دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم
ّ
التربوية
اإلدارة

ّ
التربوية
السكرتارّية

ّ
العام
مكتب املدير

ّ
االبتدائي
قسم أ للتعليم

ّ
العربية
التفتيش على اللغة

قسم كبير للتعليم في املجتمع
ّ
العربي

لواء________

حزيران 2021
ّ
ّ
التطور ّ
املنهي للمعلمين
برنامج
اسي 2022-2021
للعام الدر ّ

اسم الدورة :صندوق أدوات مهنيّة لمرّكز التربية اللغويّة في المرحلة االبتدائيّة

1

االبتدائية
جمهور الهدف :ملكرّّ ي الرتبية اللغويّة املبتدئني يف املدارس
ّ
المكان :مكرّ تطويكر ّوادر املعلّمني ___________
عدد الساعات 30 :ساعة
موعد بداية الدورة _________ :موعد نهاية الدورة_________ :
يوم______ :

من الساعة________ :

حتى الساعة_________ :
ّ

بإشراف__________________ :
اسم المحاضر/ة ________ :هاتف ________ :البريد اإللكتروني:
____________________
1

الدورة مع ّدة للمر ّكزين الذين لم يلتحقوا سابقًا بدورة مر ّكزي التربية اللغويّة.

أهداف الدورة:
الوجاهي
التوجيهية ملعلّمي الرتبية اللغويّة دهد ختطيط أجنع لسريورة التعليم
 .1تطويكر وظيفة املكرّّ  2ومهاراته
ّ
ّ
البيمجال.
وسريورة التعلّم عن بُعد والتعلّم
ّ
العكربية.
ومقيم لتحسني تعليم دروس اللغة ّ
اجليد للمكرّّ ّمعّلم داعم وملهم متابع موثِّق ّ
 .2تع ي صفات القائد ّ
تؤدي الّتساب
متنوعة
ووجاهية وعرب اإلنرتنت /عن بُعد (أدوات خت نوبداغوغية) ّ
ّ
 .3إيعاب طكرائق تدريس وتعّلم ّ
العاطفي .SEL
االجتماعي -
املعكرفة املهارات والقيم من خالل الرتّي على التعّلم
ّ
ّ
مشولية ويف سياق التعّلم عن بُعد
بث روح املبادرة إلنشاء سريورات
ّ .4
تطبيقية للمعكرفة واملهارات والقيم بنظكرة ّ
ّ
وتلّب احتياجات التالميذ املختلفة
الكرقمي وإّساب املهارات
ّ
األساسية يف اللغة تكراعي ّ
لتع ي ّ
ائي ّ
التنور القكر ّ
سد الفجوات الناجتة.
وتقوم على ّ
متنوعة والرتّي
حي ات تعلّ ّ
تعمق يف استخدام وإعداد مكرّّبات تقييم بديلة يف جمال اّتساب اللغة ودمج ّ
مية ّ
ّ .5
تالية.
على البيئة الدجي ّ

وجاهية وعن بُعد بالرتّي
مية ّ
عملية وبني حماضكرة وورشة عمل تعلّ ّ
تطبيقية ّ -
مبنى الدورة :دمج بني مواد نظكريّة و ّ
على الكرقميّة الدجييتاليّة منها إضافة إىل إجكراء بعض التطبيقات داخل املدرسة من خالل توثيق لقاءات مع
فكردي) إلجكراء حوارات
العكربية ومشاهدات دروس (داخل
ّ
طاقم اللغة ّ
الصف أو يف جمموعات صغرية أو بشكل ّ
عينية أخكرى من احلقل (.(Study cases
تكربويّة حوهلا للتعلّم ومتابعة العمل ودراسة حاالت ّ
فعالة.
حضور واشتراك :وفق أنظمة االستكمال املتّبعة مشارّة ّ
ّل مشارك تقدمي وظيفة فرديّة يف هناية الدورة.
المهمة
ّ
النهائيةّ :
ّ
يتوجب على ّ

األول في قائمة المراجع واالرتباطات اإللكترون ّية
 2انظر :الرابط ّ

التوسع يف مضامينه بالتركيز على
مضمون الوظيفة :اختيار موضوع واحد ّمت تناوله يف لقاءات االستكمال و ّ
معنى.
متنوعة ،برؤية التعلّم ذي ً
أداءات المتعلّم ّ
حيزات تعلّ ّ
الستة ضمن ّ
مية ّ
 حجم الوظيفة  5- 4صفحات.


املهين للمعّلمني.
ّ
تقدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة ّ
العلمية ووفق أنظمة ّ
التطور ّ

 موعد تقدمي الوظيفة :خالل أسبوع من انتهاء اللقاء األخري.
املهام وتطبيقها يف الصفو حبسب املطلوب.
على املشارّني يف الدورة االلت ام بالقوانني واألنظمة ّ
املتبعة وّذلك تنفيذ ّ
تنويه :لغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غكر التدريس جيب أن تكون با للغة المعياريّة فقط!
حد سواء.
موجهة للمؤنّث واملذ ّّكر على ّ
مالحظة :وردت الصياغة بصيغة املذ ّّكر وهي ّ
مضامين الدورة:
لقاء

موعد اللقاء

مضمون اللقاء

بداية

نهاية

يوم /تاريخ

محاضرة وورشة عمل

اللقاء

اللقاء

بمجمل

3

" تعريف وظيفة مرّكز التربية اللغويّة
االبتدائية.
العكربية يف املكرحلة
ّ
 استعكراض ملف املكرّّ اللغة ّ
امللف.
خصائص الوظيفة حمتويات ومضامني ّ
.1

التعليمية والقياديّة
 توسيع املعكرفة اإلداريّة والبي
داغوغية و ّ
ّ
التطور املهين للطاقم وخطّة العمل
 تنظيم اجلانب
اإلداري ّ
ّ
العاطفي .SEL
االجتماعي -
السنويّة بالرتّي على التعليم
ّ
ّ

---

---

3
ساعات

"جاهزيّة الطاقم للتعامل مع التع ّلم عن بعد في حاالت الطوارئ"
.2

متاشيا مع أهدا
 ختطيط سريورات تعليم  -تعلّم عن بُعد ً
الوزارة واملدرسة من أجل إجناز حتصيالت املنهج.

التفاضلي ومكراعاة
العكربية وفق التعليم

ّيفية تدريس اللغة ّ
ّ
ّ
األول في قا ئمة المراجع واالرتباطات اإللكترون ّية
 3انظر :الرابط ّ

---

---

3
ساعات

املخمن.
التطور ّ
الفكروق الفكرديّة وفق جمال ّ
التعليمية المحوسبة الجديدة (وفق مهارات
مكاشفة للوحدات
ّ
المنهج)

.3

ّيفية توظيفها للتعامل مع مهارات
 عكرض مناذج للوحدات و ّ

---

---

املنهج .

3
ساعات

إدارة مل ّفات التالميذ الفرديّة ،ومتابعة أدائهم وتحصيلهم

.4

العمل مع معلّمي الرتبية اللغويّة بالرتّي على موضوع التعبري

الكتايب.
ّ

---

---

اإلبداعية
مية يف تطويكر الكتابة
ّ
تعليمية  -تعلّ ّ
ختطيط سريورات ّ
لدى التالميذ.

3
ساعات

دور المرّكز في تطوير مجاالت اللغة

.5

العمل مع معلّمي الرتبية اللغويّة بالرتّي على موضوع التعبري

الكتايب.
ّ

---

---

اإلبداعية لدى
مية يف تطويكر الكتابة
ختطيط سريورات
ّ
تعليمية  -تعلّ ّ
ّ
التالميذ.

3
ساعات

المرّكز داخل المدرسة
 تواصل املكرّّ مع اجلهات املسؤولة داخل املدرسة لتحقيق
.6

أهدا خطّته.
وآليات عمل لدفع عمل املكرّّ
اتيجيات ّ
 ورشة عمل حول إسرت ّ
داخل املدرسة.

---

---

3
ساعات

اإللكتروني ضمن التربية
القرائي
التنور
دور المرّكز في تطبيق مجال ّ
ّ
ّ

اللغويّة

الكرقمية واستعكراض وحدات حموسبة ومناذج
 مكاشفة بالكتب ّ
.7

اإللكرتون.
ائي
تنفيذيّة
ّ
وتقييمية يف جمال ّ
ّ
التنور القكر ّ
 دور مكرّّ الرتبية اللغويّة يف تداول وحدات ومهام تقييمية يف

---

---

اإللكرتون داخل املدرسة لتطويكر أداءات
ائي
جمال ّ
ّ
التنور القكر ّ

3
ساعات

معًن .وبناء مكردود
املتعلّم حبسب معايري ومبادئ التعلّم ذي ً

الكرقمية مع تفصيل نقاط ّقوة ونقاط
حول إحدى الوحدات ّ
حباجة إىل حتسني.

مية الناتجة في
مبادرات المرّكز وطاقم اللغة ّ
لسد الفجوات التعلّ ّ

أعقاب اإلغالق.
.8

وسدها.
تقديم مقترحات وخطط عمل لتقليص الفجوات ّ

---

---

3

ساعات
المرّكز كمبادر ومن ّفذ للمعابر للمرحلة اإلعداية

 الرتّي على الفكرد؛ قدراته احتياجاته أساليب تعّلمه
وحتصيالته

.9

 بناء مبادئ عمل واضحة وشاملة ملتابعة أداءات التلميذ/
املتعّلم يف مكراحل االنتقال املختلفة.

---

---

3
ساعات

عملية التقويم
دور المرّكز في ّ
 املكرّّ ّمبادر يف طكرح بدائل يف التقومي
.10

3
---

---

ساعات

:اإللكترونية
قائمة المراجع واالرتباطات
ّ
:االبتدائية
ملف وظيفة مرّكز التربية اللغويّة في المرحلة

ّ
ّ
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C99F0C79-E3E6-4D82-89582A815DE6D72B/214192/052107.pdf

االبتدائية وزارة الرتبية والتعليم القدس
 للمرحلة، ثقافة، أدب، لغة: التربية اللغويّة العر ّبية:تعليمي
 منهج
ّ
ّ
.2009
:االبتدائي باللغة العر ّبية
 موقع قسم أ للتعليم
ّ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm

: موقع المنطار
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home

:حتى السادس
البث القُطريّة من
ّ مسجلة من برنامج منظومة
ّ
ّ األول
ّ  دروس
ّ الصف
https://docs.google.com/document/d/1_YnjqJ6lB5g7WI85a0ngD1MTI2HX
Cv6nUDs93y0wA -c/edit
https://bit.ly/2JsjmLp

http://arabic-lessons.glideapp.io/

 פורטל ע ובדי הוראה- מאגר הקלטות
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/



