محافظة االسكىدرية
ادارة وسط التعليمية
معهد ساوت جان اوتيد
المرحلة االبتدائية

خطــــة لتفعيــــل المشاركة المجتمعية بيه المجتمع و المؤسسة التعليمية للعام الدراسى 2010/2009
األنشطة التى تهذف
أهذاف الخطة
الى تحقيق
األهذاف
 -1تكويــــن
االػالٌ ػٍ طشيق
جواعاث النشاط االراػخ انًذسسيخ
 -2التوعيت
َذوح صحيخ ػٍ
بورض انفلونسا يشض AH1N1
الخنازير

االطار الزمنى

تحذيذ االدوار

اليات التنفيذ

شهش اكتىثش

يششف انُشبط

يهصقبد نالػالٌ
يذوٌ فً سجم
االراػخ انًذسسيخ

شهش اكتىثش

طجيت انًذسسخ +
االخصبئً االجتًبػً

يطىيبد تىػيخ

اساليب متابعة
و
تقييم الخطة
ثيــــبٌ ثأسًبء
انطــــبنجبد
تقشيـــش ػٍ انُذوح
+
صــــــــىس

الوشــــاركت
الوجتوعيت بين
الوؤســـست و
الوجتوع الوحلـــى

َذوح ستقىو ثهب طجيجخ
وهً احذي اونيبء
األيىس ػٍ انتغزيخ

شهش َىفًجش

طجـــيت ونً ايـــش

ندوة اجتواعيت

َذوح اجتًبػيخ ػٍ
سٍ انًشاهقخ

شهش َىفًجش

طجيجــــــخ

أشراك الطالباث
فى الوناسباث
االجتواعيت
أشراك الطالباث
فى الوناسباث هع
الوجتوع الوحلى

أحتفبالد انًذسسخ
ثؼيذهب ال75

شهش َىفًجش

نجُــخ انُظــــــبو

 صيبسح انً يشكضانحيبح ثسبٌ يبسك
 َذوي االحتيبجبدانخبصخ
 احتفبالً يؼهى ثقذووانؼبو انجذيذ

شهش ديسًجش

األخصبئً االجتًبػً خطبة انضيبسح

اػالَبد ػٍ انُذوح تقشيــش  +صــــىس
Power point

يهصقــــبد

تقشيــش  +صــــىس

دػبوي االحتفبالد صـــــــىس CD +
يهصقــــــبد
تقشيش انضيــبسح
+
صــــىس

هساندة الوؤسست
للعول التطوعى

صيبسح الحذي
انًذاسط انفقيشح و
تقذيى االػالَبد
نهًسبػذح ػهً
انتصذي نًشض
اَفهىَضا انخُبصيش

اشراك الطالباث
َذوح ػٍ االسكُذسيخ
فى هتابعت االحداث ػبصًخ انسيبحخ
الجاريت
انؼشثيخ ػبو 2010

هشاركت الطالباث
فى االحداث
الجاريت

يســــــــبثقخ ػٍ
االسكُذسيخ ػبصًخ
انسيبحخ انؼشثيخ ػبو
2010

شهش يُبيش

شهش يُبيش

شهش فجشايش

األخصبئً االجتًبػً تقذيى ثؼط
انًُظفبد و
انصبثىٌ انطجً
نًكبفحخ انًشض

تقشيش ػٍ انضيبسح
– ثؼط انصىس
انتزكبسيخ

يذسط دساسبد
اجتًبػيخ +
االخصبئً االجتًبػً

Power Point

تقشيش ػٍ انُذوح –
صــىس تزكــبسيخ

االخصـــــبئً
+
يسئــىل انًكـــتجخ

يهصقبد نالػالٌ
ػٍ انًسبثقخ

تىصيغ انجىائض ػهً
انفبئضيٍ

هساندة الوؤسست
للعول التطوعى

تطىع انطبنجبد فً
انًشبسكخ ثؼًم
انصبثىٌ و شًغ و
ثشوايض نجيؼهب فً
انجبصاس و انؼبئذ
نصبنح يشكض انًحجخ
نُذوي االحتيبجبد
انخبصخ و االشتشاك
ثبنًؼشوظبد
انخبصخ ثبألَشطخ
انالصقخ يثم
انهىحبد انفُيخ و
انًشغىالد انجذويخ

شهش يبسط

األخصبئً األجتًبػً ششاء ثؼط
االدواد نؼًم
+
يسئىنيـــــٍ انهجــبٌ انصبثىٌ و انشًغ
و انجشوايض

صـــــــــىس

تنويت الوشاركت
الوجتوعيت بين
الوؤسست و
الوجتوع الوحلى

تقيين األنشطت
االجتواعيت على
هدار العام الدراسى

صيبسح انً احذي
انًؤسسبد انتً
تأوي االيتبو يٍ روي
االحتيبجبد انخبصخ

شهش اثشيم

شهش يبيى

األخصبئً األجتًبػً ششاء ثؼط انهذايب تقشيش ػٍ انضيبسح
– ثؼط انصىس
و تقذيًهب نهًهجأ
انتزكبسيــــخ

األخصبئً األجتًبػً جىائــــــض ػيُيخ

صىس نتىصيغ
انجىائض ػهً
انطبنجبد

