INTENSIVE VIRTUAL IB WORKSHOPS
Arabic B

18-20 October-2021
INTENSIVE VIRTUAL
WORKSHOP

with Ghadeer Hatabeh

تصميم تصور خاص بملف المتعلم وكيفية إعداده كجزء
من تطوير وتعزيز مهارات الطلبة الخاصة بالمساق.
Pre-workshop information and preparation
It is essential that participants come ready to share their practice,
ideas and resources.
Before the workshop, please do the following:
ن
المعلمي
مراجعة تفصيلية للدليل ومواد دعم
تنظيم المواد الخاصة بالتجربة الذاتية
APPS and materials
Please ensure that you have access to and understand how to use
ZOOM
google Drive
Miro
Padlet

IB Diploma Category 1

About this workshop
This workshop is provided by IBICUS Ltd, a licensed and fully
authorised organiser of professional development programmes
for the IB community.
This a Category (1) workshop.
Following the IB Guidelines for Category 1 workshops, we will
focus on:
للبنامج لتحقيق تنفيذ
توحيد الفهم للمالمح الرئيسة ر
ناجح ألساليب التعليم والتعلم.
ن ن
والت تعي يف عملية
بالبنامج
مراجعة الوثائق الخاصة ر
ي
تناول المساق
الت تعزز األخالقيات األكاديمية
اتيجيات
االسب
مناقشة
ي
الت يمكن مواجهتها لتحقيق متطلبات
التحديات
مناقشة
ي
التقييم الخاصة بالمساق
تحليل أهداف ومعايب التقييم الخاصة بالمساق.
تحليل أسس إعداد الطلبة للتقييم من خالل التغذية
ن
التكويت.
الراجعة وجلسات التقييم
ي

DAY 1
Session Content

البحيب ،استعراض المالمح ،كيفية استخدام التطبيق ،التنظيم العام

Objective
إعدادات الورشة

استعراض مالمح برنامج اكتساب اللغة "ب" ،األهداف ،الغايات ،أساسيات
برنامج الدبلوما .الخطوط العريضة
للمنهاج

استعراض
مالمح برنامج
اكتساب اللغة
"ب"،

ن
المبت عىل المفاهيم
أساليب التعليم والتعلم ،االستيعاب
ي

التعرف عىل
ن
المبت
االستيعاب
ي
عىل المفاهيم

أساليب تصميم المنهاج ،المحاور المقررة ،المواضيع الموصى بها ،الربط بأساسيات
برنامج الدبلوما

التعرف عىل
أساليب تصميم
المنهاج

UK Time
08:30 – 08:55

Session
WORKSHOP
SET UP
BREAK

08:55 – 09:00

1.1

09:00 – 10:00

BREAK
1.2

10:00 – 10:15
10:15 – 11:45

BREAK
1.3

11:45 – 12:00
12:00 – 13:30

-

DAY 2
Session Content

ن
والعاىل/
للمستويي العادي
الورقة األوىل
ي
المهارات اإلنتاجية
الفنون الكتابية ،تطوير أنماط الكتابة ،معايب
التقييم

الورقة األولى /االطالع على نماذج كتابية ومعايرتها
الورقة الثانية للمستويين العادي والعالي /مهارات
التلقي

Objective
الخارج
التعرف عىل التقييم
ر ي

االطالع عىل نماذج كتابية ومعايرتها
االطالع عىل الورقة الثانية

Session
2.1

UK Time
09:00 – 10:30

BREAK
2.2
BREAK
2.3

10:30 – 10:45
10:45 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:30

-

DAY 3
Session Content

التقييم الداخلي /اإلعداد والتنظيم ،اختيار الحوافز
البصرية للمستوى العادي ،والمقتطفات األدبية
للمستوى العالي إدارة التقييم الداخلي.
الداخىل /اإلعداد والتنظيم ،اختيار
التقييم
ي
العاىل إدارة
والمقتطفات األدبية للمستوى
ي
الداخىل.
التقييم
ي
تصميم المنهاج ،الوحدات الدراسية ،أساليب التعليم
والتعلم
المالمح العامة للمقال المطول ،أسئلة وإجابات،
ملخص الورشة

Objective
الداخىل
التعرف عىل مالمح التقييم
ي
للمستوى العادي

الداخىل
التعرف عىل مالمح التقييم
ي
العاىل
للمستوى
ي

تصميم وحدات متكاملة العنارص

Session
3.1

UK Time
09:00 – 10:30

BREAK
3.2

10:30 – 10:45
10: 45 – 11:45

BREAK
3.3

11:45 – 12:00
12:00 – 13:30

-

