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 في المدرسة االبتدائّية اللغويّةالتربية تعزيز دور مرّكز : اسم الدورة

 مرّكزو الرتبية اللغويّة يف املدارس االبتدائّية: جمهور الهدف

 ___________مركز تطوير كوادر املعّلمني  :المكان 

 ساعة 30: عدد الساعات

 _________ :موعد نهاية الدورة    _________ :موعد بداية الدورة

 _________: حّتى الساعة       ________: من الساعة______       : يوم

 __________________: بإشراف

بريد اإللكتروني: ال ___________:هاتف  __________: اسم المحاضر/ة
____________________ 

   :أهداف الدورة

وتوسيع جتاربه يف توجيه معّلمي الرتبية اللغويّة، هبدف دفع سريورة التعّلم ذي معًنى قدمىا  1تطوير معرفة املرّكز .1

 تحصيل وزيادته بصورة متواصلة. لتحسني ال

واحتواء التالميذ يف سياقي: التعّلم ذي معًنى يف دروس اللغة العربّية بالتعليم املوّجه للفرد متابعة  كّل ما يتعّلق  .2

 .، لتنمية أداءات املتعّلمالرتبويّة: االحتياجات، القدرات والتحصيالتواملرونة 

                                                           
 لمراجع واالرتباطات اإللكترونّيةقائمة اانظر: الرابط األّول في قائمة  1



 -تصميم وإعداد حّيزات تعّلمّية مرنة باالستناد  إىل املرّكبات األربعة: املضمونّيةمتابعة عمل الطاقم يف  .3

اسّية يف اللغة، تراعي وتلّّب لتتيح إكساب املهارات األس  الرتبويّة، التعليمّية/ التدريسّية، املكانّية واملناخ الرتبويّ 

 .احتياجات التالميذ املختلفة

  .يف جمال اكتساب اللغةاستخدام وإعداد مرّكبات تقييم بديلة تعّمق يف  .4

 

عملّية، وبني حماضرة وورشة عمل تعّلمّية، إضافة إىل -أكادميّية وأخرى تطبيقّية -دمج بني مواد نظريّةمبنى الدورة:   

)داخل الصّف  لقاءات مع طاقم اللغة العربّية ومشاهدات دروسمن خالل توثيق  املدرسةإجراء بعض التطبيقات داخل 

حوهلا للتعّلم ومتابعة العمل، ودراسة حاالت عينّية أو يف جمموعات صغرية أو بشكل فردّي( إلجراء حوارات تربويّة 

 . Study cases))أخرى من احلقل  

 

 وفق أنظمة االستكمال املتّبعة، مشاركة فّعالة. :حضور واشتراك

 يف هناية الدورة. وظيفة فرديّةيتوّجب على كّل مشاركة تقدمي  :المهّمة النهائّية

 :  مضمون الوظيفة

  ،بالتركيز على أداءات المتعّلم اختيار موضوع واحد مّت تناوله يف لقاءات االستكمال، والتوّسع يف مضامينه

 السّتة ضمن حّيزات تعّلمّية متنّوعة، برؤية التعّلم ذي معًنى.

  صفحات. 6-5حجم الوظيفة 

  لمعّلمني.تقّدم الوظيفة حبسب معايري الكتابة العلمّية، ووفق أنظمة التطّور املهيّن ل 

 .موعد تقدمي الوظيفة: خالل أسبوعني من انتهاء اللقاء األخري 

 يف الدورة  نيعلى املشارك



 االلتزام بالقوانني واألنظمة املتّبعة، وكذلك تنفيذ املهاّم وتطبيقها يف الصفوف حبسب املطلوب.

 للغة المعياريّة فقط!بالغة احلديث والنقاش أثناء الدورة وداخل غرف التدريس جيب أن تكون  تنويه:  

 

 .وهي موّجهة للمؤّنث واملذّكر على حّد سواء وردت الصياغة بصيغة املذّكرمالحظة: 

 

  



  مضامين الدورة:

 لقاء
 موعد اللقاء

 يوم/ تاريخ

 مضمون اللقاء

 محاضرة وورشة عمل

بداية 
 اللقاء

نهاية 
 اللقاء

 بمجمل

 

1.  

 2اللغة العربّية مرّكز ملف تعريف وظيفة 
  .استعراض ملف وظيفة مرّكز اللغة العربّية يف املرحلة االبتدائّية

 خصائص الوظيفة
 داغوغّية والتعليمّية والقياديّةتوسيع املعرفة  اإلداريّة والبي 
  خطّة العمل التطّور املهين للطاقم و  ،انب اإلداريّ تنظيم اجل

.،  السنويّة   برؤية التعّلم ذي معًنى
 

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

2.  

 

 

 اللغة العربّية مرّكز ملف تعريف وظيفة
 تعّلم تعّزز من أداءات معّلم الرتبية اللغويّة  -ختطيط سريورات تعليم

من أجل  برؤية التعّلم ذي معًنى ومتاشيىا مع أهداف الوزارة واملدرسة
 رفع التحصيالت.

  بناء ورشات عمل حتّدد وترّكز عمل مرّكز اللغة العربّية وفقىا مللف
 وظيفة املرّكز.تعريف 

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

 

3.  

 

 

 المرّكز ملعطّة خ

   طّة العمل من خالل صعوبات وعوائق متوقّعة يف تنفيذ خعرض
 استعراض مناذج قرائّية عند التالميذ املستصعبني.

  خطط تدّخل بناءى على  مساعدة املعّلمني وتوجيههم يف إعداد
 صعوبات عينّية مّت رصدها عند التالميذ املستصعبني أثناء التنفيذ.

--- --- 

 

3 

 ساعات

4.  

 

 

 االحتواء في تدريس التربية اللغويّة
   تعزيز أداءات التلميذ/ املتعّلم برؤية التعّلم ذي معًنى. 
   بناء خطط تدّخل عالجّية، تراعي صعوبات التالميذ وتلّب

 احتياجاهتم، مع متابعة تنفيذ هذه اخلطط.

--- --- 

 

3 

 ساعات
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5.  

 تطوير مجاالت اللغة 

  الكتابة، التكّلم و  االستماعت اللغة تطوير أداءات التلميذ يف جماال
  .وبروح التعّلم ذي معًنى 

  االستماع  جماالتتعّلمّية يف تطوير  -ختطيط سريورات تعليمّية
 التكّلم والكتابة.و 

 جمايل: االستماع تعّلمّية يف تطوير  -ختطيط سريورات تعليمّية
و تقدمي مقرتحات ألنشطة وفّعاليّات تعكس أداءات والتكّلم.

 املتعّلم يف هذه اجملاالت.

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

6.  

 

 

 وآلّيات عملإستراتيجّيات 

   ،معرفة  تطوير دور املرّكز يف احتواء تالميذ مستصعبني ومتمّيزين
أداءات املتعّلم يف اكتساب مهارات املعّلمني وجتربتهم يف تنمية 

لغويّة؛ الرتكيز على الفرد وقدراته، احتياجاته، أساليب تعّلمه 
 وحتصيالته )مشاهدات(.

   إسرتاتيجّيات وآلّيات عمل تساعد رّكزإكساب املالعمل على 
املختلفة،  م، وفق أداءاهتتالميذهم  يف تلبية احتياجاتاملعّلمني 

 .  ويف سياق التعّلم ذي معًنى
 تعكس مصّورة  اتمشاهدلعمل على حتفيز الطاقم يف إجراء ا

أداءات املتعّلم يف اكتساب مهارات لغويّة خمتلفة.والتعّلم عن طريق 
  الزمالء.

--- --- 

 

3 

 ساعات

 

 

7.  

 

 

 إستراتيجّيات وآلّيات عمل 

 استعراض النماذج املصّورة من اللقاء السابق واليت تعكس أداء 
مهارات لغويّة خمتلفة ضمن اسرتاتيجّية  تالميذه كسابإعّلم يف امل

 التعّلم من الزمالء.
  املشاهدة وإجراء حوارات  دراسة احلاالت املصّورة يف أعقاب

 تربويّة، حبسب آلّيات مشاهدة دروس يتّم تبنيها يف اللقاء.

--- --- 

 

3 

 ساعات



8.  

  التنّور القرائّي اإللكترونيّ  

 ت حموسبة ومناذج مكاشفة بالكتب الرقمّية واستعراض وحدا  
  .يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتونّ  تنفيذيّة وتقييمّية

  ّية يف جمال يالرتبية اللغويّة يف  تداول وحدات ومهام تقيمدور مرّكز
التنّور القرائّي اإللكرتوّن داخل املدرسة، لتطوير أداءات املتعّلم 

. إحدى  حولبناء مردود و  حبسب معايري ومبادئ  التعّلم ذي معًنى
 الوحدات الرقمية مع تفصيل نقاط قّوة ونقاط حباجة إىل حتسني.

--- --- 

 

3 

 

 ساعات

9.  

  التنّور القرائّي اإللكترونيّ   

 ت حموسبة ومناذج   مكاشفة بالكتب الرقمّية واستعراض وحدا
  .يف جمال التنّور القرائّي اإللكرتونّ  تنفيذيّة وتقييمّية

  دور مرّكز الرتبية اللغويّة يف  تداول وحدات ومهام تقيميّية يف جمال
لتطوير أداءات املتعّلم التنّور القرائّي اإللكرتوّن داخل املدرسة، 

. وبناء مردود حول إحدى  حبسب معايري ومبادئ  التعّلم ذي معًنى
 الوحدات الرقمية مع تفصيل نقاط قّوة ونقاط حباجة إىل حتسني.

--- --- 

 

 

 

3 

 ساعات

 

10.  

 المعابر 

   الرتكيز على الفرد؛ قدراته، احتياجاته، أساليب تعّلمه وحتصيالته
 )وفق أداءات املتعّلم(.

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

--- --- 

3 

 ساعات
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التعليم يف اجملتمع العريّب وقسم أ  -الصادرة عن القسم أ  الكتب الرقمّيةنشرة البيداغوغيا احملوسبة مبوضوع  .8

 .للتطوير الرتبويّ 
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 وزارة الرتبية والتعليم،للمرحلة االبتدائّية )مقرتح(، ول مرّكبات التقييم الداخلّي في المدرسة، وثيقة ح .9

2014. 
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 .2015, ירושלים, החינוך משרד. חינוך מוסדות ולמנהלי למטה, חינוך מוסדות

s/MinhalPedagogy/yesodi2http://meyda.education.gov.il/file
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