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اسم الدورة :وظيفة مرّكز الرتبية اللغويّة يف املرحلة االبتدائيّة

1

مجهور اهلدف :لرّكزي الرتبية اللغويّة البتدئني يف الدارس االبتدائيّة
املكان :مركز تطوير كوادر العلّمني ___________
عدد الساعات 30 :ساعة
موعد بداية الدورة _________ :موعد هناية الدورة_________ :
يوم______ :

من الساعة________ :

حّت الساعة_________ :
ّ

إبشراف__________________ :

 1الدورة معدّة للمر ّكزين الذين لم يلتحقوا سابقًا بدورة مر ّكزي التربية اللغويّة.

اسم احملاضر/ة __________ :هاتف ___________:الربيد اإللكرتوين:
____________________
أهداف الدورة:
2
قدما
 .1تطوير وظيفة الرّكز وتوسيع جتاربه يف توجيه معلّمي الرتبية اللغويّة ،هبدف دفع سريورة التعلّم ذي ى
معًن ى

لتحسني التحصيل وزايدته بصورة متواصلة.
الوجه للفرد يف دروس اللغة العربيّة واحتواء التالميذ يف سياقي :التعلّم ذي
كل ما يتعلّق ابلتعليم ّ
 .2متابعة الرّكز ل ّ
معًن والرونة الرتبويّة :االحتياجات ،القدرات والتحصيالت ،لتنمية أداءات التعلّم.
ى
 .3متابعة الرّكز لعمل الطاقم يف تصميم وإعداد حيّزات تعلّميّة مرنة ابالستناد إىل الرّكبات األربعة :الضمونيّة-
وتلّب
الرتبويّة ،التعليميّة /التدريسيّة ،الكانيّة والناخ
ّ
الرتبوي لتتيح إكساب الهارات األساسيّة يف اللغة ،تراعي ّ
احتياجات التالميذ الختلفة.
متنوعة ،والرتكيز
ّ .4
تعمق يف استخدام وإعداد مرّكبات تقييم بديلة يف جمال اكتساب اللغة ودمج حيّزات تعلّميّة ّ
على البيئة الدجتاليّة.

مبىن الدورة :دمج بني مواد نظريّة -أكادمييّة وأخرى تطبيقيّة-عمليّة ،وبني حماضرة وورشة عمل تعلّميّة ،إضافة إىل
الصف
إجراء بعض التطبيقات داخل الدرسة من خالل توثيق لقاءات مع طاقم اللغة العربيّة ومشاهدات دروس (داخل
ّ
فردي) إلجراء حوارات تربويّة حوهلا للتعلّم ومتابعة العمل ،ودراسة حاالت عينيّة
أو يف جمموعات صغرية أو بشكل ّ
أخرى من احلقل (.(Study cases

فعالة.
حضور واشرتاك :وفق أنظمة االستكمال التّبعة ،مشاركة ّ
كل مشارك تقدمي وظيفة فرديّة يف هناية الدورة.
ّ
املهمة النهائيّةّ :
يتوجب على ّ
األول في قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة
 2انظر :الرابط ّ

مضمون الوظيفة:
التوسع يف مضامينه ،ابلرتكيز على أداءات املتعلّم
• اختيار موضوع واحد متّ تناوله يف لقاءات االستكمال ،و ّ
معىن.
متنوعة ،برؤية التعلّم ذي ى
الستّة ضمن حيّزات تعلّميّة ّ
• حجم الوظيفة  5-4صفحات.
•

الهين للمعلّمني.
تق ّدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلميّة ،ووفق أنظمة ّ
التطور ّ

• موعد تقدمي الوظيفة :خالل أسبوع من انتهاء اللقاء األخري.
الهام وتطبيقها يف الصفوف حبسب الطلوب.
على الشاركني يف الدورة االلتزام ابلقوانني واألنظمة التّبعة ،وكذلك تنفيذ ّ
تنويه :لغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون ابللغة املعياريّة فقط!
موجهة للمؤنّث والذ ّكر على ح ّد سواء.
مالحظة :وردت الصياغة بصيغة الذ ّكر وهي ّ

مضامي الدورة:
لقاء

موعد اللقاء

مضمون اللقاء

بداية

هناية

يوم /اتريخ

حماضرة وورشة عمل

اللقاء

اللقاء

مبجمل

3

"تعريف وظيفة مرّكز الرتبية اللغويّة
• استعراض ملف الرّكز اللغة العربيّة يف الرحلة االبتدائيّة .خصائص
.1

.2

اللف.
الوظيفة ،حمتوايت ومضامني ّ

• توسيع العرفة اإلداريّة والبيداغوغيّة والتعليميّة والقياديّة
التطور الهين للطاقم وخطّة العمل
• تنظيم اجلانب
ّ
اإلداريّ ،
معًن.
السنويّة ،برؤية التعلّم ذي ى
"تعريف وظيفة مرّكز الرتبية اللغويّة"

األول في قائمة قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترونيّة
 3انظر :الرابط ّ

---

---

---

---

3
ساعات

تعزز من أداءات معلّم الرتبية اللغويّة
• ختطيط سريورات تعليم -تعلّم ّ
معًن ومتاشيىا مع أهداف الوزارة والدرسة من أجل
برؤية التعلّم ذي ى

3
ساعات

رفع التحصيالت.

• بناء ورشات عمل حت ّدد وترّكز عمل مرّكز اللغة العربيّة وف ىقا للف
تعريف وظيفة الرّكز.

• استعراض منوذج خلطّة عمل الرّكز وخطّة عمل العلّم والقارنة بني
اخلطّتني
دور املرّكز يف تطوير جماالت اللغة
•

العمل مع معلّمي الرتبية اللغويّة ابلرتكيز على موضوع التعبري

الكتايب.
ّ

.3

---

---

ختطيط سريورات تعليميّة -تعلّميّة يف تطوير الكتابة اإلبداعيّة
لدى التالميذ.

3
ساعات

إدارة مل ّفات التالميذ الفرديّة ،ومتابعة أدائهم وحتصيلهم
•
.4

العمل مع معلّمي الرتبية اللغويّة ابلرتكيز على موضوع التعبري

الكتايب.
ّ

---

---

ختطيط سريورات تعليميّة -تعلّميّة يف تطوير الكتابة اإلبداعيّة
لدى التالميذ.

3
ساعات

املرّكز داخل املدرسة
• تواصل الرّكز مع اجلهات السؤولة داخل الدرسة لتحقيق أهداف
.5

خطّته.
• ورشة عمل حول إسرتاتيجيّات وآليّات عمل لدفع عمل الرّكز
داخل الدرسة.

---

---

3
ساعات

املرّكز داخل املدرسة
3

• تواصل الرّكز مع اجلهات السؤولة داخل الدرسة لتحقيق أهداف
.6

خطّته.
• ورشة عمل حول إسرتاتيجيّات وآليّات عمل لدفع عمل الرّكز

---

---

ساعات

داخل الدرسة.

ائي اإللكرتوينّ ضمن الرتبية اللغويّة
دور املرّكز يف تطبيق جمال ّ
التنور القر ّ
• مكاشفة ابلكتب الرقميّة واستعراض وحدات حموسبة ومناذج
.7

ائي اإللكرتونّ.
تنفيذيّة وتقييميّة يف جمال ّ
التنور القر ّ
• دور مرّكز الرتبية اللغويّة يف تداول وحدات ومهام تقيمييّة يف جمال

---

---

ائي اإللكرتونّ داخل الدرسة ،لتطوير أداءات التعلّم
ّ
التنور القر ّ

3
ساعات

معًن .وبناء مردود حول إحدى
حبسب معايري ومبادئ التعلّم ذي ى

الوحدات الرقميّة مع تفصيل نقاط ّقوة ونقاط حباجة إىل حتسني.
ائي اإللكرتوينّ ضمن الرتبية اللغويّة
دور املرّكز يف تطبيق جمال ّ
التنور القر ّ
• مكاشفة ابلكتب الرقميّة واستعراض وحدات حموسبة ومناذج
.8

ائي اإللكرتونّ.
تنفيذيّة وتقييميّة يف جمال ّ
التنور القر ّ
• دور مرّكز الرتبية اللغويّة يف تداول وحدات ومهام تقييميّة يف جمال
ائي اإللكرتونّ داخل الدرسة ،لتطوير أداءات التعلّم
ّ
التنور القر ّ
معًن .وبناء مردود حول إحدى
حبسب معايري ومبادئ التعلّم ذي ى
الوحدات الرقمية مع تفصيل نقاط ّقوة ونقاط حباجة إىل حتسني.

---

---

3

ساعات

املرّكز كمبادر ومن ّفذ للمعابر للمرحلة اإلعداية

• الرتكيز على الفرد؛ قدراته ،احتياجاته ،أساليب تعلّمه وحتصيالته

.9

(وفق أداءات التعلّم).
• بناء مبادئ عمل واضحة وشاملة لتابعة أداءات التلميذ /التعلّم يف
مراحل االنتقال الختلفة.

---

--3

ساعات

دور املرّكز يف عمليّة التقومي
• الرّكز كمبادر ايف طرح بدائل يف التقومي
.10

3
---

---

ساعات

قائمة املراجع واالرتباطات اإللكرتونيّة:
ملف وظيفة مرّكز الرتبية اللغويّة يف املرحلة االبتدائيّة:
•
ّ
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D828958-2A815DE6D72B/214192/052107.pdf
تعليمي :الرتبية اللغويّة العربيّة :لغة ،أدب ،ثقافة ،للمرحلة االبتدائيّة ،وزارة الرتبية والتعليم ،القدس،
• منهج
ّ
.2009
االبتدائي ابللغة العربيّة:
• موقع قسم أ للتعليم
ّ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePa
geArabic.htm
• موقع املنطار:
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home

العرب
• نشرة البيداغوغيا احملوسبة مبوضوع الكتب الرقميّة الصادرة عن القسم أ -التعليم يف اجملتمع ّ
بوي:
وقسم أ للتطوير الرت ّ
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/journal-ofdigital-pedagogy

