيا في األنشطة املدرسيه،
واألتصال والتواصل مع اولياء االمور مثل الرسائل
القصيرة ,صفحة التواصل االجتماعي  ،وموقع
املدرسة.

نتائج المشروع
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التوصيات.:
 .تزويد املدرسة ببعض اجهزة الحاسوب ( اجهزة
حاسوب محمول  ,اجهزة  , L.C.Dطابعات  ,كاميرا
ديجيتال .
 .2االستمرار بدورة القيادة لتشمل عدد اكبر من
مديري املدارس ملا لها من اثار ايجابيه.
 .3زيادة إمكانيات املدارس املادية والبشرية .

سناء

