إرشادات عامة حول املتطلبات األكاديمية
املدرسة الصيفية :الدراما في سياق تعلمي
ً
تعتبر هذه الورقة دليال باإلرشادات العامة التي تساعد املشاركين في املدرسة الصيفية :الدراما في سياق تعلمي (الذين بدأوا
مشاركتهم في البرنامج عام  2019أو بعد) على إعداد وتسليم املتطلبات األكاديمية بشكل يمكنهم من اجتياز مراحل برنامج
املدرسة الصيفية حتى التخرج بنجاح.
إلى جانب حضور املساق الصيفي والشتوي لبرنامج الدراما في التعليم ،والورشات واملساقات على مدار العامُ ،يطلب من
املشاركين تسليم متطلبات أكاديمية وتأمالت خاصة بالبرنامج ،وتقوم املتطلبات األكاديمية للمدرسة الصيفية للمستويين األول
والثاني على تقديم مقالة كورقة تأملية كاملة مبنية على ثالثة محاور أساسية تتفاعل معا وبينها عالقات مباشرة ومكملة
ً
لبعضها البعض ،وتشترك جميعا في موضوع الدراما في سياق تعلمي ،وعلى املعلم املشارك في برنامج املدرسة الصيفية أن يمر
بتجربة تفاعلية مع املحاور الثالثة والكتابة عنها وهذه املحاور هي:
 .1املساقات الصيفية والشتوية ضمن برنامج املدرسة الصيفية:
فهمي للدراما في ض و و و وووا مش و و و وواركتي في املس و و و وواقات وتجربتي الدراس و و و ووية .يطلب منر في املقالة س و و و وورد األحدا
واألنشووطة وتفاصوويل التجربة في املسوواقات ،إنما هي قرااة عامة ملشوواركتر في املسوواق وعالقتر بي كمشووارك في
مساق الدراما في سياق تعلمي.
 .2القراءات املقررة أو الكتب لكل مستوى من مستويات املدرسة الصيفية:
فهمي للوودرامووا في ض و و و وووا قراااتي وتحليلي للمووادة النتريووة .يطلووب منوور تبطيا املووادة إنمووا تحليلهووا وربطهووا
باملساقات والتجربة التطبيقية ودعم رأير في الكتابة.
ً
ً
 .3التجربة الصفية التطبيقية للمعلم بكل مكوناتها بدءا من التخطيط وصوال للنتائج:
فهمي للوودرامووا في ض و و و وووا تجربتي التطبيقيووة بكوول مكونووا.هووا .ومعتبر محور الكتووابووة في التجربووة التطبيقيووة مرك
املقالة ومن أهم املحاور حيث تتهر فيي مس ووتويات ا نخراا في التجربة وأثر املش وواركة في املس وواقات ودراس ووة
القرااات في بناا وبلورة وتطوير تجربة صفية والكتابة عنها.
إلير بعض األسئلة واألفكار التي قد تساعد في التحليل والكتابة:
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التأمل في املساقات الصيفية والشتوية:
• أشياا جديدة تعلمتها على مستوى املعرفة واملهارات والفهم.
• ما الذي تغير لدي على مستوى الرؤية والقناعات واألسلوب؟
• أفكار جديدة تولدت لدي يمكنني تطويرها والعمل عليها.
• معيقات راودتني مقابل األفكار الجديدة.
• تساؤ ت أبحث لها عن إجابات.
• قصة تود مشاركتها حدثت داخل املساق أو خارجي ،ترى أن فيها معان وفائدة.
ً
ً
ً
ً
• ربط املساق بفضاا املدرسة العام أكاديميا وثقافيا وفكريا واجتماعيا.
• التعبير عن املشاركة في املدرسة من وجهة نتر ذاتية.
• رأير في أهداف املساقات واملدرسة ومدى تحققها من وجهة نترك.
• مقارنات تأملية بين معتقداتر وأفكارك حول التعليم قبل املدرسة وخاللها وبعدها.
• خالصات ونتائج توصلت إليها.
• نقاا التقاطع وا ختالف بين التجربة في املساقات الصيفية وتجربتر السابقة في التعليم.
• ما الذي تتوقع أن تضيفي التجربة لعملر من تغيير.
التأمل في القراءات والكتب:
• مفاهيم نترية جديدة تعرفت عليها.
• معارف جديدة حصلت عليها في الدراما في سياق تعلمي.
• نقاا التقاطع وا ختالف بين ما ورد في القرااات وبين التطبيقات التي جربتها في املساق الصيفي.
• العالقة بين ما ورد في القرااات وبين ممارستي في حجرة الصف.
• تساؤ ت جديدة حول مفاهيم في املادة تحتاج إلى م يد من الفهم.
• أفكار مهمة في القرااات ،تعتقد أن من الضروري إيرادها والتعليق عليها.
• كيف أرى دوري وتكوني كمعلم وممارستي بشكل عام في ضوا ما أقرأ.
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• أية أفكار محددة ومفصلة ،يمكن تطبيقها أو تطويرها والعمل عليها.
• استخالص أفكار عامة حول كل قرااة من القرااات.
التأمل في التجربة التطبيقية:
 .1أن تكون مبنية على تخطيط تعليمي واضح املالمح واملكونات والعناصر.
 .2تستند وتعتمد على تجارب صفية مطبقة وموثقة.
 .3مدعومة بالجانب النتري وا عتماد في ذلر على الكتب والقرااات املستلمة أو مراجع أخرى.
 .4تتهر فيها جوانب املشاركة وا نخراا في مساقات املدرسة الصيفية في جرش.
 .5تتهر فيها ذاتية املعلم وقرااتي للتجربة من وجهة نتره كمعلم ومتعلم وقد تتضمن الورقة:
• وصفا للتخطيط
• وصفا لألهداف والغايات
• نقاا أساسية كانت مبعث تساؤل
• أفكارا تولدت لدير خالل التطبيق
• تساؤ ت وتأمالت فيما هو ذو مغ ى وعلى صلة بمحتوى التطبيق تتهر آرائر الذاتية
• أسئلة تتطلب البحث عن إجابات لها فيما بعد
 .6أن تشتمل على خالصات واستنتاجات تسمح برؤية ما الذي ينبغي تعميقي في تجربة تالية.
 .7معلومات عامة حول املوضوع واملكان وال مان والفئة.
 .8توصيف لططة العمل ،الشكل التخطيطي ،املوضوعات ،األهداف ،األسئلة.
 .9وصف لعملية التنفيذ (مسار التجربة في شكلها التنفيذي كقصة).
 .10تحليل ما جرى "استنتاجات وتعليقات وخالصات نترية وعملية".
 .11تدعيم سرد التجربة وخالصا.ها بأمثلة من ردود الطالب ،مشاعرهم ،انطباعا.هم ،مبادرا.هم ،هواجسر،
مشاعرك ،تحو ت حدثت معر أو داخلر.
 .12يمكن أن يتم التشارك مع زمالا وتشكيل مجموعات إلنجاز العمل لكن الكتابة تكون فردية.
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حول املادة الكتابية
.1

أن تكون مبنية على تخطيط تعليمي واضح املالمح والتفاصيل واملكونات والعناصر.
ً
ً
أن تتضمن تطبيقا شامال لهذا املططط مع الطلبة.

.3

تحليل تأملي/استقصائي للتجربة التطبيقية.

.4

توظيف القرااات النترية والتطبيقية في ثنايا املادة املكتوبة.

.5

أن تشتمل على خالصات واستنتاجات تسمح برؤية ما الذي ينبغي تعميقي في تجربة تالية.

.2

ما ينبغي أن تتضمنه املادة الكتابية
 .1معلومات عامة حول املوضوع واملكان وال مان والفئة.
 .2توصيف لططة العمل ،الشكل التخطيطي ،املوضوعات ،األهداف ،األسئلة.
 .3وصف لعملية التنفيذ (مسار التجربة في شكلها التنفيذي كقصة).
 .4تحليل ما جرى "استنتاجات وتعليقات وخالصات نترية وعملية".
 .5تدعيم سرد التجربة وخالصا.ها بأمثلة من ردود الطالب ،مشاعرهم ،انطباعا.هم ،مبادرا.هم ،هواجسر،
مشاعرك ،تحو ت حدثت معر أو داخلر.
ما يجب مراعاته أثناء التنفيذ على مستويي التجربة والكتابة:
 .1أن تقوم الرؤية النترية بتوضيح القضية املنوي تطبيقها مع تفصيل للمفاهيم املستخدمة.
 .2وضوح الططة بكل ما فيها من تفاصيل وتساؤ ت.
 .3عمق التحليل الطاص باملمارسات وأصالتي (بمعنى جمع املعرفي بالشطص ي).
 .4بناا األج اا الثالثة كوحدة نصية أي بناؤها كنا متكامل.
ً
تفصيل املتطلبات وجدولتها زمنيا على الشكل التالي:
 .1حضور املساق الصيفي.
 .2الحصول على شهادة مشاركة.
 .3حضور املساقات الشتوية.
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 .4ا نخراا في املساقات التراكمية.
 .5تقديم املتطلبات كما هو موضح في البند الطاص باملتطلبات ،والحصول على شهادة اجتياز.
متطلبات اجتيازسنة ثانية والتخرج:
 .1حضور املساق الصيفي مستوى سنة ثانية.
 .2الحصول على شهادة مشاركة.
 .3حضور املساقات الشتوية.
 .4ا نخراا في املساقات التراكمية.
 .5تقديم املتطلبات كما هو موضح في البند الطاص باملتطلبات.
 .6الحصول على شهادة اجتياز والتخرج.
* مالحتة :يمكن ملعلمين أو أكثر التشارك في التجربة الصفية إ أن الكتابة عليها أن تكون منفردة.
سجل البرنامج:
يجب علير ا حتفاظ بسجل من عملر في كل عام ،يتضمن توثيق املساق العملي خالل املدرسة الصيفية في سنوا.ها
املطتلفة( .إلى جانب املتطلبات السنوية املوضحة آنفا لكل مستوى)
معاييرالتقييم:
سيتم تحديد معايير تقييمية خالل البرنامج مستقاة من املعايير العامة ،لكنها مختارة لتعكس طبيعة املهمة املعنية:
أ) العمل النقدي والتأملي
يتوقع منر أن:
 تتهر قدرة على التفكير النقدي فيما يخا تدريبر العملي. تتفاعل مع مجموعة نقدية من أجل إنشاا برامج متعلقة بحاجاتي املهنية ومناقشتها.ً
 تتهر فهما وحساسية اتجاه الطرق التي تؤثر فيها القيم املهنية على العمل.ب) عالقة النظرية بالتطبيق
يتوقع منر أن:
 تلم بمعرفة واسعة وتحلل عالقتر باإلطار املفاهيمي وتطبيقاتي العملية.5

 تعبر عن ترابط النتري بالعملي في التطوير املنهي وبيئة مكان العمل. تصف ،وتتحدى وتعيد بناا أساليب مهنية ،با ستناد إلى أدبيات وأبحا قائمة ونتريات شطصية أو قيدالتطوير.
ت) التقييم النقدي:
يتوقع منر أن:
 تتهر قدرة على تقييم بنااات نترية بشكل نقدي.ً
ً
 تنفذ عمال مستقال في سياق عملر املنهي ذا مستوى عال من املعرفة واملهارة والفهم. تبادر بالتعبير عن إستراتيجيات تنتيمية مناسبة.ث) إصداراألحكام وصياغة السياسات:
يتوقع منر أن:

ً
 تحلل قضايا مهنية معقدة ،وتتهر وعيا اتجاه قضايا أخالقية وأية معضالت أخرى يمكن أن تتهر خاللالعمل املنهي.
 تعالج املشكالت التي قد تعيق تطور بيئة العمل املهنية بفاعلية. -تصوغ مقترحات متعلقة بالعمل املنهي تتهر استقاللية في التخطيط وإدارة املصادر.

ج) العرض:
يتوقع منر أن:
 تختار وسائل عرض مناسبة للعمل املقدم. -تنوه إلى املصادر وتوثقها بدقة باستخدام نتام معتمد.
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