
مقابلة ميدانية حول 

(التربيةوزارة جهود )

التقنيات إدارة 



 بعد توجهنا لوزارة التربٌة إدارة التقنٌات

للتعرف على جهود وزارة التربٌة واهتمامها 

بالسبورة التفاعلٌة، وجهنا بعض األسئلة 

:وكانت اإلجابات كما ٌلً



فً ظل هذا التطور التكنولوجً السرٌع، كٌف ٌتم رفع  :الباحث

مستوى المعلمٌن لٌواكبوا هذا التطور ؟

 من خالل الدورات التدرٌبٌة فً مركز التطوٌر : إدارة التقنٌات

.والتنمٌة وحضور الشركات المتخصصة فً هذا المجال 

متى تم استخدام السبورة التفاعلٌة فً مدارس الكوٌت : الباحث

؟

إلى اآلن لم ٌطبق المشروع بشكل كامل ، رغم  :إدارة التقنٌات

.وجود اجتهادات فردٌة من بعض المدارس 



 كم عدد المدارس التً تستخدم السبورة التفاعلٌة بشكل :الباحث

فعلً ؟

تحت مظلة المشروع ال ٌوجد  :ادارة التقنٌات.

هل تم تدرٌب المعلمٌن على استخدامها قبل إدخال هذه  :الباحث

التقنٌة للمدارس ؟

سٌتم التدرٌب قبل التطبٌق ، حٌث ٌوجد فرٌق  :ادارة التقنٌات

.كامل ومتخصص للتدرٌب ٌتبع مشارٌع التعلٌم االلكترونً 



 هل أُقٌمت ورش تم تدرٌب المعلمٌن من خاللها ؟ :الباحث

 ال لم تقٌم الوزارة ورش تدرٌب للمتعلمٌن، علما  :ادارة التقنٌات

بأن فصول التدرٌب فً إدارة التطوٌر والتنمٌة تحتوي على 

.سبورة تفاعلٌة فً كل فصل

هل مدارسنا مؤهله الستقبال السبورة التفاعلٌة ؟ :الباحث

نعم فً حال اكتمال المشروع ستستقبلها مدارسنا  :ادارة التقنٌات

.فهً مهٌأة لذلك 



ملٌون دٌنار لتنفٌذ  12علمنا أن هناك صفقة بقٌمة :الباحث

المرحلة الثانٌة لمشروع السبورة التفاعلٌة، ما هً تفاصٌل هذه 

الصفقة ؟

لم تطرح بعد ومازالت فً األجهزة الرقابٌة  :إدارة التقنٌات

.بالدولة إلى أن ٌتم التنفٌذ 

متى ستتواجد السبورة التفاعلٌة فً جمٌع مدارس  :الباحث

الكوٌت وكٌف سٌتم تأهٌل المعلمٌن والمدرسٌن ؟

حال وصول الموافقة من األجهزة الرقابٌة فً  :ادارة التقنٌات

الدولة سٌتم تنفٌذ المشروع، مدارسنا مؤهله الستقبالها وسٌتم 

.  تدرٌب المعلمٌن قبل التطبٌق



ٌتذمر المعلمون من قلة تفاعل التالمٌذ مع السبورة التفاعلٌة  :الباحث
لمحدودٌة استعمالهم لها ، كٌف ستتغلب الوزارة على هذه السلبٌة ؟

توظٌف استخدام السبورة التفاعلٌة فً العملٌة  :ادارة التقنٌات
التعلٌمٌة وشرح المنهج ، و استخدامها بالشكل الصحٌح سٌؤدي إلى 
تفاعل الطلبة مع أهمٌة نشر ثقافة التعلٌم االلكترونً وتدرٌب الهٌئة 

االدارٌة والتدرٌسٌة التدرٌب الصحٌح وجعلها كوسٌلة مشوقة 
.  وجاذبة للمتعلم 

فً أي مرحلة من المراحل الدراسٌة لوحظ تأثٌرها االٌجابً  :الباحث
على الطلبة ؟

متى ما طبق المشروع سٌكون أثره االٌجابً على  :ادارة التقنٌات
المراحل التعلٌمٌة وفقاً لخصائص كل مرحلة ومن ضمن الخطة سٌتم 

. تطبٌقه على المرحلة الثانوٌة كخطوة أولى



هل ستفٌد هذه السبورة التفاعلٌة فً تقٌٌم المعلمٌن  :الباحث

ومعرفة مستوى أداؤهم من خالل حفظ المعلم شرح الدرس ؟

سٌتم إضافة بند استخدام التكنولوجٌا فً تقٌٌم  :ادارة التقنٌات

أداء المعلم، وضرورة توظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة باإلضافة 

.إلى متابعة المعلم لمستجدات التعلٌم االلكترونً الحدٌث 

من خالل هذه السبورة ٌمكن إرسال شرح الدرس إلى  :الباحث

الطالب المتغٌب من خالل االٌمٌل ، هل سترى هذه الفكرة النور 

عن قرٌب ؟

نعم ، جاري حالٌاً تطوٌر البوابة االلكترونٌة  :ادارة التقنٌات

.للوزارة ووضع اٌمٌل لكل طالب 



فً أي مرحلة من المراحل الدراسٌة لوحظ تأثٌرها  :الباحث

االٌجابً على الطلبة ؟

متى ما طبق المشروع سٌكون أثره االٌجابً  :ادارة التقنٌات

على المراحل التعلٌمٌة وفقاً لخصائص كل مرحلة ومن ضمن 

. الخطة سٌتم تطبٌقه على المرحلة الثانوٌة كخطوة أولى

ما هً أهم االٌجابٌات التً رصدتها الوزارة من  :الباحث

استخدام السبورة التفاعلٌة بالنسبة للمعلمٌن ؟

تسهٌل إٌصال المعلومة بصورة مشوقة للطالب،  :ادارة التقنٌات

التنوع بطرق التدرٌس ، ٌكون دور المعلم كمرشد فً العملٌة 

.التعلٌمٌة



وما هً أهم االٌجابٌات بالنسبة للتالمٌذ ؟ :الباحث

التفاعل مع الدرس وتطبٌق التعلٌم عن بعد ،  :التقنٌات ادارة

.بعٌداً عن التلقٌن والرتابة فً الشرح 

التعامل مع السبورة التفاعلٌة هل ٌخشى المعلمون  :الباحث

؟الرتفاع تكالٌفها 

ال الن المعلم ال ٌتحمل التكالٌف متى ما طبق  :التقنٌات ادارة

.المشروع والوزارة تتحمل جمٌع التكالٌف 



ما هً أهم المشكالت التً تواجه الوزارة فً إدخال هذه  :الباحث

التقنٌة ؟

االجراءات المتبعة فً طرح المشارٌع ومن  :ادارة التقنٌات

ضمنها هذا المشروع والدورة المستتندٌة مع الجهات المعنٌة ، 

كما ان الوزارة تسعى إلى إٌجاد الدافعٌة لدى المعلم ونشر ثقافة 

.التعلم االلكترونً 

 هل ستوفر الوزارة قسم صٌانة فً كل مدرسة عند  :الباحث

إدخال السبورة التفاعلٌة، أم ستكتفً بأقسام الصٌانة فً 

المناطق التعلٌمٌة ؟

ٌوجد فنً حاسوب فً كل مدرسة ، وعقد صٌانة  :ادارة التقنٌات

.مع الشركة الموردة 




