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ّ
مقدمة النشرة
البيداغوجيا الرمق ّية يه أ ّوال بيداغوجيا؛ ذلكل وظيفهتا الاهامتم بتعلمي
يدفع ّ
التعل اجل ّيد اىل المام ،اذ يستند تطبيقها وايعاهبا عىل خصائص
مقي ،وهتدف اىل خلق سريورات تدريس،
وممزيات العامل التكنو ّ
لوج الر ّ
ّ
تعل وتقيمي جديدة من خالل اس تعامل واع وحكمي للدوات والوسائل
مقي ،وتساعد عىل تطوير التفكري ،االبداع والعمل
الّيت يوفّرها العامل الر ّ
املشرتك ،ومالءمهتا ّ
للتعل ذي معىن.
ّ
وحت نس تطيع ايعاب أهداف البيداغوجيا الرمق ّية ،يف تربية تلميذ
متنور يواكب العرص وحتدّايته ،وممتكّن من اس تخدام التكنولوجيا
ّ
وهمارات العرص ،يف حتديد ،تنظمي ،وحتليل املعلومات؛ زد عىل ذكل،
الاس تفادة مهنا وتطبيقها يف حاالت حيات ّية أخرى ،ومن أجل حتقيق
أهدافه وتطوير معرفته وقدراته ،كساس للمشاركة الفاعةل يف القرية
الكونيّة الصغرية ،من خالل اتقان اس تعامل تقن ّيات العرص؛ نس متر يف
متنوعة :حتضري موا ّد ومضامني تعلمي ّية ،تعلّم ّية
العمل يف جماالت ّ
وتقيمي ّية ،وتطوير بيئات تعلم ّية رمق ّية ،والتواصل مع احلقل من خالل
املشاريع اخملتلفة.
وهدفنا يف هذه النرشة كشف املعلّمني وتعريفهم بآخر مس تج ّدات
البيداغوجيا الرمق ّية :أدوات رمق ّية لتعزيز التدريس و ّ
التعل ،الامتحاانت
احملوس بة ،بيئات ّ
لوج.
تعل وتقيمي بديةل وجديدةّ ،
التنور الرمقي والتكنو ّ
ابحرتام،
أمين زعيب -مفتّش البيداغوجيا الرمق ّية.
وردت الصيغة ابملذكّر ،ويه ّ
موّجة اىل اجلنسني عىل ح ّد سواء.
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محتويات النشرة
 أدوات رمق ّية

ّ 
التفاعل -وحدات تعلمي ّية
الصف
ّ
 التقيمي البديل يف بيئة املودل
 لقاءات تزامن ّية
 امتحاانت جبروت حموس بة
مقي
 موقع جديد ملها ّم ّ
التنور الر ّ
 مؤمتر «معلّمون يتعلّمون يف عرص الثورة الرمق ّية»

طاقم اإلعداد
اعداد ،تصممي وتنس يق:
قطري يف احلوس بة.
الياس ّجنار ،مرشد ّ
راوية بولس ،مرشدة قطريّة يف احلوس بة.
تركزي ومتابعة سريورة االعداد ،استشارة بيداغوجية انرت حاسوب ّية:
أمين زعيب ،مفتّش البيداغوجيا احملوس بة يف الوسط العر ّب.
ارشاف ومتابعة:
عبد هللا خطيب ،مدير قسم أ للتعلمي يف اجملمتع العر ّب.
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أدوات ر ّ
قمية
أحد أهداف البيداغوجيا الرمق ّية يه تطوير تعلمي و ّ
تعل يالمئ القرن
الواحد والعرشين ،من خالل البحث عن أدوات وتطبيقات رمق ّية
تسامه يف تعزيز السريورة التعلمي ّية؛ ارتآينا يف هذه النرشة أن نقدّم رش ًحا
الس تعامل الداة  Apowersoftلتسجيل الرشوحات ،ابالضافة
لرشوحات دروس يف موضوع الرايضيات ،من اعداد املرشدة سهى
رواشدة؛ أملني من املعلّمني اس تخدام هذه الداة يف تقدمي رشوحات
لتالميذمه ،ممّا يؤدّي اىل ّ
تعل خارج غرفة ّ
الصف أيضً ا.
 رابط لرشح اس تعامل الداة.
 رابط لرشوحات يف موضوع الرايضيات.
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معلّمون ينتجون مضامني رمق ّية
تآهّل  12معل ّ ًما مضن برانمج «معلّمون ينتجون مضامني رمق ّية» يف
جماالت املعرفة اخملتلفة ،وبدأوا ابلعمل يف  2017-1-1يف بناء وحدات
تعلمي ّية ،وقد ظهرت بواكري الوحدات التعلمي ّية الّيت قاموا بتحضريها
مضن الربانمج؛ وذكل برتكزي وارشاف املرشدة راوية بولص ،مبتابعة
لغوي املرشدة فاداي ن ّداف.
وتوجيه املرشدة الهام داي وتدقيق ّ
واليمك قامئة هبذه الوحدات ،أملني أن تنال اجعابمك:
 مومس قطف الزيتون  ،اعداد عوين جحاجرة
 رسا ةل من اتمر اىل وادليه ،اعداد حسر الون
 امجلةل الامس ّية والفعل ّية ،اعداد رائدة حسني
 النحةل  ،اعداد امتياز عامر

برانمج "املدارس التجريبيّة"
مهارات ّ
ّ
ّ
التنور
والرقميّ
التكنولوجي
لوج
رابط ملهارات ّ
التنور التكنو ّ
والرمقي يف موقع ادارة احلوس بة
مفصةل
وتكنولوجيّة املعلوماتّ ،
ومرت ّبة حسب النوع والطبقة
الصفيّة :انقر هنا لالنتقال للمهارات

التفاعل مفتوحة لاكفّة املدارس ّ
منصة ّ
بشك جما ّين ،من خالل
الصف
ّ
ّ
الاشرتاك يف برانمج «املدارس التجريبيّة» ،حيث حتصل املدرسة عىل
بيئة رمق ّية وقاعدة النشاء وحدات ومضامني تعلمي ّية وهما ّم تنفيذيّة وتقيمي ّية
ومتنوعة تسامه يف ّ
التعل
بواسطة اس تخدام أدوات وعنارص خمتلفة ّ
ييب الْ ُممتع للتالميذ ،ابالضافة اىل برانمج ادارة ّ
التعل.
التجر ّ
ملزيد من املعلومات انقر هنا
لالشرتاك نرجو ارسال رسال الكرتون ّية للمرشدة راوية بولص ،عىل
لكرتوين التايلrawiabo@arab.edu.gov.il :
عنوان الربيد اال
ّ
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امتحانات بجروت محوسبة
يف اطار «ادلفيئة الرتبويّة» تعمل السكريتارية الرتبويّة عىل التنويع يف
طرائق التدريسّ ،
التعل والتقيمي ابالضافة دلمج التفكري ،القمي وهمارات
القرن الواحد والعرشين .وأيضً ا ابلتعاون مع ادارة احلوس بة وتكنولوجيّة
املعلومات واالدارة الرتبويّة تقوم بتوس يع ،تطوير وتفعيل امتحاانت
جبروت حموس بة غن ّية ابلوسائط املتعدّدة،
لقراءة املزيد انقر هنا
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التقييم البديل
مسامهة يف تعزيز ا ّ
لتعل ذي معىن ُط ّ ِّورت بيئات رمق ّية جملال البدائل يف
التوسع والتع ّمق اليت
التقيمي/التقومي
ادلاخل يف املدرسة ،مضن مواضيع ّ
ّ
ّ
تشك  %30من عالمة البجروت ،هذه البيئات الرمق ّية تس تخدم
منصة املودل الدارة معل ّية ا ّ
لتعل والتقيمي ،وحتوي مضامني تعلمي ّية
ّ
خمتلفة ،مع وفرة ابلدوات الرمقيّة ،فتسمح ّ
للمعل ابالختيار املناسب
املهم التنويه أن هذه البيئات يه عا ّمة مجليع
والفضل لط ّالبه ،ومن ّ
جماالت املعرفة أو املواضيع التعلمي ّية.
ملعرفة املزيد وجتريب هذه البيئات ،انقر هنا

موقع جديد ملهام ّ
ّ
التنور
الرقميّ
مقي يف اللغة العرب ّية ،الرايض ّيات
موقع جديد لوحدات وهما ّم ّ
التنور الر ّ
والعلوم؛ بتارخي  2017-2-19سيمت اغالق اماكن ّية ادلخول للوحدات
بطريقة مبارشة ،ادلخول للوحدات واملها ّم ي ّمت فقط من خالل املوقع
اجلديد اذلي يسمح ابصدار تقارير ؛
رابط للموقع اجلديد
رابط ملشاهدة فيل ارشاد

بدائل التقيمي :هم ّمة تنفيذيّة ،بورتفوليو ،هم ّمة تنفيذيّة الكتابة ابللغة
العرب ّية ،البحث ،ا ّ
لتعل القامئ عىل املشاريع ،مرشوع الكتابة ابللغة
العربيّة.
مرشوع الكتابة احملوسب يف اللغة العربيّة
التقيمي بواسطة حقيبة الوظائف احملوس بة ،هو أحد بدائل
التوسع والتع ّمق
التقيمي/التقومي
ادلاخل يف اللغة العرب ّية مضن مواضيع ّ
ّ
يف الوحدات الثالث االلزاميّة :وحديت الفهم والقواعد والتعبري والوحدة
الوىل يف الدب .لقراءة املزيد انقر هنا
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ّ
ّ
ّ
الرقمية»
مؤتمر «معلمون يتعلمون في عصر الثورة
تدعومك السكريتارية الرتب ّية يف وزارة الرتبية والتعلمي للمشاركة يف املؤمتر
الافرتايض الزتامين عن بعد «معلّمون يتعلّمون يف عرص الثورة الرمق ّية.
وذكل يوم الربعاء  2017-5-10من الساعة  16:00وحت الساعة
21:00؛ ميكنمك اختيار يف أ ّي ورشات معل حتبون الاشرتاك ،وزايرة
ايض من دون اخلروج من البيت.
املعرض الافرت ّ
رابط التسجيل

ّ ّ
ّ
ّ
الثانوية
العربية في املرحلة
تزامني ملعلمي اللغة
لقاء
امين عن بعد ملعلّمي املرحةل الثانويّة مع
ّت يوم الربعاء  2017-1-18لقاء تز ّ
يداين ود .راوية
التفتيش عىل تدريس اللّغة العرب ّية وأداهبا ،الس تاذ محمّد ز ّ
برابرة بعنوان «عىل مشارف جبروت ش تاء .»2017
رابط تسجيل اللقاء
ّ ّ
ّ
العربية في الصفوف التاسعة
امني ملعلمي اللغة
لقاء تز
امين عرب االنرتنت ملعلّمي/ات اللّغة العرب ّية يف الصفوف
تسجيل اللقاء الزت ّ
التاسعة مع املفتّشة املركّزة للّغة العرب ّية د .راوية برابرة ،حتت عنوان
ائ ".وذكل يوم الربعاء املوافق -2-8
التنور القر ّ
"طرائق يف تدريس ّ
 2017من الساعة ّ 10:30
وحت الساعة .12:00
رابط تسجيل اللقاء
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