
مقتطفات من 
ورشة عمل "المعلم"



، حيث ُطلب منهم مشاركة ذكرى إيجابية عن أحد  � حيب بالمشارك�� بدأت ورشة العمل بال��
� حياتهم خ�ل مرحلة المدرسة. 

معلميهم الذين كان لهم بصمة ��

� كيف كان معلمه  يجابية عن معلميهم، فذكر أحد المشارك�� وبدأ المشاركون بمشاركة الذكريات ا��
يمنح ط�به ع�مات إضافية عندما يطرحون عليه أسئلة وليس عندما يجيبون ع� أسئلته. وتذكرت 

� مادة الرياضيات قبل أن تؤمن هي بقدرتها.
� آمنت بقدراتها ��

�ªمشاركة أخرى معلمتها ال

الترحيب 
بالمشاركين



بدأ النشاط ا�̄ول من ورشة العمل بطرح هذا السؤال البسيط 
 �

� نفس الوقت.  ومن خ�ل العمل فرديًا ��
والهام جًدا ��

البداية، ومن ثم ضمن مجموعات، عمل المشاركون ع� صياغة 
: �ºإجابتهم ع� هذا السؤال. وكانت ا��جابات ع� الشكل التا

المجموعة ١: مساعدة الطالب ع� بناء شخصيته ليصبح 
مواطًنا صالًحا مسلًحا بالكفاءات المطلوبة لمواجهة 

تحديات الحياة.

 �
�ªالمجموعة ٢: إعداد الط�ب للمستقبل والتحديات ال

ستواجههم خ�لها.

المجموعة ٣: إعداد الط�ب وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة 
ين، وتهيئتهم  ÂÃوالتعامل مع تحديات القرن الحادي والع

. � � دائم�� ليصبحوا متعلم��

� الحصول ع� مهارات القرن 
المجموعة ٤: دعم الط�ب ��

ين �È يكونوا قادرين ع� التأقلم مع عالمنا  ÂÃالحادي والع
المتسارع. 

المجموعة ٥: اكساب المتعلم ا�̄خ�ق الحميدة.

� حول الغرض  � المشارك�� أثار هذا النشاط نقاًشا واسًعا ب��
ا̄�ك�Â أهمية من المدرسة: المعرفة أم تعلم كيفية التحليل 

� المدرسة. 
� يكتسبها الط�ب ��

�ªوالتفك�� الناقد للمعلومات ال
� مهم و� يمكن  � أن ك� الغرض�� وناقش بعض المشارك��

فصلهما عن بعض. تحاور المشاركون كذلك حول الكفاءات 
 �

�Òالمدارس، وأشار أحد خريجي مؤسسة ها �
المطلوبة ��

نامج  Õالقدومي للمنح الدراسية – سعيد الخاروف - وضيف ال�
� تركز عليها مدارسنا اليوم تفتقر إº الحوار 

�ªأن الكفاءات ال
ء. �

ÂØ والذكاء العاطفي وكيف يكون الطالب إنسانًا قبل كل

ما الغرض من المدرسة؟



طرحت ميÃة ورشة العمل، هذا الموضوع بوصف المراحل 
� مرت بها هي شخصًيا بالنظر إº دورها كمعلمة. وقالت: 

�ªال
"دور المعلم يتغ�� باستمرار، إذ لم يعد دور المعلم أن 

� بداية عملها كمعلمة 
يعلم فقط". وأوضحت أنها شعرت ��

ام ط�بها أوً� وضمان سلوكهم  أن عليها أن تكتسب اح��
ة،  Õالصف. ولكن بعد أن اكتسبت المزيد من الخ� �

الجيد ��
بدأت تقلق ع� المحتوى التعليمي، ثم أخذت تفكر بدمج 

� النهاية أنه 
� أساليبها التعليمية. ولكنها أدركت ��

التكنولوجيا ��
� الكتاب 

� يهم إن استكملت كل المادة التعليمية الموجودة ��
إن كان ط�بها "� يشعرون بالرضا عن أنفسهم، وأن راحتهم 
وسعادتهم وعافيتهم لن يتم تأمينها". وأشارت أنه "يجب أن 

� أن تكون معلًما".  
�ªنا حول ماذا يع نغ�� تفك��

� التمرين الذي يجب  حت للمشارك�� ÂÛ ،هذا السياق �
و��

عادة تعريف دور المعلم. وكان عليهم  عليهم أن يقوموا به ��
أن يحددوا دور المعلم دون استخدام كلمة "يعلم".

 �
�ªناقش المشاركون ضمن مجموعات أهم ا�̄فعال ال

تعكس دور المعلم، ثم أدخل كل مشارك كل ما يرغب به 
من أفعال ع� موقع Mentimeter.com، وهو عبارة عن 

� صورة واحدة. وكان كلما أدخل 
موقع يجمع الكلمات ��

 Õالمركز ويك� �
الفعل ̄�ك�Â من مرة من مشارك، يصبح ��

� تم إدخالها وظهرت 
�ªا�̄فعال ال Âع� الشاشة. وكانت أك�

ع� الشاشة هي: ييÃ، يدعم، يراقب، يساعد، يقود.

وبعد ذلك، اختار كل مشارك خمسة أفعال يعتقد أنها 
 �

�Òع� الرسم البيا �
�Òا�̄هم برأيه ودونها ع� الرسم البيا

� يتم تطبيقها 
�ªتيب بحسب مدى أهميتها والدرجة ال بال��

. �ºالوقت الحا �
� المدرسة ��

��

وبعد ذلك، قام المشاركون باختيار أهم خمس أدوار 
للمعلم من وجهة نظرهم الفردية ومن ثم قاموا بتصنيف 

هذه ا�̄فعال بناًء ع� معيارين: درجة أهمية هذه 
� مدارسنا.

ا�̄فعال، ومستوى تطبيقها ��

دور المعلم



� تؤثر ع� 
�ªهو مفهوم يركز ع� اعتماد المعلم ع� الطرق المرئية ال �Ò̄التعلم المر

أساليبه التعليمية ع� ط�به. وقد استخدم ميÃ الورشة عدة صور التقطها خ�ل 
ب  �ßومن بينها صورة لجداول ال ، �Ò̄زيارة مدرسة إياد كأمثلة عن التعلم المر

معروضة ع� درج المدرسة.

التعلم المرئي

شاهد المشاركون بعد ذلك فيديو يوضح مفهوم "منحى التعلم"؛ وهو مفهوم 
هام يتحدى الط�ب "للتفك�� بطرق تخرجهم من قاع المنح�ª (أي أد�Ò نقطة يكون 

فيها التعلم لدى الط�ب)". وتشمل الخطوات الرئيسية لتطبيق المعلم لهذه 
: تحديد المفهوم الذي يريد المعلم تعليمه لط�به، ثم خلق  التقنية ع� ما ي��
� ولكنهما تتناقضان مع بعضهما البعض)، ثم  � صحيحت�� � (فكرت��

تضارب معر��
. � ا�̄فكار وتحدي الط�ب ودفعهم ع� التفك��

التشكيك ��



تحدث ميÃ الورشة أنه يوجد خ�ل عملية التعلم ما يسمى 
� تركز ع� ث�ثة أسئلة: لماذا، وكيف، 

�ªبالدائرة الذهبية، وال
� مركز الدائرة، قبل أن 

وماذا/ ما. ويكون السؤال لماذا ��
� بعد ذلك، ومن 

�Òالسؤال "كيف" الذي يأ ºينتقل المعلم إ
� السؤال "ماذا/ ما".

�Òللدائرة يأ Õالمحيط ا̄�ك� �
ثم ��

وفيما ي�� مثال ع� أسئلة الدائرة الذهبية: 

لماذا يجب أن يتعلم الط�ب حساب النسبة المئوية؟

كيف يجب أن يتعلموها؟

ما هي أهمية النسبة المئوية بالنسبة لهم؟

يشكل التقييم جزًءا مهًما جًدا من العملية التعلمية، 
ويحدث ع� ث�ث مستويات هي:

: تقييم الطالب لنفسه، وتقييم المعلم لنفسه. �
التقييم الذا��

تقييم النظراء: تقييم الطالب لزميله، أو تقييم المعلم لزميله.

ا��راء والتقييم: من المعلم إº الطالب، أو من الطالب 
إº المعلم.

شارك ميÃ الورشة ٧ خطوات بسيطة للتقييم. وكانت 
: �ºالخطوات السبعة ع� النحو التا

○   تحديد ا�̄هداف ومعاي�� النجاح ح�ª يتمكن 
الط�ب من معرفة الهدف المثا�º الذي يعملون من 

أجل تحقيقه.

○  المسودة ا̄�وº من التقييم.

� و/أو تقييم النظراء
�Òالتقييم الذا  ○

� المسودة  ○  المسودة الثانية من التقييم (تحس��
ا̄�وº بناًء ع� ا�éراء والم�حظات المقدمة ع� 

التقييم ا̄�ول).

○  رأي وم�حظات المعلم.

○  الصيغة النهائية للتقييم.

○  إعطاء ع�مات (إن كان هناك حاجة لذلك)

اآلراء والتقييم 
(تصنيف بلوم)



 � ول�ê يوضح ميÃ الورشة هذه العملية، طلب من المشارك��
ل" بحسب الخطوات التالية: � القيام بتمرين "رسم م��

ل. � الخطوة ا��و�: رسم الم��

يك وإعطاء م�حظات  ÂÛ الخطوة الثانية: مناقشة الرسم مع
 � ÕÒ̄�ي أمر إيجا � يكه نجمت�� ÂÛ عليه، ع� أن يعطي المشارك

. � اح واحد للتحس�� واق��

� الرسمة بناء ع� الم�حظات. الخطوة الثالثة: تحس��

الخطوة الرابعة: إعطاء الرسمة ع�مات وذلك بناء ع� 
� قدمها ميÃ الورشة. ولكن لم تكن 

�ªتصنيف الع�مات ال
الع�مات أرقاًما، بل كانت نجوًما مبنية ع� معاي�� عشوائية 

ل، وإنقاص ١٠  � (مثً�: ٣ نجوم إذا رسم المشارك ٤ نوافذ للم��
ل، وهكذا).  � نجوم إذا رسم حديقة للم��

� أهمية توف�� معاي�� واضحة  � التمرين للمشارك��
ّ ب��

للتقييم منذ البداية، بحيث يتمكن الط�ب من فهمها 
ومعرفتها بشكل جيد وكامل قبل أن يتم تقييم تعلمهم.

عرض ميÃ الورشة بعد ذلك تصنيف بلوم الذي تضمن 
ستة مستويات من مهارات التفك�� المطلوبة خ�ل العملية 

التعلمية: المعرفة، الفهم وا�ستيعاب، التطبيق، 
كيب، التقييم. ثم استخدم المشاركون  التحليل، ال��

تصنيف بلوم للتوصل إº طريقة لتقييم عمل الطالب 
باختيار سؤال أو مسألة، ومن ثم إعداد مقياس روبريك 

للع�مات باستخدام تصنيف بلوم.

رسم منزل



 �
�ªاستعرض المشاركون عدد من الممارسات الفض� ال

� مدراسهم. 
استخدموها مع ط�بهم و��

� مدرستها، وكيف 
تحدثت دانيا حول "أثر مبادرة خطوة" ��

� برنامجنا ع� عدة 
أنها تحاول أن تطبق ما تعلمته ��

مستويات مختلفة.

� مبحث 
اتيجية جيكسو �� أوضح من�� كيف استخدم اس��

الرياضيات. وأوضح لنا كيف وزع الط�ب إº مجموعات 
لحل جزء من مسألة رياضيات، وبالتا�º جعلهم يعتمدون 
� حل المسألة. ويطلعنا 

ع� بعضهم البعض �È ينجحوا ��
 �

�� � كيف استخدم نشاط "اقلب" خ�ل ورشة عمل للمعلم��
. � � المعلم�� بداع والتشارك ب�� مدرسته من أجل تشجيع ا��

 �
�ªاستعرضت ريهام بعض الممارسات الصفية الفض� ال

� مدرستها منها: تشجيع طالباتها ع� تناول وجبة 
طبقتها ��

فطور صحية، وإعطاء مهمات بدً� من ا�ختبارات، 
وإحضار بعض الحيوانات إº الصف للتعلم عنهم بطريقة 

ممتعة وعملية.

 ،(STEM) كيف استخدمت منحى � شاركت نائلة المشارك��
� أربع  وهو نهج تكام�� متعدد التخصصات يجمع ب��

مواد: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، 
وذلك من خ�ل أنشطة استقصائية تحفز الط�ب ع� 
البحث وحل المشك�ت بطريقة مستقلة، وتشجعهم 

ع� التعاون وتعزيز روح الفريق وا�ستكشاف، 
وتكسبهم مهارات التفك�� الناقد باستخدام أدوات 
� البيئة 

تكنولوجية متعددة ومواد بسيطة متوفرة ��
المحلية للطالب.

استعرضت الدكتورة علياء كيف استخدمت تقنية 
� مفهومي الوطنية  � ب�� Gallery Walk مع ط�بها للتمي��
� إبقاء 

والمواطنة. وأوضحت أن هذه التقنية ساعدت ��
� محور العملية وشجعت الط�ب ع� تبادل 

الط�ب ��
� داخل الغرف الصفية 

المعلومات، وربط عملية التعلم ��
� الحياة العملية.

مع المفاهيم ��

استعرضت أمل كيف عرفت طالباتها ع� الممارسات 
الصديقة للبيئة، وكيف قامت طالباتها بإعادة تدوير 
المواد عديمة الفائدة إº منتجات جديدة لها فائدة، 

وذلك بتحويلها إº أعمال فنية مبدعة وأدوات موسيقية 
بسيطة. وبهذه الطريقة تمكنت أمل من ترسيخ مفهوم 
ا�هتمام بالبيئة لدى طالباتها من خ�ل أنشطة ممتعة.

 � � حفظ قوان��
� كيف ساعد ط�به �� اطلع محمد المشارك��

ياء من خ�ل الغناء والدراما. واستعرض كيف  � الف��
يستخدم وسائط التواصل المتعددة لتعزيز تفاعل طلبته 
بطريقة مبدعة، وتعريفهم بالحقائق التاريخية والثقافية 

وا�̄دبية المشوقة.

عرض المشاركين 
ألفضل الممارسات



� استط�ع قص�� للرأي،  وزعت ميÃة الورشة ع� المشارك��
وطلبت منهم أن يقيموا أنفسهم. وبعد ا�نتهاء من إجابة 
استط�ع الرأي، جمع المشاركون الدرجات. وكانت النتيجة 
المكتوبة ع� الجهة ا�̄خرى من الورقة تعكس إº أي مدى 

يتمتع المشارك بعقلية ثابتة أم قابلة للتطور والنمو.      

أوضحت ميÃة الورشة أن صاحب العقلية القابلة للتطور 
والنمو � يتهرب من التحديات ̄�نه يمتلك القدرة ع� تقبل 

نسان أن يخطئ �È يتعلم ويتطور دون  فكرة أن "ع� ا��
الشعور بالخجل أو الخوف من الفشل". وأكدت ميÃة 

ورشة العمل أن صاحب هذه العقلية يبادر إº المخاطرة 
� عدم الخطأ، 

�ªومن ثم يصبح إنسانًا مبدًعا، والنجاح � يع
� أن علينا ا�ستمرار بالمحاولة والتطور. أما صاحب 

�ªبل يع
العقلية الثابتة ف� يقبل الخطأ ̄�نه يرتبط بالنسبة إليه مع 

الفشل، وبالتا�º فهو يتهرب من التحديات كون أن التحدي 
� الخطأ الذي يعت�Õ فشً� بالنسبة إليه.

يمكن أن يوقعه ��

� مناقشة  طلبت ميÃة الورشة بعد ذلك من المشارك��
: � � التالي�� السؤال��

 ºهل تعتقد من الممكن التحول من العقلية الثابتة إ   ○
العقلية القابلة للتطور والنمو؟

� التحول العقلية 
○   كيف يمكنك مساعدة ط�بك ��

الثابتة إº العقلية القابلة للتطور والنمو؟

وخ�ل النقاش، تحدث المشاركون عن أهمية مساعدة 
ط�بهم ع� ا�بتعاد عن فكرة "ا��جابات الصحيحة 

والخاطئة"، والتغلب ع� خوفهم من الفشل أو تخييب 
أمل المعلم بهم. وذكرتهم ميÃة الورشة أن ما يقوله 
المعلم له أثٌر كب�� ع� الطالب، فمثً�، بدل أن يقول 

المعلم "� تعرف كيف تفعل هذا ا�̄مر"، عليه أن يقول: 
"� تعرف كيف تفعل هذا ا�̄مر بعد".

العقلية الثابتة والعقلية 
القابلة للتطوير والنمو



 � انقسم المشاركون إº خمس مجموعات للتفك�� بالسؤال��
:(6C’s) ين ÂÃبكفاءات القرن الحادي والع � � المتعلق�� التالي��

� المدرسة؟
○   كيف تعلم هذه الكفاءات ��

○   ما هو نوع المهارات المطلوبة من المعلم لتعليمها؟

جهزت ميÃة الورشة ستة ألواح ورقية (flipchart)، ودونت 
ين  ÂÃع� كل واحدة منها إحدى مهارات القرن الحادي والع

الستة (6C’s): تنمية الشخصية، المواطنة، التواصل، التفك�� 
الناقد وحل المشك�ت، التعاون، ا�بتكار والخيال. 

○   ُقسم المشاركون إº مجموعات حيث ناقشت كل 
مجموعة واحدة من المهارات الستة. 

� حول هذه المهارة  ○   تكتب المجموعة إجابتها ع� السؤال��
 . �

ع� اللوح الور��

� (المشارك الذي يحمل الرقم ١)  ○   يبقى واحد من المشارك��
 ºفيما ينتقل بقية أفراد المجموعة إ �

بجانب اللوح الور��
المجموعة التالية. 

� أفكار 
○   يوضح المشارك الذي بقي بجانب اللوح الور��

مجموعته للمجموعة الجديدة.

○   تقدم المجموعة الجديدة إضافة تعكس رأيهم حول 
المهارة المدونة ع� اللوح، فإما أن يجري المشارك 

تعديً� ع� ما كتب ع� اللوح أو يضيف عليه. 

○   يبقى مشارك آخر من المجموعة الجديدة (المشارك رقم 
٢)، فيما تنتقل بقية المجموعة إº مجموعة جديدة. 

○   تبدأ عملية تبادل المجموعات ومشاركة ا�̄فكار مرة أخرى.

 � ○   وبهذه الطريقة، ظل المشاركون يتنقلون ب��
المجموعات ويوضحون أفكارهم �̄شخاص جدد 

ويتفاعلون مع بعضهم البعض بشكل دينامي�ê وممتع.

كفاءات القرن 
الحادي والعشرين

(6C’s)



عداد  � تقدمها الكلية ��
�ªامج ال Õزيت، حيث اطلعوا ع� ال� � جامعة ب��

بية �� زار المشاركون كلية ال��
� تخريج معلم قادر ع� 

� الذي يمثل عنßًا أساسًيا �� . ونوقشت آلية تدريب المعلم�� � المعلم��
ضافة إº مواضيع  � عالمنا اليوم، با��

ين المطلوبة �� ÂÃتعليم الط�ب كفاءات القرن الحادي والع
. كما دار نقاش حول  � � المعلم�� � الكلية وبناء قدرات مدرب��

أخرى متعلقة بمعاي�� قبول الط�ب ��
� من أجل إعداد معلم  � فلسط��

� التعليم ��
� كافة ا�̄طراف المعنية �� ورة تضافر الجهود ب�� �ù

قادر ع� مواكبة متطلبات عالمنا اليوم.

زيارة كلية التربية 
جامعة بيرزيت



 Padlet ع� منصة � زيت، أطلعت ميÃة ورشة العمل المشارك�� � جامعة ب��
بية �� وبعد زيارة كلية ال��

� أن يدخلوا ع�  � تقديم ا�éراء. وطلبت من المشارك��
ونية، وهي منصة للمشاريع الجماعية تستخدم �� لك�� ا��

المنصة مشاهداتهم وم�حظاتهم حول الزيارة. وبعد أن أدخل المشاركون مشاهدتهم، ظهرت جميعها ع� 
� المشاريع الصفية 

صفحة واحدة بشكل جماعي. وتمثل هذه المنصة أداة رقمية مفيدة يمكن استخدامها ��
وع الجماعي، فيما يستطيع  ÂÃالم ºإ � حيث يستطيع كل طالب إضافة صورة أو معلومات أو محتوى مع��

� نفس الوقت. 
اف ع� الط�ب وتوجيههم �� ÂÛالمعلم ا��

منصة Padlet االلكترونية 
للمشاريع الجماعية



عمل المشاركون ع� إعداد خطة بناء الكفاءات الفردية، 
وهي تتكون من ا̄�ربعة أقسام التالية:

خطة بناء 
الكفاءات الفردية



○   معرفة محتوى المادة (المواد)

○   الطرق التعليمية

○   المنهاج

بوي � المجال ال��
○   استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ��

○   بيئات تعلمية متنوعة

ين والمهارات المستقبلية ÂÃكفاءات القرن الحادي والع   ○

○   إضفاء الطابع الشخ�ú ع� التعلم 

○   خلق أجواء آمنة وإيجابية

○   تعزيز الدافعية والرضا من المدرسة لدى الطالب

○   التواصل مع الط�ب

○   خلق بيئة عمل جيدة

�Øالحد من والتعرف ع� ومنع التنمر المدر   ○

الكفاءات المتعلقة 
بأصول التدريس

إدارة الصف



○   المعرفة بالقواعد وا̄�نظمة

� التقييم
○   الموثوقية، العدالة، المساواة ��

○   دعم العملية التعلمية من خ�ل التقييم

� عملية التقييم
○   مشاركة الط�ب ��

○   استخدام أساليب تقييم متنوعة

○   التقييم البنا�Ò̄ المرح�� 

○   تشارك المعرفة

○   التواصل والتفاعل مع الزم�ء

○   تطوير ممارسات تربوية جديدة

○   تطوير ثقافة مدرسية

○   تعزيز انخراط الط�ب

كات، الجهات  ÂÃالتعاون مع بيئة أوسع (المنظمات، ال   ○
المعنية ا�̄خرى)

التقييم

ثقافة 
العمل والتطوير



، وكيف  � � كل جانب من هذه الجوانب ا̄�ربعة، قّيم المشاركون أنفسهم، وحددوا نقاط القوة، ومجا�ت التحس��
و��

يمكنهم تحسينها.

يك. وبشكل عام، أعرب المشاركون عن  ÂÛ ناقش كل مشارك بعد ذلك خطة بناء الكفاءات الفردية الخاصة به مع
� هذا الصدد: "فقط بمجرد التفك�� وصياغة 

� مكنتهم من تقييم أنفسهم. وقد قالت صبا ��
�ªتقديرهم لهذه الفرصة ال

� البداية. يحتاج منك 
". أما دانيا، فقالت: "إنه ليس سهً� كما ظننت �� �

�Òذلك ع� اكتشاف ومعرفة كفاءا �
�Òالخطة، ساعد

أن تعرف نفسك جيًدا، وأن تفكر بأساليبك التعليمية. � شك إنه أصعب مما تخيلت".

 ºيرى أنها بحاجة إ �
�ªالمجا�ت ال � " سيحاول تحس�� �ªهذا التمرين هو أن يكتب المشارك "م �

ومن ا�̄مور الهامة ��
� تقليص العبء عنه.

اًما، ولكن بالمقابل، فإن إلزام نفسه بوقت محدد يساعد �� � ، �̄نه بهذا يضع ع� نفسه ال�� � تحس��
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