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  للعمل الحر في المرحلة ا�بتدائيةتبعة المضوابط ال ٣٢. ٤. ٨

. ٤ – ٢ للصفوف من في جدول الحصص تانررالحر، وھما مقعمل للتوجد بالمدرسة ا�لمانية للراھبات حصتين 
ن تكون ھذه الحصص أثناء حصص التقوية حيث يتواجد مدرسين في الفصل، على أ1 تكون أثناء حصص أيمكن 

  .الواجبات المنزلية

يقوم مدرسو اللغة . يمكن تخصيص حصة من ھاتين الحصتين لمادة الرياضيات. ام بحصص العمل الحر إجباريةالقي
  .موعد حصتي العمل الحرتحديد في بداية العام الدراسي با�لمانية 

الث للصفين الث ( أو يعاد تطبيق الضوابط السابقة)للصف الثاني (دراسيعام كل يتم تحديد ضوابط جديدة في بداية 
 –تقوم الطالبات بتدوين طرق التعلم ونتائجھا . للعمل الحركراسة ) أو استكمال( كذلك يجب تخصيص ).والرابع

ًوالتي تمت مناقشتھا مع المدرس مسبقا 
المدرس في حا1ت من شأنھا أن تفيد ھذه الكراسة .  في ھذه الكراسة–

ات العمل الحر على فترات منتظمة وم المدرس بجمع كراسيق. اللقاءات الشخصية بأولياء ا�مور وفي عمليات التقييم
  .لتصحيحھا والتعليق على ما بھا

وتبقى ھذه المواد التعليمية . يحصل كل فصل في بداية العام الدراسي على مجموعة من المواد التعليمية للعمل الحر
زانة الخاصة بالعمل الحر، ويمكن توجد مواد تعليمية أخرى في الخ. ًفي الفصل على أن يكون المدرس مسئو1 عنھا

بعد تسجيل ا1ستعارة في ) أو أكثر من حصة با1تفاق مع المدرسين ا^خرين(للمدرس استعارتھا لمدة حصة دراسية 
على كل مدرس التأكد من إعادة جميع المواد التعليمية كاملة وكذلك تسجيل أي فقد أو تلفيات تكون . قائمة ا1ستعارات

  .قد لحقت بھا

المدرسين /على المدرس. وم الطالبات بالعمل بشكل مستقل في حصص العمل الحر بالمواد التعليمية المتاحةتق
الحرص على أن يسود الھدوء بالفصل أثناء العمل وكذلك إتاحة المواد التعليمية المناسبة للمادة العلمية المطروحة في 

ً يمكن للمدرس أيضا ا1ستفادة من حصص .ة العلميةالحصص للطالبات 1ستخدامھا في العمل الحر وترسيخ الماد
  .العمل الحر لملء نموذج المdحظات الخاص بكل طالبة والذي من شأنه أن يفيد المدرس في توجيه كل طالبة

كما يمكن أخذ . في نھاية كل عام دراسي يتم تحليل وتقييم حصص العمل الحر من خdل نموذج التقييم الخاص بھا
يجب العمل على تdفي نقاط الضغف ووضع . في عملية التقييم كل حسب المرحلة العمريةرأي الطالبات 

بين المدرسين المشتركين في العمل والنصائح  للخبرات ةكما تتم عملية تبادل مستمر. استراتيجيات ناجحة مستمرة
  . وكذلك طرح ما يجد من رغبات أخرى خاصة بتطوير عملية العمل الحرالحر
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