
 

 برنامج تطوير القيادة والمعلمين 

 قناة النبي الياس الثانوية المختلطة التعليمية 
 

   :الهدف العام
   اإلذاعةاملدرسية فاعلية زيادة

ً لتصبح      
 
                           في التعليمية العملية من جزءا

 حقيقية بصورة املدرسة
 :األهداف الفرعية

 فعاليات في جميعهم الطلبة شراكإ
 مهارة إلكسابهم املدرسية االذاعة

 والخجل الخوف حاجًز وكسًر الخطابة
   .لديهم
 من جزء التدريسية الهيئة جعل

   .االذاعة فعاليات
 إلشراكه املحلي املجتمع مع التواصل

 بحيث املدرسية االذاعة فعاليات في
 فعال ومجتمع للمدرسة داعم يكوًن
 وبيئتها املدرسة تجاه بدوره يقوم

 .التعليمية

 

 تقديم بعض املشاهد الحوارية واملشاهد التمثيلية جيدة اإلعداد 
 االتصال مع شخصية في مناسبة معينة عن طريق الهاتف وإسماع الطلبة نص املقابلة مثل االتصا بأسير في يوم

 األسير أو طبيب عند ظهور مرض 
 تحقيق إذاعي حول قضية تخص الطلبة مثل ظاهرة التدخين أو التأخر الصباحي 

 نشرة إخبارية خاصة باملدرسة ونشاطاتها في نهاية كل أسبوع 
 إجراء حوار مع مدير املدرسة أو معلم واإلعداد الجيد لألسئلة التي تخدم قضية تربوية في املدرسة

 ارتداء بعض املشاركين في االذاعة مالبس رمزية تتفق مع املوضوع الذي يقدمونه 
 تقدم فيها جوائز رمزية ألنظف صف أو أفضل( الفائز من ) تثبيت فقرة شهرية مثال تحت عنوان 

 مقدم إذاعة        
 تصوير بعض فقرات االذاعة املدرسية املميزة وتخصيص يوم لعرضها على الطلبة واملعنيين 
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 :  مخرجات نوعية
زيادة مشاركة الطلبة في فعاليات االذاعة املدرسية   من 

 مختلف الصفوف في املدرسة 
دمج الهيئة اإلدارية  والتدريسية في تنفيذ فعاليات االذاعة  

 .املدرسية
املشاركة الفاعلة للمجتمع املحلي بمختلف مؤسساته في 

   .فعاليات االذاعة املدرسية
 :مخرجات كمية 

 العدد المتوقع العدد الحالي     الجهة 

 150  40 الطلبة 

 10 0 الهيئة التدريسية 

 10 0 المجتمع المحلي 

  به واالستمراًر املدرسة داخل املشروع وتعزيًز متابعة 
 التجربة لتعميم املوضوع على واملديرية الوزارة اطالع

 . األخرًى املدارس على
  تجاهل وعدم االذاعة في الصغاًر الطلبة إشراك
  دورهم
 . االذاعة في ومؤسساته املحلي املجتمع إشراك
 . املدرسية االذاعة في التدريسية الهيئة أعضاء إشراك

 

حسن عودة: إعداد  
النبي الياس الثانوية المختلطة: المدرسة  


