
 
 
 

 بنرامج مكتبتي العربية لتدريب المعلمين
 لدعم وإثراء المنهج التربوي تدريب من أجل استخدام فعال للكتب اإلضافية

 
قامت دار النشر سكوالستيك بتطوير برنامج تدريبي خاص 

تعرض من خالله كيفية استخدام الكتب االضافية لدعم وإثراء 
من كتب القراءة  وذلك لالستفادة القصوى المقررات المدرسية

يتضمن هذا البرنامج  .االضافية الخاصة بمكتبتي العربية
 إرشادات لألساتذة والطاقم التعليمي المستخدم لمكتبتي العربية

لرصد نسبة  فعالة طرق على المشرفين التربويين يرشدوهو 
الطالب  مكتبتي العربية كما وتقييم تقدمكتب  االستفادة من

 المعلمين. و
 
 
 
 

 مكتبتي العربية لتدريب المعلمين بنرامج
      

                                                
 
إن برنامج التدريب المنهجي والحديث والخاص بسكوالستيك، 

يوضح تقنيات واستراتيجيات التدريس التي من شأنها زيادة 
على حد  المقررات المدرسيةفعالية الكتب اإلضافية وإلثراء 

الطالب الشباب على القراءة والتعلم. نوصي  يحفز هوو ،سواء
معلم في كل دورة  ٣٠-٢٥أن يقتصر برنامج التدريب على 

 لضمان مشاركة أكبر لكل المتدربين. وذلك ومدتها يومين

        
 

على درجة عالية من  برنامج التدريب الخاص بسكوالستيك هو
بار تقنيات بحيث يأخذ بعين االعت التفاعل والتدريب العملي،

اختيار الكتاب وكيفية تقديمه للطالب وعدة أساليب تعليمة اخرى 
  التلميذ على االستفادة من الكتب االضافية. تساعد

 لممارسةالمتدربين -للمعلمين كل دورةهناك وقت كاٍف في 
كما وسيحصل كل متدرب  ،المكتسبة أساليب التدريس وصقل

دروس وقراءات  على دليل معلم ومواد إضافية أخرى كخطة
 .تكون مرجعا له في المستقبلل القراءة ما بعد نشاطات بشأنإضافية وتعليمات 

   
 

 تم اختبارها في الفصول الدراسية. مجموعات صغيرة من خالل عرض تقنيات مبتكرة ضمن يركز البرنامج التدريبي أيضا على فوائد التدريس
اختيار الكتاب  يوفر هذا البرنامج أيضاً نماذج متنوعة لكيفية وضع الطالب ضمن مجموعات صغيرة، باإلضافة إلى مقترحات تعاون األساتذة في

التدريسالمناسب لكل مجموعة من حيث )مستوى القراءة، االهتمامات، موضوع معين، إلخ.(.  هو نموذج أثبت فعالية مجموعات صغيرة  ضمن 
تحسين مستوى القراءة والفهم لدى الطالبعالية في  . 

  يةتدريب المشرف العام على مكتبتي العرب          
       
 

برنامج التدريب )ومدته يومين( الخاص بـ "مكتبتي العربية " يقدم 
لمحة عامة عن برنامج "مكتبتي العربية" لإلداريين والمشرفين 

. نقترح تواجد مدير ويلخص أساليب وأهداف برنامج تدريب المعلمين
ومدته ثالث  عرض البرنامج الخاص بالمشرف العام المدرسة خالل

ساعات. ستلخص المحاضرة أهداف البرنامج ومكوناته كما ستحث 
 .منه مدراء المدارس على دعم البرنامج لتحقيق أقصى استفادة

 

برنامج التدريب الخاص بالمشرف العام يتضمن عرضاً مفصالً 
مدى االستفادة منه،  برنامج "مكتبتي العربية" وتقييم ألساليب مراقبة

وهو يقدم مجموعة متنوعة من العينات واألنظمة لمراقبة البرنامج 
ولدمج عناوين "مكتبتي العربية" في المناهج التعليمية في كل المراحل 

نوصي بأن يقتصر برنامج التدريب الخاص بالمشرف على . .الصفية
 مشرف وإداري. ٣٠-٢٥

برامج التدريب يقادمها مدربون مقيمون في الشرق األوسط، ناطقون باللغة العربية ولديهم خبرة واسعة في التدريب وفي إدارة برنامج  جميع
ت الخاصة "مكتبتي العربية" بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الخاصة بكل منطقة.  بامكاننا تنظيم البرامج التدريبية وفقا للحاجات واالوقا

 وبما يتناسب مع برنامجكم. 
 

 نرجو االتصال بنا لمزيد من المعلومات.
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