خطة عمل مبادرة العفة االلكترونٌة
األهداف
توضٌح
للطالبات

مفهوم

العفة

التوزٌع الزمنً
االلكترونٌة

األنشطة وإجراءات التنفٌذ

دٌسمبر ٌناٌر فبراٌر مارس
 نشر مجموعة من/
/
المنشورات على الصفحة
االلكترونٌة للمدرسة
تنفٌذ إذاعة مدرسٌة
 تنفٌذ معرض خاص بالعفةااللكترونٌة.

تعزٌز االحتكام لتعالٌم الدٌن االسالمً
عند التعامل مع أي منشور على
االنترنت

/

نشر ثقافة الحفاظ على الخصوصٌة عند
النشر فً مواقع التواصل االجتماعً

/

/

توعٌة الطالبات حول طرق التصفح
اآلمن عبر االنترنت ومخاطر االدمان
على تصفحه.

/

/

القائم على
النشاط

الفئة
المستهدفة

طالبات
المعلمة
مدرسة
أزهار
الفالوجا
الحداد
 +المدٌرة ومتابعً
عطاف أبو صفحة
المدرسة
دحروج
االلكترونٌة
طالبات
 لقاءات تربوٌة وواعظ المعلمةمبادرة
وإرشاد عبر استضافة أزهار
العفة
الحداد
مجموعة من المختصٌن
+المعلمة االلكترونٌة
 تنفٌذ إذاعة مدرسٌةإٌمان
راضً
طالبات مبادرة
 تنفٌذ دورة امن المعلومات والمعلمةالعفة
إٌمان
االلكترونٌة
راضً
 +المدٌرة
عطاف أبو
دحروج
طالبات مبادرة
 تنفٌذ مجموعة من اإلذاعات المعلمةالعفة
أزهار
 نشر مجموعة منااللكترونٌة
الحداد
الفٌدٌوهات على الصفحة
+المعلمة وطالبات
الخاصة بالمدرسة
المدرسة
إٌمان
ومتابعً
راضً
صفحة
المدرسة

مالحظات التنفٌذ
تم تنفٌذ النشاط ولوحظ جذب
انتباه الطالبات من خالل
االعجاب بالمنشورات
تم اقامة معرض لمجسمات
ومنشورات العفة االلكترونٌة
بتارٌخ 3102/3/32
تم تنفٌذ مجموعة من القاءات
مع االخ حاتم الهسً بتارٌخ
3102/3/32
تم تنفٌذ اذاعة مدرسٌة وفق
الجدول المدرسً لإلذاعة
تم تنفٌذ الدروة على مجموعة
من القاءات حسب التوارٌخ
3102/3/32
3102/3/32
3102/2/00
3102/2/02
تنفٌذ مجموعة من اإلذاعات
حول
هشتاغات
تضمن
الموضوع حسب الجدول
المدرسً لإلذاعة
تم نشر فٌدوهات على صفحة
المدرسة بصورة ٌومٌة فً
النصف االول من شهر مارس

رفع قدرات الطالبات فً حماٌة صفحات
االنترنت الشخصٌة من االختراق

/

 نفذت ورشة عمل علىمدار ٌومٌن استهدفت
طالبات االرشاد فً المدارس
الثانوٌة فً مدٌرٌة شمال
غزة وذلك
بالتنسٌق مع قسك اإلرشاد
فً مدٌرٌة شال غزة وإدارة
مدرسة الفالوجا والمعلمات
المشرفات على المبادرة

التوعٌة الستثمار وقت الفراغ بشكل
فعال

/

طالبات مبادرة تم تنفٌذ لقاءات بوجود
والمعلمة
 تنفٌذ لقاءات مع الطالباتالمهندس تٌسٌر عكٌلة ٌوم
العفة
إٌمان
 عمل بروشور3102/2/02
االلكترونٌة
 تنفٌذ ورشة عمل ولقاء راضًتم عمل لقاءات مع االمهات
 +المدٌرة وطالبات
مع أولٌاء االمور .
فً مسجد السٌدة عائشة ٌوم
عطاف أبو المدرسة
3102/2/33
وأولٌاء
دحروج
االمور
طالبات مبادرة تم تنفٌذ بحث بعنوان أثر
تنفٌذ بحث علمً ممن قبل المعلمة
استخدام موقع التواصل
العفة
أزهار
مجموعة من الطالبات
االجتماعً الفٌس بوك على
االلكترونٌة
الحداد
الثقافة االسالمٌة لدي طالبات
الصف العاشر بغزة فً الفترة
ما بٌن  3102/3/0إلى
3102/2/31

توظٌف طاقات الطالبات المبدعات فً
تصفح االنترنت فً إجراء أبحاث علمٌة
واجتماعٌة مفٌدة

/

/

طالبة
المبادرة
والمعلمة
إٌمان
راضً
 +المدٌرة
عطاف أبو
دحروج

تم تنفٌذ ورشة العمل على
طالبات
بتارٌخ
ٌومٌن
االرشاد فً مدار
3102/2/33
المدارس
الثانوٌة فً 312/2/32
مدٌرٌة شمال
غزة

