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التطوير املدارس جيدة و جودة ىو عامل مهم يف دعم منو و تطوير التعليم
األساسي يف اندونيسيا .كبلد مسلم األغلبية  ،سوف أداة تعليمية تستند إىل مبادئ اإلسالم
يف مجيع التعلم يساعد كثريا اآلباء واألمهات لتوجيو حرف من األطفال من سن مبكرة.
لألسف  ،التعليم االبتدائي اإلسالمية يف مدينة ماالنج تكون ال تزال ضعيفة سواء من حيث
النوعية والكمية .نزوع الناس إىل اختيار ادلرافق التعليمية اإلسالمية ال تزال منخفضة يف اخللفية
من أىم العوامل االنتخابات مثيالهتا تصميم الكائنات يف ىذا العنوان.
البنائية  ،والذي ىو مفهوم تصميم اللقب ىو أسلوب التدريس الذي يؤكد الطالب
على " بناء " ادلعرفة اخلاصة هبم ال تزال جديدة نسبيا يف اجملتمع .ىذا األسلوب يتناقض مع
الطريقة القدمية اليت تدرس عادة اليوم ىو نقل ادلعرفة من ادلعلم إىل الطالب دون الكثري من
اجلهد من الطالب .يف بنائية  ،ليس فقط حتفيز الطالب على معرفة العلوم يريدون أنفسهم.
وسوف تكون ىناك حاجة أيضا لبناء ىذه معارف الباحثني يف الوحدة .يف بعض احلاالت،
وىذا األسلوب ىو أكثر فعالية وسجل ادلزيد من الطالب حرجة و ذكي ،وىو اذلدف النهائي
من كل التعلم يف أي مدرسة  .تعزيز مفهوم التصميم الذي ينطلق من أن ادلستخدمني الذين
ترتاوح أعمارىم بني األطفال ادلدارس الدينية األساسية  ،وتؤخذ ادلوضوعات ادلعمارية السلوكية
وبالتايل فإن تصميم الناجتة النظر يف الواقع وسائل الراحة و احتياجات الطفل بناء على حتليل
السلوك  .على رأس كل ذلك ،ككائن من تصميم على أن اإلسالم التنفس كل تطبيق جيب
أن يكون تطبيقها يف تصميم ادلبادئ التكاملية لإلسالم الذي ىو السمة ادلميزة للمدرسة
بشكل منتظم ادلدارس الدينية  .استغرق ىذا التصميم ادلبادئ األساسية  4من البنائية  ،وىي
استمرارية التعلم ،و التعلم عن طريق العمل  ،والعالقات مع البيئة والتعلم من نفسك و جنبا

إىل جنب مع مبادئ العمارة السلوك اإلدراكي  ،وإدماج األراضي اإلسالمية يف كل تطبيق
التصميم.

