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  :معاییر ونماذج المدرسة الفاعلة) ٢
  .إلدارة المدرسة الفاعلة التخطیط والتنظیم* 
  .خصائص المدرسة الفاعلة* 
  .نماذج عالمیة للمدارس الفاعلة* 
  :اإلدارة واإلشراف التربوي في المدرسة الفاعلة) ٣
  .تقویم العلمیة التعلیمیةمدیر المدرسة الفاعلة في دور * 
  .في النمو المهني للمعلمین في المدرسة الفاعلة مدیر المدرسةدور * 
  .قة بین مدیر المدرسة واإلشراف التربويالعال* 
دارة المدرسة الفاعلة في التجدید التربوي*  ٕ   .دور اإلشراف التربوي وا
  :أداء المعلم في المدرسة الفاعلة) ٤
  .الكفایات الالزمة للمعلم في المدرسة الفاعلة* 
  :عالقة المعلم في المدرسة الفاعلة بكل من* 
  )المجتمع المحلي - ف التربوياإلشرا - إدارة المدرسة -الطالب(

  .یادة االجتماعیةالمعلم في المدرسة الفاعلة في الر دور * 
  المتأخرین -المتوقع من المعلم في المدرسة الفاعلة تجاه الطالب المتفوقین* 
  :مشكالت ومعوقات المدرسة الفاعلة) ٥
  .في ظل المتغیرات والتحدیات العالمیة والمحلیة الفاعلة واقع المدرسة* 
  .في المدرسة الفاعلة مشكالت االنضباط المدرسي* 
  .مشكالت المعلمین في المدرسة الفاعلة* 

  : مواعید تقدیم أوراق العمل
إلى رئیس اللجنة التحضیریة  (A4)تقدم ملخصات أوراق العمل في صفحة  - 

  . م٠٥/١٠/٢٠٠٦قبل تاریخ 
م ٠٥/١٢/٢٠٠٦الثالثاء الموافق آخر موعد الستالم أوراق العمل كاملة یوم  - 

 .قلم فالش ومحفوظة على قرص مرن أو (A4)مطبوعة على ورق 
 .  CDسیتم نشر أوراق العمل المشاركة على قرص مضغوط  - 

  : موعد ومكان الیوم الدراسي
فرع - الجامعة اإلسالمیةمؤتمرات بمبنى الفي ق عة  م٢١/٠١/٢٠٠٧الموافق  األحدیوم 

  .صباحاً التاسعة الساعة  خانیونس

  :تقدیــم
المتكامل  اإلنسانالتي أسند إلیها المجتمع إعداد  التربویةالوسائط  المدرسة أهم -

من خالل ما … الشخصیة، المتوافق مع ذاته ومجتمعه، المتمسك بدینه وعاداته وتقالیده
التي والقیم تقدمه المناهج الدراسیة من معلومات بناءة إضافة إلى النشاطات المدرسیة 

ٍ . تسهم في تنمیة المواهب والقدرات وصقلها ٍ في ظل عصر علم بداعٍ ، وفكر ٕ یتسم  ، وا
دور المدرسة  السریع، الحیاة فیه للفكر والعلم، وفي عصرٍ لم یعد یقتصر فیه  بالتطور

نما هي تربیة مستمرة مدى  ٕ االنفجار  الحیاة تواكبعلى جانب معین من جوانب النمو، وا
  .وكیفاً  المعرفي كماً 

تلك هي المدرسة الفاعلة بإدارتها ومعلمیها القدوة، القادرون على العیش في ظل  - 
ما بمصادر التعلم المتنوعة دائبة التطور، لیجعلوا تالمیذهم أكثر متعة بما یتعلمون، و 

، عامة اإلنسانيالفلسطیني خاصة و مجتمعنا  بناء دوما لإلسهام في یدفعهم للتفكیر
تبادل مع الثقافات األخرى بما یتوافق مع عقیدتنا اإلسالمیة المؤمنة بالتفاعل الحر المو 

  .الحمیدة
  

  :أهداف الیوم الدراسي
  .بیان دور المدرسة الفاعلة في تنمیة المجتمع المحلي* 
  .خصائص المجتمع المدرسي الفاعل التعرف إلى* 
  .الوقوف على برامج ومناهج المدرسة الفاعلة* 
  .ي المدرسة الفاعلةإبراز دور اإلدارة واإلشراف ف* 
  .تأكید أهمیة دور المعلم في المدرسة الفاعلة* 
  .واقتراح الحلول المناسبة كالت التي تواجه المدرسة الفاعلةالكشف عن أهم المش* 

  

  :محاور الیوم الدراسي
  : المدرسة الفاعلة وعالقتها بالمجتمع المحلي) ١
  .العالقات اإلنسانیة في مجتمع المدرسة الفاعلة* 
  .المحلياتها على المجتمع وانعكاسمدرسي الناجح في المدرسة الفاعلة برامج النشاط ال*
  .عالقة المدرسة الفاعلة بالمجتمع المحلي* 



   قسم أصول التربیة - كلیة التربیة
  ٦٣/ج س غ 

  ھـ١٤٢٧شعبان  ١٣
  م٢٠٠٦سبتمبر  ٠٦

  
  
  

حفظھ     ............................................../ الدكتـور السید
  هللا،

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
  

  المشاركة في یوم دراسي: الموضوع
  

ینوي قسم أصول التربیة بكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة عقد 
، وذلك یوم األحد "المدرسة الفاعلة أسس وتطبیقات: "یوم دراسي بعنوان

  .م٢٠٠٧ینایر  ٢١الموافق 
ة بورقة عمل ضمن محاور الیوم الدراسي برجاء التكرم بالمشارك
  .المرفق في المطویة مع الرسالة

  
  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم،
  وهللا من وراء القصد،،،

  
  رئیس اللجنة التحضیریة

  
  فـؤاد العـاجـز. د. أ

  صورة للملف - 



  

  

    بسم ا الرمحن الرحيم
  غزة –الجامعة اإلسالمیة 

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 
كلیة التربیة وعمادة البحث ة عماد

  العلمي
 

  
 

تتشرف كلیة التربیة وعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة بغزة بدعوتكم لحضور 

حفل افتتاح وفعالیات 
.  

ی وم األح د  وذلك بمشیئة هللا تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف م ن ص باح
.فرع خانیوس –م في قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة اإلسالمیة ٢٨/٠١/٢٠٠٧الموافق   

 

 حضوركم تشریف لنا
 

  
  


