برنامج تطوير القيادة والمعلمين

تقدمي رؤية تقوميية حول منط البيئة الصفية الالزمة ىف جمال تمنية الإبداع .
ويتحقق هذا الهدف من خالل أهداف فرعية متثلت ىف التعرف إاىل رشوط الرتبية الإبداعية
تعرف عىل وهجة النظر املوضوعية حول منط البيئة الصفية
بني طالب التعلمي العام ،و ُّ
الالزمة لتوفري هذه الرشوط دلى الطالب ىف بعض مدارس التعلمي العام  .وتأىت وهجة النظر املوضوعية
حول هذا املوضوع من خالل جتميع وهجات نظر املعلمني والطالب كعنارص رئيسة ىف البيئة الصفية ويمت
ذكل من خالل:

 هتيئة اجلو الفزييقي

• إاعادة تنظمي الغرفة الصفية من خالل إاجياد املساحة املناس بة لتحرك الطالبات واملعمل.
• طالء اجلدران وتوفري الاثث املرحي والهتوية والتدفئة .هذه الظروف بدورها س تقوم بإجياد اجلو املرحي للطالبات.
ميكن حتقيق هذا الهدف من خالل بعض الإجراءات :
• إارشاك الطالبات يف إاجياد هذا املناخ حيث تولك إالهين همام ترتيب املقاعد والاهامتم بلهتوية والإضاءة واحملافظة عىل النظافة.
• توزيع املهام عىل الطالبات لعمل الوسائل من جمسامت وعروض حموس بة ووسائل حمسوسة.

 هتيئة اجلو النفيس
 هتيئة اجلو الاجامتعي
 توفري الممن والسالمة

أول :افتقار أغلب املدارس الفلسطينية ملثل هذه البيئة.
اثنيا :حاجة الطالب الفلسطيين ملثل هذه الصفوف.
اثلثا :جذب الطالب للمدرسة والتقليل من ظاهرة الترسب .
رابعا  :اهامتيم أان خشصيا مكديرة مدرسة بتوفري جو تعلميي حصي للطالب.

مقنا بإجراء املقابالت مع الطالبات يف الصف ويف هذه املقابةل مت التعرف عىل البيئة الصفية اليت ترغب هبا الطالبات.
ومقت بإجراء دراسة لإماكنية تنفيذ املرشوع.
الكمية

النوعية

غرفة صفية ذات طالء جاذب

طالب قادر على حل المشكالت

غرفة صفية ذات مقاعد مريحة

طالب يواكب التقدم التكنولوجي

غرفة صفية ذات إضاءة  ,تهوية

طالب فاعل وايجابي متعاون واجتماعي

غرفة صفية يوجد فيها وسائل تكنولوجية ,ووسائل

معلم يساهم في تفعيل التكنولوجيا

محسوسة.
غرفة صفية يوجد فيها أماكن لعرض أعمال الطالب.

معلم يساهم في إيجاد جيل مبدع

غرفة صفية نظيفة

معلم يتحدى المعيقات داخل الصف
معلم يساهم في تصميم مدونة الكترونية خاصة في
المدرسة.

عالقة وثيقة بربانمج القيادة املدرس ية حيث مت :
.أول :توفريالبيئة الصفية اجلاذبة للطالبات وتوفري تكنولوجيا التعلمي
.احملور :البيئة اجلاذبة للطالب وتفعيل تكنولوجيا التعلمي
.اثنيا  :قاعة اجامتعات للهايل وقاعة لعقد ورشات العمل
 .احملور :توثيق العالقة بني املدرسة واجملمتع احمليل
اثلثا :طالب يمتكن من رشح بعض املعلومات من خالل لعب الدوار
رعاية الطالب املبدع

وتبني ادلراسة بأن هتيئة الصف من أمه مقومات النجاح ورفع مس توى التحصيل ،ول يقترص مرشوع ادلراسة عىل رفع
مس توى التحصيل حفسب بل يتعدى ذكل حىت يصل إاىل إاطالق طاقات الطالب الفلسطيين اليت ل تقل عن طاقات أي
طالب مبدع يف أي دوةل أخرى سواء أاكنت عربية ام غربية ،هذه الطاقة الفلسطينية اليت س تصل إاىل الإبداع يف حال توفرت هل
الظروف املالمئة.
أول  :الإهامتم بلبيئة الصفية ملا لها من أثر إاجيايب عىل الطالبات .
اثنيا :توفري الوسائل التكنولوجية يف لك فصل درايس من أجل تفعيل تكنولوجيا التعلمي .
اثلثا :الاهامتم بلساليب ادلراس ية احملببة للطالبات خباصة التعمل التعاوين ( اجملموعات )
إعداد :سهى نبيل فضل الطاهر

