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 معلمة تكنولوجيا المعلومات

 بيانات خاصة بالمبادرة

 سماهر عبد المجيد حماد الفرا اسم صاحب المبادرة

 English For Palestine(12) عنوان المبادرة
  .في مبحث اللغة االنجليزيةدمج التكنولوجيا  .1 أهداف المبادرة

 .الطالب والتواصل معطرح المادة العلمية انشاء موقع الكتروني ل .2
-ألربعة )القراءةااالنجليزية  اللغةفي مهارات  متنوعةتغطية دروس  .3

 .االستماع(-التحدث-الكتابة
 .اعلةوفالتركيز كبداية على شرح القواعد في المنهاج بطريقة بسيطة  .4
 .التحصيل ومتميزة لقياستمارين كافية باثراء جميع المهارات  .5
 .عرض مفاتيح للحل للطلبة الضعاف .6
 تصميم تطبيقات تفاعلية تعمل على الهاتف الذكي خاصة بالمنهاج .7
 

 طالب الثانوية العامة على مستوى الوطن ومن يهمه األمر الفئة المستهدفة

 شرح طبيعة المبادرة 

 كلمة على األكثر( 300)

 االنجليزية اللغةفي  وعرض وتطبيق دروستتضمن المبادرة على شرح 
 والتكلم، بطريقة والقواعد والكتابة وكذلك االستماعخاصة بمهارة القراءة 

العامة من خالل انشاء موقع الكتروني على  الثانوية وفاعلة لطلبةبسيطة 
تعليمية على  قناة وكذلك انشاء، المبادرةتحمل اسم  Googleموقع 

ن بدخول ا ث. حيعلى فيديوهات مسجلة للمادة التعليمية( تحتوي )اليوتيوب 
 اعلفبشكل الى مساعدته  باإلضافةذاتي  فرصة تطويرالطالب يكون لديه 

ل الحلول نفسه من خال  وكذلك تقييم والتطبيق عليهافي فهم المهارة المطلوبة 
 .فيديوهاتالتي تعرض بعد ال
التحصيل  فاضعاشتماله على أسس لمساعدة الطلبة ما يميز الموقع 

 زينللمتمي وفرصة أكبراحتياجاتهم الخاصة الجتياز المادة  والتركيز على
المسؤولين عن الموقع أكبر مع المادة حيث يمكن التواصل مع  إلنجاز



 فاالعتبار، فالهد وسيؤخذ بعينمطلوب وابالغهم بأي شكوى أو تعديل 
وسوف  الى األفضل. والنهوض بهالطالب أين كان مستواه األساسي خدمة 

فسوف يتم توظيف  وفهم المعلومةالطالب بكل ما يلزمه لتقريب  يزود
خدمة للتسخير جميع الوسائل المتاحة هو حديث لديها  وكل ماالتكنولوجيا 

 في وخالفه وتوظيفه وفيديوهات وعروض البوربوينتعرض صور كالهدف، 
ذه له ثم تناول باقي المهارات استكماالا  كمرحلة أولىشرح دروس القواعد 

 الخطة.
 .ستخدا  التكنولوجيا في التعليمالحب الطلبة -1 عوامل القوة والتأثير في المبادرة

للموقع االلكتروني للتخفيف من الضغط المالي  كثير من الطلبة سيلجأ-2
 .بسبب الدروس الخصوصية

 .تميزاا حيث انها متاحة طول الوقتفرصة للطلبة المتميزون ليزدادوا -3
يشعرون بالخجل للحديث قد تساعد هذه المبادرة الطلبة الضعاف الذين -4

 باللغة االنجليزية.عن مشاكلهم الخاصة 
 العامة وذلك لإلفادةالمبادرة متاحة لغير الطلبة -5
 .المعروضةالمادة  لمتابعة العرض الشيق يجذب الطلبة وغيرهم-6
 

 نقاط الضعف المتوقعة في المبادرة 

 وطرق التغلب عليها

الن سيتم االع الطالب لذلكعة بالموقع من قبل متوقع عد  المعرفة الواس -1
من خالل صفحه الفيس بوك المخصصة للتواصل مع  بشكل مستمر

 .الطالبات
 انقطاع التيار الكهربائي  -2
 االنترنت ضعف خط -3
 و توظيف التكنولوجيا في التعليمعد  وعي بعض أولياء األمور بأهمية  -4

 خاصه لطالب الثانوية العامه
 التحديات والتهديدات المتوقعة

 وطرق التغلب عليها

من ا من تأثيره ومحاولة التقليلمن البعض  باإلهمالقد تواجه هذه المبادرة 
منذ أن وضعت هذه المبادرة  العامل ولكنالفريق  ومحاولة ابطاءالبعض االخر 

ثنينا تلنجاح أكبر في حياتهم لذلك لن توصيل رسالة أمل للطلبة  كان هدفها
 هللا. بإذنأي طريق مغلق عن مواصلة العمل والوصول للهدف 



 

 خطة تنفيذ المبادرة

 

منهج الفصل الدراسي  إلنهاءهللا سنجتهد  بإذنهللا منهج الفصل الدراسي األول، و  بإذن**مالحظة// المرحلة األولى من المبادرة ستغطي 

 الثاني.

 

 Abbd2010@hotmail.comترسل المبادرات على اإليميل التالي: 

النتاجات المتوقعة من تنفيذ 
 المبادرة

 
ة، العاملطالب الثانوية  ةاإلنجليزي اللغةوجود موقع الكتروني يشتمل على منهج 

خالل توظيف التكنولوجيا في  نومبسطة. ميعرض المادة بطريقه شيقة وجذابه 
 الوصول للمادة.

 
 خطة التنفيذ

 مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر البنـــد
      تجهيز الخطة

      انشاء صفحه الفيس بوك
      التعليمية القناةانشاء 

      انشاء الموقع
  القواعدتحضير دروس 
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