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محفوظة.ال يجوز استخدام أو نقل أو نسخ أو تخزين محتويات هذه املواد املطبوعة جزئًيا أو كلًيا في أي نظام 

حفظ معلومات أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة سواء أكانت إلكترونية أو آلية بغرض التسجيل أو التصوير 
أو خالفه دون إذن خطي مسبق من األونروا. وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بنسخ أو استخدام نص هذه 

املواد املطبوعة أو أي جزء آخر منها يرجى، االتصال بدائرة التربية والتعليم في األونروا على عنوان البريد 
اإللكتروني التالي:  info.education@unrwa.org. وحيثما متنح األونروا اإلذن باستخدام أو نسخ هذه املواد، 

ينبغي أن تنسب هذه املواد إلى األونروا، وأن ترسل نسخة من املطبوعة احملتوية على املواد املنسوخة إلى دائرة 
التربية والتعليم على عنوان البريد اإللكتروني info.education@unrwa.org. ويجوز لألونروا أن تفرض مبلًغا 

معينًا كأجر مقابل نسخ هذه املواد ألغراض جتارية.
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دليل المعلم

كلمة افتتاحية
ــي  ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــي برنام ــم ف ــب بك نرح
الصفــوف مــن )7-12( فــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم، كتــب هذا 
الدليــل لتزويــد املعلمــني امللتحقــني بالبرنامــج باملعلومــات والدعــم واإلرشــاد. يهــدف هــذا 
البرنامــج، مثــل برنامــج التطويــر املهنــي املســتمر العــام للصفــوف مــن )1-6(  إلــى تعميــق 

معرفــة املعلــم فــي تخصصــه إضافــة إلــى تعزيــز ممارســاته التربويــة. 

يقــّدر هــذا البرنامــج الــدور الهــام للمعلــم فــي النظــام التعليمــي الفعــال، فهــو يســعى 
إلــى دعــم وتعزيــز املعلمــني فــي عملهــم اليومــي مــن أجــل توفيــر تعليــم ذي جــودة عاليــة 

للطلبــة الالجئــني الفلســطينيني فــي مــدارس األونــروا فــي القــرن احلــادي والعشــرين 

مت تطويــر برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن 
)7-12( مــن قبــل عاملــني فــي الرئاســة العامــة )عمــان( وفــي املياديــن اخلمســة وهــو يســتند 
علــى أحــدث البحــوث حــول التعليــم والتعلــم الفعــال وأفضــل الطــرق فــي دعــم املعلمــني. 
تقــوم األونــروا بتطبيــق مثــل هــذه البرامــج  القائمــة علــى التعلــم املتنــوع بنجــاح منــذ عام 

 .2012

ــة،  ــة الصف ــل الغرف ــطة داخ ــة األنش ــة وجترب ــج التعليمي ــواد البرنام ــراءة م ــى ق ــة إل إضاف
ســيكون هنــاك ثــالث جلســات دعم ينفذهــا إما مديــر املدرســة أو اخملتــص التربوي، ستســاعد 
ــى مناقشــة خبرتهــم فــي  ــى ترســيخ تعلمهــم الفــردي وعل هــذه اجللســات املعلمــني عل

البرنامــج ضمــن بيئــة داعمــة. 

أود أن نشــكر زمالءنــا مــن املياديــن اخلمســة والرئاســة العامــة )عمــان( الذيــن ســاهموا فــي 
تطويــر هــذا البرنامــج منــذ بدايتــه، ولكــن الشــكر اخلــاص هــو للمعلمــني ملــا ســيبذلونه من 

وقــت وجهــد لدراســة البرنامــج. 

ــنا، إن دور  ــي مدارس ــطينيني ف ــة الفلس ــع الطلب ــل جمي ــتوى حتصي ــع مس ــو رف ــا ه هدفن
ــم  ــر املعلمــني القائ ــك نأمــل أن يكــون برنامــج  تطوي ــك، لذل املعلــم أساســي لتحقيــق ذل
علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(  مبثابــة جتربــة ثريــة وغنية بالنســبة 

لــك كمعلــم.  

د. كاروالين بونتفراكت

مديرة التعليم

ج
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دليل المعلم الخاص ببرنامج تطوير المعلمين القائم على 
المدرسة المتخصص لمعلمي الصفوف من )12-7( 

حملة عامة
أُعــدَّ هــذا الدليــل ملســاعدتك أنــت، كمعلــم، علــى فهــم مبــادئ وممارســات برنامــج تطويــر 
املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12( في اللغــة العربية 
واللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم وكيفيــة االســتفادة منهــا إلــى أقصــى حــد، جــاء 
هــذا البرنامــج بعــد برنامــج التطويــر املهنــي املســتمر للمعلــم القائــم علــى املدرســة العام 
ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6(. تعتبــر هــذه البرامــج  بعــداً رئيســاً مــن أبعــاد اســتراتيجية 
ــروا، التــي تهــدف إلــى حتســني املمارســات التعليميــة  إصــالح النظــام التعليمــي فــي األون
والتعلميــة فــي البيئــة الصفيــة مــن خــالل ترســيخ برنامــج تدريبــي متخصص وشــامل وذي 

جــودة عاليــة أثنــاء اخلدمــة ملعلمــي األونــروا.

كيف سيساعدني هذا الدليل؟
ــك  ــرح ل ــج، وسيش ــة للبرنام ــل اخملتلف ــالل املراح ــادك خ ــك وإرش ــل لدعم ــذا الدلي ــد ه أُع
ــات  ــا ملتطلب ــة، وتوضيًح ــة للدراس ــا مختلف ــك طرًق ــدم ل ــج، ويق ــن البرنام ــدف م اله

ــج. ــتك للبرنام ــرة دراس ــالل فت ــك خ ــيتوفر ل ــذي س ــم ال ــف الدع ــم، ويص التقيي

ماذا يُتوقع مني خالل البرنامج؟
يتوقع منك خالل البرنامج أن:

تدرس مجمعات البرنامج التدريبية.   •

ــق خبراتــك وتأمالتــك فــي  تنفــذ األنشــطة املتضمنــة فــي الوحــدات الدراســية، وتوث  •
ــو. ــازات/ البورتفولي ــف اإلجن ــي مل ــج وف ــاص بالبرنام ــات اخل ــر املالحظ دفت

تعمل مع زمالئك في املدرسة وتتبادل معهم األفكار واخلبرات.  •

ــي  ــودة ف ــدارس املوج ــي امل ــج  ف ــس البرنام ــون نف ــن يدرس ــني الذي ــع املعلم ــع م جتتم  •
ــة. ــك التعليمي منطقت

تستكمل ملف اإلجنازات/ البورتفوليو اخلاص بك وتقدمه للتقييم.  •

كيف سأستفيد من البرنامج؟
من خالل دراستك للبرنامج سوف:

تكتســب معرفــة جديــدة عــن تعليمــك وعــن تعلــم طلبتــك، ممــا ميكنــك أن تصبــح   •
ــة. ــر فاعلي ــل وأكث ــا أفض معلًم

تصبــح معلًمــا أكثــر فاعليــة فــي تخصصــك بحيــث تتعمــق معرفتــك فــي التخصص   •
ويتســع مــدى اســتراتيجيات التعليــم اخلاصــة بــك. 

حتصــل علــى دعــم وتشــجيع زمالئــك وتتمكــن مــن تبــادل اخلبــرات بحيــث تشــكلون   •
ــا مجتمــع متعلمــني وممارســني.   مًع
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ــن  ــزًءا م ــكل ج ــي ستش ــج والت ــات البرنام ــتكمال متطلب ــهادة اس ــى ش ــل عل حتص  •
ــي. ــك الوظيف ــنوي وتقدم ــك الس ــم أدائ تقيي

ما هي املواد التي أحتاجها؟
يتضمن البرنامج املواد التعليمية التالية:

اجملمعات التدريبية الستة اخلاصة بالبرنامج.  •

دليل املعلم.  •

دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج.  •

ملف اإلجنازات/ البورتفوليو ومناذج تأمل األنشطة واخلطط الدرسية.  •

يتوقــع منــك أثنــاء البرنامــج أن تعمــل مــع زمالئــك، لكــن األهــم أنــك ســتعمل وحــدك داخل 
الغرفــة الصفيــة أو بدعــم مــن اآلخريــن، وســيوفر لــك مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي فــي 
منطقتــك التعليميــة الدعــم واملســاندة أثنــاء مشــاركتك فــي هــذا البرنامــج مــن خــالل 
عملهــم اإلشــرافي االعتيــادي داخــل الغرفــة الصفيــة واملدرســة. وملســاعدتك على الدراســة، 

ســينفذ كل واحــد منهــم جلســات دعــم ســيتم توضيحهــا الحًقــا فــي هــذا الدليــل. 

خلفية البرنامج وسياقه 
يوجــد مجــاالن مكمــالن فــي البحــث قــادا إلــى  تطويــر هــذا البرنامــج والبرنامــج األساســي 
ــي  ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــم القائ ــتمر للمعل ــي املس ــر املهن ــج التطوي )برنام
الصفــوف مــن )1-6((، أمــا اجملــال األول فهــو مألــوف لديــك ويرتبــط مبفهــوم »التعلم النشــط« 
الــذي أصبــح يحتــل أهميــة كبيــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم والــذي يعتبر عنصــرًا أساســًيا 
ــوم  ــير مفه ــة. ويش ــودة عالي ــف وذي ج ــامل ومنص ــم ش ــر تعل ــروا لتوفي ــعي األون ــي س ف
ــم  ــي التعل ــة انخــراط املتعلمــني واندماجهــم ف ــة كيفي ــى إدراك أهمي ــم النشــط إل التعل

وتنفيــذ املهــام، وباألخــص إلــى أي مــدى تســاعد اللغــة فــي تطويــر وتعميــق فهمهــم. 

التعلــم النشــط ليــس مفهوًمــا جديــًدا، ولكنــه يتطلــب مّنــا أن نفكــر فــي الفــرص التــي 
ينخــرط مــن خاللهــا الطلبــة فــي تنفيــذ املهــام بشــكل عملــي. فمثــاًل، يســتطيع الطلبــة 
أن يتعلمــوا عــن املشــاكل البيئيــة بشــكل نظــري، ولكــن تعلمهــم يكــون ذا مغــزى إذا قامــوا 
ــور  ــى األم ــرف عل ــوا بالتع ــة وقام ــم احمليط ــي بيئته ــم ف ــم ومعلميه ــع زمالئه ــير م بالس
التــي درســوها بشــكل نظــري. أيضــا قــد يســتمع الطلبــة إلــى شــرٍح عــن دوران األرض حــول 
ــدوران  ــا ل الشــمس، ولكــن هــذا املوضــوع ســيكون أوضــح بالنســبة لهــم إذا أعــدوا منوذًج
األرض حــول الشــمس، ومــن ثــم عبــروا  شــفويًا عــن فهمهــم. يصلــح هــذا األســلوب فــي 

تدريــس جميــع التخصصــات.
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ينبغي على املعلم التفكير مبهمات تعليمية متنوعة تساعد على انخراط الطلبة وحتقيق التعلم النشط.

رغــم أن عمليــات انخــراط الطلبــة النشــطة والتعبيــر شــفويًا عمــا تعلمــوه كانــت معروفــة 
منــذ زمــن طويــل، إال أن أنظمــة املدرســة والغرفــة الصفيــة ال تعكــس دائًمــا هــذا االنخــراط، 
فاحلاجــة إلــى النظــام اجليــد خاصــة فــي الصفــوف التــي تتضمــن أعــدادًا كبيــرة مــن الطلبة 
ــة  ــن يكــون تعلمهــم ذا نوعي ــي ل ــة فــي الصــف، وبالتال ــى عــدم تفاعــل الطلب ســتؤدي إل
جيــدة. اســتنادًا إلــى الفهــم احلديــث للتعلــم، فــإن هــذا البرنامــج ســوف يظهــر لــك كيــف 

أن التعلــم النشــط والنظــام اجليــد مرتبطــان كمفاهيــم منســجمة غيــر متعارضــة.

يجــب أن يكــون التطويــر املهنــي للمعلــم نشــًطا مــن حيــث األســلوب واملنحــى، فالدالئــل 
العامليــة حــول التعلــم تنطبــق علــى الكبــار مثــل املعلمــني، كمــا تنطبــق علــى الطلبــة. فــي 
املاضــي، عكــس التطويــر املهنــي للمعلــم ـ قبــل اخلدمــة وأثنائهــا ـ نفــس احلالــة الســلبية 
املوجــودة فــي املــدارس، فكلنــا يعلــم أن املشــاركة فــي نقــاش حــول فكــرة جديــدة يعتبــر ممتًعا 

ومثيــرًا لالهتمــام أكثــر مــن مجــرد االســتماع إلــى أحــد اخلبــراء وهــو يشــرح تلــك الفكــرة.

التطور املهني للمعلم ال بد من أن يكون متجددًا وبأساليب وطرائق متنوعة.
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ويتعلــق اجملــال الثانــي بتزايــد األدلــة حــول التطويــر املهنــي للمعلــم والتــي خلصــت إلــى 
ــة،  ــات اليومي ــياق املمارس ــي س ــذه ف ــة إذا مت تنفي ــاءة وفاعلي ــر كف ــون أكث ــم يك أن التعل
ــرون  ــا ي ــاتهم عندم ــورون ممارس ــرون ويط ــني يغي ــوث أن املعلم ــرت البح ــر، أظه ــر آخ وبتعبي

ــة.   ــة الصفي ــل الغرف ــم داخ ــدة بعمله ــكار اجلدي ــرة لألف ــة املباش الصل

أصبــح الســياق الــذي يتعلــم فيــه املعلــم ويطور ممارســاته مــن خالله يحظــى باهتمــام عاملي 
قائــم علــى األدلــة. وتســتخدم عبــارة »التعلــم القائــم علــى مــكان العمــل« لوصــف كيــف 
يكــون التعلــم أكثــر فاعليــة إذا مت فــي الســياق العملــي الــذي يحتــاج إلــى تغييــر وحتســني، 
ــني«  ــع املتعلم ــارة »مجتم ــتخدم عب ــم. وتس ــبة للمعل ــة بالنس ــو املدرس ــياق ه ــذا الس وه
لوصــف أكثــر برامــج التطويــر املهنــي جناًحــا بأنهــا تلــك التــي تســمح للمتعلمــني، ويُقصــد 

بهــم فــي هــذه احلالــة املعلمــون، بالتعــاون والعمــل مًعــا لتحســني املمارســات املهنيــة.

يرتكــز برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفوف مــن )7-
12( علــى مفهــوم التعلــم النشــط والتعلــم اجلامــع، ويُنّفــذ فــي الســياق الــذي يعمــل فيــه 
املعلمــون، ويتيــح لهــم العمــل داخــل مجتمــع املمارســة املهنيــة الــذي يتألــف مــن زمالئهم 
إضافــة إلــى خبــراء تربويــني مــن داخــل املدرســة وخارجهــا. إن مــا نريــده منــك حتديــًدا هــو أن 
تقــوم بتحديــد املمارســات واألفــكار اجليــدة فــي املنهــاج الــذي تدرســه )تخصصــك( وتتبادلها 
مــع اآلخريــن، تذكــر أنــك علــى معرفــة جيــده بتخصصــك وتعــرف كيــف ترتبــط املفاهيــم 
واملهــارات اخملتلفــة مــع بعضهــا بعًضــا. فأنــت تضــع فــي عقلــك خريطــة ذهنيــة لتخصصك 
وعندمــا يبــدأ الطلبــة بالتعلــم فإنــه ال يكــون لديهــم مثــل هــذه اخلريطــة. مهمتــك ليــس 
فقــط تدريــس احلقائــق واملفاهيــم ولكــن تقــدمي تعليــم وتعلــم يســاعدان الطلبــة فــي بنــاء 

خريطتهــم الذهنيــة مــن خــالل ربــط األشــياء مــع بعضهــا بعًضــا. 

 

تبادل املمارسات اجليدة في موضوع تخصصك من األمور الرئيسة التي يعتمدها البرنامج.
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يعتبــر البرنامــج مكونـًـا أساســًيا مــن مكونــات اســتراتيجية إصــالح التعليــم القائمــة فــي 
مــدارس األونــروا، واألهــم مــن ذلــك أنــه يتمحــور حــول املدرســة والعاملــني فيهــا ككل، وأنــه 

بطريقــة تركيبــه وأنشــطته يضمــن تطــور املدرســة كلها.

متامــاً مثــل برنامــج التطويــر املهنــي املســتمر للمعلــم القائــم علــى املدرســة املتخصــص 
ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6(، فــإن هــذا البرنامــج يســتخدم نظــام التعلــم املفتــوح عــن بعد 
الــذي يعتمــد علــى مــواد تعليميــة تفاعليــة تخاطبــك بشــكل مباشــر كمتعلــم، وتطلــب 
ــم  ــام التعل ــون نظ ــد يك ــة. ق ــة الصفي ــل الغرف ــا داخ ــة أغلبه ــام معين ــذ مه ــك تنفي من
املفتــوح عــن بعــد نظاًمــا جديــًدا وغيــر مألــوٍف لديــك، وقــد جتــد أن الطبيعــة التفاعليــة ملواد 
البرنامــج مختلفــة جــًدا عمــا اعتــدت عليــه فــي طرائقــك فــي التدريــس، لذلــك صمــم هــذا 

الدليــل ملســاعدتك علــى فهــم هــذا النظــام وكيفيــة دراســتك للمجمعــات التدريبيــة.

مقدمة إلى البرنامج

ــم علــى املدرســة املتخصــص  ــر املعلمــني القائ ــا ســابًقا، يســتند برنامــج تطوي كمــا قلن
ــر املهنــي املســتمر للمعلــم القائــم  ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(  علــى برنامــج التطوي
علــى املدرســة الســابق ويتمحــور حــول مفهــوم التعلــم النشــط ويقــع ضمــن الســياق 
الــذي تعمــل فيــه، أي املدرســة، ويتيــح لــك العمــل ضمــن مجتمــع املمارســة املهنيــة مــع 
زمالئــك وخبــراء مــن داخــل املدرســة وخارجهــا. إال أن الســمة األساســية لبرنامــج تطويــر 
ــزه  ــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12( هــي تركي ــم عل املعلمــني القائ

علــى موضوعــات دراســية متخصصــة لصفــوف أعلــى.

ــات  ــتة مجمع ــن س ــة م ــة مكون ــة، كل حقيب ــب منفصل ــن حقائ ــج م ــون البرنام  يتك
تدريبيــة لــكل معلــم مــن معلمــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم. 

يعتمد البرنامج على نطاق واسع من األدلة العاملية ويركز على:

أهمية وجود توقعات عالية للمعلمني حول ما ميكن للطلبة حتقيقه.  •

أهمية املناحي التربوية النشطة في تعلم الطلبة ودور املعلم فيها.  •

ــذي  ــى املدرســة وال ــم عل ــم القائ ــر املعل ــدة لتطوي ــة املتزاي الفهــم املتنامــي للفاعلي  •
أصبــح يحتــل أهميــة كبيــرة فــي اجملــال التربــوي، ويســتند علــى عمــل املعلمــني مــع 
ــة مــع مــرور الوقــت. ــر وحتســني املمارســات الصفي زمالئهــم داخــل مدرســتهم لتغيي

أساليب تربوية خاصة بكل تخصص.   •
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العمل مع الزمالء يطور املمارسات الصفية.

يعتبــر تطويــر املعلــم مهنًيــا عمليــة مســتمرة كســائر املهــن األخــرى، ولذلــك فــإن نوعيــة 
األنشــطة والتأمــالت املتضمنــة فــي هــذا البرنامــج تســهم فــي توليــد طــرق متكــن املعلمــني 
مــن حتســني ممارســاتهم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم املهنيــة، حيــث إن تقّبــل الطــرق 
اجلديــدة فــي العمــل ونتائــج البحــوث احلديثــة والرغبــة فــي مســاعدة الطلبــة علــى التعلــم 
بشــكل أكثــر فاعليــة تعتبــر مــن الصفــات األساســية للمعلــم اجليــد، فالتعليم اجليــد يدعم 
التعلــم الفاعــل والــذي يســهم بــدوره فــي تعزيــز الفــرص فــي حيــاة الطلبــة. يتوقــع اجملتمــع 
مــن أصحــاب املهــن األخــرى كاألطبــاء والعاملــني فــي القطــاع الصحــي واحملامــني واملهندســني 
أن يواكبــوا أحــدث األفــكار واملناحــي املتعلقــة مبهنتهــم، ويجــب أن ال يختلــف املعلمــون عــن 

هــؤالء، حيــث إن عليهــم مواكبــة أحــدث التطــورات فــي اجملــال التربــوي.

ــوف  ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــز برنام يرك
ــة  ــاب اجملمعــات التدريبي ــم. اســتند كّت ــى تخصصــات محــددة فــي التعلي مــن )7-12(  عل
ــذه   ــي ه ــة ملعلم ــات التعليمي ــة املمارس ــاح وفاعلي ــة بنج ــة املتعلق ــة العاملي ــى األدل عل

ــى: ــة إل ــني بحاج ــى أن املعلم ــك إل ــير ذل ــات. ويش التخصص

ــر  ــر أكث ــذا يعتب ــم، وه ــوى تخصصاته ــارات ومحت ــة مبه ــة عميق ــوا معرف أن  ميتلك  •
مــن مجــرد امتالكهــم مؤهــالت حــول هــذه التخصصــات، إنــه يعنــي مواكبــة أحــدث 

ــا. ــورات فيه التط

أن يفكــروا بعمــق حــول طريقــة فهــم وتفســير املعرفــة للطلبــة مبختلــف الصفــوف،   •
علــى ســبيل املثــال، قــد يحتــوي منهــاج العلــوم ملســتوى املتخــرج علــى نفــس عناويــن 
منهــاج العلــوم للصــف الســابع ولكــن مبحتــوى مختلــف. علــى املعلمــني أن يكونــوا 

واعــني ومتفكريــن لهــذه االختالفــات. 

أن يدركــوا االســتراتيجيات التربويــة األكثــر فاعليــة فــي تدريــس كل جانــب مــن جوانــب   •
ــادل  ــا فــي تب ــوا دورًا مهًم ــرة أن يلعب ــر خب ــا ميكــن للمعلمــني األكث تخصصاتهــم، هن

األفــكار مــع املعلمــني اجلــدد مــن نفــس التخصــص. 
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أهداف البرنامج وغاياته 
ــي  ــدى معلم ــم ل ــم والتعل ــات التعلي ــني ممارس ــو حتس ــج ه ــي للبرنام ــدف األساس إن اله
ــات  ــة والرياضي ــة اإلجنليزي ــة واللغ ــة العربي ــات اللغ ــي تخصص ــن )7-12( ف ــوف م الصف

ــث:  ــن حي ــروا م ــة األون ــر طلب ــي تطوي ــاهمة ف ــى املس ــة إل ــوم، إضاف والعل

ــي  ــل الدراس ــي التحصي ــة ف ــر العاملي ــى املعايي ــوق عل ــي وتتف ــتويات تلب ــق مس حتقي  •
ــة. للطلب

ــة  ــن مواكب ــوا م ــي يتمكن ــة لك ــة واالقتصادي ــروف االجتماعي ــة للظ ــر الطلب حتضي  •
ــل(. ــرص العم ــاة وف ــارات احلي ــل مه ــرين )مث ــادي والعش ــرن احل ــورات الق تط

تطوير منحى إيجابي للتعلم كعملية مستمرة.  •

زيادة احترام حقوق اإلنسان والقيم الدميوقراطية والتنوع.  •

تعزيز معرفة الطالب بالهوية والتراث والثقافة الفلسطينية واالفتخار بها.  •

املشاركة في اجملتمعات احمللية بطريقة تلبي االحتياجات االجتماعية لها.  •

 

يساهم برنامج تطوير املعلمني املتخصص للصفوف من )7 -12( في تطوير طلبة مدارس األونروا.

ــدة  ــكار اجلدي ــع األف ــون م ــم ويتفاعل ــي خبراته ــون ف ــيتأمل املعلم ــج، س ــالل البرنام وخ
ــدة. ــة جدي ــاليب تعليمي ــاٍح وأس ــون من ــون ويوظف ويخطط

يهدف البرنامج إلى: 

ــة  ــة واللغ ــة العربي ــي اللغ ــة ملعلم ــة واملهني ــات التعليمي ــني املمارس ــر وحتس تطوي  •
ــاون.  ــل والتع ــالل التأم ــن خ ــن )7-12( م ــوف م ــوم للصف ــات والعل ــة والرياضي اإلجنليزي

بنــاء مخــزون مــن االســتراتيجيات التعليميــة التي تســهم فــي تعليــم القــراءة والكتابة   •
واملهــارات الرياضيــة احلســابية بطريقــة فاعلــة فــي التخصصــات األساســية األربعة. 
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ــة  ــات الصفي ــي البيئ ــة ف ــة الفاعل ــاليب التربوي ــني لألس ــف املعلم ــان توظي •  ضم
التعليميــة احملفــزة علــى التفاعــل.

ــول  ــزة ح ــم املتمرك ــتراتيجيات التقيي ــن اس ــة م ــة متنوع ــف مجموع ــز توظي تعزي  •
ــي. ــي واخلتام ــم البنائ ــي التقيي ــك مناح ــي ذل ــا ف ــم مب املتعّل

إيجــاد فهــم ألجنــدة »املنحــى اجلامــع« املعاصــرة وأولوياتــه، وتطويــر ممارســات صفيــة   •
ــة. ومدرســية لتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة للطلب

ضمــان أن معلمــي األونــروا يدركــون متاًمــا أهميــة تنفيــذ اســتراتيجيات النخــراط أوليــاء   •
األمــور فــي رفــع حتصيــل الطلبــة. 

ــي  ــطينيني ه ــال الفلس ــاة لألطف ــرص احلي ــني ف ــروا أن حتس ــي األون ــع موظف ــن جمي يؤم
مهمــة تقــع علــى عاتقهــم، ولتحقيــق هــذه املهمــة ينبغــي علــى املعلمــني أن يســتوعبوا 
ــا  ــب، كم ــكل طال ــة ل ــات التعليمي ــة االحتياج ــي تلبي ــالق ف ــدع واخل ــل املب ــة العم أهمي
ينبغــي عليهــم العمــل ضمــن فريــق يســعى إلــى رفــع مســتوى اإلجنــاز لــكل مــن الطالــب  

واملدرســة علــى حــد ســواء.

هيكلية البرنامج ومحتواه
ــوف  ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــون برنام يتك
مــن )7-12( مــن ســتة مجمعــات تدريبيــة ودفتــر مالحظــات خــاص بالبرنامــج تــدون فيــه 
ــة  ــاركتك الفاعل ــق مش ــو لتوثي ــازات/ بورتفولي ــف إجن ــك، ومل ــكارك وتأمالت ــك وأف تعليقات
واألدلــة علــى تعلمــك وتأمالتــك. كمــا يوفــر لــك البرنامــج دعًما مســتمرًا مــن قبــل زمالئك، 
باإلضافــة إلــى مشــاهدتني صفيتــني وثــالث جلســات دعــم من قبــل مديــر املدرســة واخملتص 

التربــوي. ويتضمــن القســم التالــي تفصيــاًل عــن مكونــات البرنامــج.

عنــد إمتــام البرنامــج بنجــاح وتســليم ملــف اإلجنــازات ودفتــر املالحظــات، مُينــح املعلمــون 
شــهادة اســتكمال متطلبــات البرنامــج التــي ستشــكل جــزًءا مــن ملــف التطويــر املهنــي 
املســتمر اخلــاص باملعلــم، كمــا ســينعكس ذلــك علــى تقييــم أداء املعلــم الســنوي مــن 

قبــل املــوارد البشــرية فــي مــدارس األونــروا، وفرصــة فــي التقــدم الوظيفــي.

املواد التعليمية اخلاصة بالبرنامج
أُعــدت نصــوص املــواد التعليميــة فــي البرنامــج بأســلوب تفاعلــي يخاطــب القارئ مباشــرة 
)والقــارئ فــي هــذه احلالــة هــو أنــت، املعلــم(، وهــو مــا يعتبــر أســلوبًا مختلًفــا عــن أســلوب 
الكتابــة املعتــاد، حيــث حــاول ُكتَّــاب البرنامــج أن يكتبــوا النصــوص وأن يفســروا املفاهيــم 
األساســّية بشــكل واضــح، ووضعــوا فــي اعتبارهــم أنــك قــد تــدرس هــذه النصــوص فــي 
ظــل ظــروف صعبــة، فحاولــوا أن يشــعروك بالراحــة بــكل الســبل املمكنــة أثنــاء قراءتــك 
ــرى  ــوص أخ ــى نص ــوع إل ــات أو الرج ــي الكلم ــن معان ــق م ــة للتحق ــوص دون احلاج للنص
للحصــول علــى املعلومــات. ومــن ناحيــة أخــرى، ُكتبــت نصــوص اجملمعــات التدريبيــة دون 
ــومات  ــة والرس ــث اللغ ــن حي ــره ، أو م ــاًل أو غي ــم مث ــس املعل ــوع كان كجن ــن أي ن ــز م حتي

التوضيحيــة أو األمثلــة واألنشــطة املوجــودة فيهــا. 
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 تشتمل مواد البرنامج اخلاصة باملعلم على: 

ستة مجمعات أساسية.  •

دفتر مالحظات البرنامج.  •

ملف اإلجنازات/البورتفوليو ومناذج تأمل األنشطة واخلطط الدرسية.  •

هذا الدليل.   •

اجملمعات التدريبية

تبحــث اجملمعــات التدريبيــة الســتة لــكل تخصــص فــي مختلــف جوانــب التعليــم والتعلم 
ضمــن البيئــة التــي تعمــل فيهــا مــدارس األونــروا. يركــز اجملمــع التدريبــي الرابع علــى قضايا 
فــي تعليــم وتعلــم تخصصــك كمعلــم، ننصحــك بالقيــام بتصفــح اجملمعــات التدريبيــة 
فــور اســتالمها حتــى تكتســب فكــرة عمــا حتتويــه وعــن األنشــطة املتوقــع منــك القيــام 
بهــا. وفيمــا يلــي حملــة عامــة عــن هــذه اجملمعــات التدريبيــة الســتة والوحــدات األربــع التــي 

يتألــف منهــا كل مجمــع:

اجملمع التدريبي األول: تطوير أساليب نشطة للتعليم والتعلم

•   تطوير مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم والتعلم النشط

•    استثمار البيئة احمللية مصدرًا من مصادر التعلم النشط

•   البيئة الصفية املتمحورة حول الطالب واحملفزة تربويًا

•   معرفة املعلم املهنية ومفاهيمه ومهاراته

اجملمع التدريبي الثاني: ممارسات التعلم املرتكزة على الغرفة الصفية

•   التوقعات كعامل رئيس في عمليتي التعليم والتعلم الفعال

•   بنــاء مجتمعــات تعلــم ناجحــة: تطويــر الصفــوف النشــطة واســتراتيجيات العمــل 
فــي مجموعــات )وحــدة مزدوجــة(

•   االحتفاء بنجاح التعلم

اجملمع التدريبي الثالث: التقييم لتعلم ذي جودة

•   استراتيجيات تطوير ممارسات التقييم املتمركزة حول الطالب

ــي لتعلــم الطلبــة )وحــدة  ــز ممارســة التقييــم البنائ •   أســاليب طــرح األســئلة لتعزي
ــة( مزدوج

•    مراقبة ورصد التقدم في تعلم الطلبة

اجملمع التدريبي الرابع: مجمع تدريبي لكل تخصص حسب اآلتي:

اللغة العربية: قضايا في تعليم  اللغة العربية وتعلمها

القراءة: تطوير مفهومها، واستراتيجيات تدريسها  •

استراتيجيات تدريس مفاهيم الصرف والنحو  •



10

استراتيجيات تعليم وتعلم التعبير الوظيفي واإلبداعي  •

مهارات التحليل والتذوق األدبي  •

اللغة اإلجنليزية: قضايا في تعليم اللغة اإلجنليزية وتعلمها

تطوير مهارات االستماع  •

تطوير مهارات القراءة  •

تشجيع استخدام اللغة احملكية بطالقة  •

تطوير مهارات التعبير الكتابي.  •

الرياضيات: قضايا في تعليم الرياضيات وتعلمها

تعليم طبيعة الرياضيات ضمن إطار عمل األونروا لتحليل وتطبيق جودة املناهج  •

تطوير مهارات االستكشاف والتفكير الرياضي  •

تطوير مهارات التفكير االستقصائي في الرياضيات  •

املهارات املشتركة بني املناهج في دراسة الرياضيات.  •

العلوم: قضايا في تعليم العلوم وتعلمها

تعليم طبيعة العلوم ضمن اطار عمل األونروا لتحليل وتطبيق جودة املناهج.  •

األنشطة العملية في تعليم العلوم  )وحدة مزدوجة(    •

املهارات املشتركة بني املناهج في دراسة العلوم.  •

اجملمع التدريبي اخلامس: املنحى اجلامع للتعليم والتعلم

الصفوف واملدارس اجلامعة    •

•   حتديد االحتياجات املتنوعة للمتعلمني

استراتيجيات داعمة للتعليم اجلامع  •

•   التخطيط للتعليم اجلامع

ــازات  ــاء بإجن ــة االرتق ــي عملي ــور ف ــاء األم ــل دور أولي ــادس: تفعي ــي الس ــع التدريب اجملم
ــة الطلب

•   االستراتيجيات الالزمة لتفعيل دور أولياء األمور في العملية التعلمية

•   ترسيخ حوار تواصلي مع أولياء األمور حول إجنازات الطلبة 

•  التطوير املهني واخلطوات القادمة )وحدة مزدوجة(

الوحدات الدراسية
ينقســم كل مجمــع تدريبــي إلــى أربــع وحــدات دراســية وقــد صممــت الوحــدات جميعهــا 
ــى  ــك عل ــواد ودراســتها وذل ــة مــن أجــل ســهولة اســتخدام امل بنفــس الترتيــب والهيكلي

النحــو التالــي:
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مقدمة: توفر حملة عامة عن الوحدة وتعّرف باألفكار املطروحة فيها.  •

نتاجــات التطويــر املهنــي للمعلــم: وهــي عبــارة عــن النتاجــات التعلميــة الرئيســة   •
املتوقعــة بعــد دراســة الوحــدة.

دراســات احلالــة: يوجــد فــي كل وحــدة دراســتا حالــة أو أكثــر، وهــي توفــر أمثلــة حــول   •
الكيفيــة التــي عالــج بهــا أحــد املعلمــني أو مجموعــة منهــم قضيــة مــا، أو تطبيــق 
ــة.  ــة الصفي ــل الغرف ــل داخ ــة للعم ــذ طريق ــة، أو تنفي ــة معين ــتراتيجية تعليمي اس
ولــم توضــع دراســات احلالــة كــي تنفذهــا بحذافيرهــا، بــل وضعــت لتوفــر لــك أمثلــة 
عــن املمارســات واملناحــي التعليميــة مــن أجــل التفكيــر والتأمــل فيهــا، وستســاعدك 
علــى تطويــر وتنويــع اســتراتيجياتك التعليميــة لتســتخدمها فــي تدريــس تخصصــك  

فــي الغرفــة الصفيــة.

ــكار  ــار األف ــك الختب ــع زمالئ ــدك أو م ــل وح ــطة أن تعم ــن األنش ــطة: تتضم األنش  •
اجلديــدة فــي تخطيــط الــدروس والتعليــم والتنظيــم داخــل الغرفــة الصفيــة وتبــادل 
اخلبــرات. ُكتبــت هــذه األنشــطة لتحفيــزك ودفعــك إلــى التفكيــر بطرائــق تعليميــة 
مختلفــة فــي تخصصــك، وتطلــب منــك التأمــل فــي نتاجاتهــا، إذ مــن الضــروري أن 
ــات  ــق النتاج ــى حتقي ــاعدتك عل ــي س ــة الت ــق التعليمي ــاليب والطرائ ــر باألس تفك
التعلميــة املنشــودة ، وفــي األســباب التــي جعلــت ذلــك ممكًنــا لكــي تكــرر جناحاتــك 
مــرة أخــرى. ومــن املهــم أيًضــا أن تأخــذ بعــني االعتبــار أثــر هــذه األســاليب والطرائــق 
علــى مشــاركة الطلبــة أثنــاء تنفيــذ األنشــطة وعلــى تعلمهــم أيًضــا، كما يســاعدك 
التأمــل بالطرائــق واألســاليب التعليميــة التــي لــم تــالِق النجــاح املتوقــع لهــا علــى 

ــة التعليميــة مســتقباًل.   ــر فــي كيفيــة تكييفهــا فــي العملي التفكي

ــع  ــطة، ويض ــة واألنش ــات احلال ــني دراس ــص ب ــذا الن ــد ه ــيري: يوج ــط تفس ــص راب ن  •
األنشــطة ودراســة احلــاالت فــي ســياق محــدد إلطالعــك علــى النظريــات احلاليــة حــول 
ــل. ــراءة والتأم ــص للق ــذا الن ــص ه ــوي، ويخص ــال الترب ــي اجمل ــة ف ــات املتبع ــل املمارس أفض

ملخــص: يقــدم ملخًصــا ألفــكار الوحــدة ونتاجاتهــا التعلميــة ويطــرح أســئلة للتأمل   •
الذاتي.

ــرة  ــول الفت ــادك ح ــم إرش ــوف يت ــة، س ــى 3500 كلم ــي 3000 إل ــدة حوال ــن كل وح تتضم
ــج.  ــة البرنام ــي بداي ــي ف ــع تدريب ــاء كل مجم ــا إلنه ــي حتتاجه ــة الت الزمني

دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج
ــر  ــدك بدفت ــيتم تزوي ــبوعية س ــية األس ــدات الدراس ــتك للوح ــالل دراس ــاعدتك خ ملس
مالحظــات خــاص بالبرنامــج لتدويــن تأمالتــك كمــا هــو مطلــوب فــي كل وحــدة. لــن يتــم 
ــك  ــج حلصول ــي البرنام ــاركتك ف ــى مش ــل عل ــيقدم كدلي ــن س ــر، لك ــذا الدفت ــم ه تقيي
ــواد  ــن م ــر ضم ــذا الدفت ــود ه ــدف وج ــج. ويه ــات البرنام ــتكمال متطلب ــهادة اس ــى ش عل
البرنامــج إلــى مســاعدتك فــي التطــور أكثــر كمعلــم متأمــل، واملقصــود باملعلــم املتأمــل 
هــو املعلــم الــذي يفكــر بأســاليبه وطرائقــه واســتراتيجياته التعليميــة، وميكنــك التأمــل 
فــي ذلــك مــن خــالل معرفــة آراء طلبتــك وزمالئــك قبــل وأثنــاء وبعــد شــرح الــدرس، ممــا 
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يدفعــك للتفكيــر بفاعليــة تعليمــك. ورمبــا تكــون مــن املعلمــني الذيــن يفكــرون بأســاليب 
وطرائــق واســتراتيجيات تعليمهــم دائمــاً، ويعملــون علــى تطويــر مهاراتهــم، لكننــا نأمــل 
أن يســاعدك هــذا البرنامــج علــى توســيع مــداركك وآفاقــك حــول طرائقــك فــي التعليــم. 
ــال  ــبيل املث ــى س ــك. عل ــم عمل ــي تقيي ــاعدك ف ــي تس ــئلة الت ــض األس ــي بع ــا يل وفيم

يشــجعك البرنامــج علــى أن تأخــذ بعــني االعتبــار مــا يلــي:

هل كانت مشاركة الطلبة نشطة في احلصة؟  •

هل وظفت مصادر تعليمية كافية. وهل كانت هذه املصادر مالئمة؟  •

كيف كانت إدارة وقت احلصة، وهل كانت الطريقة فاعلة؟  •

هل حققت النتاجات التعلمية املتوخاة من الدرس؟ كيف أعرف ذلك؟  •

ماذا تعلم الطلبة؟ كيف أعرف ذلك؟  •

ماذا ميكنني القيام به حتى أحسن طريقتي في التعليم؟  •

    

ممارسة التأمل والتخطيط من العمليات املهمة التي تساهم في تطورك املهني.

ملف اإلجنازات/ البورتفوليو
ــي  ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــم برنام ــم تقيي ــن يت ل
ــازات/  ــف اإلجن ــز مل ــك أن جته ــل علي ــمي، ب ــان رس ــالل امتح ــن خ ــن )7-12( م ــوف م الصف
ــن  ــاذج م ــك ومن ــدات وتأمالت ــن الوح ــارة م ــطة مخت ــن أنش ــث يتضم ــو بحي البورتفولي

ــة.  ــع الطلب ــا م ــي نفذته ــام الت ــطة وامله األنش

دراسة البرنامج
يســهم هــذا البرنامــج القائــم علــى املدرســة فــي انخراطــك بفاعليــة فــي الدراســة مــن 
خــالل األســئلة واألنشــطة ودراســات احلالــة التــي تشــجعك علــى التأمــل فــي أســاليبك 
وطرائقــك التعليميــة، وســتحتاج إلــى تنظيــم وتخطيــط دراســتك، وســتكون معظــم هذه 
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الدراســة جــزًءا مــن مهامــك االعتياديــة فــي املدرســة وينبغــي عليــك إطــالع عائلتــك علــى 
مشــاركتك فــي هــذا البرنامــج والدراســة التــي ســتقوم بهــا وأن ذلــك ســيتطلب منــك 
ــك  ــة صف ــاء طلب ــب بإعط ــد ترغ ــك. وق ــك وجتارب ــة خبرات ــتعداد وكتاب ــا لالس ــا إضافًي وقًت
فكــرة عــن البرنامــج وأنــك قــد حتتــاج إلــى الدراســة فــي املدرســة أحيانـًـا، ممــا يجعــل منــك 

قــدوة لهــم فــي العمــل والدراســة.

 

دراسة هذا البرنامج حتتاج إلى عناية في التخطيط والتنظيم.

دراسة اجملمع التدريبي ووحداته األربع
ــددة  ــدة احمل ــرأ الوح ــي أن تق ــج ه ــي البرنام ــة ف ــواد التعليمي ــة امل ــة لدراس ــل طريق إن أفض
لذلــك األســبوع، وتفكــر فــي الوضــع احلالــي لغرفتــك الصفيــة، وكيفيــة تأثيــر مــا تقــرأه 
علــى أســاليبك وطرائقــك التعليميــة أو علــى طريقــة تنظيمــك لغرفتــك الصفيــة. كمــا 
تتضمــن الوحــدات رمــوزًا معينــة مســتخدمة بجــوار النــص لإلشــارة إلــى األجــزاء اخملتلفــة 

فــي الوحــدة، وهــذه الرمــوز هــي:

نتاجات التطوير املهني للمعلم: وتعني التعلم املهني املتوقع منك حتقيقه.

النشــاط: املهــام املطلــوب منــك تنفيذهــا والتــي فــي الغالــب تكــون جــزًءا مــن 
ممارســاتك التعليميــة اليوميــة. 

ــااًل  ــدم مث ــج تق ــي البرنام ــية ف ــة األساس ــى املمارس ــال عل ــة: مث  دراســة احلال
ــة. ــه الصفي ــل غرفت ــم داخ ملعل

التعليق: تأمل في جزء من البرنامج.

ملخص: تعليق عام  يحدد القضايا األساسية.
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عندمــا تقــرأ نــص الوحــدة ودراســات احلالــة، فكــر بأســاليبك وطرائقــك التعليميــة احلاليــة 
فــي الصــف، وكيــف ميكنــك أن تعدلهــا بحيــث تطبــق بعــض األفــكار املطروحــة فــي الوحدة. 
إن الهــدف مــن البرنامــج، كمــا ذكــر ســابًقا، هــو تطويــر طرائــق تعليميــة تفاعليــة تســهم 
فــي تعزيــز تعلــم طلبــة صفــك، وال يتوقــع منــك أن تنفــذ دراســات احلالــة بحذافيرهــا ولكــن 

يتوقــع منــك أن تقرأهــا وتفكــر فيهــا وتتأمــل فــي األفــكار املطروحــة فيهــا.

ــف  ــر كي ــرة وفك ــن م ــر م ــن ألكث ــرأه بتمع ــطة، اق ــن األنش ــاط م ــى نش ــل إل ــا تص عندم
ــل، دّون  ــب أن تفع ــاذا يج ــك م ــح ل ــا يتض ــة. وعندم ــك الصفي ــي غرفت ــذه ف ــك تنفي ميكن
ــي  ــة الت ــادر التعليمي ــع املص ــم اجم ــك، ث ــة عمل ــة لطريق ــاط الرئيس ــك بالنق مالحظات

ــاط. ــذ النش ــا لتنفي حتتاجه

ــرة  ــيعطيك فك ــق س ــذا التعلي ــق، وه ــطة تعلي ــة واألنش ــات احلال ــع دراس ــا يتب ــا م غالًب
عمــا قرأتــه ويقــدم لــك بدائــل واقتراحــات تســهم فــي إثــارة تفكيــرك وتطويــر ممارســتك 
التعليميــة أكثــر. وال يوجــد فــي البرنامــج إجابــات صحيحــة أو خاطئــة، بــل يتضمن أفــكارًا 
ومفاهيــم تســاعدك علــى حتســني أســاليبك التعليميــة مــن أجــل تعزيــز تعلــم طلبتــك 
إلــى أقصــى حــد. فــي بعــض األوقــات ســيطلب منــك تســجيل إجاباتــك عــن األســئلة أو 

األنشــطة فــي دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج.

هيكلية دعم البرنامج
ــي  ــرون ف ــن )7-12( اآلخ ــوف م ــو الصف ــارك معلم ــج سيش ــتك للبرنام ــرة دراس ــالل فت خ
مدرســتك وفــي مــدارس األونــروا التابعــة ملنطقتــك التعليميــة فــي دراســة هــذا البرنامــج 
ــة البرنامــج  ــة فــي هيكلي ــا جلســات دعــم منظمــة متضمن ــذي ســيوفر لكــم جميًع ال
كــي تســاعدك أنــت وجميــع املعلمــني فــي مدرســتك علــى دراســة البرنامــج واســتكمال 
ــر  ــك ومدي ــه بنجــاح، ويتوفــر هــذا الدعــم لــك مــن خــالل مــواد البرنامــج وزمالئ متطلبات

ــك.  ــوي املشــرف علي مدرســتك واخملتــص الترب

 
الدعم املقدم من قبل زمالئك امللتحقني بالبرنامج  ذو فائدة عظيمة لك.
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فيمــا يلــي رســم بيانــي يظهــر منــوذج الدعــم الــذي يحصــل عليــه املعلمــون وتسلســله 
خــالل البرنامــج.

منوذج الدعم الذي يحصل عليه املعلمون وتسلسله خالل البرنامج.

 الدعم داخل املدرسة
ــة  أول أشــكال الدعــم املتوفــر لــك خــالل دراســتك للبرنامــج،  تشــكل اجملمعــات التدريبي
حيــث تســاعدك علــى معرفــة واستكشــاف أحــدث األســاليب واالســتراتيجيات التربويــة 
حــول التعليــم والتعلــم املتوفــرة حــول العالــم والتــي ثبــت أنهــا تؤثــر بشــكل ملحــوظ 
ــار بعــض األنشــطة  ــك اجملمعــات اختب ــب من ــة وإجنازاتهــم. كمــا تطل ــم الطلب ــى تعل عل
واألســاليب داخــل الغرفــة الصفيــة، والتأمــل فــي جتاربــك اخلاصــة، والتأمــل فــي األســئلة 
التــي تثيــر تفكيــرك حــول املمارســات الصفيــة. كمــا توفــر لــك أيًضــا بعــض اإلجابــات على 
األســئلة املطروحــة التــي ال تتعلــق بالصــواب واخلطــأ، فالكثيــر مــن األســئلة املوجــودة فــي 
ــة عليهــا بعــدة  ــة التفاعليــة، وبالتالــي ميكــن اإلجاب ــدور حــول األســاليب التربوي النــص ت

طــرق.

تركــز كل وحــدة علــى جانــب معــني مــن التعليــم فــي تخصصــات محــددة ، مثــاًل كيــف 
ــة، أو  ــك الصفي ــم غرفت ــة لتنظي ــق اخملتلف ــه، أو الطرائ ــل وج ــى أفض ــب عل ــم الطال يتعل

ــة. ــدى الطلب ــم ل ــز التعل ــى تعزي ــع الوحــدات تركــز عل ــم، إال أن جمي ــى دورك كمعل عل
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يساهم تنظيم الغرفة الصفية اجليد في تعلم فعال للطلبة.

دعم الزمالء
بينمــا تــدرس مــواد البرنامج بشــكل فــردي، يــدرس جميــع معلمــي التخصصات األساســية 
فــي املدرســة مــن الصــف )7-12( أيًضــا نفــس املــواد، ممــا يتيــح الفرصــة لتبــادل اخلبــرات 
فيمــا بينكــم والتعلــم بعضكــم مــن بعــض، ســوف يكــون مهًمــا أيًضــا تبــادل اخلبــرات مع 
املعلمــني اآلخريــن مــن نفــس التخصــص واحلديــث مــع اخريــن مــن التخصصــات االخــرى 
وذلــك ألن مبــادئ التعلــم النشــط واملمارســات الصفيــة ذات اجلــودة العاليــة شــائعة فــي 

جميــع التخصصــات. 

مــن خــالل مشــاركة جناحاتكــم والطرائــق واألســاليب التــي جربتموهــا ولــم تــالِق النجــاح 
ــاح  ــث إن النج ــا حي ــوا مًع ــك أن تتعلم ــك وزمالئ ــة، ميكن ــرف الصفي ــي الغ ــا ف ــع له املتوق
ــن  ــرات ، ك ــادل اخلب ــادراً وتب ــن مب ــٍز .ك ــي ومج ــاح حقيق ــو جن ــن ه ــاركه اآلخري ــذي تش ال

ــا. ــا حتتاجه ــاعدة عندم ــب املس ــاً واطل منفتح

دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج
دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج هــو عبــارة عــن دفتــر يوميــات شــخصي لــك تــدون فيــه 
ــر  ــج تطوي ــتك لبرنام ــاء دراس ــا أثن ــك ونفذته ــّرت ب ــي م ــازات الت ــال واإلجن ــداث واألعم األح
املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(  والتغيــرات التــي 
طــرأت علــى ممارســاتك الصفيــة وعلــى طلبتــك، وســيطلب منــك خــالل البرنامــج تدويــن 
املالحظــات فــي هــذا الدفتــر كدليــل علــى إجنازاتــك، ولكــن األهــم أنــه يعتبــر املســاحة التــي 
حتتفــظ فيهــا بآرائــك وتأمالتــك عــن األفــكار واملفاهيــم املطروحــة فــي الوحــدات، كمــا ميكــن 
أيًضــا أن يكــون املســاحة التــي تســجل فيهــا مالحظــات الطلبــة وتعليقاتهــم حــول بعــض 

األنشــطة التــي نفذتهــا معهــم لتوفيــر دليــل علــى جناحاتــك أو ملســاعدتك فــي تأمالتــك.
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ــل  ــيقدم كدلي ــه س ــه، إال أن ــم تقييم ــن يت ــج ل ــاص بالبرنام ــات اخل ــر املالحظ ــع أن دفت وم
علــى مشــاركتك فــي البرنامــج ويؤهلــك لنيــل شــهادة اســتكمال متطلبــات البرنامــج، 
ولكــن يبقــى الهــدف الرئيــس منــه هــو مســاعدتك علــى التفكيــر والتأمــل فــي األفــكار 

املطروحــة فــي مــواد البرنامــج.

جلسات الدعم املنفذة من قبل مدير املدرسة 
ســينفذ مديــر مدرســتك اجتماًعــا مــع جميــع معلمــي الصفــوف مــن )7-12( في مدرســتك 
لتعريفهــم بالبرنامــج )اجللســة التمهيدية/التعريفيــة(، ثــم ينفــذ بعــد ذلــك جلســتي دعم 
وذلــك لتوســيع نطــاق فهــم املعلمــني للمفاهيــم واملمارســات األساســية فــي اجملمعــات 
ــف أو  ــي منتص ــة ف ــذ كل جلس ــث تنف ــادس. حي ــس والس ــي واخلام ــة األول والثان التدريبي
نهايــة املــدة احملــددة لدراســة كل مجمعــني تدريبيــني، وســتتيح لــك هــذه اجللســات فرصــة 

تبــادل األفــكار وطــرح األســئلة ومناقشــة أي قضايــا.

 وكــي تتمكــن مــن االســتفادة منهــا ألقصــى حــد، عليــك االســتعداد والتحضير قبــل حضور 
جلســات الدعــم وقــراءة اجملمعــني التدريبيــني واختبــار بعض األنشــطة الــواردة فيهمــا وتدوين 
مالحظاتــك وأســئلتك وأفــكارك التــي تــود مناقشــتها فــي اجللســة التــي سيشــرف عليهــا 

مديــر مدرســتك وتوجيههــا ودعــم األشــخاص الذيــن لديهــم مخــاوف خاصة.

جلسات الدعم املنفذة من قبل اخملتص التربوي 
يوفــر لــك اخملتــص التربــوي الدعــم الــذي حتتاجــه خــالل دراســتك للبرنامــج، حيــث ســيقوم 
بتنفيــذ جلســة الدعــم الثانيــة واملرتبطــة باجملمعــني التدريبيــني الثالــث والرابــع وســيتم 
الترتيــب لهــا علــى مســتوى املنطقــة التعليميــة. وكمــا هــو احلــال فــي جلســات الدعــم 
التــي ينفذهــا مديــر املدرســة، عليــك االســتعداد لهــا قبــل حضورهــا حتــى تتمكــن مــن 

االســتفادة منهــا إلــى أقصــى حــد.

 
لتحقيق أقصى فائدة مرجوة من جلسات الدعم، عليك اإلعداد لها واملشاركة في أنشطتها.
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املشاهدة الصفية
ــة ممارســات  ــى مراقب ــة عــام )2014( إل ــة للممارســات الصفي ــروا املرجعي هدفــت دراســة األون
التعليــم والتعلــم لـــ 361 حصــة صفيــة فــي 56 مدرســة فــي مياديــن العمليــات اخلمســة. 
أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة حاجــة معلمــي املرحلــة اإلبتدائيــة لتوســيع مخزونهــم التربوي 
ليشــمل »حــوارًا ونقاًشــا ذوَْي جــودة عاليــة فــي الغرفــة الصفيــة، وأنشــطة فرديــة وجماعيــة 
يشــارك فيهــا الطلبــة بفاعليــة ونشــاط مــن خــالل طــرح األســئلة ومشــاركة األفــكار مــع 
ــكيل  ــة بتش ــت الدراس ــة، أوص ــات احلالي ــر املمارس ــل تغيي ــن أج ــم«. م ــم ومعلميه زمالئه
مجتمعــات تعلــم مــن املعلمــني داخــل املدرســة وخارجهــا يقــدم لهــا دعــم مــن خبــرات تربوية 
ويتــم متابعتهــا داخــل الغرفــة الصفيــة بشــكل منظــم. هنــا تظهــر احلاجــة امللحــة لبرنامج 

تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )12-7(.

تهــدف املشــاهدة الصفيــة إلــى مســاعدتك علــى فهــم ممارســاتك التعليميــة والتأمــل فــي 
كيفيــة تنفيــذك لبعــض أفــكار وممارســات البرنامــج األساســية، يتــم تنفيــذ مشــاهدتني 
ــة،  ــدء بهــذه العملي ــل الب ــوي، ولكــن قب ــر املدرســة واخملتــص الترب ــل مدي ــني مــن قب صفيت
عليــك االتفــاق مــع املشــاهد علــى اجلوانــب التــي تريــد منــه التركيــز عليهــا بشــكل خــاص 
أثنــاء مشــاهدته الصفيــة علــى أن ترتبــط هــذه اجلوانــب بالوحــدة أو اجملمــع التدريبــي الــذي 

تدرســه فــي ذلــك الوقــت.

قــد تكــون عمليــة املشــاهدة الصفيــة جتربــة جديــدة بالنســبة لــك، ولكــن عليــك أن تعلــم 
أن هــذه العمليــة تهــدف إلــى مســاعدتك علــى التأمــل فــي ممارســاتك الصفيــة، وقد تشــعر 
باالرتبــاك فــي بدايــة األمــر ولكــن حــاول أن تنســى وجــود املشــاهد فــي صفــك والتركيــز على 

طريقتــك فــي التعليــم وأثرهــا علــى مشــاركة الطلبــة وتعلمهــم أثنــاء احلصــة. 

تساعدك املشاهدة الصفية على الـتأمل في ممارساتك التعليمية.
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يعــرف ُمشــاِهُدك أن الغــرف الصفيــة مــن األماكــن املعقــدة ومــا قــد يصلــح تنفيــذه فــي 
إحــدى الغــرف والســياقات، قــد ال يصلــح فــي غــرف وســياقات أخــرى، ولذلــك يجــب أن تكــون 
ــذي  ــياق ال ــك وللس ــة ل ــة مالئم ــة ومناقش ــة راجع ــة بتغذي ــة مصحوب ــاهدة الصفي املش
تعمــل فيــه، وتذّكــر أن دور املشــاِهد هــو تقــدمي الدعــم لــك وليــس التفتيــش عليــك، وأنــه هنا 
مبثابــة صديــق ناقــد، بعبــارة أخــرى، هــو يشــاهدك ويقــدم لــك مالحظاتــه ثــم يطلــب منــك 
التفكيــر فــي كيفيــة حتســني أو تطويــر أســاليبك وطرائقــك التعليمية، وســيحاول املشــاِهد 
مســاعدتك علــى تأمــل واختبــار األســاليب واالســتراتيجيات التــي يجدهــا مفيــدة وقابلــة 
للتطبيــق، كمــا يجــب علــى املشــاهد أن مينحــك الوقــت للتفكيــر دون مســاعدته، واإلجابــة 
عــن أســئلته حــول رأيــك بالــدرس واألمــور التــي ميكــن أن تنفذهــا كــي تســيطر علــى تعلمك. 

وإن كنــت تعتقــد أن املُشــاِهد ال يــؤدي هــذا الــدور يجــب عليــك مناقشــة ذلــك معــه.

تأكــد أن هنــاك مســاحة كافيــة مــن الوقــت ملناقشــة الــدرس مــع املشــاهد فــي أقــرب وقت 
ــون  ــث تك ــوم املشــاهدة حي ــس ي ــي نف ــون ف ــل أن يك ــرحه. واألفض ــن ش ــك م بعــد انتهائ
األفــكار جديــدة  فــي ذاكرتــك. عليــك أن تأخــذ بنصيحــة املشــاهد إضافــة إلــى تأمالتــك 

مــن أجــل إحــداث التغييــر فــي الــدرس القــادم.  

هناك ثالث مراحل لتنفيذ املشاهدة الصفية، وكل مرحلة تؤثر على املرحلة التي تليها:

 أ. تخطيط املشاهدة الصفية مع املشاهد قبل البدء بها

اتفــق مــع املشــاِهد علــى اجلوانــب التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي املشــاهدة الصفيــة، 
ــة   ــون مرتبط ــل أن تك ــي يُفض ــب والت ــك اجلوان ــار تل ــي اختي ــادرة ف ــام املب ــذ زم ــك أخ وعلي
بالوحــدة أو باجملمــع التدريبــي الــذي تدرســه خــالل تلــك الفتــرة، كذلــك يجــب أن تكــون قــد 
حــددت وتأملــت فــي املمارســات التــي ترغــب فــي حتســينها. ناقــش مــع املشــاهد األنشــطة 
التــي قمــت باختبارهــا مؤخــرًا وشــعورك حيالهــا، فقــد ترغــب التركيز علــى نوعية األســئلة 
التــي تطرحهــا داخــل الغرفــة الصفيــة أو علــى مــدى فاعليــة تعليماتــك وتنظيمــك لعمــل 
الطلبــة ضمــن مجموعــات. وبعــد االتفــاق علــى اجلانــب املفتــرض مشــاهدته، ســوف حتتــاج 
ــي  ــاعدك ف ــي ستس ــيجمعها والت ــي س ــة الت ــة األدل ــي نوعي ــاِهد ف ــت واملش ــر أن للتفكي

حتســني ممارســاتك.  

 ب. املشاهدة الصفية الفعلية 

ــر  ــج )انظ ــاص  بالبرنام ــة اخل ــاهدة الصفي ــوذج املش ــى من ــه عل ــاِهد مالحظات ــع امُلش يض
ــل  ــة، ب ــة الصفي ــل الغرف ــمعه داخ ــراه أو يس ــا ي ــا كل م ــدّون عليه ــي(، وال ي ــق الثان امللح
يحــاول أن يــدّون التصرفــات واإلجــراءات املهمــة واملرتبطــة باجلانــب املطلــوب التركيــز عليــه 
أثنــاء املشــاهدة، فــال تشــعر بالقلــق بســبب جلــوس املشــاِهد فــي الغرفــة الصفيــة ومــن 
تدوينــه للمالحظــات، بــل رّكــز علــى شــرحك للــدرس واملهــام التــي تنفذهــا مــع طلبتــك 
ــى  ــاول أن تنس ــهاًل، ح ــس س ــر لي ــع أن األم ــد. وم ــكل جي ــم بش ــى التعل ــاعدتهم عل ملس

وجــوده فــي الصــف.
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 ج. لقاء ما بعد املشاهدة الصفية

ــا، وأن تشــعر فيــه بتمكنــك وأن  ــا بحًت ــا ومهنًي ــا ووديً ينبغــي أن يكــون هــذا اللقــاء مريًح
تقتنــع بأهميــة التغذيــة الراجعــة التــي يــزودك بهــا املشــاهد. تُظهــر األبحــاث أن مثــل هــذه 
التغذيــة الراجعــة تكــون مفيــدة فقــط إذا اســتطاع املتلقــي، أي أنــت أيهــا املعلــم ، أن يــرى 
أنهــا منتميــة وأنــه ميكــن أن يســتفيد منهــا فيمــا بعــد، حيــث يجــب علــى املشــاهد، املدير أو 
اخملتــص التربــوي، أن يتيــح لــك الوقــت للتأمــل فــي خبراتــك والتفكيــر دون مســاعدة أحد حول 

كيفيــة تطويــر وحتســني ممارســاتك التعليميــة ممــا يســهم فــي زيــادة ثقتــك فــي قدراتــك.

ــد  ــا بع ــاء م ــوي( لق ــة/اخملتص الترب ــر املدرس ــاِهد )مدي ــك املش ــص ل ــروري أن يلخ ــن الض م
ــي: ــا يل ــص م ــن امللخ ــث يتضم ــة بحي ــاهدة الصفي املش

اجلانب الذي ركز عليه أثناء املشاهدة الصفية.  •

األمور التي تعلمتها من هذه  التجربة.  •

النتاجات التعلمية )للمعلم( من جلسة ما بعد املشاهدة الصفية.  •

اإلجراءات املتفق عليها واخلطوات املستقبلية.  •

 

تكون التغذية الراجعة ذات فائدة إذا أدرك املتلقي أهميتها  ومدى ارتباطها بعمله.

ــوذج  ــى من ــة عل ــة املدون ــاط الرئيس ــذه النق ــن ه ــا ع ــاهد ملخًص ــب املش ــب أن يكت يج
املشــاهدة الصفيــة اخلــاص بالبرنامــج لتضمينهــا فــي ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو اخلــاص 
بــك، فــكل معلــم يحتــاج إلــى وضــع منوذجــني مــن منــاذج املشــاهدة الصفيــة فــي ملــف 

ــوي.  ــص الترب ــن اخملت ــر م ــة واآلخ ــر املدرس ــن مدي ــا م ــو، أحدهم ــازات/ البورتفولي اإلجن

تقييم البرنامج
ال يخضــع هــذا البرنامــج للتقييــم التقليــدي بعالمــات ولكــن يتطلــب منــك جتهيــز أدلــة 
ــتكمال  ــهادة اس ــى ش ــول عل ــل احلص ــن أج ــج م ــي البرنام ــة ف ــاركتك الفاعل ــن مش ع
متطلبــات البرنامــج التــي ســتمنح لــك عنــد تســليم ملــف إجنازاتــك/ البورتفوليــو ودفتــر 
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املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج. وســيقوم مديــر مدرســتك واخملتــص التربــوي مبراجعــة هــذا 
امللــف ثــم تقــدمي التوصيــة بحصولــك علــى شــهادة اســتكمال متطلبــات البرنامــج.

األنشــطة املقترحــة والتــي ســتقوم بتنفيذهــا فــي كل مجمــع تدريبــي مت اختيارهــا بســبب 
ارتباطهــا باملمارســات واألســاليب األساســية التــي لهــا أثــر مباشــر علــى حتصيــل الطلبــة. 
ــذ أو  ــط والتنفي ــام بالتخطي ــك القي ــب من ــا وتطل ــي طبيعته ــة ف ــطة عملي ــذه األنش ه

التأمــل املرتبــط مباشــرة بالطلبــة والغــرف الصفيــة. 

مــن أجــل ضمــان رســوخ ممارســات البرنامــج، عليــك االنخــراط فــي التعلــم املهنــي، وفــي 
ــر  ــى بعــد اســتكمال البرنامــج. تعتب ــك حت ــدة مــع زمالئ ــم املمارســات اجلي ــادل وتعمي تب
متابعــة تقــدم املعلمــني الذيــن أنهــوا البرنامــج أمــرا أساســًيا حيــث إن اســتكمال البرنامج 

مرتبــط فــي نتاجــات تقييمــك فــي نظــام تقييــم أداء العاملــني فــي األونــروا. 

فكرة عامة عن التقييم
يلخــص اجلــدول التالــي متطلبــات تقييــم املعلمــني مبــا فــي ذلــك املتطلبــات املتضمنــة فــي 

ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو ودفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامج.

تفصيلعنصر التقييمالرقم

 سبعة أنشطة تعلم1.
نشاط واحد من اجملمع التدريبي )6،5،3،2،1( 

ونشاطان من اجملمع التدريبي 4 )مناذج األنشطة 
متوفرة في ملف اإلجنازات/البورتفوليو(

.2
اثنتا عشرة خطة درسية ومناذج 

التأمالت فيها

خطة درسية واحدة على األقل لكل مجمع 
تدريبي يتم اختيارها حسب رغبة املعلم. )مناذج 
تأمل اخلطة الدرسية متوفرة في ملف اإلجنازات/

البورتفوليو(

مالحظات املعلم حول البرنامج، أفكار وتأمالتدفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج3.

حضور جميع جلسات الدعم الثالتةاملشاركة في 3 جلسات دعم4.

.5
مشاهدتان صفيتان من مدير 

املدرسة واخملتص التربوي

مشاهدتان  صفيتان على األقل يتم تنفيذهما 
من قبل مدير املدرسة واخملتص التربوي )منوذج 

املشاهده الصفية في ملحق رقم 2(

.6
املشاركة في جلستي مناقشة 

للتقييم
يتم تنفيذهما في منتصف وفي نهاية 

البرنامج  بني املعلمني ومدير املدرسة

التقييم اخلتامي ألداء املعلمني7.

يناقش مدير املدرسة واخملتص التربوي استكمال 
البرنامج واستالم جميع املتطلبات من املعلم 

)ملف اإلجنازات/البورتفوليو، أنشطة التعلم 
واخلطط الدرسية ودفتر املالحظات وجلسات 

الدعم وجلسات التقييم(
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ملف اإلجنازات/البورتفوليو
أحــد عناصــر احلقيبــة التــي تســتلمها فــي بدايــة البرنامــج ويحتــوي علــى تفاصيــل حــول 
ــازات/ ــف اإلجن ــليم مل ــك تس ــج. علي ــتك للبرنام ــاء دراس ــه أثن ــك تضمين ــب علي ــا يج م

ــد  ــم لتحدي ــة التقيي ــة البرنامــج كجــزء مــن عملي ــر املدرســة فــي نهاي ــو ملدي البورتفولي
ــاد لــك.  ــم  يُع مــدى اســتحقاقك لشــهادة اســتكمال برنامــج، ومــن ث

ــك/ ــف إجنازات ــي مل ــا ف ــج وتوثيقه ــتك للبرنام ــالل دراس ــه خ ــا اجنزت ــة مم ــتختار عين س
ــي:  ــو، كالتال البورتفولي

ســبعة أنشــطة تعلــم: نشــاط واحــد مــن كل مجمــع تدريبــي ونشــاطني مــن اجملمــع   •
التدريبــي الرابــع. بعــد إكمــال كل مجمــع تدريبــي تقــوم بتوثيــق نشــاط واحد باســثناء 
ــي  ــع التدريب ــه اجملم ــاطني ألن ــة نش ــك كتاب ــب علي ــث يج ــع حي ــي الراب ــع التدريب اجملم
الــذي يعالــج قضايــا تعليــم وتعلــم فــي تخصصــك تشــمل أفضــل املمارســات فــي 
ــطة  ــوي األنش ــب أن حتت ــوم. يج ــات والعل ــة والرياضي ــة اإلجنليزي ــة واللغ ــة العربي اللغ
ــم  ــة التعلي ــى عملي ــة وعل ــى الطلب ــا عل ــي أثره ــل ف ــم وتأم ــى تقيي ــبعة عل الس
والتعلــم اخلاصــة بــك. وهــذا يشــمل الكيفيــة التــي يؤثــر فيهــا تعلمــك فــي طريقــة 
عملــك وتخطيطــك فــي املســتقبل. الســتكمال هــذا املتطلــب عليــك مــلء ســبعة 
منــاذج للتأمــل كل واحــد منهــا مرتبــط بنشــاط مــن األنشــطة التــي نفذتهــا. وضــرورة 

وضــع عينــات مــن أعمــال الطلبــة أو آرائهــم كدليــل علــى التعلــم. 

ــازات/ ــف اإلجن ــي مل ــق ف ــة للتوثي ــم املقترح ــطة التعل ــة بأنش ــاد قائم ــك إيج ميكن
ــي  ــطة ف ــع األنش ــذ جمي ــك أن تنف ــب من ــج يتطل ــأن البرنام ــا ب ــو، علًم البورتفولي

اجملمعــات التدريبيــة الســتة. 

ــم  ــتراتيجيات التعلي ــة باس ــا: مرتبط ــاذج تأمله ــية ومن ــة درس ــرة خط ــي عش اثنت  •
والتعلــم ومبحتــوى اجملمعــات التدريبيــة. عليــك اختيــار ممارســات أساســية مــن 
ــلء  ــوم مب ــم تق ــدروس، ث ــذك لل ــك وتنفي ــي تخطيط ــر ف ــي تظه ــع تدريب كل مجم
ــذه  ــي ه ــر ف ــب أن يظه ــو. يج ــف اإلجنازات/البورتفولي ــي مل ــودة ف ــل املوج ــاذج التأم من
اخلطــط كيــف قمــت بدمــج عناصــر برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة 
ــتراتيجات  ــة اس ــل جترب ــدروس مث ــي ال ــن )7-12( ف ــوف م ــي الصف ــص ملعلم املتخص
واقتراحــات وأفــكار مذكــورة فــي اجملمعــات التدريبيــة، وقــد تســتند إلــى فكــرة موجــودة 
فــي دراســة حالــة وتقــوم بتجربتهــا فــي الغرفــة الصفيــة. تعتبــر هــذه اخلطــط جــزًءا 
مــن العناصــر التــي تســلمها لتقييــم مشــاركتك الفاعلــة فــي البرنامــج. عندمــا متــأل 
منــاذج اخلطــط الدرســية يجــب أن تركــز علــى نشــاط أو دراســة حالــة أو اســتراتيجية أو 
كلهــا مًعــا موضًحــا كيــف ترتبــط هــذه مبــا تعلمتــه خــالل البرنامــج، وكيــف انعكــس 

ــم الطلبــة فــي ذلــك املوضــوع.  تطبيقهــا علــى تعّل
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أدلة ذات جودة عالية
يجــب عليــك أن جتمــع أدلــة ذات جــودة عاليــة علــى ممارســاتك التعليميــة واخملرجــات وعمــل 
ــار  ــي إظه ــة ف ــة مهم ــذه األدل ــر ه ــث تعتب ــج حي ــذك للبرنام ــرة تنفي ــالل فت ــة خ الطلب
التغييــر والتقــدم فــي ممارســاتك التعليميــة، كمــا تظهــر اســتكمال األنشــطة الســبعة 
واالثنتــي عشــرة خطــة والتأمــالت املطلوبــة. تشــمل األدلــة التــي ســتقوم بجمعهــا علــى:

عينة من أعمال الطلبة، أوراق العمل ، الكتابات، الواجبات،...الخ.  •

سلسة من أعمال الطلبة تظهر التقدم في مهارة ما أو موضوع محدد.  •

آراء الطلبة في درس معني.   •

ــاهدة  ــام مبش ــد أن ق ــة بع ــك الصفي ــاطاتك أو مخرجات ــي نش ــك  ف ــل ل ــالت زمي تأم  •
ــك.  صف

خطــة درســية حتتــوي علــى تأمالتــك بعــد شــرح الــدرس )كيــف ســار الــدرس؟ كيــف   •
ــا فــي املســتقبل؟(. ميكــن أن يكــون مختلًف

محضر اجتماع أو لقاء مع الزمالء حول موضوع أو طالب.  •

مقطع فيديو قصير لك وأنت تنفذ أحد األنشطة أو االستراتيجيات.    •

يجــب أن تكــون األدلــة مرتبطــة بوضــوح باملمارســات واألفــكار األساســية فــي البرنامــج. 
ــع  ــية واجملم ــدة الدراس ــا بالوح ــب ارتباطه ــة حس ــف األدل ــوم بتصني ــم أن تق ــن امله م
التدريبــي واملمارســة التعليميــة احملــددة حتــى تكــون واضحــة. يجــب أن تكــون قــادرًا علــى 
التحــدث عــن كيفيــة ارتبــاط هــذه األدلــة بالتغييــر وبالتعلــم الــذي حصــل فــي ممارســاتك 
ــة  ــة ألنهــا تظهــر بعــض الشــيء عــن ممارســاتك التعليمي ــة. يجــب جمــع األدل التعليمي
التعلميــة ســواء كانــت ذات عالقــة بتعلمــك أو تامالتــك أو تقــدم طلبتــك نتيجــة للجهــود 

التــي بذلتهــا. 

اخلالصة

ــوف  ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــكل برنام يش
ــروا،  ــي األون ــي ف ــام التعليم ــالح النظ ــتراتيجية إص ــي اس ــًيا ف ــورًا أساس ــن )7-12( مح م
ويهــدف إلــى حتــدي األفــكار الســائدة حاليــاً حــول أدوار ومســؤوليات معلمــي اللغــة العربية 
ــم  ــق إمكاناته ــن حتقي ــة م ــني الطلب ــي متك ــوم ف ــات والعل ــة والرياضي ــة اإلجنليزي واللغ
الكاملــة واحلصــول علــى فــرص عمــل مجديــة واملشــاركة كأعضــاء فاعلــني ومفيديــن فــي 
اجملتمــع. ويتمثــل دورك هنــا  كمعلــم فــي أن تتقبــل األفــكار اجلديــدة وتزيــد ثقتــك بنفســك 
ــة  ــة الصفي ــل الغرف ــل داخ ــي العم ــدة ف ــرق جدي ــة ط ــالل جترب ــن خ ــك م ــرك لذات وتقدي
وتســتمر بتطويــر مهاراتــك. إن األثــر النــاجت عــن اختبــار طــرق مختلفــة لتدريــس تخصصــك، 
والتغييــرات فــي اجتاهــات الطلبــة نحــو التعلــم و املدرســة هــو احلافــز بــكل مــا فــي هــذه 
الكلمــة مــن معنــى، فــإذا اعتبــر التطــور املهنــي املســتمر جــزءاً مــن صفــات املعلــم اجليــد، 

فحتًمــا ســتكون النتائــج مفيــدة ومجزيــة للطلبــة بشــكل أكبــر. 
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التوجيهات الخاصة ببرنامج تطوير المعلمين القائم على 
المدرسة المتخصص لمعلمي الصفوف من )12-7(

1. مقدمة عن البرنامج

يعتبــر برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة ركًنــا رئيًســا مــن أركان اســتراتيجية 
األونــروا إلصــالح التعليــم )2011-2015(. يركــز برنامــج تطويــر املعلــم املهنــي املســتمر القائم 
علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6( علــى تعزيــز التعلــم جلميــع الطلبة، 
حيــث صمــم البرنامــج ليتــم تنفيــذه فــي الســياق الــذي يعمــل فيــه املعلمــون، املدرســة 
والغرفــة الصفيــة. ميّكــن البرنامــج املعلمــني مــن العمــل فــي مجتمــع املمارســة املهنيــة 
ــة  ــراء مــن خــارج املدرســة. يعمــل هــذا اجملتمــع علــى تقوي املكــون مــن زمالئهــم ومــن خب

نظــام الدعــم املهنــي للمعلمــني. 

اســتجابة لألثــر اإليجابــي الــذي تركــه برنامــج تطويــر املعلــم املهنــي املســتمر القائــم علــى 
ــر  ــة، مت تطوي ــات التعليمي ــى املمارس ــن )1-6( عل ــوف م ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص املدرس
برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )12-7(، 
والــذي يعكــس نفــس املبــادئ  واملناحــي إال أنــه يســتهدف معلمــي الصفــوف مــن )7-12( فــي 
التخصصــات األساســية: اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات والعلوم. مــن هنا فإنه 
يســتند فــي محتــواه علــى برنامــج التطوير املهنــي املســتمر القائم علــى املدرســة املتخصص 
ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6( مــع التركيــز علــى دعــم تعلم الطلبــة فــي التخصصــات األربعة. 

يطلــب البرنامــج مــن معلمــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة  والرياضيــات والعلــوم أن 
يتأملــوا فــي خبراتهــم وأن يتفاعلــوا مــع األفــكار اجلديدة فــي التعليــم والتعلــم وأن يخططوا 

لهــا وينفذوهــا فــي غرفهــم الصفيــة ومدارســهم. 

ــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي  ــم عل ــر املعلمــني القائ إن األهــداف احملــددة لبرنامــج تطوي
ــي:  ــن )7-12( ه ــوف م الصف

ــة  ــة واللغ ــة العربي ــي اللغ ــة ملعلم ــة واملهني ــات التعليمي ــني املمارس ــر وحتس تطوي  •
ــاون.  ــل والتع ــالل التأم ــن خ ــن )7-12( م ــوف م ــوم للصف ــات والعل ــة والرياضي اإلجنليزي

ــراءة  ــم الق ــي تعلي ــهم ف ــي تس ــة الت ــتراتيجيات التعليمي ــن االس ــزون م ــاء مخ بن  •
والكتابــة واملهــارات الرياضيــة واحلســابية بطريقــة فاعلــة فــي التخصصات األساســية 

األربعــة. 

ــة  ــات الصفي ــي البيئ ــة ف ــة الفاعل ــاليب التربوي ــني لألس ــف املعلم ــان توظي •  ضم
التعليميــة احملفــزة علــى التفاعــل.

ــول  ــزة ح ــم املتمرك ــتراتيجيات التقيي ــن اس ــة م ــة متنوع ــف مجموع ــز توظي تعزي  •
ــي. ــي واخلتام ــم البنائ ــي التقيي ــك مناح ــي ذل ــا ف ــم مب املتعل

إيجــاد فهــم ألجنــدة »املنحــى اجلامــع« املعاصــرة وتطويــر ممارســات صفيــة ومدرســية   •
لتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة للطلبــة.
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ضمــان أنَّ معلمــي األونــروا يدركــون متاًمــا أهميــة تنفيــذ اســتراتيجيات النخــراط أوليــاء   •

األمــور فــي رفــع مســتوى حتصيــل الطلبــة.  

2. هيكلية البرنامج

هنــاك 24 وحــدة دراســية فــي 6 مجمعــات تدريبيــة  لــكل تخصــص مبنيــة علــى أســاس 
التعلــم املتنــوع، ســيقوم املعلمــون بدراســتها علــى وتيرتهــا، إذ مــن املتوقــع أن حتتــاج كل 
وحــدة دراســية مــن أســبوع إلــى 10 أيــام الســتكمالها، الوحــدة املزدوجــة )انظــر في األســفل( 
ســوف حتتــاج إلــى اســبوعني. فيمــا يلــي فكــرة عامــة عــن اجملمعــات التدريبيــة والوحــدات 

الدراســية فــي كل مجمــع تدريبــي: 

اجملمع التدريبي األول: تطوير أساليب نشطة للتعليم والتعلم

• تطوير مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم والتعلم النشط

• استثمار البيئة احمللية مصدرًا من مصادر التعلم النشط

• البيئة الصفية املتمحورة حول الطالب واحملفزة تربويًا

• معرفة املعلم املهنية ومفاهيمه ومهاراته

اجملمع التدريبي الثاني: ممارسات التعلم املرتكزة على الغرفة الصفية

• التوقعات كعامل رئيس في عمليتي التعليم والتعلم الفّعال

ــر الصفــوف النشــطة واســتراتيجيات العمــل  ــم ناجحــة: تطوي ــاء مجتمعــات تعل • بن
فــي مجموعــات )وحــدة مزدوجــة(

• االحتفاء بنجاح التعلم

اجملمع التدريبي الثالث: التقييم لتعلم ذي جودة

• استراتيجيات تطوير ممارسات التقييم املتمركزة حول الطالب

• أساليب طرح األسئلة لتعزيز ممارسة التقييم البنائي لتعلم الطلبة )وحدة مزدوجة(

• مراقبة ورصد التقدم في تعلم الطلبة

اجملمع التدريبي الرابع: مجمع تدريبي لكل تخصص حسب اآلتي:

اللغة العربية: قضايا في تعليم اللغة العربية وتعلمها 

• القراءة: تطوير مفهومها، واستراتيجيات تدريسها

• استراتيجيات تدريس مفاهيم الصرف والنحو

• استراتيجيات تعليم وتعلم التعبير الوظيفي واإلبداعي

• مهارات التحليل والتذوق األدبي
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اللغة اإلجنليزية: قضايا في تعليم  اللغة اإلجنليزية وتعلمها 

تطوير مهارات االستماع  •

تطوير مهارات القراءة  •

تشجيع استخدام اللغة احملكية بطالقة  •

تطوير مهارات التعبير الكتابي  •

الرياضيات: قضايا في تعليم الرياضيات وتعلمها

تعليم طبيعة الرياضيات ضمن إطار عمل األونروا لتحليل وتطبيق جودة املناهج  •

تطوير مهارات االستكشاف والتفكير الرياضي  •

تطوير مهارات التفكير االستقصائي في الرياضيات  •

املهارات املشتركة بني املناهج في دراسة الرياضيات  •

العلوم: قضايا في تعليم العلوم وتعلمها

تعليم طبيعة العلوم ضمن إطار عمل األونروا لتحليل وتطبيق جودة املناهج  •

األنشطة العملية في تعليم العلوم  )وحدة مزدوجة(    •

املهارات املشتركة بني املناهج في دراسة العلوم  •

اجملمع التدريبي اخلامس: املنحى اجلامع للتعليم والتعلم

•  الصفوف واملدارس اجلامعة  

•   حتديد االحتياجات املتنوعة للمتعلمني

•   استراتيجيات داعمة للتعليم والتعلم

•   التخطيط للتعليم اجلامع  

اجملمع التدريبي السادس: تفعيل دور أولياء األمور في عملية االرتقاء باجنازات الطلبة

•   االستراتيجيات الالزمة لتفعيل دور أولياء األمور في العملية التعلمية

•   ترسيخ حوار تواصلي مع أولياء األمور حول إجنازات الطلبة

•   التطوير املهني واخلطوات القادمة )وحدة مزدوجة(

3. املواد التعليمية اخلاصة بالبرنامج

يعطى املعلم امللتحق بالبرنامج املواد التالية:

ستة مجمعات تدريبية   •

دليل املعلم  •

ملف اإلجنازات/البورتفوليو ومناذج تأمل األنشطة واخلطط الدرسية  •

دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج   •
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بالنســبة لفريــق الدعــم، ســوف يكــون ملديــر املدرســة واخملتــص التربــوي دورٌأساســٌي فــي 
تقــدمي الدعــم للمعلمــني، يعطــى كل مــن املديــر واخملتــص التربــوي حقيبــة حتتــوي علــى: 

دليل املدير/اخملتص التربوي  •

قرص مدمج و منوذج البرنامج  •

ــع  ــة جمي ــر املدرس ــص ، مدي ــات التخص ــوي مجمع ــص الترب ــة )اخملت ــات تدريبي مجمع  •
ــات( التخصص

مواد جلسات الدعم  •

4.  تنفيذ البرنامج

ــة  ــدأ املرحل ــني، تب ــى مرحلت ــيقدم عل ــهر وس ــعة أش ــن تس ــر م ــج ألكث ــد البرنام ميت أ .  
ــة  ــة الثاني ــا املرحل ــى(، أم ــة األول ــية 2015-2016 )اجملموع ــنة الدراس ــي الس ــى ف األول

ــة(.  ــة الثاني ــول 2016 )اجملموع ــهر أيل ــي ش ــتبدأ ف س

ب .  مــن املهــم أن يتــم تنفيــذ البرنامــج علــى مســتوى املنطقــة اجلغرافيــة ألن البرنامــج 
ــم  ــام الدع ــز نظ ــى تعزي ــا إل ــدف أيض ــل يه ــني ب ــب املعلم ــى تدري ــط إل ــدف فق ال يه
املهنــي. لذلــك مــن املهــم أن يتــم تنفيــذه علــى مســتوى املنطقــة التعليميــة وليــس 
علــى مســتوى املدرســة. وبهــذه الطريقــة ينخــرط جميــع معلمــي الصفــوف مــن )7-

12( وفريــق دعــم العاملــني ضمــن منطقــة تعليميــة  واحــدة فــي البرنامــج فــي الوقــت 
ذاتــه، ممــا يوطــد أثــر البرنامــج ويعــزز فاعليتــه. 

5.  الفئة املستهدفة

ــة  ــة العربي ــات اللغ ــن )7-12( لتخصص ــوف م ــي الصف ــج معلم ــتهدف البرنام يس أ . 
ــنوات  ــم وس ــن مؤهالته ــر ع ــض النظ ــوم بغ ــات والعل ــة والرياضي ــة اإلجنليزي واللغ
ــؤدي  خدمتهــم، فقــد صمــم البرنامــج بطريقــة يســتفيد منهــا جميــع املعلمــني وت
ــي التعيــني، كمــا أن  ــرة أم حديث ــوا يتمتعــون باخلب ــا ســواء أكان ــى تطويرهــم مهنًي إل

ــرة. ــل خب ــم األق ــم زمالئه ــى دع ــرة عل ــني ذوي اخلب ــجع املعلم ــج يش البرنام

ميكــن ملعلمــي التخصصــات األخــرى مثــل الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية  ب . 
ــم  ــي املســتمر للمعل ــر املهن واحلاســوب واالقتصــاد أن يشــاركوا فــي برنامــج  التطوي
القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6( أو ميكنهــم أن يختــاروا 
التخصــص األقــرب لتخصصهــم مــن برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة 
املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(، فعلــى ســبيل املثــال ميكــن ملعلمــي اللغــة 

الفرنســية اختيــار اللغــة العربيــة أو اللغــة اإلجنليزيــة واملشــاركة فــي البرنامــج. 

يتــم تشــجيع املعلمــني الذيــن أنهــوا برنامــج التطويــر املهنــي املســتمر للمعلــم القائم  ج. 
ــي برنامــج  ــى االلتحــاق ف ــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )1-6( عل عل
تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12( ولكن 
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ميكنهــم أن يؤجلــوا مشــاركتهم إلــى الســنة القادمــة حســب الطلــب. إن مشــاركتهم 
هــذه تتيــح لهــم اكتســاب مهــارات وأســاليب تربويــة ذات عالقــة بتخصصاتهــم التــي 
يدرســونها، كمــا ميكنهــم إنعــاش وتعزيــز ممارســاتهم احلاليــة والتعــاون مــع معلمــني 
آخريــن وإنشــاء مجتمعــات ممارســة مهنيــة. إضافــة إلــى ذلــك توفــر جلســات الدعــم 
للمعلمــني مزيــًدا مــن املصــادر والدعــم. إن املشــاركة فــي هــذا البرنامــج تعتبر أساســية 
ــة  ــى تلبي ــل عل ــن )7-12( وتعم ــوف م ــة للصف ــات التعليمي ــز املمارس ــل تعزي ــن أج م

احتياجــات الطلبــة التعلميــة فــي هــذه الصفــوف العليــا. 

ــدارس  ــي م ــدالء ف ــني أو الب ــة أو املتطوع ــني باملياوم ــني العامل ــجيع املعلم ــم تش يت د. 
ــج. ــذا البرنام ــي ه ــاركة ف ــى املش ــروا عل األون

هـ. ميكــن للمعلمــني حديثــي التعيــني املشــاركة فــي البرنامــج شــريطة توافــر املعرفــة 
ــر مــن البرنامــج،  ــالزم لالنتفــاع أكث ــة واملهــارات األساســية والدعــم الفنــي ال التربوي
بعبــارة أخــرى أن يكونــوا قــد أنهــوا الســنة التدريبيــة األولــى مــن دورة التأهيــل التربــوي 

)EP( أو تخرجــوا منهــا. 

6. تعليمات املشاركة في البرنامج

ــل  ــاالت التأجي ــه وح ــدى تقدم ــج وم ــي البرنام ــم ف ــاركة املعل ــق مش ــس وتوث تنعك أ . 
ــذا  ــي  e-PER( ألن ه ــم اإللكترون ــنوي )التقيي ــه الس ــم أدائ ــر تقيي ــي تقري ــر ف والتأخي

ــم. ــي للمعل ــر املهن ــروا بالتطوي ــزام األون ــن الت ــزًءا م ــكل ج ــج يش البرنام

ــى  ــات هــذا البرنامــج بنجــاح عل ــن اســتكملوا متطلب ــع املعلمــني الذي يحصــل جمي ب . 
ــروا.  ــن األون ــة م ــهادة مصدق ش

ترســل نتائــج اســتكمال متطلبــات البرنامــج إلــى دائــرة املــوارد البشــرية لتحفــظ فــي  ج. 
امللــف الرســمي للمعلــم.

ــة  ــة الوظيفي ــر شــرًطا أساســًيا للترقي ــات هــذا البرنامــج يعتب إن اســتكمال متطلب د. 
ــتقبلية  ــف املس ــات التوظي وأولوي

7. هيكلية دعم البرنامج

يشــكل دعــم املعلمــني املشــاركني فــي البرنامــج  ومــن يقــدم لهــم الدعــم جــزًءا رئيًســا 
ــا لنظــام التعلــم املتنــوع، يلعــب  مــن تصميــم برنامــج التعلــم الذاتــي هــذا واملعــد وفًق
مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي دورا رئيًســا فــي تقــدمي الدعــم للمعلمــني املشــاركني فــي 
ــدة  ــي اجلدي ــر املهن ــة التطوي ــتراتيجيات وهيكلي ــع اس ــم م ــذا الدع ــط ه ــج، يرتب البرنام

ــدان.   للمي

خصائص الدعم:

ــتكمال  ــى اس ــم عل ــاعدة املعل ــج ملس ــن البرنام ــة ع ــة عام ــم حمل ــل املعل ــر دلي يوف  •
البرنامــج بنجــاح.
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يوفــر دليــل املدير/اخملتــص التربــوي فكــرة عامــة عــن البرنامــج ملســاعدة كل مــن املديــر   •
واخملتــص علــى القيــام بأدوارهــم كداعمــني للبرنامــج.

ســيتم تنفيــذ جلســة تدريبيــة حــول البرنامــج لــكل مــن مديــري املــدارس واخملتصــني   •
التربويــني قبــل بــدء تنفيــذ البرنامــج. 

ــدء  ــل الب ــني قب ــج للمعلم ــول البرنام ــة ح ــة/ متهيدي ــة تعريفي ــذ جلس ــيتم تنفي س  •
ــج. ــذ البرنام بتنفي

ــز  ــج، ترك ــني بالبرنام ــني امللتحق ــم للمعلم ــتي دع ــة جلس ــر املدرس ــينفذ مدي س  •
اجللســة األولــى علــى اجملمعــني التدريبيــني األول والثانــي، أمــا اجللســة الثانيــة فتركــز 

ــادس.  ــس والس ــني اخلام ــني التدريبي ــى اجملمع عل

ــدم  ــث يق ــص، حي ــة بالتخص ــدة مرتبط ــم واح ــة دع ــوي جلس ــص الترب ــينفذ اخملت س  •
الدعــم ملعلمــي التخصــص الواحــد مــن مــدارس مختلفــة ويتيــح لهــم فرصــة تبــادل 
األفــكار ومشــاركة اخلبــرات والتجــارب. تركــز هــذه اجللســة علــى اجملمعــني التدريبيــني 

الثالــث والرابــع. 

ســيقدم اخملتــص التربــوي الدعــم للمعلمــني أثنــاء زياراتــه للمــدارس مــن خــالل عقــد   •
نقاشــات معهــم حــول بعــض املوضوعــات املذكــورة فــي اجملمعــات التدريبيــة أو التــي مت 

تناولهــا فــي جلســات الدعــم. 

يقــوم مســاعد مديــر املدرســة فــي املــدارس الكبيــرة مبســاعدة املديــر فــي تقــدمي الدعم   •
الــالزم. جميــع املعلومــات املتعلقــة بتقــدم البرنامــج أو تأخيــره ســتنعكس علــى نظــام 

تقييــم األداء. 

ــم  ــات الدع ــول جلس ــواد ح ــل وم ــم بدلي ــق الدع ــد فري ــيتم تزوي ــابقاً، س ــر س ــا ذك كم
إلرشــادهم وتطويــر ممارســاتهم فــي املشــاهدات الصفيــة وإدارة اجللســات. إن الــدور الداعــم 
ــوي ســوف يعكــس ممارســاتهم اليوميــة  ــر واخملتــص الترب ــه كل مــن املدي ــذي ســيقوم ب ال

ــي.   ــي ســوف يســهم فــي تطويرهــم املهن وبالتال

8. إدارة ومراقبة املشاركة في البرنامج

1.8. االنسحاب من البرنامج أو إلغاء املشاركة فيه 

يستطيع املعلم في احلاالت التالية االنسحاب من البرنامج :

ــج  ــذ البرنام ــدء تنفي ــخ ب ــن تاري ــنة م ــالل س ــم خ ــع تقاعده ــني املتوق ــق للمعلم يح أ . 
ــه. ــاركة في ــدم املش ع

ــي  ــم ف ــاركة املعل ــول دون مش ــة حت ــر متوقع ــخصية غي ــروف ش ــدوث ظ ــال ح ــي ح ف ب . 
البرنامــج تُناقــش هــذه الظــروف مــع مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي ومديــر التربيــة 
والتعليــم  ومديــر وحــدة التطويــر املهنــي واملناهــج ومديــر مركــز التطويــر التربــوي ثــم 
تُرفــع إلــى رئيــس برنامــج التربيــة والتعليــم فــي امليــدان للنظــر فيهــا، إن فهــم وتلبيــة 
احتياجــات ذلــك املعلــم هــي مســؤولية كل مــن مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي ومديــر 
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التربيــة والتعليــم ومديــر وحــدة التطويــر املهنــي واملناهــج ومدير مركــز التطويــر التربوي 
)اطلــع علــى البنــد 3.8 حــاالت التأجيــل والتأخيــر فــي هــذه الوثيقــة(.

ال يســمح للمعلــم املفصــول مــن اخلدمــة فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ البرنامــج االســتمرار  ج. 
فــي البرنامــج.

2.8. حاالت الغياب

يعتمــد برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف  أ.  
ــالث  ــم ث ــر املعل ــك يحض ــى ذل ــة إل ــي، إضاف ــم الذات ــوم التعل ــى مفه ــن )7-12( عل م
جلســات مباشــرة رســمية ) إلــى جانــب اجللســة التمهيديــة التــي تعقــد قبــل البــدء 

بتنفيــذ البرنامــج فــي املدرســة (، أي كمــا يلــي: 

جلستي دعم ينفذهما مدير املدرسة.  •

جلسة دعم واحدة ينفذها اخملتص التربوي.  •

ــتكمال  ــر اس ــدى معايي ــي إح ــرورة وه ــم ض ــات دع ــالث جلس ــي ث ــاركة ف ــر املش ب. تعتب
ــج.  البرنام

ــا  ــه تعويضه ــمية، علي ــم الرس ــات الدع ــدى جلس ــور إح ــن حض ــم ع ــاب املعل ج. إذا غ
بالتنســيق مــع مديــر املدرســة أو اخملتــص التربــوي بحضــور جلســة بديلــة منظمــة فــي 

ــخ آخــر. مدرســة أخــرى أو بتاري

د. عــدم القــدرة علــى حضــور جلســات الدعــم الثــالث  ســيؤدي إلــى حرمــان املعلــم مــن 
شــهادة اســتكمال البرنامــج .

)الرجاء الرجوع إلى متطلبات احلصول على الشهادة ملعرفة املزيد من التفاصيل(.

3.8. حاالت التأجيل والتأخير

ع املعلمــون حديثــي التعيــني علــى االنضمــام للبرنامــج فــي حــال لــم ميــِض أكثــر  أ.  يَُشــجَّ
مــن  شــهر واحــد مــن  بــدء تنفيــذ البرنامــج، وســيوفر لهــم مديــر املدرســة واخملتــص 
ــن  ــن م ــات والتمك ــن موضوع ــم م ــا فاته ــة م ــريع دراس ــا لتس ــا إضافًي ــوي دعًم الترب
اللحــاق بزمالئهــم املعلمــني ،باإلضافــة لذلــك، علــى مديــر املدرســة واخملتــص التربوي أن 
يشــجعا املعلمــني فــي املدرســة علــى توفيــر الدعــم الــالزم لزمالئهــم حديثــي التعيني.  
وســيدرج قــرار املعلــم اجلديــد بعــدم املشــاركة فــي البرنامــج ويوثــق فــي تقريــر تقييــم 

.)e-PER األداء الســنوي اخلــاص بــه ) التقييــم اإللكترونــي

ب. يحــق للمعلــم الــذي يضطــر إلــى تأجيــل مشــاركته فــي البرنامــج نتيجــة لظــروف 
ــدم  ــر( أن يتق ــرض خطي ــة أو م ــازة األموم ــل إج ــه )مث ــن إرادت ــة ع ــخصية خارج ش
بطلــب إعفــاء مــن االلتحــاق بالبرنامــج بتعبئــة منــوذج اإلعفــاء وتقدميــه ملديــر املدرســة 
حيــث ســتتم مناقشــته مــع اخملتــص التربــوي ومديــر التربيــة والتعليــم ومديــر وحــدة 
ــس  ــى رئي ــه إل ــل رفع ــوي قب ــر الترب ــز التطوي ــر مرك ــج ومدي ــي واملناه ــر املهن التطوي

برنامــج التربيــة والتعليــم فــي امليــدان للنظــر فيــه. 

ــؤدي إلــى تأجيــل  ــه ت ج.  ســتتم مســاعدة أي معلــم يتعــرض لظــروف خارجــة عــن إرادت
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مشــاركته فــي البرنامــج، وذلــك مــن خــالل إيجــاد طــرق بديلــة الســتكمال البرنامــج 
)مثــاًل: االنضمــام إلــى مجموعــة أخــرى مــن املعلمــني الذيــن يدرســون البرنامــج فــي 
مدرســة أو منطقــة أخــرى فيمــا بعــد(. كمــا ميكــن تنظيــم جلســات تعويضيــة علــى 
مســتوى املدرســة و/أو املنطقــة و/أو امليــدان، ويعــود القــرار فــي ذلــك إلــى رئيــس برنامج 

التربيــة التعليــم فــي امليــدان.

ــاله أن  ــواردة أع ــباب ال ــج لألس ــي البرنام ــاركة ف ــون املش ــن يؤجل ــني الذي ــى املعلم د.  عل
يســتكملوا دراســة البرنامــج فــي فتــرة ال تتجــاوز الســنة الثالثــة لبــدء البرنامــج بحــد 
ــم األداء  ــر تقيي ــي تقري ــج ف ــتكمالهم للبرنام ــدم اس ــني ع ــيتم تضم ــى، وإال س أقص
الســنوي للمعلــم )التقييــم اإللكترونــي( وفــي ملــف املــوارد البشــرية اخلــاص باملعلــم 

كمــا أنــه ســيؤثر علــى ترقيتــه مــن الدرجــة 10 إلــى الدرجــة 11. 

4.8. استكمال متطلبات البرنامج في الظروف االستثنائية

أ .  فــي احلــاالت التــي يكــون املعلــم قــد نفــذ فيهــا أكثــر مــن نصــف متطلبــات البرنامــج 
كأن يكــون قــد أنهــى دراســة ثالثــة مجمعــات تدريبيــة أو أكثــر وحضــر جلســات الدعم 

ذات الصلــة باجملمعــات التدريبيــة، ثــم مت نقلــه إلــى:

ــم  ــى أن تت ــج عل ــي البرنام ــتمرار  ف ــم االس ــق للمعل ــي إداري : يح ــب وظيف منص  •
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــوي ومدي ــص الترب ــة واخملت ــر املدرس ــع مدي ــك م ــة ذل مناقش
ومديــر وحــدة التطويــر املهنــي واملناهــج ومديــر مركــز التطويــر التربــوي قبــل رفــع 

ــا. ــر فيه ــدان للنظ ــي املي ــم ف ــة والتعلي ــج التربي ــس برنام ــى رئي ــه إل حالت

ــج  ــات البرنام ــذ متطلب ــم تنفي ــل املعل ــروا: يكم ــدارس األون ــن م ــة أخــرى م مدرس  •
ــي . ــت احلال ــي الوق ــا ف ــذ فيه ــج ينف ــدة إذا كان البرنام ــته اجلدي ــي مدرس ف

•  مدرســة أو منطقــة تعليميــة أخــرى لــم يتــم تنفيــذ البرنامــج فيهــا بعــد: يحــق 
ــة أو  ــي املدرس ــم ف ــات الدع ــور جلس ــج وحض ــي  البرنام ــتمرار ف ــم االس للمعل
املنطقــة التــي كان يعمــل فيهــا قبــل نقلــه علــى أن تتــم مناقشــة ذلــك مــع مديــر 
املدرســة واخملتــص التربــوي ومديــر التربيــة والتعليــم ومديــر وحــدة التطويــر املهنــي 
ــة لرئيــس برنامــج  ــل رفــع هــذه احلال ــوي قب ــر الترب ــر مركــز التطوي واملناهــج ومدي

التربيــة والتعليــم فــي امليــدان للنظــر فيهــا.

ــتثناء  ــروا، باس ــدارس األون ــن م ــة م ــي مدرس ــه ف ــرك وظيفت ــذي يت ــم ال ــق للمعل ب . يح
ــك  ــة ذل ــم مناقش ــى أن تت ــج عل ــي البرنام ــاركة ف ــتمرار باملش ــل، االس ــاالت الفص ح
مــع مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي ومديــر التربيــة والتعليــم ومديــر وحــدة التطويــر 
املهنــي واملناهــج ومديــر مركــز التطويــر التربــوي قبــل رفــع هــذه احلالــة لرئيــس برنامــج 

التربيــة والتعليــم فــي امليــدان للنظــر فيهــا.

5.8. االمتناع عن املشاركة في البرنامج

يجــب علــى املعلــم فــي حــال امتناعــه عــن املشــاركة فــي البرنامــج مناقشــة ذلــك مــع 
مديــر املدرســة واخملتــص التربــوي ومديــر التربيــة والتعليــم ومديــر وحــدة التطويــر املهنــي 
ــواء  ــد س ــى ح ــم واإلدارة عل ــن املعل ــي يتمك ــوي ك ــر الترب ــز التطوي ــر مرك ــج ومدي واملناه
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مــن فهــم ظــروف ذلــك االمتنــاع وعواقبــه، فــإن اســتمر املعلــم باالمتنــاع عــن املشــاركة، 
ــدان  ــي املي ــم ف ــة والتعلي ــج التربي ــس برنام ــى رئي ــة إل ــالة خطي ــدمي رس ــه تق ــني علي يتع
يوضــح فيهــا أســباب ذلــك االمتنــاع بالتفصيــل، وســيّرد رئيــس برنامــج التربيــة والتعليــم 
فــي امليــدان علــى هــذه الرســالة خطًيــا بعــد التشــاور مــع دائــرة املــوارد البشــرية موضًحــا 
العواقــب احملتملــة علــى الفــرص الوظيفيــة املســتقبلية و/أو أولويــات التوظيف، وســتضمن 
رســالة االمتنــاع عــن املشــاركة بالبرنامــج فــي تقريــر تقييــم األداء الســنوي للمعلــم ثــم 

ترفــع إلــى دائــرة املــوارد البشــرية فــي األونــروا إلدراجهــا فــي امللــف اخلــاص باملعلــم .

9. املشاركة في دورة التأهيل التربوي )EP( وبرنامج تطوير املعلمني القائم على 
املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف من )12-7(

يحــق للمعلمــني امللتحقــني فــي دورة التأهيــل التربــوي )EP( عــدم املشــاركة فــي البرنامــج  
كمــا يحــق لهــم املشــاركة فــي البرنامجــني مًعــا فــي حــال إنهــاء املعلــم ســنته التدريبيــة 
األولــى فــي دورة التأهيــل التربــوي )EP( ويشــعر أنــه قــادر علــى التنســيق مــا بــني الــدورة  

والبرنامــج معــا.

10. تقييم برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف من )12-7(

 1.10 سياسة التقييم

يتمركز التقييم حول ممارسات املعلمني املهنية وليس مجرد امتحان رسمي نظري. أ . 

ــة تعكــس  ــى املعلمــني جمــع أدل ــم اســتكمال البرنامــج بنجــاح، عل مــن أجــل أن يت ب . 
مشــاركتهم الفاعلــة فــي البرنامــج للحصــول علــى شــهادة اســتكماله بنجــاح والتي 
متنــح لهــم فــي حــال احتــواء ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو علــى الوثائــق املذكــورة الحًقــا 

حتــت عنــوان »أنشــطة وإجــراءات التقييــم: ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو«. 

ــن بـــ  ــب«، ولك ــح« أو » راس ــو بـــ »ناج ــف اإلجنازات/البورتفولي ــم مل ــم تقيي ــن يت ل ج. 
يســتكمل«. »لــم  أو  »اســتكمل« 

يعتبــر املعلــم مســتكماًل للبرنامــج بنجــاح عندمــا يصــادق مديــر املدرســة واخملتــص  د. 
ــه.  ــة تقدم ــس بدق ــم يعك ــي للمعل ــم الذات ــجل التقيي ــى أن س ــوي عل الترب

هـ. يحصــل جميــع املعلمــني الذيــن اســتكملوا متطلبــات البرنامــج بنجــاح علــى شــهادة 
اســتكمال متطلبــات البرنامــج مصدقــة مــن األونــروا كما ويتــم تضمني اســتكمالهم 
 ) e-PER ــر تقييــم األداء الســنوي للمعلــم ) التقييــم اإللكترونــي للبرنامــج فــي تقري
ويرفــع لدائــرة املــوارد البشــرية فــي امليــدان لتضمينــه فــي امللــف اخلــاص بــه. كذلــك 
ــة  ــس اخلاص ــة اإلمي ــن منظوم ــج  ضم ــول البرنام ــات ح ــل املعلوم ــع وحتلي ــيتم جم س

بالوكالــة. 

ــات  ــا متطلب ــن معلميه ــن 80% م ــر م ــتكمل أكث ــي اس ــة الت ــهادة للمدرس ــح ش متن و. 
ــج.  البرنام
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2.10 أنشطة وإجراءات التقييم 

يستند تقييم استكمال متطلبات البرنامج ونيل الشهادة على ما يلي :

ملف اإلجنازات/ البورتفوليو أ . 

بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج، يقــوم املعلــم بتســليم ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو مــن أجــل 
ــو  ــف اإلجنازات/البورتفولي ــوي مل ــب أن يحت ــج، يج ــي البرنام ــة ف ــاركته الفاعل ــم مش تقيي

علــى مــا يلــي:

دليــل لتخطيــط املعلــم وتنفيــذه وتقييمه لســبعة أنشــطة صفيــة يختارها بنفســه   •
بواقــع نشــاط واحــد مــن كل مجمــع تدريبــي ونشــاطني مــن اجملمــع الرابــع حيــث يضــع 
املعلــم منوذًجــا عــن خطتــه الدرســية للنشــاط اخملتــار فــي ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو، 

باإلضافــة لدليــل علــى خبراتــه وتعلمــه وتأمالتــه عــن ذلــك النشــاط.

التدريبيــة  اجملمعــات  مبحتــوى  مرتبطــة  تأمالتهــا  ومنــاذج  درســية  خطــة   12  •
وباســتراتيجيات التعليــم والتعلــم. يجــب علــى املعلمــني إلقــاء الضــوء علــى 
االســتراتيجيات واألفــكار فــي خططهــم الدرســية مــع توضيــح مختصــر عــن 
عالقتهــا بالبرنامــج. تأمــالت اخلطــط الدرســية ســيتم توثيقهــا فــي ملــف اإلجنــازات /

البورتفوليــو الــذي ســيتم تســليمه ملديــر املدرســة فــي نهايــة البرنامــج.     

تقــع علــى عاتــق املعلــم مســؤولية تضمــني جميــع الوثائــق املطلوبــة فــي ملــف اإلجنــازات/ 
البورتفوليــو، و إن لــم يكــن املعلــم متأكــًدا مــن الوثائــق املطلوبــة مللــف اإلجنــازات/ 
ــه  ــع زمالئ ــاور م ــوي أو التش ــص الترب ــة أواخملت ــر املدرس ــارة مدي ــه استش ــو علي البورتفولي

ــك .  حــول ذل

يســلم املعلــم ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو بشــكل رســمي إلــى مديــر املدرســة لتقييمــه  
فــي  نهايــة كل فصــل دراســي )بعــد انتهــاء نصــف املــدة أي بعــد إنهــاء دراســة اجملمعــات 
ــات  ــة اجملمع ــاء دراس ــد إنه ــدة أي بع ــة امل ــي نهاي ــث، وف ــي والثال ــة األول والثان التدريبي
التدريبيــة الرابــع واخلامــس والســادس، حيــث يســاعد تقييــم منتصــف املــدة مدير املدرســة 
علــى حتديــد املشــكالت احملتملــة وميكنــه مــن تقــدمي املزيــد مــن املســاعدة للمعلمــني الذيــن 
يطلبونهــا. يتــم إرجــاع ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو مبحتوياتــه كلهــا للمعلــم بعــد االنتهاء 

مــن عمليــة تقييمــه ليحتفــظ بــه ألغــراض النمــو املهنــي مســتقبالً .

يشــكل دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج الــذي يتضمــن تأمــالت املعلــم جــزًءا مــن  ب . 
التقييــم، فخــالل فتــرة الدراســة يتــم تشــجيع املعلمــني علــى التأمــل فــي املوضوعات 
ــى  ــم عل ــة تأمالته ــة وكتاب ــطة الصفي ــة واألنش ــات احلال ــتها ودراس ــت دراس ــي مت الت
دفتــر املالحظــات، ولذلــك فــإن هــذا اجلــزء التأملــي مــن البرنامــج يعــّد محــورًا أساســًيا 
ــة  ــر املدرس ــم مدي ــي ال يقّي ــاً، وبالتال ــخصي أيض ــه ش ــج ولكن ــم البرنام ــي تصمي ف
احملتــوى الفعلــي للدفتــر الــذي يتضمــن تأمــالت واهتمامــات شــخصية، بــل يتأكــد أن 
املعلــم قــد وظــف هــذا الدفتــر كأداة للتأمــل الذاتــي. وعلــى املعلــم أن يســلم دفتــر 
املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج إلــى مديــر املدرســة مــع ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو.

حضــور جلســات الدعــم داخــل املدرســة وخارجهــا التــي يقودهــا مديــر املدرســة و/أو  ج. 
اخملتــص التربــوي: كمــا هــو موضــح أعــاله، فــإن عــدم حضــور جلســات الدعــم الثــالث 
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إلــى  ويســلمه  املعلــم  بــه  يحتفــظ 
ــاء  ــد انته ــم عن ــة للتقيي ــر املدرس مدي

البرنامــج، ويعــاد لــه الحًقــا.

ــام  ــة ق ــطة صفي ــبعة أنش ــن س يتضم
ــة  ــه واألدل ــع طلبت ــا  م ــم بتنفيذه املعل
ــع  ــن كل مجم ــد ع ــاط واح ــع نش بواق

ــع. ــع الراب ــن اجملم ــاطني ع ــي ونش تدريب

ــة  ــية متعلق ــًة درس ــن  12  خط يتضم
ــات  ــة باجملمع ــج اخلاص ــاطات البرنام بنش

ــل. ــاذج التأم ــة ومن التدريبي

دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج

إلــى  ويســلمه  املعلــم  بــه  يحتفــظ 
ــاء  ــد انته ــم عن ــة للتقيي ــر املدرس مدي

البرنامــج.

مناقشة التقييم

اجتماع بني مدير املدرسة واخملتص التربوي 
ملناقشة حضور املعلم وتقدميه لألوراق 

املطلوبة. 

تقارير املشاهدات الصفية

يحتفظ مدير املدرسة واخملتص التربوي 
بنسخة عن تقارير املشاهدات الصفية 

جلسات التقييم

جلستان في منتصف املدة ونهايتها 
بني مدير املدرسة واخملتص التربوي 
واملعلم لتقييم استكمال املعلم 

ملتطلبات البرنامج.

حضور املعلم ثالث جلسات دعم 

يحتفظ مدير املدرسة واخملتص التربوي 
بسجالت احلضور والغياب 

دون محاولــة تعويضهــا ســيؤدي إلــى حرمــان املعلــم مــن شــهادة اســتكمال البرنامــج، 
وسيســجل مديــر املدرســة و/أو اخملتــص التربــوي الــذي يقــود اجللســة أســماء احلضــور 

ويبلــغ عــن حــاالت الغيــاب.

ــل  ــى األق ــان  عل ــاهدتان صفيت ــم مش ــة التقيي ــزم لعملي ــة: يل ــاهدة الصفي املش د. 
ــة  ــر املدرس ــا مدي ــي يعده ــة الت ــاهدات الصفي ــر املش ــن تقاري ــن م ــان بتقريري موثقت

ــوي. ــص الترب واخملت

يؤخــذ حضــور املعلــم جللســتي التقييــم فــي منتصــف املــدة ونهايتهــا مــع مديــر املدرســة 
فــي االعتبــار  فــي عمليــة التقييــم اخلتامــي.

يوضــح الشــكل أدنــاه املكونــات األساســية لتقييــم برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى 
املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن ) 12-7(
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الملحق الثاني
نموذج المشاهدة الصفية
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المشاهدة الصفية
يتكــون منــوذج املشــاهدة الصفيــة مــن ثالثــة أجزاء،يجــب تعبئــة اجلــزء األول قبــل عمليــة 
املشــاهدة، واجلــزء الثانــي يشــمل تفاصيــل مشــاهدة الــدرس، واجلــزء الثالــث فيــه إرشــادات 
حــول محتــوى وهيكليــة مناقشــة مــا بعــد املشــاهدة الصفيــة مبــا فــي ذلــك التخطيــط 

للخطــوات الالحقــة. 

اجلزء األول: قبل املشاهدة الصفية

معلومات عامة

اسم املدرسة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ املشاهدة الصفية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امليدان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنطقة التعليمية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة التي يدرسها )ضع دائرة(:     اللغة العربية      اللغة اإلجنليزية        الرياضيات       العلوم

تفاصيل الدرس

إسم املعلم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم املعلم: ــــــــــــــــــــــ

الصف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان الدرس: ــــــــــــــــــــ

عدد الطلبة احلضور: ـــــــــــــــــــــــ عدد الطلبة الغياب: ـــــــــــــــــــــــــــ

موضوع الدرس: ــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف الدرس:

1: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلوانب التي سيتم التركيز عليها:

عليــك أن حتــدد جوانــب التعليــم والتعلــم التــي ســيتم التركيــز عليهــا أثنــاء املشــاهدة 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــم، خ ــاِهد واملعل ــني املش ــة ب ــة للمناقش ــون نتيج ــث تك ــة بحي الصفي
ــب  ــي واجلوان ــر املهن ــب التطوي ــي جلوان ــم الذات ــابقة و/أو التقيي ــة الس ــاهدات الصفي املش
ــع  ــة بالوحدة/اجملم ــب مرتبط ــذه اجلوان ــون ه ــل أن تك ــج. يُفضَّ ــا البرنام ــز عليه ــي يرك الت
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ــالث  ــن ث ــر م ــار أكث ــرح أن ال تخت ــت، نقت ــك الوق ــي ذل ــم ف ــه املعل ــذي يدرس ــي ال التدريب
ــك  ــب، ميكن ــكان املناس ــي امل ــارة ف ــع إش ــني. ض ــد أو اثن ــي بواح ــاهدة، نوص ــب للمش جوان

ــك: ــص لذل ــراغ اخملص ــي الف ــورة ف ــر مذك ــرى غي ــب أخ ــة جوان إضاف

املمارسات التعليمية التي ميكن أن تركز عليها املشاهدة الصفية

التقييممشاركة الطلبة

اإلدارة الصفيةالعمل الثنائي/العمل ضمن مجموعات

التغذية الراجعةطرح األسئلة

استغالل البيئة الصفيةاستراتيجيات/أنشطة التعلم

التفاوت »التمايز«أهداف الدرس

جوانب أخرى:   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلزء الثاني: املشاهدة الصفية

دّون مشاهدتك للدرس مستعيًنا باإلرشادات التالية ملساعدتك:

إرشادات عامة للمشاهدة الصفية: 

•  ركز على اجلوانب التي مت االتفاق عليها.

•  قم بوصف ما يحدث وال تصدر أحكاًما.

•  ميكنــك اســتخدام أســئلة مثــل: »مــاذا يفعــل املعلم؟«)تعليــم(، و »مــاذا يفعــل الطلبــة؟« 
)تعلــم( ملســاعدتك فــي تدويــن مالحظاتــك أثنــاء املشــاهدة الصفية.

•  حدد بوضوح النقاط التي ترغب في مناقشتها مع املعلم الحًقا. 

ماذا تكتب في منوذج املشاهدة؟ 

تأكد أن صفحات منوذج املشاهدة الصفية حتتوي على العناوين التالية:

الزمن والتاريخ.  •

اجلوانب التي تركز عليها املشاهدة الصفية.  •

مستوى الطلبة )الصف(.  •
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• موضوع/عنوان الدرس.

ــص  ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــية لبرنام ــات األساس املمارس  •
ــة.  ــاهدة الصفي ــة باملش ــن )7-12( واملرتبط ــوف م ــي الصف ملعلم

برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف من )7-12(/منوذج املشاهدة الصفية

التاريخ:

اجلانب/اجلوانب التي تركز عليها املشاهدة الصفية: 

الصف:                                                          موضوع الدرس:

ماذا يفعل الطلبة؟ )تعلم(ماذا يفعل املعلم؟ )تعليم(الزمن
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ماذا يفعل الطلبة؟ )تعلم(ماذا يفعل املعلم؟ )تعليم(الزمن
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اجلزء الثالث: ما بعد املشاهدة الصفية

   مت وضــع هــذا القســم حتــى تقــوم بتدويــن العناصــر املهمــة ملناقشــتك مــع املعلــم، حتــى 
تكــون املشــاهدة الصفيــة مفيــدة ابــذل اجلهــد والوقــت لتعبئــة هــذا اجلزء. 

ــة  ــة عملي ــة الراجع ــر التغذي ــاهدته: تعتب ــت مش ــذي مت ــدرس ال ــي ال ــم ف ــالت املعل 1. تأم
ــة.  ــير احلص ــن س ــرك ع ــم أن يخب ــن املعل ــب م ــني. أواًل اطل باجتاه

تعليقات املعلم: ما التأمالت/الدروس املستفادة التي حصل عليها املعلم من خالل هذه املشاهدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. رأي املشــاِهد فــي الــدرس الــذي متــت مشــاهدته: دوِّن فــي الفــراغ أدنــاه رأيــك فــي الــدرس 
الــذي قمــت مبشــاهدته. بنــاء علــى هــذه املشــاهدة، مــا هــي التوصيــات التــي تقدمهــا 

للمعلــم لدعــم وحتســني املمارســات التعليميــة التعلميــة؟

تعليقات املشاِهد: ما هي التوصيات التي تقدمها للمعلم بناء على مشاهدتك الصفية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة لتشــجيع حــوار  ــة: صممــت األســئلة التالي ــة بعــد املشــاهدة الصفي 3. أســئلة حواري
تأملــي مــع املعلــم حتــى يتحمــل )مبســاعدتك( مســؤولية تغييــر املمارســات التــي يتــم 
االتفــاق عليهــا. مت تقســيم األســئلة إلــى محوريــة وإضافيــة، اســتخدم احلكــم املبنــي 
علــى أســس مهنيــة لتحديــد أي مــن األســئلة اإلضافيــة ســتطرحها علــى املعلــم بنــاًء 
علــى جانب/جوانــب التركيــز فــي املشــاهدة حيــث لــن تكــون جميــع األســئلة ذات صلــة. 
وتذكــر أن الهــدف مــن ذلــك هــو مســاعدة املعلمــني علــى حتديــد اجلوانــب الناجحــة فــي 

تعليمهــم واجلوانــب التــي مــا زالــت بحاجــة إلــى تطويــر. 

مت استخدام السؤال؟األسئلة احملورية:  ضع إشارة )       ( بجانب السؤال الذي استخدمته في املناقشة(

1. ملاذا اخترت هذا األسلوب على وجه اخلصوص  لتحقيق النتاجات التعلمية املنشودة؟

2. إلى أي مدى أشركت الطلبة في النتاجات التعلمية ووضحتها لهم في بداية الدرس؟

3. برأيك، إلى أي مدى متكنت من حتقيق النتاجات التعلمية؟

4. كيف عرفت ذلك؟ ما هو دليلك؟ ) تابع سؤال 3(

5. كيف ميكنك احملافظة على أو حتسني املستوى احلالي ملمارساتك الصفية؟

6. هل ستقوم بتوظيف هذا األسلوب مرة أخرى؟ هل ميكن أن تغيره لو أتيحت لك 
الفرصة؟ إذا كانت إجابتك نعم، ماذا؟ وملاذا ؟

مت استخدام السؤال؟األسئلة اإلضافية: )ضع إشارة )       ( بجانب السؤال الذي استخدمته في املناقشة(

التوقيت

7. كيف تشعر جتاه إدارة وقت الدرس؟ ما هي األوقات التي كان الطلبة فيها 
منخرطني باملهمة؟ هل ميكن استغالل الوقت بطريقة أكثر فعالية؟ 

االستراتيجيات

8. ما هي االستراتيجيات التي وظفتها لتضمن أن الدرس/النشاط كان متمركزًا 
حول املتعلم؟

اإلدارة الصفية

9.هل كانت إدارتك لصفك فاعلة عندما وظفت هذا األسلوب أو عندما نفذت هذا 
النشاط؟ هل عدلت من أسلوبك التعليمي السابق؟ كيف؟ وملاذا؟

املصادر التعليمية

10. برأيك، ما مدى فاعلية املصادر التعليمية التي وظفتها؟ ماذا كان بإمكانك أن 
تفعل أيًضا؟

أساليب التقييم

11. ما هي األساليب التي وظفتها لتقييم تعلم الطلبة أثناء تنفيذ النشاط وبعد 
االنتهاء منه؟
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انخراط الطلبة

12. كيف تأكدت من انخراط الطلبة في تنفيذ املهمة طوال الوقت؟

التخطيط

13. ما مدى جناحك في ربط النشاط مع خطتك الدرسية؟ ملاذا؟

14. هل تستطيع حتديد أمٍر واحد لم يسر على النحو املطلوب عند تنفيذ النشاط 
وأمٍر آخر سار بشكل جيد؟ 

ممارسات التعليم اجلامع

15. برأيك، ما مدى ارتباط النشاط/ الدرس مبنحى التعليم اجلامع ؟ كيف تأكدت من 
ذلك؟

مهارات القراءة واحلساب

16. كيف ساعد النشاط/األسلوب على تطوير مهارات القراءة والكتابة واملهارات 
احلسابية؟ كيف ميكن حتسني ذلك برأيك؟

17. هل لديك استعدادًا لتشارك اآلخرين بخبرتك في هذا األسلوب وفي األساليب 
األخرى ؟

 
4. اخلطــوات الالحقــة وخطــة العمــل: بعــد انتهائــك مــن مناقشــة املعلــم، عليــك وضــع 
ــة  ــك. يجــب أن تكــون اخلطــوات الالحقــة واضحــة وعملي ــى ذل ــاء عل خطــة للعمــل بن
ــام بسلســلة مــن اإلجــراءات تأخــذ بعــني  ــه القي ــم بحيــث تســمح ل بالنســبة للمعل
االعتبــار نتائــج املشــاهدة الصفيــة وتظهــر مــا تعلمــه املعلــم منهــا. يجــب أن ترتبــط 

اخلطــوات الالحقــة باجلوانــب التــي يرغــب املعلــم فــي حتســينها. 

اخلطوات الالحقة: كيف سيقوم املعلم باستخدام نتائج املشاهدة الصفية في عملية التعليم والتعلم 
في املستقبل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  ــاهدة الصفية/املناقش ــد املش ــد موع ــة، حتدي ــاهدة الصفي ــص املش ــاه ملخ ــب أدن اكت
ــة. القادم

  ملخص وموعد اللقاء القادم )يكتب من قبل املشاِهد(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســم املعلم وتوقيعه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســم وتوقيع مدير املدرســة أو اخملتص التربوي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ املشــاهدة الصفية:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تاريخ املناقش
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الملحق الثالث
نموذج البرنامج
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الملحق الرابع
قائمة المصطلحات 
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قائمة املصطلحات

التعلــم النشــط: أســلوب تعليمي/تعلمــي ينخــرط خاللــه الطلبــة فــي عمليــة التعلــم 
ــة  ــات بطريق ــني للمعلوم ــة متلق ــون الطلب ــث يك ــدي حي ــلوب التقلي ــع األس ــة م مقارن

ســلبية.

التقييــم مــن أجــل التعلــم: عمليــة جمــع وحتليــل األدلــة التــي تظهــر تقــدم الطلبــة فــي 
تعلمهــم والهــدف الــذي يريــدون الوصــول إليــه.

ــكل  ــم بش ــة التعل ــاء عملي ــدث أثن ــذي يح ــم ال ــي(: التقيي ــي )البنائ ــم التكوين التقيي
ــمي. ــر رس ــمي أو غي رس

التقييم اخلتامي: التقييم الذي يحدث في نهاية مدة دراسية.

ــم مــن أجــل  الدراســة املرجعيــة: الدراســة التــي يتــم فــي ضوئهــا حتليــل الوضــع القائ
البــدء فــي مشــروع أو برنامــج معــني، ويتــم مراقبــة املشــروع أو البرنامــج فــي ضــوء نتائــج 

هــذه الدراســة.

التعلم املتنوع:  أسلوب تعليمي/تعلمي يشمل الدراسة عن طريق الوسائط املتعددة 

العصف الذهني: نقاش جماعي لتوليد العديد من األفكار.

ــار  ــني االعتب ــذ بع ــي تأخ ــل والت ــص الطف ــي تخ ــان الت ــوق اإلنس ــال: حق ــوق األطف حق
ــة.  ــة العمري ــات املرحل ــص واحتياج ــى خصائ ــة إل ــه، إضاف ــته وضعف هشاش

املشــاهدة الصفيــة: مشــاهدة عمليــة التعليــم والتعلــم داخــل الغرفــة الصفيــة أو فــي أي 
بيئــة تعليميــة تعلميــة، يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الزمــالء، مديــر املدرســة أو اخملتــص التربــوي.

تنظيــم الغرفــة الصفيــة: الطريقــة التــي ينظــم فيهــا املعلــم الغرفــة الصفيــة، علــى 
ســبيل املثــال كيفيــة ترتيــب األثــاث والبيئــة املاديــة.

األســئلة املغلقــة: هــي األســئلة محــدودة اإلجابــة. غالًبــا مــا تكــون اإلجابــة عنهــا »بنعم« 
أو »ال« أو بجملــة بســيطة تــدل علــى حقيقــة أو معلومــة معينة. 

مجتمــع التعلــم: مجموعــة مــن األشــخاص يعملــون بشــكل تعاونــي ملشــاركة وتبــادل 
املعرفــة واخلبــرة مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف أكادميــي مشــترك. 

مجتمــع املمارســة املهنيــة: مجموعــة مــن األشــخاص يعملــون مًعــا بشــكل تعاونــي مــن 
أجــل مشــاركة وتبــادل املعرفــة واملهــارات املتنوعــة. 

ــط  ــة وترتب ــطة التصنيفي ــي األنش ــف ف ــي توظ ــئلة الت ــي األس ــة: ه األســئلة املفاهيمي
ــم.   ــك املفاهي ــة لتل ــم الطلب ــة فه ــا معرف ــدف منه ــة واله ــة معين ــم مفتاحي مبفاهي

التطويــر املهنــي املســتمر: الوســائل والطــرق التــي يكتســب ويعــزز مــن خاللهــا املهنيــون 
مهاراتهــم ومعرفتهــم وخبراتهــم أثنــاء ممارســتهم للمهنــة. 
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قضايــا مشــتركة بــني املناهــج: روابــط بــني املوضوعــات وطــرق مقترحــة ميكــن مــن خاللها 
ــي  ــة ف ــال التربي ــى ســبيل، املث ــب وتشــمل عل ــاة الطال ــة بحي جعــل املوضوعــات ذات صل

مجــال حقــوق اإلنســان، الصحــة، واملهــارات احلياتية،.....الــخ.  

ــي املمارســات مــن أجــل حتســينها،  ــر والتأمــل املســتمرة ف ــة التفكي  دورة التأمــل: عملي
ويقتــرن مبفهــوم دورة التأمــل: املعرفــة بالعمــل، التأمــل أثنــاء العمــل والـــتأمل بعــد العمل. 

العرض التوضيحي: طريقة عملية لعرض شيء ما.

ــات  ــي االحتياج ــث تلب ــا بحي ــم وتكييفه ــم والتعل ــتراتيجيات التعلي ــل اس ــز: تعدي التماي
ــاس  ــى أس ــاوت عل ــا التف ــرق منه ــدة ط ــاوت بع ــون التف ــة، يك ــة للطلب ــة التعلمي الفردي
ــى  ــاوت عل ــاج، والتف ــاس النت ــى أس ــاوت عل ــة، التف ــاس املهم ــى أس ــاوت عل ــدر، التف املص

ــم ــاس الدع أس

ــات  ــم الحتياج ــه املعل ــن خالل ــتجيب م ــي يس ــلوب تعليمي/تعلم ــز: أس ــم املتماي التعل
ــا مت  ــل م ــالل تعدي ــن خ ــال، م ــبيل املث ــى س ــة، عل ــة الصفي ــي الغرف ــة ف ــة املتنوع الطلب

ــة. ــه الطلب ــا أنتج ــه، أو م تدريس

املعروضات: وضع شيء ما في مكان ميكن للجميع رؤيته. 

التعلــم عــن بعــد: شــكل مــن أشــكال التعلــم املفتــوح، تفصــل بــني املعلمــني واملتعلمــني 
مســافة جغرافيــة بحيــث تســتخدم فيــه العديــد مــن وســائط االتصــاالت.   

االحتياجــات التعلميــة املتنوعــة: مجموعــة مــن احتياجــات الطلبــة التــي ميكن أن تشــمل 
ــة،  ــات االجتماعي ــدية، والصعوب ــات اجلس ــدي، واإلعاق ــف اجلس ــم، والضع ــات التعل صعوب

والــذكاء االســتثنائي.

ــق،  ــة، واســتدعاء احلقائ ــى املالحظ ــي تنطــوي عل ــي األســئلة الت األســئلة التجريبيــة: ه
ــا.   ــة أحيانً والتجرب

التغذية الراجعة: تزويد شخص ما مبعلومات عن أدائه من أجل التحسن.  

األنشــطة العمليــة اجلماعيــة: شــكل مــن أشــكال التعلــم التعاونــي يهــدف إلــى تطويــر 
معرفــة الطلبــة ومهاراتهــم مــن خــالل العمــل مًعــا إلجنــاز مهمــة عمليــة )علــى ســبيل 

املثــال التجربــة العمليــة فــي العلــوم(

ــة  ــر معرف ــى تطوي ــدف إل ــي يه ــم التعاون ــكال التعل ــن أش ــكل م ــات: ش ــل اجملموع عم
ــة.  ــة معين ــاز مهم ــا الجن ــل مًع ــالل العم ــن خ ــم م ــة ومهاراته الطلب

مهــارات التفكيــر العليــا: املهــارات التــي تتطلــب مســتويات مــن التفكيــر أكثــر تعقيــًدا، 
مثــل التفكيــر الناقــد وحــل املشــكالت. 

ــا  ــمل التكنولوجي ــاق يش ــع النط ــح واس ــاالت: مصطل ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي
ــة. ــار الصناعي ــو واألقم ــاز الرادي ــات والتلف ــوب والبرمجي ــزة احلاس ــة وأجه املتنقل
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التعليــم اجلامــع: التعليــم الــذي يؤكــد علــى حقــوق جميــع األطفــال، بغــض النظــر عــن 
اجلنــس والقــدرة واإلعاقــة والوضــع االجتماعي/اإلقتصــادي، والصحــة واحلاجــات النفســية/

االجتماعيــة، فــي احلصــول علــى فــرص منصفــة للتعلــم بحيــث يتــم تقــدمي الدعــم لهــم 
مــن أجــل تطويــر إمكاناتهــم. 

ــات  ــد احتياج ــل حتدي ــن أج ــون م ــتخدمها املعلم ــة: أداة يس ــة الفردي ــط التعليمي  اخلط
ــم.  ــالزم له ــم ال ــدمي الدع ــة تق ــا ومتابع ــط لتلبيته ــة والتخطي ــة الفردي الطلب

أسئلة املعلومات: هي األسئلة التي ترتبط بحقائق أو معلومات أو بيانات. 

نتاج التعلم: عبارة تصف ما ميكن للطلبة حتقيقه في نهاية فترة دراسية. 

منحــى التعلــم املتمركــز حــول الطالــب: منحــى للتعليــم والتعلــم ينقــل التركيــز مــن 
املعلــم إلــى الطالــب ويضــع احتياجــات واهتمامــات الطلبــة أواًل. 

ــتخدمها  ــي يس ــق الت ــاليب والطرائ ــب: األس ــول الطال ــزة ح ــم املتمرك ــات التعل ممارس
املعلــم داخــل الغرفــة الصفيــة وتكــون متمحــورة حــول الطلبــة واحتياجاتهــم إلدماجهــم 

بشــكل فاعــل فــي عمليــة التعلــم. 

مبــادئ القــراءة والكتابــة: . »القــدرة علــى حتديــد وفهــم وتفســير وخلــق ونقــل واحتســاب 
واســتخدام املــواد املطبوعــة ذات الصلــة بســياقات متفاوتــة.

ــاألدوات املســتخدمة أو بتنظيــم الغرفــة  األســئلة اإلداريــة: هــي األســئلة التــي ترتبــط ب
ــة.   الصفي

ــن  ــر م ــات أكث ــاب والرياضي ــادئ احلس ــة مب ــر معرف ــة: تعتب ــابية الرياضي ــارات احلس امله
مجــرد القــدرة علــى القيــام بالعمليــات احلســابية األساســية. إنهــا تتطلــب تطويــر الثقــة 

ــة فــي اســتخدام األرقــام والقياســات.  والكفاي

ــار مــاذا ومتــى  ــة فــي اختي التعلــم املفتــوح:  منحــى فــي التعلــم يعطــي الطلبــة مرون
وأيــن وكيــف وعلــى أي وتيــرة يتعلمــون، غالًبــا مــا يشــمل التعلــم املفتــوح علــى التعلــم 

ــي.   اإللكترون

األســئلة املفتوحــة: هــي األســئلة التــي تتضمــن إجابــات متنوعــة، وهــي حتفــز الطلبــة 
علــى التفكيــر بعمــق فــي أجاباتهــم. 

العمل الثنائي: شكل من أشكال التعلم التعاوني يعمل فيه شخصان مًعا.

أساليب التدريس: أساليب وممارسات التعليم. 

دعــم الزمــالء: املســاعدة التــي يقدمهــا الزمــالء بعضهــم لبعــض أثنــاء انخراطهــم فــي 
برنامــج مــا، علــى ســبيل املثــال، املعرفــة، واخلبــرة، والدعــم العاطفــي أو العملــي. 

املمارســة التأمليــة: طريقــة التفكــر  فــي اخلبــرات أو فــي الكيفيــة التــي مت فيهــا شــيء 
مــا بهــدف التحســني. 



56

ــة املتعــددة املفيــدة فــي التعليــم  ــة التعلمي ــق والوســائل التعليمي املصادر/املــوارد: الوثائ
والتعلــم والتقييــم. 

تقدير الذات: إحساس الشخص بقيمته الذاتية وثقته بقدراته. 

النظرية البنائية االجتماعية: نظرية معرفية تؤكد الطبيعة التعاونية للتعلم. 

فريــق مســاندة تعلــم الطلبــة: يهــدف هــذا الفريــق إلــى التأكــد مــن تلبيــة االحتياجــات 
ــة،  ــاءة وفاعلي ــة بكف ــة للطلب ــة والصحي ــية واالجتماعي ــة والنفس ــة التعلمي اإلضافي
ــؤالء  ــاعدة ه ــني ملس ــم الالزم ــاد والدع ــى اإلرش ــون عل ــني يحصل ــا أن املعلم ــد أيًض والتأك

ــة.    الطلب

إطــار عمــل األونــروا لتحليــل وتطبيــق جــودة املناهــج: إطــار عمــل تقوم مــن خاللــه األونروا 
بتحليــل وإثــراء مناهــج الــدول املضيفــة ومقرراتهــا وأي مــواد تعلميــة أخــرى للتأكــد مــن 

أنهــا تعكــس قيــم ومبــادئ األونــروا. 

أســئلة القيــم: هــي األســئلة املرتبطــة بالقيــم التــي يبحثهــا املعلــم مــع الطلبــة خــالل 
شــرح الــدروس وتكــون مفيــدة عنــد مناقشــة مواضيــع مثــل، حقــوق اإلنســان أو احلفــاظ 

علــى البيئــة. 
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Glossary

active learning a teaching/learning method that engages students in the learning 
process, as opposed to a method where students absorb information in a passive way

assessment for learning the process of getting and interpreting evidence that shows 
where students are in their learning and where they need to go  

assessment, formative assessment that takes place, formally and informally, during 
the learning process

assessment, summative assessment that takes place at the end of a period of study

baseline study  a study that analyses the situation at the start of a project or 
programme and against which that project or programme can be monitored

blended learning a teaching/learning method that includes some instruction and 
content via digital and online media 

brainstorm a group discussion to produce lots of ideas

children’s rights  human rights specifically adapted to the child because taking into 
account his fragility, specificities and age-appropriate needs

classroom observation observation of teaching taking place in a classroom or other 
learning environment, conducted by fellow teachers, School Principals or Education 
Specialists

classroom organisation the way a teacher organises the classroom, for example how 
furniture and materials are arranged

closed questions  often answered with a ‘yes’ or ‘no’, or with a simple statement of fact

community of learning a group of people who work collaboratively to share 
knowledge and experience towards common academic goals

community of practice a group of people who work collaboratively to share diverse 
skills and knowledge

conceptual questions  related to certain key concepts and are initiated by 
classification-type activities that aim at knowing students understanding of these 
concepts

continuing professional development (CPD) the means by which professional 
people gain and enhance skills, knowledge and experience throughout their career

cross-curricular themes knowledge, skills and understandings from various subject 
areas  providing connections between subjects and suggest ways in which subjects 
can be made relevant to students’ lives  such as human rights Education, health and life 
skills, etc. 

cycle of reflection the process of continually thinking and reflecting on practice in 
order to improve it, it includes knowing–in–action, reflection-in-action, and reflection-
on-action
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demonstration  a practical way of showing something 

differentiation tailoring instruction to meet individual needs. Strategies for 
differentiation may take different forms: differentiation by resource (working with 
materials at different levels of difficulty), differentiation by task (tasks graded in difficulty 
and matched differing needs and abilities), differentiation by outcome (same task but 
differing end results), and differentiation by support (additional help/support in terms of 
time or extra materials)

differentiated learning a teaching/learning method where the teacher responds to 
the varying needs of the students in their classroom, for example by modifying what is 
taught or what students produce

display  to put something where it can easily be seen

distance learning  one particular form of open learning in which tutors and learners 
are separated by geographical distance in which many modes of communication are 
used

diverse learning needs the wide range of needs that students may have, including 
physical impairments, learning difficulties, social difficulties and exceptional 
intelligence 

empirical questions involve observation, recall of facts and possibly experimentation 

feedback giving information about someone’s performance as a basis for improvement 

group practical work a form of cooperative learning that aims to develop students’ 
knowledge and skills through collaboration on a practical task (for example a Science 
practical) 

group work a form of cooperative learning that aims to develop students’ knowledge 
and skills through collaboration 

higher-order thinking skills (HOTS) skills that require more complex levels of 
thinking, such as critical thinking and problem solving 

information and communications technology (ICT) wide-ranging term that includes 
mobile technology, computer hardware and software, television, radio and satellites

inclusive education education that emphasises the right of all children, regardless of 
gender, abilities, disabilities, socio-economic status, health, and psychosocial needs 
have equal opportunity for learning and are supported to develop their full potential

individual education plans (IEPs) tool for teachers for outlining an individual 
student’s needs and planning and following up on support needed

information questions related eliciting certain facts and data from student

learning outcome statement that describes what a student will be able to do by the 
end of a period of study
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learner-centred approach  an approach to teaching/learning that shifts the focus 
from the teacher to the student and puts students’ interests first

learning-focused practices teaching and learning strategies that are learner-centered 
in order to effectively engage learners in the teaching and learning process   

literacy ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute and 
use printed materials associated with varying contexts

managerial questions questions that have to do with equipment or the organisation 
of the classroom

numeracy a proficiency that is developed mainly in Maths, it involves developing 
confidence and competence with numbers and measures

open learning an approach to learning that gives students flexibility and choice over 
what, when, at what pace, where, and how they learn. Open learning often includes 
aspects of e-learning

open questions encourage a variety of responses. These questions prompt students 
to think more deeply about words and to suggest answers  

pair work a form of cooperative learning where two people work together 

pedagogy the method and practice of teaching

peer support help that people give to each other, for example knowledge, experience, 
emotional or practical help 

reflective practice a way of thinking about experiences or how something is done in 
order to make improvements

resources documents and media that are useful for teaching, learning, and assessing 

self-esteem a person’s sense of self-worth and confidence in their abilities

social constructivism a theory of knowledge that emphasises the collaborative nature 
of learning

student support team    team to ensure that students with additional learning needs, 
psych-social needs and health needs are accommodated effectively and that teachers 
get the necessary guidance and support to help these students

UNRWA Curriculum Framework framework enabling UNRWA to analyse and enrich 
host country curricula, textbooks and other learning materials to ensure that they 
reflect UNRWA values and expectations 

value questions relate to the values teachers may be exploring with the students                                          
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