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، ال يسعنا إال أن نفكر يف جتربتنا عنوانًا لكتابهباين  للعبارة اليت وضعها وىاأل ةنظرالعند 

 السماتحتديد  وعلى الرغم من سهولةمعلمني.  وأطالب كالدراسية، سواء  صفوفال داخلاخلاصة 

جمموعة واحدة من وجود  أشار إى عدمباين  إال أن، كٍل على حدهملعلمني املثاليني لبعض اة ميزامل

زي  من الصفات هو ذاك امل أفضل املعلمني يف الواقع، إن ما مييزات اليت متيز أفضل املعلمني. سمال

بنا وما حيتاجون إليه الط بطبيعةالوعي  وكذلكالتقنيات، و ،اخلصوصياتو ،واالسرتاتيجيات، الفريدة

 متعلمني ناجحني. صبحوامن أجل أن ي

ملواصلة التعلم.  الرغبةأنه أثار فيهم و ،عن التدريس جدًادليل على أن معظم الطالب راضون  .1

 املزيد. ملعرفة حثهمو ،وتعليميًا ،إى الطالب فكريًا استطاع الوصولاملعلم 

واحرتام الزمالء  ،ثناء عادًة نالأن ت شجيعهم على التعلم بطرق من شأنهامساعدة الطالب وت .2

تعليم لا أهميةب إحساس عاٍلاجملتمع األكادميي األوسع. وهذا ينطوي على وكذلك  النظاميني،

ة )مبا يف رلفنون احلل يعطي قيمةمن تقليد تعليمي واسع  ولكن ؛نبع من ختصص واحدتال اليت 

االهتمام و وحب االستطالع، ،اإلبداعو ،حل املشكالتو ،قداالتفكري النو ،ذلك العلوم الطبيعية(

ومنهجيات ومعايري األدلة املختلفة املستخدمة  ،اتساع وعمق املعرفة وكذلك ،بالقضايا األخالقية

 خللق تلك املعرفة.

 :امعات )وفقًا للدراسة( هم منأفضل معلمي اجل

 اد اليت يدرسونها معرفة جيدة جدًا.املو يعرفون .1

 .املبادئ األساسيةلديهم إملام ب -

 .املفاهيم لآلخرين وننظمي -

 .املواضيع املعقدة ونوضحيو ون،بسطي -

 .يصلون للب املوضوع برًؤى مثرية -
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 .التأمليالتفكري لديهم القدرة على  -

  .لتعلم البشريبا حدسيفهم لديهم  -

لبحوث واملنح االستعداد لعلى قدر أهمية  ،جادمبجهود فكري  يةالتدريسحلصصهم  يستعدون .2

 .الدراسية

 .بالتعلم الط على أهداف يركزون -

 .حول التدريس التمركز حول التعلم يف مقابل التمركزيدركون الفرق بني  -

 .املزيد من الطالب ونتوقعي .3

 .الدراسية والواجبات على الطالب املهام دسونكال ي -

 .حلياةيف ااملتوقع  لسلوكاألهداف اليت جتسد نوع التفكري وا يوظفون -

  .وناقدةبيئة تعليمية طبيعية  ونلقخي .4

 واقعيةمهام أو مثرية لالهتمام،  تمواجهة مشكال يتعلمون من خالل طالباليعتقدون أن  -

دراسة النماذج وإعادة النظر يف االفرتاضات، والتعامل مع األفكار،  إىهم أن تدفعمن شأنها 

 .العقلية للواقع

 .تعليمهمتحكم يف املتعلمني باليشعرون  -

 .بالتعاون مع اآلخرين ونعملي -

 يه بإنصاف.نظر إلأن عملهم سوف ُي ونعتقدي -

التقييم النهائي  قبلاخلرباء ومن املتعلمني  تغذية راجعة ونتلقوي، وخيفقون، جيربون -

 .وبعده

 .الطالب بنزاهة ونعاملي .5

 .ثقة قوية يف الطالب ونعكسي -

 .هم ذلكوميكن ؛أن الطالب يريدون أن يتعلموا ونعتقدي -

 .الفكرية تهمعن رحل ونحدثيت يبدون نوعًا من االنفتاح؛ -

 .الطالب على القيام باملثل ونشجعي -

  .لتعلماأسرار مواد يشاركون  -
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 .وحب االستطالع ،احلياةمن الرهبة بشعورهم اخلاص  علنًا يناقشون -

 .بذوق ولياقةالطالب  يعاملون -

 .اجلهود مونقييو ،التقدم احملرز يراقبون .6

 .لتقييم اجلهود وإجراء التغيريات املناسبة ظمبرنام  من لديهم -

 .معايري تعسفية بواسطةعلى الطالب احلكم  ونتجنبي -

 .ينبثق تقييمهم للطالب من أهداف التعليم -

 ُيضاف ملا سبق ثالث نقاط أخرى:

 .أن أفضل املعلمني خيفقون .7

 .ال يلومون الطالب على الصعوبات اليت تواجههم .8

 .لديهم شعور قوي بااللتزام جتاه اجملتمع األكادميي الذي ينتمون إليه .9

 .طويلعلمي أفضل املعلمني ليس لديهم بالضرورة سجل نشر  -

  .خبالفاته وجداالته جماهلم العلميتاريخ بلديهم شعور قوي  -

  .التأملي همتفكري يفهذه القدرة  ونستخدمي -

 .أو الرسوم التوضيحية لتلك املفاهيم ،التفاصيلو ،بني املفاهيم األساسية ونيزمي -

الفهم اخلاصة لعمليات  همتطوير اليت تواجه الطالب خاللصعوبات ال مواضع وندركي -

 .بهم

 .الفهم لتبسيط وتوضيح املواضيع املعقدة لكاستخدام ذ همميكن -

 .بالبناء ال بالتلقياملعرفة يرون أن  -

 .نائهم للمعانيُمسبقة ُتشكل أسلوب بالطالب مناذج لدى  يتفهمون أن -

اليت املعرفة اجلديدة لبناء املوجودة الذهنية النماذج يدركون أن الطالب يستخدمون تلك  -

 .ُتقدم هلم

 .بناء مناذج ذهنية جديدة للواقععلى لطالب ا ونديساع -
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 .بالبناء ال بالتلقياملعرفة  .1

 .تلقاهانحنن نبين إحساسنا بالواقع من كل املدخالت احلسية اليت  -

 .من حوهلاالعامل  بها تصورلطريقة اليت نلحنن نبين أمناط  -

 .على حد سواء عاجلةلتخزين وامللأدمغتنا وحدات ُتعد  -

 .دم  املدخالت احلسية اجلديدة يف النماذج العقلية القائمة بالفعلُت -

  .لواقععن افاهيم خاطئة مب ن إى الصفيأتوبعض الطالب  -

نفسها اليت رأته بها الطريقة بمن الواقع  اجزًء أن يروايريدون الطالب  األكفاءن واملعلم -

 .يف ذلك اجملال العلميث احباأل أحدث

 .غري ببطءتنماذج العقلية تال .2

 .)القائم على احلفظ جملرد اجتياز االختبارات( مقابل التعلم السطحييف التعلم العميق  -

 ."فشل التوقع" ؛يعقلفيه منوذجهم ال جديُي ال الذي وقفمواجهة املعلى الطالب  -

 .املطروح عليهم أن يدركوا أن عدم جدوى النموذج العقلي يتطلب مواجهة املوضوع -

 .لمعتقدات طويلة األمدل التصديمع الصدمة العاطفية اليت قد تصاحب  واتعامليأن عليهم  -

 .سئلة حامةاأل .3

 .)أين تفهرس املعرفة يف الذاكرة؟( فهرسة املعرفةعن تساعد األسئلة يف بناء معلومات  -

 .وتغري بنية املعرفة ؛ولد األسئلةتالذاكرة  -

 .طرح األسئلة اخلاصة بهمعلى حتفز الطالب باألسئلة اإلجابات املرتبطة  -

 .الرعاية أمر بالغ األهمية   .4

يريدون  ًاهدف ونتبنيأو  ،يهتمون به اًلسؤا ونطرحي مابشكل أفضل عند الطالب تعلمي -

 .الوصول إليه

 ما الذي حيفز / يثبط؟ -

 .واملمارسات اليت حتفز ،واملفاهيم ،طور املعلمون سلسلة من املواقف -

 .اخلارجية )الدرجات( آتعندما تتم إزالة املكافلدى الطالب الداخلية  الدافعيةتنخفض  -
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)املكافآت وسيلة للتحكم يف  ارجيةاخل املكافآت بواسطة ميتم التالعب به هأن يعتقد الطالب -

 .سلوكهم(

 .ألداءاألدنى لستوى امل حيقق الشخصي الثناء -

 .تقانإلا على األداء يعززالثناء  -

بداًل من تعويدهم على املكافآت تقان ، وتوجُّه لإللتعلملأهداف  لتبينالطالب  جيب توجيه -

 .)الدرجات(

وإظهار االهتمام بتعليمهم،  هم،ميتعل يف تحكممن ال قدرًا كبريًاإعطاء الطالب يتم ذلك ب -

 .والثقة يف قدراتهم

وكذلك تقديم تغذية راجعة بدون تقييم لعملهم، والرتكيز على فرص حتسني األداء،  -

 تشجيع التعاونوفقًا ألدائهم، وجتنب تقسيم الطالب ، وق لتحفيز التقدمائالبحث عن طرو

 .بداًل من التنافس

لمراجعة، فرص متعددة لقررات ذات املتطلبات الكثرية اليت تتيح هلم ُيقدر الطالب امل -

 .قبل التقييم )تتيح هلم فرصة التعلم من أخطائهم( حتسني العملو والتعديل،

 .مقرراتهم دراسةباستخدام الدرجات إلقناع الطالب يتجنب املعلمون املتميزون عادًة  -

زون على املأمول من املقررات؛ مثل بداًل من الرتكيز على متطلبات املقررات، هم يرك -

األسئلة املتوقع أن جتد تلك املقررات إجابات هلا والقدرات العقلية، والعاطفية، واجلسمية 

 .امُلتوقع أن تنميها

والتساؤالت اليت جتذب الطالب،  املقررات، مواضيعمساعدة الطالب على فهم العالقة بني  -

 .وتثري اهتماماتهم

 .باالستفسار عن أي جزء من املقرر يف أي وقت خالل الفصل الدراسيالسماح للطالب  -

مبا يف ذلك احلرية ، القيمة اليت ميكن أن تؤديها التحديات الفكريةاملتميزون املعلمون  ُيدرك -

لذا يلجأ البعض جلعل األمر كاألحجية  الطالب مبقرراتهم؛يف إثارة اهتمام ، واالرتباك

 .ح بالتوضيح وفك اللغزاليت تسم ناقشةويفتح باب امل

 هناك ثالث فئات رئيسة للمتعلمني: -

o الذي يستجيب لتحدي إتقان أي شيء؛ فهو يتعامل مع املادة املقدمة عمقتاملتعلم امل :

    .له وحياول فهمها
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o ًاغالبفضل. واأل ليكون ىسعوييتفاعل بشكل جيد مع املنافسة، : الذي 1نهومامل ماملتعل 

ما يكون على  لكن نادرًاو بتحصيل درجات عالية؛مهتم  ًا،ياسرتاتيج ًاما يصبح متعلم

ا تعلمه التخلص ممومن ثم  ؛يتعلم لالختبارإنه استعداد لتغيري تصوراته اخلاصة. 

 لشيء آخر.  بسرعة إلفساح اجملال

o يًاسطح ًاغالبا ما يصبح متعلمو ،تجنب الفشلل املتعلم امُلحِجم: الذي يسعى أساسًا، 

 ىألنه خيش للتعمق يف املادة املقدمة؛يف استثمار ما يكفي من نفسه  ال يرغب مطلقًاو

 ما يسمعه. استظهارغالبا ما يلجأ إى احلفظ ووالفشل، 

يتجنب أفضل املعلمني حث الطالب على التنافس؛ إنهم حياولون مساعدة كل طالب على  -

يصيغون حتقيق أقصى ما يستطيع وفق امكاناته. فهم يستمعون لطالبهم بشكل جيد، و

 دقة ومشولية. وطموحاتهم بمفاهيم تساعدهم على فهم تطلعاتهم، 

 يستطيع تغيري طريقةإنه  الطالب، بل عرفهيدرك املعلمون أن التعلم ال يؤثر فقط على ما ي -

 .طبيعة املعرفةل همفهم

 ُيقسم الطالب ألربع فئات وفقًا ملفهومهم اخلاص عن التعلم: -

o على استعداد لكتابة كل يف أيديهمم الرصاص هم الذين جيلسون وأقال تلقون:امل ،

 ا أطلق عليه باولو فريرمل وفقًاأن التعليم يعمل  عتقدونوي .كلمة يقوهلا املعلم

 يف رؤوس الطالب. الذي يودع فيه املعلمون اإلجابات الصحيحة ؛"النموذج املصريف"

o يف يستخدمون املشاعر وأن املعرفة مسألة رأي.  الذاتيون: هم الذين يعتقدون

أنها كذلك.  واصحيحة إذا شعرتكون فكرة البالنسبة هلم،  ؛إصدار األحكامالتقييم، و

مل " يربر ذلك بأن املعلمعلى درجات منخفضة، غالبا ما  فمثاًل، الطالب الذي حيصل

 .ه"رأي هعجبي

o  :معايري ذاك النظاميدركون أن لو النظام جيدًا، الذين يفهمونهم العمليون 

ما ُينظر عادة وهم. حباثكيفية استخدام تلك املعايري يف كتابة أ ويعرفون للتقييم،

تفكريهم  على طريقة . غري أن "املعرفة" هذه ال تؤثرذكياءالطالب األ هلم على أنهم

تأثري كبري أن حيدث ذلك دون  ،ريدهيهم ببساطة يعطون املعلم ما فخارج الصف. 

 أو يشعرون بها. ،أو يتصرفون بها ،رون بهاأو مستدام على الطريقة اليت يفك

                                                           
1

صيام أو قيء.شخص يعاني من اضطراب يف األكل يتميز بنوبات إفراط يف تناول الطعام، يليه املنهوم:    
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o مون األفكار يقّيفهم  وخالقة؛ وناقدة، ة،مستقل املبدعون: هم الذين يفكرون بطريقة

 وهم على .واالستفادة منها بوعي وباستمرار الستخدامهاويسعون ، ماليت تعرض هل

 نوعني: 

o موضوعيني يظلواوأن فكرة، الن ع املوضوعيون: وهؤالء يفضلون إبعاد أنفسهم ،

  للجدال. دائمًا ونمستعدو، وأحيانًا متشككني

o :بشكل الذع انتقادهممن حماولة  إى مزايا أفكار اآلخرين بداًلينظرون  املتحيزون .

 خربوه جيدًا.لصاحل الشيء الذي  ونيتحيزوهم 

ما  ثم ينصب تركيزهم علىيف املقام األول على ما سيتعلمه الطالب،  علمنييركز أفضل امل

 .آمنة إشراك الطالب من خالل خلق بيئة تعليمية ، مع ضرورةتدريسال سيتم تدريسه وطريقة

 :49ص للتدريساألسئلة التالية وهم يستعدون  وعادة ما تدور بأذهانهم

 نتيجة لتعلمهم؟ يًاوجدانأو  ،بدنيًا وأ ،ه فكريًاطالب قادرين على القيام بالما الذي ينبغي أن يكون  .1

 تطوير تلك القدرات؟و وتشجيعهم على استخدام تهمكيف ميكنين مساعد .2

 تقدم تعلمهم؟ و ،نوعيةو ،طبيعةلأفضل أن نطور فهمًا  طالبوال أستطيع أناكيف  .3

 التعلم؟ اككيف ميكنين تقييم جهودي لتعزيز ذ .4

 ،املهاراتما يف املقرر الذي ُأدرِّسه؟ وعليها الطالب اإلجابة  جيداليت  ةعميقما األسئلة ال .1

طالب بتلك الاهتمام  ثريأوكيف  ؟تطويرها ىعلاملقرر  يساعدهمات اليت سمالو ،القدراتو

 والقدرات؟ ،األسئلة

األسئلة اليت  تطويرها لإلجابة علىامتالكها وما القدرات املنطقية اليت جيب على الطالب  .2

 يثريها املقرر؟

 واليت أريد منهم أن يتحدوها؟ للصف حتمل أن جيلبها الطالب معهمما النماذج الذهنية اليت ُي .3

 التحدي الفكري؟ لكذ خوضكيف ميكنين مساعدتهم على 
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وحتدي  مقررللاهلامة لإلجابة عن األسئلة إى فهمها طالب الحيتاج  ما املعلومات اليت .4

  كيف حيصلون على تلك املعلومات؟و؟ افرتاضاتهم

 بأي منطقو ؟كيف أساعد الطالب الذين يواجهون صعوبة يف فهم األسئلة واستخدام األدلة .5

 ؟أجادهلم

ما و ؟)رمبا حتى ادعاءات متضاربة حول احلقيقة( متباينة كالتطالب مبشالكيف أواجه  .6

  القضايا؟ لتلك( مع أقرانهم شجعهم على التصدي )رمبا بالتعاوناألسلوب الذي ي

وكيف ميكنين توفيق  قرر؟من امل نهيتوقعوالذي وما  ؟يعرفونهالذي ما  اكتشافكيف ميكنين  .7

 هم؟توقعاتتوقعاتي و بنيختالفات الا

 ،أكثر فعالية بشكلقراءة على الو ،وتقديم تعلمهم وتفكريهم راسةعلى د الطالب ساعدأ كيف .8

 ؟وإثراًءاوحتلياًل، 

 هلم تغذية راجعةأقدم وكيف  ؟تقييمهم الطالب قبلبه يتعلم  كتشف األسلوب الذيأ كيف .9

  ؟تقييمهم البدء يفقبل 

 ميكنين التواصل مع الطالب بطريقة جتعلهم يفكرون؟ كيف .10

 تلكوملاذا أستخدم  ؟أحدد املعايري الفكرية واملهنية اليت أستخدمها يف تقييم عمل الطالب كيف .11

 تلكباستخدام  اجليدتقييم عملهم  أسلوبكيف أساعد الطالب على تعلم و؟ دون غريها املعايري

 املعايري؟

 ؟هم بشكل أفضلتعلمتقدم، ونوعية ، وفهم طبيعةن أن يطالبأستطيع أنا و كيف .12

شكل يف  درسهادم  فيها املهارات واملعلومات اليت أود أن أتنأخلق بيئة تعليمية طبيعية  كيف .13

إلعادة النظر مما يدفعهم  ؛الطالبلدى تحدي الشأنها إثارة الفضول و( من واجباتمهام )أسئلة و

 ستطيعبيئة آمنة ي خلق نينكيف ميكومناذجهم الذهنية للواقع؟  دراسةيف افرتاضاتهم و

 مرة أخرى؟ ةاولثم احمل ،وتلقي ردود الفعل اخلطأ،اولة واحمل من خالهلالطالب ا
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 .عززهاقيمة الفردية لكل طالب وال احبث عن -

 .اإلجنازب على القدرة الطبإميان كبري ليكن لديك  -

 .عن أدائهمواقعية و الطالب من خالل توقعات إجيابية حقيقية شجيعتبم قو

 وأدائك يف الصف ؛املشاركة رغبتك يف ميثلك، ويعرب عنرسالة للطالب: "ما جتلبه إى الصف  -

 على ذلك". يعتمد أواًل وأخريًا

، عليهم سلطتال ، ورفضيف امكانات الطالب يستند على الثقة ؛"حمفزًا ًا دراسيًام "منهجقدِّ -

 ."ة املعتادةاملدرسي هاممن "امل أصيلة بداًل ووضع معايري متثل أهدافًا

:p. 74-79 

 وكذلك، عليها بياليت جي نوع األسئلةو يتيحها للطالب،أو الفرص اليت  قررامل متطلبات حوض .1

 .اليت ُينميها االجتماعيةوالعاطفية، أو  ،واجلسدية ،القدرات الفكرية

الطالب على ساعد  ؛لغة املطالبمتجنبًا  يقوم به الطالب لتحقيق املتطلباتينبغي أن اشرح ما  .2

 تعليمهم.التحكم يف 

 طور األداء.تمستوى والتعلم املعلم والطالب طبيعة بها يفهم اليت  يةكيفال أشر إى .3

 

ملا  قويًا ًا وتعزيزًاتقييمتلك الثقة طلبت قد تألنها واقعية. ويف إجناز الطالب مثارها الثقة  آتت .1

 القيام به. للفردميكن 

حتديد و عملهم بعناية،حتليل وتعلم الطالب، طبيعة  كثريًا من أجل التعرف علىاملعلمون  عانى .2

 لدىكان لقد . همحتياجاتاتناسب دراسية مهام  وحتديد، يستخدمونه يف التعلم األسلوب الذي

 للعوامل اخلارجية اليت تؤثر على التعلم. ًاوتقدير ًافهمأولئك املعلمون 

 الطالب.خمتلفة من صورة مركبة من أنواع  مبثابةكبرية ال لقد كانت الفصول .3

 نفسه. املقررشاكل مل ما، كانوا يعزونهاون صعوبة يواجه كان الطالب حني .4

 والفهم. يةالتغلب على صعوبات الدافعالطالب حاول  .5
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بني األداء بشكل كبري  الفجوة تقليلالباحثون  حاول فيها لالهتمامدراسة حالة مثرية  ههذ

 2.ب األقليةالاجلامعي األمريكي وطاألكادميي للطالب 

وأن  ؛"يعتقد أفضل املعلمني أن التعلم ينطوي على التطور الشخصي والفكري على حد سواء

 قابلة للتغيري". أمورناض  هي النسان اإل ماتالقدرة على التفكري و

اليت حيتاج الطالب إى امتالكها أو تطويرها لإلجابة على األسئلة اليت ما القدرات املنطقية 

 ؟ملقرريثريها ا

 ؟عليها ما هي األدلةو؟ تقبلنا تلك املعارفملاذا و؟ ناهكيف عرفو؟ هنعرف الذي ما –األسئلة  طرح .1

  يةاملعلوماتالفجوة  مراعاة .2

 تأنياملاملتعجل وبني التخمني  ؛التمييز بني املالحظة واالستدالل .3

 األفكار نفسها توليس ؛االعرتاف بأن الكلمات هي رموز لألفكار .4

   الضمنية وخاصة ؛البحث عن االفرتاضات .5

 واألدلة  ،واملالحظات ،استخالص استنتاجات من البيانات .6

  يف التفكري االفرتاضي االستنتاجي املنطق استخدام .7

 التمييز بني االستدالل االستقرائي واالستنتاجي  .8

 تساق الداخليالمن أجل حتقيق ااملنطق  ستخداما .9

 هتطوير الوعي الذاتي فيما يتعلق بالتفكري وعمليات .10

                                                           
  طالب األقلية: الطالب األمريكيون من أصول إفريقية، أو مكسيكية، أو أسيوية، أو أصول بأمريكا الوسطى أو اجلنوبية. 2



 

14 

 

 اليتتحديات ال ومواجهة تشكالة املعاجلم يفالستخدام قدرات التفكري  ةعط الطالب الفرصا .1

 .عرض هلمت

 ؛املناقشات السياسية؛ ولعاملل تهمنظرو ؛على أنفسهمأثر التفكري اطلب من الطالب النظر يف  .2

 الدينية.و ،األخالقيةواألسئلة الفلسفية، و

 ة.تضمنمهارات التفكري املواالستفسارات، و علومات،وامل ،كنافذة ملعرفة األسئلة املقرراستخدم  .3

 واجلدل يثري االهتمام. ؛دليولد اجل تفهَّم أن تبين املواقف .4

من السهل إى  ذات احملتوى املتسلسل الشائعةقراءات الاخرت  ؛بعناية واضيعاخرت األسئلة وامل .5

 الصعب.

 .املراجع اطلبو الدراسية، املهامحدد و ،طرح األسئلةا .6

" ادفع الطالب هذا املقال؟ يدورماذا عن "من يستطيع أن يقول لي  طرح هذا السؤال: جتنب .7

 خنراط يف التفكري فيما يقرأون، واختاذ مواقف، وحل املشكالت.لال

 ".أنت تراعى كل طالب على حده الطالب كوحدة واحدة؛م لِّع"أنت ال ُت .8

 117-99ص  إدارة الصفوف الفعالة: توحيد مبادئ

 وناقدة:خلق بيئة تعليمية طبيعية  .1

 األسئلة.استخدم  -

 تعلم التفكري الناقد. -

 قدم التوجيهات. -

 استخدم نه  متعدد التخصصات. -

 عزز أنشطة التفكري العليا. -

 ساعد الطالب يف اإلجابة على األسئلة. -
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 اترك الطالب يف تساؤل. -

 اعطهم إجابة لسؤال مل يتم طرحه. -

 باستمرار: الطالب اهتمام إثارة .2

 ثرية.املأو األسئلة، أو العبارات  ،لافعستخدم بعض األا -

 حمفزة.استخدم دراسة حالة  -

 املقرر:من  الطالب بداًلبابدأ  .3

 ابدأ مبا يعرفه الطالب؛ ثم انقلهم ملا تريدهم أنت أن يعرفوه. -

 :التعليقاتمنهم إبداء طلب ا .4

 اسأل الطالب عن رأيهم يف أهداف املقرر.  -

 :ساعد الطالب على التعلم خارج الصف .5

 تقد أنه يساعد الطالب ويشجعهم على التعلم خارج الصف.قم مبا تع -

قدم الشروحات للتوضيح والتبسيط؛ مما ميكِّن الطالب من دراسة املواد األكثر تعقيدًا خارج  -

 الصف. 

 ابدأ املناقشة بإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على املفاهيم اجلديدة ومقارنتها باملوجودة. -

ن الطالب من ممارسة التفكري الناقد، وتتمكن من كشف قم بدور ُميسر التعلم حتى يتمك -

 الثغرات يف الفهم.

 اطلب منهم العمل يف جمموعات؛ فهذا يساعد الطالب على تنمية الشعور اجملتمعي.  -

 :شرك الطالب يف التفكري ا .6

علماء نفسها اليت استخدمها طريقة بالاألفكار وشجع الطالب على التفكري يف املعلومات  -

 .الذي يدرسونهالتخصص 

 تقييم األدلة واالستنتاجات.و ركيب،تو ،حتليلو ،تطبيقو ،ع الطالب على فهمجش -

حل و الطالب على فهم املفاهيم األساسية يت تساعدلاسئلة واأل، قارناتاملوالتفسريات،  قدم -

 اخلاصة بهم. تاملشكال

 :خلق خربات تعلم متنوعةا .7
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، الزمن خطوطو، ةنسيابيالا اتخططواملالبيانية،  الرسوموالصور، مثل  رئية؛وفر املعلومات امل -

 واللوحات التوضيحية. ،واألفالم

 رموز الرياضيات.والكلمات املكتوبة، والرموز البصرية، و، احلوار املسموعاستخدم  -

 .وادفعهم للتعبري عن آرائهمتفاعل الطالب عزز  -

 الخنراط يف التفكري املستقل.بامح للطالب ا -

 .ينخراآل شروحات وتفسرياتسماع بامح للطالب  -

حقيقة لبيانات لتجارب ملبادئ ونظريات  ة التعليمية؛ منتسهيل التنظيم االستقرائي للمادقم ب -

 عامة.

 تطبيق املبادئ على حاالت حمددة. مبعنى ؛تسهيل التنظيم االستنتاجيقم ب -

 ع األفكار املتسلسلة.جش -

 .عشوائيبني تقنيات التعلم املنهجي والوفر التوازن و ،ألوفةامل واألساليب ،التكرار استخدم -

 

 .ملتابعتهم وتطويرهمالوقت مع الطالب بعض على استعداد لقضاء دائمًا  ونيداجلن واملعلميكون  -

 .تعلمهم ستثمر يفالكن  ؛الطالبعلى  سلطتال تعزز شعور ال -

 بالتعلم.هتمام المارسات من املتنبع ا -

 بالطالب. من خالل تعزيز الثقة بالصف جوًا وديًا اخلق -

 ب.طالال ف خمتلف األدوات الرتبوية يف البحث عن أفضل وسيلة ملساعدةوظِّ -

 من نوعه. ًافريد ؛ فكل مشاركة تتضمن شيئًاللجميعاملشاركة  اعط فرصة -

 أسرار غامضة".  لديه فيلسوفالشعور بأنك "للطالب نقل تال  -

 ألنا".ل يوميات ودفرت، لتباهي باملعرفةالفصل الدراسي اخلاص بك "ساحة لال جتعل  -

ثم " اليت جيب حفظها باديءاملاملفاهيم وجمد من تلعلم باعتباره "جسم ملينظر الطالب  -

 .تفريغها

 أسرار الكون. من أجل كشفيكافحون  زمالء للطالب؛الشعور بأن املعلمني  عزز -

 .علمملتقييم امع تقييم الطالب يتداخل  -
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 ؤشراتوما هي امل داخل الصف؟طالب الالشخصي الذي أريد أن يتمتع به وما نوع التطور الفكري  -

  طبيعة تطورهم وتقدمهم؟ الدالة على

 .قررالوقت واضحة يف بداية امل قديراتجعل تا -

 التعلم. حدوث ال يعكس هذاف عتباطًا؛ا اضافية إعطاء درجاتجتنب  -

 طريقةوالتعلم، هم اخلاصة بومفاهي هم،نهجو ،مجع معلومات عن الطالب: طموحاتهما -

اليومية اليت حتتل  والقضايا، وأحواهلم املزاجية، املتعلقة بهم النماذج الذهنيةو، همتفكري

 .همهتماما

أسئلة وأهداف وحدد املفردات،  اتواختبار، ةاملسبق اتاالختبارومناذج  االستبيانات،استخدم  -

استخالص مت ملاذا و؟ اليت مت استخالصها ةالرئيس النتائ . ما النهائيتقييم من ال املقرر، واستفد

 ؟اليت حتتاج إجابة ما هي األسئلة املتبقيةوالنتائ ؟ تلك 

 الفصلي. تقييم ال فد مناست -

لتفكري حتى يتمكنوا من استخدام طرائق اهو مساعدة الطالب على تعلم  التقييماهلدف من  -

 .مسارهموتصحيح  يف التعرف على أوجه القصور لديهمة يهناملأو العلمية عايري امل

 مستويات إجناز واضحة املعامل.الطالب عن درجات  عربت -

 .للمادة املقدمة اخترب مدى فهمهم -

 .شيء ومن ثم جتاهله بالكلية بعد انتهاء االختبارفال ميكنك تعلم  ؛االمتحانات شاملة -

 يف االمتحانات الالحقة. متحان ماب يف االميكن تصحيح فشل الط -

 لى نتائ  التعلم.تقييم التدريس ع ُيبنىينبغي أن  -

 ،جوهريًاو ،مستمرًا ق حتدث فرقًاائعلى التعلم بطر همهل يساعد التدريس الطالب ويشجع -

 ؟عرهم دون أن يلحق بهم أي ضرراشمأو  تصرفاتهم،أو  ،تفكريهمأسلوب يف  ابيًاإجيو

 :التاليةسئلة األعلى  لإلجابة مؤشرتستخدم ك :التدريس حقائب

 ؟هعلى تعلم همما الذي حاولت مساعدة الطالب وتشجيع -

 أهداف التعلم؟ما أهمية  -
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 اليت استخدمتها؟ االسرتاتيجياتما  -

 و مل ال؟أ ذاملا فعالة يف مساعدة الطالب على التعلم؟ االسرتاتيجياتهل كانت تلك  -

 مين؟طالب الماذا تعلم  -

 ؟همنهم أن يتعلمو أردتما بعض الطالب مل يتعلم ِلَم  -

 ؟ قررهتمام باملالطالب لالز يتحفقمت بهل  -

، نفسهايستخدمون طرائقهم التدريسية للزمالء الذين  لىعأ تقييماتإى إعطاء  املعلمونمييل  

، بغض النظر عن مقدار يستخدمون طرائق خمتلفة عنهمأقل ألولئك الذين  يف حني يعطون تقييمات

 .مت حتصيلهالتعلم الذي 

هام املوالتقييمات، واملنه ، وأهداف التعلم،  ماتقران تقديم تعليقات أساسية على ألا ستطيعي

 ب.الل الطاعموأ، نيتقارير املعلمو، الدراسية

االستعداد و، التأملي التفكريومون املتميزون قدراتهم من خالل التقييم الذاتي املستمر، يطور املعل

 للتغيري.

 

 

 

 

 

 


