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برنامج التّنمية المهنيّة حول مناهج (مكارم) الجديدة
المستمر ّ
تنظم مجموعة (تعلّم) برنام ًجا في التّنمية المهنيّة لمعلّمي دائرة الدّراسات
ي
ّ
في سياق التّطوير المهن ّ
ً
تبادًل للخبرات على
سقين المشرفين على تدريس المادّة .ويتض ّمن البرنامج
يدرسون مادّة (مكارم) والمن ّ
األدبيّة الّذين ّ
صفّيّة
ي ،وتنفيذ عدد من الدّروس التّوضيحيّة ،والجلسات النّقاشيّة المستندة إلى الممارسات ال ّ
مستوى التّخطيط الجماع ّ
الراجعة التّطويريّة.
المشاهَدة لتقديم التّغذية ّ
الرابع في أكاديميّة
ي قدّمه أ.مسعد صالح لطلبة ال ّ
ف ّ
ص ّ
افتُتِح البرنامج يوم اًلثنين  12نوفمبر بدرس توضيح ّ
ي
الجزيرة تناول محور (التّعاون في إطار المدرسة) باعتباره أحد محاور قيمة (التّعاون) ،ور ّكز المحتوى التّعليم ّ
للدّرس على مفهوم القيمة المستهدفة ،وموقف اإلسالم منها ،وتطبيقاتها ،وأه ّميتها في حياة ّ
الطالب ،وقد أظهر المعلّم
نجا ًحا متمي ًّزا في استخدام عدد من استراتيجيّات التّعلّم النّشط ،مثل :ف ّكر/زاوج/شارك ،و ،K.W.Lإلى جانب تفعيل
سبّورة الذّكيّة ،والتّابلت ،وتطبيق (كاهوت) ،وأظهر ّ
تفاعال ملحو ً
ً
ظا في تنفيذ أنشطة
صة
ال ّ
الطلبة على مدار الح ّ
ّ
التّعلم.

Dr.Saefan and Dr.Shawkat honour Makarem teachers.

ع ِقدت جلسة نقاشيّة لتقديم تغذية راجعة تطويريّة قادها د.مح ّمد سعيفان مدير التّعليم في
وعقب الدّرس ُ
رواد الغد) ،ومح ّمد أبو قدح مستشار التّطوير
مجموعة (تعلّم) ،وشارك فيها د.شوكت طه مدير مركز (تربية ّ
سقون والمعلّمون المعنيّون بتدريس مادّة مكارم .ور ّكزت المناقشة على إبراز مواطن
ي في المجموعة ،والمن ّ
المدرس ّ
التّميّز في األداء ،ومواطن التّطوير الممكنة.
ي لمصفوفة المدى والتّتابع الّتي تستند
ولدى افتتاحه جلسة التّغذية ّ
الراجعة وضّح د.سعيفان اإلطار المنهج ّ
لمدونة مخرجات التّعلّم في مجموعة
ي
ّ
إليها مصادر التّعلّم الجديدة لمادّة مكارم ،وهو إطار نابع من المجال القيم ّ
(تعلّم) ،وأ ّكد ّ
صفّيّة من خالل الدّروس
ي يكمن في تحسين الممارسات ال ّ
أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج التّدريب ّ
التّوضيحيّة بوصفها واحدة من أكثر الوسائط اإلشرافيّة فاعليّة وجدوى؛ ألنّها تقوم على نمذجة الممارسات ،وتتيح
للمعلّمين المعاينة المباشرة لتطبيق اًلستراتيجيّات ،وتبادل الخبرات عمليًّا.
ي لضمان التّنفيذ األمثل للدّروس باًلستناد إلى المو ّجهات
ّ
ي والكتاب ّ
وعرج د.سعيفان إلى أه ّميّة التّخطيط الذّهن ّ
ّ
ّ
ّ
يمر في دورة ثالثيّة األبعاد تجمع
المنهجيّة والتربويّة التي انبثقت عنها مصادر المادّة،
مشيرا إلى أن تعليم القيم ّ
ً
ّ
ض ًحا أن هذه األبعاد
سلوكيّة أو المهاريّة ،مو ّ
بشكل متداخل ومتكامل األبعاد المعرفيّة ،واًلنفعاليّة /العاطفيّة ،وال ّ
ّ
ّ
تتطلّب أدوات واستراتيجيّات فعّالة تتمركز حول المتعلّم وتساعده على تحقيق أهداف التعلم وغاياته.

صفّيّة ًل سيّما ما
ومن جهة ثانية ،أ ّكد د.سعيفان أه ّميّة دمج تكنولوجيا التّعليم وتطبيقاتها في الممارسات ال ّ
تعلّق بتعليم القيم وتعلّمها باستخدام تصاميم جاذبة تساهم في انغماس ّ
ي ،وهذا إجراء يتّسق
الطلبة في الموقف التّعلّم ّ
ي للمجموعة.
ي الّتي تحظى برعاية ال ّ
ي ّ
الرئيس التّنفيذ ّ
سيّد أحمد المنّاع ّ
مع استراتيجيّة المجموعة في التّعلم اإللكترون ّ
ومن جانبه أ ّكد د.شوكت طه ّ
أن مركز تربية بالتّنسيق مع مجموعة (تعلّم) سيعمل على إنتاج فيديوهات
وأناشيد ّ
معززة لمحتوى المصادر الجديدة.
سقين والمعلّمين للمو ّجهات المرجعيّة في تأليف
نوه مح ّمد أبو قدح إلى أه ّميّة تدارس المن ّ
ومن جهة أخرىّ ،
المصادر ودليل المعلّم؛ لضمان جودة تنفيذها من ناحية ،وللوصول إلى تقييم أمثل للمصادر الجديدة ً
شكال ومضمونًا.
سقين والمعلّمين
وفي ختام الجلسة النّقاشيّة قام د.سعيفان ،ود.شوكت بتوزيع الهدايا التّكريميّة على المن ّ
المشاركين.

Peer coaching for Makarem lessons

Mr.Mosad providing Makarem lesson at AJA.

