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مقّدمة إلى برنامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة 
المتخصص لمعلمي الصفوف )7 – 12(

يشكل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف )12-7( 
بعًدا رئيًسا من أبعاد استراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا. ويهدف هذا البرنامج 
إلى حتسني املمارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا من خالل 

تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج طلبة صفوف املرحلة 
العليا من السابع وحتى الثاني عشر بفاعلية في العملية التعليمية التعلمية. وسيشكل 

هذا البرنامج وبرنامج تطوير املعلمني املستمر القائم على املدرسة ملعلمي الصفوف األول 
وحتى السادس برنامًجا شاماًل لتدريب معلمي األونروا جميًعا أثناء اخلدمة. ويتألف البرنامج 

من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفًقا لنظام التعلم الذاتي حيث يركز كل منها 
على جانب من جوانب عمليتي التعليم، وحتديًدا ما يتعلق بتعليم وتعلم اللغة العربية في 

الصفوف السابع إلى الثاني عشر. وقد صممت اجملمعات التدريبية واألنشطة ودراسات احلالة 
في هذا البرنامج لتزود معلم اللغة العربية مبنظور عام حول املناحي والطرائق التي تدعم 

تطوير ممارسات تعليم وتعلم تتسم باجلودة داخل الغرف الصفية في مدارس األونروا.

متتاز اجملمعات التدريبية في برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف )7-12( بأنها تفاعلية، من حيث إنها تطلب منك، أيها املعلم، أن تتمعن في 

ممارساتك، وجترب املناحي اجلديدة وتفكر في األثر الذي حتدثه هذه املناحي واملمارسات على 
تعلم ودافعية الطلبة.
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مقدمة عن المجمع التدريبي السادس: تفعيل دور أولياء 
األمور في عملية االرتقاء بإنجازات الطلبة

الوحدة احلادية والعشرون: مفهوم املدرسة في القرن احلادي والعشرين، وموقع 
أولياء األمور فيها

تعرض هذه الوحدة أهمية العالقة بني أهم مؤسستني اجتماعيتني هما األسرة واملدرسة 
وتظهر مدى فائدة التواصل مع أولياء األمور، كما وتعرض بعض الطرائق وتقدم عدة أفكار 

لتفعيل دور أولياء األمور في عملية االرتقاء بإجنازات الطلبة.

فإذا عرف ماذا يتعلم أبناؤهم، ووقفوا على طرائق تعليمهم فإن ذلك سيسهم في 
مشاركتهم مما يفضي إلى جودة التعليم. 

الوحدة الّثانية والعشرون: ترسيخ حوار تواصلي مع أولياء األمور حول إجنازات 
الّطلبة

تناولت هذه الوحدة مواضيع اللقاءات مع أولياء األمور وأهمية أن تصب جميعها في تطوير 
الواقع التربوي للمدرسة، واملهم أن تفَعل هذه اللقاءات وتبنى على واقع املدرسة موظفة 
قدرات أولياء األمور، ومستواهم الثقافي واالجتماعي مع ما يلزم من متابعة. كما أنه من 

الضروري االستعانة بأطراف خارجية تلعب دورها في التوجيه واإلرشاد للوصول إلى تكامل 
عناصر اجملتمع، ومبا يعني املدرسة على جتاوز املشكالت، في محاولة لبلوغ واقٍع منشود 

بإمكانية التغيير.

الوحدتان الّثالثة والعشرون والّرابعة والعشرون: الّتطوير املهنّي واخلطوات 
القادمة )وحدة مزدوجة(

تدور هاتان الوحدتان حول التطوير املهني، واخلطوات القادمة، وهي من املهارات إن أجاد املعلم 
توظيفها ألمكنه االرتقاء مبستوى طلبته التحصيلي انطالًقا من تطوير قدراته التعليمية، 

وبناء استراتيجيات تعليمية ناشطة مما ميكن الطلبة من االنخراط أكثر في العملية 
التعليمية التعلمية وتوظيف إمكاناتهم.
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1 المجمع السادس : الوحدة الحادية والعشرون

الوحدة الحادية والعشرون: مفهوم المدرسة في القرن 
الحادي والعشرين، وموقع أولياء األمور فيها

مقّدمة
لم تعد املدرسة املكان الذي يتلّقى فيه الّطلبة تعّلمهم، وصارت مركزًا اجتماعيًّا تواصليًّا 

بامتياز، تلتقي فيه خبرات املاضي وأداء احلاضر واستشراف املستقبل. كما تشّكل ربًطا 
تواصليًّا بني مؤّسسات اجملتمع املدنّي، والتي تعّد األسرة الركيزة األولى فيها، وفي اجملتمع 

عاّمة. وأّول الذين يتعّرضون لتأثيرات األسر هم الذين يحيون بني جنبات أفرادها في تواصٍل 
دائٍم.

وهذه الوحدة ستبحث في سبل تفعيل دور أولياء األمور في الّتواصل مع أهّم املؤّسسات 
االجتماعّية الّتربوّية )املدرسة(، وتذليل الّصعوبات التي حتول بني األهل وتواصلهم مع املدرسة.

 نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يتوّقع منك، في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد طورت:

•  فهمك لدور املدرسة االجتماعّي الّتواصلّي.
•  طرائق وأساليب لتفعيل دور أولياء األمور في حتسني نتاجات تعّلم أبنائهم.

•  استراتيجّياٍت للّتغّلب على املعّوقات التي متنع مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم.

وقبل دراستك هذه الوحدة، قم بتأّمل اجّتاهاتك في مسألة مشاركة أولياء أمور طلبتك في 
تعليم أبنائهم. في الّنشاط )47(، يطلب منك أن تتأّمل بوعي مختلف جوانَب عالقتك مع 

أولياء أمور طلبتك.

نشاط )47(

بعد قراءتك استبانة التأمل الذاتي، امنح نفسك فرصة لدراستها والتفكير بأبعادها 
اًل، ومحّددًا موقعك ومدى إسهامك في رفع  قبل أن تبدأ باإلجابة. ثّم اقرأْ ما بعدها متأمِّ

كفاية التواصل مع أولياء األمور، بعد أن تتبنّي تأثير دور كلٍّ من املدرسة وأولياء األمور 
ببعضهما، وتبّدل نسبة الّتأثير بعوامل أخرى.
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مناقشة واقع عالقة املدرسة بأولياء األمور يسهم في تطويرها.

استبانة تأّمل ذاتّي حول عالقة املدرسة بأولياء األمور
ْن بإجاباتك، وتأّمل إن كنَت داعًما  قم بقراءة بنود االستبانة اآلتية، وبعد اإلجابة عليها، مَتَعَّ

إيجابيًّا لعملّية تفعيل دور أولياء األمور في تعليم أبنائهم، أو مّتخًذا موقًفا محايًدا أو 
سلبيًّا فيما يتعّلق مبشاركتهم.

أ.  أّي عمل مع أولياء أمور الّطلبة: 

ا ا   صعب  سهل  سهل جدًّ  صعب جدًّ

ب.  حسب خبرتي، معظم أولياء األمور في املدرسة التي أعّلم فيها:

 متعاونون جًدا  يدعمون تعّلم أبنائهم  يعتنون بأبنائهم  
 يعتنون بأبنائهم، لكّنهم ال يعرفون كيف يدعمون تعّلمهم.

  ال يهتّمون باحلياة املدرسّية ألبنائهم.   ال يتابعون تعليم أبنائهم.

ج.  عندما أدعو أولياء األمور حلضور اجتماع: 

   يحرص معظم أولياء أمور الطلبة على حضور االجتماع. 
   يحُضر أولياء أمور الّطلبة ذوي األداء اجلّيد فحسب.

   معظم أولياء أمور الّطلبة ال يهتّمون بحضور االجتماع.

د.  عندما أدعو أحد أولياء األمور حلضور اجتماع، فإّننا نتحّدث عن )أجب بنعم أو ال(: 

   إّن املدرسة واألسرة أهّم مؤّسستني اجتماعّيتني.
   تكامل جهود األسرة واملدرسة في تعليم أبنائهم.

   واقع أبنائي الّتحصيلّي.
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   عالقة أبنائهم بعناصر البيئة املدرسّية- مدّرسني- زمالء- منهاج... إلخ.
   اخلصائص العاّمة لّلغة العربّية، وكيف أوّظفها في تعليمها.

   أهّم مميزات ممارساتي الّتعليمّية، وأبعادها االجتماعّية.
   توّقعات من أبنائهم، والّتركيز على القدرات الكامنة.

   طرائق دعمهم ألبنائهم في الّلغة العربّية، وفي حّل قضايا محّددة.

هـ- أعّد أولياء أمور الّطلبة في البيئة التي أعّلم فيها أّنهم: 

   اجلناح اآلخر للمتعّلم.
   ال يلوون على شيء جتاههم.

   يكتفون بإصدار أحكام عليَّ وعلى املدرسة، وعلى أبنائهم.   
   معوِّقون لدوري في تعليم أبنائهم، وقد يصبحون خصوًما.   

   تتضّمن واحًدا على األقّل لديه قدرة لغوّية أو خبرة تربوّية، ويجب االستفادة 
منه.

و- نتيجة للّتراكم املعرفّي في عالم الّتربية وخبرتي، وخاّصة في مجال تفعيل دور 
أولياء األمور، صرت )أجب بنعم أو ال(: 

   أنّظم لقاءات لبحث أدوارهم في املدرسة ومع أبنائهم خاّصة.
   أطلب مساعدتهم في جتهيز املواّد الّتعليمّية والوسائل املعينة والّنشاطات.

   أدعوهم إلى عرض خبراتهم أو بعض أعمالهم وقدراتهم أمام الّطلبة.
   أنّظم قائمة بأسمائهم مع أرقام هواتفهم ومواقع الّتواصل االجتماعّي 

لديهم.

عالقة املدرسة بأولياء األمور

تعليق        
من املؤّكد أهّمية توثيق صلة املدرسة باألسرة انطالًقا من أّنها املؤّسسة الّتربوّية االجتماعّية 

األولى التي يتلّقى فيها الّطفل الّسمات األولى التي تشّكل شخصّيته لَِتْبِنَي عليها 
املؤّسسُة الّثانيُة، أي: املدرسة، وتكتمل تلك الّسمات في سبيل تكوين شخصّيٍة اجتماعّيٍة، 

علمّيٍة، أدبّيٍة، وطنّيٍة، دميوقراطّيٍة، صاحلٍة... إّن هذه الّصلة ستعود بالّنفع على املتعّلم وأسرته 
ومجتمعه بتغذية املشاركة الفّعالة للمواطنني، والّتواصل فيما بينهم، والّتوّجه نحو فتح 
اجملال لالستماع آلراء اآلخرين، وتقّبل الّنقد، والّسعي إلى الّتغيير ملا فيه صالح اجملتمع )راجع 

في هذا اجملال معّلم القرن احلادي والعشرين: أسس إعداده، وتأهيله، لهادي ربيع، ولطارق عبد 
الدليمي، ص: 22 وما بعدها(. ونلفت إلى ضرورة أن تسهم انطالًقا من دورك الّتربوّي في رفع 

وعي أولياء األمور، من خالل إدراكك لدورهم من جهة، وتعريفهم أدوارهم من جهة ثانية، 
ومنها أن: 

•  تهّيئ بيئًة منزليًَّة تشّجع املتعّلم، وتدعمه.
•  ترفع، ولكن بواقعّية، توّقعاتِها من إجنازات أبنائهم.

•  تناقش أبناءها باحتراٍم وثقٍة، في مسائل مستقبلهم املهنّي املعتمد على حتصيلهم 
العلمّي.
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•  ترى أّنها مسؤولة، ويجب عليها أن تشارك في تعليم أطفالها، إميانًا منها بدور األسرة 
في تطوير قدرات أبنائها أّواًل، ممّا ينعكس على قدرات أفراد اجملتمع مستقباًل ثانًيا.

وينبغي للمدرسة إدارًة وأسرًة تدريسيًَّة أن تسهم في حتقيق دورٍ فاعٍل ألولياء األمور، كونهم 
 . جزًءا من اجملتمع احملّلّي الذي مُتارُِس فيه املدرسُة دورَها الّتفاعليَّ

إّن ما تقّدم جميًعا، سيؤّثر إيجابيًّا على نظرتك وتقديرك لدور أولياء األمور، ويدفع باجّتاه 
جعلهم شركاء حقيقيني في تعّلم أبنائهم، وصياغة شخصّياتهم.

األسرة واملدرسة هما املؤّسستان االجتماعّيتان وتتكامل جهودهما في صنع شخصّية سوّية.

تبحث هذه الوحدة في طرائق تفعيل دور أولياء األمور، وتشّجعهم على املشاركة في 
الّنشاطات املدرسّية  كاّفة، ومنها على وجه اخلصوص تعليم أبنائهم. وهذا يتطّلب الكشف 

عن الّصعوبات واملعّوقات، فاملدرسة واألسرة قائمتا املتعّلم، بهما مًعا يصل إلى هدفه. 
وأهداف األفراد تُصاغ غالًبا في ضوء العوامل االجتماعّية والقيم اجملتمعّية... لذا، تؤّكد هذه 

الوحدة، بل اجملّمع الّسادس، على أهّمّية هذه العالقة، واملسؤولّية املشتركة في تعليم األبناء، 
وبناء شخصّياتهم ليكونوا مواطنني فاعلني. 

ولقد أثبتت بحوث تربوّية أّن املعّلمني قادرون على تفعيل دور أولياء األمور إذا كّرروا تواصلهم 
معهم،  وأوصلوا رسائل إيجابّية عن أبنائهم. وكما يثبت الواقع أّن الجّتاهات املدرسة 

والعاملني فيها وسلوكهم االجتماعّي دورًا كبيرًا في حتسني العالقة مع أولياء األمور، 
بغّض الّنظر عن املستوى االقتصادّي أو املوقع االجتماعّي أو االنتماء العرقّي أو اجلغرافّي. 

ومن الّسمات األساسّية للمدرسة املعاصرة )راجع في هذا اجملال كتاب إعداد املدارس ونظم 
الّتعليم للقرن احلادي والعشرين، لـ: فرانك ويثرو، ترجمة محمد نوفل، الّدار املصرّية الّلبنانّية، 

ص: 32 وما بعدها(  أن يرتبط الّطلبة واملدّرسون واإلدارّيون ونظام الّتعليم واجملتمعات احملّلّية 
التي أساسها مؤّسسات اجملتمع املعرفّي، يرتبط هؤالء جميًعا على مدار الّساعة ببعضهم، 

وبالعالم، عن طريق الّتكنولوجيا الّتفاعلية التي صارت متاحة وبأسعار بخسة.
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هناك مدراس ال تشّجع مشاركة األهل في برامجها ونشاطاتها، وهناك أولياء أمور ال يجدون 
رغبة في مشاركة املدرسة بنشاطاتها، وقد يعارضون، أو يخالفون توّجهاتها. ويعود ذلك 

ألسباب كثيرة، بل هناك من أولياء األمور من ال يقّدم أّي مساعدة تربوّية ألبنائه في املنزل. 
وهؤالء دون الّتواصل معهم خرط القتاد، فكيف جلهة ترسيخ عالقة شراكة حقيقّية بينهم 
وبني املدرسة من أجل أبنائهم؟! وهذا يلزمه حتدٍّ كبيٌر ألنفسنا نحن املعّلمني، ويتطّلب جهًدا 

مضاعًفا، وصبرًا، وطول أناة.

وهذه بعض األفكار أو اإلجراءات، التي ميكنك االستفادة منها، بالّتعاون والّتنسيق مع اإلدارة:

•  اعتماد وسائل تقليدّية ورقّية أو عبر شبكات الّتواصل االجتماعّي اخلاّصة باملدرسة، 
والبحث دائًما عن مضامني، وموضوعات تتنامى.

•  تنظيم لقاءات عاّمة ألولياء أمور طلبة الّصّف كّلهم، أو جملموعة منهم، أو لطالٍب 
واحٍد... لنقاش موضوع ما، أو ملشاهدة عرض ما...

•  االّتفاق مع بعضهم ممّن ميلكون القدرة ليبحثوا عن سير أعالم كانت ألسرهم أدوارٌ 
أساسّيٌة في جناحهم وعرضها.

•  تأسيس ناد ألولياء األمور، ميدانّي أو الكترونّي، يقّدم فيه كّل ولّي أمر ما يحسن 
لتحسني واقع املدرسة )مبنى- جتهيزات- أفكار... إلخ(.

تضع دراسة احلالة )39( بني يديك منوذًجا من الّتواصل مع أولياء األمور، وسترى كيف حرص 
بالل على تفعيل تواصله معهم، في محاولة لالستفادة من بيئاتهم، مبا ينعكس إيجابًا على 

حتصيل األبناء. 

دراسة احلالة )٣٩(
تبالل يعّلم الّصّف الّسابع في مدرسة الّناصرة في لبنان، وهو يعي دور املدرسة وما يّتصل بها 

من نظم ومناهج... في تقدمي حلوٍل لكثيٍر من املشكالت الّتربوّية ذات البعد االجتماعّي. لذا، 
يّتصف باحلرص على أن يحّقق طلبة مدرسته ومؤّسسته- وليس الذين يعّلمهم فحسب- 

أفضل الّنتاجات »األكادميّية«. وهو يؤمن بأثر تفاعل العالقة الّتبادلّية في حتسني حتصيل 
طلبته، وبناء مهاراتهم احلياتّية االجتماعّية. 

وفي بداية العام، تعّرف إلى طلبته، وعّرفهم بنفسه، وأجرى حوارًا معهم عن أهّمّية الّتواصل 
االجتماعّي فيما بينهم، وفيما بينه وبينهم، وفيما بني أهلهم واملدرسة عاّمة. واّتفق معهم- 

بعد االّتفاق مع اإلدارة- على اعتماد قائمة بأسمائهم، وأسماء والديهم، وتخّصصاتهم، 
ومجاالت عملهم، وترك خانًة فارغًة، جعلها حتت عنوان »معلومات خاّصة«، ووعد بإبقائها 

سّرّية ملن ال يريد اإلفصاح عنها. 

إّن املشاركة في ملء هذه القائمة اختياريٌَّة، وللّطالب كّل احلّق في عدم ملئها، أو إغفال أّي 
حالة منها. 
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اسم الّطالب 
الثالثي

تاريخ ميالده، 
ومكان 
والدته، 

وسكنه 
احلالّي

حتصيل 
الوالد 

العلمّي، 
وعمله، 

ورقم هاتفه،  
وموقعه 
اإللكترونّي

حتصيل 
الوالدة 
وعملها

عدد أفراد 
األسرة

ترتيب 
الّطالب في 

أسرته

معلومات 
خاّصة ذاتّية

وبعد مرور أسبوع، وفي اجتماٍع مع املدير وجميع مدّرسي الّصّف، اّتفقوا على توجيه دعوة 
ألولياء أمور طلبة الّصّف جميًعا.

كان بالل يعلم ما يتطّلبه هذا املنحى االجتماعّي وتفعيله من أعباء وجهود. وفي جلسة 
تأّملّية، وبعدها مبشاركة الّزمالء واملدير، كتب بعض املقترحات واألفكار، ثم رصد عددًا من 

املعّوقات، واقترح حلواًل لها متفاوتًة زمانيًّا، ومن تلك األفكار كانت فكرة توظيف سير بعض 
العلماء واألدباء الاّلمعني. فقصد مكتبة إلكترونّية، واستأجر أقراًصا مضغوطًة ألفالم: دكتورة 

متبل )فتاة متوّحدة استطاعت مبساعدة والدتها أن حتصل على درجة دكتوراه في الهندسة(، 
والّشاعر محمود درويش... وصار يوّزعها على الّطلبة طوال أسبوعني ليحضروها مع أسرهم. 

وبعد ذلك، كتب رسالة إلى أولياء أمورهم، شكرهم فيها على جتاوبهم بحضور األفالم مع 

أبنائهم، وعّرفهم بنفسه، وطلب منهم االجتماع في املدرسة.

إغناء جتربتنا باالّطالع على جتارب اآلخرين يحملني على البحث والتفكير اجلاّد في هذه التجارب.

أعّد لّلقاء مبساعدة اإلدارة والّزمالء والذين رغبوا من طلبته، فمنهم من كتب لوحاٍت إرشاديًَّة 
تشير إلى مكتبة املدرسة حيث سيعقد االجتماع، ومنهم من كتب لوحاٍت ترحيبّيًة، وآخرون 

اختاروا كتابة عبارات وجمل عن دور األهل: 
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َأْعَدْدَت شعًبا واسع اآلفاق •  األمُّ مدرسٌة إذا أعدْدَتها   
•  وراء كلِّ عالٍم صيُتُه ذائٌع، أسرٌة تتابع.

وغيرها...

بدأ بالل لقاءه مرّحًبا وشاكرًا الذين لّبوا الّدعوة، وعّرف بنفسه، وقام بنشاط تعارفّي، حيث 
قّدم كّل ولّي أمر زمياًل له يعرفه بنصف دقيقة. ثّم شرع في احلديث عن مكانة األسرة في 

البناء االجتماعّي، وأّنها مكّملة لدور املدرسة، وأّن اجلميع في خدمة األبناء. فالّنظام الّتربوّي، 
من أعلى سلطة فيه، إلى جانب املدرسة، كلُُّهم في خدمة الّطالب. وبعد عرض أهداف 

الّلقاء، وهو الّتعارف، وتوظيف واقع األسرة في خدمة أبنائها عامة، وفي  تدريس الّلغة العربّية 
خاّصًة، فتح بابًا للحوار عن جتارب وخبرات في تعاون أولياء األمور مع املدرسة. فسمع ما 

أدهشه من أفكار غنّية، كما سمع هروبًا من املسؤولّية، وإلقاء الّلوم على املدرسة واملدّرسني 
والّنظام... إلخ. طلب بالل منهم أن يعّبروا ذاتيًّا عن رأيهم، أو تأّثرهم مبوضوعات األفالم التي 

حضروها. وفاجأه سؤال أحدهم: ماذا كان سيخسر العالم ومجتمعنا لو لم يهتمَّ بـالدكتورة 
تامبل والّشاعر محمود درويش أهلُُهما؟

كان من بني أولياء األمور املهندس، والّتاجر، واملدّرس، وأصحاب مهن أخرى، وأّمهات لديهّن 
مستوى ثقافّي الفت... كما كان منهم ومنهّن أناس ليس عندهم إاّل التجاوب وتقدير عمل 

املدّرس واملدرسة. لكّن االستفادة من حضورهم ممكنة بل الزمة... 

أوجز بالل في احلديث عن محتوى ماّدة الّلغة العربّية، وعن الّطرائق التي ينوي اعتمادها ومنها: 
عمل املشروعات، وحّل املشكالت، واجملموعات، وتوّقف عند دور البيئة احملّلّية، وأّن أّي واحد 

منهم ميكن أن يفيد مبجال من اجملاالت، فرّحب اجلميع، ووعدوا باملشاركة الفاعلة، ورصدوا 
مًعا خطوات يقومون بها في البيت، وأعمااًل يقّدمونها للمدرسة، فمنهم الّسّباك، والّدّهان، 

واخلّياطة... واملدرسة حتتاج إلى جهودهم جميًعا. وجعلوا ذلك في محضر يلّخص أهداف 
اللقاء وموضوعاته واخلطوات القادمة والتي تهدف بالّدرجة األولى إلى استمرار الّتواصل، وُوزَِّع 

الحًقا على اجلميع. 

وخالل أسبوع، كان الكثيرون يتحّدثون عن فكرة الّلقاء، ممّا شّجع مديري مدارس أخرى 
ومدّرسني في املدرسة وغيرها على الّتفكير في تفعيل دور أولياء األمور ومجالس األهل.

تعليق
كان بالل يعلم صعوبة مهّمته الّتربوّية ذات البعد االجتماعّي، لكّنه استعان بنماذج واقعّية 
مصّورة وناطقة ومسّلية، ممّا سّهل مهّمته، وشّجع األهل على املشاركة الفاعلة، وهو يعلم 

أّن عددًا منهم ال يستطيع مساعدة أوالده في الّنحو أو الّصرف أو الّتحليل والّتذّوق، لكّن 
الّتعّلم يحتاج إلى عوامل كثيرة ميلكها هؤالء األهل، مثل الّتشجيع والّتقدير، وإبداء اإلعجاب 

والّرضى بإجنازات أبنائهم، وتهيئة أجواء أسرّية... إلخ. وهكذا، ذّلل بالل، ومن أّول خطوة،  الكثير 
من الّصعوبات، ووضع في رأس قائمة اهتماماته استمرار الّتواصل معهم، وتفعيل دورهم أّواًل، 

ثّم تعميمه ثانًيا... 
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يضع الّنشاط )48( بني يديك مجموعة من األفكار والّرؤى التي تسهم بتوسيع دائرة وعيك 
بأهّمّية الّتواصل مع أولياء األمور، ومدى الفائدة التي تنعكس على عناصر العملّية الّتربوّية 

جميعها.

نشاط )48(

اعمد إلى دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، ودوِّْن جتربتك في مجال تفعيل دور أولياء 
األمور، وشاركها مع زميل آخر مرّكزًا على: 

1.  أبرز ما توّصلَْت إليه عن طريق الّتأّمل اخلاّص، واالّطالع، في مجال دور أولياء األمور.
2.  أهّم ما الحظَته، سلًبا أو إيجابًا، في سلوك أولياء األمور.

3.  أثر تلك العالقة معهم على سلوكك أّواًل، وعلى نتاجات الّطلبة ثانًيا، وعلى 
املدرسة ثالًثا.

4.  استشرافك لسلوكك املستقبلّي في هذا االجّتاه، وتوقعاتك آلثاره.
5.  كيفّية تعزيز األبعاد االجتماعّية للّتربية عاّمة، وملدرستك خاّصة.

معّوقات مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم
إّن أّول وقائع تسهم في تشكيل عقلّية الفرد ونفسّيته مصدر أسرته، فأّنى نهمل عطاءاتِها 

الحًقا في تعليمه املدرسّي؟!

ويشير الواقع إلى تفاوت في دور األسرة تربويًّا، وفي الّتعليم املدرسّي، فهناك أسر تتابع حّتى 
الّتفاصيل،  وهناك غيرها ال يعرف ولده في أّي صّف هو. فأنت مطالب أن تَِعَي هذه احلقائَق، 

وتبدَي احتراًما ألولياء األمور املتابعني، وتخّطط ملشاركة اآلخرين منهم، وحّضهم على 
توظيف قدراتهم في سبيل دفع تعّلم أبنائهم.

وبعض أولياء األمور يرغب في دعم أبنائه، إاّل أّن ما يواجههم من ظروٍف وصعوباٍت في تأمني 
أمور معاشهم، وفي حّل مشكالتهم، يحول دون تنفيذ رغبتهم تلك. وهنا، عليك أن جتد سباًل 

لتخفيف آثار تلك الّصعوبات، وتخّطط إلقبالهم على مساندة أوالدهم، وتفعيل دورهم.

وفي املقابل، هناك من اإلدارّيني واملدّرسني من ينظر بسلبّية إلى دور األهل والعالقة بهم، 
وال يحّبذ تدّخلهم، بل ال يرى أّن لهم احلقَّ في االّطالع على ما يجري في املدرسة عاّمة، وفي 

الغرف الّصّفّية خاّصة، فضاًل عن الّنظم والقوانني التي حتتكم إليها املدرسُة. وهناك معّوقات 
قد تطول قائمتها، سنكتفي بذكر بعضها، فمنها عند أولياء األمور: 
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معوقات
مشاركة أولياء 

األمور

ينصرف أولياء األمور
إلى حل مشكالتهم 

االجتماعية

ال يعرف األهل حقائق عن 
النمو وخصائص مراحله

ال يمتلك الكثيرون المستوى 
العلمي الذ يمكنهم من 

متابعة أبنائهم 

يجهل الكثير منهم 
النظام المدرسي ويعادونه 

فترتبك العالقة

معوقات مدرسية

متطلبات العمل
اإلداري والتعليمي

)وقت اللقاء(

نظرة المدير والمعلمين 
السلبية إلى دور األهل

ظروف البيئة المادية 
للمدرسة )مكان اللقاء(

معوقات مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم خاصة بهم

معوقات مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم خاصة باملدرسة

ومنها في اجلانب املدرسي:

إّن من أهّم عومل الّنجاح أن تكون أهدافك قابلًة للّتحقيق، وفي أوقات متقاربة. فبداًل من 
رصد هدٍف واحٍد طموٍح وبعيٍد، قم برصد أهداف متتاليٍة زمنيًّا، وارصْدها من حيث الّصعوبة 

رْ في تفعيل دور أولياء أمور طلبتك رويًدا رويًدا.  تصاعديًّا، فإّن الّنجاح يوّلد الّنجاح. لذا،  فكِّ

تفعيل دور أولياء األمور في العملّية الّتعليمّية
إّن تفعيل دورهم يعني أّواًل أن حتّدد املعّوقات، من مثل التي ذكرناها آنًفا أو غيرها. ثّم عليك 

أن تتأّمل أحوال أولياء أمور طلبتك، وتضع خّطة تتضافر فيها اخلطوات، وتشارك فيها إدارتك 
وزمالءك. وذلك يستند إلى منطلقاتك الوظيفّية، ومفاهيمك الّتربوّية، وخاّصة ذات البعد 
االجتماعّي التي تسهم في حتديد سلوكك الوظيفّي، ومنه عالقتك بأسر طلبتك. وأولى 

هذه املتطّلبات أّنك شريك األهل في تربية أبنائهم، وأّن املدرسة والّنظم الّتربوّية جميًعا، مبا 
فني، ما ُوجدت إال خلدمة املتعّلم، وأّن الّتواصل مع األهل ضرورٌة تربوّيٌة  فيها من مديرين وموظَّ
اجتماعّيٌة. فإذا استقرَّ ذلك في ذهنك، فال بّد أن يوّجه سلوكك، وستجد نفسك قلًقا حيال 

هذا األمر، حّتى تتعّلم األساليب واإلجراءات الكفيلة بنجاح عملية الّتواصل مع أولياء األمور، 
ومن ثّم تفعيل دورهم، وذلك مبا يأتي:
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لقاءات أولياء األمور تشجعهم على توطيد العالقة مع املدرسة.

•  إطالعهم على خّطتك الّسنوّية بإيجاز، ثّم اخلّطة الفصلّية من غير توّسع، مبرزًا 
أهّم الّنشاطات التي تستحوذ اهتمامهم، ومنها املسابقات )اإللقاء، الّتعبير، 

الّشعر العمودّي، اإلمالء...(، واألعمال الفّنّية )متثيل سيرة أديب، أو عمل درامّي أو 
كوميدّي في مناسبات محّددة...إلخ(.

•  اعتماد لغة وّد، واحترام، وتشجيع، وذلك يورث ثقة األهل بدورهم، ويجعلهم 
يتصّرفون بإيجابّية.

•  إّن االنطباع األّول الذي تتركه أّول زيارة للمدرسة في نفوس أولياء األمور سيكون له 
أثٌر بالٌغ في تكرارها أو الّندم عليها. فالّدراسات الّنفسّية تؤّكد أّن املكان الذي تزوره، 

وتكون موضع ترحيب فيه، ستعمد إلى تكرار زيارته.
•  قد تكون بيئة املدرسة التي تدّرس فيها غير مالئمة )غرف صغيرة، مقاعد قدمية، 

مدخل غير الئق... إلخ(، فإّما أن تتعايش مع هذا الواقع، وسيبقى كما هو، أو سيزداد 
رْ أّنك مهما كانت خبرتك، فلن  سوًءا، أو أن تتفّهمه، وتعمل على تغييره. وتذكَّ

تستطيع أن تصّفق بيٍد واحدٍة. وميكنك أن تبادر إلى نقد الواقع، وتطرح خطًطا 
لتغييره، بدًءا من مدخل املدرسة وطالء اجلدران واعتماد بعض الورود... إلى توظيف 

الّلوحات اجلدارّية ورفع اإلشارات الّتوجيهّية مع الّتركيز على عبارات الّترحيب، 
ومفهوم الّشراكة.
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إّن دراستك ملا مّر، ولألفكار اآلتية، دراسًة تأّملّيًة، سيسهم حتًما في رفع تقديرك لدور األهل، 
ومن ثّم سيحملك على أن تبذل ما في وسعك، وتتعاون مع زمالئك ومديرك ليكون تنظيم 

لقاءات أولياء األمور أمرًا محبًَّبا إليك مشبًعا بأجواٍء مريحٍة، تشّجعهم على توطيد العالقة 
مع املدرسة.

أمامك بعض الّتوجيهات التي ميكنك من خاللها أن تفّعل من الّلقاءات مع أولياء األمور في 
مدرستك، والتي قد جتد فيها خروًجا عن املألوف الّشائع أو الّتقليدّي، مبا يفتح أمامك أبوابًا من 

الّتواصل املمتع واملفيد في آن.  

•  تواَصْل مع األهل في شأن تعليم أبنائهم باستمرارٍ، واخَترْ أفضل وسائل االّتصال وأيسرها.
رُْهْم به قبل أسبوع. وشّجْع  ْم يوًما تربويًّا فصليًّا مع مواعيد محّددة في بداية العام، وذكِّ •  نظِّ

طلبتك ليوضحوا ألهلهم أهّمّية الّلقاءات.
•  احرْص في كّل لقاء أن يقّدم الّطلبة نشاطاٍت مفرحًة ألهلهم، والتقط صورًا لهم وانشرْها 

»بعد أخذ اإلذن« على مواقع الّتواصل، وخاّصة إن كان للمدرسة موقع.
•  اضرْب موعًدا مناسًبا في أحد أّيام األسبوع، آخًذا بعني االعتبار ما تعرفه عن أوضاع أولياء 

أمور طلبتك بحيث تكون أنت أو املدير بانتظارهم.
•  أَبْرِزْ مشاركاِت أصحاب االختصاصات )موسيقّي، إعالمّي، ممّثل، مدّرس لغة عربّية، مشرف 

ممارس أو سابق...(.
•  ناِقْش مع مديرك وزمالئك قبل تخّطي املمارسات الّنمطّية املمجوجة، مثل دعوة األهل 

رْ دائًما أّن املدرسة مؤّسسة  إلبالغهم شكوى، أو إلبداء الّتذّمر من أوضاع أبنائهم، وتذكَّ
اجتماعّية، وأّن من صفات املعّلم الّنشط القدرة على الّتواصل مع األهل والّتكامل معهم. 

في دراسة احلالة )40( ستتعّرف كيف ميكن لك أن توّظف قدرات األهل ملساعدتك في حّل 
مشكلة قد تواجهك في تدريس الّلغة العربّية، وهذا ما قامت به رنا.

دراسة احلالة )4٠(     
رنا تدرس اللغة العربية للصف السابع في مدرسة إناث الّنظيف في األردّن، ولها جتربة 

بتفعيل دور األهل، فكّلما كانت تواجهها مشكلة عاّمة في صّف من صفوفها، تضع خّطة، 
وجتد فيها مكانًا فاعاًل لها. لكن، في هذا العام وجدت عّدة مشكالت موّزعة على مجموعات 

تتفاوت حجًما وخطورًة، وتتوّزع في أكثر من مهارة، والوقت ال يكفي ملعاجلتها جميًعا في 
حصص العربّية، فماذا تفعل؟ قّررت إشراك األهل. حّددت أبرز مشكلتني: واحدة في القراءة، 

وأخرى في الّنحو. كتبت أبرز ظواهر كّل منهما، ووضعت تصّورًا للّسير في حّلها جميًعا، 
وحّددت في اخلطط دورها ودور الّطالبات اللواتي يعانني من املشكلة ودور األهل.
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وضع أهداف واضحة  للقاء التربوي مع أولياء األمور يسهم في جناحه.

وبعد الّتشاور مع األهل ومع اإلدارة، وّجهت خطابًا قصيرًا، شرحت فيه تعّدد املشكالت، وأّن 
الوقت ال يكفي، وأبدت رغبتها مبساعدة الّطالبات في احلصص الّصّفّية وبعد الّدوام... وهكذا، 

هيأت رنا األهل، وطلبت منهم اقتراح احللول. استلمت مقترحاتهم، درسْتها، واستخلصْت 
ما تراه مناسًبا. ثّم أخذت تعّد للقاٍء تربويٍّ معهم، ثّم رََصَدِت املشكلتني، وحّددت أسبابهما، 

وطرق عالجهما، بشكٍل مختصٍر. وبعد ذلك، حّددت موعًدا لّلقاء، وحّضرْت ما ستقوم به 
بدّقة. حضر أكثر املدعّوين، واستمعوا لشروحات رنا عن املشكلتني وعن طرائق حّلهما، 

واّتفقت معهم على آلّية للمتابعة. كان األهل مرتاحني ومتجاوبني. وخالل أسبوعني، بدأت 
ًما، فتشّجعت زميالتهّن اللواتي لم يحضرْ  الطالبات اللواتي يُسانَْدَن من أهلهّن يُْظِهرَْن تقدُّ
ذووهّن، وأحلْحن على أهلهّن. ولم ميض نصف الفصل الّثاني، حّتى تالشت املشكالت. وهكذا، 

وجدْت رنا مّتسًعا من الوقت ملعاجلة مضامني محتوى منهاج الّصّف الّسابع كاملة.

تعليق
إّن خبرة رنا وقدرتها جتّلت في أمور منها: القدرة على رصد املشكالت، وتصنيفها، وحتديد من 

يعاني منها، وفي الّتأّمل لوضع خّطة تنسجم وال تتعارض مع متطّلبات منهاج الّصّف، وفي 
الّتعامل مع األهل، وتذليل صعوبات حتول دون مشاركتهم.

وهكذا، وجد الكثير من أولياء األمور فرصًة لتفعيل قدراتهم، وتوظيفها مع أبنائهم، 
واستمتعوا بأجواء تواصلهم مًعا، ومع رنا، واملدرسة. وكذلك، الحظوا جميًعا أّن سلوك 

َن، وعالقاتهم مع محيطهم صارت تّتسم باالجتماعّية، والّثقة بالّنفس، والّرغبة  أبنائهم حتسَّ
في طلب املساعدة ومساعدة اآلخرين، فضاًل عن حتسن مستوى حتصيلهّن.

إّن تفعيل دور األهل غير محدود بالبيت، كما أنَّ أدوارهم لها أشكال عديدة... ومعرفتك بأولياء 
أمور طلبتك ستملي عليك أوجًها كثيرة لالستفادة منهم. يضع الّنشاط اآلتي بني يديك 
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مجموعة من األفكار ميكنك من خاللها تفعيل الّتواصل مع أولياء أمور طلبتك في خالل 
العام الّدراسّي، ودّون مالحظاتك في دفتر املالحظات اخلاّص بالبرنامج.

نشاط )4٩(

•  انطالًقا من مالحظاتك عن طلبتك، وتوظيًفا لسجّل املالحظات اخلاّص بأولياء 
أمورهم، قم بعملّية تأّمل ذات بُْعَديِْن: 

أ-  الّطلبة، وما يعانونه من مشكالت.
ب-  أولياء أمورهم، وكيفّية توظيف قدراتهم في حّل مشكالت أبنائهم، 

)قدراتهم بناء على اختصاصهم، ووظائفهم...(.

•  نّظم جدواًل تذكر فيه أبرز مشكالت طلبتك، وفق اآلتي: 

عدد الّطلبة املشكلة
الذين يعانون 

منها

دور املدّرس 
بالّتنسيق 
مع اإلدارة 
في وضع 

خّطة احلّل، 
ومتابعتها

حتديد 
املساعدين 
من األهل 
في ضوء 

إمكانّياتهم

الوقت احملّدد 
للخّطة

اإلجراءات

•  حّدد موًعدا ثابًتا، مثاًل: االثنني األّول والّثالث من كّل شهر تخّصصه ملقابلة من 
يرغب من أولياء األمور، وفي بعض احلاالت للذين تدعوهم للقائك.

•  وفي أثناء اللقاء، أطلعهم على مشكلة أبنائهم، وحاول أن تذكر بعض هذه 
األسباب برفق ولني دون أن حترج أحًدا. وفي حالة دعوة عدد منهم، أطلعهم على 

املشكلة، وناقشها معهم، محاواًل توظيف قدرات كلٍّ منهم في حّل مشكلة ولده 
خاصة، أو غيره.

•  احرص في كّل لقاء على أن تبدي ثقتك باألهل، وشكرك لتعاونهم. ناقْش معهم 
توّقعاتك، وشّجعهم على الّتفاعل مع اخلّطة. 

•  بعد كّل لقاء، اعقد جلسة تأملية ذاتّية لتحديد الّسلبّيات واإليجابّيات. أظهر 
لطلبتك تقديرك حضور أولياء أمورهم مبرزًا تقّدم أّي منهم، متوقًعا مزيًدا من 

الفاعلّية باجّتاه حّل املشكالت.

 تعليق
الّتربية هي احلياة، وال جتد حياة من غير بيئة حاضنة لها، متّدها بأسباب االستمرار والّنمّو. 
واملدرسة من حيث هي مؤّسسة اجتماعّية بامتياز ال تكفي بذاتها لتكون حاضنة تربوّية 

لنمّو الّطالب املتوازن، وال بّد من روافد اجتماعّية أخرى، تأتي في رأس قائمتها األسرة. 
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واألسر تتفاوت من حيث قدراتها وتعاونها مع املدرسة في مهّماتها الّتربوّية، لذا وجب على 
األسرة املدرسّية إدارة ومعلمني أن يوّظفوا قدرات األهل، وأن يبتكروا في جعلهم متعاونني، 

ومقبلني، ومؤمنني بدورهم، ومقّدرين خطورة غيابهم وفاعلية حضورهم. 

ملّخص
رّكزت هذه الوحدة مبقّدمتها، ودراسات احلالة، والّنشاطات، على البعد االجتماعّي للمدرسة، 

وأظهرت مدى فائدة الّتواصل مع أولياء األمور، وعرضت بعض الّطرائق، وقّدمت عّدة أفكار 
لتفعيل دور أولياء األمور، وأظهرت أّن هناك مجاالٍت عديدًة ملشاركاتهم، وقد يزورون املدرسة، 

وقد يشاركون مع أبنائهم في خدمة اجتماعّية، تنظيف شارع أو مؤّسسة رعاية لأليتام أو 
للمسّنني، تنظيف منطقة حرشّية... إلخ.

إّن هذه الوحدة أّكدْت تنّوع اختصاصات أولياء األمور، وضرورة تنظيم سجاّلت لهم، لالستفادة 
من قدراتهم وخبراتهم بشكل أفضل، فهم يرغبون في تفعيل دورهم، وذلك سيعود عليهم، 

وعلى مجتمعهم بالّنفع العميم. فإذا عرفوا ماذا يتعّلم أبناؤهم، ووقفوا على طرائق 
تعليمهم، فإّن ذلك حتًما سيسهم في مشاركتهم، ممّا يفضي إلى جودة الّتعليم واعتماد 

معايير حاسمة في ذلك. وبّينت أّن أشكال الّتواصل كثيرة، وعلى املدّرسني أن يفّكروا في 
توظيف الّتكنولوجيا واالّتصاالت ومواقع الّتواصل االجتماعّي لتفعيل دور أولياء األمور. فأبناؤنا 

أهٌل جلهودنا وتفكيرنا اجلاّد مًعا املدرسة والبيت.
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الوحدة الّثانية والعشرون: ترسيخ حوار تواصلي مع أولياء 
األمور حول إنجازات الّطلبة 

مقّدمة
كان موضوع الوحدة األولى من هذا اجملّمع العالقة بني أهّم مؤّسستني اجتماعّيتني، هما: 

األسرة واملدرسة. وهدفنا من خالل بحثها في دراسات احلاالت والّتعليقات فيها، إلى تفعيل 
دور أولياء األمور وغيرهم من مكّونات البيئة االجتماعّية احلاضنة للمدرسة في رفع سوّية 

الّطلبة وجعل مسؤولّية الّتعّلم في صلب اهتماماتهم.

أّما في هذه الوحدة، فسنحاول أن نتعّمق معك في هذا املوضوع، وسنبحث فيه من زوايا 
مختلفة، موّسعني دائرة نشاطاتك الّتربوّية ذات البعد االجتماعّي، في محاولة لتوسيع 

دائرة اهتمام األهل بأبنائهم، مبؤازرة اجملتمع احملّلّي، َعلَّنا مًعا نحّقق أفضل نتاجات قدراتهم 
الّتعّلمّية، فال يغيَبَّ عن ذهنك ما لدور هؤالء جميًعا من أهّمّية فيما تسعى إليه املؤّسسات 

الّتربوّية.

ولعّلك عايشت مشكالت بعض الّطلبة الذين يتمّتعون بقدرات مرتفعة، لكّن حتصيلهم 
منخفض. وال بّد أّنك فّكرت في أسباب إخفاقهم، في ظّل ارتفاع قدراتهم. وقد تكون تأّملَْت 

في حاالتهم، واجتهدت في  معرفة أسباب ذلك. وكذلك ال بّد أنك لم تلحظ أمارات الّسعادة 
والفرح على وجوههم أو في تصّرفاتهم... فهل فّكرت في مكامن ذلك أو في أسبابه؟ أترى أّن 
شيًئا من ذلك قد يكون في أحد عناصر أسرهم؟ أو ترى املتعّلم نفسه، لكّن األهل لن يبخلوا 
في تقدمي أّي مساعدة، عندما نصّمم على محاورتهم، وفتح اجملال أمامهم للمراجعة الّذاتّية 
من جهة، وملّد يد العون ألنفسهم وجملتمعهم، وذلك عن طريق دعم أبنائهم من جهة أخرى. 
وفي هذا، قد تواجهك صعوباٌت، واحلوار مفتاح لتذليل الكثير منها، وال يختلف اثنان على أّن 

تدّخل األسرة وغيرها من القوى االجتماعّية إيجابيًّا، سيسهم في حتسني أوضاع الّطلبة. 
فاحلوار سيجعلهم مقبلني غير مدبرين، ويفاخرون بنتائج أبنائهم أّواًل، وبدورهم في ذلك ثانًيا.

 نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يتوّقع منك، في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد طورت:

•  مهارات إلقامة عالقات فاعلة، ومستمّرة للّتواصل مع أولياء األمور.
•  استراتيجّيات وأساليب، من شأنها أن ترفع مستوى احلوار مع أولياء األمور، وتؤّمن 

زًا على تقّدم الّطلبة، في تعّلمهم وإجنازاتهم. استمرارّيته بوتيرة إيجابّية، مركِّ
•  استراتيجّيات وأساليب متنّوعة، لتتمّكن من الّتواصل مع مختلف أولياء األمور؛ غير 
املبالني، وأولياء أمور الّطلبة ذوي صعوبات التعلم، أو املشغولني، أو الفقراء، أو أولئك 

املفرطني باالهتمام بأوالدهم.
•  قدرتك على تعزيز الّتعاون والّتفاعل مع أولياء األمور وعناصر اجملتمع احملّلّي من خالل 

اللجان أو مجالس األهل.
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مفهوم احلوار ولوازمه
احلوار من اجلذر )ح- و- ر(، واجلذور في العربّية تظّل تزّود األسماء من مشّتّقات ومصادر 

مبعانيها. ومن معاني اجلذر )ح- و- ر(: رجع وجتاوب، والّتحاور هو الّتجاوب. وكذلك من لوازمه 
الّتمييز. فالعني احلوراء هي التي يكون بياضها ناصًعا شديًدا، وسوادها حالًكا قامتًا، وذلك من 

مستلزمات الّتمييز.

وال بّد إذًا في احلوار أو احملاورة من تبادل األدوار بني )مرسل- مستقبل(، فاملرسل يرجع إليه 
القول من املستقبل، فيصبح مستقباًل، وهكذا... وال بّد أيًضا من رسالة واضحة ممّيزة يسهل 

استقبالها وفهمها، ومن ثّم إرجاع الّرّد إلى الّشريك في احلوار. إذًا، فمن مستلزمات احلوار:

•  طرفان أو أطراف. 
•  تبادل أدوار اإلرسال واالستقبال.
•  موضوع، وهو مضمون الّرسالة.

•  الوضوح والّتمييز.
•  الّتغّير )فإّن أحد طرفي احلوار أو كالهما ستتغّير بعض أفكاره من أّي حوار(.

وهذه العناصر ال تنفّك مرتبطة بالّتعّلم. فكل حوار ال ينتج عنه تعّلم أو تغّير، ال يعّد حوارًا 
ناجًحا، فاملتحاوران يتعّلمان من بعضهما، وكالهما يتعّلم من مضمون املوضوع وما يبذله في 

حتصيل فهمه، ومن حولهما قد يكونون أكثر تعّلًما منهما.

ولنا في قّصة سّيدنا موسى عليه الّسالم في حواره مع الّرجل الّصالح، وغير ذلك من احلوارات 
القرآنّية خير دليل على أّن الهدف من احلوار هو الّتعّلم. إذ إّن عملّيات احلوار بني أسرة املدرسة- 

إدارًة ومعّلمني من جهة- واألهل من جهة أخرى، ستعّم فوائدها األطراف جميًعا، مبا فيهم 
الّطلبة. بل جنزم أّن كّل من يّتصل بأحد عناصر احلوار سيحّصل فائدة تسهم في دفع تعّلمه، 

وحتسني قدراته، وحتقيق كفاياته.

إّن حتقيق أهداف حوار أولياء األمور في أدوارهم، وتأثيراته على أبنائهم، ومن ثّم على أسرهم، 
وعلى اجملتمع عاّمة، يتطّلب منك طول أناة وصبرًا والتزاًما مهنيًّا صادًقا.

وموضوعات حوارك معهم، ليس الهدف منها أن تبّلغهم بأحكام تصدرها عن أبنائهم، 
أو مبا تخلص إليه من مقارنات بينهم وبني أقرانهم، فاجعل هدف حوارك معهم توسيع 

دائرة تعّلم أبنائهم، عن طريق تفعيل دورهم في زيادة دافعّية أبنائهم للّتعّلم، ورفع سوّية 
حتصيلهم، واستمرار تعّلمهم، وذلك يلزمه أن تعمل جاهًدا للبحث عن مناخات ابتكارّية في 
تلك احلوارات، لتدفع بها الّنمطّية والّرتابة، وتبني ثقًة متبادلًة معهم، وتقّبل اختالف وجهات 

الّنظر. وأنت بحاجة في ذلك كّله إلى الوضوح والواقعّية وعدم اإلفراط في توّقع نتاجات 
طلبتك الّتعّلمّية. 

وهذ الوحدة ترّكز على دورك في حتقيق األهداف من حوار أولياء األمور، ورفع استعداداتهم 
للمشاركة الفاعلة بتعّلم أبنائهم وابتكار أساليب ملتابعتهم والكشف عن اجملاالت الّتربوّية 
التي ميكنهم اإلسهام فيها، لتؤّثر إيجابيًّا على تعّلمهم. وألّن هذا احلوار يجب أن يكون سمًة 
ًة، أقّلها إعراضهم والمباالتهم، وقد تواجهك  تربويًَّة مستمّرة، فعليك أن تتوّقع صعوباٍت جمَّ
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بعض مفاهيمهم وثقافاتهم ومنطلقاتهم غير املنسجمة مع ما تريد. وقد يكون بعض ما 
عندك عن دور األهل سلبيًّا، فيربك العالقة، ويعيق دورك في تأسيس تلك احلوارات، فاحرص 

على تنقية شخصّيتك وأفكارك... من كّل ما يعيق دورك.

تظهر لك دراسة احلالة )41(، كيف عمد أسامة إلى االستفادة من جتارب بعض أولياء األمور، 
وحاول تعميم هذه التجارب على أولياء األمور اآلخرين.

دراسة احلالة )41(
أسامة يدّرس العربية في مدرسة الكرمل في سوريا، للّصّف الثامن، وطوال الّشهر األّول 

الحظ متّيز عدد من الّطلبة بقدراتهم الّلغوّية قراءًة، وفهًما، وحتلياًل، وتعبيرًا كتابيًّا. تساءل عن 
سّر متّيزهم، َفُهْم وزمالؤهم من املدرسة تعّلموا في الّصفوف الّسابقة نفسها، واملعّلمون 

أنفسهم عّلموهم جميًعا مع زمالئهم، فما سّر هذا الّتمّيز؟ عاد ملدّرس الّصّف الّسابع، ناقش 
معه متّيز هؤالء، فوجد أّن لألهل  دورًا بارزًا في متّيزهم. 

طلب من مديره االّطالع على أوضاع أولياء أمورهم، وإمكانّية الّتواصل معهم للوقوف على 
جتربتهم مع أبنائهم، في محاولة لتعميم الّتجربة واالستفادة منها.

زّود املديُر أساَمَة مبا لديه من معلومات. وبعد تأّمل أسامة أوضاع هذه األسر، عمد إلى تنظيم 
لقاء معهم بالّتنسيق مع اإلدارة، وملّا وافق املدير، شرع في ترتيب ما يلزم من إجراءات الّلقاء 

ومستلزماته، حيث استمع إلى جتاربهم، ودّونها ملّخصة، ثّم عرض عليهم أن يلتقوا مع أولياء 
أمور زمالء أبنائهم في الّصّف الّثامن جميعهم لعرض جتربتهم، فالقى ذلك العرُض قبواًل 

عندهم. ومتّ حتديده في األسبوع القادم.

وفي خالل هذا األسبوع، درس أسامة فصاًل من كتاب: املدرسة في القرن احلادي والعشرين، 
وكان موضوعه دور األهل واجملتمع احملّلّي في دفع عملّية الّتعّلم، وخّلصه ليوّزعه على أولياء 

األمور في أثناء الّلقاء املرتقب، وكان يعمل مع املدير وأسرة املدرسة ومبساعدة عدد من الّطلبة 
لإلعداد لّلقاء. 

وعندما أتى موعد الّلقاء، شكر أسامة ألولياء األمور حضورهم، وتناول أحد أولياء األمور 
الكالم، فعرض جتربته: عنده مكتبة، وكان يسمح البنه أن يدخل املكتبة ويقرأ. وكان هناك 

أّم ذكرت أّنها الحظت عند ابنها مياًل للقصص اخليالّي، فقامت بتزويده بقصص من املكتبة 
العاّمة، أو كانت تشتري له قصًصا وكتًبا ليطالعها. وكان بني احلضور أّم ثالثة، ذكرت أّنها 
كانت تنّظم وقتها في البيت، وتوّزع األعمال على أفراد األسرة ليتّم إجنازُها باكرًا، وفي وقٍت 

قليٍل، ليتسّنى لهم مشاهدة فيلم ثقافّي، يناقشون أحداثه، أو يناقشون مضمون كتاب قرأه 
أحد أفراد األسرة.

أبدى األهالي الذين حضروا الّلقاء اهتماًما بالًغا، وأخذوا عناوين بعضهم، وأرقام هواتفهم، 
ومواقعهم اإللكترونّية للّتواصل فيما بينهم، واالستفادة، من جتاربهم. وما هي إاّل فترة، حتى 

بدأت املشكالت باالنحسار.  
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تعريف األهل بأدوارهم في العملّية الّتربوّية مدخل أساسي لبداية حوار بّناء.

تعليق
إّن تفعيل عملّية الّتواصل من خالل بناء حوار هادف مع أولياء األمور يعّد من أهّم واجبات 

املؤّسسة الّتربوّية نظرًا ملا يسهم ذلك في متتني األواصر بني أسرتي املتعّلم البيتّية واملدرسّية، 
ممّا يعود عليه بالّنفع العميم، ويؤّدي إلى تطّور حتصيله وارتقاء مناشطه الّتربوية جميًعا. 

وهذا عمد إليه أسامة، فحاول تعميم جتربة بعض أولياء أمور طلبة الّصّف الّثامن، فاملتمّيزون 
من طلبته كان ألهلهم دور كبير فّعال في بناء خبراتهم وتراكمها، وصواًل إلى متّيزهم. ويصبح 

األمر كأّنه تكرار جتربة ناجحة. فمن املوضوعّية الّتربوّية أن يوّجه عناية أهل طلبة محّددين 
حملاكاة طريقة رعاية أبنائهم املمّيزين. 

واملدّرس الّنشط ال يعدم وسيلة يبتكرها لتحقيق حوار بّناء مع أولياء األمور وتفعيل دورهم. 
وفي الّنشاط القادم ستمنح نفسك فرصة البحث عن آلّيات جديدة وطرائق مبتكرة تسهم 

في تفعيل احلوارات مع أولياء االمور، والبقاء على تواصل معهم.  

نشاط )5٠(

•  فكر بطلبتك ضمن ثالث مجموعات، مجموعة املمّيزين، ومجموعة الّتحصيل 
رْ دور أسر كّل مجموعة،  املتوّسط، وثالثة هي مجموعة الّتحصيل املتدّني، قدِّ

مستخلًصا طرائق دعمها، ومتوقًِّفا عند أساليب إثارة دافعّية أبنائها. دوِّْن في دفترك 
اخلاّص بالبرنامج أبرز املالحظات التي جتّمعت لديك، في مجال إثارة األسر لدافعّية 

زًا على نتاجات الّلقاءات مع أولياء األمور وتفعيل دورهم.  أبنائهم، ودورك في ذلك، مركِّ
•   اعمل مع زميل آخر وبالتنسيق مع مدير املدرسة لتحديد محاور اللقاء مع أولياء 

األمور ونتاجات ذلك اللقاء ضمن الفئات الثالث. 
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تعليق
إّن بناء حوار فّعال بينك وأولياء األمور، هو عملّية مفيدة تبادلّية، تصّب أواًل وآخرًا في حتسني 

مستوى الّطلبة الّتحصيلّي، وعليك أن تسعى دائًما إلى توفير فرص احلوار، بعد حتديد 
موضوعاته، لتعّم الفائدة. وإذا ما صادفتك معّوقات، فاْسَع إلى إزالتها، إميانًا منك بوجوب 

الّتواصل الدائم. ولقد رأيت في احلالة )43( كيف أّن أسامة يؤمن بدور أولياء األمور، وكيف جتاوز 
ًفا البيئة احملّلّية في الّتعارف على  املشكلة األولى التي صادفته، بل كيف انطلق منها موظِّ

أولياء األمور، فأّسس هو وزمالؤه عالقاٍت مع أولياء األمور، ستلقي بظاللها في حتسني العملّية 
الّتربوّية بشكل عاّم، عبر أطرافها كاّفة. 

عندما يلمس أولياء األمور فوائد الّتواصل مع الهيئة املدرسّية- إدارًة ومدّرسني- والتي 
ستنعكس على أبنائهم، فإّنهم بال شّك سيكونون سعداء بهذا الّتواصل، بل سيحاولون من 
جانبهم إعادة الّلقاءات. فاحرص على الّتخطيط اجلّيد لّلقاء، ليكون مفيًدا وناجًحا، وهذا جزء 

مهّم من دورك الوظيفّي الّتربوّي.     
  

فوائد ترسيخ احلوار مع أولياء األمور
ممّا ال شك فيه أّن احلوار البّناء مع أولياء أمور طلبتك يجب أن يسهم بنتيجة مباشرة، تكمن 

في تفعيل العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية في آٍن، وفي حتسني نتاجات الّتعّلم، انطالًقا من 
قناعٍة راسخٍة لدى أطراف العملّية الّتربوّية جميعهم أّننا شركاء في هذه العملّية. ويسهم 

احلوار البّناء واإليجابّي مع أولياء األمور في: 

•  معاونتك في حتسني حتصيل الّطلبة، من خالل مساعدتهم في حتصيلهم إن كانوا 
يستطيعون، أو من خالل حتفيزهم وتأمني بيئة بيتّية تربوّية مشّجعة.

•  مساعدتك في تأمني معلومات خاّصة بالّطالب، تكون ضرورّية لك، وتوضح لك خصائص 
ولدهم الّنفسّية، أو حالته الّصّحّية، أو أوضاعه اخلاّصة )كيف ميضي وقته، كيف يدرس، 

بيئة رفقائه التي قد تؤّثر سلًبا أو إيجابًا(... وهذه معلومات تساعدك على معرفة كيفّية 
الّتعامل معه، أو توظيف اخلصائص التي عرفتها في االرتقاء بتحصيله أيًّا كان مستواه.

•  تعزيز الّثقة بني أطراف هذا احلوار الّتواصلّي، ومن ضمنهم الّطالب طبًعا، مبا يعود بالّنفع 
عليكم جميًعا أطراًفا فاعلني، وعلى املؤّسسة التي تنتمون إليها.  

•  تعزيز أدوار كّل منهما في عملّية البناء الفكرّي، والذي يسهم في بناء اجملتمع، من خالل 
تالقح األفكار، وتبيان دور األسرة في العمل الّتربوّي.  

قد تكون صادفتك عقبات في جتاوب أولياء األمور، أو على األقّل تتوّقع شيًئا منها، فعليك 
أاّل تيأس. واعلم أّن دورك الّتربوّي- ومن ضمنه الّتوجيه واإلرشاد- يبقى قاصرًا إن لم تقرنه 

بالّسلوك، فالّتربية بالقدوة هي من أجنع وسائل الّتربية. لذا، عليك الّتغّلب على الّصعوبات 
التي قد تعترض خطواتك، ضاربًا بذلك املثال الذي يُحتذى في قّوة العزمية واإلصرار واملتابعة، 

وهذا ما يدركه طالبك عندما يراه، وسيدركه أولياء األمور فيما بعد.

ومن ناحية أخرى، عليك أن تفّكر في األسباب التي قد حتول دون جناح احلوار املطلوب، وتعمل 
على إزالتها، وقد تكون أنت الّسبب فيها. 
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إّن إميانك بترسيخ احلوار مع أولياء أمور طلبتك، وإميانهم، يجب أن يتخّطى العقبات كّلها التي 
ميكن أن تعترض سبيله، وكّلما جنى أطراف احلوار الّثمرات الّنافعة، زادت فرص االرتقاء على 

الّصعد كاّفة، وهو االرتقاء الذي نصبو إليه في مؤّسساتنا.

تظهر لك احلالة )42( كيف جلأ منير من خالل إقامة لقاء مع أخّصائّي بعلم الّنفس الّتربوّي، 
مع أولياء أمور الّطلبة، وكيف سيسهم هذا الّلقاء في حّل مشكلة ربيع، وما ربيع إاّل منوذٌج 

قد يتكّرر في كّل صّف.

دراسة احلالة )42(
منير مدرس اللغة العربية في مدرسة ذكور الفالح في غزة، لفت نظره حالة ربيع أحد طلبته، 

هادئ الّطبع، دمث األخالق، متقٌن للواجبات البيتّية التي كان يكّلفهم بها، لكّنه في اآلونة 
األخيرة، الحظ أن مشاركاته الّصّفّية في حصص الّلغة العربّية بدأت تنخفض، وبدأ منير 

يتنّسم مالمح اإلهمال في أداء ربيع ونشاطاته، ثّم إّنه غدا كثير الّشرود، وهذه األمور كّلها 
تؤّشر إلى تدنٍّ ملحوٍظ وحتميٍّ في مستواه الّتحصيلّي. 

أولى اإلجراءات التي اّتخذها، هي سؤاله لزمالئه املعّلمني عن سلوك ربيع، فوجد أّن زمالءه 
أّيدوا مالحظاته، بل زاد خالد- مدّرس العلوم- أّن ربيًعا كثيرًا ما يغفو في حّصته، فيضطّر 

إلى تنبيهه، كما لفت خالٌد أنظار منير إلى عالمات الّشحوب والهزال التي تبدو واضحًة على 
وجهه، وخاّصة تلك الّدوائر الّسوداء التي حتيط بعينيه.

يدرك منير أّنه أمام طالب في مرحلة عمرّية صعبة بعض الّشيء، هي مرحلة املراهقة، لها 
حاجاتها اخلاّصة، واهتماماتها الفردّية، ومن خصائص هذا العمر الّرغبة في االّطالع، والّتواصل 

اإللكترونّي، وهي ممارسات يكون الّسهر من لوازمها. فأدرك بسرعة ما يحصل مع ربيع، الذي 
أخذ يهمل كثيرًا من وظائفه، ويضني صّحته، وسيتأّثر مستوى حتصيله بذلك، فيما لو 

استمّر يحذو هذا احلذو.

خّطط لالّتصال بأهل ربيع ليحادثهم مبشكلته على انفراد، ثم ما لبث أن أحجم، إدراًكا منه 
ا إذًا، أن يعمد إلى لقاء عامٍّ مع أولياء  أّن هذه املرحلة ميّر بها كثيٌر من الّطلبة. من املفيد جدًّ

أمور طلبته جميًعا. ناقش مع مرشد املدرسة بحضور املدير الفكرة، فاقترحا عقد محاضرة 
يُدعى إليها أخصائيٌّ في علم الّنفس الّتربوّي، وكذلك أولياء أمور الّطلبة، ويشارك األبناء مع 

م احملاضر فيه خصائص هذه املرحلة العمرّية، ويوصي  آبائهم في هذا الّلقاء املهّم، الذي سيقدِّ
األهل والّطلبة  بجملة إرشادات تعني األبناء على جتاوز هذه املرحلة.

َهِت الّدعواُت باسم إدارة املدرسة، ومتّ عقد الّلقاء، قّدم احملاضر خالله ما عنده، واستمع إلى  ُوجِّ
مالحظات األهل، وأجابهم عن استفساراتهم. ولم يكن غريًبا أن يذكر احملاضر للمستمعني 

أهّمّية الّصّحة اجلسدّية وكيفّية احلفاظ عليها، خاّصة وإّننا نحتاج إليها للقيام بأعباء 
َه  لََبَة إلى مخاطر اإلفراط في الّسهر الذي يؤّدي إلى إرهاق العينني، وَوَجَّ َه الطَّ الّدراسة، فوجَّ
األهل إلى كيفّية متابعة أبنائهم. وفي نهاية الّلقاء، قال ربيع مصّمًما: ال َسَهرَ بعد اليوم، 

وسأعود إلى املثابرة واجلهد واالجتهاد، ألحّقَق نتائَِج أَْفَضَل من الّسابق. 
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عقد الندوات التربوية على اختالف موضوعاتها يسهم في زيادة الوعي األسرّي.

 تعليق
إّن إميانك بفوائد ترسيخ حوار تواصلّي بني أولياء األمور واملعّلمني، لن يعدمك وسيلًة لتفعيله، 

وجني ثمراته، مبا يعود على الّطلبة بتحسني نتاجاتهم الّتعّلمّية، بل قد تلجأ إلى وسيلة 
حتّقق بها هدًفا كنت رصدته، انطالًقا من احلالة التي شهدتها في صّفك. لقد الحظت كيف 
أّن منيرًا انطلق من مشكلة فردّية خاّصة بربيع، فتواصل مع زمالئه للحصول على معلومات 
عن سلوك ربيع في حصصهم. وملّا كان يدرك بوعيه أّن هذه قد تكون مشكلة عاّمة مرتبطة 
باملرحلة العمرّية التي يعّلمها، عمد إلى تنظيم لقاء يستفيد منه أولياء الّطلبة جميعهم، 
ومعهم الّطلبة أيًضا. وإلجناح الّلقاء، عمد- بالّتنسيق مع مديره- إلى استضافة أخّصائّي في 

َ هذا إلى الّطلبة وأولياء أمورهم اخملاطر التي ميكن أن تصيب الّطلبة  علم الّنفس الّتربوّي، فبنيَّ
من جّراء الّسهر وإدمان مواقع الّشبكة اإللكترونّية. 

يضع الّنشاط اآلتي بني يديك مجموعًة من األفكار التي ميكنك بتنفيذها ترسيخ حوار بينك 
وأولياء األمور في سبيل تفعيل العملّية الّتربوّية، واحلصول على نتاجات تعّلمّية أفضل، 

موّظًفا البيئة احملّلّية بعنصريها البشرّي واملاّدّي.

 نشاط )51(

تأّمل بطلبتك محاواًل تنظيم قائمة رصد للمشكالت التي يعانون منها، والتي ترى أّنها 
تُِعيُق تطّور حتصيلهم. 

حاول الوقوع على األسباب، لتعمد بعدها إلى اقتراح مجموعة من احللول تراها 
مناسبة: 
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•  اجمع هذه األسباب، وبوِّبْها حتت عناوين مرتبطة بنوعها، من مثل: اقتصادّية، 
واجتماعّية، وصّحّية...

رْ مبن ميكن أن تستعني لتنظيم لقاء، أو عقد حوار، مباشر  •  اختر عنوانًا ممّا دوَّنَْتُه، وفكِّ
مع أولياء األمور، ميكن أن يؤّسس لعالج املشكالت التي يضّمها.

•  ضع جملة اقتراحات تبنّي فيها كيفّية متابعتك للخطوات اإلجرائّية التي بّينها 
ذاك الّلقاء، وتعمل على رعاية تنفيذ ما جاء فيه.

رْ باحلوار الذي ستجريه مع أولياء أمور مجموعة الّطلبة الذين يشتركون في  •  فكِّ
دْ مكانه وزمانه، واضبط مضمونه، ليكون إيجابيًّا إلى  املشكلة التي اخترت، وحدِّ

أقصى حدٍّ ممكٍن.

االستعانة بعناصر بشرّية إلقامة حوار مع أولياء أمور الّطلبة تسهم بتطوير العالقة معهم وحتسني تعلم أبنائهم.

تعليق
إّن أهّم ما ميكن أن يسهم بنجاح احلوار الّتواصلّي بني املدرسة وأولياء األمور، ليس في وضوح 
األهداف، التي تتالقى وأطراف العملّية الّتربوّية فحسب، بل من خالل االنطالق بقّوة من واقع 
الّطلبة ومشكالتهم، مبعنى أن تكون األهداف املرصودة واقعّية. إّن مالمسة احلوار للواقعّية، 
وتالقيه مع قدرات األهل وثقافاتهم، يشّكل نقطة ارتكاز قوّية، لالنطالق بحوار فّعال، وبّناء، 
يسهم بشكل مباشر في عالج املشكالت الّتربوّية التي ميكن أن تعترض أّي مسيرة تربوّية. 

هذا من جانب، ومن الّضرورّي متابعة أّية بنود يلتقي حولها أطراف احلوار من جانب آخر، فُتبنى 
املواقُف واالجّتاهات من كال الّطرفني، مبا يشّكل متابعة دقيقة ملسيرة الّطلبة، ويسهم في 

تطّور نتاجاتهم الّتعّلمّية. 
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ويتّم حتديد األهداف انطالًقا من الواقع الذي تعيشه املؤّسسة الّتعليمّية، ربًطا بتحقيق 
األهداف العليا التي ترصدها هذه املؤّسسة أو تلك، فُتَعدُّ اخلطُط الاّلزمُة مفترضة احللول، 

وموّزعة األدوار بني أطراف العملّية الّتربوّية جميعهم، كّل في موقعه. وتبقى متابعة الّتنفيذ 
من أهّم عناصر جناح اخلّطة الّتربوّية، بحيث يتّم عقد الّتغذية الّراجعة ألّي تواصل مع أولياء 

األمور، وباستمرار الّتقومي، وتصويب املسارات، ميكن حتقيق األهداف املرجّوة.   

ملّخص
تناولت هذه الوحدة كيفّية ترسيخ حوار مع أولياء األمور في محاولة لتوسيع دائرة الّتواصل 

مع أولياء األمور، ممّا يسهم في تفعيل العمل الّتربوّي، واالرتقاء مبستوى حتصيل الّطلبة 
وإجنازاتهم. 

إّن مواضيع الّلقاءات مع أولياء أمور الّطلبة متنّوعة، وتصّب جميعها في تطوير الواقع الّتربوّي 
َفًة قدرات أولياء األمور،  ل هذه الّلقاءات، وتبنى على واقع الّطلبة، موظِّ للمدرسة، املهّم أن تَُفعَّ

ومستواهم الّثقافّي واالجتماعّي، مع ما يلزم من متابعة. ومن املفيد مبكان، عدم اليأس في 
حالة عدم احلصول على الّنتائج املتوّخاة، فاالستفادة من األخطاء، وتكرار احملاولة مبزيد من 

الّدراسة والّتخطيط كفيالن بالوقوع على نتائج أفضل. 

ومن شأن هذه الّنتائج األفضل أن تلقي بظاللها على لقاءات أخرى، لتصبح أكثر فاعلّية، 
وتعّم نتائجها أطراف العملّية الّتربوّية جميعهم، مبا فيهم املدرسة التي تنتمي إليها.

كما أّنه من الّضرورّي االستعانة بأطراف خارجية، تلعب دورها في الّتوجيه واإلرشاد، إضافًة 
إلى دور املدّرس، للوصول إلى تكامل عناصر اجملتمع، مبا يعني الّطلبة ويأخذ بأيديهم، ومبا يعني 

املدرسة على جتاوز املشكالت، فشأن هذه الّلقاءات هو شأن احلوار الذي يعقده املدّرس، ال بّد أن 
يكون منطلًقا من واقع موجود، في محاولة لبلوغ واقع منشود، مع ما يلزم من الّصبر والّروّيه 

والّتفّهم والّتفاؤل دائما بإمكانّية التغيير، وهو الذي نطمح إليه في مدارس األونروا.   
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الوحدتان الّثالثة والعشرون والّرابعة والعشرون:  الّتطوير 
المهنّي والخطوات القادمة

مقّدمة
نشكرك على استمرارك في دراسة الوحدات من برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة: 

حتويل ممارسات اللغة العربية وتعلمها. وال شّك بأّن ذلك أسهم إلى حّد بعيد في تعديل 
طرائق تدريسك، وجعل تعليمك فّعااًل، باستخدام استراتيجّيات تدريس مختلفة، عرضنا 

منها حاالت في اجملّمعات اخلمسة الّسابقة. وإّننا إذ نوصيك مبتابعة اإلصرار على تطوير ذاتك، 
نشّد على يديك متّمنني أن تسهم هذه الوحدة في صياغة شخصّيتك املهنّية، مبا ينعكس 

إيجابيًّا على تطّور طلبتك.

تدور هاتان الوحدتان حول الّتطوير املهنّي، واخلطوات القادمة، وهي من املهارات التي إن أجاد 
املعّلم توظيفها أَلَْمَكَنُه االرتقاَء مبستوى طلبته الّتحصيلّي انطالًقا من تطويره قدراته 

الّتعليمّية، وبناء استراتيجّيات تعليمّية ناشطة، ممّا ميّكن الّطلبة من االنخراط أكثر في 
العملّية الّتعليمّية الّتعلمّية، وتوظيف إمكاناتهم.

إّن هذه الوحدة املزدوجة هي مكّملة لبرنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة، من خالل 
حتويل املمارسات الّصّفّية، دون أن نغفل للحظة أّن التعليم مهنة كغيرها من املهن، مبعنى 
أّن كّل صاحب مهنة إن لم يعمد إلى تطوير آلّيات مهنته ولوازمها، فسينعكس ذلك على 

نتاجات مهنته وجودتها، فكيف بذلك وبني يدي املعّلم في الغرفة الّصّفّية الواحدة مناذج 
مختلفة من البيئات الّتعّلمّية، األمر الذي يحوجه دائًما إلى ممارسة الّتأّمل، واعتماد الّتغذية 
الّراجعة، وصواًل إلى تطوير عناصر العملّية الّتربوّية كاّفة، وحتقيق أهدافها. لذلك، عليك أن 

تفّكر بحاجاتك املستمّرة مهنيًّا، وأن تبدأ بالّتخطيط لتحقيق هذه احلاجات. 

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يتوّقع منك، في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد طورت:

•  فهمك »للمهنّية« )االحتراف(.
•  تقييمك الّذاتّي لتطّورك املهنّي كمعلم لغة عربية.

•  أهدافك املستقبلّية ملواصلة التطّور مهنيًّا في تعليم الّلغة العربّية في مختلف مجاالت 
التطوير املهني.

مفهوم املهنّية )االحتراف(
كثيرًا ما تدور على ألسنتنا كلمة »مهنّي«، في إشارة إلى الّشخص الذي يجيد مهنته، أو 

الذي يبرز في تخّصصه، حتى باتت هذه الكلمة مرادًفا لالحتراف والكفاءة، مع ما يلزم ذلك 
من تنظيم، ومتابعة كّل جديد يتعّلق باملهنة أو الّتخّصص، والّتواصل املنضبط مع اآلخرين 

الذين تربطه بهم عالقاٌت ما في إطار املهنة ذاتها. 
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ليس من اليسير تعريف مفهوم »املهنّية«، وإن كّنا نلتقي كّل يوم مبثل هؤالء األشخاص 
الذين ميكن أن نطلق عليهم ألفاًظا، من مثل: مهنّي، محترف، مبرز... إلخ، ونعني بذلك وصف 

الّشخص الذي تكون مخرجات مهنته مرضّيًة ملتلّقي اخلدمة، ونتاجاتها ناجحة، عندئذ، 
يطلق عليه الّناس صفة املهنّي، مبعنى احملترف الذي يجيد مهنته بكّل أمانة، بل بسهولٍة 

ويسٍر أيًضا. 

وبالعودة إلى املعجم الوسيط جند في اجلذر ]م- هـ- ن[ معنى املهنة: العمل يحتاج إلى خبرة 
ومهارة وحذق مبمارسته. ويقال: هو في مهنة أهله، أي: في خدمتهم )املعجم الوسيط، ص: 

.)890

إّن مفهوم »املهنّية« غير مضبوط اصطالًحا بعد، فقد يكون ثّمة خلط بني مفهوم الّنجاح 
في مهنة ما، وانتماء الّشخص إلى هذه املهنة. فاالنتماء إلى مهنة محّددة يشيرَ في دالالت 

واضحة ال تخفَى إلى معلومات ومعارف تخّصصية، مع االعتناء بكّل ما يحيط بها من مواردَ 
ٍم من املتابعة والّتدريب، لتحّل  بشرّية وماّدّية تؤّدي بالّضرورة إلى تطوير القدرات، في إطارٍ منظَّ

في األذهان صورة ذلك الّشخص الكفؤ الذي يعتني مبهنته، ويطّور لوازمها، والذي يسعى 
دائًما إلى تطوير قدراته بالبحث ومتابعة كّل جديد، مدرًكا أّنه في عصر الّسرعة، ومستفيًدا 

من الّتطّور الّتكنولوجّي الذي يضع العالم والعلوم بني يديه. 

ومهنة الّتعليم ليست بدًعا في ذلك، فاملعّلم املهنّي يجب عليه االهتمام بكّل ما يتعّلق 
بالعملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية، بدًءا بتحصيل مستوى الئق في املاّدة التي يدّرسها، ودراسة 
املنهاج وعناصره، دراسًة تربويًَّة نقديًَّة، مرورًا بتحسني البيئة الّتعّلمّية للّطلبة... فالّتعليم 
ال يعدو مهنة، وعندما نطلق هذا الّلفظ، فهذا يعني أّن هذه املهنة تخضع لقواعد مهنّية 
ُل واجبات املعّلم التي عليه االلتزام بها، واملعايير الّسلوكّية املتوّقعة منه. وال  خاصة، تفصِّ

ننسى أّن عنصر الّتوّقع يَُعدُّ في جانب من اجلوانب أساًسا لطرائق الّتدريس والوصول إلى 
نتاجات ناجحة وممّيزة.

وجتدر اإلشارة هنا إلى أّن وجود قواعد ملمارسة املهنة ال يعني بالّضرورة التزام العاملني 
جميعهم بها، وعلى نحو واحد، رغم أّن ذلك هو املتوّقع، ذلك بأّنك أمام عناصر بشرّية متغّيرة، 
والّتعّلم نفسه هو تغّير في سلوك املتعّلم، فالّطلبة عناصر تنمو، ووظيفتك رعاية هذا الّنمّو 

بشكل متوازن. 

إّن القواعد املطروحة للممارسة املهنّية تشّكل خطوًطا متداخلة ومترابطة بشكٍل دقيٍق، 
ا آخر في موقٍف آخر، أو مع طالب  ا يسلكه، بينما يختار خطًّ واملعّلم يختار في موقف ما خطًّ

آخر، في محاولة مدروسة لتعزيز تعّلم الّطلبة جميعهم، ملّبًيا حاجاتهم اخلاّصة.

وإذا كان الّسلوك املتوّقع للمعّلمني جميعهم يندرج في إطار الّتعليم الفّعال، فإّن املهنّيني 
في هذا اإلطار يسَعْوَن في دأٍب إلى متابعٍة حثيثٍة لكّل ما يستجد من نظرّيات الّتعليم، 

لتطوير قدراتهم، وتعزيز ممارساتهم الّتربوّية املرتبطة باملهارات واالستراتيجّيات الّتعليمّية، 
وفهم الّطرائق واملمارسات الّتعليمّية اخملتلفة.
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إذًا، يشير مصطلح »املعّلم املهنّي« إلى ذلك الّشخص الذي يُجيد معرفة خصائص املاّدة التي 
يدّرسها، وكذلك خصائص الّطلبة العقلّية املعرفّية، والوجدانّية الّنفسّية، واحلّسّية احلركّية، 

ربًطا بأعمارهم، وخصائص كّل مرحلة عمرّية، ويحّدد أهدافه بدّقة عالية، مستفيًدا من 
هذه اخلصائص، بل موّظًفا إّياها في املواقف الّتعليمّية، إلحداث أكبر قدر من الفائدة، موّظًفا 

الّطرائق النشطة، ومستعيًنا بأساليب الّتقومي اخملتلفة، سبياًل لتحقيق هذه األهداف.

وممّا سبق، ميكننا القول إّن كثيرًا من الّصفات املهنّية يجب أن يّتصف بها املعّلمون، ومتّيز 
أداءهم، وهي التي أطلقنا عليها اسم قواعد ممارسة املهنة، منها على سبيل املثال ال احلصر:

تأّملك ممارساتك ومقارنتها مبا يجب أن تكون عليه يسهم في تطوير أدائك وصياغة شخصّيتك املهنّية. 
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واعلم أّن اإلنسان داّلة متغّيرة، احلركة صفته، فإن لم تتحّرك إلى األمام، فسترى نفسك في 
اخللف، وإن لم ترجع، ألّن غيرك يتقّدم.

لقد اطلعَت في اجملّمعات الّسابقة على مناذج من كيفّية االستفادة من خبرات الّزمالء، 
وتبادل األفكار واخلبرات بحيث ميكنك أن توّظف هذا الّتفاعل في حتسني أدائك، واالستزادة من 
الّطرائق واالستراتيجّيات، في محاولة تقوميّية إثرائّية. وانطالًقا من ذلك، وََضَع برنامُج تطوير 

املعلمني القائم على املدرسة مفهوَم »العمل مع اآلخرين« على قّمة قائمة أهدافه، ذلك بأّن 
العمل الفريقّي هو من صلب الّطرائق الّنشطة، فأولى باملعّلمني أن ميارسوه، ويعّد هذا محورًا 

ا من محاور »الّتعّلم املهنّي«.  مهمًّ

تبنّي لك دراسة احلالة اآلتية )43( كيف استفادت املعّلمة نورا من خبرة زميلتها غصون في 
الفصّل الّدراسّي، في تفعيل بيئة صّفّية.

دراسة احلالة )4٣(    
نورا معّلمة اللغة العربية للّصّف احلادي عشر، في ثانوية الّناصرة في الّشمال الّلبنانّي، 

انتقلت حديًثا إلى مخّيم نهر البارد، بعد أن قضت سّت سنوات في بيروت. وكان بني يديها 
درٌس يقع حتت عنوان »أثر البيئة العربّية في القيمة«. فّكرت نورا مليًّا في كيفّية تقدمي هذا 

الّدرس، ال سّيما وأّنها احلّصة األولى لها في هذا الّصّف في مدرستها اجلديدة.

كان أمامها خيارات عّدة، من طرائَق نشطة اعتادت استخدامها في سنواتها الّتدريسّية 
الّسابقة. وفي خالل جلسة تأّملّية، استشارت زميلَتها غصون التي تعرف واقع طلبة الّصّف 

احلادي عشر، فقد عّلمتهم الّلغة العربّية في العام الّسابق، فعّرفْتها بأّن هؤالء الّطلبة 
اعتادوا العمل الفريقّي، ويستمتعون به، كانت نورا تستمع إلى زميلتها باهتمام بالغ، 

والتقطت هذه اإلشارة، فموضوع الّدرس يشّكل ميدانًا واسًعا ملمارسة العمل اجلماعّي. 
استفسرْت نورا عن واقع الّطلبة الّتحصيلّي، وعن احلاالت اخلاّصة إن كانت موجودة، فأخبرتْها 
عن تلميذ يدعى أحمد، ال يشارك، يعتزل في كثير من املواقف زمالءه، ورمبا كان ذلك ملشكلة 

خاّصة سببها وفاة والدته. 
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االستفادة من خبرات الّزمالء يعزز النمو املهني للمعلم.  

أعّدت نورا خّطتها الّدرسّية على الّشكل اآلتي: 

أعّدت لوحة رََسَمْت عليها سلًَّما، من سّت درجات، وكتبت أعلى الّسّلم كلمة »القيمة«، وفي 
، أعطت خالله  احلّصة احملّددة، دخلت إلى الّصّف، وعلقت الّلوحة، ومارست عملّية عصٍف ذهنيٍّ

الّطلبة عناوين ِقيِميَّة يعرفونها، مثل األمانة، الّتسامح، الّصدق، احترام األكبر سنًّا، تقّبل 
وجهة الّنظر األخرى... وفي مرحلة الحقة، شرعت مع الّطلبة بترتيب هذه الِقَيِم على الّسّلم 

وفق ترتيب األولويات الذي يرونه. ثّم قّسمت الّطلبة إلى اجملموعات اآلتية:

•  فريق يجمع أمثااًل وِحَكًما، نثريًَّة وشعريًَّة للوقوف على ما تتضّمنه من القيم املثبتة على 
الّسّلم.

•  فريق يجمع قصًصا وحكاياٍت من مختلف العصور األدبّية تبرز القيم املثبتة.
•  فريق يجري بحًثا معاصرًا عن هذه الِقَيِم ومدى متّسك اجملتمع بها، اجتماعيًّا، من خالل 

رصد العالقات اإلنسانّية التي حتكم بنى اجملتمع الواحد، واقتصادّيا، من خالل إبرازها بني 
األفراد والّتّجار.

وبعد ذلك، تقوم نورا مع الّطلبة مبناقشة كّل قيمة، وتبيان أهّمّيتها في حياة األفراد عاّمة، 
ومدى توافرها في مجتمعهم خاّصة، للوقوف على ربطها بالبيئتني الّزمانّية واملكانّية. 

ت قائد كّل مجموعة، ولم حتتج إلى كبير جهد وبراعة  حّددت نورا أعضاء كّل فريق، وسمَّ
لتعيني أحمد على رأس فريقه، وحّددت لهم ثالثة أّيام تنَجز في خاللها املهّمات. 

وفي وقت االستراحة، عقدت اجتماًعا في غرفة الّصّف مع قادة اجملموعات الّثالث، ووجّهتهم 
إلى كيفّية متابعة أعمال مجموعتهم، وكانوا يكتبون توجيهاتها، مع العناوين العريضة 

التي عليهم أن يلتزموا بها، وزّودتْهم بإشارات إلى مصادر بحوثهم.
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أبدى الّطلبة جتاوبًا الفًتا، وحيويًَّة ممّيزًة في إعداد املواّد املطلوبة، وشرعوا يعملون بكّل هّمة 
ونشاط. وفي املوعد احملّدد، كان بني أيديهم في الّصّف مجموعة رائعة من املعلومات، موّثقة 
املصادر، أعّدها الّطلبة وقّدموها في الّصّف باستخدام احلاسوب وبرنامج العرض التقدميي، 

وكانت نورا وغصون تتشاركان خالل ذلك كّله، تّطلعان على سير عمل الطّلبة، ثم تتناقشان 
فيما بينهما في اخلطوات الاّلحقة، وكانت نورا دائمة شكر الّطلبة، وتلفت الّنظر حيث تقع 
على أخطاء، إلى أن حان موعد العرض احملّدد. ولم يفتها أن تدُعَو زميلتها غصوَن حلضور هذا 

العرض، وكّلما قّدم فريٌق مادَّتَُه، كان املتحّدث باسمه يشرح، وما إن يفرغ من عرض ماّدته حتى 
يلقى تشجيًعا له ولفريقه، ولكّن الّتشجيع الذي ناله أحمد وفريقه، كان له وَْقٌع خاصٌّ في 
نفس نورا، وكذلك في نفس غصوَن، لقد أثار شعورًا غريًبا ومختلًفا، لم يكن سهاًل حتديده 

بدّقة، ُجلُّ ما في األمر أّنه كان مزيًجا من َفرٍَح، وفخٍر ورضا واطمئنان. 

عرض أعمال الّطلبة أمام زمالئهم يحفزهم ويجعل العرض ممتًعا.

تعليق
كان للقاء نورا وغصون كبير أثر في رسم الّصورة الّنهائية إلخراج هذه احلّصة الّدرسّية، 
فغصون التي سبق لها أن تعّرفت إلى الّطلبة، حسمت االجّتاهات التي كانت تفكر فيها 

نورا، بضرورة اعتماد العمل الفريقّي من ضمن ما ميكن توظيفه، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر، لفتت غصون نظر نورا بطريقة غير مباشرة إلى أحمد، األمر الذي جعل نورا حتّدد قادة 

اجملموعات، وجتعل أحمد على رأس مجموعته.

في الواقع، كان للّتخطيط واملشاركة دور كبير في حتقيق هذه الّنتاجات، ما جعل كالًّ منهما 
تشعر بثقة بالّنفس أكبر، ومحّبة للمهنة أكثر، وهذا له كبير أثر في تعزيز االنتماء إلى 

املهنة، والّتفكير كّل مّرة بطرائق تعليمّية جديدة.
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كان لتجاوب غصون ومشاركتها أفكار نورا، واستفساراتها، تأثير كبير على تطوير أداء نورا، 
وتسهيل مهّمتها، خاّصة أّنها احلّصة األولى لها، وهي تدرك أهّمّية االنطباع األّول الذي 

ستتركه في نفوس طلبتها، مبا يسهم في إعطاء صورة واضحة في فهم أدوار املعّلمني، 
ومسؤولّياتهم من الّناحية املهنّية.

كما يجب علينا أاّل يفوتنا الّتنويه إلى العصف الّذهنّي، والعمل الفريقّي الذي اعتمدته نورا، 
وطريقة عرض الّنتاج الّتعّلمّي باستخدام احلاسوب، وما يسهم في جعل الّتعّلم فّعااًل وممتًعا. 

 
األمر األخير الذي ال بّد من االلتفات إليه، هو التعاون بني نورا وغصون، والذي ألقى بظالله في 
املراحل كافة وصواًل إلى يوم العرض، إّن ذلك ال شّك يعّزز من عالقة الّزمالء في اجملتمع املهنّي 
الواحد، ويلقي فيما بعد، وفي مواقف أخرى، بظالل تعاون دائم ومثمر، يستفيد منه الّطلبة. 

فيما يأتي قائمة تلّخص أهّم الّطرائق التي ميكنك بالّتفكير فيها والتزامها أن تطّور أداءك 
، وتعّزز انتماءك املهنّي:  الّتعليميَّ

•  االّطالع على أحدث ما توّصلت إليه الّتربية، من مفاهيم وأفكار وطرائق باستخدام 
الّشبكة اإللكترونّية وغيرها.

•  االّطالع على دفاتر حتضير زمالئك.
•  حضور حّصة درسّية عند زميل.

•  جلسات تأّمل فردّية.
•  جلسات نقاش يتّم في خاللها تبادل اخلبرات مع زميل أو أكثر.   

•  الّتواصل مع أولياء أمور الّطلبة.
•  زيادة لقاءاتك مع منّسق ماّدة الّلغة العربّية، أو املشرف أو املوّجه أو اخملتص التربوي تطلب 

فيها مساعدته إلجناح موقف تعليمّي.

يضع الّنشاط )52( بني يديك مجموعة من الّتصّورات متّكنك إضافًة إلى ما سبق من تطوير 
خبراتك املهنّية، لالرتقاء في مسيرتك الّتعليمّية. 

نشاط )52(

•  ضع تصّورًا خّطًيا لكيفّية االستفادة من كّل زميل من زمالئك، مدّونا األسئلة التي 
ستسألهم إّياها، أو املعلومات التي توّد احلصول عليها، مبا يسهم في تطوير أدائك. 

رْ في  •  ما املصادر البشرّية التي تلجأ إليها عادة إذا وقعت في مشكلة صّفّية؟ فكِّ
مصادِرَ أخرى لم تَْعَتِد الّلجوَء إليها، واسأل نفسك عن األسباب التي حالت دون ذلك، 

ثّم توّقع ماذا ستكون فائدة الّتواصل معهم.
•  عندما تشرع في إعداد حتضيرك، هل تتواصل مع أحد من الّزمالء في موضوع أهداف 

الّدرس الذي حتّضره؟ أو حول الّطريقة/ الّطرائق التي ستعتمدها؟
رْ في طريقة تعود عليك بشكل خاّص، وعلى مجتمعك املهنّي بشكل عاّم،  •  فكِّ

بالفائدة والّتطوير، مبنّية على االستفادة من خبرات الّزمالء، واختصاصاتهم. اكتبها، 
وقّدمها إلى مديرك على شكل مشروع تطويرّي.   
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•  عد إلى دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، ودوِّن الطرائق التي استفدت منها أكثر 
من غيرها، وارصد الّنتائج التي حصلت عليها نتيجة جتريب هذه األفكار التي كانت 

جديدًة عليك.  

مجاالت الّتطوير املهنّي
يهدف الّتطّور املهنّي املستمّر للمعّلمني إلى االرتقاء بنوعّية الّتعليم الذي يخضع له الّطلبة 
في األونروا، وهو تعليم عالي اجلودة، يساعد الّطلبة على حتقيق أقصى إمكاناتهم. لذلك، بات 

من املعلوم بالّضرورة أهّمّية تطوير املعّلم قدراته، وأساليبه، وخبراته.

ويلحظ الّتطوير املهنّي للمعّلم خمس كفايات، هي: 

•  الكفايات الشّخصّية واملهنية: )أن يسعى لبذل قصارى جهده وأن يتأمل في ممارساته 
التعليمية(.

•  كفايات العمل اجلماعي: )مثل االستماع وتبادل األفكار مع اآلخرين(.
•  فهم الطلبة كمتعلمني، ودعم تعلمهم )مثل استخدام أنشطة متنوعة، مراعاة الفروق 

الفردية(.
•  املهنية )االستعداد الدائم للحصة(.

•  الشراكة مع أولياء األمور )مثل مشاركة النجاحات وطلب املساعدة منهم في تعلم 
الطلبة(. 

يضع الّنشاط اآلتي بني يديك مجموعة من الّرؤى والّتصّورات تفيدك في تنمية مهاراتك 
الوظيفّية والتي تطلب أن تكون منفتًحا على التغيير وراغًبا بتأمل وتقييم ممارساتك 

التعليمية.

نشاط )5٣(

•  تأّمل اجملاالت اخلمسة الّسابقة، وتوّقف أمام كّل مجال، لتحّدد مدى جناحك في 
تطوير قدراتك املهنّية فيه. 

•  في أّي مجال من اجملاالت اخلمسة جتد نفسك مستجيًبا أكثر ملهاراتك الّشخصّية؟
•  ضع خّطة مكتوبة، حتّدد فيها بدّقة اخلطوات واإلجراءات التي عليك القيام بها 
لتطوير واقعك املهنّي، راصًدا بجانب كّل مجال الفوائد التي تعود على طلبتك 

بشكل عاّم، أو على طلبة محّددين بشكل خاّص.
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الّتخطيط للّتطوير املهنّي يشمل جميع اجملاالت ليحدث أثرًا في تعليٍم عالي اجلودة في النظام التعليمي.

تعليق  
يشهد العالم من حولنا تغّيراٍت سريعًة، تلقي بظاللها على نواحي احلياة كّلها، مبا فيها 

الّتربية والّتعليم أيًضا. ويأتي املنهاج بعناصره األربعة ملّبًيا حاجاِت العصر واجّتاهاته وحاجات 
أفراده وطموحاتهم، فاملناهج عاّمة صارت ترتبط موضوعاتها باحلياة، كدراسة اإلعالن، وقراءة 
الّصورة، وتصميم إعالن، وممارسة كتابة الّتعليمات في إعداد كتب صناعة املأكوالت وغيرها... 
لذلك، شاء املعّلم أم أبى، فهو سيلحظ هذه الّتغّيرات، بل املطلوب منه إعداد خّطة الّتطوير 

املهنّي، لالستفادة من كّل جديد في العلوم الّتربوية، وبحوث الّلغة العربّية، لكي ال يفوته 
شيء، ويتمّكن دائًما من الّلحاق بركب الّتطّورات التي تشهدها اجملتمعات، خاّصة وأّننا اآلن 

في عصر، لم يعد املعّلم فيه ناقاًل للمعرفة فحسب، بل هو موّجه، ومرشد، ومحّفز، ومطلق 
للّطاقات، يشارك طلبته ويشاركونه. ومن هنا، جاءت ضرورة حاجة املعّلم الّدائمة إلى الّتأّمل 

بعلومه وآلّيات تدريسها، والّتغذية الّراجعة املستمّرة، مستفيًدا من البيئتني البشرّية واملاّدّية 
في سبيل الّتطوير املهنّي الذي يحتاج إليه في مسيرته املهنّية.

مّر بيننا من املعّلمني من كان دائم القول: املعّلم الّناجح متعّلم دائم، وكان ذلك قبل ثورة 
االّتصاالت واالنفجار املعرفّي، أيام كان ما بني يديه يكفيه ليعّلم الّطلبة، ويعّدهم للحياة. 
فكيف لو أبصر زماننا هذا؟؟ يعطي هذا السرد القصير دالالٍت واضحًة ومعّبرًة عن ضرورة 
استيفاء املعّلم الّناجح لوزام الّتطوير املهنّي الذي أصبح واجًبا، دون إغفال- ولو للحظة 
واحدة- مبدأ احملاسبة، الذي يؤدي بالّضرورة إلى املراقبة الّذاتّية الّدائمة، والّتأّمل بشكل 

مستمّر مبهاراته، ومعلوماته، وآلّيات تدريسه، وعالقاته مع املعنّيني جميعهم، من مدير، 
وزمالء، وأولياء أمور، وبالّطبع طلبته أوَّاًل وأخيرًا. 
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تأثير برنامج املمارسات الّصّفّية على ممارسات املعّلم
ِصرَْت تعلم أّن عملّية الّتطوير املهنّي هي عملّية مستمّرة وحيوّية، ووضعت هذه الوحدة بني 

يديك ما يفتح أمامك أبواب الّتأّمل في الّتعّلم الذي حّققته في خالل هذا البرنامج وحتديد 
اخلطوات الاّلحقة في مسيرتك املهنّية، من ناحية، ومساعدتك على استكمال متطّلبات 

ملف اإلجنازات )البورتفوليو( من ناحية أخرى. 

وتعلم أيًضا أّن حصولك على شهادة استكمال متطّلبات البرنامج يتطّلب منك تسليم 
ملف اإلجنازات )البورتفوليو( اخلاّص بك، وقد أثبت فيه األنشطة والوحدات اخملتلفة التي تأّثرت 

بها، وأسهمت في تغيير ممارساتك الّتعليمية. ومن املؤّكد أّنك وّظفت كثيرًا من املمارسات 
والّطرائق التي تعّلْمَتها، اذكر أبرزها وأكثرها فاعلّية، وال شّك أّن هذا البرنامج أثار لديك عددًا 

من األسئلة ستسهم اإلجابة عنها في تطوير قدراتك وحتّسن أدائك، وجتعل منك معّلًما يقّدر 
ذاته، لكّن ذلك ال ميحو رغبتك في تطوير قدراتك وممارساتك املهنّية.

بعد جلسة تأّملّية، أدرج في ملّف اإلجنازات اخلاّص بك )البورتفوليو( أهّم املمارسات التي تشير 
إلى نقاط القّوة التي اكتسبتها وَأَْسَهَمْت في تفعيل شخصّيتك الّتربوّية ممّا انعكس إيجابيًّا 

على أدائك املهنّي. ومن املؤّكد أّنه ظهر في مجاالت عّدة: الّتخطيط، واألفكار، وبناء عالقات، 
وطرائق وأساليب... إلخ.

ْم ذلك في قائمة، واجعلْها حتت عنوان: حاجات الّتطوير املهنّي. نظِّ

بني يديك اآلن نشاطان ودراسة حالة، تبحث في هذه اجلوانب، وتعينك على اإلجابة على 
أسئلة رمّبا ما زالت عالقة، وحتتاج إلى إخراج.

نشاط )54(    

لتنفيذ هذا الّنشاط، يجب أن يكون بني يديك ملف اإلجنازات )البورتفوليو( جاهزًا 
ًنا متطّلبات البرنامج حّتى تاريخه.  ومتضمِّ

تطلب منك أّول خطوة من هذا الّنشاط أن تعود إلى صفحة )حاجات الّتطوير املهنّي( 
التي حّددت فيها نقاط قّوتك، واجلوانب التي رغبت باستكشافها بصورة أوسع، 

وتوّقعاتك من البرنامج في بدايته، وذلك بهدف تذكير نفسك مبا كتبته. متّعن فيما 
كتبته، حاول إعادة ترتيبه من جديد بدًءا باألكثر أهّمّية وضرورة وحاجة لك، )قد يختلف 
الّترتيب من معّلم إلى آخر، حسب واقعه وممارساته واهتماماته(، ثّم أجب على األسئلة 

اآلتية:
•  هل ترغب بتعديل بند من البنود؟ إذا كانت اإلجابة )نعم(، فمن الّطبيعي أن تشير 

إليه، وتستبدل به البند اجلديد.

•  هل تالحظ أّن هناك أساًسا واحًدا انطلقت منه في كتابة تأّمالتك هذه؟ أم يختلف 
هذا األساس املُْنَطلَُق من بند إلى آخر؟ مثال: قد تكون رّكزت على األنشطة املتعّلقة 
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باالستفادة من اجملتمع احملّلّي، وجعلتها محور تأّمالتك جميعها. أّما إذا لم يكن 
هناك أساٌس واحٌد محوريٌّ يظهر في تأّمالتك جميعها، فيجب أن تسّلط األنشطُة 

ْوَء على اجلوانب التي أثارت اهتماماتك وحّفزت مخّيلتك. اخملتارُة الضَّ

•  ما أثر األنشطة السبعة التي ضمنتها في ملف االجنازات على استراتيجيات 
التعليم والتعلم؟ ملاذا قمت باختيار هذه األنشطة حتديداً؟

واآلن، قم بكتابة فقرٍة قصيرٍة توضح فيها ما تعّلمته من األنشطة التي أثارت 
دافعّيتك، فاخترْتَها. وإن كان ثّمة أسئلة لم حتصْل على اإلجابة عليها، فاكتْبها، ومن 

دًا التَّفكير في تلك اإلجابات، على ضوء ما تعّلمته من الوحدات جميعها،  ثّم حاول مجدَّ
وليس من وحدٍة خاّصٍة بعينها.

تعليق
اإلنسان املتنّبه، يسعى يوميًّا إلى مراجعة أحداث اليوم التي مّرت معه، بل منهم من يكتبها، 

ولسنا نعني املذّكرات اليومّية، أو اليومّيات، بل الّدروس والِعَبر التي استخلصها من موقف 
ما. هذه الّدروس والِعَبر هي التي تسهم في بناء شخصّيته مّرة بعد مّرة، لتتّضح معاملها 
وسماتها بشكل شبه كامل فيما بعد، وهكذا املعّلم، ولهذا كان برنامج تطوير املعلمني 

القائم على املدرسة.

ساعدك البرنامج في وحدات مّرت معك على ممارسة الّتأّمل، واستدعاء مواقف الّتعليم 
الّنشط، وال شّك في أّن حتويل هذه الّتأّمالت إلى ممارسات صّفّية سيساعدك مّرة أخرى على 

بلورة تأّمالتك وتعزيزها، مبا يسهم في تطويرك املهنّي. يطلب منك الّنشاط اآلتي الّتحّدث 
مع طلبتك عن تصّوراتهم حول البنود التي سبق لك أن دّونَتها، وأعدَت ترتيبها على سّلم 

لَْت فيها.  أولوّياتك، أو رمّبا َعدَّ

نشاط )55(  

•  حّدد بدّقة ماذا عليك أن تعرف من الّطلبة. هل تريد أن تعرف كيف ساَعَدتُْهْم هذه 
الّطريقة أو تلك االستراتيجّية في تعلَم املفهوم؟ أم هل تريد أن تتعّرف منهم على 
مدى استجاباتهم لها مقارنة ببدائل ميكن لهم أن يقترحوها هم لك، أو تقترحها 

لهم أنت؟ 
•  عد إلى الّصفوف التي نّفذت فيها األنشطة موضوع البنود، وافتح أبواب احلوار مع 

الّطلبة حول ما استفادوه من هذه الّطريقة أو تلك االستراتيجّية. 

ستساعدك هذه األسئلة على تعزيز الّطرائق واألساليب واالستراتيجّيات أو تعديلها مبا 
يسهم في زيادة فاعلّية الّتعّلم لديهم، ذلك بأّنك تسمع منهم مباشرة.

•  بعدد من األسئلة، تسأله للّطلبة، شّجعهم على اإلجابة بحّرّية، وأخبرهم أّنك 
ترّحب باإلجابات كّلها، وهي تهدف إلى تعزيز أو تطوير مجموعة من االستراتيجّيات 
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لكي يكون تعّلمهم أفضل، وأمتع. حاول معرفة ما الذي أعجبهم من األنشطة التي 
مارستها معهم. وعلى العموم، يجب أن تتضّمن مجموعُة األسئلة التي اخترتَها 

األسئلَة الّرئيَسَة اآلتَيَة: 
•  ما الذي أعجبك في تلك االستراتيجّية؟ عالم ساعدتك؟ 

•  أجتد طريقة أخرى أو استراتيجّية بديلة كان ميكن أن تستفيد منها أكثر؟
•  ما كان دور الّطالب في إجناح هذه الّطريقة أو تلك االستراتيجّية التي اعتمدتها؟ 

وأيًّا من العملّيات العقلّية أو مهارات الّتفكير مارس الّطالب حّتى متّكن من املفهوم 
موضوع الّنشاط؟  

•  هل من سلبّياٍت أثارها في طالٍب من الّطلبة نشاٌط محّدٌد؟ إذا كانت اإلجابة )نعم(، 
فأّي نشاط؟ وما كانت الّسلبّيات؟ 

فّكر إّن في إجابات الّطلبة كثيرًا من األجوبة على استفسارات قد تكون مّرت في ذهنك 
في أثناء تنفيذك نشاًطا محّددًا وإّياهم، واعلم أّن مثل هذه األسئلة ليست مفيدة 
لك فحسب، بل مفيدة أيًضا للّطلبة، الذين تفّتحت أمامهم مدارك الّتأّمل، وإبداء 

الّرأي، وأدركوا موقعهم في العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية، وال شّك بأّن في هذا اختصارًا 
لكثير من املسافات بينك وبينهم، وبينهم وبني ماّدة الّلغة العربّية التي تدّرسها، حّتى 

في مواّد الّتدريس األخرى.

رمّبا يكون من األفضل أن تعتمد نظام اجملموعات، وأن يجيب الّطلبة خّطيًّا، فقد يكون 
، فال يكتبون  في ذلك حّرّية لهم أكثر، وقد تطلب منهم اإلجابة فرديًّا وبشكٍل سّريٍّ

أسماءهم على أوراق األجوبة. ومهما كان اختيارك، فإّنه يجب إعطاء الّطلبة وقًتا 
كافًيا للّتأّمل في األسئلة، ومن ثّم اإلجابة عليها، مع اإلشارة إلى أّنه من املهّم أاّل 

جتول بينهم أو تستمع إلى نقاشاتهم فيما بينهم قبل أن يعتمدوا إجابة ويكتبوها، ملا 
، على الكتابة بحّرّية وصراحة. يحمل ذلك من دالالت واضحة وتشجيع بنيِّ

بعد جمع األوراق، وشكر الطلبة على ما قّدموه من تغذية راجعة، ولدى فراغك من 
الّدوام املدرسّي، تأّمل في اإلجابات، واطرحها على نطاق الفرز بني ثالث فئات: 

ج-  القابلة للّتعديل  ب-  الّسلبّية   أ-  اإليجابّية  

تعرَّْف على مكامن الّسلبّيات، ناقشها مبوضوعّية في ضوء ما تعّلمته من طرائَِق 
متنّوعة واستراتيجّيات عديدة، فقد يكون الّطلبة محّقني في زاوية ما خفيت عليك، 

ِل الّنتائج إلى دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، وفي اليوم الّتالي، كّرر شكرك  رَحِّ
لهم على ما بذلوه وما قّدموه لك، وأخبرهم أّنك استفدَت منهم، ومالحظاتُُهم كانت 
مفيدة لك،  وساعدتك على تعديل بعض اآللّيات، بل رمّبا استكشاف طرائَِق جديدٍة في 

العمل.

ال تنظر إلى مالحظات الّطلبة الّسلبّية على أّنها نقٌد الذٌع لشخصك، قد تكون نقًدا 
ا، ولكْن لألسلوب أو الّطريقة أو االستراتيجّية، وقد يكونون محّقني، وقد ال يكونون،  حقًّ

انظرْ إليه على أّنه نقٌد بّناء، يجب االستفادة منه.



36

وإّنه من املفيد لك وللّطلبة أن تعرض عليهم الّنتائج، فتشير إلى ما أعجبهم بشكل 
عاّم، وساعدهم على الّتمّكن من بعض املفاهيم، وأشر إلى الّسلبّيات، وناقشهم 

فيها بكّل حّب ووّد، وذّكرهم بأّن الغاية األولى والّنهائية هي حتسني مدخالت الّتعّلم 
ونتاجاته، وهم في ذلك شركاء.

 التغذية الراجعة من الطلبة لتحسني تعلمهم تعزز النمو املهني للمعلم.

تعليق 
قد تكون هذه املرة األولى لك التي يقّدم فيها طلبتك لك تغذية راجعة بهذا األسلوب، وهذا 

ليس انتقاًصا من موقعك، بل على العكس، هو يسهم إلى حدٍّ كبير في بناء عالقة ثقة 
وموّدة بينك وبني الطلبة، تضيء جوانب إدارتك الّصّفّية في األّيام اآلتية. من املهّم أن يَِعَي 

الّطلبة أّنهم شركاء في العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية، وهذا ما يعني لهم حقوًقا وواجبات، 
حترص عليها الّشرائع الّسماوّية قبل الّشرائع الوضعّية. ومهما كانت الّنتائج، عليك أاّل تقلق، 

إّن االستماع إلى آراء الّطلبة، واألخذ مبا جتدهم فيه محّقني، أمر فيه كثير من الفائدة لك 
ا من مفاتيح أبواب الّتطوير املهنّي التي عليك أن  ولهم، وتعّد هذه األنشطة مفتاًحا مهمًّ

تلجها باستمرار.

تبنّي لك احلالة )44( كيف استفاد إياد من نشاط مماثل قّدمه للّطلبة، واآلثار التي جنمت عنه.

دراسة احلالة )44( 
يدّرس إياد الّصّف الّثامن الّلغة العربّية في مدرسة ذكور قلنديا األولى في الّضّفة الغربّية. وملّا 

أمتّ برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة: حتويل ممارسات اللغة العربية وتعلمها، لفت 
نظره فكرة الّتغذية الّراجعة التي يقوم بها الّطلبة، أحّب أن يعتمدها، ألّنه رأى فيها شيًئا 

جديًدا لم يَْعَتْد عليه.  
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عاد إلى دفتر حتضيره، ورصد االستراتيجّيات والّطرائق التي اعتمدها معهم طيلة األشهر 
املنصرمة، وكتبها على رأس ورقة على الّشكل اآلتي:

 
•  االستفادة من اجملتمع احملّلّي: )احلكواتي(- )األمثال، العّم أبو ماهر(.

•  العمل الّثنائي: )احلقيقة والّرأي(- )املمنوع من الّصرف(.
•  الّتمثيل: )درس اجلزم(- )مسرحّية امللك العادل(.

•  البيئة الّصّفّية املتمحورة حول الّطالب: )تأليف قّصة وعرضها(- )معرض أشغال الّلغة 
العربّية للفصل األّول(.

•  العمل الفريقّي: )درس اإلعالن(- )درس احلمار والقطار(.
ثّم كتب األسئلة اآلتية، ووجهها للّطلبة ليفّكروا في الّطرائق التي يعتمدها في تدريسهم 

بعض موضوعات العربية للنظر فيها واختيار األفضل منها وتطوير بعضها: 

•  ما الّدرس الذي فهمَته أكثر من غيره؟
َم بها على فهم الّدرس؟ •  كيف ساعدتك الّطريقة التي ُقدِّ

•  ما الّدرس الذي حتّس أّنك بحاجة إلى فهمه أكثر؟ وهل للّطريقة املّتبعة سبب في ذلك، 
إذا كان اجلواب )نعم(، فاختر طريقًة أخرى.

•  ما الّطريقة التي تفّضل اعتمادها في دروس الّلغة العربّية كّلها؟
•  ما الّطرائق الّتعيلمّية التي لم تعجْبك كثيرًا؟ وملاذا؟

في اليوم الّتالي، صّور األوراق على عدد الّطلبة، ووّزعها عليهم بعد أن قّدم لهم فكرة عنها، 
فغايتها تطوير أدائه وطرائق تدريسه مبا يعود عليهم بالّنفع أكثر، وما عليهم إاّل أن يجيبوا 

على األسئلة املدرجة، ويختاروا اسم الّدرس أو الّدرسني مًعا، وطلب منهم الّتأّمل قبل اإلجابة، 
وأخبرهم أّنه سيرّحب باإلجابات مهما كانت، وطلب عدم كتابة أسمائهم، إيذانًا منه لهم 
بحّرّية تعبيرهم دون حرج، وأوصاهم باعتماد املوضوعّية بالّنظر إلى الفوائد التي حّققوها، 

قة. واالبتعاد عن الّذاتية إِْن نظروا إلى ما أفرحهم فحسب، مبنأى عن الفوائد احملقَّ

كانت جتربة جديدة على الّطلبة الذين أغرقوا في العمل، وحرص على عدم الّتجوال بينهم، 
وأوصاهم بعدم االستئناس بآراء زمالئهم، فليكن عماًل فرديًّا.

استلم إياد األوراق، والحظ اآلتي:

•  أجمع الّطلبة على أن أسلوب الّتمثيل سّهل عليهم كثيرًا التقاط املفهوم، وأحدث فيهم 
متعًة ال يزالون يتذّكرونها، وبالّدرسني مًعا )%100(. 

•  أسلوب العمل الّثنائّي كان ناجًحا في درس احلقيقة والّرأي )100%(، وعاديًّا في درس املمنوع 
من الّصرف )%65(.

•   فكرة احلكواتي كانت ممتعة وذات فائدة، )85%(، أّما فكرة األمثال مع العّم أبي ماهر، 
فكانت أكثر فائدة وأقّل متعة )%65(.

•  عمل اجملموعات عادّي، وكان ميكن أن يفهموا الّدرسني من غير تقسيمهم فرقاء. )%70(
•  سّروا كثيرًا مبعرض األشغال الذي قّدموا فيه أبحاثهم وأعمالهم )85%(، وتأليف القّصة 

وعرضها احتفاًء بنجاحهم، كان عماًل ممتًعا ومفيًدا )%100(
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وبعد االطالع على ما كتب الطلبة، حرص إياد على اعتماد أسلوب الّتمثيل حيثما وجد إليه 
سبياًل، والتفت إلى ضرورة االنتباه أكثر عند اعتماد أسلوب العمل الّثنائي، فثلثا الّطلبة 

تقريبا )65%( لم يستفيدوا من هذا األسلوب في درس املمنوع من الّصرف، وبسؤالهم عن 
الّسبب، ذكروا أّن هذا الّدرس كان صعًبا عليهم، فوضع املالحظة اآلتية:

)يجب الّتفكير بطريقة يسهل بها مفهوم املمنوع من الّصرف(

وبسؤالهم عن فكرة األمثال ومجيء العّم أبي ماهر، ذكر له بعض الّطلبة أّن أبا ماهر كان 
شخصّية جاّفة، واألمثال التي قّدمها لهم فيها كثير من األلفاظ التي ال يعرفونها، بل ال 

تُستعمل في لغتنا العربّية املعاصرة، فوضع املالحظة السابقة، وكتب بجانبها: لالستفادة، 
والّتعديل، بعد النقاش مع أهل االختصاص. 

تعليق
قد يظن املعّلم أنه أجاد تقدمي املفاهيم بأسلوب يشعره بالّرضا إن لم نقل بالفخر، ولكّن 

احلقيقة أّنه يشعر بالّرضا عن نفسه أو الفخر بأسلوبه، فهو في احلقيقة، وبدون وعي منه، 
يقّوم نفسه، ال طلبته. لذلك، فمن الّضرورّي الّلجوء كّل فترة إلى ما جلأ إليه إياد، بل لَِم ال 

يحرص املعّلم على سؤال طلبته بعد نهاية كّل حّصة درسّية، وبعد الّسؤال الّتقليدّي: هل 
فهمتم؟ سؤااًل ثانًيا ال يقّل أهّمّية عن األّول، وهو: ما الذي أعجبكم؟ وقد مّر معك في اجملّمع 

األّول كيف طلب املعّلم من طلبته أن يختاروا طريقة تعّلمهم. 

الحظت كيف رصد إياد عناوين استبانته التي قّدمها للطلبة، لم يذكر الّطريقة وحدها، بل 
أرفقها بالّدرس املرافق لها، وتعّمد أن يذكر درسني، فقد تكون الّطريقة مالئمة لدرس محّدد 

ولم تالئم درًسا آخر، وهذا ما أظهرته االستبانة.

وانطالًقا ممّا سبق، فإّن سعيك للّتغذية الّراجعة بشكل دائم سيرتقي بك وبإجنازات الّطلبة. 
من املمتع إشراك الّطلبة باختيار طريقة الّتدريس، وإن كان غير مألوف، ومن املهّم أخذ آراء 

الّطلبة بطريقة تقدمي الّدرس التي اعتمدها املعّلم، فآراؤهم هي تغذية راجعة، مبا يتيح 
للمعّلم تطوير أدائه، أي: تطويره املهنّي في جانب من اجلوانب.

أمامك اآلن الّنشاط األخير في هذه الوحدة، وهو يطلب منك حتديد اخلطوات التي ستعتمدها 
لتطوير أدائك املهنّي، ممّا سيساعدك على استكمال متطّلبات منوذج الّتقييم في ملف 

اإلجنازات )البورتفوليو( اخلاّص بك. 

نشاط )56(

اآلن وبعد أن أمتمت اجملّمعات الستة، عد إلى دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، وإلى 
ل فيها، محاواًل رصد اإليجابّيات التي اكتسبتها  املالحظات التي كنت قد أثبتها، وتأمَّ
والتي أّثرت في مسيرتك املهنّية، وارصد هل كانت أفقّية أم عمودّية، مبعنى: هل أكثر 
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املناخات التي تأّثرت بها، واعتمدتها، كانت حول الّطرائق واألساليب، أم حول الّتقومي 
ِت املهاراُت التي اكتسبتها جوانب أدائك  وأنواعه، مبا فيها من أنواع األسئلة. رمبا َعمَّ

الّصّفّي كّلها، وهذا أفضل بطبيعة احلال. 

بعد ذلك، أشر إلى املهارات التي لم تستفد منها، حاول ذكر السبب أو األسباب في 
ذلك، هل تتعّلق بالّدروس وأنواعها، أم بالّطلبة وبيئاتهم، أم باملدرسة وجتهيزاتها، أم بك 
مباشرة؟ بعد اإلجابة عن هذا الّسؤال، ضع مجموعة تصّورات للعمل على تفعيل هذه 

املهارة أو تلك، وإغناء جتربتك املهنّية بها.

وعلى العموم، يجب أن تدور األسئلة التي تصوغها، في فلك األسئلة اآلتية: 

•  ما االستراتيجّية التي قّصرت باعتمادها، وترى وجوب تفعيلها؟
•  حّدد دروس الّلغة العربّية التي عليك أن تقّدمها للّطلبة، موّظًفا تلك 

االستراتيجّية.
•  حّدد نوع املساعدة التي ستحتاجها لتنفيذ ذلك: مدير املدرسة- زميل- مدّرسو 

مواّد أخرى- أولياء أمور- عناصر بشرّية من البيئة احملّلّية... إلخ. 

ميكنك أن تعود إلى مصادر تعليمّية أخرى من كتب تربوّية أو دراسات لغوّية، أو من 
الّشبكة اإللكترونّية، تثري بها فكرك املهنّي، وتغّذي معلوماتك املهنّية، مبا ينعكس 
تطّورًا في أدائك، تلمس آثاره في تقّدم الّطلبة، وعالقاتهم معك، بل وإدارتك الّصّفّية 

أيًضا.

وكما أّن مصادر الّتعّلم للّطلبة كثيرة ومتنّوعة، كذلك األمر، إّن مصادر الّتعّلم 
للمعّلم متنّوعة وعديدة، واحلكمة ضاّلة املؤمن، أين وجدها التقطها، وهو أحّق بها، فال 
تغفل الّنقاشات مع الّزمالء، وتبادل اخلبرات معهم، فإّن في ذلك أمثلة حّية لك تغنيك 
عن الّتجريب، لذلك فهي تسهم بتوفير الوقت، فضاًل عن جعل البيئة املدرسّية خّلّية 

نحل تتراكم فيها املعارف عساًل وشهًدا، يغتذي به اجلميع. صحيح أّن مواّد الّتدريس 
تختلف، ولكن ثّمة رؤى مشتركة وأهداًفا بينك وبني بقّية الّزمالء. 

دَوِّْن إجابات األسئلة الّسابقة التي صغتها على دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، 
أضف إليها املالحظات التي استفدت منها في قراءاتك، أو من خالل الّنقاشات مع 

الّزمالء، حتى تتمّكن من الّرجوع إليها وقت احلاجة. وال تنَس أّن هدفنا يبقى أّواًل وأخيرًا 
هو توفير تعليم ذي جودة عالية. 
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ملّخص
نهّنئك على إمتام اجملّمعات السّتة كّلها، راجني أن تكون قد أَْسَهَمْت في تعديل جوانب من 

أدائك املهنّي، تلمس آثارها، فنرجو لك الّتوفيق في مسيرتك املهنّية. 

إّن مراقبة الّذات تبقى نبراًسا يضيء لنا مسيرتنا املهنّية أيًّا كانت، فكيف باملهنة األشّق، 
وهي الّتربية والّتعليم، لذلك، فإن أسهمت هذه اجملمعات في حتفيزك ملواصلة تطّورك مهنيًّا، 

فإّن الّدافع األّول واألخير يجب أن يكون عندك هو الّنجاح في حمل املسؤولّية بأمانة، ورعاية 
هذه األمانة مبسؤولّية، وهذا ما يحيلك إلى أن تبقى باحًثا، ومنّقًبا، ومفّتًشا، مستفيًدا من 

كّل جديد يطرأ على حياتنا، فتوّظفه مبا يعينك على جعل تعليمك فّعااًل، وقد زّودناك بطرائق 
واستراتيجّيات. 

ومن هنا، نرجوك أاّل يقف أداؤك عندها، دون أن ننسى مًعا أن عنوان هذا البرنامج هو: برنامج 
تطوير املعلمني القائم على املدرسة: حتويل ممارسات اللغة العربية وتعلمها، لذلك، نقف 

وإياك عند كلمة »مستمّر«، راجني أن تكمل ما بدأناه. 

غير نظرتي للمدرسة 
وكيف ينبغي أن نكون.

ألهمني ملتابعة 
تطوير مهنتي.

دعمني في مساعدة 
طلبتي األعزاء.

شجعني على جتربة 
العديد من األنشطة

ساعدني على إقامة 
عالقات مع األهل واجملتمع 

احمللي

ال قيمة للمعلومات التي قدمها هذا البرنامج إن لم توظف في مواقف حّية.
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