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© وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى 2015. جميــع احلقــوق 
ــا أو  ــة جزئًي ــواد املطبوع ــذه امل ــات ه ــن محتوي ــخ أو تخزي ــل أو نس ــتخدام أو نق ــوز اس ــة. ال يج محفوظ
ــة أو  ــت إلكتروني ــواء أكان ــيلة س ــة وس ــكل أو أي ــأي ش ــه ب ــات أو نقل ــظ معلوم ــام حف ــي أي نظ ــا ف كلًي
ــروا. وفــي حــال وجــود أي  ــر أو خالفــه دون إذن خطــي مســبق مــن األون ــة بغــرض التســجيل أو التصوي آلي
استفســار يتعلــق بنســخ أو اســتخدام نــص هــذه املــواد املطبوعــة أو أي جــزء آخــر منهــا يرجــى االتصــال 
info.education@unrwa.  :بدائــرة التربيــة والتعليــم فــي األونــروا علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي التالــي

ــى  ــواد إل ــذه امل ــب ه ــي أن تنس ــواد، ينبغ ــذه امل ــخ ه ــتخدام أو نس ــروا اإلذن باس ــح األون ــا متن org. وحيثم
األونــروا وأن ترســل نســخة مــن املطبوعــة احملتويــة علــى املــواد املنســوخة إلــى دائــرة التربيــة والتعليــم 
ــا  ــا معيًن ــرض مبلًغ ــروا أن تف ــوز لألون ــي info.education@unrwa.org. ويج ــد اإللكترون ــوان البري ــى عن عل

كأجــر مقابــل نســخ هــذه املــواد ألغــراض جتاريــة.
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جلسة الدعم: األولى

اجملمعان التدريبيان األول والثاني: تطوير أساليب نشطة للتعليم والتعلم 
وممارسات التعلم املتمركزة على الغرفة الصفية

مدة اجللسة: ساعتان

التحضير قبل اجللسة

ــن  ــدد كاف م ــود ع ــن وج ــد م ــة وتأك ــا اجللس ــتعقد فيه ــي س ــة الت ــار الغرف ــم باختي ق
الطــاوالت والكراســي جلميــع املعلمــني الذيــن ســيحضرون اجللســة وتأكــد مــن توزيعهــم 
علــى مجموعــات يتمكــن خاللهــا املعلمــون مــن التحــدث مــع بعضهــم بعًضــا بســهولة 
وتنفيــذ املهــام التــي تتطلــب العمــل ضمــن مجموعــات. تأكــد أيًضــا مــن توافــر جميــع 
املــواد واملعــدات التــي حتتاجهــا مبــا فــي ذلــك اجملمعــات التدريبيــة، اللــوح القــالب، العــرض 

ــرة.  ــو، أقــالم وملصقــات صغي التقدميــي، مشــغل الفيدي

 عليك أن تقوم باالستعداد للجلسة من خالل:

كتابة أهداف اجللسة على اللوح القالب.  •

كتابة العبارات املتعلقة ب »التعلم« على اللوح القالب.  •

إبــالغ املعلمــني بضــرورة إحضــار اجملمعــني التدريبيــني األول والثانــي ودفتــر املالحظــات   •
ــو. ــف اإلجنازات/البورتفولي ومل

ــج  ــن البرنام ــي م ــو األول والثان ــا )الفيدي ــتقوم بعرضه ــي س ــات الت ــز الفيديوه جتهي  •
ــن  ــتبدأ، و أي ــن س ــن أي ــرف م ــى تع ــبًقا حت ــاهدتها مس ــك مش ــرح علي ــابق(، نقت الس
ســتتوقف. )قــد تســاعدك كتابــة مالحظــة عــن مــدة املقاطــع التــي ســتعرضها علــى 

ــني(. املعلم

ــرح  ــج، نقت ــاص بالبرنام ــج اخل ــرص املدم ــى الق ــود عل ــي املوج ــرض التقدمي ــز الع جتهي  •
عليــك مشــاهدة العــرض مســبًقا ملعرفــة الوقــت املناســب لعــرض كل شــريحة،  قــد 
جتــد بعــض املعلومــات التــي يطلــب منــك كتابتهــا علــى اللــوح القــالب موجــودة علــى 

شــرائح  العــرض التقدميــي، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى توفيــر الوقــت أثنــاء اجللســة.

إعــداد خطــة جللــوس املعلمــني ،علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تقــوم بترقيــم الطــاوالت   •
ومــن ثــم اتخــاذ قــرار فيمــا إذا كنــت ترغــب فــي جلوســهم حســب موضــوع التخصص 

أو بشــكل خليــط مــن كافــة التخصصــات.

ــا  ــز عليه ــتقوم بالتركي ــي س ــي الت ــني األول والثان ــني التدريب ــطة اجملمع ــد أنش حتدي  •
ــى  ــتتعرف عل ــا، س ــوع إليه ــهولة الرج ــة  لس ــي اجللس ــني ف ــع املعلم ــتها م ومناقش

ــة.  ــذه الوثيق ــك له ــاء قراءت ــطة أثن ــذه األنش ه

مالحظــة: فــي حــال تــم عقــد جلســة الدعــم قبــل إنهــاء المعلميــن دراســة المجمــع 
التدريبــي الثانــي عليــك أن تناقشــهم فــي الممارســات واألنشــطة المتوقــع منهــم 
تجريبهــا داخــل الغرفــة الصفيــة عنــد دراســتها، أمــا إذا تــم عقــد الجلســة بعــد اإلنتهــاء 
مــن دراســة المجمــع التدريبــي الثانــي ســيقوم المعلمــون بالحديــث عــن خبراتهــم 

وممارســاتهم الواقعيــة التــي نفذوهــا داخــل الغرفــة الصفيــة أو مــع زمالئهــم. 

٣
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الترحيب

ــجيل  ــم تس ــب منه ــة واطل ــعرون بالراح ــم يش ــم واجعله ــال وصوله ــني ح ــب باملعلم رّح
ــع أخبرهــم بإيجــاز أن أهــداف هــذه اجللســة هــي:  ــد وصــول اجلمي أســمائهم. عن

ــى املدرســة  ــم عل ــر املعلمــني القائ ــر فهمهــم للمنحــى  العــام لبرنامــج تطوي تطوي  •
ــن )7–12(.  ــوف م ــي الصف ــص ملعلم املتخص

ــر  ــي : تطوي ــن األول والثان ــن التدريبي ــوى اجملمع ــم مبحت ــم ومعرفته ــر فهمه •  تطوي
ــة  ــى الغرف ــزة عل ــم املتمرك ــات التعل ــم، وممارس ــم والتعل ــطة للتعلي ــاليب نش أس

ــة.  الصفي

تطويــر فهمهــم ومعرفتهــم ومهاراتهــم فــي اســتخدام اســتراتيجيات التعليــم والتعلم   •
ــدر  ــة كمص ــة احمللي ــف البيئ ــات، وتوظي ــل اجملموع ــي، وعم ــل الثنائ ــل العم ــط: مث النش
للتعلــم، واســتخدام معروضــات الطلبــة ضمن املنحــى املتمركز حــول املتعلــم، والتوقعات 

كمفتــاح للتعليــم والتعلــم النشــط، إضافــة إلــى االحتفــاء بنجــاح التعلــم. 

تبادل اخلبرات حول فهمهم لألنشطة املوجودة في اجملمعن التدريبين األول والثاني.   •

اجلزء األول: 

ما هو التعلم؟

 ابــدأ اجللســة بــأن تطلــب مــن كل شــخص إكمــال العبــارات التاليــة وتدوينهــا فــي دفتــر 
ــن  ــن، م ــع اآلخري ــة م ــاركة اإلجاب ــرد دون مش ــكل منف ــج  بش ــاص بالبرنام ــات اخل املالحظ

ــة علــى اللــوح القــالب مســبًقا.  األفضــل أن تكــون هــذه العبــارات مكتوب

أنا أتعلم على أحسن وجه عندما ...................................................   •

أجد التعلم سهالً عندما .................................................................  •

أجد صعوبة في التعلم عندما ........................................................  •

أجد التعلم ممتًعا عندما ...................................................................  •

أجد التعلم مع اآلخرين ....................................................................  •

أجد التعلم منفردًا ............................................................................    •

عندمــا ينتهــي املعلمــون مــن اإلجابــة اطلــب منهــم العمــل فــي مجموعــات ملــدة ثمانــي 
دقائــق ملناقشــة اســتجاباتهم للعبــارات وتدوين االســتجابات التــي تختلف عن اســتجاباتهم. 
ــى  ــل إل ــة ب ــتجابة جماعي ــى اس ــل إل ــى التوص ــدف إل ــاط ال يه ــذا النش ــم أن ه ــح له وض
االنخــراط فــي النقــاش عــن التعلــم وتعريفــه بالنســبة للمعلمــني. عنــد انتهــاء اجملموعــات 
قــم بــإدارة نقــاش جماعــي واســتخلص منــه تغذيــة راجعــة، شــجع املعلمــني علــى التفكيــر 
حــول مــا تخبرهــم جميــع هــذه العبــارات عــن التعلــم وطبيعتــه. علــى ســبيل املثــال، قــد 
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تكــون اســتجاباتهم للعبــارة األولــى »أتعلــم علــى أحســن وجــه عندمــا .....................«:

»أكون مهتًما«  •

•  »أجد حاجة«

»أعرف ماذا سأتعلم«  •

»ال أكون جائعاً«  •

»يكون املعلم متحمًسا«  •

•  »يتضمن الدرس القيام بأعمال«

ــة النقــاش ذكــر املعلمــني أن التعلــم هــو عمليــة نشــطة يجــب أن يكــون فيهــا  فــي نهاي
ــني  ــك بع ــذ ذل ــم أخ ــن امله ــه م ــك فإن ــه. لذل ــاء تعلم ــي بن ــا ف ــا ومنخرًط ــم مندفًع املتعل
االعتبــار عنــد التخطيــط خلبــرات تعلميــة داخــل الغــرف الصفيــة إذ ليــس بالضــرورة أن يكون 

الطلبــة قــد تعلمــوا فعــالً جملــرد أن قــام املعلــم بتدريــس موضــوع معــني. 

اجلزء الثاني: 

طرائق التعلم في الغرفة الصفية

وضــح للمعلمــني أنــك ســتقوم اآلن باستكشــاف بعــض االســتراتيجيات التــي قــد يقومــون 
ــذه  ــر ه ــار أث ــني االعتب ــذ بع ــل األخ ــن أج ــة م ــم الصفي ــل غرفه ــا داخ ــوا بتجربته أو قام

ــم.  ــى التعل ــتراتيجيات عل االس

ــوث  ــن البح ــدث ع ــذي يتح ــهد األول ال ــى املش ــز عل ــع التركي ــم األول، م ــرض اآلن الفيل  اع
املتعلقــة بطبيعــة التعلــم النشــط. اطلــب مــن املعلمــني التعليــق علــى مــا شــاهدوه فــي 

الفيلــم؛ كيــف يرتبــط ذلــك بالنقــاش الــذي مت ســابًقا حــول التعلــم.   

 اطلــب مــن املعلمــني العمــل فــي مجموعاتهــم مــن أجــل التوصــل إلــى ثــالث نقــاط تصــف 
ثالثــة جوانــب للتعلــم النشــط مــن خــالل دراســتهم للمجمــع التدريبــي األول. قــم بتدويــن 
اســتجاباتهم علــى اللــوح القــالب مــن أجــل إضافــة اجلوانــب التي لــم يتمكنــوا مــن التوصل 
إليهــا. قــم بربــط اســتجاباتهم احلاليــة باســتجاباتهم األوليــة علــى النشــاط رقــم )1( فــي 
اجملمــع التدريبــي األول »التقييــم الذاتــي للمعلــم«. يقــوم املعلمــون بالـــتأمل في ممارســاتهم 
فــي ضــوء تنفيــذ أســاليب التعلــم النشــط والتغيــرات التــي حدثــت علــى هــذه املمارســات 
مــن خــالل دراســتهم لبرنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي 
ــتجابات  ــل االس ــم بتحوي ــتجابات وق ــع االس ــل جمي ــى اآلن. تقب ــن )7–12( حت ــوف م الصف

الســلبية منهــا إلــى إيجابيــة. 

ــم  ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــا، وأن برنام ــة وضحاه ــني ليل ــم ب ــك ال يت ــى أن ذل ــز عل رك
ــر  ــى التفكي ــاعدهم عل ــن )7–12(  سيس ــوف م ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس عل
بطرائقهــم وأســاليبهم التعليميــة املتبعــة حاليــاً، إضافــًة  إلــى ذلــك ســيفهمون بالتدريج 
كيفيــة تعديــل طرائــق تعليمهــم وتعزيزهــا للتعامــل بشــكل أكثــر فاعليــة مــع املتعلمــني 
ــي  ــرة ف ــة املتوف ــراءة دراســات احلال ــطة وق ــذ األنش ــة مــن خــالل تنفي ــي الغــرف الصفي ف

املــادة التدريبيــة.



٦

قبــل االنتقــال إلــى اجلــزء الثالــث مــن هــذه اجللســة والــذي يتعلــق باجملمــع التدريبــي الثانــي، 
ــق األنشــطة املتعلقــة  ــر تطبي ــى )15( دقيقــة ملناقشــة أث امكــث مــع املعلمــني مــن )10( إل
باســتخدام البيئــة احملليــة و معروضــات الطلبــة علــى التعلــم، هــذه األنشــطة هــي )٥ و 8(  في 

اللغــة العربيــة و )٥ و ٧( فــي اللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات و )٣ و ٦(  فــي العلــوم. 

اجلزء الثالث:

إصدار األحكام وتوقعات املعلمن من الطلبة

قــم بعــرض الفيلــم الثانــي واطلــب مــن املعلمــني التركيــز علــى املشــهد األول والعمــل فــي 
ــر علــى طريقــة  مجموعاتهــم ملــدة )5( دقائــق ملناقشــة العوامــل التــي يعتقــدون أنهــا تؤث
تعاملهــم مــع الطلبــة داخــل الغرفــة الصفيــة. اطلــب منهــم تدويــن أفكارهــم ومــن ثــم 
قــم بتســجيل اســتجاباتهم علــى اللــوح القــالب. قــد تتضمــن هــذه االســتجابات مــا يلــي: 

جنس الطالب.  •

معدل ذكاء الطالب.  •

نتائج االختبارات القياسية/ املوحدة.  •

سلوك الطالب.  •

مظهر الطالب.  •

خلفية الطالب وعائلته.  •

سجل حضور الطالب.  •

جتربة املعلم مع األشقاء األكبر للطالب.  •

باســتخدام القائمــة التــي دونتهــا علــى اللــوح القــالب، اطلــب مــن اجملموعــة كلهــا التعليق 
ــا جتــاه كل واحــدة مــن هــذه  علــى الكيفيــة التــي يكــون بهــا رد الفعــل ســلبًيا أو إيجابًي
االســتجابات، دّون جميــع االســتجابات فــي قائمتــني : قائمــة لالســتجابات اإليجابيــة وأخــرى 

لالســتجابات الســلبية.

قد ترغب بإلقاء الضوء على األفكار التالية:

جميعنــا يصــدر أحكاًمــا إال أن ذلــك ميكــن أن يحــد ممـّـا نتوقعــه مــن الطالــب، يجــب أن   •
نكــون حذريــن حتــى ال نبنــي فرضيــات خاطئــة، يجــب أن ال نفتــرض أن الطلبــة الذيــن 

جــاءوا مــن منطقــة جغرافيــة أو مــن خلفيــة معينــة هــم أقــل إجنــازًا مــن غيرهــم. 

• نحــن كمعلمــني نتحمــل مســؤولية وجــود أعلــى التوقعــات مــن جميــع الطلبــة ومــن 
واجبنــا أن نســاعدهم علــى حتقيــق إمكاناتهــم. مــن احملتمــل أن ال يجــد بعــض الطلبــة 
الدعــم ذاتــه مــن اآلخريــن فــي البيــت، لذلــك فــإن دور ومســؤولية املعلــم  هــو معرفــة 
مــا ميكــن القيــام بــه مــن أجــل اإلرتقــاء مبهــارات كل طالــب مــن الطلبــة. ليــس ذنــب 
الطالــب إذا لــم يحصــل علــى الدعــم املناســب مــن قبــل، لــذا يجــب أن تكــون توقعــات 

املعلمــني عاليــة مــن أجــل مســاعدة الطلبــة حتقيــق إمكاناتهــم. 



٧ جلسات الدعم

اعــرض الفيلــم مــرة أخــرى واطلــب مــن املعلمــني إبــداء آرائهــم حــول طريقــة املعلــم فــي 
ــي  ــر ف ــم التفكي ــب منه ــم اطل ــي. ث ــهد الثان ــي املش ــاهدوها ف ــي ش ــة الت ــم الطلب تعلي
النشــاط )1٣( فــي اللغــة العربيــة و اللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات و )12( فــي العلــوم والــذي 
يــدور حــول توقعــات املعلمــني مــن الطلبــة، حيــث يطلــب منهــم التفكير فــي اســتراتيجيات 
التعلــم التــي طبقوهــا، واألثــر الــذي أحدثتــه هــذه االســراتيجيات علــى املتعلمــني، اطلــب 
ــره علــى طلبتهــم، وشــجع  ــوا عــن أث ــن نفــذوا هــذا النشــاط أن يتحدث مــن املعلمــني الذي

اآلخريــن الذيــن لــم ينفــذوه علــى تنفيــذه. 

وّضــح للمعلمــني أن وجــود توقعــات عاليــة مــن الطلبــة يزيــد ثقتهــم بأنفســهم وتقديرهــم 
ــة  ــا. مــن املؤكــد أن البيئ ــم ناجًح ــى انخراطهــم ويجعــل التعل ــر عل ــه يؤث لذاتهــم، كمــا أن
الداعمــة التــي يشــعر فيهــا الطلبــة باألمــان عنــد اخملاطــرة فــي تعلمهــم تعــزز تقديــر الــذات، 
يعتبــر العمــل ضمــن مجموعــات أحــد األســاليب التــي تســاعد املعلمني علــى إيجاد مثــل هذه 
البيئــة. أخبرهــم أن النشــاط القــادم يطلــب منهــم تبــادل خبراتهــم حــول عمــل اجملموعــات. 

أعــط املعلمــني )10( دقائــق ملناقشــة أوجــه االختــالف بــني العمــل ضمــن مجموعــات والعمــل 
مــع الصــف ككل. اطلــب منهــم تدويــن أفكارهــم علــى اللــوح القــالب وعنــد انتهائهــم ناقش 
اســتجاباتهم وقــم بتحويــل الســلبية منهــا إلــى إيجابيــة.  اطلــب منهــم بعــد ذلــك الرجــوع 
إلــى نشــاط )1٥( فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات و )1٤( فــي اللغــة اإلجنليزيــة والعلــوم مــن 
أجــل مناقشــة خبراتهــم فــي تنفيــذ عمــل اجملموعــات داخــل الغــرف الصفيــة، قــم بتدويــن 

األســئلة التاليــة علــى اللــوح القــالب لتشــجيع النقــاش: 

كيف سار النشاط، وما التحديات التي واجهوها؟  •

كيف مت التغلب على هذه التحديات؟  •

• ما أثر النشاط على تعلم الطلبة وعلى حتقيق أهداف التعلم؟ 

بعــد مضــي )10( دقائــق اطلــب مــن كل مجموعــة تقــدمي أفكارهــا حــول النشــاط وبعــد 
ــكل  ــى ش ــة عل ــا الطلب ــس فيه ــة يجل ــة صفي ــم أن أي غرف ــح له ــاش وض ــاء النق انته
مجموعــات تســمح بتنفيــذ  كل مــن التعلــم علــى شــكل مجموعــات أو الصــف 
كمجموعــة واحــدة، قــم بطــرح فكــرة أهميــة العمــل ضمــن مجموعــات للطلبــة ألن ذلــك 
يســمح لهــم بتعلــم املهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة مــن خــالل قدرتهــم علــى العمــل 
مــع بعضهــم واالنخــراط فــي التعلــم مًعــا. إذا قــام املعلمــون بإثــارة فكــرة تشــتت الطلبــة 
أثنــاء عمــل اجملموعــات، أخبرهــم أن هــذا يحــدث فــي حــال لــم يكــن الطلبــة معتاديــن علــى 
عمــل اجملموعــات أو أن مهمــة اجملموعــة غيــر واضحــة. أمــا إذا طــرح املعلمــون فكــرة صعوبة 
ــي  ــع التدريب ــم أن اجملم ــم بإخباره ــات، ق ــن مجموع ــف ككل أو ضم ــواء الص ــم س التقيي

الثالــث ســيقدم لهــم افــكارًا تســاعدهم فــي حتســني مهــارات التقييــم لديهــم. 

واخيــرا اطلــب مــن املعلمــني أن يلعبــوا دورًا فــي جعــل التعليــم والتعلــم أكثــر تفاعــاًل ، قــد 
يشــمل ذلــك أمــورًا مثــل:

حتضير أنشطة تتطلب أن يعمل الطلبة مع بعضهم بعًضا.   •

تنظيم الطلبة بطرق مختلفة.  •
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استخدام استراتيجيات تعليم متنوعة.  •

الوضوح حول ما سيتعلمه الطلبة.   •

معرفة الطريقة الفضلى لتعلم العمل أو املهمة التي مت اختيارها.  •

أن تكون منظًما.  •

التخطيط اجليد للدروس.  •

الطلــب مــن الطلبــة تلخيــص مــا تعلمــوه مــن خــالل تبــادل األفــكار حــول كيفيــة   •
ــا.  ــوه منه ــذي تعلم ــا ال ــة وم ــة معين ــم مبهم قيامه

مــن املهــم تشــجيع جميــع املعلمني علــى التأمــل أكثــر فــي االســتراتيجيات التــي طبقوها 
أثنــاء دراســتهم للمجمعــني التدريبيــني األول والثانــي ومحاولــة التفكيــر فــي طــرق ميكــن 
مــن خاللهــا دمــج هــذه االســتراتيجيات فــي ممارســاتهم اليوميــة داخــل الغرفــة الصفيــة. 

قبــل االنتهــاء، اســأل املعلمــني حــول األمــور التــي اســتفادوها مــن هــذه اجللســة واختتــم 
بالقــول إن العمــل بطــرق مختلفــة وفهــم كيــف يتعلــم الطلبــة تســاعد املعلمــني ملعرفــة 
كل متعلــم بشــكل أفضــل واســتخدام طــرق تلبــي احتياجاتهــم األمــر الذي سيســاعدهم 

علــى حتقيــق إجنــاز كبيــر. 

اشــكر املعلمــني علــى حضورهــم اجللســة، متــّن لهــم التوفيــق فــي دراســتهم وعملهــم 
داخــل الغرفــة الصفيــة. 

اغلق اجللسة.



٩ جلسات الدعم

جلسة الدعم الثانية
المجمعان التدريبيان الثالث والرابع 

التقييم  لتعليم ذي جودة وقضايا متخصصة في تعليم 
)اللغة العربية واللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم( وتعلمها
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11 جلسات الدعم

جلسة الدعم: الثانية

اجملمعان التدريبيان الثالث والرابع: التقييم لتعلم ذي جودة وقضايا 
متخصصة في تعليم )اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم( 

وتعلمها

مدة اجللسة: ساعتان 

التحضير قبل اجللسة

ــن  ــدد كاف م ــود ع ــن وج ــد م ــة وتأك ــا اجللس ــتعقد فيه ــي س ــة الت ــار الغرف ــم باختي ق
الطــاوالت والكراســي جلميــع املعلمــني الذيــن ســيحضرون اجللســة وتأكــد مــن توزيعهــم 
علــى مجموعــات يتمكــن خاللهــا املعلمــون مــن التحــدث بعضهــم مــع بعــض بســهولة، 
وتنفيــذ املهــام التــي تتطلــب العمــل ضمــن مجموعــات. تأكــد أيًضــا مــن توافــر جميــع 
املــواد واملعــدات التــي حتتاجهــا مبــا فــي ذلــك اجملمعــات التدريبيــة، اللــوح القــالب، العــرض 

ــرة.  ــو، أقــالم وملصقــات صغي التقدميــي، مشــغل الفيدي

عليك أن تقوم باالستعداد للجلسة من خالل:

كتابة أهداف اجللسة على اللوح القالب.  •

ــه  ــة ب ــات املرتبط ــم واملصطلح ــول التقيي ــي ح ــف الذهن ــن العص ــخة م ــز نس جتهي  •
ــاش. ــاء النق ــتخدمها أثن ــى تس ــة )1٣( حت ــكل 1 و 2 صفح )ش

إبــالغ املعلمــني بضــرورة احضــار اجملمعــني التدريبــني الثالــث والرابــع ودفتــر املالحظــات   •
ــو. ــف اإلجنازات/البورتفولي ومل

كتابــة تعريــف »التقييــم مــن أجــل التعلــم« املوجــود  فــي صفحــة )1٦( علــى اللــوح   •
القــالب الســتخدامه فــي نهايــة اجلــزء األول  مــن اجللســة الــذي لــه عالقــة بالتقييــم

جتهيــز فيلــم الفيديــو الــذي ســتقوم بعرضــه )الفيلــم الثالــث مــن البرنامــج الســابق(،   •
نقتــرح عليــك مشــاهدة فيلــم الفيديــو مســبًقا حتــى تعــرف مــن أيــن ســتبدأ، وأيــن 
ســتتوقف. )قــد تســاعدك كتابــة مالحظــة عــن مــدة املقاطــع التــي ســتعرضها علــى 

املعلمــني(.

جتهيــز العــرض التقدميــي املوجــود على القــرص املدمــج اخلــاص بالبرنامج، نقتــرح عليك   •
مشــاهدة العــرض التقدميــي مســبًقا ملعرفــة الوقــت املناســب لعــرض كل شــريحة، قد 
جتــد بعــض املعلومــات التــي يطلــب منــك كتابتهــا علــى اللــوح القــالب موجــودة علــى 

شــرائح  العــرض التقدميــي، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى توفيــر الوقــت أثنــاء اجللســة.

إعــداد خطــة جللــوس املعلمــني، علــى ســبيل املثــال ميكنــك أن تقــوم بترقيــم الطــاوالت   •
ومــن ثــم حتديــد الطريقــة التــي ســتقوم بتوزيعهــم بنــاء عليهــا ضمــن مجموعــات، 
مــن املتوقــع أن يكــون املعلمــون فــي هــذه اجللســة مــن نفــس التخصــص ولكــن مــن 

مــدارس مختلفــة.

ــع التــي ســتقوم بالتركيــز عليهــا  حتديــد أنشــطة اجملمعــني التدريبيــني الثالــث والراب  •
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ــى  ــتتعرف عل ــا، س ــوع إليه ــهولة الرج ــة  لس ــي اجللس ــني ف ــع املعلم ــتها م ومناقش
ــك لهــذه الوثيقــة.  ــاء قراءت هــذه األنشــطة أثن

مالحظــة: فــي حــال تــم عقــد جلســة الدعــم قبــل إنهــاء المعلميــن دراســة المجمــع 
ــع منهــم  ــك أن تناقشــهم فــي الممارســات واألنشــطة المتوق ــع علي ــي الراب التدريب
تجريبهــا داخــل الغرفــة الصفيــة عنــد دراســتها، أمــا إذا تــم عقــد الجلســة بعــد االنتهــاء 
ــم  ــن خبراته ــث ع ــون بالحدي ــي ســيقوم المعلم ــع التدريب ــك المجم ــن دراســة ذل م

وممارســاتهم الواقعيــة التــي نفذوهــا داخــل الغرفــة الصفيــة أو مــع زمالئهــم.

الترحيب

ــجيل  ــم تس ــب منه ــة واطل ــعرون بالراح ــم يش ــم واجعله ــال وصوله ــني ح ــب باملعلم رّح
ــى  ــمائهم عل ــة أس ــم كتاب ــب منه ــة اطل ــدارس مختلف ــن م ــم م ــا أنه ــمائهم. ومب أس
بطاقــات تعريــف صغيــرة وتثبيتهــا فــي مــكان بــارز علــى مالبســهم. عنــد وصــول اجلميــع 

أخبرهــم بإيجــاز أن أهــداف هــذه اجللســة هــي: 

تطويــر فهمهــم ومعرفتهــم باألســاليب التربويــة املتنوعــة التــي ميكــن اســتخدامها   •
لتقييــم تقــدم الطلبــة يومًيــا مــن أجــل التخطيــط للخطــوات التاليــة  فــي عمليــة 

التعلــم.

املرتبطــة  اخملتلفــة  واملمارســات  األســاليب  اســتخدام  فــي  مهاراتهــم  تطويــر   •
يدرســونها. التــي  بالتخصصــات 

ــرات حــول فهمهــم لألنشــطة املوجــودة فــي اجملمعــن التدريبيــن الثالــث  ــادل اخلب تب  •
ــع. والراب

اجلزء األول:

التقييم لتعلم ذي جودة

ابــدأ اجللســة بإطــالع املعلمــني علــى موضــوع اجلــزء األول منهــا، وهــو استكشــاف طرائــق 
رصــد وتقييــم تقــدم تعلــم الطلبــة عندمــا يدرســون فــي بيئــة صفيــة أكثــر تفاعــاًل.

أكتــب كلمــة »تقييــم« علــى اللــوح القالب، ثــم اطلب مــن املعلمــني طــرح أي أفــكار أو كلمات 
تــرد إلــى أذهانهــم عنــد ذكــر  كلمــة »تقييــم«. ) هــذه لعبة مــن نــوع »ربط الكلمــات«(. 

اكتــب اســتجاباتهم علــى اللــوح القــالب بطريقــة عشــوائية إلــى أن يتوقفــوا عــن طــرح 
االســتجابات ، وإذا كانــت اســتجابات املعلمــني ســلبية مثــل »متعــب« و »صعــب« و »يحتــاج 
ــر   ــى التفكي ــجعهم عل ــن ش ــا، ولك ــتجابات أيًض ــك االس ــت«، دّون تل ــن الوق ــر م للكثي

بطريقــة إيجابيــة حــول أهميــة التقييــم ومــاذا يتضمــن. 

نأمــل أن حتصــل علــى بعــض االســتجابات املشــابهة لتلــك املوجــودة فــي الشــكل )1( فــي 
الصفحــة التاليــة، ولكــن إذا لــم حتصــل علــى العديــد مــن االســتجابات املناســبة، عليك أن 
تضيــف كلمــًة أو كلمتــني مــن االســتجابات التــي تعتقــد أنهــا مهمــة إلــى اللــوح القــالب 

)مثــل »ختامــي« و »بنائــي« و »اختبــار« و »امتحانــات« .... إلــخ( .



1٣ جلسات الدعم

شكل )1(

بعــد ذلــك اطلــب مــن املعلمــني أن يناقشــوا ضمــن مجموعــات كيــف ميكنهــم ربــط هــذه 
ــم  ــن التقيي ــر ع ــرف الكثي ــن ال يع ــاعدة م ــض ملس ــع بع ــا م ــارات بعضه ــات والعب الكلم
وأهميتــه فــي دورة التعليــم والتعلــم. أعــط كل مجموعــة ورقــًة مــن أوراق اللــوح القــالب 
وقلًمــا لكتابــة مقترحاتهــم. أنظــر إلــى الشــكل املــدرج أدنــاه الــذي يوضــح إحــدى الطرائــق 

لربــط املصطلحــات مًعــا.

شكل )2(

بعــد حوالــي )10( دقائــق، اطلــب مــن كل مجموعــة تثبيــت ورقتهــا علــى احلائــط، ثــم اختيار 
ــات أن  ــماء اجملموع ــني بأس ــر املتحدث ــتجاباتهم، ذك ــرح اس ــة ليش ــم اجملموع ــدث بإس متح
عليهــم التركيــز علــى شــرح طريقــة تفكيرهــم حــول تعريــف التقييــم وكيــف توصلــوا 

إلــى هــذه العبــارات. و عــدم االكتفــاء بقــراءة مــا كتبــوه علــى األوراق. 
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ــم  ــة، ودّون ك ــة الراجع ــم للتغذي ــاء تقدميه ــات أثن ــع اجملموع ــى جمي ــام إل ــِغ بإهتم اص
مجموعــة منهــم ذكــرت التقييــم البنائــي أو التقييــم مــن أجــل التعلــم، إن وجــد، وعنــد 
ــِن علــى النتائــج ووضــح لهــم أنــك  انتهــاء جميــع اجملموعــات مــن تقــدمي اســتجاباتها، اث
ترغــب فــي استكشــاف املزيــد حــول دور التقييــم فــي مســاعدة املتعلمــني علــى التعلــم 

ــث. ــي الثال ــر محــور اجملمــع التدريب ــذي يعتب وال

بعــد ذلــك، مــن خــالل توظيــف بعــض عباراتهــم املدونــة علــى الــورق والتــي تركــز بشــكل 
كبيــر علــى التقييــم مــن أجــل التعلــم )مثــل عبــارة »معرفــة مســتوى الطلبــة فــي نهايــة 
ــة راجعــة للطلبــة تســاعدهم علــى التعلــم بشــكل أفضــل«(،  ــدرس« أو » تقــدمي تغذي ال
اطلــب مــن كل مجموعــة التحــدث عــن النشــاط األول فــي الوحــدة التاســعة وهــو نشــاط  
)21( فــي اللغــة العربيــة و )1٩( فــي اللغــة اإلجنليزيــة والعلــوم و )20( فــي الرياضيــات الــذي 
يدقــق ممارســاتهم احلاليــة فــي تقييــم الطلبــة، شــجعهم علــى التحــدث عــن املمارســات 
التــي يوظفونهــا مــع ذكــر األســباب، و األنشــطة أو املمارســات اجلديــدة التــي وظفوهــا فــي 

صفوفهــم عندمــا نفــذوا هــذا النشــاط. 

اطلــب منهــم العمــل ضمــن مجموعاتهــم ومناقشــة كيــف أســهمت هــذه املمارســات 
اجلديــدة فــي مســاعدتهم علــى فهــم مــا يعرفــه الطلبــة، و مــاذا بإمكانهــم أن يفعلــوا، 
واســألهم مــا هــي املهــارات األخــرى التــي يرغبــون فــي تطويرهــا. اطلــب مــن كل مجموعــة 
مشــاركة فكــرة أو فكرتــني و التعليــق عليهمــا  بصــوت عــاٍل أمــام بقيــة أفــراد اجملموعــة، 
ــات  ــة املعلوم ــتمر بإضاف ــالب. اس ــوح الق ــي الل ــد جانب ــى أح ــات عل ــك املمارس ــم دّون تل ث
إلــى هــذه القائمــة طيلــة فتــرة اجللســة. )إن هــذا اإلجــراء يقــدم جلميــع املعلمــني أفــكارًا 

ميكنهــم توظيفهــا الحًقــا(.

التقييم والتغذية الراجعة

وضح للمعلمني أن ثالثة من أهم جوانب التقييم من أجل التعلم هي:

مهارة استخدام األسئلة لتقييم الفهم وتعزيز مهارات التفكير العليا.  •

مهارة تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة حول تعلمهم.  •

ــرق  ــد ط ــم وحتدي ــدى تعلمه ــم م ــى تقيي ــن عل ــوا قادري ــني ليكون ــاعدة املتعلم مس  •
ــم. ــني أدائه لتحس

ــو  ــاهدتهم للفيدي ــاء مش ــني أثن ــن املعلم ــب م ــو واطل ــم الفيدي ــرض فيل ــك اع ــد ذل بع
التفكيــر بالتغذيــة الراجعــة التــي يقدمهــا املعلــم عــن عــّد أجنحــة الطيــور فــي املشــهد 

ــم.  ــي مــن الفيل الثان

ــة  ــدون أن تغذي ــل يعتق ــتجاباتهم، ه ــن اس ــني ع ــأل املعلم ــم، اس ــاهدة الفيل ــد مش بع
ــتجابة  ــا اس ــا عرفن ــو أنن ــي؟ ول ــا لعل ــة وخصوًص ــدة للطلب ــت مفي ــة كان ــم الراجع املعل
علــي للســؤال األخيــر، فهــل كنــا ســنعرف  فيمــا إذا كانــت التغذيــة الراجعــة مفيــدة أم 
ال؟ شــجع املعلمــني علــى مشــاركة أفكارهــم حــول مــا قــام بــه املعلــم فــي الفيديــو، قــد 
ــا  ــو اســتطاع علــي اآلن تنفيــذ عمليــة اجلمــع التاليــة، فإنن ــه ل تقتــرح علــى املعلمــني أن
ــتفيدوا  ــب أن يس ــة يج ــدة، إذ إن الطلب ــت مفي ــة كان ــم الراجع ــة املعل ــتنتج أن تغذي نس
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مــن التغذيــة الراجعــة كــي تســاعدهم علــى معاجلــة حــاالت مماثلــة فــي املســتقبل. أخبــر 
ــدة بشــكل  ــاءة ومفي ــة بن ــة الراجعــة املقدمــة للطلب ــت التغذي ــه كلمــا كان املعلمــني أن

ــا.  ــر جناًح ــر، كلمــا كان تعلمهــم أكث أكب

اآلن اعــرض الفيلــم مــرة أخــرى مــع التركيــز علــى املشــهد الثالــث، اســأل املعلمــني فيمــا 
إذا وظــف أحــد منهــم أســلوب التقييــم الذاتــي للطلبــة أو تقييــم األقــران مــن قبــل، إذا 
كانــت اســتجابات البعــض إيجابيــة، اســألهم مــا الفوائــد الناجتــة عــن ذلــك برأيهــم. ومــا 
ــم  ــم يوظــف أي معل ــواع مــن التقييــم؟ إذا ل ــى توظيــف هــذه األن ــة عل املشــكالت املترتب
أســلوب التقييــم الذاتــي أو تقييــم األقــران، اطلــب منهــم التفكيــر فــي نقــاط القــوة فــي 
ــون أن  ــرى املعلم ــف ي ــو، وكي ــي الفيدي ــة ف ــم الطلب ــم تعل ــتخدمة لتقيي ــاليب املس األس

مثــل هــذه االســتراتيجيات ستســاعدهم علــى دعــم تعلــم الطلبــة.

ــاش  ــة النق ــي نهاي ــا، ف ــر إيجابًي ــى التفكي ــجعهم عل ــتجاباتهم وش ــى اس ــتمع إل اس
أخبرهــم أن التقييــم الذاتــي يعتبــر مــن أهــم الطــرق التــي تســاعد الطلبــة علــى حتمــل 

ــن.  ــرق التحس ــد ط ــم وحتدي ــؤولية أو إدارة تعلمه مس

ــة  ــي اللغ ــة و )2٧( ف ــة العربي ــي اللغ ــاط )28( ف ــراءة النش ــات اآلن ق ــن اجملموع ــب م اطل
ــة  ــات واضح ــع نتاج ــول وض ــدور ح ــذي ي ــات وال ــي الرياضي ــوم و )2٩( ف ــة والعل اإلجنليزي
ــاط  ــذا النش ــذ ه ــون بتنفي ــام املعلم ــدرس، إذا ق ــة ال ــي بداي ــة ف ــع الطلب ــاركتها م ومش
ــدرس  ــي ال ــاركتهم ف ــى مش ــم عل ــات تعلمه ــة لنتاج ــة الطلب ــر معرف ــن أث ــألهم ع اس
وعلــى حتقيــق هــذه النتاجــات، )وإن لــم يقومــوا بتنفيــذ هــذا النشــاط مــن قبــل، اطلــب 
منهــم التفكيــر بكيفيــة التخطيــط لتنفيــذه ثــم تنفيــذه فعــاًل(،  اكتــب أي اســتراتيجيات 
مفيــدة يطرحونهــا إلــى جانــب اســتراتيجياتك الســابقة علــى جانــب اللــوح القــالب، ميكــن 

ــة:  ــتجابات التالي ــض اإلس ــتجاباتهم كل أو بع ــن اس أن تتضم

إن إعالن نتاجات التعلم للطلبة في بداية الدرس: 

جعل الدرس أكثر متعًة.  •

رّكز اهتمام الطلبة.  •

قّدم أفكاراً  للطلبة حول ما يجب عليهم القيام به.  •

أعــد عــرض املشــهد الرابــع مــن الفيلــم الــذي يتحــدث عــن تأثيــر التغذيــة الراجعــة اجليــدة 
ــتراتيجيات  ــة باس ــداد قائم ــني إع ــن املعلم ــب م ــدة أيًضا،اطل ــة اجلي ــات التعلمي والنتاج
التقييــم وتقــدمي التغذيــة الراجعــة، وظــف هــذه القائمــة لتذكيــر املعلمني أنهــم بصفتهم 
معلمــني يصــدرون األحــكام/ التقييمــات حــول إمكانــات الطلبــة فــي كل وقــت، وأن دورهــم 
ــات  ــب االحتياج ــزًا لتناس ــر تركي ــط دروس أكث ــي تخطي ــات ف ــذه املعلوم ــف ه ــو توظي ه

التعلميــة للطلبــة بشــكل أفضــل.

اختتــم هــذا اجلــزء مــن اجللســة بعــرض تعريــف »التقييــم مــن أجــل التعلــم«، الــذي كتبته 
علــى اللــوح القــالب )التعريــف فــي الصفحــة التاليــة(، علــى املعلمــني وقــم بربطــه مــرة 
أخــرى بالعصــف الذهنــي الــذي نفــذه املعلمــون عــن التقييــم حيــث يلخــص هــذا التعريــف 

مفهــوم التقييــم ألجــل التعلــم. 
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»التقييــم مــن أجــل التعلــم« يعنــي تقييــم تعلــم الطلبــة مــن خــالل توظيــف 
اســتراتيجيات تفاعليــة مختلفــة ملعرفــة املــدى الــذي وصــل إليــه الطلبــة فــي تعلمهــم  
ــن  ــة م ــة املقدم ــة الراجع ــف التغذي ــم توظي ــث يت ــاط أو درس بحي ــة أي نش ــي نهاي ف
ــيع  ــن وتوس ــة لتحس ــوات القادم ــد اخلط ــي حتدي ــواء ف ــد س ــى ح ــب عل ــم والطال املعل

ــة«. ــم الطلب ــدى تعل م

اجلزء الثاني: 

قضايا متخصصة في التعليم والتعلم في املوضوعات األربعة

يركــز هــذا اجلــزء مــن جلســة الدعــم علــى اجملمــع التدريبــي الرابــع، ومبــا أن هــذا اجملمــع يركــز  
علــى املــواد األساســية األربعــة )اللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة والرياضيــات والعلــوم( فــإن 
هــذا اجلــزء مــن اجللســة يتنــاول املــواد األربعــة بطريقــة تســاعد امليســر علــى تقــدمي الدعــم 
ــة  ــة التربوي ــا املعرف ــى قضاي ــع عل ــي الراب ــع التدريب ــز اجملم ــا يرك ــواد. وكم ــذه امل ــي ه ملعلم
وطرائــق التعليــم والتعلــم لــكل مــادة، يغطــي هــذا اجلــزء مــن اجللســة تلــك احملــاور، حيــث 
مــن املتوقــع منــك كميســر للجلســة أن تصــل إلــى حتليــل مفصــل للمحــاور املذكــورة فــي 
اجملمــع التدريبــي الرابــع مــن كل تخصــص وأن تتحــاور وتتناقــش فــي تأمــالت املعلمــني اخملتلفة 

حــول ممارســاتهم أثنــاء دراســتهم للمجمــع ومــا طبقــوه داخــل الغرفــة الصفيــة. 

1. english
Use a whole group technique for discussing Unit 13. Draw an empty table on a flipchart 
with the following headings:

Unit

(1)

Outcomes

(2)

Key practices in the unit

(3)

Examples from teachers on 
practices and challenges they 

encountered

(4)

Lead a discussion using the below prompts to make it easier for teachers to follow:
a.    What challenges may students face during listening?
b.    What advice is given to teachers to deal with these challenges?
c.    What actions have teachers taken already to develop the listening skills? 
d.    Did teachers focus on the three phases of teaching listening skill in their implementation?

You will notice that these prompts will help teachers fill in columns 3 and 4. Let the 
teachers share their ideas and write them on sticky notes and stick in the examples area 
of the table (columns 3 and 4). You will find a table with full analysis of each unit for your 
reference as facilitator after the next activity. 

Now that they have finished Unit 13, move to the next activity. 

Divide the teachers into three groups. Ask each group to work as per the following: 
Group 1: Refer to Unit (14) and discuss the activities related to developing reading. 
Group 2: Refer to Unit (15) and discuss the activities related to developing speaking. 
Group 3: Refer to Unit (16) and discuss the activities related to developing writing. 
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You need to draw their attention that they need to use the same headings they have 
used for Unit 13 and write the product of their discussion on a flipchart. Let teachers 
discuss and share ideas. You may support by providing the following prompts:  
a. What challenges may students face during (reading/writing/ speaking)? Each group will 

focus on one skill.
b. What advice is given to teachers to deal with these challenges?
c. What actions have teachers taken already to develop (reading/ writing/speaking)? Each 

group will focus on one skill.
d. Which practices that are mentioned in the unit have the teachers focused on or they are 

going to focus on in their lesson implementation? 

Once the discussion is done, the outcomes of each group work will be similar to one 
unit/ part of the table presented below. Teachers should have provided the examples 
related to column 4 during their discussion and written them on sticky notes. 

Collect the charts and stick them next to each other. Ask the teachers to move and 
read the ones they were not involved in preparing. When teachers finish reading, let 
them go back to their groups. Each group should write two additional examples from 
their experience (one example per each unit they were not involved in discussing 
during group activity). These examples should be also different from the ones listed on 
flipcharts. Let them share the examples orally.

Once finished, remind them of the need to have two Activities in the portfolio on Module 4.  

Close the session.

The table on the next page has been prepared for your reference as a facilitator to 
guide teachers during discussions. The numbers of Case Studies and Activities are listed 
if you wish to direct teachers to look at them during group work. This will make time 
management easier. This table may be shared with teachers at the end of the session if 
you find this necessary. 
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Unit

(1)

Outcomes

(2)

Key practices in the unit 

(3)

Examples from 
teachers on 

practices and 
challenges they 

encountered

(4)

13

Ability to be explicit about 
what strategies students can 
employ to support them in 
listening comprehension.

Understanding of challenges 
students face in listening 

comprehension and ways of 
supporting students overcome 

these challenges. 

Case Study 26 and Activity 30
Examples to be provided 

by the teachers 

Practice in devising a range of 
listening tasks.

Using strategies that lead to 
positive impact on improving 

students’ listening skills. 

Case Study 27 and Activity 31

14 

Supporting learners of English 
become better readers by 

being explicit about reading 
strategies.

 By understanding and utilizing 
the reading strategies, students 

reading skills improve.  (Part 
of Case study 28- reading 

strategies checklist) Examples to be provided 
by the teachers

Using of a variety of reading 
resources including English 

language newspapers.

Exposure to English Language 
authentic varied resources 

enhances reading skills. 
(Newspapers is provided as 
example in Case study 29)

15 

Increasing students’ ability to 
be spontaneous in English. 

Using games to enhance fluency.

Case study 30 and Activity 34
Examples to be provided 

by the teachers
Developing ideas which 

promote fluency.

Strategies learners and speakers 
incorporate in communication to 

enhance fluency in English.

Activity 35

16 

Stimulating  students’ writing 
in English and encouraging 

students to redraft their 
written work.

Understanding writing as a 
process with focus on redrafting 

as one of the stages of the 
writing process.

Enhancing redrafting through 
group work activities.

Case study 32

Examples to be provided 
by the teachers

Encourage students to write 
within the limits of their own 

developing English.

Developing creative writing 
activities to be used with 

students (Throughout the unit).

Table 1/English
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2. العلوم

اســتخدم أســلوب العمــل اجلماعــي ملناقشــة الوحــدة )1٣(، قــم برســم جــدول علــى اللــوح 
القــالب بالعناويــن التاليــة:

الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة 
املوجودة في الوحدة

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات 
والتحديات  التي 

واجهوها

)٤(

زّود املعلمني باألسئلة التالية ملساعدتهم في مناقشة الوحدة )1٣(:

أ. مــا التحديــات التــي ميكــن أن يواجههــا املعملــون فــي جعــل الطلبــة يدركــون ماهيــة 
العلــوم وطبيعتهــا؟ 

ــول  ــة ح ــع اآلراء اخملتلف ــل م ــن للتعام ــا للمعلم ــن تقدميه ــي ميك ــح الت ــا النصائ ب. م
ــوم«؟ ــة العل »طبيع

ج. ما اإلجراءات التي نفذها املعلمون لتطوير كفايات الطلبة في حصص العلوم؟

د. هل قام املعلمون بالتركيز على احملاور املشتركة في حصص العلوم؟ 

ستســاعد هــذه األســئلة املعلمــني علــى تعبئــة العموديــن رقــم )٣ و 4( فــي اجلــدول. أطلــب 
ــرة ولصقهــا فــي املــكان  ــى امللصقــات الصغي ــادل األفــكار وكتابتهــا عل مــن املعلمــني تب
اخملصــص لهــا فــي اجلــدول )عمــودان رقــم ٣ و 4(. يوجــد الحًقــا جــدول يحتــوي علــى حتليــل 

مفصــل لــكل وحــدة ملســاعدتك علــى مقارنــة إجابــات املعلمــني.  

قم بتوزيع املعلمني إلى ثالث مجموعات واطلب منهم العمل حسب اآلتي:         

اجملموعــة األولــى: االطــالع علــى الوحــدة املزدوجــة )15/14( ومناقشــة األنشــطة التــي   •
لهــا عالقــة بأغــراض األنشــطة العمليــة وإعــداد )صناعــة( األجهــزة اخلاصــة بالتجربــة 

العمليــة.

اجملموعــة الثانيــة: االطــالع علــى الوحــدة املزدوجــة )15/14( ومناقشــة األنشــطة التــي   •
لهــا عالقــة بطــرق تنظيــم األنشــطة العمليــة. 

اجملموعــة الثالثــة: االطــالع علــى الوحــدة )1٦( ومناقشــة األنشــطة التــي لهــا عالقــة   •
باملهــارات املشــتركة بــني منهــاج العلــوم واملناهــج األخــرى.

نبــه املعلمــني إلــى ضــرورة اســتخدام نفــس اجلــدول الــذي مت اســتخدامه عنــد مناقشــة 
ــة  ــئلة التالي ــني األس ــدم للمعلم ــالب. ق ــوح الق ــى الل ــم عل ــن أفكاره ــدة )1٣( لتدوي الوح

ــكار: ــادل األف ــة وتب ــى املناقش ــاعدتهم عل ملس

مــا التحديــات التــي ميكــن أن يواجههــا الطلبــة فيمــا يتعلــق بـــ )أغــراض األنشــطة  أ. 
ــاز  ــة جه ــتركة، صناع ــارات املش ــة، امله ــطة العملي ــم األنش ــرق تنظي ــة، ط العملي
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ــة العمليــة(؟ تقــوم كل مجموعــة بالتركيــز علــى مهــارة أو مهارتــن  خــاص بالتجرب
ــا.  ــه له ــا مت تخصيص ــب م حس

ب. ما النصائح املقدمة للمعلمن للتغلب على هذه التحديات؟

ــراض  ــم ألغ ــة ومهاراته ــم الطلب ــر فه ــون لتطوي ــا املعلم ــي نفذه ــراءات الت ــا اإلج ج. م
األنشــطة العمليــة، طــرق لتنظيــم األنشــطة العمليــة، املهــارات املشــتركة، وصناعة 
ــارة أو  ــى مه ــز عل ــة بالتركي ــوم كل مجموع ــة؟ تق ــة العملي ــاص بالتجرب ــاز اخل اجله

مهارتــن حســب مــا مت تخصيصــه لهــا.

ــز  ــيقومون بالتركي ــون أو س ــام املعلم ــي ق ــدة والت ــي الوح ــورة ف ــات املذك ــا املمارس م د.  
ــدروس؟  ــذ ال ــاء تنفي عليهــا أثن

عنــد إنتهــاء النقــاش يجــب أن تكــون نتاجــات عمــل كل مجموعــة مشــابهة للمعلومــات 
ــود 4(  ــة )عم ــاء أمثل ــون بإعط ــوم املعلم ــب أن يق ــة. يج ــة التالي ــي الصفح ــودة ف املوج
ــع أوراق  ــم بتجمي ــص. ق ــكان اخملص ــي امل ــا ف ــرة ووضعه ــات صغي ــى ملصق ــا عل وكتابته
اللــوح القــالب التــي أعدتهــا اجملموعــات وثبتهــا علــى جــدران الغرفــة ومــن ثــم اطلــب مــن 
ــة  ــام بقــراءة أفــكار اجملموعــات األخــرى بحيــث تقــوم كل مجموعــة بكتاب اجملموعــات القي
مثالــني إضافيــني )مثــال علــى كل وحــدة لــم يتــم ذكــره أثنــاء مناقشــة اجملموعات( شــرط أن 
ال تكــون األمثلــة مذكــورة أصــاًل علــى ورقــة اللــوح القــالب. اطلــب منهــم مشــاركة هــذه 

األمثلــة مــع اجلميــع  شــفويًا. 

بعــد االنتهــاء مــن النشــاط قــم بتذكيــر املعلمــني أنــه يجــب عليهــم وضــع نشــاطن مــن 
اجملمــع التدريبــي الرابــع فــي ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو.

أغلق اجللسة.  

ــه  ــوع إلي ــن الرج ــن م ــى تتمك ــر حت ــك كميس ــة ل ــة التالي ــي الصفح ــدول ف ــداد اجل مت إع
ــى  ــة حت ــات احلال ــطة ودراس ــن األنش ــدد م ــع ع ــاش. مت وض ــاء النق ــني أثن ــه املعلم لتوجي
تتمكــن مــن إرشــاد املعلمــني إليهــا أثنــاء عمــل اجملموعــات إذا تطلــب األمــر ذلــك. ســيؤدي 
ــة  ــد املعلمــني باجلــدول فــي نهاي هــذا إلــى ســهولة فــي إدارة وقــت اجللســة. ميكنــك تزوي

ــك.  ــرورة لذل ــدت ض ــة إذا وج اجللس
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الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة املوجودة في 
الوحدة 

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات 
والتحديات  التي 

واجهوها

)٤(

)1٣(

• الوعي لكيفية ارتباط منحى 
منهاج العلوم الذي يعكس 

دراسة »طبيعة العلوم« مع  
إطار عمل األونروا لتحليل 

وتطبيق جودة املناهج.
•  فهم تأثير تخطيطك 

وتعليمك للعلوم في تطوير 
املهارات العلمية لدى 

الطلبة واجتاهاتهم وفهمهم 
للكيفية التي يعمل بها 

العلماء.

•  فهم تأثير تخطيطك 
وتعليمك للعلوم في تعزيز 

أهداف إطار عمل األونروا 
لتحليل وتطبيق جودة 

املناهج.

• تفحص وجهات نظرك حول العلوم.
نشاط )2٩(

• ربط أجندة »كيف تعمل العلوم« 
بكفايات الطالب في إطار عمل األونروا 

لتحليل وتطبيق جودة املناهج عند 
قيامك بالتخطيط.

   دراسة احلالة )2٦( ونشاط)٣0(

• فهم أهمية املهارات االستقصائية في 
األنشطة العملية في العلوم.
   دراسة حالة )2٦( ونشاط )٣0(

• ربط تدريس العلوم باحملاور املشتركة في 
املناهج.

)اجملمع التدريبي الرابع ص 11(

• دعم كفايات الطلبة في حصص العلوم 
على سبيل املثال املواطنة والتواصل 

والتفكير الناقد واإلبداعي. 
   دراسة حالة)2٧( ونشاط)٣1(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

)1٥/1٤(

• وعي األغراض اخملتلفة 
لألنشطة العملية في تعليم 

مبحث العلوم.

• فهم الكيفية التي ميكن من 
خاللها أن يحقق التخطيط 
لألنشطة العملية وطرائق 
تدريسها مجموعة واسعة 

من األهداف، مما يساعد 
الطلبة على تطوير املهارات 

واالجتاهات والقدرة على 
الفهم.

• فهم كيفية اإلدارة الفعالة 
خملتلف أنواع األنشطة 

العملية.

•  تخطيط نشاط عملي من قبل 
املعلم من أجل تنمية مهارات متنوعة 

لدى الطلبة مثل املالحظة والقياس 
واالستقصاء.

   دراسة حالة )28( ونشاط )٣٣(

• تخطيط وتنفيذالنشاط العملي بطرق 
مختلفة مثل العروض التوضيحية و 

التجارب العملية املنظمة مسبًقا.
   دراسة حالة )2٩( ونشاط )٣٤(

• تخطيط وتنفيذ أنشطة عملية وجتارب 
منظمة مسبًقا ضمن مجموعات. 

   دراسة حالة )٣0( ونشاط )٣٥(

أمثلة يقدمها 
املعلمون
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)1٦(

• فهم أهمية تطوير مهارات 
القراءة والكتابة، ومبادئ 

الرياضيات، ومهارات 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في العلوم.

• امتالك املهارات والقدرات 
الالزمة الستخدام مجموعة 

من االستراتيجيات لدعم 
املهارات اللغوية في العلوم.

• التخطيط لتحسني استخدام 
التكنولوجيا في التعليم.

   نشاط )٣٧(

• إستخدام استراتيجيات لدعم مبادئ 
الرياضيات في حصة العلوم.

    نشاط )٣8(

•  إستخدام استراتيجيات ملساعدة 
الطلبة على التعرف على اللغة 

العلمية.
   دراسة حالة )٣2( ونشاط )٣٩(

•  دعم املهارات اللغوية واملهارات القرائية 
كاملسحية والتصفحية لدى الطلبة في 

حصة العلوم.
   دراسة حالة )٣٣( ونشاط )٤0(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

جدول رقم )2( علوم



2٣ جلسات الدعم

٣. الرياضيات

اســتخدم أســلوب العمــل اجلماعــي ملناقشــة الوحــدة )1٣(، قــم برســم جــدول علــى اللــوح 
القــالب بالعناويــن التاليــة:

الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة 
املوجودة في الوحدة

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات 
والتحديات التي 

واجهوها

)٤(

زّود املعلمني باألسئلة التالية ملساعدتهم في مناقشة الوحدة )1٣(:

أ.  مــا التحديــات  التــي يواجههــا املعلمــون فــي جعــل الطلبــة يدركــون ماهيــة الرياضيات 
؟  طبيعتها و

ب. كيف ميكن أن جتعل طلبتك يشعرون بالفخر  لتعلمهم الرياضيات؟

ج. في رأيك، ملاذا يعتبر تعليم الرياضيات مهًما؟

د. كيف ميكن أن تربط الرياضيات بإطار األونروا لتحليل وتطبيق جودة املناهج؟  

ستســاعد هــذه األســئلة املعلمــني علــى تعبئــة العموديــن رقــم )٣ و 4( فــي اجلدول،أطلــب 
ــرة ولصقهــا فــي املــكان  ــى امللصقــات الصغي ــادل األفــكار وكتابتهــا عل مــن املعلمــني تب
اخملصــص لهــا فــي اجلــدول )عمــودان رقــم٣ و 4(. يوجــد الحًقــا جــدول يحتــوي علــى حتليــل 

مفصــل لــكل وحــدة ملســاعدتك علــى مقارنــة إجابــات املعلمــني.  

قــم بتوزيــع املعلمــني إلــى ثــالث مجموعــات واعــط كل مجموعــة بطاقــة صغيــرة مكتــوب 
عليهــا ســؤال مــن األســئلة التاليــة واطلــب منهــم العمــل حســب اآلتــي:      

    اجملموعة األولى: الوحدة )1٤(

مــا التحديــات التــي يواجههــا الطلبــة فــي االســتقصاء وحــل املشــكالت واستكشــاف  أ. 
املفاهيــم الرياضيــة خــالل األنشــطة العمليــة؟      

اجملموعة الثانية: الوحدة )1٥(

ب.  مــا التحديــات التــي يواجههــا الطلبــة فــي رفــع مســتوى مهاراتهــم الرياضيــة بشــكل 
؟  بع متتا

اجملموعة الثالثة: الوحدة )1٦(

ــاليب  ــتخدام أس ــكالت باس ــل املش ــي ح ــة ف ــا الطلب ــي يواجهه ــات الت ــا التحدي ج. م
ــا  النمذجــة والرســوم التصويريــة  والتحديــات األخــرى التــي متــس انخراطهــم بقضاي

ــي؟    ــع احملل ــة باجملتم ذات عالق
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ــل  ــاء عم ــني أثن ــاعدة املعلم ــة  ملس ــئلة التالي ــب األس ــالب اكت ــوح الق ــة الل ــى ورق عل
اجملموعــات )األســئلة عامــة للجميــع(:

أ.    ما النصائح املقدمة للمعلمن للتغلب على هذه التحديات؟

ــز  ــيقومون بالتركي ــون أو س ــام املعلم ــدة وق ــي الوح ــا ف ــي مت ذكره ــات الت ــا املمارس ب.  م
ــدروس؟  ــذ ال ــاء تنفي ــا أثن عليه

ــه املعلمــني إلــى ضــرورة اســتخدام نفــس اجلــدول الــذي مت اســتخدامه عنــد مناقشــة  نّب
ــة  ــني مناقش ــن املعلم ــب م ــالب، اطل ــوح الق ــى الل ــم عل ــن أفكاره ــدة )1٣( لتدوي الوح
ــة  ــل كل مجموع ــات عم ــون نتاج ــب أن تك ــاش يج ــاء النق ــد إنته ــا. عن ــم وتبادله أفكاره
مشــابهة للمعلومــات املوجــودة فــي اجلــدول أدنــاه. يجــب أن يقــوم املعلمــون بإعطــاء أمثلــة 
)عمــود 4( وكتابتهــا علــى ملصقــات صغيــرة ووضعهــا فــي املــكان اخملصــص. قــم بتجميــع 
أوراق اللــوح القــالب التــي أعدتهــا اجملموعــات وثبتهــا علــى جــدران الغرفــة ومــن ثــم اطلــب 
مــن اجملموعــات القيــام بقــراءة أفــكار اجملموعــات األخــرى بحيــث تقــوم كل مجموعــة بكتابة 
مثالــني إضافيــني )مثــال علــى كل وحــدة لــم يتــم ذكــره أثنــاء مناقشــة اجملموعــات( شــرط 
ــاركة  ــم مش ــب منه ــالب. اطل ــوح الق ــة الل ــى ورق ــاًل عل ــورة أص ــة مذك ــون األمثل أن ال تك

هــذه األمثلــة مــع اجلميــع  شــفويًا. 

بعــد االنتهــاء مــن النشــاط قــم بتذكيــر املعلمــني أنــه يجــب عليهــم وضــع نشــاطن مــن 
اجملمــع التدريبــي الرابــع فــي ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو. 

أغلق اجللسة.  

ــه  ــوع إلي ــن الرج ــن م ــى تتمك ــر حت ــك كميس ــة ل ــة التالي ــي الصفح ــدول ف ــداد اجل مت إع
ــى  ــة حت ــات احلال ــطة ودراس ــن األنش ــدد م ــع ع ــاش.مت وض ــاء النق ــني أثن ــه املعلم لتوجي
تتمكــن مــن إرشــاد املعلمــني إليهــا أثنــاء عمــل اجملموعــات إذا تطلــب األمــر ذلــك. ســيؤدي 
هــذا إلــى ســهولة  فــي إدارة وقــت اجللســة. ميكنــك تزويــد املعلمــني باجلــدول فــي نهايــة 

ــك. ــرورة لذل ــدت ض ــة إذا وج اجللس



2٥ جلسات الدعم

الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة  املوجودة 
في الوحدة 

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات 
والتحديات  التي 

واجهوها

)٤(

)1٣(

الوعي بكيفية ارتباط طبيعة   •
الرياضيات مع إطار عمل األونروا 

لتحليل وتطبيق جودة املناهج.

فهم كيف أن تخطيطك وتعليمك    •
للرياضيات ميكن أن يساعد على 

تطوير مهارات الطلبة الرياضية،  
واجتاهاتهم وفهمهم.

فهم كيف أن تخطيطك وتعليمك   •
للرياضيات ميكن أن يعزز أهداف إطار 
عمل األونروا لتحليل وتطبيق جودة 

املناهج. 

إدخال الطلبة إلى طبيعة   •
الرياضيات وربط هذه الطبيعة 

بإطار األونروا للمناهج ، 
ودعم مهارات الطلبة لتنفيذ 
األنشطة عبر االنترنت وإنتاج 

امللصقات.
 دراسة احلالة )2٥( ونشاط )٣2(

تعزيز مهارات الطلبة في   •
االكتشاف.

دراسة احلالة )2٦( ونشاط )٣٣(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

)1٤(

فهم كيف أن مهارات التفكير   •
العليا ميكن  تطويرها  من خالل 

التخطيط املناسب لتعليم الصف 
العادي.

الوعي مبجموعة من أنواع األنشطة   •
اخملتلفة وكيف ميكن أن تضمنها 

في دروسك.

فهم كيف أن تعليمك وإدارتك   •
الصفية ميكن أن تسمح لطلبتك 

بالتطور كمتعلمني مستقلني.

تضمني االستقصاء  وحل   •
املشكالت في تعليم  موضوع 

املناهج  املعيارية.
   دراسة احلالة )2٧( ونشاط )٣٥(

استكشاف املفاهيم الرياضية   •
من خالل األنشطة العملية.

دراسة احلالة )28( ونشاط )٣٦(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

)1٥(

الوعي مبجموعة واسعة من   •
االكتشافات الرياضية املفتوحة 

واالستكشافية.

فهم كيفية إعداد عمل االكتشاف   •
في صفك لدعم الطلبة في تطوير 

مهارات حل املسألة لديهم.

فهم مجموعة املهارات التي ميكن   •
تطويرها من خالل االكتشاف 

وكيفية مساعدة طلبتك على 
تطوير هذا بصورة منتظمة.

حتتاج تقدمي مهارات رياضية   •
ليتم تطويرها بني الرياضيني.

دراسة احلالة )2٩( ونشاط )٣٧(

رفع مهارات الطلبة الرياضية   •
بشكل متتابع.

أمثلة يقدمها   دراسة احلالة )٣0( ونشاط )٣8(
املعلمون



2٦

)1٦(

الوعي مبجموعة من الفرص   •
لتطبيق الرياضيات من خالل 

النمذجة التي ميكن أن حتدث عبر 
املناهج املدرسية.

فهم مهارات النمذجة في   •
الرياضيات التطبيقية وكيفية 
تطويرها بصورة منتظمة لدى 

طلبتك،

الوعي لكيفية تطوير مهارات   •
القراءة واملهارات الرياضية 

واحلسابية وتكنولوجيا املعلومات 
استراتيجًيا من خالل املناهج من 

خالل حل املسألة.

فهم التحديات التي تواجه   •
حل املشكالت في الرياضيات 

بسبب االختالفات بني احلل 
الرياضي واحلل احلقيقي. 

   نشاط )٤0( ونشاط )٤1(

حل املشكالت باستخدام   •
الرسوم التصويرية.
   دراسة احلالة )٣1(

االستقصاء عن املشكالت   •
والقضايا اخلاصة مبجتمعاتك 
احمللية واالقليمية  والتي ميكن 

ان تشارك الرياضيات في حلها. 
نشاط )٤2(

حل املسائل العملية   •
مستخدًما أسلوب النمذجة.

دراسة احلالة )٣2(

العمل مع الزمالء للتخطيط   •
ملهمات حل املسألة  والتي 

ميكن  االستقصاء عنها في كل 
موضوع، والتأمل في عملية 

املناقشة عبر القضايا الثقافية.
نشاط ٤٣

أمثلة يقدمها 
املعلمون

جدول رقم )3( الرياضيات



2٧ جلسات الدعم

٤. اللغة العربية

ــالب  ــوح الق ــى الل ــارغ عل ــدول ف ــم ج ــم يرس ــدة )1٣(. ق ــول الوح ــي ح ــاش جماع ــة بنق ــح اجللس افتت
ــة: ــن التالي بالعناوي

الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة 
املوجودة في الوحدة

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات 

والتحديات  التي 
واجهوها

)٤(

قم باثارة نقاش مستخدما االسئلة التالية: 

أ.    ما التحديات التي يواجهها الطلبة في مهارة القراءة؟

ــذه  ــى ه ــب عل ــل التغل ــن أج ــم م ــا املعل ــوم به ــن أن يق ــي ميك ــات الت ــا املمارس ب.  م
التحديــات؟

ج.  مــا اإلجــراءات التــي ميكــن أن يقــوم بهــا املعلــم لتطويــر مهــارة القــراءة لــدى الطلبــة 
بنــاًء علــى مــا ورد فــي الوحــدة الثالثــة عشــرة؟

ستســاعد هــذه األســئلة املعلمــني علــى تعبئــة العموديــن رقــم )٣ و 4( فــي اجلدول،اطلــب 
ــرة ولصقهــا فــي املــكان  ــى امللصقــات الصغي ــادل األفــكار وكتابتهــا عل مــن املعلمــني تب
اخملصــص لهــا فــي اجلــدول )عمــودان رقــم٣ و 4(. يوجــد الحًقــا جــدول يحتــوي علــى حتليــل 

مفصــل لــكل وحــدة ملســاعدتك مقارنــة إجابــات املعلمــني.  

ــالث مجموعــات بحيــث تركــز كل مجموعــة علــى وحــدة  ــى ث قــم بتقســيم املعلمــني ال
مــن الوحــدات الثــالث املتبقيــة فــي اجملمــع الرابــع.  وجــه انتبــاه كل مجموعــة الــى االســئلة 

التاليــة التــي ســيقومون باإلجابــة عنهــا وتدويــن اإلجابــات علــى اللــوح القــالب:

مــا التحديــات التــي يواجههــا الطلبــة  فــي كل مــن )التعبيــر، دراســة النحــو والصرف،  أ . 
التحليــل والنقــد األدبــي(؟  تركــز كل مجموعــة علــى واحــد مــن املوضوعــات حســب 

الوحــدة بــن يديهــا.

مــا املمارســات التــي وردت فــي الوحــدات التدريبيــة والتــي تســاهم فــي دعــم املعلــم  ب . 
ــات املذكــورة أعــاله؟ للتغلــب علــى التحدي

شــارك زمــالءك بتقــدمي أمثلــة علــى ممارســات قمــت بهــا أو ســتقوم بهــا مــن خــالل  ت . 
ــك.  ــن يدي ــي ب دراســتك للوحــدة الت

ــه املعلمــني إلــى ضــرورة اســتخدام نفــس اجلــدول الــذي مت اســتخدامه عنــد مناقشــة  نّب
ــة  ــني مناقش ــن املعلم ــب م ــالب، اطل ــوح الق ــى الل ــم عل ــن أفكاره ــدة )1٣( لتدوي الوح
ــة  ــل كل مجموع ــات عم ــون نتاج ــب أن تك ــاش يج ــاء النق ــد إنته ــا. عن ــم وتبادله أفكاره
ــوم  ــب أن يق ــة. يج ــة التالي ــي الصفح ــدول ف ــي اجل ــودة ف ــات املوج ــابهة للمعلوم مش
املعلمــون بإعطــاء أمثلــة )عمــود 4( وكتابتهــا علــى ملصقــات صغيــرة ووضعهــا فــي املكان 
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اخملصــص. قــم بتجميــع أوراق اللــوح القــالب التــي أعدتهــا اجملموعــات وثبتهــا علــى جــدران 
الغرفــة ومــن ثــم اطلــب مــن اجملموعــات القيــام بقــراءة أفــكار اجملموعــات األخــرى بحيــث 
تقــوم كل مجموعــة بكتابــة مثالــني إضافيــني )مثــال علــى كل وحــدة لــم يتــم ذكــره أثنــاء 
مناقشــة اجملموعــات( شــرط أن ال تكــون األمثلــة مذكــورة أصــال علــى ورقــة اللــوح القــالب. 

أطلــب منهــم مشــاركة هــذه األمثلــة مــع اجلميــع  شــفويًا. 

بعــد االنتهــاء مــن النشــاط قــم يتذكيــر املعلمــني أنــه يجــب عليهــم وضــع نشــاطن مــن 
اجملمــع التدريبــي الرابــع فــي ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو. 

أغلق اجللسة.  



2٩ جلسات الدعم

مت إعــداد اجلــدول التالــي لــك كميســر حتــى تتمكــن من الرجــوع إليــه لتوجيــه املعلمــني أثناء 
النقــاش. مت وضــع عــدد مــن األنشــطة ودراســات احلالــة حتــى تتمكــن مــن إرشــاد املعلمــني 
إليهــا أثنــاء عمــل اجملموعــات إذا تطلــب األمــر. ســيؤدي هــذا إلــى ســهولة إدارة وقت اجللســة. 

ممكــن أن تــزود املعلمــني باجلــدول فــي نهايــة اجللســة إذا وجــدت ضــرورة لذلــك.

الوحدة

)1(

النتاجات

)2(

املمارسات الرئيسة املوجودة في 
الوحدة 

)٣(

أمثلة من املعلمن 
على املمارسات

والتحديات التي 
واجهوها

)٤(

)1٣(

-   تطوير الفهم عن موضوع القراءة 
وعناصرها بشكل عام، واملهارات 

القرائية العليا بشكل خاص.

-   تطوير الفهم عن عالقة القراءة 
مبختلف املهارات اللغوية األخرى، 

ومنها التلخيص.

-   إدراك العالقة بني العامية 
والفصحى، وتوظيفها في تنمية 
املهارات اللغوية عامة، والقرائية 

خاصة.

1- تطوير مهارات الطلبة في 
تلخيص النص من خالل:

•  العصف الذهني 
•  مراعاة القواعد العامة للتلخيص.
انظر دراسة احلالة )2٥( والنشاط )٣1(

2- تفعيل دور الفصحى في عملية 
التعلم واإلملام بدورها في تطوير 

مهارة القراءة وذلك من خالل :
•  رصد املفردات والعبارات العامية 

وحتويلها إلى الفصحى.
•  ربط الطلبة بني مختلف 

النصوص التي يقرأونها في 
حياتهم الواقعية ومهارات القراءة 

ليثروا بها لغتهم الفصحى.
•  دراسة العبارات بالغياً والوقوف 

على مواطن اجلمال فيها.
•  التشجيع على التكلم 

بالفصحى في املدرسة وخارجها.

انظر دراسة احلالة )2٦( والنشاط )٣2(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

)1٤(

-   إكساب الّطلبة مزيًدا من مهارات 
الّتعّلم الفّعال، انطالقا من توظيف 

خصائص الّلغة العربّية. 

-   توظيف استراتيجّيات وطرائق 
مختلفة في تدريس الّصرف والنّحو 
)الّتمثيل(، و)الثّنائّية: مبنّي- معرب، 

مجرّد- مزيد...(.

-    تفعيل دور املعاجم في الدرس الّصرفّي 
والنّحويّ: معرفة املمنوع من الّصرف، 

اجلموع ودالالتها، اجملرد واملزيد .

تطوير فهم  الطلبة خلصائص   -1
اللغة العربية اخلاصة مبفاهيم 

الصرف والنحو باستخدام 
املعاجم واللوحات املفاهيمية 

واللعب. 

تطوير اخملزون اللغوي للطلبة   -2
باستخدام استراتيجية كرة الثلج.

انظر دراسة احلالة)2٧( والنشاط )٣٣(، 

ودراسة احلالة )28( و )٣٤(

أمثلة يقدمها 
املعلمون



٣0

)1٥(

-   االرتقاء بتعبير الّطلبة بنوعيه، من 
خالل طرائق نشطة، ميكن إدراجها 
حتت عنوان “معا ننشط”، “معا 

نرقى”.

-   توظيف مجموعة من املمارسات 
واألساليب التعليمّية داخل الغرفة 

الّصّفّية وخارجها، من شأنها أن 
تسهم في زيادة خبراتك في تعليم 

أنواع الّتعبير. 

-   إكساب الّطلبة مهارة اكتشاف 
الّدالالت وتوظيفها، واختيار األمناط 

التعبيريّة، واملفردات أو التعابير 
املالئمة لدالالت املعاني التي يريدها.

تطوير مهارة التعبير الوظيفي    -1
من خالل:

•  الوقوف على عناصر الرسالة 
كمثال على نوع من انواع التعبير 

الوظيفي. 

•  محاضر االجتماعات والتقارير.
انظر دراسة احلالة )2٩( والنشاط )٣٥(

تطوير مهارة التعبير اإلبداعي    -2
بالتركيز على:

•  الصور التركيبة والتعابير الراقية 

•  توظيف اساليب تخدم التعبير 
اإلبداعي. 

انظر دراسة احلالة )٣0( والنشاط )٣٦(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

)1٦(

حتديد منطلقات مدارس التحليل    -
واستراتيجيات تدريسه.

توظيف مختلف املدارس الّتحليلّية   -
واالستراتيجّيات املناسبة لكلٍّ منها 
لتعزيز مهارات حتليل النصوص لدى 

الطلبة.

تعزيز ملكات الّتذوّق األدبي لدى   -
الطلبة.

1- تطوير مهارة التحليل األدبي لدى 
الطلبة من خالل:

•  توظيف اخلرائط الذهنية 
واللوحات املفاهيمية لالنطالق 
من اجلزئيات اخلاصة مبهمة كل 

مجموعه وصواًل إلى الهدف 
النهائي وهو حتليل نص أدبي. 

•   التشجيع على ممارسة التفكير 
التأملي وتدوين أفكار عن أسس 

التحليل األدبي.
•   مناقشة املنظم البياني خلطوات 

حتليل النص األدبي. 
•   توظيف ورقة معايير التقومي عند 

ممارسة مهارة التحليل. 
انظر دراسة احلالة )٣1( والنشاط )٣٧(

2- تطوير مهارة التذوق األدبي من 
خالل دراسة: 

اخلطوات التي نتبعها في نقد نص   •
ادبي.

كيفية التخطيط لدراسة   •
نقدية.

العالقة بالكاتب ومعرفة خلفيته   •
االجتماعية و الثقافية .

 انظر دراسة احلالة)٣2( والنشاط )٣8(

أمثلة يقدمها 
املعلمون

جدول رقم )4( اللغة العربية
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جلسة الدعم الثالثة
المجمعان التدريبيان الخامس والسادس 

 المنحى الجامع للتعليم والتعلم وتفعيل دور أولياء 
األمور في عملية االرتقاء بإنجازات الطلبة
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٣٣ جلسات الدعم

جلسة الدعم: الثالثة

اجملمعان التدريبيان اخلامس والسادس:  املنحى اجلامع للتعليم والتعلم 
وتفعيل دور أولياء األمور في عملية االرتقاء بإجنازات الطلبة

مدة اجللسة: ساعتان

التحضير قبل اجللسة 

ــن  ــدد كاف م ــود ع ــن وج ــد م ــة وتأك ــا اجللس ــتعقد فيه ــي س ــة الت ــار الغرف ــم باختي ق
الطــاوالت والكراســي جلميــع املعلمــني الذيــن ســيحضرون اجللســة وتأكــد مــن توزيعهــم 
علــى مجموعــات يتمكــن خاللهــا املعلمــون مــن التحــدث بعضهــم مــع بعــض بســهولة 
وتنفيــذ املهــام التــي تتطلــب العمــل ضمــن مجموعــات. تأكــد أيًضــا مــن توافــر جميــع 
املــواد واملعــدات التــي حتتاجهــا مبــا فــي ذلــك اجملمعــات التدريبيــة، اللــوح القــالب، العــرض 

ــرة.  ــات صغي ــالم وملصق ــو، أق ــغل الفيدي ــي، مش التقدمي

عليك أن تقوم باالستعداد للجلسة من خالل:
كتابة أهداف اجللسة على اللوح القالب.  •

ــالب.   ــوح الق ــى الل ــو عل ــف اإلجنازات/البورتفولي ــليم مل ــول تس ــات ح ــة معلوم كتاب  •
ــليم  ــون بتس ــيقوم املعلم ــث س ــني حي ــان الصحيح ــكان والزم ــة امل ــن معرف ــد م تأك

ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو. 
إبــالغ املعلمــني بضــرورة إحضــار اجملمعــني التدريبيــني اخلامــس والســادس ودفتــر   •

اإلجنازات/البورتفوليــو. وملــف  املالحظــات 
جتهيــز فيلمــي الفيديــو اللذيــن ســتقوم بعرضهمــا )الفلمــان اخلامــس والســادس مــن   •
البرنامــج الســابق(، نقتــرح عليــك مشــاهدة الفيلمــني مســبًقا حتــى تعــرف مــن أيــن 
ســتبدأ، و أيــن ســتتوقف . )قــد تســاعدك كتابــة مالحظــة عــن مــدة املقاطــع التــي 

ســتعرضها علــى املعلمــني(.
ــرح  ــج، نقت ــاص بالبرنام ــج اخل ــرص املدم ــى الق ــود عل ــي املوج ــرض التقدمي ــز الع جتهي  •
ــريحة. ــرض كل ش ــب لع ــت املناس ــة الوق ــي ملعرف ــرض التقدمي ــاهدة الع ــك مش علي

قــد جتــد بعــض املعلومــات التــي يطلــب منــك كتابتهــا علــى لــوح القــالب موجــودة 
علــى شــرائح  العــرض التقدميــي، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى توفيــر الوقــت أثنــاء اجللســة.

إعــداد خطــة جللــوس املعلمــني، علــى ســبيل املثــال ممكــن أن تقــوم بترقيــم الطــاوالت   •
ومــن ثــم اتخــاذ قــرار فيمــا إذا كنــت ترغــب فــي جلوســهم حســب موضــوع التخصص 

أو بشــكل مختلــط مــن كافــة التخصصــات.
حتديــد أنشــطة اجملمعــني التدريبــني اخلامــس والســادس التــي ســتقوم بالتركيــز عليهــا   •
ــى  ــتتعرف عل ــا، س ــوع إليه ــهولة الرج ــة  لس ــي اجللس ــني ف ــع املعلم ــتها م ومناقش

هــذه األنشــطة أثنــاء قراءتــك لهــذه الوثيقــة. 

مالحظــة: فــي حــال تــم عقــد جلســة الدعــم قبــل إنهــاء المعلميــن دراســة المجمــع 
التدريبــي الســادس عليــك أن تناقشــهم فــي الممارســات واألنشــطة المتوقــع منهــم 
تجريبهــا داخــل الغرفــة الصفيــة عنــد دراســتها، أمــا إذا تــم عقــد الجلســة بعــد اإلنتهــاء 
ــث عــن خبراتهــم  ــك المجمــع التدريبــي ســيقوم المعلمــون بالحدي مــن دراســة  ذل

وممارســاتهم الواقعيــة التــي نفذوهــا داخــل الغرفــة الصفيــة أو مــع زمالئهــم.
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الترحيب

ــجيل  ــم تس ــب منه ــة واطل ــعرون بالراح ــم يش ــم واجعله ــال وصوله ــني ح ــب باملعلم رّح
أســمائهم. عنــد وصــول اجلميــع أخبرهــم أن هــذه اجللســة تنقســم إلــى ثالثــة أجــزاء وأن 

أهدافهــا هــي: 

استكشاف معنى املنحى اجلامع في التعليم.  •

ــس  ــث يعك ــة بحي ــر فاعلي ــم أكث ــل التعلي ــق جتع ــر بطرائ ــى التفكي ــجيع عل التش  •
ــع. ــى اجلام املنح

بحث القضايا املتعلقة بتفعيل دور أولياء األمور في العملية التعلمية.  •

التأمــل فــي تطويرهــم املهنــي واملمارســات التعلميــة التــي تعلموهــا خــالل برنامــج   •
ــن )12-7( ــوف م ــي الصف ــص ملعلم ــة املتخص ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم تطوي

ــو  ــازات/ البورتفولي ــف اإلجن ــتكمال مل ــة باس ــائل متعلق ــا أو مس ــة أي قضاي مناقش  •
ــم. ــاص باملعل اخل

اجلزء األول:

املدارس والصفوف اجلامعة
ــي  ــة ف ــة التعليمية/التعلمي ــي العملي ــع ف ــى جام ــو منح ــّول نح ــني أن التح ــر املعلم أخب
مــدارس األونــروا بشــكل كامــل ســيحتاج لوقــت طويــل، ولكــن مــن الضــروري أن يدركــوا 
أهميتــه بالنســبة لتطــور الطلبــة علــى الصعيديــن األكادميــي والشــخصي. وضــح لهــم 
ــد  ــم لتحدي ــة املعل ــتعانة بحقيب ــب االس ــس تتطل ــي اخلام ــع التدريب ــة  اجملم أن دراس
احتياجــات الطلبــة املتنوعــة واالســتجابة لهــا )األونــروا، 201٣(، كإثــراء للموضــوع، مــع 
ــة،  ــارات املطلوب ــبوا امله ــطة، ويكتس ــع األنش ــذوا جمي ــم أن ينف ــه بإمكانه ــم أن العل
ــني أن  ــر املعلم ــم بتذكي ــة. ق ــذه احلقيب ــى ه ــد عل ــوا بع ــد تدرب ــوا ق ــم يكون ــى وإن ل حت
ــوح القــالب(: ــى الل اجملمــع التدريبــي اخلامــس يناقــش األفــكار التالية)ميكنــك كتابتهــا عل

ــة  ــع الطلب ــة االحتياجــات املتنوعــة جلمي ــى تلبي ــم اجلامــع إل تهــدف ممارســات التعلي  •
ــة. ــة الصفي ــي الغرف ف

تنطــوي اســتراتيجيات دعــم الطلبــة علــى التفــاوت بينهــم حســب املــوارد، املهمــة،   •
ــم. ــاج، أو الدع النت

إن توفيــر أنشــطة تلبــي احتياجــات الطلبــة فــي الغرفــة الصفيــة ميكــن أن تشــكل   •
ــة. ــات عملي صعوب

ــم  ــاط التعل ــي أمن ــة يلب ــة الصفي ــل الغرف ــم داخ ــم والتعل ــطة التعلي ــع أنش تنوي  •
ــتخدام  ــي اس ــتمرار  ف ــالل االس ــن خ ــة م ــان الطلب ــرص حرم ــن ف ــل م ــة ويقل اخملتلف

ــم. ــة ال تالئمه ــاليب تعليمي أس

 قــم بتوزيــع املعلمــني إلــى أربــع مجموعــات تتكــون كل مجموعــة مــن تخصصــات مختلفة، 
خصــص لــكل مجموعــة فكــرة واحــدة مــن األفــكار املذكــورة أعــاله، واطلــب منهم مناقشــة 
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الــدروس التــي قامــوا بتنفيذهــا خــالل آخــر أســبوعني قبــل اجللســة وتضمنــت أنشــطة تركز 
علــى املنحــى اجلامــع، وترتبــط بالفكــرة التــي مت تخصيصهــا لهــم. بعــد مضــي )10( دقائــق 

اطلــب مــن كل مجموعــة تقــدمي أفكارهــا مــن خــالل املتحــدث بإســم اجملموعــة. 

إسمح بالنقاش لبضع دقائق بعد عرض كل مجموعة ألفكارها. 

اعــرض فيلــم الفيديــو اخلامــس مــع التركيــز علــى املشــهد الثانــي والــذي يتنــاول »معاجلــة 
ــن  ــني ضم ــن املعلم ــب م ــاركة«، اطل ــم واملش ــن التعل ــب م ــع الطال ــي متن ــات الت املعوق
ــات  ــون صعوب ــن يواجه ــة الذي ــع الطلب ــل م ــي العم ــم ف ــة خبراته ــات مناقش مجموع
تعلميــة خاصــة. وإذا كانــت لديهــم خبــرة مــع طلبــة ذوي إعاقــات جســدية، كيــف ســاعدوا 

هــؤالء الطلبــة علــى التكيــف فــي الغــرف الصفيــة.

اطلــب مــن اجملموعــات التعــاون إليجــاد طــرق مناســبة ملســاعدة الطلبــة ودعمهــم، وجهــز 
قائمــة بهــذه الطرائــق علــى ورقــة اللــوح القــالب حتــت عنــوان »طرائــق دعــم املتعلمــني«. 
ضــع الورقــة علــى اجلــدار للرجــوع إليهــا خــالل اجللســة وإضافــة الطرائــق اجلديــدة التــي 

يطرحهــا املعلمــون.

ــة أو  ــث تتكــون كل مجموعــة مــن ثالث ــع املعلمــني فــي مجموعــات بحي قــم بإعــادة توزي
ــتراتيجيات  ــن االس ــدة م ــتراتيجية واح ــص اس ــص، خص ــب التخص ــني حس ــة معلم أربع

ــات:  ــن اجملموع ــة م ــكل مجموع ــاه ل ــورة أدن املذك

التفاوت حسب املصدر.  •

التفات حسب املهمة.  •

التفاوت حسب النتاج.  •

تلبية مجموعة من أمناط التعلم.  •

 اطلــب منهــم مناقشــة الــدروس التــي فكــروا فيهــا ســابًقا ومــن ثــم اختيــار درس محــدد 
يعتقــدون أنــه يوضــح االســتراتيجية التــي مت تخصيصهــا لــكل مجموعــة. اطلــب منهــم 
ــدرس باالســتراتيجية.  ــة ال ــر عالق ــالب يظه ــوح الق ــى الل ــدرس عل ــن ال ــص ع إعــداد ملخ
ــي  ــرض تقدمي ــل ع ــة بعم ــوم كل مجموع ــن أن تق ــت، ميك ــن الوق ــع م ــاك متس إذا كان هن

ألفكارهــا أو كبديــل ميكــن عــرض األفــكار فــي مــكان يــراه اجلميــع. 

ُعــد إلــى نشــاط )٤1( فــي اللغــة العربيــة و)٤٤( في اللغــة االجنليزيــة و )٤٦( فــي الرياضيات  
و)٤٣( فــي العلــوم والــذي يطلــب مــن املعلمــني مراقبــة أحــد الصفــوف ملــدة زمنيــة معنيــة 
وعمــل قائمــة مبعوقــات التعلــم التــي قامــوا بتحديدهــا، مــع ذكــر التغييــرات التــي قامــوا 

بهــا فــي الغرفــة الصفيــة مــن أجــل التغلــب علــى هــذه املعوقــات. 

يقــوم املعلمــون بالعمــل ضمــن مجموعاتهــم وعمــل جــدول علــى اللــوح القــالب يشــتمل 
علــى املعوقــات والتغييــرات التــي قامــوا بهــا وأثــر تلــك التغييــرات علــى الطلبــة وتعلمهم. 

بعــد )8( دقائــق اطلــب مــن كل مجموعــة عــرض أفكارهــا مــن خــالل متحــدث باســمها. 
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ــو  ــد ه ــم اجلي ــني أن التعلي ــر املعلم ــالل تذكي ــن خ ــة م ــن اجللس ــزء م ــذا اجل ــم ه اخت
التعليــم الــذي يتســم بأنــه تعليــم جامــع، علــى املعلمــني جميًعــا بــذل قصــارى جهدهــم 
ــم  ــم ولغته ــرق تنظيمه ــم وط ــف تعليمه ــل وتكيي ــالل تعدي ــن خ ــم م ــاعدة طلبته ملس

ــة.  ــؤالء الطلب ــة له ــات املتنوع ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــتراتيجياتهم م واس

اجلزء الثاني:

العمل مع أولياء األمور

اطلــب مــن املعلمــني التفكيــر بنــوع التواصــل املنتظــم الــذي يوظفونــه مــع أوليــاء األمــور 
إن كان هنــاك تواصــل. وفــي منتصــف اللــوح القــالب اكتــب عبــارة »التواصــل مــع األهــل«، 
ــل  ــكار األق ــوح القــالب واالف ــب الل ــى أحــد جوان ــة عل ــكار اإليجابي ــم دون إجاباتهــم، األف ث
إيجابيــة علــى اجلانــب اآلخــر )انظــر املثــال املوجــود أدنــاه(. قــد ال يطــرح املعلمــون العديــد 
مــن األفــكار فــي البدايــة، لكــن احتفــظ بالرســم التوضيحــي كــي تتمكــن مــن اإلضافــة 

عليــه فــي وقــت الحــق مــن اجللســة.

مشاركة إجنازات الطلبة

التواصل مع األهل

الشكوى بسبب عدم حل الواجب البيتي

إرسال املعلومات إلى البيت الشكوى بسبب السلوك السيء

إشراك أولياء األمور في املدرسة
رسائل من مدير املدرسة حول التغيب 

عن املدرسة

املساعدة من خالل الرياضة عدم دفع املصاريف

عمل وسائل تعليمية

عدم ارتداء الزي املدرسي
أمسيات مع أولياء االمور

اقتراحات املعلمن حول »التواصل مع أولياء االمور«

اشــرح للمعلمــني أنــه ومــع تقــدم اجللســة ســتضاف األفــكار األخــرى التــي ســتطرح خــالل 
نقاشــاتهم حــول طرائــق تفعيــل دور أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعلميــة.  

ــني  ــد املعلم ــة أح ــت رغب ــإن الحظ ــة، ف ــى النهاي ــادس حت ــو الس ــم الفيدي ــرض فيل اآلن اع
مبشــاركة خبراتــه، اطلــب منــه التعليــق علــى املوضــوع ثــم التفكيــر ضمــن مجموعــات فــي 
مزايــا التواصــل اجليــد مــع أوليــاء األمــور. ومــرة أخــرى، إن كان أحــد املعلمــني قــد نفــذ بعــض 
األنشــطة الــواردة فــي الوحدتــني احلاديــة والعشــرين والثانيــة والعشــرين، قــد يســتطيع إضافة 

وجهــة نظــره مــن خبراتــه إلــى اخلبــرات الــواردة فــي فيلــم الفيديــو. 

ســاعد املعلمــني ضمــن مجموعاتهــم علــى التفكيــر كيــف بإمكانهــم كأفــراد أن يبــدأوا 
بالتواصــل مــع أوليــاء األمــور أو ترســيخ العالقــات معهــم بشــكل أعمــق. 
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ــة  ــي اللغ ــة، و)٥0( ف ــة العربي ــي اللغ ــاط )٥1( ف ــى نش ــوع إل ــني الرج ــن املعلم ــب م اطل
االجنليزيــة، و)٥8( فــي الرياضيــات و)٥٥( فــي العلــوم والــذي يطلــب منهــم تطويــر حــوار مــع 
أوليــاء األمــور حــول تقــدم الطلبــة. إذا كان بعــض املعلمــني قــد نفــذوا هــذا النشــاط اطلــب 
منهــم مشــاركة أفكارهــم مــع مجموعاتهــم وبعــد االنتهــاء شــجعهم علــى احلديــث عــن 

أثــر تطويــر مثــل هــذا احلــوار علــى تقــدم الطلبــة بغــض النظــر عــن مســتواهم. 

بينمــا تعــرض كل مجموعــة أفكارهــا أمــام اجملموعــات األخــرى، أضــف هــذه األفــكار  إلــى 
قائمــة »التواصــل مــع األهــل« التــي بــدأت فيهــا اجللســة. اقتــرح علــى اجملموعــة كاملــة 
كتابــة القائمــة التــي وضعتهــا علــى دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج كمصــدر  ميكــن 

توظيفــه مســتقباًل. امنحهــم بضــع دقائــق لتنفيــذ ذلــك.

اجلزء الثالث: 

التطوير املهني وملف اإلجنازات/ البورتفوليو    

اطلــب مــن املعلمــني أن يفتحــوا الوحدتــني الثالثــة والعشــرين والرابعــة والعشــرين وكذلــك 
ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو. وأثنــاء النظــر فــي األنشــطة الــواردة فــي هاتــني الوحدتــني، 

ســاعد املعلمــني علــى التأمــل فــي مــا تعلمــوه مهنًيــا مــن البرنامــج. 

يطلــب نشــاط )٥٤( فــي اللغــة العربيــة و)٥1( فــي االجنليزيــة و)٥٩( فــي الرياضيــات و)٥٦( 
فــي العلــوم. مــن املعلمــني التأمــل فــي ممارســاتهم املهنيــة قبــل دراســة برنامــج تطويــر 
املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(، كذلــك يســأل 
ــاتهم  ــى ممارس ــر عل ــر األكب ــا األث ــي كان له ــا والت ــي نفذوه ــاليب الت ــن األس ــاط ع النش
ــوا  ــي انخرط ــالت الت ــطة والتفاع ــي األنش ــر  ف ــالل التفكي ــن خ ــة م ــة التعلمي التعليمي
بهــا  أثنــاء دراســة البرنامــج. قــم بتذكيــر املعلمــني بنمــوذج احتياجــات التطويــر املهنــي 
الــذي قامــوا بتعبئتــه فــي بدايــة البرنامــج واملوجــود فــي ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو. ومــن 
ــى  ــوع إل ــالل الرج ــن خ ــكار م ــادل األف ــم تب ــب منه ــم اطل ــي مجموعاته ــل ف ــالل العم خ
دفتــر املالحظــات حيــث قامــوا بتدويــن أكثــر األســاليب فائــدة إضافــة إلــى تأمالتهــم فــي 
التغييــرات التــي أحدثوهــا فــي غرفهــم الصفيــة. تقــوم كل مجموعــة بعــد ذلــك مبشــاركة 

أفكارهــا مــع اجملموعــات األخــرى. 

بعــد ذلــك أخبــر املعلمــني أن التعليــق املوجــود حتــت النشــاط الســابق فــي اجملمــع التدريبــي 
يشــمل جوانــب التطويــر املهنــي الســتة التاليــة )ميكــن كتابتهــا علــى اللــوح القــالب(: 

ــودك  ــارى جه ــذل قص ــي ب ــتمرة ف ــة املس ــل الرغب ــة )مث ــخصية ومهني ــص ش خصائ  •
ــم(. ــتك كمعل ــي ممارس ــل ف والتأم

خصائــص العمــل ضمــن فريــق )مثــل االســتماع ألفــكار اآلخريــن ومشــاركتهم   •
أفــكارك(. 

تطبيق املهنية )مثل حتضير الدرس والتصحيح(.  •
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ــل اســتخدام أنشــطة متنوعــة  ــم )مث ــك التعل ــة كمتعلمــني ودعــم ذل فهــم الطلب  •
ــتويات(.  ــف املس ــن مختل ــة م ــاعدة الطلب ملس

تطوير املادة واملدرسة واملعرفة التربوية.   •

الشــراكة مــع أوليــاء األمــور )مثــل مشــاركتهم النجاحــات وطلــب عونهــم فــي مــا   •
ــة(. ــم الطلب ــق بتعل يتعل

 واآلن اطلــب مــن املعلمــني الرجــوع إلــى نشــاط )٥٣( فــي اللغــة العربيــة و)٥2( فــي اللغــة 
اإلجنليزيــة و)٦0( فــي الرياضيــات و)٥٧( فــي العلــوم والــذي يطلــب منهــم توضيــح معنــى 
كل جانــب مــن اجلوانــب املذكــورة بالنســبة لهــم مــع تأمــالت يدونونها فــي دفتــر املالحظات 
حــول اســتجاباتهم. شــجع املعلمــني علــى التفكيــر  فــي جوانــب التطويــر املهنــي التــي 
ــى  ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــة برنام ــة لدراس ــم نتيج ــر عليه ــر األكب ــا األث كان له
املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12(، ملــاذا يعتقــدون ذلــك؟ اطلــب منهــم 
مشــاركة أفكارهــم ضمــن مجموعاتهــم ومــن ثــم مشــاركتها مــع اجملموعــات األخــرى مــن 

أجــل معرفــة مــا إذا كانــت بعــض اجلوانــب قــد أثــرت علــى اجلميــع. 

أخبــر املعلمــني أن النشــاط التالــي ســيطلب منهــم النظــر إلــى ملــف اإلجنازات/البورتفوليو 
والــذي يعتبــر جــزًءا مــن أدوات تطويرهــم املهنــي التــي اســتخدمت أثنــاء دراســة البرنامج. 

ــة  ــي اللغ ــة و)٥٣( ف ــة العربي ــي اللغ ــاط )٥٤( ف ــى نش ــوع إل ــات الرج ــن اجملموع ــب م اطل
اإلجنليزيــة و)٦1( فــي الرياضيــات و)٥8( فــي العلــوم واســألهم عــن النقــاط األكثــر أهميــة 
والتــي كان لهــا األثــر األكبــر علــى تعلمهــم مــن هــذا النشــاط. واطلــب منهــم التأمــل ملاذا 
كان لألنشــطة الســبعة اخملتــارة أثــر كبيــر عليهــم كمعلمــني؟ ومــا هــو األثــر الــذي تركتــه 
هــذه األنشــطة علــى ممارســاتهم التعليميــة؟ اطلــب مــن اجملموعــات مشــاركة أفكارهــم 
حــول مغــزى تعلمهــم منهــا. شــجعهم علــى املشــاركة فــي النقــاش والتفكيــر بعمــق 
ــوح  ــى الل ــة عل ــاط الرئيس ــن النق ــك تدوي ــني. وميكن ــؤولياتهم كمعلم ــم ومس ــي دوره ف

القــالب .

انتقــل اآلن مــع املعلمــني إلــى نشــاط )٥٥( فــي اللغــة العربيــة و)٥٤( فــي اللغــة اإلجنليزيــة 
و)٦2( فــي الرياضيــات و)٥٩( فــي العلــوم الــذي يطلــب مــن املعلمــني التحــدث مــع طلبتهــم 
حــول األنشــطة  واالســتراتيجيات اخملتلفــة التــي وظفوهــا ســابًقا، واطلــب مــن املعلمــني 
ــة  ــاركة بقي ــة مش ــة الصفي ــي الغرف ــم ف ــع طلبته ــطة م ــذه األنش ــذوا ه ــن نف الذي
اجملموعــة فــي نتاجــات هــذه األنشــطة وانطباعــات الطلبــة حيالهــا. إلــى أي مــدى كانــت 
ــة؟ مــا النصيحــة  ــدة؟ هــل ســينفذون النشــاط مــرة أخــرى مــع الطلب ــرة مفي هــذه اخلب
التــي يــودون تقدميهــا لزمالئهــم الذيــن لــم ينفــذوا النشــاط بعــد للحصــول علــى تغذيــة 

راجعــة مفيــدة مــن الطلبــة؟ 



٣٩ جلسات الدعم

اطلــب مــن املعلمــني اآلن التركيــز علــى نشــاط )٥٦( فــي اللغــة العربيــة و)٥٥( فــي اللغــة 
اإلجنليزيــة و)٦٣( فــي الرياضيــات و)٦0( فــي العلــوم الــذي يطلــب منهــم تلخيــص النقــاط 
التــي تعلموهــا فــي البرنامــج ووضــع أهــداف محــددة يســعون إلــى حتقيقهــا. امنحهــم 
بعــض الوقــت للبــدء أو مواصلــة اســتكمال متطلبــات ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو فيمــا 
ــاء تنفيذهــم لذلــك، جتــول بــني اجملموعــات وســاعد املعلمــني  يتعلــق بهــذا النشــاط. وأثن
فرديًــا واإلجابــة عــن أســئلتهم وســاعدهم علــى التركيــز علــى ثالثــة أهــداف، ثــم اطــرح 

عليهــم أســئلة تســاعدهم علــى توضيــح أفكارهــم.

ــازات/  ــف اإلجن ــليم مل ــم تس ــني أن عليه ــر املعلم ــوداع، ذّك ــة ال ــن جلس ــاء م ــل االنته قب
البورتفوليــو قبــل نهايــة شــهر حزيــران إلــى مديــر املدرســة ملناقشــته فــي جلســة التقييم 
ــي،  ــر املهن ــي مــن منــوذج احتياجــات التطوي ــة اجلــزء الثان ــر املعلمــني أن تعبئ ــي. ذّك النهائ
الــذي قامــوا بتعبئــة اجلــزء األول منــه فــي بدايــة البرنامــج، يعتبــر جــزًءا مهًمــا الســتكمال 
ــن  ــو ، وم ــف اإلجنازات/البورتفولي ــي مل ــوذج ف ــذا النم ــون ه ــد املعلم ــاح. يج ــج بنج البرنام
ــم  ــاء جلســة التقيي ــوي أثن ــر املدرســة واخملتــص الترب املتوقــع أن تتــم مناقشــته مــع مدي

اخلتاميــة. 

ــوح القــالب حــول اســتكمال ملــف اإلجنــازات/ ــى الل ــي كتبتهــا عل ــل الت اعــرض التفاصي
البورتفوليــو أمــام اجملموعــة بأكملهــا كــي يتمكنــوا مــن تدويــن املعلومــات. )قــد تختلــف 

ــدارس واملناطــق اخملتلفــة(.  ــني امل ــل ب التفاصي

نظــراً ألن هــذه هــي جلســة الدعــم النهائيــة، تأكــد مــن اختتامهــا مبالحظــة إيجابيــة، ثــم 
اشــكر املعلمــني علــى مشــاركتهم فــي جلســات الدعــم وفــي برنامــج تطويــر املعلمــني 
القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن )7-12( ومتــّن لهــم التوفيــق فــي 
ــم  ــى جهوده ــم عل ــو، وهنئه ــازات/ البورتفولي ــف اإلجن ــن مل ــرى م ــزاء األخ ــتكمال األج اس

وشــجعهم علــى حتقيــق أهدافهــم التــي حددوهــا.

أغلق اجللسة.
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