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برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة: 
تحويل الممارسات الصفية

جلسة الدعم )3(

المجمع التدريبي الثالث:  التقييم الهادف لتحسين نوعية التعلم
مدة الجلسة- ساعتان 

مرحلة التحضير قبل االجتماع
جهز الغرفة التي سيعقد فيها االجتماع بطريقة تتيح للمعلمين الجلوس حول طاولة والعمل 

ضمن مجموعات، تأكد أن بحوزتك جميع األوراق والمواد التي ستحتاجها في الجلسة. 
يجب  كما  الجلسة،  في  لالستخدام  جاهزاً  ليصبح  الفيديو  فيلم  جهز  المعلمين،  وصول  قبل 
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(. 

عليك أن تكون جاهزاً قبل بدء الجلسة بأن:
تكتب أهداف الجلسة والعبارات المتعلقة بالتعلم واألسئلة حول فيلم الفيديو على السبورة/ 	 

اللوح القالب.
التي ستعرضها والخاصة 	  الثالث وتحدد المشاهد  الفيلم  الرقمي  وبالتحديد  تجهز القرص 

بهذه الجلسة. 
تجهز المجمع التدريبي الثالث مع وضع عالمة على النشاطات )20( و)24( و)25( و)26( و )28( 	 

لكي تستطيع الرجوع إليها وتوظيفها بسرعة.
الخاصة 	  المصطلحات  وربط  التقييم  بموضوع  الخاص  الذهني  العصف  من  نسخة  تحضر 

بذلك الستخدامك الخاص أثناء الجلسة.
تدوِّن تعريف “التقييم من أجل التعلم” على السبورة أو على ورقة من األوراق الخاصة باللوح 	 

القالب )انظر الصفحة األخيرة(  لتوظيفه في نهاية الجلسة.

الترحيب
رحب بالمعلمين حال وصولهم إلى جلسة الدعم هذه المنعقدة خارج المدرسة ، واطلب منهم 
التوقيع على ورقة الحضور ثم كتابة أسمائهم على بطاقة تعريف يثبتها كل منهم على مالبسه 

في مكان بارز.

بعض  على  خاللهما  من  تعرفوا  ،حيث  السابقتين  الدعم  جلستي  بموضوعات  المعلمين  ذكر 
الطرائق الرئيسة للممارسات الصفية التفاعلية والتي تتضمن:

توظيف أسلوب العمل ضمن مجموعات وأساليب أخرى لتنظيم الطلبة داخل الغرفة الصفية.	 
توظيف البيئة المحلية كمصدر للتعلم.	 
بناء ثقة الطلبة بأنفسهم كمتعلمين.	 

اشرح بشكل موجز أهداف هذه الجلسة وهي تطوير:
معرفة وفهم األساليب التربوية المختلفة التي يمكن توظيفها لتقييم تقدم الطلبة يومياً، 	 

وذلك من أجل التخطيط للخطوات التالية في عملية التعلم.
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مهارات توظيف هذه األساليب في الغرفة الصفية من خالل تنفيذ األنشطة الموجودة ضمن 	 
المجمع التدريبي الثالث.

عليك أن تكون قد دونت هذه األهداف على السبورة / اللوح القالب لكي يتمكن جميع المعلمين 
من مشاهدتها طوال الجلسة.

الجزء األول: ما هو التقييم؟
ابدأ الجلسة بإطالع المعلمين على موضوع هذه الجلسة وهو استكشاف طرائق رصد وتقييم 

تقدم تعلم الطلبة عندما يدرسون في بيئة صفية أكثر تفاعلية.

اكتب كلمة “تقييم” في منتصف السبورة/ اللوح القالب، ثم اطلب من المعلمين طرح أية أفكار 
أو كلمات ترد إلى أذهانهم عند ذكر كلمة تقييم. ) هذه لعبة من نوع “تجميع الكلمات”(.

يتوقفوا عن طرح االستجابات  السبورة بطريقة عشوائية حتى  اكتب جميع استجاباتهم على 
الوقت”،  للكثير من  “يحتاج  و  و “صعب”  “متعب”  المعلمين سلبية مثل  استجابات  وإذا كانت   ،
دّون تلك االستجابات أيضاً على السبورة / اللوح القالب، ولكن شجعهم على التفكير  بطريقة 
إيجابية حول أهمية التقييم وماذا يتضمن؟ نأمل أن تحصل على بعض االستجابات المشابهة 
المناسبة،  االستجابات  العديد من  لم تحصل على  إذا  ولكن  أدناه،  الشكل  الموجودة في  لتلك 
عليك أن تضيف كلمًة أو كلمتين من االستجابات التي تعتقد أنها مهمة على السبورة / اللوح 

القالب )مثل “ختامي” و”بنائي” و”اختبار” و”امتحانات” .... الخ( .
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هذه  بعض  ربط  يمكنهم  كيف  مجموعات  ضمن  يناقشوا  أن  المعلمين  من  ذلك  بعد  اطلب 
الكلمات والعبارات بعضها ببعض لمساعدة من ال يعرف الكثير عن التقييم وأهميته في دورة 
التعليم/التعلم. أعط كل مجموعة ورقًة من أوراق اللوح القالب وقلماً لكتابة مقترحاتهم. انظر 

إلى النموذج المدرج أدناه الذي يوضح إحدى الطرائق لربط المصطلحات.

وبعد حوالي ربع ساعة )أو أقل إذا أنهى المعلمون تنفيذ المهمة(، اطلب من كل مجموعة تثبيت 
ورقتها على اللوح القالب أو الحائط، ثم اختيار متحدث باسم المجموعة ليشرح استجاباتهم، 
ذكر المتحدثين بأسماء المجموعات وأن عليهم التركيز على شرح طريقة تفكيرهم حول تعريف 

التقييم وكيف توصلوا إلى هذه العبارات. وعدم االكتفاء بقراءة ما كتبوه على األوراق .

اصِغ باهتمام إلى جميع المجموعات أثناء تقديمهم للتغذية الراجعة، ودّون كم مجموعة منهم 
ذكرت التقييم البنائي أو التقييم من أجل التعلم، إن وجد، وعند انتهاء جميع المجموعات من 
تقديم استجاباتها، اثِن على النتائج ووضح لهم أنك ترغب في استكشاف المزيد حول دور التقييم 

في مساعدة المتعلمين على التعلم، الذي يعتبر محور هذا المجمع التدريبي.

بعد ذلك، من خالل توظيف بعض من عباراتهم المدونة على الورق والتي تركز بشكل كبير على 
التقييم من أجل التعلم )مثل عبارة “معرفة مستوى الطلبة في نهاية الدرس” أو “ تقديم تغذية 
عن  التحدث  مجموعة  كل  من  اطلب  أفضل”(،  بشكل  التعلم  على  تساعدهم  للطلبة  راجعة 
عن  التحدث  على  شجعهم  الطلبة،  تقييم  في  الحالية  ممارساتهم  يدقق  الذي   )20( النشاط 
الممارسات التي وظفوها مع ذكر األسباب لذلك، و األنشطة أو الممارسات الجديدة التي وظفوها 
في صفوفهم عندما نفذوا هذا النشاط ، ثم اطلب منهم العمل ضمن مجموعاتهم ومناقشة 
وماذا  الطلبة  يعرفه  ما  فهم  على  مساعدتهم  في  الجديدة  الممارسات  هذه  أسهمت  كيف 
اطلب من كل  بتطويرها؟  يرغبون  التي  األخرى  المهارات  واسألهم ما هي  يفعلوا؟  أن  بإمكانهم 
مجموعة مشاركة فكرة أو فكرتين والتعليق عليها  بصوت عاٍل أمام بقية أفراد المجموعة، ثم 
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دّون تلك الممارسات على أحد جانبي السبورة/اللوح القالب. استمر بإضافة المعلومات إلى هذه 
القائمة طيلة فترة الجلسة. )إن هذا اإلجراء يقدم لجميع المعلمين أفكاراً يمكنهم توظيفها 

الحقاً(.

الجزء الثاني: التقييم والتغذية الراجعة
جانبين من جوانب  أهم  أن  للمعلمين  )3(،  وضح  رقم  الفيديو   فيلم  األول من  المشهد  اعرض 

التقييم من أجل التعلم هما:
مهارة تقديم التغذية الراجعة للطلبة حول تعلمهم.	 
مساعدة المتعلمين ليكونوا قادرين على تقييم مدى تعلمهم وتحديد طرائق لتحسين أدائهم. 	 

أثناء  المعلمين  من  اطلب  جداً(،  مختصراً  )نصاً  الفيديو  فيلم  من  الثاني  المشهد  اآلن  اعرض 
مشاهدتهم للفيديو التفكير حول التغذية الراجعة التي يقدمها المعلم عن عّد أجنحة الطيور.

بعد مشاهدة الفيديو، اسأل المعلمين عن استجاباتهم ، هل يعتقدون أن تغذية المعلم الراجعة 
كنا  فهل  األخير،  للسؤال  علي  استجابة  عرفنا  أننا  ولو  لعلي؟  وخصوصاً  للطلبة  مفيدة  كانت 
سنعرف إذا كانت التغذية الراجعة مفيدة أم ال؟ شجع المعلمين على مشاركة أفكارهم حول ما 
نفذه المعلم في الفيديو، وقد تقدم للمعلمين مقترحاتك الخاصة )فمثالً لو استطاع علي اآلن 
تنفيذ عملية الجمع التالية، نستنتج أن تغذية المعلم الراجعة كانت مفيدة( ، إذ أن الطلبة يجب 

أن يستفيدوا من التغذية الراجعة لكي تساعدهم على معالجة حاالت مماثلة في المستقبل.

اآلن اعرض المشهد الثالث من الفيديو ،اسأل المعلمين فيما إذا وظف أحد منهم أسلوب التقييم 
الذاتي للطلبة أو تقييم األقران من قبل؟ إذا كانت استجابات البعض إيجابية، اسألهم ما الفوائد 

الناتجة عن ذلك برأيهم؟ وما المشاكل المترتبة على توظيف هذه األنواع من التقييم؟

إذا لم يوظف أي معلم أسلوب التقييم الذاتي أو تقييم األقران، اطلب منهم مشاهدة الفيديو مرة 
أخرى والتفكير في نقاط القوة في األساليب والطرائق المستخدمة لتقييم تعلم الطلبة، وكيف 

يرى المعلمون أن مثل هذه االستراتيجيات ستساعدهم على دعم تعلم الطلبة؟ 

يوظف نشاط )24( الوسائل اإليضاحية لتحفيز الطلبة على طرح األسئلة، اسأل المعلمين هل 
أدى توظيف الوسائل اإليضاحية إلى تحقيق المطلوب؟ وإذا لم يحاولوا تنفيذ هذا النشاط من 
قبل، اطلب منهم أن يفكروا كيف يمكنهم تنظيمه، ومن ثم تقييم تعلم الطالب للموضوعات 

المختلفة؟ 

كيف  األسئلة،  طرح  في  المعلمين  طرائق  الستكشاف  النصوص  و)26(   )25( النشاطان  يوظف 
يدفع هذان النشاطان المعلمين إلى التفكير بمهاراتهم في طرح األسئلة؟ وأية أنواع من األسئلة 

ستساعدنا على معرفة المزيد عما يعرفه الطلبة ؟

اطلب منهم اآلن قراءة النشاط )28(، واسألهم إذا كانوا قد نفذوه في صفوفهم ، اطلب منهم 
الدرس على مشاركتهم  بداية  المتوقعة في  التعلم  نتاجات  الطلبة على  بتأثير إطالع  التفكير 
فيه وتحقيق نتاجات التعلم المطلوبة. )وإن لم يقوموا بتنفيذ هذا النشاط من قبل، اطلب منهم 
التفكير بكيفية التخطيط لتنفيذه ثم تنفيذه فعالً(، ثم اطلب منهم العمل ضمن مجموعات 
ومشاركة أفكارهم مع بعضهم البعض عن تأثير  إطالع الطلبة على نتاجات التعلم قبل الدرس، 
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اكتب أية استراتيجيات مفيدة يطرحونها إلى جانب استراتيجياتك السابقة على جانب السبورة 
االستجابات  بعض  أو  كل  استجاباتهم  تتضمن  أن  يمكن   . القالب  اللوح  أوراق  من  ورقة  على  أو 

التالية.

إن إعالن نتاجات التعلم للطلبة في بداية الدرس :
جعل الدرس أكثر متعًة.	 
رّكز اهتمام الطلبة.	 
قّدم أفكاراً  للطلبة حول ما يجب عليهم القيام به.	 

والنتاجات  الجيدة  الراجعة  التغذية  تأثير  عن  يتحدث  الذي  الفيديو  من  الرابع  المشهد  اعرض 
التعلمية الجيدة أيضاً.

وكنشاط ختامي للجلسة، ارجع إلى السبورة واطلب من المعلمين إعداد قائمة باستراتيجيات 
بهذه  ولكن  التدريبي،  المجمع  في  موجود  منها  )العديد  الراجعة  التغذية  وتقديم  التقييم 
الطريقة ترتبط كل االستراتيجيات مع بعضها في مكان واحد بدالً من وجودها في مواقع مختلفة 
من المجمع التدريبي(. وظف هذه القائمة لتذكير المعلمين أنهم بصفتهم معلمين يصدرون 
األحكام/ التقييمات حول إمكانيات الطلبة في كل وقت، وأن دورهم هو توظيف هذه المعلومات 

في تخطيط دروس أكثر تركيزاً لتناسب االحتياجات التعلمية للطلبة بشكل أفضل. 

ثم اكتب تعريف  “التقييم من أجل التعلم” ) التعريف في األسفل ( على السبورة أو اعرض الورقة 
الجلسة  نهاية  في  لعرضه  القالب  اللوح  على  التعريف  عليها  كتبت  و  مسبقاً  حضرتها  التي 
وربطه مرة أخرى بالعصف الذهني الذي نفذه المعلمون عن التقييم حيث يلخص هذا التعريف 

مفهوم التقييم ألجل التعلم كما يلي :

“”التقييم من أجل التعلم” يعني تقييم تعلم الطلبة من خالل توظيف استراتيجيات تفاعلية 
مختلفة لمعرفة المدى الذي وصل إليه الطلبة في تعلمهم  في نهاية أي نشاط أو درس بحيث 
يتم توظيف التغذية الراجعة المقدمة من المعلم والطالب على حد سواء في تحديد الخطوات 

القادمة لتحسين وتوسيع مدى تعلم الطلبة”.

اشكر المعلمين، وارج لهم التوفيق في دراستهم وفي ممارساتهم الصفية.

أغلق الجلسة .



6

© وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى- 2012 

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.




