
 

  " اخلبري عباءة " – الدراما
 

 -أهدف املساق:

 تعريف املشاركني مبنهجية الدراما يف التعليم واإلستقصاء وعباءة اخلبري والعالقة بينها. -1

 بناء مشروع متكامل يف التعليم عرب منهجية عباءة اخلبري. -2

 تعليم.استخدام املشاركني ملجموعة من االستراتيجيات واألعراف الدرامية كأدوات  -3

 متكني املشاركني من عناصر عباءة اخلبري وكيفية حتقيقها. -4

 توظيف منهجية الدراما يف الصف وإعادة تعريف التعليم والتعلم يف ضوء نتائجها. -5

 تطوير معتقدات املشاركني وممارساهتم اخلاصة باملهنة. -6

 إطالع املشاركني على جتارب معلمني فلسطينني يف توظيف هذا املنهاج

*********************** 

 أ. فيفيان طنوس
مؤسسة عبد املحسن القطان يف جمال  - باحثة يف برنامج البحث والتطوير التربوي* 

تطويرتعليم األطفال وتكوين املربيات يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف جمال تدريس 

 الدراما ومنهجية عباءة اخلبري. 

 الثقافات واألدب" * حاصلة على ماجستري يف "التواصل بني 

عاما، استخدمت  13ت يف التعليم مدة ملعحيث متخصصة يف جمال التربية والطفولة * 

 (.2015 -2002) فيها منهجيات خمتلفة يف التعليم كالدراما واملسرح يف التعليم

  2007االوىل عام  امنذ دورهت ميتعلسياق الدراما يف املدرسة الصيفية: التحقت يف برنامج * 

 اآلن مدرسة وعضوة يف اللجنة األكادميية للمدرسة.* 

 ( 6-1لمرحلة األساسية من )للمنهاج الفلسطيين لعملت يف جمال تصميم التعليم * 

أشرفت على تدريب املعلمني واملشرفني لتمكينهم على تطبيقها صفيا بالتعاون مع * 

 ونيسف.والي وزارة التربية والتعليم والتعليم املستمر يف جامعة بريزيت



 

 أ. مالك الرمياوي:
 

 كاتب وباحث يف الثقافة والتربية.* 

* يعمل مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعية يف برنامج البحث والتطوير التربوي يف مؤسسة 

 حىت اليوم(. 2003سن القطان منذ )عبد املح

 ري يف الدراسات العربية املعاصة.* حاصل على ماجست

مدّرس وعضو يف اللجنة األكادميية للمدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي منذ * 

(2007  ) 

* عمل يف مشروع تصميم التعليم للمنهاج الفلسطيين جلميع املراحل الدراسية بالتعاون مع 

 ( 2020-2016وزارة التربية والتعليم والتعليم املستمريف جامعة بريزيت واليونيسف )

 دريب املعلمني واملشرفني لتمكينهم من تطبيقها صفيا. * أشرف على ت

* أشرف على إجناز العديد من املشاريع املجتمعية يف مدن خمتلفة يف الضفة وقطاع غزة 

 (. 2020-2016ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية منذ )

 

 

 

 


