السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ال يخفى عليكم ان الطالب في هذا العصر الحادي والعشرين يختلف اختالف كبير
عن الطالب في العصور السابقة والسبب التقنية والتطور السريع والجبار في التقنية
لذلك خطرت لي فكرة مشروع تعليمي تقني ترفيهي
وفكرة هذا المشروع باختصار /هي عبارة عن تحويل دروس مادة العلوم (يمكن
تطبيقها على اي مادة اخرى) الى العاب سوني (بالستيشن) حيث يكون كل درس
عبارة عن مراحل بعدد اهداف الدرس ويتم عمل تقويم للدرس في احدى المراحل
وفي النهاية يمكن ان يعطى الطالب واجب في المنزل للتقيم يتكون من مراحل اكثر
تطور واكثر معلومات تحتاج للبحث في ساحة اللعبة

بالتفصيل

قصتي مع تطوير التدريس باستخدام التقنية الرقمية
كنت في عام 6241هـ ادرس مادة العلوم في مدرسة الفتح المتوسطة الرائدة بجدة الحظت ان الطالب
غير متفاعلين غيرت اكثر من مرة طريقة التدريس لكن ال يزال هنالك بعض من الطالب لم يستحب بعد
فحاولت ابحث عن طريقة تجعل الجميع يتفاعل فوجدت طريقة التعليم بالترفية وادخلت كرة القدم في
ق اعة الدرس وجعلت قاعة الدرس عبارة عن ملعب صغير ووضعت حارس ومهاجم والكرة معي وقمت
بتحريك الكرة للمهاجم ويرسلها براسه الى الحارس (قام بتغيير اتجاهه) وبعد ذلك قمت مرة اخرى
بتحريك الكرة للحارس مباشرة وقام فامسك بها واستمريت بلعب الكرة مع الطالب ثم قمت باعادة
الحركات مرة اخرى وعند كل مرة نحدد الهدف من هذه الحركة وهذا كان شرح لقوانين نيوتن للصف
االول متوسط .
وفي نهاية الدرس الحظت ان الطالب اعجبتهم هذه الطريقة وتفاعلوا مع الدرس وفهموا الدرس جيداً
ودلل على ذلك احد الطالب (مستواه اقل من مرضي) يقول وهللا اول مرة افهم درس . %611
وهذا شجعني ان اطور طرق تدريس مادة العلوم الى االفضل لذلك قمت بتصميم موقع للمدرسة ليتواصل
معي طالبي ويطلعون على الواجبات ويرسلون الواجبات على ايميل الموقع
ويطلعون على بعض المواد والمراجع العلمية االختيارية من كتب وبحوث وتجارب واختراعات ومقاطع
فيديو على الموقع و قناة الموقع
وقمت بتزيد الموقع بكل جديد ومفيد وعلمي وبعض االلعاب الجميلة الخاصة بالذكاء .
واستمرينا على هذه الطريقة الى منتصف عام 6241هـ وفي الفصل الثاني من عام  6241فكرت بادخال
التقنية اكثر في منهج العلوم من اجل اسهل المادة على الطالب واجعله يحب المادة ويتمتع بدراستها .
فقمت بتجميع الطالب الموهوبين بالرسم وكتابة القصة والحاسب (التصميم) وعملت فريق عمل لمشروع
يتكون من ثالثة مراحل على مدار ثالثة سنوات.

حيث كانت فكرة المشروع عبارة عن تحويل دروس مادة العلوم في :

 /1المرحلة االولي :
تحويل دروس مادة العلوم الى قصص كرتونية وعمل مجلة االلكترونية ترفع على موقع المدرسة .
( يقوم الطالب الموهوب بكتابة القصص لتحويل كل درس الى قصة ثم يقوم الطالب الموهوب بالرسم
برسم احداث هذه القصة ثم يقوم الطالب الموهوب بالتصميم بعمل التصميم على الحاسب واقوم بتجميع
الدروس ورفعها على صفحة العلوم في موقع المدرسة )

 /2المرحلة الثانية :
تحويل دروس مادة العلوم الى قصص كرتونية متحركة (انمي) وتعمل على شكل سلسلة من الحلقات .

/3المرحلة الثالثة :
تحويل دروس مادة العلوم الى العاب سوني (بالستيشن) حيث اقوم بشرح بسيط عن الدرس (رؤوس
اقالم) وبعد ذلك الطالب يدخل الى اللعبة ويبحث عن المعلومة ويكتشف على شكل مراحل حسب اهداف
الدرس ويتم عمل تقويم للدرس في احدى المراحل وفي النهاية يعطى الطالب واجب في المنزل للتقويم
يتكون من مراحل اكثر تطور و اكثر معلومات تحتاج للبحث في ساحة اللعبة يقيم على اساسه الطالب .

في النهاية اقول الحمد هلل على كل حال
حيث بدينا في المرحلة االولى وكان عمل اول درس فرحة بالنسبة لنا جميعاً لكن الفرحة لم تدوم والسبب
ان العمل كان شاق جداً ويحتاج امكانيات ودعم و الطالب مشغولين بدروس واالختبارات فلم نستطع
اكمال المرحلة االولى لالسف حاولت في عام 6241هـ االنطالق الى المرحلة الثانية
لكن صادفنا معوقات وصعوبات وقلة االمكانيات .
وفي يوم من االيام فكرت شركة راعية للمشروع او شخص اوي احد ممكن يساهم في انجاح هذا المشروع.

فقمت باالتصال بشركة سوني (بالستيشن) وقلت لهم عندي مشروع تعليمي تقني ترفيهي اذا ممكن تتبنون
هذا المشروع او هذه الفكرة لكن جات االجابة صادمة ولم اتوقعها
قال (ان شركة سوني متعاقدة مع شركة تأخذ منها االفكار وال تستطيع استقبال افكار من غيرها )

قفل ملف الفكرة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أ/خالد سليمان مسلم العروي
00966581371000
ktj10@hotmail.com

واالن هذا موقعي الجديد تحت االنشاء
/http://www.ktj10.com
موقع موهوب جدة

