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المجمع التدريبي األول: تطوير أساليب نشطة للتعليم والتعلم
مدة الجلسة- ساعتان 

مرحلة التحضير قبل االجتماع
قم باختيار الغرفة التي سيعقد فيها االجتماع وتأكد من وجود عدد كاٍف من الطاوالت والكراسي 
لجميع  المعلمين الذين سيحضرون الجلسة، وتأكد من توزيعهم على مجموعات يتمكن خاللها 
المعلمون من التحدث مع بعضهم البعض بسهولة وتنفيذ المهام التي تتطلب العمل ضمن 

مجموعات. 

قبل وصول المعلمين، جهز  فيلم الفيديو ليصبح جاهزاً لالستخدام في الجلسة  ،كما يجب 
عليك أن تكون قد شاهدت فيلم الفيديو مسبقاً حتى تعرف من أين ستبدأ؟ و أين ستتوقف ؟. 
)قد تساعدك كتابة مالحظة عن مدة المقاطع التي ستعرضها على المعلمين(.وتأكد أن بحوزتك 
جميع األوراق التي كتبت عليها أسئلتك وستعلقها على اللوح القالب ، باإلضافة لألوراق البيضاء 
أن تكون  التي يجب  الجلسة،  الجلسة،و خطتك إلدراة  ومواد ستحتاجها في  وأي نسخ  واألقالم 

جاهزة أمامك. 

عليك أن تكون جاهزاً قبل بدء الجلسة بأن:
تجهز القرص الرقمي وبالتحديد الفيلم األول وتحدد المشاهد التي ستعرضها والخاصة  بهذه 

الجلسة . 

تكتب أهداف الجلسة والعبارات المتعلقة بالتعلم واألسئلة حول فيلم الفيديو على السبورة / 
اللوح القالب.

الترحيب
رّحب بالمعلمين حال وصولهم واجعلهم يشعرون بالراحة، وبما أن المعلمين سيأتون من مدارس 
مختلفة من المنطقة، قد ترغب أن يثّبت كٌل منهم بطاقة تعريف يكتب عليها اسم مدرسته 
ورقم طاولته بخط واضح و كبيرحتى يتمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بسهولة. وبعد 

أن يجلس الجميع في أماكنهم رحب بهم في الجلسة وأعلن لهم أهداف هذه الجلسة وهي:  

تطوير فهمهم لمنحى »برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة: تحويل 
الممارسات الصفية« و المجمع التدريبي األول: تطوير أساليب نشطة للتعليم والتعلم .

فهم وتطوير المعارف والمهارات لتوظيف الطرائق التعليمية النشطة والمشاركة فيها من خالل 
تنفيذ األنشطة الموجودة في المجمع التدريبي.

عليك أن تدّون هذه االهداف على السبورة / اللوح القالب كي يتمكن المعلمون من مشاهدتها 
طوال الجلسة.

باشر  لتوثيق حضورهم للجلسة، ومن ثم  يوقعوا عليها  المعلمين كي  الحضور على  ورقة  مرر 
العمل.
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الجزء األول: ما هو التعلم؟
ابدأ الجلسة بأن تطلب من جميع الحضور اكمال العبارات التالية و تدوينها في دفتر المالحظات 
الخاص بالبرنامج - من األفضل أن تكون هذه العبارات مكتوبة على أوراق أو على السبورة/ اللوح 

القالب مسبقاً - أكد على المعلمين أال يناقشوا إجاباتهم مع أحد.

حدد مدة خمس دقائق فقط لإلستجابة .

أنا أتعلم على أحسن وجه عندما ___________________________________

أجد التعلم سهالً عندما _______________________________________

أجد صعوبة في التعلم عندما ____________________________________

أجد التعلم ممتعاً عندما ______________________________________

أجد التعلم مع اآلخرين ________________________________________

أجد التعلم منفرداً  __________________________________________

بعد خمس دقائق تقريباً أو عندما ينتهي معظم المعلمين من اإلستجابة، اطلب من المجموعة 
التوقف عن الكتابة وأن يناقش كل واحٍد منهم  إستجابته مع زميله الذي يجلس بجانبه. شجع 
المعلمين على العمل ضمن مجموعات ثنائية ومناقشة إجاباتهم واكتشاف الجوانب المشتركة 

وغير المشتركة في طرائق تعلمهم.

أخرى  ثنائية  مجموعة  إلى  االنضمام  ثنائية  مجموعة  كل  من  اطلب  تقريباً،  دقائق  ثماني  بعد 
أن  المعلمين  على  المرة  أكد هذه  ولكن  أخرى،  مرة  والفردية  الجماعية  إستجاباتهم  لمناقشة 
عليهم االتفاق على اإلستجابات  المشتركة بينهم جميعاً لكل عبارة، واطلب منهم أيضاً كتابة 
اإلستجابات غير المشتركة فيما بينهم، وأن يجهزوا أنفسهم لتقديم تغذية راجعة حول تلك 

االستجابات المشتركة و غير المشتركة، وأن يعدوا قائمًة  باألسئلة التي قد يفكرون بها.

حدد مدة زمنية لكل مجموعة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة لتنفيذ المهمة السابقة، وأثناء 
ذلك تجول بين المجموعات واستمع لنقاشاتهم، فإن وجدت المجموعة تعمل بشكل جيد أتركها 
تنفذ المهمة دون تدخل منك، أما المجموعة التي تجدها بحاجة إلى مساعدة وال يستطيع أفرادها 
تبادل األفكار، اطرح عليهم أسئلة فردية، ثم ساعدهم على تجميع هذه األفكار في إستجابة أو 
إستجابتين رئيستين إن كان ذلك باإلمكان. ال يهدف هذا التمرين إلى وضع إستجابة جماعية بل 

إلى االنخراط في النقاش عن التعلم وتعريفه بالنسبة للمعلمين.
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أوقف النقاش واطلب من كل مجموعة إعطاءك جواباً للعبارة األولى من خالل المتحدث باسم 
المجموعة. اكتب إستجاباتهم إلى جانب العبارة على السبورة/ اللوح القالب، وأكد عليهم عدم 
تكرار أية إستجابة تم ذكرها، تأكد من مشاركة كل مجموعة في اإلستجابة على كل عبارة إلى 

أن يتوقف المعلمون عن طرح إستجابات جديدة .

قد تكون اإلستجابة على العبارة األولى »أتعلم على أحسن وجه عندما...« :
»أكون مهتماً بـ ....«
 »أجد حاجة لـ ....«

»أعرف ماذا سأتعلم....«
»أكون لست جائعاً«

»أكون لست تعباً«
»يكون المعلم متحمساً لـ ....«

 »يتضمن الدرس القيام بأعمال وأمور«

شجع المعلمين على التفكير بما تعبر عنه هذه العبارات عن التعلم وطبيعته.

نفذ نفس اإلجراءات السابقة مع جميع العبارات حتى يصبح لديك قائمة بإستجابات مجموعات 
المعلمين على السبورة/ اللوح القالب.

واآلن اطلب من المجموعات الثنائية مناقشة اإلستجابات لدقائق قليلة )خمس دقائق على األكثر(، 
وحاول أن تضع قائمة بالنقاط الرئيسة التي توصل اليها األشخاص من خبراتهم حول التعلم و 
طبيعته، و ذلك بأن تكتب »التعلم...« على السبورة/ اللوح القالب ، ثم تطلب من كل مجموعة 
أن تطرح نقطة من النقاط الخمسة الرئيسة الخاصة بها، ثم ضعها في قائمة. ذّكر المعلمين 

بعدم تكرار اإلستجابات.

يمكن أن تحصل على بعض أو جميع اإلستجابات التالية، و قد يطرح المعلمون أفكاراً اخرى أيضاً.

التعلم....
يجب أن يكون ممتعاً.
يجب أن يكون هادفاً.

يمكن أن يكون صعباً.
يجب أن يتضمن تفكيراً نشطاً.

يجب أن ينطوي على تبادل األفكار من أجل التعمق في التفكير والتعلم.
يحتاج إلى مصادر تعليمية ذات صلة.

يجب تعديله ليلبي احتياجات المتعلمين. 

اختلفت  مهما  ولكن  آنفاً،  المذكورة  تلك  عن  صياغتها  في  المعلمين  إستجابات  تختلف  قد 
أخذها  ينبغي عليهم  التي  القضايا  يدركون  المجموعة  المعلمين في  الكلمات فهي ستجعل 

باالعتبار لتعلم الطلبة أو المعلمين أنفسهم بنجاح .

الهدف  إلى معرفة  أن بعضهم يحتاج  بينهم، وكيف  األولويات فيما  ناقش معهم مدى اختالف 
من التعلم وإثارة اهتمامه به ، بينما يحتاج آخرون إلى الشعور بالراحة والمشاركة بنشاط قبل 
االنخراط في عملية التعلم، فالنقطة المهمة هنا هي أن التعلم ليس عملية باتجاه واحد يتلقى 



4

برنامج تحويل الممارسات الصفية

المتعلم من خاللها المعارف فقط، بل هي عملية تتعلق بتحفيزالمتعلم وإثارة اهتمامه بموضوع 
التعلم، وتؤثر فيها جميع األبعاد التي ذكرها المعلمون سابقاً. ومن أجل مساعدة الناس وخصوصاً 
الخبرات  تخطيط  عند  اعتباره  في  ذلك  كل  المعلم  يضع  أن  المهم  من  التعلم،  على  الطلبة 
المعلم موضوعاً  دّرس  إذا  تعلموا فعالً  الطلبة قد  أن يكون  بالضرورة  الصفية، فليس  التعلمية 
فلن  الطلبة،  تعلم  على  تؤثر  التي  المختلفة  للقضايا  المعلم  ينتبه  لم  إذا  وخصوصاً   ، معيناً 
يتعلم سوى عدد قليل من الطلبة، ويحتاج المعلم إلى تحقيق تعلم دائم لدى الطلبة بأقصى 
حد من خالل توظيف مجموعة من االستراتيجيات والمناحي التعليمية النشطة من أجل إثارة 

اهتمام الطلبة وتحفيز تفكيرهم.

عملية  ليجعلوا  الصفية  ممارساتهم  تطوير  من  المجموعة  في  المعلمون  يتمكن  كيف   ، إذاً 
التعلم عملية نشطة يشارك فيها جميع الطلبة ؟. في الخطوة التالية يتعرف المعلمون على 
في  والتفكير  الصفية  غرفهم  في  جربوها  قد  أو  يجربوها  أن  يمكن  التي  االستراتيجيات  بعض 

تأثيرها على تعلم الطلبة.

الجزء الثاني: طرائق التعلم في الغرفة الصفية
اعرض اآلن المشهد األول من فيلم الفيديو رقم )1( ، الذي يتحدث عن األبحاث المتعلقة بطبيعة 

التعلم النشط.

اطلب من المعلمين التعليق على ما شاهدوه في الفيلم؛ كيف يرتبط ذلك بالقائمة التي كتبوها 
عن التعلم؟  

قد يعلق بعض المعلمين في المجموعة أن مثل هذه األمور تحدث أصالً في صفوفهم، أو يقول 
آخرون أن تنفيذ ذلك مستحيل بسبب كثرة عدد الطلبة في صفوفهم أو نظراً لعدم وجود مصادر 
تعليمية كافية. تقبل جميع اإلستجابات، ولكن حاول أن تحّول اإلستجابات السلبية إلى نقاط 
واحد  طالب  مع  أعمل  أو  أقرأ  أن  يمكنني  »كيف  المعلمين:  أحد  يقول  أن  يمكن  مثالً،  إيجابية، 
وفي نفس الوقت اتعامل مع الصف بأكمله؟  هنا يمكنك القول أن هذا يبدو متعباً، ولكن هناك 
طرائق لتخطيط وتنظيم عمل المعلمين ستسهل عليهم تنفيذ ذلك، ركز على أن ذلك ال يتم 
بين ليلة وضحاها، وأن برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة: تحويل 
المتبعة  التعليمية  وأساليبهم  بطرائقهم  التفكير  على  سيساعدهم  الصفية  الممارسات 
حالياً، اضافًة لذلك سيفهمون بالتدريج كيفية تعديل طرائق تعليمهم من خالل تنفيذ األنشطة 

وقراءة دراسات الحالة المتوفرة في المادة التدريبية. 

الجزء الثالث: طرائق تنظيم الطلبة والتفاعل معهم
 وضح للمعلمين أن الخطوة التالية هي التفكير في بعض االستراتيجيات التعليمية التي جربوها 

من األنشطة الواردة في المجمع التدريبي األول.

اطلب منهم عندما يشاهدون المشهد الثاني من فيلم الفيديو )أي قبل أن تبدأ بعرضه( أن يدققوا 
النظر في الطرائق التي :

ينظم فيها المعلم الطلبة داخل الغرفة الصفية )المناقشة مع الصف بأكمله، التطبيق العملي 
ضمن مجموعات ، مناقشة الطلبة ألفكارهم معاً دون وجود المعلم(.
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بأكمله حول  الصف  مع  األسئلة  أسلوب طرح  توظيف  )مثالً  الطلبة  مع  المعلم  فيها  يتفاعل 
تركيبة القصة، تنفيذ نشاط مفتوح عن عدد الطرائق التي يمكن للطلبة ترتيب الصور، الضحك 

حول كتاب، االستمتاع بقراءة قصة وقضاء الطلبة وقتهم معاً(.

اآلن شغل المشهد الثاني من فيلم الفيديو ، ثم اسأل المعلمين هل نفذوا مثل هذه األنشطة 
في غرفهم الصفية، وإذا قاموا بذلك، اسألهم لماذا نفذوها؟ كيف نظموا غرفهم الصفية؟ وهل 
استفادوا أفكاراً جديدًة من هذا الفيلم؟ إن كان كذلك، كيف سيدمجون هذه األفكار في دروسهم؟

األنشطة  نفذوا هذه  قد  إذا كانوا  اآلخرين  المعلمين  تبادلوا خبراتهم مع  قد  إن كانوا  واسألهم 
التي يجب  الخطوات  وما هي  النشاط؟  نحو جيد من  التي سارت على  الخطوات  وما هي  فعالً، 
عليهم التفكير بها أو تنفيذها بشكل مختلف في المرة القادمة؟ وما هي االقتراحات التي يمكن 
تقديمها لمساعدة بعضهم البعض؟ وما تأثير هذه األنشطة على الطلبة وعلى انخراطهم في 

تعلمهم وفهمهم للموضوع؟ 

)مالحظة: قد يجد بعض المعلمين صعوبة في مشاركة أفكارهم وخبراتهم مع اآلخرين، وخصوصاً 
إذا كانت هذه تجربًة جديدًة عليهم، و لكن  كميسر للجلسة عليك أن تكون حساساً تجاه ذلك، 
فتشجع المعلمين على مشاركة خبراتهم وتؤكد لهم أن تنفيذ ذلك يسهم في تعلمهم من 

بعضهم البعض. 

أمام  المجال  وفسح  أفكارهم  مناقشة  في  سيسهم  مجموعات  على  للمعلمين   توزيعك  إن 
المعلمين المتحفظين أن يتحدثوا عن خبراتهم ويشاركوا أفكارهم مع المعلمين اآلخرين ضمن 
المجموعة، كما أن تعيينك لمتحدثين باسم المجموعات لتقديم تغذية راجعة سيسهم في 

معرفة أفكار أولئك المعلمين المتحفظين دون الزامهم بتوضيحها أمام مجموعة أكبر.

الجزء الرابع: أساليب التعليم والتعلم
المعلمون  المختلفة وكيفية عملها بعد مشاهدة  أن عليها رصد األساليب  وضح للمجموعة 
المشهد الثاني من الفيلم ) يمكنك إعادة المشهد الثاني إذا لزم( ، ووظف األسئلة الواردة أدناه ) 

والتي يجب أن تكون قد كتبتها على السبورة / اللوح القالب( للتمعن بما يشاهدونه.

ما هو دور المعلم؟
ما هو التخطيط والتحضير الذي قام به المعلم من أجل تنفيذ هذه األنشطة؟

ما هو الفرق الذي أحدثه توظيف األسلوب في مشاركة الطلبة؟
ما أثر توظيف األسلوب على تعلم الطلبة؟

ماذا تستطيع أن تغير في غرفتك الصفية بعد مشاهدتك للفيلم؟

في  والتفكير  رباعية  مجموعاٍت  ضمن  العمل  منهم  اطلب  للفيلم،  المعلمين  مشاهدة  بعد 
إستجاباتهم على األسئلة حول المناحي التي شاهدوها في الفيلم، وحدد لهم مدة زمنية تتراوح 
ما بين 5 إلى 10 دقائق للمناقشة قبل عرض الفيلم مرة أخرى. واآلن امنحهم المزيد من الوقت 
للتفكير في إستجاباتهم مرة أخرى، واطلب منهم مناقشتها مع بعضهم البعض آخذين بعين 
المستمر  المهني  التطوير  برنامج   “ بأنشطة  وربطها  التعلم  على  الطلبة  مساعدة  االعتبار  

للمعلم القائم على المدرسة: تحويل الممارسات الصفية” التي نفذوها في المدرسة.
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كون  حول  العامة  أفكارهم  في  التمعن  أجل  من  واحدة  مجموعة  في  جميعاً  المعلمين  اجمع 
اربط  بيئة تفاعلية.  تأثيرها عليهم كمعلمين لجعل غرفهم الصفية  و  التعلم عملية نشطة 
هذه األفكار بإستجاباتهم على األسئلة المذكورة أعاله والعبارات المتعلقة بالتعلم المذكورة 

في الجزء األول من الجلسة.

كنشاط ختامي للجلسة أطلب من المعلمين أن يفكروا في دورهم في جعل التعليم والتعلم 
عملية تفاعلية لدرجة كبيرة، وقد يتضمن ذلك ما يلي:

تحضير األنشطة.
تنظيم الطلبة بطرائق مختلفة.

توظيف استراتيجيات تعليمية مختلفة.
توضيح النتاجات التعلمية.

معرفة أفضل طريقة للتعلم.
أن يكون المعلم منظماً في اجراءاته.

تخطيط الدروس بشكل جيد.

من المهم أيضاً أن تشجع المعلمين على تجريب بعض الطرائق التعليمية الموضحة في الوحدات 
مثل العصف الذهني والعمل الثنائي )الوحدة األولى(، وتوظيف البيئة المحلية في عملية التعليم 
/ التعلم )الوحدة الثانية(، و تحويل الغرفة الصفية إلى بيئة ممتعة ومحفزة للتعلم من خالل 
توظيف لوحات العرض )الوحدة الثالثة(. ثم اطلب منهم التركيز على استراتيجية واحدة أو اثنتين 
تزداد ثقتهم في أهمية توظيفها حتى يتشجعوا على  أنها مفيدة لكي يجربوها كي  يعتقدون 

تجريب االستراتيجيات األخرى فيما بعد.

أخرى، استجب لها ثم  أو تعليقات  إن كان لديهم أسئلة  المعلمين  الجلسة، اسأل  نهاية  وفي 
ممارساتهم  وفي  دراستهم  في  التوفيق  لهم  وتمنى  الجلسة،  في  مشاركتهم  على  اشكرهم 

الصفية.

اغلق الجلسة. 
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حفظ  نظام  أي  في  المطبوعة  المواد  هذه  محتويات  تخزين  أو  نسخ  أو  نقل  يجوز  ال  محفوظة.  الحقوق  جميع 
معلومات أو  نقله بأي شكل أو أي وسيلة كانت الكترونية 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 المواد المطبوعة أو أي جزء آخر 
منها يرجى االتصال بدائرة التربية والتعليم في األونروا. وحيثما تمنح األونروا اإلذن باستخدام أو نسخ هذه المواد، 
دائرة  إلى  المنسوخة  المواد  المحتوية على  أن ترسل نسخة من المطبوعة  األونروا  على  إلى  المواد  تنسب هذه 

التربية والتعليم في األونروا. ويمكن أن تفرض األونروا مبلغ معين كأجور مقابل نسخ هذه المواد ألغراض تجارية. 




