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 وصف المشروع

 

وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية بالتعاون مع  تطبقها " هي مبادرة تجريبية مجانيةالتفاعلي مبادرة "منهاجي

 تتمثل في توفير أجهزة لوحية تعليمية ،سامسونج شركة أورانج وشركةو (eLEARMENTشركة تطوير للتدريب اإللكتروني )

باإلضافة وزارة البشكل الكتروني متزامنة مع إصدارها من ِقبل  وزارة التربية والتعليممناهج تحتوي على  والمعلمين للطلبة

 الغرفة الصفية. إدارة نظاموتطبيقات تعليمية مساندة، إلى 

 :مكونات تطبيق منهاجي التفاعلي

والوصول إلى المادة العلمية بكل سهولة التفاعلية والطالب تصفح الكتب اإللكترونية ُيتيح التطبيق للمعلم  كتبي: تطبيق -
 وُيسر.

 يعمل تطبيق كتبي على تحويل األسئلة والتجارب الموجودة في الكتاب إلى أسئلة تفاعلية وتجارب علمية تفاعلية. -
لخط وإضافة العالمات يشمل التطبيق خيارات وإضافات تسمح للطالب بتصفح الكتاب، وتدوين المالحظات وتكبير ا -

 .المرجعية

 للمعلم فرصة التحكم بأجهزة الطالب. وضع اإلمتحانات اإللكترونية، مراجعة  هذا النظاميتيح  :الغرفة الصفية إدارة نظام

 النتائج وعرضها بشكل أكثر دقة وموضوعية. 

 آمن طوال فترة استخدامه من قبل  : يتيح التطبيق لألهل القدرة على تحويل الجهاز اللوحي لجهاز تعليمينظام تحكم األهل

 ابنائهم للدارسة، وقدرتهم على ارجاعه للوضع العادي بعد ذلك.

 التي توسع من مدارك الطالب، وتغذي مرجعيته العلمية والثقافية، كما تساعده في تنفيذ  الموسوعة العربية واإلنجليزية

  بحوثه بشكل علمي دقيق.

 

  



 أهداف المشروع 

 

 

واالعتماد على تطوير وسائل التعليم ومواكبتها من خالل فكرة استخدام المناهج االلكترونية في المدارس،  (1

 .التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بكامل أطرافها، سواء الطلبة أو المعلمون

يتناسب مع متطلبات الجيل الفرصة للطالب لكسب المعلومة في اي وقت و اي مكان , فهذا النوع من التعليم  إتاحة (2

  . ةالحديث بسبب توفيره للوقت والجهد وايضا وجود المتعة والمرح في تلّقي المعلوم

، واستبدالها بجهاز لوحي الثقيلة ذهاباً وإياباً من وإلى المدرسةإستغناء الطالب عن عبء حمل الحقيبة المدرسية  (3

 .بشكل إلكترونييحتوي على كافة الكتب الدراسية 

هو على األرجح أكثر أمنا وسيساعد في القضاء على دال اإلمتحانات الورقية التقليدية بإمتحانات الكترونية، وإستب (4

حل بعضا من المشاكل اللوجيستية كما بدوره يعمل على   .المشاكل المتعلقة باألخطاء التي يرتكبها المصححون

 .لالختبارات الورقية مثل توزيع وتجميع األوراق

  .عامل جذب للطالب الجهاز اللوحيحيث سيكون التعليم على  ومة للطالب بأقصر وأسهل الطرقتوصيل المعل (5

 .بأهمية التعليم اإللكتروني والطالبالمعلمين بين وعي نشر ال (6

سهولة دخول المعلومة ويسرها الى يضمن  إعطاء الفرصة لكل طالب بالقيام باألنشطة والتجارب العلمية بنفسه مما  (7

 .اذهان الطالب

 مواكبة الطلبة لتطور وسائل التعليم باستخدام األجهزة التكنولوجية ، والعمل على توعيتهم بكيفية المحافظة عليها (8

 

 

في أربع مدارس في طلبة الصف السادس األساسي ل صفيةأربع شعب  فيفي المرحلة التجريبية األولى المشروع طبق 

 ، وهذه المدارس: مديريتي التربية والتعليم لقصبة عمان ولواء وادي السير

 الفايز األساسية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان عاكف -1

 الشميساني الغربي األساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان -2

 أم حبيبة األساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير -3

 التربية والتعليم للواء وادي السيربيادر وادي السير األساسية للبنين/ مديرية  -4

 

، حيث وزعت استبانات على الطلبة والمعلمين قيمت وزارة التربية والتعليم التطبيق التجريبي للمرحلة األولى من المشروع

هم، ومديري المدارس وأولياء األمور لتقييم المشروع من الناحية التربوية والتقنية، ولمعرفة الرضا العام عنه من وجهة نظر

%(، وأولياء 96%(، ومديري المدارس )74%(، والمعلمين )82وبينت النتائج أن مستوى رضا الطلبة عن المشروع بلغ )

 %(.82األمور )

 

 :للمشروع يةرمرحلة اإلستمرا

ربعة السابقة ( شعبة صفية إجمالية، تشمل الشعب األ20توسيع المشروع ليشمل ) علىالتربية والتعليم  وزارةموافقة  -

 .( شعبة صفية جديدة للصف السادس األساسي16لالنتقال بها للصف السابع األساسي، و)

منهاجي التفاعلي بناء على التغذية الراجعة من الميدان من خالل نتائج التقييم التي قامت بها وزارة برنامج  تطوير -

 .التربية والتعليم
 

 


