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أفضل ما يقوم به معلمو اجلامعات
الكتاب فائز جبائزة فرجينيا ووارن ستون اليت متنحها سنوياً جامعة هارفارد للطباعة لكتاب
متميز عن التعليم واجملتمع .وهو نتاج دراسة مدتها مخسة عشر عاماً ،مت تطبيقها على ما يقرب من
مائة مدرس جامعي يف جمموعة واسعة من اجملاالت واجلامعات.
كني باين
رئيس "معهد أفضل املعلمني" ،وأستاذ سابق للتاريخ جبامعة تكساس .وكان املدير املؤسس ألربعة
مراكز رئيسة للتعليم والتعلم :مركز التميز يف التعليم يف جامعة نيويورك ،ومركز سريل للتميز
التعليمي يف جامعة نورث ويسرتن ،ومركز التدريس يف جامعة فاندربيلت ،وأكادميية حبوث التعلم
اجلامعي يف جامعة والية مونتكلري.
.2004
 207صفحة.
 7فصول.
مقدمة :ما املقصود "باألفضل"؟.
ما الذي يعرفه املعلمون عن أساليبنا يف التعلم؟.
كيف يستعد املعلمون للتدريس؟.
ماذا يتوقع املعلمون من طالبهم؟.
كيف يدير املعلمون صفوفهم الدراسية؟.
كيف يتعامل املعلمون مع طالبهم؟.
كيف يُقيِّم املعلمون طالبهم وأنفسهم؟.
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عند النظرة األوى للعبارة اليت وضعها باين عنواناً لكتابه ،ال يسعنا إال أن نفكر يف جتربتنا
اخلاصة داخل الصفوف الدراسية ،سواء كطالب أو معلمني .وعلى الرغم من سهولة حتديد السمات
املميزة لبعض املعلمني املثاليني كلٍ على حده ،إال أن باين أشار إى عدم وجود جمموعة واحدة من
السمات اليت متيز أفضل املعلمني .يف الواقع ،إن ما مييز أفضل املعلمني هو ذاك املزي من الصفات
الفريدة ،واالسرتاتيجيات ،واخلصوصيات ،والتقنيات ،وكذلك الوعي بطبيعة طالبنا وما حيتاجون إليه
من أجل أن يصبحوا متعلمني ناجحني.

 .1دليل على أن معظم الطالب راضون جداً عن التدريس ،وأنه أثار فيهم الرغبة ملواصلة التعلم.
املعلم استطاع الوصول إى الطالب فكرياً ،وتعليمياً ،وحثهم ملعرفة املزيد.
 .2مساعدة الطالب وتشجيعهم على التعلم بطرق من شأنها أن تنال عادةً ثناء ،واحرتام الزمالء
النظاميني ،وكذلك اجملتمع األكادميي األوسع .وهذا ينطوي على إحساس عالٍ بأهمية التعليم
اليت ال تنبع من ختصص واحد؛ ولكن من تقليد تعليمي واسع يعطي قيمة للفنون احلرة (مبا يف
ذلك العلوم الطبيعية) ،والتفكري الناقد ،وحل املشكالت ،واإلبداع ،وحب االستطالع ،واالهتمام
بالقضايا األخالقية ،وكذلك اتساع وعمق املعرفة ،ومنهجيات ومعايري األدلة املختلفة املستخدمة
خللق تلك املعرفة.

أفضل معلمي اجلامعات (وفقاً للدراسة) هم من:
 .1يعرفون املواد اليت يدرسونها معرفة جيدة جداً.
 لديهم إملام باملبادئ األساسية. ينظمون املفاهيم لآلخرين. يبسطون ،ويوضحون املواضيع املعقدة. -يصلون للب املوضوع برؤًى مثرية.
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 لديهم القدرة على التفكري التأملي. لديهم فهم حدسي بالتعلم البشري. .2يستعدون حلصصهم التدريسية مبجهود فكري جاد ،على قدر أهمية االستعداد للبحوث واملنح
الدراسية.
 يركزون على أهداف تعلم الطالب. يدركون الفرق بني التمركز حول التعلم يف مقابل التمركز حول التدريس. .3يتوقعون املزيد من الطالب.
 ال يكدسون املهام الدراسية والواجبات على الطالب. يوظفون األهداف اليت جتسد نوع التفكري والسلوك املتوقع يف احلياة. .4خيلقون بيئة تعليمية طبيعية وناقدة.
 يعتقدون أن الطالب يتعلمون من خالل مواجهة مشكالت مثرية لالهتمام ،أو مهام واقعيةمن شأنها أن تدفعهم إى التعامل مع األفكار ،وإعادة النظر يف االفرتاضات ،ودراسة النماذج
العقلية للواقع.
 يشعرون املتعلمني بالتحكم يف تعليمهم. يعملون بالتعاون مع اآلخرين. يعتقدون أن عملهم سوف يُنظر إليه بإنصاف. جيربون ،وخيفقون ،ويتلقون تغذية راجعة من املتعلمني واخلرباء قبل التقييم النهائيوبعده.
 .5يعاملون الطالب بنزاهة.
 يعكسون ثقة قوية يف الطالب. يعتقدون أن الطالب يريدون أن يتعلموا؛ وميكنهم ذلك. يبدون نوعاً من االنفتاح؛ يتحدثون عن رحلتهم الفكرية. يشجعون الطالب على القيام باملثل. -يشاركون أسرار مواد التعلم.
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 يناقشون علناً شعورهم اخلاص بالرهبة من احلياة ،وحب االستطالع. يعاملون الطالب بذوق ولياقة. .6يراقبون التقدم احملرز ،ويقيمون اجلهود.
 لديهم برنام منظم لتقييم اجلهود وإجراء التغيريات املناسبة. يتجنبون احلكم على الطالب بواسطة معايري تعسفية. ينبثق تقييمهم للطالب من أهداف التعليم.يُضاف ملا سبق ثالث نقاط أخرى:
 .7أن أفضل املعلمني خيفقون.
 .8ال يلومون الطالب على الصعوبات اليت تواجههم.
 .9لديهم شعور قوي بااللتزام جتاه اجملتمع األكادميي الذي ينتمون إليه.

 أفضل املعلمني ليس لديهم بالضرورة سجل نشر علمي طويل. لديهم شعور قوي بتاريخ جماهلم العلمي خبالفاته وجداالته. يستخدمون هذه القدرة يف تفكريهم التأملي. مييزون بني املفاهيم األساسية ،والتفاصيل ،أو الرسوم التوضيحية لتلك املفاهيم. يدركون مواضع الصعوبات اليت تواجه الطالب خالل تطويرهم لعمليات الفهم اخلاصةبهم.
 ميكنهم استخدام ذلك الفهم لتبسيط وتوضيح املواضيع املعقدة. يرون أن املعرفة بالبناء ال بالتلقي. يتفهمون أن لدى الطالب مناذج مُسبقة تُشكل أسلوب بنائهم للمعاني. يدركون أن الطالب يستخدمون تلك النماذج الذهنية املوجودة لبناء املعرفة اجلديدة اليتتُقدم هلم.
 -يساعدون الطالب على بناء مناذج ذهنية جديدة للواقع.
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 .1املعرفة بالبناء ال بالتلقي.
 حنن نبين إحساسنا بالواقع من كل املدخالت احلسية اليت نتلقاها. حنن نبين أمناط للطريقة اليت نتصور بها العامل من حوهلا. تُعد أدمغتنا وحدات للتخزين واملعاجلة على حد سواء. تُدم املدخالت احلسية اجلديدة يف النماذج العقلية القائمة بالفعل. بعض الطالب يأتون إى الصف مبفاهيم خاطئة عن الواقع. املعلمون األكفاء يريدون الطالب أن يروا جزءًا من الواقع بالطريقة نفسها اليت رأته بهاأحدث األحباث يف ذلك اجملال العلمي.
 .2النماذج العقلية تتغري ببطء.
 التعلم العميق يف مقابل التعلم السطحي (القائم على احلفظ جملرد اجتياز االختبارات). على الطالب مواجهة املوقف الذي ال يُجدي فيه منوذجهم العقلي؛ "فشل التوقع". عليهم أن يدركوا أن عدم جدوى النموذج العقلي يتطلب مواجهة املوضوع املطروح. عليهم أن يتعاملوا مع الصدمة العاطفية اليت قد تصاحب التصدي للمعتقدات طويلة األمد. .3األسئلة حامة.
 تساعد األسئلة يف بناء معلومات عن فهرسة املعرفة (أين تفهرس املعرفة يف الذاكرة؟). الذاكرة تولد األسئلة؛ وتغري بنية املعرفة. اإلجابات املرتبطة باألسئلة حتفز الطالب على طرح األسئلة اخلاصة بهم. .4الرعاية أمر بالغ األهمية.
 يتعلم الطالب بشكل أفضل عندما يطرحون سؤاالً يهتمون به ،أو يتبنون هدفاً يريدونالوصول إليه.
 ما الذي حيفز  /يثبط؟ طور املعلمون سلسلة من املواقف ،واملفاهيم ،واملمارسات اليت حتفز. -تنخفض الدافعية الداخلية لدى الطالب عندما تتم إزالة املكافآت اخلارجية (الدرجات).
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 يعتقد الطالب أنه يتم التالعب بهم بواسطة املكافآت اخلارجية (املكافآت وسيلة للتحكم يفسلوكهم).
 الثناء الشخصي حيقق املستوى األدنى لألداء. الثناء على األداء يعزز اإلتقان. جيب توجيه الطالب لتبين أهداف للتعلم ،وتوجُّه لإلتقان بدالً من تعويدهم على املكافآت(الدرجات).
 يتم ذلك بإعطاء الطالب قدراً كبرياً من التحكم يف تعليمهم ،وإظهار االهتمام بتعليمهم،والثقة يف قدراتهم.
 وكذلك تقديم تغذية راجعة بدون تقييم لعملهم ،والرتكيز على فرص حتسني األداء،والبحث عن طرائق لتحفيز التقدم ،وجتنب تقسيم الطالب وفقاً ألدائهم ،وتشجيع التعاون
بدالً من التنافس.
 يُقدر الطالب املقررات ذات املتطلبات الكثرية اليت تتيح هلم فرص متعددة للمراجعة،والتعديل ،وحتسني العمل قبل التقييم (تتيح هلم فرصة التعلم من أخطائهم).
 يتجنب املعلمون املتميزون عادةً استخدام الدرجات إلقناع الطالب بدراسة مقرراتهم. بدالً من الرتكيز على متطلبات املقررات ،هم يركزون على املأمول من املقررات؛ مثلاألسئلة املتوقع أن جتد تلك املقررات إجابات هلا والقدرات العقلية ،والعاطفية ،واجلسمية
املُتوقع أن تنميها.
 مساعدة الطالب على فهم العالقة بني مواضيع املقررات ،والتساؤالت اليت جتذب الطالب،وتثري اهتماماتهم.
 السماح للطالب باالستفسار عن أي جزء من املقرر يف أي وقت خالل الفصل الدراسي. يُدرك املعلمون املتميزون القيمة اليت ميكن أن تؤديها التحديات الفكرية ،مبا يف ذلك احلريةواالرتباك ،يف إثارة اهتمام الطالب مبقرراتهم؛ لذا يلجأ البعض جلعل األمر كاألحجية
ويفتح باب املناقشة اليت تسمح بالتوضيح وفك اللغز.
 هناك ثالث فئات رئيسة للمتعلمني:o

املتعلم املتعمق  :الذي يستجيب لتحدي إتقان أي شيء؛ فهو يتعامل مع املادة املقدمة
له وحياول فهمها.
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o

املتعلم املنهوم :1الذي يتفاعل بشكل جيد مع املنافسة ،ويسعى ليكون األفضل .وغالباً
ما يصبح متعلماً اسرتاتيجياً ،مهتم بتحصيل درجات عالية؛ ولكن نادراً ما يكون على
استعداد لتغيري تصوراته اخلاصة .إنه يتعلم لالختبار؛ ومن ثم التخلص مما تعلمه
بسرعة إلفساح اجملال لشيء آخر.

o

املتعلم املُحجِم :الذي يسعى أساساً لتجنب الفشل ،وغالبا ما يصبح متعلماً سطحياً،
وال يرغب مطلقاً يف استثمار ما يكفي من نفسه للتعمق يف املادة املقدمة؛ ألنه خيشى
الفشل ،وغالبا ما يلجأ إى احلفظ واستظهار ما يسمعه.

 يتجنب أفضل املعلمني حث الطالب على التنافس؛ إنهم حياولون مساعدة كل طالب علىحتقيق أقصى ما يستطيع وفق امكاناته .فهم يستمعون لطالبهم بشكل جيد ،ويصيغون
مفاهيم تساعدهم على فهم تطلعاتهم ،وطموحاتهم بدقة ومشولية.
 يدرك املعلمون أن التعلم ال يؤثر فقط على ما يعرفه الطالب ،بل إنه يستطيع تغيري طريقةفهمهم لطبيعة املعرفة.
 يُقسم الطالب ألربع فئات وفقاً ملفهومهم اخلاص عن التعلم:o

املتلقون :هم الذين جيلسون وأقالم الرصاص يف أيديهم ،على استعداد لكتابة كل
كلمة يقوهلا املعلم .ويعتقدون أن التعليم يعمل وفقاً ملا أطلق عليه باولو فرير
"النموذج املصريف"؛ الذي يودع فيه املعلمون اإلجابات الصحيحة يف رؤوس الطالب.

o

الذاتيون :هم الذين يعتقدون أن املعرفة مسألة رأي .ويستخدمون املشاعر يف
التقييم ،وإصدار األحكام؛ بالنسبة هلم ،الفكرة تكون صحيحة إذا شعروا أنها كذلك.
فمثالً ،الطالب الذي حيصل على درجات منخفضة ،غالبا ما يربر ذلك بأن املعلم "مل
يعجبه رأيه".

o

العمليون :هم الذين يفهمون النظام جيداً ،ويدركون أن لذاك النظام معايري
للتقييم ،ويعرفون كيفية استخدام تلك املعايري يف كتابة أحباثهم .وعادة ما يُنظر
هلم على أنهم الطالب األذكياء .غري أن "املعرفة" هذه ال تؤثر على طريقة تفكريهم
خارج الصف .فهم ببساطة يعطون املعلم ما يريده ،دون أن حيدث ذلك تأثري كبري
أو مستدام على الطريقة اليت يفكرون بها ،أو يتصرفون بها ،أو يشعرون بها.

1

املنهوم :شخص يعاني من اضطراب يف األكل يتميز بنوبات إفراط يف تناول الطعام ،يليه صيام أو قيء.
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o

املبدعون :هم الذين يفكرون بطريقة مستقلة ،وناقدة ،وخالقة؛ فهم يقيّمون األفكار
اليت تعرض هلم ،ويسعون بوعي وباستمرار الستخدامها واالستفادة منها .وهم على
نوعني:

o

املوضوعيون :وهؤالء يفضلون إبعاد أنفسهم عن الفكرة ،وأن يظلوا موضوعيني،
وأحياناً متشككني ،ومستعدون دائماً للجدال.

o

املتحيزون :ينظرون إى مزايا أفكار اآلخرين بدالً من حماولة انتقادهم بشكل الذع.
وهم يتحيزون لصاحل الشيء الذي خربوه جيداً.

يركز أفضل املعلمني يف املقام األول على ما سيتعلمه الطالب ،ثم ينصب تركيزهم على ما
سيتم تدريسه وطريقة التدريس ،مع ضرورة إشراك الطالب من خالل خلق بيئة تعليمية آمنة.
وعادة ما تدور بأذهانهم األسئلة التالية وهم يستعدون للتدريس ص:49
 .1ما الذي ينبغي أن يكون الطالب قادرين على القيام به فكرياً ،أو بدنياً ،أو وجدانياً نتيجة لتعلمهم؟
 .2كيف ميكنين مساعدتهم وتشجيعهم على استخدام وتطوير تلك القدرات؟
 .3كيف أستطيع أنا والطالب أن نطور فهماً أفضل لطبيعة ،ونوعية ،وتقدم تعلمهم؟
 .4كيف ميكنين تقييم جهودي لتعزيز ذاك التعلم؟

 .1ما األسئلة العميقة اليت جيد الطالب اإلجابة عليها يف املقرر الذي أُدرِّسه؟ وما املهارات،
والقدرات ،والسمات اليت يساعدهم املقرر على تطويرها؟ وكيف أثري اهتمام الطالب بتلك
األسئلة ،والقدرات؟
 .2ما القدرات املنطقية اليت جيب على الطالب امتالكها وتطويرها لإلجابة على األسئلة اليت
يثريها املقرر؟
 .3ما النماذج الذهنية اليت يُحتمل أن جيلبها الطالب معهم للصف واليت أريد منهم أن يتحدوها؟
كيف ميكنين مساعدتهم على خوض ذلك التحدي الفكري؟
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 .4ما املعلومات اليت حيتاج الطالب إى فهمها لإلجابة عن األسئلة اهلامة للمقرر وحتدي
افرتاضاتهم؟ وكيف حيصلون على تلك املعلومات؟
 .5كيف أساعد الطالب الذين يواجهون صعوبة يف فهم األسئلة واستخدام األدلة؟ وبأي منطق
أجادهلم؟
 .6كيف أواجه الطالب مبشكالت متباينة (رمبا حتى ادعاءات متضاربة حول احلقيقة)؟ وما
األسلوب الذي يشجعهم على التصدي (رمبا بالتعاون مع أقرانهم) لتلك القضايا؟
 .7كيف ميكنين اكتشاف ما الذي يعرفونه؟ وما الذي يتوقعونه من املقرر؟ وكيف ميكنين توفيق
االختالفات بني توقعاتي وتوقعاتهم؟
 .8كيف أساعد الطالب على دراسة وتقديم تعلمهم وتفكريهم ،وعلى القراءة بشكل أكثر فعالية،
وحتليالً ،وإثراءًا؟
 .9كيف أكتشف األسلوب الذي يتعلم به الطالب قبل تقييمهم؟ وكيف أقدم هلم تغذية راجعة
قبل البدء يف تقييمهم؟
 .10كيف ميكنين التواصل مع الطالب بطريقة جتعلهم يفكرون؟
 .11كيف أحدد املعايري الفكرية واملهنية اليت أستخدمها يف تقييم عمل الطالب؟ وملاذا أستخدم تلك
املعايري دون غريها؟ وكيف أساعد الطالب على تعلم أسلوب تقييم عملهم اجليد باستخدام تلك
املعايري؟
 .12كيف أستطيع أنا وطالبي أن نفهم طبيعة ،وتقدم ،ونوعية تعلمهم بشكل أفضل؟
 .13كيف أخلق بيئة تعليمية طبيعية تندم فيها املهارات واملعلومات اليت أود أن أدرسها يف شكل
مهام (أسئلة وواجبات) من شأنها إثارة الفضول والتحدي لدى الطالب؛ مما يدفعهم إلعادة النظر
يف افرتاضاتهم ودراسة مناذجهم الذهنية للواقع؟ وكيف ميكنين خلق بيئة آمنة يستطيع
الطالب من خالهلا احملاولة واخلطأ ،وتلقي ردود الفعل ،ثم احملاولة مرة أخرى؟
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 احبث عن القيمة الفردية لكل طالب وعززها. ليكن لديك إميان كبري بقدرة الطالب على اإلجناز.وقم بتشجيع الطالب من خالل توقعات إجيابية حقيقية وواقعية عن أدائهم.
 رسالة للطالب" :ما جتلبه إى الصف ميثلك ،ويعرب عن رغبتك يف املشاركة؛ وأدائك يف الصفيعتمد أوالً وأخرياً على ذلك".
 قدِّم "منهجاً دراسياً حمفزاً"؛ يستند على الثقة يف امكانات الطالب ،ورفض التسلط عليهم،ووضع معايري متثل أهدافاً أصيلة بدالً من "املهام املدرسية املعتادة".
p. 74-79 :

 .1وضح متطلبات املقرر أو الفرص اليت يتيحها للطالب ،ونوع األسئلة اليت جييب عليها ،وكذلك
القدرات الفكرية ،واجلسدية ،والعاطفية ،أو االجتماعية اليت يُنميها.
 .2اشرح ما ينبغي أن يقوم به الطالب لتحقيق املتطلبات متجنباً لغة املطالب؛ ساعد الطالب على
التحكم يف تعليمهم.
 .3أشر إى الكيفية اليت يفهم بها املعلم والطالب طبيعة التعلم ومستوى تطور األداء.

 .1آتت الثقة يف إجناز الطالب مثارها ألنها واقعية .وقد تطلبت تلك الثقة تقييماً وتعزيزاً قوياً ملا
ميكن للفرد القيام به.
 .2عانى املعلمون كثرياً من أجل التعرف على طبيعة تعلم الطالب ،وحتليل عملهم بعناية ،وحتديد
األسلوب الذي يستخدمونه يف التعلم ،وحتديد مهام دراسية تناسب احتياجاتهم .لقد كان لدى
أولئك املعلمون فهماً وتقديراً للعوامل اخلارجية اليت تؤثر على التعلم.
 .3لقد كانت الفصول الكبرية مبثابة صورة مركبة من أنواع خمتلفة من الطالب.
 .4حني كان الطالب يواجهون صعوبة ما ،كانوا يعزونها ملشاكل املقرر نفسه.
 .5حاول الطالب التغلب على صعوبات الدافعية والفهم.
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هذه دراسة حالة مثرية لالهتمام حاول فيها الباحثون تقليل الفجوة بشكل كبري بني األداء
األكادميي للطالب اجلامعي األمريكي وطالب األقلية.2

"يعتقد أفضل املعلمني أن التعلم ينطوي على التطور الشخصي والفكري على حد سواء؛ وأن
القدرة على التفكري ومات اإلنسان الناض هي أمور قابلة للتغيري".

ما القدرات املنطقية اليت حيتاج الطالب إى امتالكها أو تطويرها لإلجابة على األسئلة اليت
يثريها املقرر؟
 .1طرح األسئلة – ما الذي نعرفه؟ وكيف عرفناه؟ وملاذا تقبلنا تلك املعارف؟ وما هي األدلة عليها؟
 .2مراعاة الفجوة املعلوماتية
 .3التمييز بني املالحظة واالستدالل؛ بني التخمني املتعجل واملتأني
 .4االعرتاف بأن الكلمات هي رموز لألفكار؛ وليست األفكار نفسها
 .5البحث عن االفرتاضات؛ وخاصة الضمنية
 .6استخالص استنتاجات من البيانات ،واملالحظات ،واألدلة
 .7استخدام املنطق االفرتاضي االستنتاجي يف التفكري
 .8التمييز بني االستدالل االستقرائي واالستنتاجي
 .9استخدام املنطق من أجل حتقيق االتساق الداخلي
 .10تطوير الوعي الذاتي فيما يتعلق بالتفكري وعملياته
 2طالب األقلية :الطالب األمريكيون من أصول إفريقية ،أو مكسيكية ،أو أسيوية ،أو أصول بأمريكا الوسطى أو اجلنوبية.
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 .1اعط الطالب الفرصة الستخدام قدرات التفكري يف معاجلة املشكالت ومواجهة التحديات اليت
تعرض هلم.
 .2اطلب من الطالب النظر يف أثر التفكري على أنفسهم؛ ونظرتهم للعامل؛ واملناقشات السياسية؛
واألسئلة الفلسفية ،واألخالقية ،والدينية.
 .3استخدم املقرر كنافذة ملعرفة األسئلة ،واملعلومات ،واالستفسارات ،ومهارات التفكري املتضمنة.
 .4تفهَّم أن تبين املواقف يولد اجلدل؛ واجلدل يثري االهتمام.
 .5اخرت األسئلة واملواضيع بعناية؛ اخرت القراءات الشائعة ذات احملتوى املتسلسل من السهل إى
الصعب.
 .6اطرح األسئلة ،وحدد املهام الدراسية ،واطلب املراجع.
 .7جتنب طرح هذا السؤال" :من يستطيع أن يقول لي عن ماذا يدور هذا املقال؟" ادفع الطالب
لالخنراط يف التفكري فيما يقرأون ،واختاذ مواقف ،وحل املشكالت.
" .8أنت ال تُعلِّم الطالب كوحدة واحدة؛ أنت تراعى كل طالب على حده".

توحيد مبادئ إدارة الصفوف الفعالة :ص 117-99
 .1خلق بيئة تعليمية طبيعية وناقدة:
 استخدم األسئلة. 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. .2إثارة اهتمام الطالب باستمرار:
 استخدم بعض األفعال ،أو األسئلة ،أو العبارات املثرية. استخدم دراسة حالة حمفزة. .3ابدأ بالطالب بدالً من املقرر:
 ابدأ مبا يعرفه الطالب؛ ثم انقلهم ملا تريدهم أنت أن يعرفوه. .4اطلب منهم إبداء التعليقات:
 اسأل الطالب عن رأيهم يف أهداف املقرر. .5ساعد الطالب على التعلم خارج الصف:
 قم مبا تعتقد أنه يساعد الطالب ويشجعهم على التعلم خارج الصف. قدم الشروحات للتوضيح والتبسيط؛ مما ميكِّن الطالب من دراسة املواد األكثر تعقيداً خارجالصف.
 ابدأ املناقشة بإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على املفاهيم اجلديدة ومقارنتها باملوجودة. قم بدور مُيسر التعلم حتى يتمكن الطالب من ممارسة التفكري الناقد ،وتتمكن من كشفالثغرات يف الفهم.
 اطلب منهم العمل يف جمموعات؛ فهذا يساعد الطالب على تنمية الشعور اجملتمعي. .6اشرك الطالب يف التفكري :
 شجع الطالب على التفكري يف املعلومات واألفكار بالطريقة نفسها اليت استخدمها علماءالتخصص الذي يدرسونه.
 شجع الطالب على فهم ،وتطبيق ،وحتليل ،وتركيب ،وتقييم األدلة واالستنتاجات. قدم التفسريات ،واملقارنات ،واألسئلة اليت تساعد الطالب على فهم املفاهيم األساسية وحلاملشكالت اخلاصة بهم.
 .7اخلق خربات تعلم متنوعة:

15

 وفر املعلومات املرئية؛ مثل الصور ،والرسوم البيانية ،واملخططات االنسيابية ،وخطوط الزمن،واألفالم ،واللوحات التوضيحية.
 استخدم احلوار املسموع ،والرموز البصرية ،والكلمات املكتوبة ،ورموز الرياضيات. عزز تفاعل الطالب وادفعهم للتعبري عن آرائهم. امح للطالب باالخنراط يف التفكري املستقل. امح للطالب بسماع شروحات وتفسريات اآلخرين. قم بتسهيل التنظيم االستقرائي للمادة التعليمية؛ من حقيقة لبيانات لتجارب ملبادئ ونظرياتعامة.
 قم بتسهيل التنظيم االستنتاجي؛ مبعنى تطبيق املبادئ على حاالت حمددة. شجع األفكار املتسلسلة. -استخدم التكرار ،واألساليب املألوفة ،ووفر التوازن بني تقنيات التعلم املنهجي والعشوائي.

 يكون املعلمون اجليدون دائماً على استعداد لقضاء بعض الوقت مع الطالب ملتابعتهم وتطويرهم. ال تعزز شعور التسلط على الطالب؛ لكن استثمر يف تعلمهم. تنبع املمارسات من االهتمام بالتعلم. اخلق جواً ودياً بالصف من خالل تعزيز الثقة بالطالب. وظِّف خمتلف األدوات الرتبوية يف البحث عن أفضل وسيلة ملساعدة الطالب. اعط فرصة املشاركة للجميع؛ فكل مشاركة تتضمن شيئاً فريداً من نوعه. ال تنقل للطالب الشعور بأنك "فيلسوف لديه أسرار غامضة". ال جتعل الفصل الدراسي اخلاص بك "ساحة للتباهي باملعرفة ،ودفرت يوميات لألنا". ينظر الطالب للعلم باعتباره "جسم متجمد من املفاهيم واملباديء" اليت جيب حفظها ثمتفريغها.
 -عزز الشعور بأن املعلمني زمالء للطالب؛ يكافحون من أجل كشف أسرار الكون.

 يتداخل تقييم الطالب مع تقييم املعلم.16

 ما نوع التطور الفكري والشخصي الذي أريد أن يتمتع به الطالب داخل الصف؟ وما هي املؤشراتالدالة على طبيعة تطورهم وتقدمهم؟
 اجعل تقديرات الوقت واضحة يف بداية املقرر. جتنب إعطاء درجات اضافية اعتباطاً؛ فهذا ال يعكس حدوث التعلم. امجع معلومات عن الطالب :طموحاتهم ،ونهجهم ،ومفاهيهم اخلاصة بالتعلم ،وطريقةتفكريهم ،والنماذج الذهنية املتعلقة بهم ،وأحواهلم املزاجية ،والقضايا اليومية اليت حتتل
اهتمامهم.
 استخدم االستبيانات ،ومناذج االختبارات املسبقة ،واختبارات املفردات ،وحدد أهداف وأسئلةاملقرر ،واستفد من التقييم النهائي .ما النتائ الرئيسة اليت مت استخالصها؟ وملاذا مت استخالص
تلك النتائ ؟ وما هي األسئلة املتبقية اليت حتتاج إجابة؟
 استفد من التقييم الفصلي. اهلدف من التقييم هو مساعدة الطالب على تعلم طرائق التفكري حتى يتمكنوا من استخداماملعايري العلمية أو املهنية يف التعرف على أوجه القصور لديهم وتصحيح مسارهم.
 تعرب درجات الطالب عن مستويات إجناز واضحة املعامل. اخترب مدى فهمهم للمادة املقدمة. االمتحانات شاملة؛ فال ميكنك تعلم شيء ومن ثم جتاهله بالكلية بعد انتهاء االختبار. ميكن تصحيح فشل الطالب يف امتحان ما يف االمتحانات الالحقة. ينبغي أن يُبنى تقييم التدريس على نتائ التعلم. هل يساعد التدريس الطالب ويشجعهم على التعلم بطرائق حتدث فرقاً مستمراً ،وجوهرياً،وإجيابياً يف أسلوب تفكريهم ،أو تصرفاتهم ،أو مشاعرهم دون أن يلحق بهم أي ضرر؟
حقائب التدريس :تستخدم كمؤشر لإلجابة على األسئلة التالية:
 ما الذي حاولت مساعدة الطالب وتشجيعهم على تعلمه؟ -ما أهمية أهداف التعلم؟
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 ما االسرتاتيجيات اليت استخدمتها؟ هل كانت تلك االسرتاتيجيات فعالة يف مساعدة الطالب على التعلم؟ ملاذا أو مل ال؟ ماذا تعلم الطالب مين؟ لِمَ مل يتعلم بعض الطالب ما أردت منهم أن يتعلموه؟ هل قمت بتحفيز الطالب لالهتمام باملقرر؟مييل املعلمون إى إعطاء تقييمات أعلى للزمالء الذين يستخدمون طرائقهم التدريسية نفسها،
يف حني يعطون تقييمات أقل ألولئك الذين يستخدمون طرائق خمتلفة عنهم ،بغض النظر عن مقدار
التعلم الذي مت حتصيله.
يستطيع األقران تقديم تعليقات أساسية على مات أهداف التعلم ،واملنه  ،والتقييمات ،واملهام
الدراسية ،وتقارير املعلمني ،وأعمال الطالب.
يطور املعلمون املتميزون قدراتهم من خالل التقييم الذاتي املستمر ،والتفكري التأملي ،واالستعداد
للتغيري.
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