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 لنسرتجع ما حدث؟: عودة إىل الوراء قليًال 

ضيات"ملاذا احلديث عن      اجلائحة؟ يف عصر" تعليم الر

ضيات يف عصر : املضي قدًما   COVID-19تعلم الر

١ 

٢ 

٣ 



 من جديدة ساللةٍ  إىل ُعزي فريوس تفشي عن )WHO( العاملية الصحة منظمة أبلغت .. ديسمرب ٣١ يف•
   .كورو  فريوسات

 .الصينيةووهان مدينة  يف جديد مرض انتشار حول أخبار ظهرت .. ٢٠١٩ ديسمرب أوائل يف•

 .)٢٠٢٠ واس،( السعودية العربية اململكة يف الدراسة ُعلقت .. )ه١٤٤١ /٧ /١٤( مارس ٩ يف•

   .)COVID-19( اجلديد كورو  فريوس العاملية الصحة منظمة عليه أطلقت .. ٢٠٢٠ فرباير ١١ يف•

BBC( "عاملية جائحة" عتباره العاملية الصحة منظمة صّنفته .. مارس ١١ يف• NEWS, 2020(. 



 
          



 
          

 .الدراسية للمرحلة وفًقا رمضان شهر من حمددة تواريخ إىل .. الدراسة استمرار مع•
 راسةالد نظام التعليم وزارة واعتمدت اجلديد، الدراسي العام بدأ .. )ه١٤٤٢ /١ /١١( أغسطس ٣٠ يف•

  .بعد عن اإللكرتونية

 العام، يمالتعل يف النهائية االختبارات إلغاء التعليم وزارة أعلنت .. )ه١٤٤١ /٨ /٢٣( .. أبريل ١٦ يف•
 .)جحني اعتبارهم( احلالية صفوفهم تلي اليت الدراسية للصفوف الطالب مجيع وترفيع

 :مثل املتاحة، لبدائلا عرب للتعليم االنتقال إىل الوزارة سارعت ..البديل؟ ما احلضورية، الدراسة ُعلقت عندما•
 .)العام التعليم( الفضائي والبث ،)اجلامعي للتعليم( اإلنرتنت





 
          

          


   .العام دايةب يف أعلن الذي للتقومي وفًقا الدراسي العام اية هو .. )١٤٤٢ /١٠ /٢٢( ٢٠٢١ يونيو ٣ كان•
  .بنهايته دراسيال العام فانتهى رمضان، شهر بداية يف االختبارات بتقدمي امللكي املرسوم صدر أنه إال  •
  ًياحال القائم الدراسة لنظام وفًقا اجلديد، الدراسي العام بدأ .. )ه١٤٤٣ /١ /٢١( أغسطس ٢٩ يف•

   ..)والثانوية ملتوسطةا للمرحلتني واحلضوري االبتدائية، للمرحلة بعد عن اإللكرتونية الدراسة نظام استمرار(





   ..حدث؟ الذي ما•
 التعليمية املؤسسات معظم أغلقت حيث ؛)٢٠٢٠ املتحدة، األمم( التاريخ يف للتعليم انقطاع أكرب حّدث
ا العامل حول ء هذا من علميهموم الطالب سالمة على وحفاظًا انتشارها، الحتواء حماولة يف مؤقًتا أبوا  .الو

 

 حيث عام، لبشك التعليم على سلًبا أثرت قد اخلطوة هذه أنّ  إال .. اإلجراء هذا ضرورة من الرغم على•
 .إليه لوصولا يتمكن ال ملن بدائل وتوفري اإلنرتنت، عرب التعلم إىل االنتقال إىل املدارس سارعت

 

 من )٪٩١( من أكثر على أثرت قد احلكومية املؤسسات إغالق عمليات أنّ  .. إىل اليونسكو منظمة تشري•
,UNESCO( العامل حول الطالب N.D(. 

 

 األمم منظمة تذكر :فمثال ،)أقل أو أعلى تكون قد( منها قريبة نسب .. إىل أخرى تقارير تشري بينما•
 إىل صللت ترتفع قد نسبة وهي العامل، يف الطالب من )٪٩٤( على أثّرت قد اإلغالق عمليات أنّ  املتحدة

   .الدنيا الشرحية من املتوسطة والبلدان الدخل املنخفضة البلدان يف )٪٩٩(





ت•  ثالث يف تتلخص األزمة من املستمدة الدروس .. املرحلة أولو
ت    :)٢٠٢٠ املتحدة، األمم( أولو

 .التعليمي الفاقد تدارك)١(
 .الدراسة مقاعد إىل املتسربني الطالب إعادة)٢(
   .واملعلمني للطالب والعاطفية االجتماعية الرعاية على الرتكيز)٣(

 أثناء التعـليم" تقرير يشري .. اجلائحة أحدثتها اليت الفجوات أكرب•
  على الضوء تسليط مهيةأ إىل "بعـدها وما ١٩-كوفيد جائحة

 :)٢٠٢٠ املتحدة، األمم(
 .الرقمية الفجوة)١(
 .التعليمي الفاقد)٢(





 ما إذا سهولةب تعويضه يتم لن تعليمي فاقد إىل أدت قد اجلائحة هذه أنّ  .. إىل )OECD( منظمة تشري•
ر الفاقد هلذا وسيكون السابق، أدائها مستوى بنفس املدارس عادت  الطالب على يسل دائمة اقتصادية آ

تمع كامل  على بل فحسب، املتضررين Hanushek( ا & Woessmann, 2020(.
ضيات تعليم على خاص ثري للجائحة أن .. الدراسات من عدد أّكدت•  الفاقد حلّدة كوذل وتعلمها، الر

Kuhfeld( األخرى التعلم جماالت من بغريها مقارنة فيها التعليمي et al., 2020; Dorn, Hancock,
Sarakatsannis, & Viruleg, 2020(.

 

 تعليم الجم يف املتخصصة العاملية واملنظمات اهليئات وسارعت إال .. األزمة هذه حدثت إن ما لذا؛•
ضيات  التقارير ونشر معها، املالتع كيفية  يف واملقرتحات التوصيات وتقدمي الراهنة، األوضاع دراسة إىل الر

ئق ال هذا يف العاملني كافة  تدعم اليت والو  .ا
 





ال؟ هذا يف املسهمة اهليئات أبرز ما•    .. ا
ضات ليمتع توجيه يف يسهم أن ميكن ما تقدمي إىل سارعت اليت العاملية اهليئات من عدد هناك  مثل يف الر
 :اهليئات هذه أشهر ومن األوقات، هذه

لس الوطين ملعلمي  ا
ضيات   )NCTM(الر

 

م يف تعليجملس القيادة 
ضيات   )NCSM(الر

ضيات  احتاد مشريف الر
 )ASSM(احلكوميني 

ا أبرز ومن• ئق إصدار ..إسهاما ضي تعليم يف جيري ما مواكبة خالهلا من حاولت و  .اجلائحة زمن اتالر
ئق التقارير كافة  حصر صعوبة ورغم•  أبرزها، إىل اإلشارة اميكنن أنه إال .. املوضوع ذا عنيت اليت والو

ئق تلك خاصة ضي تعليم يف الفاعل واإلسهام الشأن ذات اجلهات من الصادرة الو   .اتالر
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ئق؟ هذه أشهر ما•  .. الو





ئق هذه أمهية وتكمن•  .)البحث وفوخس التوجيه ضعف( األوقات هذه يف إليها املاسة احلاجة يف -  .. الو
ا اليت اهليئات ومكانة قيمة ويف -                                        .أصدر

 

ئق؟ هذه أشهر ما•  .. الو





 
          

          






ئق تلك تضمنته مما لرغم• ا إال .. مهمة أفكار من الو ّ  بعض عدا بية،العر  األوساط يف تنتشر مل أ
 .. لقةاحل هذه جاءت هذا وألجل االجتماعي؛ التواصل شبكات يف ظهرت اليت البسيطة اإلشارات

 .. النقاش حلقة من الرئيس فالغرض وعليه•
ئق هذه تضمنتها اليت األفكار أهم تلخيص-  .. )األوىل يقةالوث على اليوم حلقة ستقتصر( الو
ضيات تعليم يف احلالية احتياجاتنا ضوء يف األفكار تلك يف التأّمل-  .. الر
ضيات تعلم يف قدًما املضي أجل من األفكار؛ تلك بعض مواءمة حماولة-  .بالد يف الر

 .. هذه النقاش حلقة أيًضا•
ضيات تعليم يف سو  التفكري أجل من واملهتمني للمختصني دعوة-  .ائحةاجل زمن الر
ضيات تدريس دعم يف تساعد قد توصيات تقدمي يف املسامهة وحماولة- .األزمات أوقات يف لالفّعا الر
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   .. ؟"قدًما املضي" وثيقة صدرت مىت•
.. ٢٠٢٠ عام من يونيو يف

 .. أعّدها؟ من•
لس :من مشرتك جهد نتيجة هي ضيات ملعلمي الوطين ا   الر

)NCTM(،  ضيات تعليم يف القيادةو  .)NCSM( الر
   .. ا؟ املستهدف اجلمهور من•

ضيات، معلمو  عوصّنا  املدارس، وقادة ومشرفوهم، الر
ضيات عليمت يف والباحثني واملهتمني التعليمية، السياسة  .الر

 

لرغم ضيات، تعليم جمال على تركيزها من و  ميكن أنه إال الر
  .رىاألخ التعلم جماالت يف فيها ورد ما بعض تطبيق

 



 .. الوثيقة؟ إصدار من الغرض ما•
 وإمنا ،)ملهك التعليمي املشهد تغطية( منها الغرض يكن مل

ضيات تعليم يف جيري ما مواكبة حماولة  اجلائحة، دايةب يف الر
رة خالل من  تياجاتاح حول واملهتمني املختصني تفكري إ

  للمضي خطط ووضع اجلائحة، زمن يف واملعلمني املتعلمني
ضيات تعليم يف قدًما    .الر

 

 الفّعالة للممارسات ميكن كيف .. الوثيقة هذه توّضح حيث
ضيات لتعليم  ملعاجلة يًدامف توجيًها توفر أن وتعلمها الر

ت  انعووص املدارس وقادة املعلمون يواجهها اليت التحد
 يف هتهامواج يف وسيستمرون اجلائحة، بداية يف السياسات

 .القادمة األشهر

COVID-19
Moving Forward: Mathematics Learning in the Era of COVID-19



 .. الوثيقة؟ هذه أمهية ما•
ئق وأشهر أهم من تعدّ  ضيات بتعليم اهتمت اليت الو  الر
  يتهاأمه اكتسبت حيث اجلائحة، خالل اخلصوص وجه على
ا، اليت اجلهة قيمة :من  فرتة اإليه املاّسة واحلاجة أصدر

 .إصدارها
 

 .. الوثيقة؟ مواصفات عن ماذا•
 :لكنها ،)فقط صفحة ١٨( احلجم صغرية الوثيقة ظهرت

ا وعميقة ملصادر ثرية  دليًال  تبارهااع ميكن حيث .. رشادا
ئق من كثري  لتوظيف إجرائًيا ضيات، ليمتع يف املهمة الو  الر

ئقال تلك إىل حتيل متعددة روابط تضمنت فقد ولذا  .و
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 .. الوثيقة؟ قدمت ماذا•
 التايل الدراسي للعام طيطالتخ عند االعتبار بعني أخذها يتطلب رئيسة جماالت ثالثة حول الوثيقة تنظيم مت

االت وهي .)٢٠٢١ /٢٠( اجلائحة حلدوث ر هلا أنّ  يعتقد اليت ا   العادل بالطال وصول على خطرية آ
ضيات وتعلم تعليم إىل   :اجلودة عايل الر
 

ليت ما اهلياكل العادلة ا
ستدعم الطالب 
بشكل أفضل؟

اهلياكل
التدريس ممارسات ما   

دعم اليت ستوالتخطيط 
؟الطالب بشكل أفضل

عليم ت أنسنةكيف ميكننا 
ضيات وتعلمها؟ الر

التأييد سممارسات التدري



االت هذه وعرض تنظيم مت كيف•  .. الثالثة؟ ا
االت، هذه مع تعاملها يف واحد بنسق "قدًما املضي" وثيقة سارت  إرشادية أسئلة )٣( تقدمي مت حيث ا

:هي رئيس، جمال لكل
ت من جزًءا يكون أن جيب الذي من -١  أو الب،الط املدارس، قادة األسر، املعلمني،( والقرارات احملاد

  ؟)اآلخرين املصلحة وأصحاب الشركاء
ضيات اهلادف التعلم يف مدروس بشكل الطالب إلشراك للمعلمني تقدميه الضروري الدعم ما -٢  للر

  التعلم؟ يف قدًما ميضون عندما
   ؟التالية اخلطوات اختاذ قبل طرحها إىل حنتاج اليت األسئلة ما -٣
opportunities( للتعلم فرص" على الرتكيز أمهية على التأكيد مع for learning"(  فجوات" من بدًال 

learning( التعلم gaps"(، ضي احملتوى يف والنظر  لديهم؛ ضيةالر امليول وما الطالب، يعرفه الذي الر
ضية القوة نقاط على الرتكيز ألنّ  ا اليت الر .األمهية لغ أمر معهم جيلبو
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املضي قدًما

اهلياكل التنظيمية

الدعم أو التأييد

اهلياكل املنتجة الداعمة للمعلمني

اهلياكل املنتجة لتنظيم الطالب من أجل التعلم

السياسة التعليمية وامليزانية

حتديد التعلم األساسي جلميع الطالب

١

٢

٣

١

٢

١

٢

٤

ممارسات التدريس
حتديد املعرفة السابقة الضرورية

لفعل حتديد ما يعرفه الطالب 

حتديد ممارسات التدريس األكثر فعالية

ممارسات التقومي

طري دعم التعلم والتعاون املهين للمعلم ٣

 قائد املدرسة= 
واملعلم
 

 )٢٠٢١/ ٢٠(عام يف 
ه١٤٤٢= 

 

املعلم =

اجلميع= 
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 .. النقاش حلقة من الرئيس فالغرض وعليه•
 .. الوثيقة هذه تضمنتها اليت األفكار أهم تلخيص-
ضيات تعليم يف احلالية احتياجاتنا ضوء يف األفكار تلك يف التأّمل-  .. الر
ضيات تعلم يف قدًما املضي أجل من األفكار؛ تلك بعض مواءمة حماولة-  .. بالد يف الر

 .. هذه النقاش حلقة أيًضا•
ضيات تعليم يف سو  التفكري أجل من واملهتمني للمختصني دعوة-  .ائحةاجل زمن الر
ضيات تدريس دعم يف تساعد قد توصيات تقدمي يف املسامهة وحماولة- .األزمات أوقات يف لالفّعا الر





 .. ؟جوهرية قضية "التنظيمية اهلياكل" ملاذا•
 تغيري إىل أدى اجلائحة، بسبب الدراسة توقف-

 .مفاجئ بشكل املدرسية األنظمة هياكل
 إىل ديتؤ  أن ميكن التعلم، يف فاالنقطاعات-

دة  الختالفاتا وتوسيع اهليكلية الفروق يف ز
   .الطالب جمموعات له تتعرض فيما

 عمتد مرنة هلياكل التخطيط من البد لذا-
  يوّفر منصف بشكل واملعلمني الطالب مجيع

 .التباينات تلك معاجلة على القدرة

 .. الفكرة؟ ما•
 تتخذ أن إىل أدى اجلائحة، بسبب التعليم انقطاع

 عليميةالت هياكلها بشأن قرارات واإلدارات املدارس
 .٢٠٢١ /٢٠ الدراسي العام خالل
  "املنتجة غريو  املنتجة اهلياكل"بـ الوثيقة اهتمت لذا؛

   :إىل أشارت حيث األدلة، على القائمة
  .لتعلما أجل من الطالب لتنظيم منتجة هياكل -١
  .املعلمني داعمة منتجة وهياكل -٢
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     :لغائها املنظمات أوصت اليت .. املنتجة غري التنظيمية اهلياكل أمثلة من•
Ability( للقدرات وفًقا التجميع- Grouping(: املعلم ا يقوم تعليمية ممارسة )لتجميع )عادة 

 موعاتجم تكون ما وعادة صلة، ذي لنشاط احملتمل أو السابق إجنازهم وفق جمموعات يف الطالب
.واحد دراسي صف داخل تتشكل رمسية غري صغرية

 دارسم أو خمتلفة، صفوف يف رمسية بصورة الطالب فصل :)Tracking( املسارات توزيع أو التشعيب-
م وفًقا خمتلفة، .املتصورة األكادميية لقدرا

Tracking( مسارات يف توزيعهم أو املعلمني تشعيب- Teachers(: أو منخفضة بفصول تكليفهم 
م على الدنيا املسارات يف املعلمني إىل يُنظر حيث املدرسة، داخل املسار عالية  زمالئهم من مرتبة لأق أ

 .العليا املسارات يف
م وفًقا قصرية عبارة أو بكلمة الطالب وصف أو تسمية :)Labeling( التصنيف- مإ أو لقدرا  مكا

.إجيابية أو سلبية التسمية هذه تكون أن وميكن سلوكهم أو
 





املناسبة قد تساعد يف حتديد اهلياكل": أسئلة للنظر فيها"هياكل الفصول الدراسية املنتجة
 

 

 متعلم كل  يتمكن حبيث املدرسة، يف الطالب تنظيم طرق ما•
ضيات تعليم إىل الوصول من اجلودة؟ عايل ر

 ؛٢٠٢١ /٢٠ الدراسي للعام املطلوبة للمرونة نستعد وحنن•
  صنيفت ملنع املدرسة يف اختاذها ميكن اليت اخلطوات ما

م وفًقا وجتميعهم ،)Labeling( الطالب Ability( لقدرا
Grouping(، ضيات يف وتشعيبهم ؟)Tracking( الر

 لتدخالت ونستبدله التشعيب، من التخلص ندعم كيف•
 للفصول آخر ًماودع اجلودة عايل تعليًما توّفر اليت اهليكلية

ضيات مدريب مثل الدراسية، math( الر coaches( 
 ؟)specialists( واملتخصصني

 صولالف بني متجانسة، غري جمموعات يف االخنراط•
.وداخلها الدراسية

 يريمعا إىل للوصول طالب؛ لكل متمايز دعم تقدمي•
.الدراسي الصف

 الدراسي ماليو  خالل املناسب الوقت يف تدخالت تقدمي•
 تصمم ف،الص مستوى على اليومي التعليم حمل حتل ال

.الةالفعّ  التكوينية التقوميات لنتائج وفًقا



 ..  ما اهلياكل املنتجة لتنظيم الطالب من أجل التعلم ؟  -١



املناسبة قد تساعد يف حتديد اهلياكل": أسئلة للنظر فيها"هياكل الفصول الدراسية املنتجة
 

 



 ..  ما اهلياكل املنتجة لتنظيم الطالب من أجل التعلم ؟  -١

 على اسلبً  يؤثر ال التقنية إىل الوصول أن نضمن كيف•
ضيات إىل الطالب وصول  مع اسيم ال اجلودة، عالية ر
بُعد؟ عن لموالتع املدرسة داخل التعلم بني التدريس انتقال

 تعليميةال االحتياجات ذوي الطالب تدعم اليت اهلياكل ما•
 التدريس الانتق مع اهلياكل هذه ستختلف كيف  املتنوعة؟

بُعد؟ عن والتعلم املدرسة داخل التعلم بني
 حبسن لهنفع والذي( للطالب تنظيمنا يؤدي أن ميكن كيف•

؟متوقعة وغري جديدة تباينات إىل )نية

 صولالف بني متجانسة، غري جمموعات يف االخنراط•
.وداخلها الدراسية

 يريمعا إىل للوصول طالب؛ لكل متمايز دعم تقدمي•
.الدراسي الصف

 الدراسي ماليو  خالل املناسب الوقت يف تدخالت تقدمي•
 تصمم ف،الص مستوى على اليومي التعليم حمل حتل ال

.الةالفعّ  التكوينية التقوميات لنتائج وفًقا





 ..  ما اهلياكل املنتجة لتنظيم الطالب من أجل التعلم ؟  -١
لتعليمتنويع ا= التعليم املتمايز = دعم متمايز   .الدراسي الصف معايري إىل للوصول طالب؛ لكل متمايز دعم تقدمي•





 ..  ما اهلياكل املنتجة لتنظيم الطالب من أجل التعلم ؟  -١
اجلةواملع التقومي نظام =  .الفّعالة التكوينية يماتالتقي لنتائج وفًقا تصمم الصف، مستوى على املناسبة التدخالت تقدمي•

 قّوم) ١(
 صّنف) ٢(
عاجل) ٣(





 ..  ما اهلياكل املنتجة اليت تدعم املعلمني ؟  -٢
    :مثل من ادًة،ع فيها نفكر ال قد للتدريس هياكل استخدام يف التفكري ميكن )٢٠٢١ /٢٠( لعام للتخطط•

 نفسها لطالبا موعة نفسه املعلم تعيني فيه يتم هيكل عن عبارة :)Looping( االستمرار أو التكرار-
 :)؟ملاذا( متعددة سنوات مدار على
م تعلمه وما تدريسه، مت ما يعرفون املعلمون هؤالء ألن    .طال
انقطعت اليت اتالعالق يف االستمرارية ببعض ومعلميهم للطالب يسمح التنظيمي اهليكل هذا 

 .السابق العام اية يف وزميله والطالب والطالب، املعلم بني املاضي العام يف
 كيفية  يف التفكري إمناو  السابق، الصف يف توقف حيث من املعلم يبدأ أن يعين ال هذا أنّ  إىل التنبيه مع

.)عنها احلديث أيتسي( اجلديد الطالب تعلم عليها يبىن أن جيب اليت السابقة املعرفة يف تضمينها
Team( الفريق تدريس- teaching( التشاركي التدريس أو )Co-teaching(: ميكن واليت 

.اجلائحة ظل يف إبداعية بطريقة استخدامها





 ..  ما اهلياكل املنتجة اليت تدعم املعلمني ؟  -٢
املناسبة قد تساعد يف حتديد اهلياكل": أسئلة للنظر فيها"هياكل منتجة

 

 

 سةاملدر  بدأت إذا املعلمني لدعم املتوفرة اهلياكل ما•
، املدرسة؟ جخار  التعليم إىل لالنتقال احتجنا مث حضورً

 التقنية؛ ماستخدا يف البعض بعضهم املعلمون يدعم كيف•
املختلط؟ وأ بُعد عن أو املباشر التعليم وتقدمي لتسهيل

 املدى طويلة أهداف إلنشاء فرًصا املعلمون ُمينح كيف•
 تعليم صميموت ،الرئيسة األفكار بني والربط تعاوين، بشكل

بُعد؟ عنو  املدرسة داخل التعلم بني االستجابة وسريع مرن
ديدة؟اجل اهلياكل تنفيذ يف املعلم دعم ميكننا كيف•
 واليت( للمعلمني التنظيمية هياكلنا ؤديت أن ميكن كيف•

وقعة؟مت وغري جديدة تباينات إىل )نية حبسن نفعلها

  قومي :واملتوسطة االبتدائية املدارس مستوى على•
 البالط من متجانسة غري فصول بتدريس املعلمون

  وىمست على يقومون كما  ،)الطالب تشعيب إلغاء(
 لغاءإ( الفصول من مزيج بتدريس الثانوية املدرسة
.)املعلمني تشعيب

م، تنميةل املنتظم املهين التعلم يف املعلمون يشارك•  مهارا
م،ل ومرن فّعال لتعليم التخطيط يف والتعاون  من طال

 تسمح اليت املستمر التحسني من دورة خالل
الدرس حبث =  .املتنوعة للسياقات الستجابة



 .. جوهرية؟ قضية "التدريس ممارسات" ملاذا•
 إىل أدى اجلائحة، بسبب الدراسة توقف-

 واصلالت وطريقة التدريس ممارسات اضطراب
 الطالب وبني أنفسهم، الطالب بني

 مل إن( هذه األزمات ومواقف .ومعلميهم
ت إىل تؤدي قد )هلا خيطط  أن كنمي استجا
ضيات تعليم تعيق  .وتعلمها الر

 أن قبل تاالستجا ذه االهتمام ينبغي لذا-
 التدريس استئناف من املعلمون يتمكن
 .خمتلط بشكل أو بُعد عن أو املباشر

 .. الفكرة؟ ما•
 سيس أن اجلائحة أثناء التدريس كشف

  يملتعل مهم أمر التواصل وأساليب املمارسات
ضيات  يف دًماق الطالب فمضي لذا؛ .وتعلمها الر

ضيات تعلم  لقضاا من عدد حتديد يتطلب الر
ضيات لتعليم التخطيط عند  :مهاوتعل الر
 .الطالب جلميع األساسي التعلم -١
 .الضرورية السابقة املعرفة -٢
 .لفعل الطالب يعرفه ما -٣
 .فعالية األكثر التدريس ممارسات -٤
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الرتكيز =  
التماسك =  

ويينتك تقومي =  



 ..  حتديد التعلم األساسي جلميع الطالب  -١

Essential( األساسي التعلم• learning( طالب كل  على جيب اليت األساسية واملعارف املهارات هو 
ا  .)املنهج وثيقة يف كيزالرت  نقاط إليه تشري والذي( تعليمية ووحدة دراسي، وصف مقرر، لكل كنتيجة  اكتسا

 

 :ومنها ،املهمة واإلجراءات التنبيهات من عدًدا املوضوع هذا يف الوثيقة قدمت•
ئق استخدام صف كل  معلمي على ينبغي األساسي؟ التعلم حيدد كيف-  :ثلم اإلرشادية، الو

سلسلة حتفيز التغيري
ضيات الصف الثامن ض األطفال حىت ر النقاط احملورية ملرحلة ما قبل ر
سلسلة تطوير الفهم األساسي

 

 ًجا ساملدار  تستخدم حىت املصلحة أصحاب من ممكن عدد أكرب مع األساسي التعلم مشاركة جيب-
 .الطالب تعلم لدعم متماسًكا





ئق ستخدام األساسي التعلم حتديد•  لحةاملص أصحاب مع األساسي التعلم مشاركة• اإلرشادية الو



 ..  حتديد املعرفة السابقة الضرورية  -٢

 .)السابقة ملتطلباتا( جديدة وحدة كل  تعلم يتطلبها اليت األساسية املفاهيم هي :الضرورية السابقة املعرفة•
م نقاط خالل من للطالب النظر أمهية إىل الوثيقة أشارت•  .)التعلم جواتف ال للتعلم فرص( ضعفهم ال قو

   نستدركه؟ وكيف ؟الضرورية السابقة املعرفة من الفاقد حندد كيف-
من املتطلبة فاهيمامل من طويلة قائمة لتقييم العام بداية يف االختبار استخدام من أفضل خيارات هناك 

  .)ملاذا؟( جلديدا العام يف البدء قبل تدريسه عادة الفاقد استدراك ينبغي ال كما  سابقة، صفوف
كمراجعة  دجمها أو ة،مباشر  ا املرتبطة الدراسية الوحدة قبل اسرتاتيجي بشكل استدراكه ميكن ولكن 

.التعليمية واإلجراءات الروتني من كجزء  تقدميها أو حلزونية،

  التعلم مع وابطر  عمل يف الطالب لدعم التخطيط أجل من ؛املعلمني بني تعاونية فرق تكوين املهم من-
.الدراسية الوحدة قبل املفاهيمي االستيعاب وتنمية ،)التماسك بناء( السابق





 .االستيعابو  التماسك بناء يف الطالب لدعم التعاوين التخطيط• .الوحدة قبل الفاقد استدراك•



 ..  حتديد املعرفة السابقة الضرورية  -٢



لفعل وتقدمي التعلم ما حتديد  -٣  ..   ديداجليعرفه الطالب 
  خالل من وذلك التايل، لتعلمل االنتقال قبل لفعل الطالب يعرفه ما حتديد ينبغي اجلديد، التعلم تقدمي أثناء•

 .التدريس تدعم اليت التكويين التقومي اسرتاتيجيات واستخدام اختيار
 على كبري  ثري هلا ليمية،تع قرارات الختاذ ويستخدمها األدلة املعلم ا جيمع اليت الطريقة أنّ  الوثيقة أّكدت•

 :يلي مبا ونصحت طالبه، تعلم
ن اجلودة؛ عالية نيةتكوي تقوميات تصميم إىل إلضافة ،التكويين التقومي اسرتاتيجيات استخدام-  ضرور

 لدى القوة نقاط على للتعرف فرصة وهذه .سيتعلمونه ما إىل اجلسور وبناء الطالب، يعرفه ما لفهم
   .القوة نقاط على القائم التدريس وتسهيل وتصميم الطالب،

   .الطالب احتياجات ليليب التعليم لتعديل الالزمة الراجعة التغذية يوّفر التكويين التقومي توظيف-
ضية املهام استخدام ميكن-  حول كاراألف جلمع كأدوات املغلقة اإلجابة فقرات أو املفتوحة الر

ضيات ا الطالب يعرفها اليت الر  .ويفهمو





ضية األفكار جلمع كأدوات واملغلقة املفتوحة املهام•  .ةاجلود عالية تقوميات وتصميم ،التكويين التقومي• .الر



لفعل وتقدمي التعلم ما حتديد  -٣  ..   ديداجليعرفه الطالب 



 ..   فعاليةالتدريس األكثر ممارسات حتديد  -٤

ضيات تدريس ممارسات استخدام الضروري من•  من" يف NCTM ليهاإ دعا اليت واملنصفة الفّعالة الثمانية الر
  أو عدبُ  عن أو )لوجه وجًها( مباشًرا التدريس كان  إذا عما النظر بغض )٢٠١٤( "اإلجراءات إىل املبادئ
   .خمتلطًا

ضية أهداف وضع-  .املشكالت وحل االستدالل تعزز اليت املهام تنفيذ -         .التعلم على للرتكيز ر
ضية التمثيالت استخدم- ضي حوار تسهيل -        .بينها والربط الر  .معىن ذي ر
 .يمياملفاه االستيعاب من اإلجرائية الطالقة بناء -                                 .هادفة أسئلة طرح-
ضيات تعلم يف املنتج الكفاح دعم-  .واستخدامها بالطال تفكري على األدلة استخالص -           .الر

 

  .)كيف؟( التكويين التقومي اسرتاتيجيات جمتمعة املمارسات هذه تدعم•





 .. جوهرية؟ قضية "الدعم أو التأييد" ملاذا•
تحت أوجد ،اجلائحة بسبب الدراسة توقف-   د

 اجةاحل أظهر مما جتاهلها، ميكن ال ومشكالت
  ملعاجلة ية؛احلال وامليزانيات السياسات لتعديل
 .احلايل الواقع

 باشرم بشكل لتدريس تنادي أصوات هناك-
 دعوات إىل إلضافة املختلط، أو بُعد عن أو

  تالوق على تؤثر قد تقوميية ملمارسات
 .وغريها ... التعليمي،

 .. الفكرة؟ ما•
 وىاملست على القادة من احلايل الوضع يتطلب
  على ليميةالتع السياسات ثري يف النظر ،الوطين

 لذا؛ .املعلمني ودعم ،التقومي وبرامج امليزانية،
ضيات تعلم يف قدًما الطالب فمضي   تطلبي الر
 :فيها نظرلل حامسة جماالت ثالثة يف والتأييد الدعم

 .وامليزانية التعليمية السياسات -١
 .التقومي ممارسات -٢
 .معلملل املهين والتعاون التعلم دعم طري -٣
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لسياسامراعاته يف القرارات الذي يتعني ما  -١  ..  ؟ ت وامليزانيةاملتعلقة 

 حصول ضمان على القدرة على تؤثر قد مليزانية متعلقة قرارات القادة سيواجه :وامليزانية التعليمية السياسة•
ضيات تعليمي ووقت ومصادر، جيد، وتعلم تعليم على الطالب مجيع  غري القضا حصف الضروري من .للر

ضيات وتعلم تعليم يف للتفاوض القابلة  .احملتملة القرارات لتلك استعداًدا الر
 

 :منها يهمنا ومما ،التساؤالت من عدًدا املوضوع هذا يف الوثيقة قّدمت•
 حيدث ماذا ؟املدارس فتح إعادة ميكن ومىت وماذا، كيف، :حول وضعها مت اليت الوطنية السياسات ما-

 طوراتت أو معدلة، جداول أو مراحل، على افتتاحات أو والبدء، التوقف من موجات هناك كانت  إذا
 ؟املدرسي التقومي على سيؤثر وكيف امليزانية؟ على هذا سيؤثر كيف  أخرى؟

دة ليمي؛التع الوقت من مناسب بقدر الطالب مجيع تزويد لضمان املوارد ختصيص نشجع كيف-   لز
ت  عايل يسوتدر  حمتوى إىل الوصول حق على طالب كل  حصول نضمن كيف  لديهم؟ التعلم إمكا

الصف؟ مستوى على اجلودة





 ..  ومي؟ التقمراعاته عند اختاذ قرارات بشأن ممارسات جيب الذي ما  -٢

  وهناك .والوطنية )٣( واخلتامية )٢( التكوينية )١( :أنواع ثالثة عادةً  التقومي أنظمة تشمل :التقومي ممارسات•
  .منه والغرض التعليمي الوقت استخدام على الرتكيز إلعادة األنظمة؛ هذه ملراجعة فرصة

 

 :يلي مبا الوثيقة أوصت•
.)ملاذا؟( معني وقت يف الطالب تعلم تقيس اليت الوطنية التقوميات جيل أو ،إلغاء-
 ينبغي وال فقط، توىحمل ترتبط اليت التقوميات تلك واستخدام بعناية، التقوميات مجيع مراجعة جيب-

.الطالب تعلم يف املستغرق الوقت حساب على التعليم عن جوهرية معلومات يقدم ال تقومي أي استخدام
 .التعلم على ركزت اليت واملشكالت التكويين التقومي مهام حول املعلمني لتعاون املخصص الوقت دعم-

دة :هي السياق هذا يف الوثيقة قدمتها اليت الرسالة ختصار•  الطالب فهم تقومي يف املستغرق الوقت ز
ضية، أفكارهم وتطوير .يةاخلتام أو الوطنية التقوميات يف املستغرق الوقت وتقليل الر

 





 .  .املهين؟ن الذي جيب مراعاته عند اختاذ قرارات بشأن التعلم والتعاو ما  -٣

 صريح، بشكل النظام ةثقاف لتحديد للقادة فرصة توجد اجلائحة، زمن يف املهين والتعاون التعلم دعم املهم من•
   .املهين والتعلم املعلمني دعم لثقافة وتؤسس

 :إىل الوثيقة أشارت•
ت من املعلم قدرة وتنمية املهين التعلم فيها يكون ثقافة إجياد-  تعزز اليت اهلياكل دامةواست إنشاء .األولو

ضيات مدريب تعيني خالل من الوظيفة، يف املضمنة املهنية التنمية .التعليميني نيواملتخصص الر
 للمعلمني يالدراس العام طوال منتظمة فرص إجياد خالل من املعلمني، ولتعاون للوقت األولوية إعطاء-

.املعلم عزلة وجتنب اجلماعي، التعاون إىل إلضافة الصف، مستوى على بزمالئهم لاللتقاء
 .ضياتالر  حول املعىن وتكوين ،والنمذجة التخيل، تعزز اليت والتقنية األدوات استخدام دمج-
دة-  .التعليمية مسياسا بشأن واملوجز الواضح التواصل خالل من املصلحة، أصحاب مع الشفافية ز







  !اجلائحة تنتهي عندما لنتخيل•
 :أنفسنا؟وسنسأل سيتم سؤالنا، 

  ؟اوجمتمعن ومعلمينا طالبنا لكل يكفي ما فعلنا هل-
ها؟ اليت القرارات يف التعلم قيادة على قادرين كنا هل-  اختذ

 

 :هي هنفس على معلم كل  يطرحها أن جيب اليت واألسئلة•
 من تأكدلل )ثريي نطاق يف( ضروري هو ما كل  فعلتُ  هل-

   التعلم؟ إىل والوصول الفرصة لديه طالب كل  أن
   قرارايت؟ مقدمة يف واإلنصاف العدل كان هل-

 ..اآلن لنعاجل ما ميكن معاجلته الفرصة لدينا .. 
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ضيات معلمي•   :الر
 قدًما مضيلل )هللا توفيق بعد( املعّول عليكم-

ضيات تعليم يف  .بالد يف الر
 لوثيقةا هذه قدمتها اليت األفكار يف ّملوا-

ئق من وغريها(   احلالية نااحتياجات ضوء يف )الو
ضيات تعليم يف  .الر

 ًقاوف تضمنته ما بعض مواءمة على اعملوا-
 .التعليمية لسياقاتنا

   :الباحثني•
ئق نعتين أن علينا- ضيا تعليم بو  زمن يف تالر

 ملهتمني،ا مع ومناقشتها نشرها، :يف ونسهم اجلائحة،
 .الرتبوي للميدان أفكارها وتقريب

 

   :املتخصصة املهنية اجلمعيات•
 نظماتامل حذو حتذوا أن :مثال الكثري، منكم ينتظر-

 دعوت عندما املبادرة زمام تويل خالل من العاملية،
 ،)اجلائحة :مثل األزمات أوقات يف كما( احلاجة

 للمضي انامليد توجيه يف يسهم أن ميكن ما فتقدموا
ضيات تعليم حنو قدًما  .أمثل بشكل الر
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