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ختربنا األحباث أن مدير املدرسة ذو تأثري كبري على إجناز الطالب .وأظهر التقرير الصادر عام
 2011عن مؤسسة واالس 1بأن هناك عالقة جتريبية بني القيادة املدرسية وحتسني التحصيل الدراسي
للطالب .نعم ،قيادة املدرسة تؤثر ،ومدير املدرسة اجليد يهيئ بيئة وتطلعات التعلم للجميع .عندما
بدأت مسريتي كمعلم يف القرن املاضي ،كان هناك تقسيم واضح بني مدير املدرسة واملعلم .فمدير
املدرسة يضع القواعد واملعلم ينفذها ويلتزم بها.
أما يف مدارس اليوم ،كل شخص يشارك سواء بقصد أو عن غري قصد يف تعليم األجيال القادمة
يُعد قائداً .حنن نقود من خالل منذجة السلوك الذي نود أن نراه من اآلخرين .حنن نقود من خالل
دراسة املوقف األقل ماالية والعمل على حتسين ..فالقيادة ليست جمرد لقب .ومع ذلك ،يشعر العديد
من املعلمني كما لو أنهم جمرد تروس يف آلة ليس لديهم سيطرة عليها.
لقد أصبحت املدارس اليوم أكار تعقيداً من أي وقت مضى .إذ يرتفع سقف التوقعات وتتزايد
املنافسة بني املدارس  -العامة واخلاصة  -على الدوام ،لذا ينبغي أن تصبح القيادة ومسؤولية تعلم
الطالب جهداً تعاونياً بني مجيع املعلمني .وكما أن الشخص يف الصف الدراسي يكون أحياناً متعلماً
وأحياناً معلماً ،كذلك املراهقني يف بعض األحيان يكونون قادة ويف أحيان أخرى تابعني.
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مؤسسة واالس ) :(Wallace Foundationمؤسسة خريية تقع يف مدينة نيويورك ،وتعمل حملياً من أجل تعزيز سياسات وممارسات التعليم والتعلم.
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املعلم القائد هو خبري حقيقي داخل الصف الدراسي .قد ال يكون لديك كل املعلومات ،ولكنك
تعرف الكاري عن طالبك ،فأنت تعرف بياناتهم وتستطيع أن تتفهم الفروق الفردية بينهم أفضل من أي
شخص آخر .يسعى اخلرباء دائما لألفضل – سواء كانوا رياضيني أوملبيني أو العيب كرة سلة
للمحرتفني أو معلمني متمرسني .واملعلم القائد يسعى دائماً لتحسني طرق وممارسات التدريس
اخلاصة ب .وبأولئك الذين يعملون مع .أيضاً.
ومن مسات املعلم القائد أن .دائماً إجيابي ويسعى إلجياد حلول .فقد يكون من املغري اجللوس يف
غرفة املعلمني والدخول يف نقاشات حول سوء األحوال وظروف العمل ،إال أن املعلم القائد ال يركن
للسلبية ،ولكن على العكس جتده يبحث عن احللول املمكنة؛ فاللوم والشكوى ال يغري من املوقف شيئاً.
املعلم القائد يسمو فوق اخلالفات .فمع كل تغيري يف القيادة ،سواء مدير جديد أو مشرف جديد
أو جملس إدارة منتخب حديااً ال بد أن تظهر مبادرات جديدة .وعندما تلوح يف األفق مشكالت جديدة،
يبحث القائد احلقيقي عن احللول بدالً من الرتكيز على السلبيات .وإذا كان منوذج تقييم املعلمني
املعتمد حديااً معيباً ،فما هي إجيابيات.؟ التقويم املدرسي اجلديد ال يوفر سوى أياماً قليلة جداً للتنمية
املهنية ،لذا علينا التفكري يف االستفادة من الوقت املتاح بكفاءة لتعويض فقدان أيام التنمية املهنية؟ يعمل
املعلم القائد على توجي .تركيز اجلميع على ما يهم حقاً ،أال وهو الطالب.

حدد االحتاد االستكشايف لقيادة املعلمني

Teacher Leadership Exploratory Consortium

سبعة جماالت لكي يكون املعلم قائداً:
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جيب أن يراجع املعلمون ممارساتهم اخلاصة وأن يعكسوا بصراحة مدى حتقيقهم لوظائف كل
جمال من جماالت قيادة املعلم .على سبيل املاال ،يف اجملال الااني ،أال وهو االطالع على البحوث
واستخدامها لتحسني املمارسة وتعلم الطالب ،توجد أربعة وظائف:
أ .يساعد الزمالء يف الوصول إىل واستخدام البحوث لتحديد االسرتاتيجيات املناسبة لتحسني تعلم
الطالب.
ب .يسهل حتليل بيانات تعلم الطالب ،والتفسري التعاوني للنتائ ،،وتطبيق النتائ ،لتحسني
التدريس والتعلم.
ج .يدعم الزمالء بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي واملنظمات األخرى اليت تشارك يف حبث
القضايا التعليمية احلرجة.
د .يُعلم ويدعم الزمالء يف مجع وحتليل بيانات صفوفهم الدراسية من أجل حتسني التعليم
والتعلم.
ابدأ التفكري الشخصي اخلاص بك بتحويل كل وظيفة من هذه الوظائف إىل سؤال .على سبيل
املاال" ،كيف أساعد الزمالء يف االطالع على البحوث واستخدامها" . . .كيف ميكنين أن أكون أكار
تأثرياً يف هذا اجملال؟
يعد سعيك لتكون معلماً جيداً داخل الصف الدراسي جزءًا ضرورياً وهاماً من الوظيفة – ضرورياً
ولكن .ليس كافياً .فوظيفة التدريس شديدة التعقيد وذات متطلبات متزايدة ،لذا ينبغي على كل
معلم أن يقوم بدور نشط يف حتسني النظام ودفع .إىل التطور.

املؤلف:
هوارد بيتلر ،حاصل على الدكتوراه يف الرتبية ،ومؤلف كتاب التعليم الصفي الناجح ،الطبعة الاانية،
وكتاب استخدام التكنولوجيا يف التعليم الصفي الناجح ،ودليل التعليم الصفي الناجح ،الطبعة الاانية،
وقد عمل مع املعلمني واإلداريني دولياً ألكار من عقد من الزمن من أجل حتسني نوات ،لألطفال.
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:املصدر
http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todaysclassroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindR
ocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AN
D%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F
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