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المجمع التدريبي الثاني:  ممارسات التعلم المرتكزة على الغرفة 
الصفية

مدة الجلسة- ساعتان 

مرحلة التحضير قبل االجتماع
عليك أن تتأكد من ترتيب الطاوالت والكراسي ضمن مجموعات ، وأن تخطط لتوزيع المعلمين 
ضمن مجموعات خالل الجلسة، فمثالً قد توزعهم  وفقاً لمستوى الصفوف التي يدرسونها، حاول 

أال يكون عدد المعلمين في المجموعة الواحدة كبيراً جداً.

يجب  ، كما  الجلسة  في  لالستخدام  ليصبح جاهزاً  الفيديو  فيلم  المعلمين، جهز  قبل وصول 
عليك أن تكون قد شاهدت فيلم الفيديو مسبقاً حتى تعرف من أين ستبدأ ؟ وأين ستتوقف ؟ )قد 

تساعدك كتابة مالحظة عن مدة المقاطع التي ستعرضها على المعلمين(.

عليك أن تكون جاهزاً قبل بدء الجلسة بأن:
تكتب أهداف الجلسة على السبورة أو اللوح القالب.

تتأكد من وجود نسخ كافية من الصور الضرورية )انظر أدناه(- صورة واحدة منها لكل مجموعة 
من المعلمين.

التي  المشاهد  وتحدد  الثاني  الفيلم  وبالتحديد  الرقمي  القرص  تجهز  الرقمي  القرص  تجهز 
ستعرضها والخاصة  بهذه الجلسة. 

تجهز المجمع التدريبي الثاني مع وضع عالمة على النشاطات )12( و )18( و )19( لكي تستطيع 
الرجوع إليها وتوظيفها بسرعة.

الترحيب
إلى  ينضموا  حتى  عليها  سيعملون  التي  الطاولة  لهم  وحدد  وصولهم،  حال  بالمعلمين  رّحب 

مجموعاتهم، ثم ذكرهم بضرورة التوقيع على ورقة الحضور.

بمجرد أن يجلسوا، اشرح باختصار أن هذه الجلسة تهدف إلى:
 ، المجتمعات  تؤثرهذه  أن  يمكن  وكيف  الناجحة  التعلم  مجتمعات  لطبيعة  فهمهم  تطوير 

باإلضافة إلى توقعات المعلم على إنجازات الطلبة وتحصيلهم الدراسي.

ضمن  الطلبة  تصنيف  في  المختلفة  الطرائق  من  مجموعة  توظيف  في  مهاراتهم  تطوير 
مجموعات ، ومن ثم اختبار تلك الطرائق في الغرفة الصفية.

يجب أن تكون قد كتبت هذه األهداف على السبورة أو اللوح القالب لكي يراها المعلمون طوال 
الجلسة.

وطرائق  طلبته،  من  المعلم  توقعات  على  يركز  التدريبي  المجمع  هذا  أن  للمعلمين  وّضح 
مساعدتهم  على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، بدالً من تقليص الخيارات والفرص أمامهم.



2

برنامج تحويل الممارسات الصفية

الجزء األول: الحكم بناء على المظهر الخارجي
التي  الدعم  جلسة  مواد  في  المتوفرتين  التاليتين  الصورتين  من  نسخاً  الجلسة  قبل  حّضر 

استلمتها:

الزاوية ويدير ظهره للمشاهد، مطأطٌئ  الطلبة )ال يسهل تحديد جنسه( يقف في  صورة ألحد 
رأسه و يداه على عينيه.

صورة أحد الطلبة يبدو قذراً و مهلهل المالبس  )ال يسهل تحديد جنسه(.

قدم نسخة من كلتا الصورتين لكل مجموعة.

أبرز  لتسجيل  المجموعة  أعضاء  أحد  واختيار  الصورتين  مناقشة  المجموعات  من  اطلب 
تعليقاتهم و مالحظاتهم، وحدد مدة  10 دقائق لكل مجموعة للتحدث عن الصور، وبينما هم 
يتحدثون تجول بين المجموعات لالستماع إليهم وهم يتناقشون، وإذا الحظت أنه يصعب على 
األسئلة  بعض  بطرح  مساعدتهم  يمكنك  يناقشونها،  أشياء  في  التفكير  المجموعات  بعض 

عليهم مثل “هل الطالب الموجود في الصورة ذكٌر أم أنثى؟ ماذا يفعل؟”

أوقف المناقشات واطلب من المتحدث باسم كل مجموعة تقديم استجابة واحدة حول الصورة 
األولى، ثم دّون مالحظاتهم وآرائهم على السبورة/ اللوح القالب، ثم كرر الشيء ذاته مع الصورة 

الثانية، ال تعلق على ما ذكروه بل اكتب استجاباتهم فقط.

عندما تنتهي من تدوين آرائهم على السبورة / اللوح القالب، اطلب من كل مجموعة إلقاء نظرة 
على العبارات المكتوبة والتفكير فيها ثم تحديد  أِي من العبارات التي ال يمكن التحقق منها 

بمجرد النظر إلى الصورة، ستختلف االستجابات التي قد تتضمن ما يلي:
فتاة/ فتى

طفل فقير 
الطفل ال يذهب إلى المدرسة 

ال يعيش الطفل مع والديه
يعيش الطفل في الشارع

الطفل يبكي 
طفل سيء السلوك أو تم تأنيبه وهو منزعج من ذلك 

جميع األسئلة الواردة أعاله ال يمكن التحقق منها بمجرد النظر إلى الصورة.

األحكام  تأثير  في  التفكير  على  المعلمين  تشجع  أن  الجلسة،  ميسر  بصفتك  عليك،  ينبغي 
المنبثقة عن الصورة البصرية وحدها على التعامل مع الطالب أو الحكم عليه، وقد ترغب بطرح 

بعض من األفكار التالية ) لتوضيح لماذا ال يجوز أن نحكم على الطلبة من االنطباع األول( :
نحن نحكم على الصورة من منطلق خبرتنا الشخصية في الحياة فقط.

قد نتعمق بالنظر إلى الصورة، فنشاهد ونقرأ منها أكثر مما ينبغي، وأبعد من الواقع والحقيقة ، 
مثالً في الصورة األولى نرى طفالً يشيح بوجهه عّنا واضعاً يديه على عينيه، ولكن لن نعرف إذا كان 
يبكي أم ال أو أنه يعيش مع والديه أم ال. وفي الصورة الثانية نرى طفالً مهلهل المالبس قذراً ولكن 
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لن نعرف من الصورة وحدها إن كان الطفل فقيراً أو جائعاً أو يعيش في الشوارع أو غير متعلم.  

أن الطفل  قد نفترض  إلى تحديد توقعاتنا من الطالب، فمثالً  جميعنا يصدر األحكام مما يؤدي 
الموجود في الصورة ال يذهب إلى المدرسة وال يستطيع القراءة، ولكننا ال نستطيع معرفة ذلك 
من الصورة فقط ، رغم أن ذلك قد يبدو التفسير الطبيعي للصورة، إال أنه يجب أن نكون حذرين، ، 

لكي ال نفترض افتراضات خاطئة.

أنَّه ال يجوز أن نفترض بأن الطلبة المنحدرين من  هذا ينطبق علينا نحن كمعلمين أيضاً حيث 
مناطق جغرافية معينة هم أقل من غيرهم في التحصيل الدراسي وتحقيق اإلنجازات. 

علينا كمعلمين أن نتمتع بالمسؤولية ونضع في أذهاننا أعلى التوقعات من جميع الطلبة الذين 
نقوم بتعليمهم، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم، فربما ال يحظى كل طالب 
بنفس الدعم في المنزل، ولكن دور المعلم ومسؤوليته أن يكتشف مهارات طلبته، ثم يعمل على 
تطويرها و االرتقاء بها ، فقلة وجود الدعم ليس خطأ الطالب أو تقصيراً منه، لذلك من واجبنا 

كمعلمين أن نضع في أذهاننا أعلى التوقعات من طلبتنا من أجل تحقيق أقصى إمكاناتهم.

الجزء الثاني: توقعات المعلمين
اعرض المشهد األول من فيلم الفيديو رقم )2(. 

طريقة  على  تؤثر  التي  العوامل  في  دقائق  خمس  لمدة  التفكير  المجموعات  من  اطلب  واآلن 
تعاملهم مع طلبتهم داخل الغرفة الصفية، اطلب منهم تدوين أفكارهم .

اطلب من كل مجموعة االستجابة وكتابة العوامل التي اقترحوها على السبورة/ اللوح القالب، 
واستمر بكتابة استجابات المجموعات حتى يتوقفوا عن طرح المزيد. قد تتضمن هذه االستجابات 

ما يلي:
جنس الطالب.

معدل ذكاء الطالب
نتائج االختبارات القياسية.

سلوك الطالب.

مظهر الطالب.
خلفية الطالب وعائلته.

سجل حضور الطالب.
تجربة المعلم مع أشقاء الطالب األكبر.

باستخدام القائمة التي دونتها على السبورة / اللوح القالب ، اطلب من المجموعة كلها التعليق 
على الكيفية التي يكون بها رد الفعل سلبياً أو إيجابياً تجاه كل واحدة من هذه االستجابات، دّون 

جميع االستجابات في قائمتين : قائمة لالستجابات اإليجابية وأخرى لالستجابات السلبية.

اعرض المشهد الثاني من فيلم الفيديو. أوقف الفيديو، واطلب من المعلمين إبداء آرائهم حول 
وكيف يطلب  تحديداً،   )12( بالنشاط  التفكير  اطلب منهم  الطلبة.  تعليم  المعلم في  طريقة 
الصفية؟ وهل  النشاط في غرفته  واسأل من منهم طبق هذا  الطالب كمتعلم،  احترام  منهم 
هذا  يرتبط  التجربة؟ كيف  هذه  تحسين  يمكن  على طلبته؟ كيف  ذلك  تأثير  وما  وجده سهالً؟ 

النشاط مع حق الطلبة في التعلم كما هو مبين في دراسة الحالة )11(؟
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ركزت دراسة الحالة )15( على أهمية العمل ضمن مجموعات وتبادل األفكار بين الطلبة، والتعلم 
بعض  جربوا  قد  كانوا  إن  المعلمين،  اسأل  يعملون.  فيما  بعمق  والتفكير  البعض  بعضهم  من 
الفيديو  الموجود في  بالمعلم  رأيهم  إن لم يفعلوا، اسال عن  أفكارها ؟ كيف كانت تجربتهم؟ 
والتغذية،  الصحي  الغذائي  النظام  العمل ضمن مجموعات لشرح موضوع  أسلوب  الذي وظف 
على  الطلبة  في مساعدة  األسلوب  هذا  توظيف  أهمية  عن معتقداتهم  حول  أيضاً  واسألهم 

التعلم. 

الفكرة الرئيسة التي يجب استخالصها هنا هي أن العمل ضمن مجموعات يساعد الطلبة على:
الشعور باالحترام.

أخذ أفكارهم باالعتبار.
التعلم من بعضهم البعض.

االنخراط في تعلمهم بشكل أكبر .

ومن الطرائق األخرى األساسية لبناء ثقة الطلبة بأنفسهم كمتعلمين، هي االحتفاء بنجاحهم 
فيلم  من  األخير  المقطع  يعرض  تعلمهم،  تحسين  على  وتساعدهم  جهودهم  تبين  بطرائق 
تقديم  للمعلم من خاللها  يمكن  التي  الكيفية  يبين  ذلك كما  لتنفيذ  الطرائق  بعض  الفيديو 
تغذية راجعة مفيدة لطلبته. اعرض المشهد األخير من فيلم الفيديو، ثم اطلب من المعلمين 
المعلم من خاللها  يحتفي  أن  يمكن  التي  المختلفة  الطرائق  تدوين  للفيلم  أثناء مشاهدتهم 

بنجاحات طلبته.بشكل فردي .

واآلن اطلب منهم مشاهدة هذا المقطع من الفيلم مرة أخرى، ولكن عليهم التركيز على نوعية 
التغذية الراجعة التي يقدمها المعلمون إلى الطلبة هذه المرة، واطلب منهم تدوين مالحظاتهم 

أثناء مشاهدتهم للفيلم، ثم اكتب بعض استجاباتهم وأفكارهم على السبورة/اللوح القالب. 

دفتر  في  النشاط  هذا  حول  استجاباتهم  وإلى   )18( نشاط  على  االطالع  ذلك  بعد  منهم  اطلب 
المالحظات الخاص بهذا البرنامج، الذي يتطلب من المعلمين تدوين قائمة باالستراتيجيات التي 
لذاتهم،  واحترامهم  بأنفسهم  ثقتهم  بناء  على  الطلبة  أجل مساعدة  من  توظيفها  يمكنهم 
في  التفكير  على  النشاط  هذا  ينفذوا  لم  الذين  وشجع  دفاترهم،  على  دونوه  بما  ناقشهم  ثم 
االستراتيجيات المختلفة التي يمكنهم إدراجها في القائمة ولم يذكرها زمالؤهم ، بحيث تكون 
الطرائق  العديد من  أنهم لم  يدونوا  وتأكد من  المرحلة،  واقعية في هذه  استراتيجيات وطرائق 

الختبارها في نفس الوقت بل أنهم حددوا أهدافاً واقعيًة.

تعتبر التغذية الراجعة أمراً مهماً في مساعدة الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمهم وتحفيزهم، 
ولكن من الضروري أن يفهم الطالب التغذية الراجعة ويرى أنها مفيدة وإال فسيتجاهلها. اطلب 
من المعلمين مناقشة خبراتهم مع أفراد مجموعاتهم حول تقديم التغذية الراجعة لطلبتهم 
من خالل النشاط )19(، فإن لم يطبقوا هذا النشاط بعد، اطلب منهم التفكير بالعوامل الهامة 
حول تقديم التغذية الراجعة، وربط ذلك مع تصرفات المعلمين في فيلم الفيديو. ما هي الطرائق 
من  لخمسة  راجعة  تغذية  تقديم  يمكنهم  وهل  ؟  المجموعة  باعتقاد  توظيفها  يمكن  التي 

الطلبة في اليوم التالي؟ 

كنشاط ختامي للجلسة قم بعرض فيلم الفيديو بشكل كامل إن كان الوقت يسمح بذلك ،ألن 
ذلك يساعد المعلمين على تعميق فهمهم لألفكار الرئيسة المطروحة في المجمع التدريبي 

الثاني، ثم اسأل المعلمين حول ما تعلموه من تلك الجلسة.
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اختتم الجلسة بالقول : إن العمل بطرائق مختلفة وفهم طرائق تعلم الطلبة، يوفر للمعلم فرصًة 
وتساعدهم  احتياجاتهم  تالئم  بطريقة  الدروس  أفضل، وشرح  بصورة  متعلم  على كل  للتعرف 

على زيادة تحصيلهم و تحقيق إنجازات أكثر.

اشكر المعلمين على حضورهم الجلسة، وتمنى لهم التوفيق في دراستهم، والنجاح في تحسين 
ممارساتهم التعليمية في الغرفة الصفية.

أغلق الجلسة.
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الصورة األولى
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الصورة الثانية
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