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والمشروع هو واحد من " تحسين األداء التعليمي للبنات"رشادي هو أحد منتجات مشروع هذا الدليل اإل
المبادرات التنموية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم في المدة 

ت في المراحل لى تحسين نوعية التعليم ونتائج التعلم للبناإويهدف المشروع .  2100الى  2112من 
تشملها  ادراسيً  فصًل  2211لى نهاية الصف الثالث اإلعدادي، وذلك في حوالي إالتعليمية من الروضة 

ويعمل المشروع على تحقيق .  مدرسة من مدارس محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا 011عدد 
التعلم وتقوية مهارات اإلدارة مد مظلة التعليم للبنات و تحسين جودة التعليم و: ذلك الهدف من خلل

 .والحوكمة المرتبطة بالعملية التعليمية على مستوى المدرسة في المجتمعات التي يتعاون معها المشروع
 

كمقاول  (RTI International)انترناشيونال  وتقع مسئولية تنفيذ المشروع على شركة آر تي آي
( World Education)هيئة التعليم العالمي : همرئيسي، ويعاونها في التنفيذ مجموعة من الشركاء و 

وشركة سي أي دي إنك   (Keys to Effective Learning) و شركة كيز تو إفكتيف ليرنينج
(CID, Inc.)  وشركة إنفونكس(Infonex) . 

 
اء واآلر.  وقد تم إنتاج هذا الدليل بمساندة الشعب األمريكى من خلل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

واألفكار المتضمنة في هذا المحتوى ال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو 
  .الحكومة األمريكية وإنما هى مسئولية المشروع
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 ة/دليل الُمدرب –النشط  التعلم واستراتيجيات الفصل إدارة
 

 

 

 :إعداد

 (GILO)مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات 

 ريسيرش تراينجل إنترناشيونال
 

 .2112يونيو : المسودة األولى

 .2101أكتوبر : المسودة الثانية

 .2100أغسطس : المسودة الثالثة

 .2100أكتوبر : الطبعة األولى
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 فهرس المحتويات
 

 م الموضوع الصفحة

 1 .فهرس المحتويات 5

 2 .شكر وتقدير 1

 3 .تقديم عن المشروع 7

 4 .محافظة 22تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى مدخل  2

 5 كيف نستخدم هذا الدليل؟ 2

 6 .مقدمة 01

 7 .الهدف العام ونواتج التعلم 00

 2 .أجندة تدريب التعلم النشط وادارة الفصل 02

 9 .االختبار البعدي/ االختبار القبلي 02

 11 .األدوات والمعينات التدريبية 01

05 

 :اليوم األول

 .تهيئة وتعارف وقواعد العمل -
 .مفهوم وأهمية إدارة الفصل -
 .مقارنة بين مفهومي إدارة الفصل وضبط الفصل -
 .الفصول الدراسية المفضلة لديك -
 .اشكال وصور عدم المساواة داخل الفصول الدراسية -
 .التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليف -
 .من الوسائل التعليميةعرض لنماذج منتجة  -
 (.نشاط ختامي)غلق اليوم األول  -

11 

22 

 :اليوم الثاني

 .مراجعة اليوم السابق -
 .ة/التعلم النشط المتمركز حول التلميذ -
 .استراتيجية العصف الذهني -
 .استراتيجية الحوار والمناقشة -
 .شارك -زاوج  -استراتيجية فكر  -
 (.نشاط ختامي)غلق اليوم الثاني  -

12 

15 

 :المرفقات

 .مراجعة قائمة التحقق الخاصة بإستراتيجيات العصف الذهني -
 .قائمة التحقق الخاصة بإ ستراتيجية الحوار والمناقشة -
 (.شارك -زاوج  –فكر )قائمة التحقق الخاصة بإستراتيجية   -

13 
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 شكر وتقدير
 

التربيةة والتعلةيم، ولكةل مةن سةاهم بسةخاء فةي يتقدم مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات بخالص الشكر والتقدير لوزارة 
، ات/كةادر المةديريات، وكةادر اإلدارات، والمةوجهين: كما يعبةر المشةروع عةن امتنانةل لكةل مةن. تطوير وإنتاج هذا الدليل

المدارس، والمدرسين والمدرسات ممةن شةاركوا  ات/ووحدات التدريب والتقويم المدرسي، ووحدات الدعم الفني، ومديري
، والةذين سةاهموا بشةكل 2100إلةى  2112في برنامج تنمية مهارات القراءة في الصفوف الدراسية األولى في الفترة بين 

 .فعال في مراجعة وتطوير األنشطة القائمة على المشاركة

 

 :سماؤهم من وزارة التربية والتعليم لدعمهم وتعاونهمويخص مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات السادة التالية أ

 .مساعد أول وزير التربية والتعليم –رضا أبو سريع . د. أ

 .مدير عام اإلدارة المركزية للتعليم األساسي –شاهيناز الدسوقي . أ

 . مستشار اللغة العربية –عبدالقادر محمد /أ

 .وسائل التعليميةمدير مركز تطوير المناهج ووال –صلح عرفة . د. أ

 .خبيرة اللغة العربية بالوزارة ومنسق الوزارة -هناء قاسم /أ

 .خبيرة اللغة العربية بالوزارة –نشوى مطر /أ

 .خبيرة اللغة العربية بالوزارة -فاطمة البنداري /أ

 .خبير اللغة العربية بالوزارة -محمد السيد . د

 .ر المناهجخبير اللغة العربية بمركز تطوي –جمعة محمد . د

 .خبير اللغة العربية بمركز تطوير المناهج -كمال عوض هللا . د

 

 شركة كيز تو إفكتيف ليرنينج: عن شكره لكل من( GILO)كما يعبر مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات 

(Keys to Effective Learning) وشركة كوميونيتي أند إندستلاير ديفالوبمينت ،(CID) إديوكيشن ، وهيئة ورلد(World 
Education) وشركة إنفونكس ،(Infonex)ات، وفريق المشروع للعمليات الميدانية /، وفريق المشروع للتنمية المهنية للمعلمين

 .لكل ما قدمل من دعم فني وإداري وتشجيع المشروع في أثناء إعداد وعقد التدريبات

 

خالص مشاعر االمتنان لخبرات ودعم وتعاون الةدكتورة سةيلفيا  (GILO)كما يكن مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات 
، والتي تقود فريق المشروع في تطوير المحتوى وتيسير الدورات التدريبية، (RTI)لينان ثومبسون، أخصائية القراءة في 

 .ومراجعة كافة مواد برنامج تنمية مهارات القراءة

 

فةي أداء عملهةم، نةذكر بةاألخص  ات/والمتفةانين ات/األشةخاص الموهةوبينإن هذا الدليل نتَّاج جهود ال يمكن حصرها مةن 
 .ات لمساهماتهم التي أثرت محتويات هذا الدليل/المعلمين

 مشروع جايلو 

 2100أكتوبر 
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 تقديم
األمريكية للتنميةة والتي تهدف إلى توفير التعليم االبتدائي للجميع، ركزت كل من الوكالة ( التعليم للجميع)من خلل اتفاقية 

بمصر، ووزارة التربية والتعليم المصرية على رفع مستوى مدخلت عملية التعليم بما في ذلك الفصول الدراسية  -الدولية
حيةث قةام كةلن مةن مشةروع تحسةين األداء التعليمةي للبنةات، ووزارة التربيةة والتعلةيم بةإجراء تقيةيم . والكتب ات/والمعلمين

ن ثلثةي أحيةث أظهةرت نتةائج التقيةيم . 1 -2ات المراحةل /صةفوف األولةى وذلةك للغةة العربيةة لطلبةةمهارات القراءة في ال
سةتطاعت ااحةدة فةي فقةرة نصةية بسةيطةم بينمةا مدرسةة، لةم يسةتطيعوا قةراءة كلمةة و 11ة من /طالب 2211العينة البالغة 

كلمة في الدقيقة، والذي يشكل المواصفات  51ات الصف الثالث تحقيق مؤشر الطلقة لمعدل الـ /بالمئة من طلب 5نسبة 
 .بالمئة 51الصف األول بنسبة  ات/بالقياسية لطل

 

، بتنفيةةذ سلسةةلة مةةن 2112قامةةت وزارة التربيةةة والتعلةةيم بالتعةةاون مةةع مشةةروع تحسةةين األداء التعليمةةي للبنةةات فةةي عةةام 
وقد (. بني سويف، والفيوم، والمنيا، وقنا)فظات المدارس في أربع محا ات/باألنشطة الرامية إلى تحسين القراءة بين طل

كانت الخطوة األولى في هذا التدخل  تتمثل في تكوين الوزارة لفريق عمل يتةللف مةن خبةراء فةي اللغةة العربيةة والمنةاهج 
ق حيث قام فريةق العمةل باسةتعراض العديةد مةن الوثةائ. لوضع خطة لتحسين القراءة في الصفوف األولى في اللغة العربية

بهةةدف تحديةةد الثغةةرات ومناقشةةة أفضةةل الممارسةةات لتعلةةيم القةةراءة للصةةفوف األولةةى، وقةةد قةةدمت الةةدكتورة سةةيلفيا لينةةان 
دولةة علةى  25ثومبسون، أخصائية القراءة، الطريقة الصوتية لتعليم القراءة في الصفوف األولى، والتي تم اسةتعمالها فةي 

 .مستوى العالم

 

فةي وضةع وتطةوير أدلةة تعلةيم القةراءة فةي الصةفوف األولةىم ليةتم اسةتخدامها فةي التةدريب فةي وقد تمثلت الخطةوة الثانيةة 
معلًمةا ومعلمةًة ومعلًمةا أول ومعلمةًة أولةى وموجًهةا وموجهةًة  2111المدارس المختارة في المحافظةات األربةع، وقةد تلقةى 

 .فية التدريس باستخدام الطريقة الصوتيةتدريبات في مهارات القراءة الخمسة األساسية مع التركيز بوجل خاص على كي

 

بعمةل تقيةيم ثةانم لمهةارات  2100قامت وزارة التربية والتعليم ومشةروع تحسةين األداء التعليمةي للبنةات فةي عةام  :النتائج
القراءة في الصفوف األولى إلطلع صةانعي السياسةات، وواضةعي المنةاهج، وشةركاء التطةوير، والممارسةين حةول تةلثير 

وقةد بينةت . ات/، لذا تم تصميم التقييم ليقيس مدى التغيير في أداء قراءة التلميةذ2112لت التي تم تنفيذها منذ عام المداخ
في المدراس غير المشاركة، وذلك فةي  ات/في المدارس المشاركة في البرنامج أنهم تفوقوا على التلميذ ات/نتائج التلميذ

ة، وقةةراءة الكلمةةات، وطلقةةة القةةراءة الشةةفهية حيةةث ارتفعةةت متوسةةطات درجةةات ثلثةةة معةةايير هةةي قةةراءة المقةةاطع اللفظيةة
في قراءة المقاطع اللفظيةة : في كًل من المدارس المشاركة وغير المشاركة في كل معيار من المعايير كما يلي ات/التلميذ

غيةةر  ات/بت الطةةلبينمةةا ارتفةةع متوسةةط درجةةا 22717إلةةى  2772المشةةاركين مةةن  ات/بارتفةةع متوسةةط درجةةات الطةةل
المشةاركين مةن  ات/بالطةلأمةا فةي قةراءة الكلمةات فقةد ارتفةع متوسةط درجةات . فقةط 01701إلةى  2755المشاركين من 

وقةةةد حقةةةق . 7715إلةةةى  5755فقةةةط مةةةن  072بواقةةةع  ات/فةةةي حةةةين كةةةان ارتفةةةاع غيةةةر المشةةةاركين 0575إلةةةى  7725
فةي حةين كةان ارتفةاع متوسةط درجةات غيةر  20701إلةى  00712ارتفاعاً في طلقة القراءة الشةفهية مةن  ات/المشاركون
 021قد حققةوا زيةادة مقةدارها  ات/هذه األرقام تعني أن المشاركين. فقط 01722إلى  2720محصوراً من  ات/المشاركين

 .بالمئة في طلقة القراءة الشفهية 22بالمئة في قراءة الكلمات،  000بالمئة في قراءة المقاطع اللفظية، و

 

، قرر الدكتور رضا أبةو سةريع أن يكةون اسةتخدام طريقةة تعلةيم القةراءة للصةفوف األولةى إلزاميةاً 2100أكتوبر عام  وفي
يجب أن يتعلم كل طفل مصري القراءة والكتابة كما ينبغي على كةل : "لكافة مدرسي ومدرسات الصف األول، حيث أعلن

بينما صرح السيد عبةدالقادر محمةد، مستشةار ".  للصفوف األولىمعلم ومعلمة للصف األول أن يتعلم طريقة تعليم القراءة 
هذا العام هو عام اللغةة العربيةة للصةف األول االبتةدائي، وهةذا تكليةف ال تشةريف، وسةيتم اسةتخدام طريقةة : "اللغة العربية

وبنةاًء ". كتابةة بالتشةكيلتعليم القراءة للصفوف األولى بةدًءا مةن الصةف األول االبتةدائيم ليةتعلم جميةع األطفةال القةراءة وال
 .2100أكتوبر  21محافظة اعتباًرا من  22عليل فسيتم البدء بالتدريب في 

 

 

 مشروع جايلو

 2100أكتوبر 
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 كادر المديرية واإلدارة

ات/الموجهون  

مدراء المدارس، وحدات التدريب 
 والتقويم المدرسي، وحدات الدعم الفني

المعلمات/المعلمون  

 لجنة التخطيط

 محافظة 23مدخل تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى فى 

 
 :هامة مصطلحات

 على مهارات  ات/تدريب المعلمين :ات/تدريب المدربين
 . التدريب

 تشتمل  :برنامج تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى
عليها على  ات/مكونات القراءة التى يتم تدريب المعلمين

 والطلقة، ،ي، والوعي الصوتاألصوات: المكونات التالية
 . والحصيلة اللغوية، والفهم القرائي

 الفصل مهارات إدارة : ويشتمل على :تدريب التعلم النشط
، الفصول الصديقة ة/المتمركز حول الدارس

ات التعلم النشط، ، واستراتيجيللتلميذ والتلميذات
 . ومصادر التعلم

 ويتم تدريب  :الفعال يالتوجيه واإلرشاد التربو
هذا  يف ات/التربويين ات/والمرشدين ات/الموجهين

التدريب على استراتيجيات التوجيل واإلرشاد 
ستخدمين فى الفصول التى يطبق الفعال الم يالتربو

 . فيها برنامج تنمية مهارات القراءة

 على كيفية ربط برنامج تنمية مهارات القراءة بالمكتبة  ات/ويتدرب فيل المشاركون :تدريب استخدام المكتبة
 . المدرسية

 نات/األوائل والمتميزي ات/تدريب المعلمين  

 

 : النموذج المقترح فى التدريب
 :طلجنة التخطي .0

 .(0)ي مدير التعليم االبتدائ – (0) موجل عام اللغة العربية –( 0)وكيل الوزارة  :ات/المشاركون -
 .وضع الخطط التدريبية، ومناقشة األمور اإلدارية والمالية والتنظيمية :الغرض من هذه اللجنة -
 . يوم واحد للعرض، ويوم آخر للمتابعة -

 
  :لفريق المديرية واإلدارةمدخل تدريب برنامج تنمية مهارات القراءة  .2

 . العموم للغة العربية ات/ا، وموجهويالتعليم االبتدائ ات/مديرو :ات/المشاركون -
 الالفعَّ  لالتوجي –التعلم النشط  – برنامج تنمية مهارات القراءة)تدريبية للتدريب على ( 01)أيام  ةعشر -

 .(ات/تدريب المدربين –استخدام المكتبة  – يواإلرشاد التربو

 
 : على برنامج تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى ات/مدخل تدريب المعلمين .3

 . مدرسو الصف األول :ات/المشاركون -
استخدام  – ياإلرشاد التربو –التعلم النشط  – برنامج تنمية مهارات القراءة)للتدريب على ( 2)ثمانية أيام  -

 .(المكتبة

 
 : ات/مدخل تدريب الموجهين .4

  .موجهو اللغة العربية : ات/المشاركون -

 (.ياإلرشاد التربووال التوجيل الفعَّ  –برنامج تنمية مهارات القراءة ) للتدريب علىتدريبية ( 5)خمسة أيام  -

 

 : وحدات التدريب ات/ومسئولي ات/تدريب المديرين .5
  .يحدات الدعم الفنوو وحدات التدريب االمديرون والنظار ومسئولو :ات/المشاركون -

 – ياإلرشاد التربووال التوجيل الفعَّ  –التعلم النشط  – برنامج تنمية مهارات القراءة)للتدريب على ( 2)ن ايوم -
 (.استخدام المكتبة
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 كيف نستخدم الدليل؟ 
ويقصد بل  –طريقة النموذج الموجي  مهارات القراءة للصفوف األولى والصف األول االبتدائييستخدم برنامج تحسين 

تدريب مجموعة من الكوادر فى بداية الموضوع ثم تقوم هذه المجموعة بتدريب المجموعات األخرى فى المستويات 
ات، /تدريب كوادر المدربين: خدم في تدريب ثلثة مستويات متباينة وهيتليسالنموذج م تطوير هذا تاألدنى، ولهذا السبب 

 .ات/ات، ثم بعد ذلك تدريب المعلمين/نوتدريب المدربي

 

وسيكون دور هؤالء . الذين سيقودون هذه الورش التدريبية المتعددة ات/ومن األهمية بمكان فهم دور الميسرين
األشخاص الذين سيساعدون  هم ات/والميسرون. اإلرشاد أكثر من تقديم األنشطة والتدريب عليها ات/الميسرين
تلك مهارات الموضوعات على تحصيل المعارف والمعلومات الجديدة المرتبطة بالتدريب وتمكينهم من ام ات/نيالمشارك
 .التدريبية

 

وكيف  ية إلى معرفة قضية النوع االجتماعفى أثناء إدارتهم للورش التدريبي ات/والمعلمون ات/ويحتاج الميسرون
أثناء تنفيذ األنشطة إعطائهم فرًصا متساوية أثناء عملية التعلم و يكافة المشاركين ذكوًرا وإناًثا فمع  يتعاملن/يتعاملون
 .التدريبية

 

 : ورش عمل تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى

 . ات/المدربينتدريب و، وإدارة الصفالتعلم النشط و، مقدمة عن تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى(: 1)الورشة 

بكيفية تدريس مهارات  ات/هذه الورشة يتم تعريف المشاركين في: للصفوف األولىمقدمة عن تنمية مهارات القراءة 
، وذلك لتحديد أثر 2100و 2112الصفوف األولى لعام أداة تقييم القراءة فى نتائج استخدام ب، ات/القراءة للمبتدئين

، وهذا يوضح أيًضا ات/التلميذاستخدام البرنامج المقترح فى تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى على تحسن أداء 
فاعلية استخدام النموذج التدريبى المقترح الذى يبدأ بتدريب كوادر المديرية ثم تدريب هذه الكوادر التى تلقت التدريب 

 . الذين سيدرسون بالطريقة الصوتية فى فصولهم ات/للمعلمين

 

استراتيجيات التعلم النشط المستخدمة لتدريس بات في هذه الورشة /يتم تعريف المشاركين :لتعلم النشط وإدارة الفصلا
مهارات القراءة للصفوف األولى، ومجموعة من الدروس المعدة لتدريس الحروف األبجدية باستخدام هذه االستراتيجيات، 

 .بحيث تكون المادة التدريبية مشتملة على هذه الدروس

 

  .تنمية مهارات القراءة للصفوف األولى برنامج :(2)الورشة 

والطلقة،  ، واألصوات،يالصوت يالوع: يعلى النحو التال يهذه الورشة تشتمل على خمسة مكونات أساسية وه
على كيفية استخدام روتين تنفيذ وممارسة  ات/المشاركون يتدربوفى هذه الورشة . يوالحصيلة اللغوية، والفهم القرائ

، حرًفا 22 ـحرًفا، والكتاب القلب لل 22لتدريس  ة/دليل المعلم ات/المشاركون تسلموسي. المهارات القرائية األساسية
 . درًسا لكيفية تدريس الحروف األبجدية، وكتاب التلوين 22نة مسجل عليها اأسطوو

 

  .استخدام المكتبةوال الفع  اإلرشاد و التوجيه (:3)الورشة 

بمجموعة من االستراتيجيات الفاعلة لكيفية متابعة تنفيذ برنامج تنمية  ات/ورشة الموجهينهذه التمد  :الاإلرشاد الفع  
 . مهارات القراءة

 

 .للطريقة الصوتية ات/آليات لدعم وتحسين ممارسة المعلمين ات/تقدم للمعلمين :ياإلرشاد التربو

 

تهدف هذه الورشة إلى ربط عملية القراءة الحرة بالمكتبة وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى  :المكتبةاستخدام 
وذلك سيساعد . بمجموعة من األنشطة القائمة على التعلم النشط ات/، فهذه الورشة تمد المشاركينات/التلميذ

على التفكير فى أنشطة متنوعة تحسن من استخدامهم للمكتبة وذلك سيؤدي بالتالي إلى تحسين مهارات  ات/المشاركين
 .ات/القراءة عند التلميذ
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ا وتلعب الخصائص المعرفية واالنفعالية التي يتميز بها دورً . عنصراً أساسياً ومهماً في العملية التعليمية ة/ُيعتبر المعلّم
بارزاً في فاعلية هذه العملية باعتبارها ُتشكل أحد المدخلت التربوية المهمة التي تؤثر بشكلم أو بآخر في الناتج التحصيلي 

 . على كل المستويات المختلفة من معرفية ونفسية وأدائية وانفعالية وعاطفية
 

هذه مثل إدارتل للفصل عنصراً مهماً لتحقيق تُ فالمحور األساسي في مدى فاعلية عملية التدريس،  ة/المعلّم ولما كان

، وذلك من خلل تهيئة الظروف واستغلل اإلمكانات ات/وبالتالي تحقيق عمليتي التعليم والتعلّم لدى التلميذ. فاعليةال

 .المادية المتاحة لتحقيق تعلّم جيد
 

الذي ُيكرس جهوده في سبيل  ة/اقتدار، وهو المعلّمالقادر على أداء دوره بكل فاعلية و ة/الناجح هو ذلك المعلّم ة/والمعلّم
 . الدراسي الفصلإتاحة فرص تعليمية أكثر ملئمة لمتعلّميل من خلل أنشطتل وفاعليتل داخل وخارج 

 
في التعامل مع  ها/وأسلوبل ة/وُتعد إدارة الفصل فناً وعلماً، فمن الناحية الفنية تعتمد هذه اإلدارة على شخصية المعلّم

 . كما تعد إدارة الفصل علماً بذاتل وبقوانينل وإجراءاتل. داخل الفصل وخارجل ات/علّمينالمت
 

وقد تم هذا . ة على استخدام استراتيجيات التعلم النشط وإدارة الصف/وُيقدم هذا الدليل أنشطة تدريبية تساعد المعلم
المنيا  –بني سويف  –االستعانة بالخبرات العملية داخل الفصول للمدارس التي يدعمها المشروع في محافظات الفيوم 

.وقنا

 المقـدمة
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العامالعامالهدف الهدف    

  نواتج التعلمنواتج التعلم

 .من خلل إدارة متميزة للفصل ات/ة من استخدام استراتيجيات التعلم النشط بفاعلية في تعلم التلميذ/تمكين الُمتدرب

 :من المشاركات/بنهاية ورشة العمل، سيتمكن المشاركون
 

 ساب مهارة وضع القواعد الصفيةتإك . 

 ة/المتمركزة حول التلميذالفصل  التعرف على مفهوم وأهمية إدارة.  

 ضبط الفصلوالفصل  المقارنة بين مفهوم إدارة.  

 الفصلة في إدارة /ة والتلميذ/المقارنة  بين دور كل من المعلّم. 

  عدم المساواة التي يمكن أن توجد في الفصول الدراسية مظاهرالتعرف على. 

 التلميذات/وصف الفصل الصديق للتلميذ. 

 داخل الفصول الدراسية ات/والتلميذ ات/تحديد التحديات التي تواجل كل من المعلمين . 

 الفصول الدراسيةداخل ات /التلميذ تنفيذ ممارسات لضمان وتشجيع المساواة ومشاركة جميع. 

 التلميذات/التعرف على مفهوم وفوائد التعلّم النشط المتمركز حول التلميذ. 

 التلميذات/في التعلّم النشط المتمركز حول التلميذ ات/والتلميذ ة/تحديد دور المعلم. 

 المقارنة بين بيئة التعلم النشط والتعليم التقليدي . 

 المتمركز حول ( الحوار والمناقشةو شارك، –زاوج  -العصف الذهني،  فكر)التعلّم النشط  اتتطبيق استراتيجي
 .التلميذات على دروس يدرسونها في المناهج الدراسية/التـلميذ

  ّالتلميذات/ م التلميذتقدير أهمية دور مصادر التعلم في دعم وتعزيز تعل. 

 التكاليفبعض النماذج المنتجة من الوسائل التعليمية المنخفضة  إنتاج. 
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 األجندة لتقديم تدريب التعلم النشط وادارة الفصل لمدة يومين 

 

 

 

  

 اليوم األول

 مالحظات مدة النشاط الموضوع األنشطة الجلسة

 األولي

 (0)نشاط  
وتلثيرهما اإليجابي  –قواعد العمل  –التعارف 

 داخل الفصل ات/على التلميذ
  ق 11

  ق 11 مفهوم وأهمية ادارة الفصل (2)نشاط  

  ق 21 ادارة الفصل وضبط الفصل مقارنة بين مفهوم (2)نشاط  

 الثانية

 (1)نشاط  
الفصول )الفصول الدراسية المفضلة لديك 

 (الصديقة
  ق51

 (5)نشاط  
أشكال وصور عدم المساواة داخل الفصول 

 (الفريق األخضر)الدراسية 
  ق 11

 الثالثة

 (1)نشاط  
 التعلم باستخدام موارد تعليمية منخفضة التكاليف

 
  ق 11

 (7)نشاط  
إنتاج لبعض الوسائل التعليمية التي يمكن انتاجها 

 وكيفية استخدامها –من خامات البيئة 
  ق 51

  ق 01 ختام (2)نشاط  

 اليوم الثاني

 مالحظات مدة النشاط الموضوع األنشطة الجلسة

 األولي
  ق 21 مراجعة اليوم األول (0)نشاط  

  ق 15 ة/التعلم النشط المتمركز حول التلميذ (2)نشاط  

 الثانية
  ق 21 استراتيجية العصف الذهني (2)نشاط  

  ق 21 وار والمناقشةحاستراتيجية ال (1)نشاط  

 الثالثة
  ق 75 شارك -زاوج  –استراتيجية فكر  (5)نشاط  

  ق 21 ختام (1)نشاط  
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  االختبار البعدياالختبار البعدي  //االختبار القبلياالختبار القبلي

 

 :ي ما تعرفل عن/اذكر .0
 .مفهوم إدارة الفصل .أ 

 

 

 .أهمية إدارة الفصل .ب 

 

   

 بين إدارة الفصل وضبط الفصل؟ ي/قارن .2
 
 
 
 
 
   

 ة المصادر التعليمية في تعليم التلميذ والتلميذات؟/ماذا يحدث لو استخدم المعلم .2
 
 
 
 
 

 
 ة؟/حول التلميذماذا يقصد بالتعلم المتمركز  .1

 
 
 
 
 

 
 ما استراتيجيات التعلم النشط؟ .5
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 ة/مالحظات المدرب 

 األدوات والمعينات التدريبية

 
 -:أدوات مستخدمة .1

 أقلم ملونة/ ورق قلب. 

  بطاقات ملونة/كروت. 

 ملحظ 2لملحظة وقلمين حبر لعدد أوراق ل. 

  ما يكفي من الحلوى والملصقات، )حقيبة بها قطع حلوى صغيرة وملصقات
 (. بواقع قطعة واحدة على األقل لكل مشارك

 ملصقات خضراء كبيرة تكفي لنصف عدد أعضاء المجموعة             . 

 مادة الصقة. 

  نماذج متنوعة من الوسائل التعليمية المنتجة من خامات البيئة ومواد
 .منخفضة التكاليف

 
 -:أفالم تعليمية .2

  ( .العصف الذهني)فيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية 

   (.شارك -زاوج  -فكر )فيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية 

  (.الحوار والمناقشة)فيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية 
 

 -:أوراق عمل .3

 (.ة/نسخة لكل مشارك)ستراتيجية العصف الذهني اقائمة مرجعية خاصة ب 

  نسخة لكل )شارك  –زاوج  -فكر ستراتيجية ابقائمة مرجعية خاصة
 (.ة/مشارك

  (.ة/نسخة لكل مشارك)الحوار والمناقشة ستراتيجية ابقائمة مرجعية خاصة 

  01:  0أوراق عمل من. 
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 اليوم األول
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 دقيقة 61  :زمن النشاط

 
  :نواتج التعلم  

 :قادراً على أن ة/بنهاية النشاط يكون المشارك

 يتعرف على بعضهم البعض. 

 يتعرف شروط وضع القواعد الصفية. 

 إدارة الفصول عالية الكثافةفي  يستنتج أهمية وضع القواعد الصفية. 
 

 األدوات والمعينات التدريبية 

 ورق قلب. 

 أقلم ملونة.  
  

 :األسلوب التدريبي المستخدم

 أسلوب الحوار والمناقشة أثناء التعارف.  

 العصف الذهني في التوقعات.  

 لعب األدوار في قواعد العمل وآثارها اإليجابية.  
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط

ويتحدث عن خلفيتل المهنية وعلقتها  ات/ة نفسل للمشاركين/يقدم المدرب .0
 أعضاء فريق التدريب تقديم زميلتل/بموضوع التدريب ويطلب من زملئل

 . أنفسهم

 
سواًء بالعد أو بلية )إلى مجموعات عمل صغيرة  ات/المشاركين ة/يقسم المدرب .2

بحيث ال يزيد ( الخ ---طريقة أخرى كاأللوان المفضلة، أو الهوايات المشتركة 
 :ويطلب من كل مجموعة ما يلى ات/مشاركين 1فراد المجموعة عن عدد أ

 (ملحظة تغيير األدوار كل يوم)ة /ة، وميقاتي/ة، ومسّجل/ميسر اختيار. 

  للمجموعة( رمز)اختيار اسم وشعار.  

 سواء بالرسم أو  ات/االتفاق على طريقة لتقديم مجموعتهم أمام  المشاركين
بالتمثيل أو بلى طريقة أخرى يرغبون استخدامها في تقديم أنفسهم بحيث ال 

 . دقائق 3تزيد مدة التقديم عن 

 إطار موضوعات الورشة في )الورشة في  تحديد توَقـَع واحد يتمنـَون تحققل
 .(طريقة إدارة الورشةفي  أو برنامج الورشة أو

 
ويقوم  المجموعات واألشياء التى يتمنونهاة عروض تعريف /يتلقـى المدرب .2

 .بتدوينها على لوحة قلبة

 
 .ة بتقديم أهداف التدريب/يقوم المدرب .1

 
التوقعات سيتم تحقيقها من خلل من ة قائمة التوقعات ويحدد معهم أي /يناقش المدرب .5

ا داخل الفصول من هذه برنامج الورشة، ثم يتفق معهم على ما يمكن تنفيذه عمليً 

التوقعات، دون اإلخلل بلهداف ووقت البرنامج وذلك لزيادة مستوى حافزهم على 

  . المشاركة ولتقليل احتماالت المقاومة أو الرفض من جانبهم

 ة/مالحظات المدرب 

 1الجلسة  -1يوم ال
 

 قواعد العمل/ تعارف / تهيئة : 1النشاط 
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 -:أن ات/ة للمشاركين/يوضح المدرب

 في وضع قواعد العمل  ات/تلميذللة /مشاركة المعلم
 .بهذه القواعد همداخل الفصل يضمن التزام

  القواعد الصفية ُتعد من أحد أهم المداخل التى
 الفصول عالية الكثافة ة على إدارة/تساعد المعلم

 أو منخفضة الكثافة ولكنها ليست المدخل الوحيد . 

  القواعد الصفية يتم تقييمها كل فترة وإعادة
 .صياغتها في ضوء ما يستجد

  التنويل على النوع االجتماعي في صياغة القواعد
 .ضروري

 

 ة/مالحظات المدرب 

 

 ة/أن يتصور كل واحد منهم أنل المدرب ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب .1
المسئول عن تقديم هذا التدريب ويذكر أهم قاعدة عمل سوف يطلبها من 

لتساعد في تنظيم العمل داخل الورشة طوال مدة التدريب و تضمن  ات/المتدربين
 . نجاح سير العمل داخل القاعة التدريبية

 

 . ة جميع قواعد العمل المقترحة ثم يقرأها عليهم/يسجل المدرب .7

 

 .على قائمة تلخص أهم قواعد العمل ات/ركينة مع المشا/يتفق المدرب .2

 

ة بتوضيح أن هذه القواعد لم ُتفرض عليهم وإنما هي من اقتراحاتهم /يقوم المدرب .2
يق هذه القواعد سوف تضمن نجاح سير التدريب وبالتالي وقناعتهم وأن تطب

 .نضمن أنهم سوف يلتزمون بهذه القواعد ويجتهدوا في تطبيقها والدفاع عنها

 

أنهم  ات/المشاركينعلى  مع التنبيل ة شروط وضع القواعد الصفية/يناقش المدرب .01
 .سوف يقومون بتقييم جودة القواعد التي وضعوها

 

 .ات/العمل في مكان واضح لكل المشاركين ة قواعد/يعلق المدرب .00
  

حتى يشعروا بالمسئولية تجاه  ات/ة المسئوليات على المشاركين/يوزع المدرب .02
: لتزام بقواعد العمل التى اتفقوا عليها مثلرة الورشة ويكونوا مسئولين عن االإدا

مجموعة لحفظ  –كتابة ملخص اليوم  –المنشطة/المنشط –الميقاتية /الميقاتي
 . الخ ---- -دوات والخامات المستخدمة األ

 

ة البرنامج /يعرض المدرب .02
الزمني للورشة، ويترك فرصة 

للتعليق على  ات/للمشاركين
الجدول الزمنى ربما يكون لهم 

: مكانك تلبيتها مثلإفي  اقتراحات
مطابقة وقت الراحة مع موعد 

 .الصلة
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  -:الفصلمفهوم إدارة 

ة بمساعدة /يتخذها المعلملتي اءات اإلجرمجموعة من ا
الوقت واالمكانات المتاحة من  ، باالستفادة ات/التلميذ

داخل وخارج الفصل لتوفير الظروف الملئمة لحدوث 
  .تعلم

 ة/مالحظات المدرب 

 1الجلسة  -1يوم ال
 

 مفهوم وأهمية ادارة الفصل: 2النشاط 

 

 دقيقة 41: زمن النشاط
 
 :نواتج التعلم  

  :أنعلى  قادراً  ة/بنهاية النشاط يكون المشارك

  الفصليضع  مفهوم دقيق إلدارة. 

  الفصليحدد أهمية إدارة. 

  التلميذة/التلميذيربط  بين إدارة الفصل والتعلم النشط المتمركز حول. 
 

  :المعينات والمواد المستخدمة

 ورق قلب.  

 أقلم ملونة. 
 

 :األسلوب التدريبي المستخدم

  شارك لتحديد مفهوم دقيق إلدارة الفصل  –زاوج  –فكر 
  وعلقتها بنجاح عملية التعليم والتعلم الفصلدارة إمناقشة وحوار لتحديد فائدة. 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط 

 .(أفراد 1  – 1)صغيرة زوجية مجموعات إلى  ات/ة المشاركين/يقسم المدرب .0
 

 ويطلب منهم أن يفكر كل واحد منهم ات/المشاركينعلى  ة سؤال/يطرح المدرب .2
 .حده ويدون إجابتلعلى 

اكتب من خلل خبرتك المهنية مفهوم دقيق إلدارة الفصل؟ وحدد  :السؤال هو
 .دقيقتان –لهم الزمن 

 

على  أن يعرض كل منهم إجابتل ات/ة من المشاركين/المدربيطلب  .2
دارة إالمجاور لل ويتناقشا معا إلنتاج تعريف مشترك لمفهوم  زميلتل/زميلل

 .الفصل ثم يقومان بتسجيلل وذلك خلل ثلث دقائق

 

دارة الفصل بعد كل مجموعة أن تخرج بمفهوم واحد إلة من /يطلب المدرب .1
 .لث دقائقمناقشتهم معا وذلك خلل ث

 

للجميع بحيث   -ورق قلب على  المدونة –جابتها إتقوم كل مجموعة بعرض  .5
 .اليزيد العرض عن ثلث دقائق

 

ة بوضع خط تحت /يقوم المدرب –بلون مختلف  –ستخدام القلم الماركر اب .1
 .العبارات البارزة في كل تعريف والموضحة فعل لمفهوم ادارة الفصل

 

ة /يعرض المدرب .7
 مفهوم وأهمية

 .الفصلادارة 
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- :الفصلأهمية ادارة 

 جرائيةاإلفر مناخ ملئم لتحقيق األهداف تو. 

 تهيئة المناخ المناسب الحداث تعلم فعال. 

 تنظيم وترتيب الفصل. 

  الفصلدارة إتستند فعالية وكفاءة التدريس على. 

 ات/ضبط سلوك المتعلمين . 

 مراعاة تنظيم األنشطة التعليمية، ومستوى الضوضاء داخل الفصل. 

 التعليم والتعلم يمهمة جداً لنجاح عمليتالفصل  أكد على أن إدارة. 

  في الحوارللمشاركة قم بتشجيع الجميع. 

 المشاركات لعرض أفكارهم وآرائهم/للمشاركين اعط الحرية. 

 أن النقد يكون للفكرة وليس للشخص ات/أكد على المشاركين.  

 على  – مخاطئة وإنما تقول له ملن فكرتهب ات/ينال تذكر للمشارك
 ......(ممكن أيضا أن نقول )  –سبيل المثال 

  التي  ة من استخدام االستراتيجية/نتهاء المدربامن الممكن بعد
 –أو الحوار والمناقشة –مثل فكر زاوج شارك)يتبعها في النشاط 

اسم االستراتيجية التي استخدمها  ات/أن يذكر للمشاركين( أو غيرها
والخطوات التي اتبعها وذلك لتلهيلهم الستخدام واستيعاب تلك 

 .االستراتيجيات في اليوم التدريبي الثاني

 م مناقشتل أوطرح سؤال ت حاول بعد نهاية كل نشاط أن تراجع ما
تحقق الهدف  ىوبالتالي مد ات/استيعاب المشاركين ىيوضح لك مد

 .من النشاط

 

 ة/مالحظات المدرب 

 
 : ة بطرح السؤال التالي/يقوم المدرب .2

 هل هناك علقة بين إدارة: من خلل المفهوم والفوائد التي عرضت :السؤال هو
 ونجاح عملية التعليم والتعلم؟ الفصل 
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 ة/مالحظات المدرب 

 1الجلسة  -1يوم ال
 

 مقارنة بين مفهومي إدارة الفصل وضبط الفصل: 3النشاط 

- :المشاركين كاآلتي جاباتإقد تكون بعض 

 -دارة الفصل إفي 

   تهيئة جواً تعليمياً جيداً وخبرات تعليميـة منظمة 

 الفصل داخل غرفة ة/وموجل ة/ميسر. 

 -في ضبط الفصل 

 الفصل يعتمد على قوة شخصيتل في ضبط. 

 الفصل يعتمد على أساليب العقابية في ضبط.  

 النفسةةية واالجتماعيةةةة وأحةةوالهم ات /التلميةةذ عةةدم اهتمامةةل بحاجةةات
 .لعقليةوقدراتهم ا

 
 دقيقة 21   :زمن النشاط

 
 :نواتج التعلم  

 :أنعلى  قادراً  ة/بنهاية النشاط يكون المشارك

  وإدارة الفصل بمشاركة ( السيطرة على الفصل)يقارن بين إدارة الفصل األحادية
 .ة/التلميذ

 يستنتج أهمية ادارة الفصل المشتركة. 
 

 : األدوات والمعينات التدريبية 

 بطاقات ملونة/كروت. 
 

 : المستخدماألسلوب التدريبي 

 عصف ذهني باستخدام الكروت الملونة. 

 عرض. 

 حوار ومناقشة. 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط

بطاقة )ا ا واحدً و أحد حوائط قاعة التدريب كارتً ة على لوحة قلبة أ/يعلق المدرب .0
 ة/إدارة أحادية من قبل المعلم)التحكم في الفصل /ضبطعليل ا مكتوبً ( واحدة
 .(فقط

 

ثم علق على لوحة قلبة أخرى أو حائط أخر من حوائط القاعة كرتا ًواحداً  .2
 ة/إدارة مشتركة بين المعلم)إدارة الفصلمكتوباً عليل ( بطاقة واحدة)

 .(ة/والتلميذ

 

مها الستخدا ملونة  كافية( بطاقات)كروت . ات/ة على المشركين/يوزع المدرب  .2
 :يفي الكتابة ويطلب منهم ما يل

 الكروت الملونة كل مشارك اثنين من أن يستخدم . 

 مفهومل عن كل من ضبط الفصل وادارة الفصل ة/يكتب كل مشارك. 

 وتكتب بقلم ( بطاقة)كتابة عبارة واحدة على كل كارت على  ة/يؤكد المدرب
 .ذو خط كبير وواضح

 المفهومين ىن بلصق الكارت على الحائط تحت إحدويقوم المشارك. 
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 ة/مالحظات المدرب 

بصوت ( البطاقات) أن يقرأ الكروت ات/ة من أحد المشاركين/يطلب المدرب .1
 .مسموع

 
( البطاقات) أماكن الكروتفي  إعادة النظر ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب .5

 :يواسلل السؤال التال
، فما إذا كانت اإلجابة بنعمو ليس في مكانل؟( بطاقة)هل هناك كارت  :السؤال هو

 هو العنوان الصحيح الذى يجب أن يوضع تحتل؟ 
 

 :األسئلة التالية ات/المشاركينعلى  ة/يطرح المدرب .1
أي األساليب ترون أنني استخدمتها في القاعة التدريبية هل ادارة  :السؤال هو

 احادية أم ادارة مشتركة؟
 أيهما تفضلوا في ادارة الفصل الدراسي؟   :السؤال هو
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 ة/مالحظات المدرب 

 2الجلسة  -1يوم ال
 

 الفصول الدراسية المفضلة لديك: 4النشاط 

ة واحد داخل القاعة التدريبية يمكنه االستعانة بأحد /في حالة وجود مدرب
لكتابة االجابات على ورق القالب وذلك يضفي على القاعة  ات/المشاركين

 .احساس بالمسئولية تجاه التدريب ات/المشاركينروح التعاون كما يعطي 

 

 .دقيقة 51 :زمن النشاط
 
 :نواتج التعلم  

 :أنعلى  قادرا ة/المشارك يكونبنهاية النشاط 

 ات/الدراسية الصديقة التلميذصف الفصول ي. 

 ات/يستنتج العوامل التي توفر بيئة تعليمية صديقة للتلميذ. 
 

 :األدوات والمعينات التدريبية

  لوحات ورقية(Flip Charts). 

 أقلم ألوان كبيرة. 
 

 :األسلوب التدريبي المستخدم

 العصف الذهني في وصف خصائص الفصل الدراسي الُمفضل لديهم . 

  ة في توفير هذه الفصول اإليجابية/والمناقشة في مدي مساهمة المعلمالحوار. 

  يجابية إالعمل في مجموعات صغيرة لتحديد التحديات التي تحول دون خلق بيئة
 .للفصول الدراسية

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط

للتفكير ملياً في الفصل الدراسي  ات/دقيقتين أمام المشاركينة /يتيح المدرب .0
 .المفضل لدى كل منهم، والذي سبق لهم االلتحاق بل أثناء طفولتهم

 
لى وصف خصائص الفصل الدراسي ع ات/ة بعض المشاركين/يشجع المدرب .2

على التجاوب مع هذا السؤال  ات/الُمفضل  لديهم، كما يتم تشجيع المشاركين
ة، والمادة الدراسية، وسبب تفضيلهم لهذا /الدراسي، واسم المعلمالفصل  تحديدو

الفصل  لقد كنت وقتها في" سبيل المثال  الفصل الدراسي بعينل دون غيره فعلى
ولقد كانت المادة . ……ة /معلمتي األستاذ/الدراسي الرابع وكان اسم معلمي

ح ولمزيد من التوضيح يمكن أيضاً طر....." ……الُمفضلة لدَي هي مادة 
  :ية على المشاركيناألسئلة التال

 ما الفصل الدراسي الُمفضل لديك؟ 

   ما خصائص البيئة التي سادت في ذلك الفصل الدراسي؟ 

 ة داخل الفصل؟/ما السلوكيات والتصرفات التي أبداها أو اتبعها المعلم 

 في مواقف مختلفة؟ ات/ة معك، ومع غيرك من التلميذ/كيف تعامل المعلم 

  اخل الفصل الدراسي؟ د وزميلتك زملئكما هو شعورك أنت و 
 
ة بتسجيل /، يقوم المدرببوصف واستعراض هذه النقاطبينما يبادر المشاركون  .2

ما يستعرضل المشاركون على لوحات ورقية كبيرة، وصياغتها باعتبارها 
  .خصائص تمَيز الفصل الدراسي الصديق للتلميذ والتلميذات
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ة بتقديم مثال /يجب أن يبادر المدرب ات/في حال عدم تجاوب المشاركين

 .الشخصية للتعليق على الفصل الدراسي الُمفضل لديه هخبراتمن محدد 

 ة/مالحظات المدرب 

لتوضيح كيفية مساهمة كل منهم  ات/يجب إتاحة الفرصة الكافية للمشاركين

 .في توفير وتعزيز خبرات إيجابية داخل الفصول الدراسية

لتوضيح ما التحديات التي تواجه  ات/الكافية للمشاركينيجب إتاحة الفرصة 

 "داخل الفصل الدراسي؟ على مستوى المدرسة؟ ات/المعلمين

 مميزة للفصول الدراسيةلخصائص وفيما يلي استعراض لبعض األمثلة 

 :التلميذات/الصديقة للتالميذ

 التعلم متعة.  

 بيئة التعلم آمنة  تبعث على االحترام . 

 فصول داعمة لعملية التعلم . 

 التلميذات/المعلمة الفرص والوقت  والجهد  لضمان نجاح التلميذ/توفير المعلم. 

 تقدير واحترام التنوع . 

 توفير موارد التعلم اللزمة. 

 
على استعراض خصائص الفصل  ات/ة في تشجيع المشاركين/يستمر المدرب .1

رض ألكبر نتهاء من إعداد قائمة طويلة تتعالدراسي الُمفضل لديهم، وذلك حتى اإل
 . قدر ممكن من الخصائص والسمات التي تم طرحها فيما سبق

 
إلى أن كافة الخصائص والسمات التي  ات/المشاركين ة انتباه/يوجل المدرب - .5

بادروا باستعراضها، هي بعينها تلك الخصائص والسمات التي تصف الفصول 
 .التلميذات/الدراسية الصديقة للتلميذ

  
هل نساهم نحن اآلن " ات/ة السؤال التالي على المشاركين/يطرح المدرب - .1

في حالة أن أجاب " ها؟في توفير هذه الفصول اإليجابية عين ات/بصفتنا معلمين
 ."كيف؟"ة السؤال التالي /يطرح المدرب" باإليجاب ات/المشاركون

 
 " لماذا؟:" يتم طرح السؤال التالي" بالنفي" ات/أَما إذا كانت إجابة المشاركين .7

 
ة /المدربقسم ب - .2

إلى  ات/المشاركين
مجموعات صغيرة 

 5تتكون كل  منها من 
نبل أن يأعضاء، و 1أو 

 5أمام كل مجموعة  
دقائق لتحديد تلك  

التحديات التي تتعارض 
مع قدرتهم وتحول دون 

خلق بيئة ايجابية 
 . للفصول الدراسية
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 إلى أن هذه ات/ة بتوجيه انتباه المجموعة المشاركة/يبادر المدرب
 ات/من جهة وبين التالميذ ات/التحديات  سواء تلك المشتركة بين المعلمين

يمكن أن تحول دون توفير فصول  –من جهة أخرى، أو الخاصة بكل منهم 
 .ات/دراسية صديقة للتالميذ

لتوضيح ما التحديات التي تواجه  ات/يجب إتاحة الفرصة الكافية للمشاركين

 "داخل الفصل الدراسي؟ على مستوى المدرسة؟ ات/المعلمين

 ة/مالحظات المدرب 

بيئة طلب من كل مجموعة تحديد أهم خمسة تحديات تقف عائقاً أمام خلق ي .2
 .ايجابية داخل الفصول الدراسية

 
من فرد عن كل مجموعة أن يشارك المجموعة بعرض قائمة  ة/المدرب طلبي .01

كل مجموعة التحديات التي حددتها المجموعة وكتبتها على الورقة الكبيرة، وعلى 
تتكرر التحديات  أن تضيف على قائمة التحديات التي ُتعرض في األول حتى ال

 .أو ُتكتب ثانية
 
، من خلل  جههااكل مجموعة من المجموعات والتحديات التي توبعد عرض  .00

ة  /الرجوع إلى  قوائم التحديات معهم، وتحديد أهم خمسة تحديات تواجل المعلم
هل يمثل أي من التحديات التي تواجل : "ات/المشاركين ة/دربمسلل ال

الستفادة من على ا ات/ساعد المشاركين"ة أيضاً؟/المعلمات تحدياً  للتلميذ/المعلمين
وهذه التحديات التي يواجهها   ات/الربط بين تلك التحديات التي يواجهها المعلمون

على إدراك أن العديد من التحديات  ات/عد المعلمينهذا سوف يسا. ات/التلميذ
 . ات/التي يواجهونها هي نفسها تواجل التلميذ

 

البدء بالتفكير في اقتراح طرق تساعد على  ات/من المشاركينة /المدربطلب ي .02
 .التلميذات/التغلب على التحديات التي تواجل التلميذ

 
سوف تتاح  –الورشة التدريبية ة أنل وفي وقت الحق أثناء /يشير المدرب .02

للتعاون فيما بينهم والتفكير ملياً في بعض الطرق  ات/الفرصة أمام المشاركين
 .التي يمكن من خللها التغلب على التحديات التي تدخل في نطاق قدراتهم
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 ة/مالحظات المدرب 

 2الجلسة  -1يوم ال
 

 المساواة داخل الفصولأشكال وصور عدم  :5النشاط 

 (الفريق األخضر والفريق غير األخضر) الدراسية
 

                          

 دقيقة 11  :زمن النشاط

 

  :نواتج التعلم 
  :أنعلى  قادرا ة/المشارك نيكوبنهاية النشاط 

 صور عدم المساواة التي يمكن أن توجد داخل الفصول الدراسية يحدد. 

 داخل  ات/ممارسات لضمان المساواة في تعزيز ومشاركة جميع التلميذ يقترح
  .الفصول الدراسية

 
  :األدوات والمعينات التدريبية

  ملحظ 2وقلمين حبر لعدد  لتدوين الملحظاتأوراق. 

 ما يكفي من الحلوى والملصقات، بواقع ) حقيبة بها قطع حلوى صغيرة وملصقات
 .(قطعة واحدة على ألقل لكل مشارك

 ملصقات خضراء كبيرة تكفي لنصف عدد أعضاء المجموعة. 

  الستخدامها خلل فترة التلمل والتقييم( 0 رقم)ورقة العمل . 

 لوحات ورقية كبيرة.  

 أقلم ألوان كبيرة. 

 
 :األسلوب التدريبي المستخدم

 لعب االدوارستراتيجية ا. 

 حوار ومناقشة. 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط

ركة فةةةي ة عنايةةةة المجموعةةةة المشةةةاركة إلةةةى أنهةةةم بصةةةدد المشةةةا/يوجةةةل المةةةدرب .0
، علمةةةةةا بلنةةةةةل يخةةةةةتص بقيةةةةةادة المجموعةةةةةة نشةةةةةاط حةةةةةول الفصةةةةةول الدراسةةةةةية

دور  ات/المشةةةةةةةاركة خةةةةةةةلل ذلةةةةةةةك النشةةةةةةةةاط، بينمةةةةةةةا يةةةةةةةؤدي المشةةةةةةةةاركون
علةةةةةةى أن هةةةةةةذا  ات/ة المشةةةةةةاركين/المةةةةةةدربطلةةةةةةع ويجةةةةةةب أن يُ . ات/التلميةةةةةةذ

، وهةةةةو أمةةةةر ات/النشةةةةاط قةةةةد يتسةةةةبب فةةةةي إثةةةةارة مشةةةةاعر بعةةةةض المشةةةةاركين
ة مةةةةن قيةةةةادة المشةةةةاركين خةةةةلل هةةةةذا النشةةةةاط /فةةةةور انتهةةةةاء المةةةةدرب. طبيعةةةةي

 .سوف ُتتاح الفرصة لكل منهم للتعبير عن المشاعر التي انتابتهم
 
مةةةع ) ة/ألداء دور الملحةةةظعضةةةوين مةةةن المجموعةةةة تحديةةةد ب ة/يقةةةوم المةةةدرب .2

ة مةةةةةن /يطلةةةةةب المةةةةةدربو( مراعةةةةةاة التةةةةةوازن مةةةةةن حيةةةةةث النةةةةةوع اإلجتمةةةةةاعي
توثيةةةق األحةةةداث التةةةي قةةةد تقةةةع خةةةلل هةةةذا التمةةةرين،  ملحظتةةةين/الملحظةةةين

كمةةةةا يجةةةةب اإللتةةةةزام بتةةةةدوين . واالحتفةةةةاظ بهةةةةا لمناقشةةةةتها فةةةةي وقةةةةت الحةةةةق
وال يجةةةةةةوز لهةةةةةةذين . وتسةةةةةةجيل هةةةةةةذه الملحظةةةةةةات وفقةةةةةةاً لتسلسةةةةةةل حةةةةةةدوثها

المشةةةةةاركة فةةةةةي النشةةةةاط حيةةةةةث ال يتعةةةةةدى تةةةةةدخلهما  الملحظتةةةةةين/الملحظةةةةين
ه مةةةن ملحظةةةات فةةةي ورقةةةة العمةةةل رصةةةدمجةةةرد تةةةدوين وتسةةةجيل مةةةا يمكنهمةةةا 

 (.0رقم)
 

الملصةةةةةقات الخضةةةةةراء  ات/عةةةةةدد المشةةةةةاركين 0/2ة علةةةةةى /يةةةةةوَزع المةةةةةدرب .2
الجالسةةةين فةةةي الصةةةفوف األماميةةةة أو  ات/يمكةةةن اختيةةةار مجموعةةةة المشةةةاركين)

ممةةةةن حصةةةةلوا  ات/يةةةةتم توجيةةةةل انتبةةةةاه المشةةةةاركين(. ة/القةةةةريبين مةةةةن المةةةةدرب
 علةةةى ملصةةةقات خضةةةراء اللةةةون بضةةةرورة وضةةةعها فةةةي مكةةةان واضةةةح وبةةةارز

 .على ثيابهم بحيث يسهل ملحظتها
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 ة/مالحظات المدرب 

ربما يتعرض أعضاء المجموعة غير الخضراء باإلحباط الشديد بسبب هذا 
المدربة أن يؤثر إيقاف االختبار الموجز، قبل /للمدرب ويجوز  النشاط

المشاركات /صاب المشاركونطرح كافة األسئلة المتضمنة فيه، لئال يُ 
يحول دون استمرار مشاركتهم في المناقشة باإلحباط الشديد، مما قد 

 .للتعقيب على هذا التمرين ها الحقا  ؤالمقرر إجرا

ُيرجى االطلع على )ة بقيادة المجموعة في أداء اختبار موجز /يبادر المدرب .1
الفريق االختبار الموجز والخاص بمن هم من الفريق األخضر ومن هم ليسوا من 

ة أن يدعو أعضاء /أثناء أداء االختبار الموجز يجوز للمدرب -(األخضر
المجموعة الخضراء فقط لإلجابة عن األسئلة المطروحة، أو يقوم بتشجيعهم على 

من أعضاء هذه المجموعة على أحد األسئلة  ة/وفور إجابة أي عضو. المشاركة
مكافلتل بقطعة من المطروحة بغض النظر عن صحة هذه اإلجابة البد من 

ة تصحيح /الحلوى، أو بلحد الملصقات أو بكليهما معاً، وال يجوز للمدرب
األخطاء التي ترتكبها المجموعة الخضراء أو تثبيط عزيمتها على اإلطلق ، 
حتى وأن تسبب أعضاء هذه المجموعة في إصابة أعضاء المجموعة األخرى 

حالة قيامهم بالتنقل في أرجاء  باالنزعاج أو اإلحباط، أو في" غير الخضراء"
 .القاعة

 
" غيرالخضراء"ومن جهة أخرى، ال يجوز السماح ألعضاء المجموعة األخرى 

من  ة/وفي حالة قيام أي عضو. بالمشاركة في اإلجابة عن األسئلة المطروحة
بالمشاركة إَما أن يتم تجاهل مشاركتل بشكل " المجموعة غير الخضراء"أعضاء 

لماذا تقوم بطرح هذا : "على سبيل المثال)كلي أو انتقاده نتيجة لمشاركتل 
يجب االستمرار في محاولة !" أنت ال تعلم اإلجابة"أو " خفض يدكأ"أو " السؤال؟

ابة عن األسئلة المطروحة، بل ثناء أعضاء المجموعة غير الخضراء عن اإلجإ
وفي حالة قيامهم بطرح بعض األسئلة أو في حالة . والتجاوب معهم بصورة سلبية

تماماً، أو  ات/ة تجاهل هؤالء المشاركين/إصابتهم باإلحباط يجب على المدرب
 . مطالبتهم بالتزام الهدوء

 
 .وسعة مجدداً المجموعة المنضمام إلى اإل ات/ة من كافة المشاركين/يطلب المدرب .5

 
عرض الملحظات التي أمكنهما  الملحظتين/ة من الملحظين/يطلب المدرب .1

 .رصدها وتسجيلها
 
سواء من المجموعة الخضراء أو غير ) ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب .7

التعليق على المشاعر التي انتابتهم أثناء إجراء هذا النشاط، واألسباب ( الخضراء
 .التي دفعتهم إلى الشعور على هذا النحو

 
تحديد تلك األنماط سواء بين األفراد أو  ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب .2

دراسي، ممن قد تنتابهم تلك على مستوى الفصل ال –المجموعات الطلبية 
خلل هذا " ة غير الخضراءالمشاعر عينها التي راودت أعضاء المجموع

 .النشاط
 
اقتراح أفضل الطرق التي يمكن استخدامها  ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب .2

 . للتغلب على عدم المساواة
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 ة/مالحظات المدرب 
  

 إلى التعرف على أشكال عدم المساواة التي قد توجةد يهدف هذا التدريب
داخةةةل الفصةةةول الدراسةةةية، وتغييةةةر مفةةةاهيم المشةةةاركين والمشةةةاركات 

الطرق واألساليب المستخدمة  لتصبح على نحو أفضل وبما يتناسب نحو
. حتياجةةات الخاصةةة للتلميةةذ والتلميةةذات داخةةل الفصةةل الدراسةةيمةةع اإل

ليس الغرض من هذا النشاط أن  يتبنى المشةاركون والمشةاركات العديةد 
من الطرق واألساليب لجعل  التلميذ والتلميذات يغيةرون مةن مظهةرهم 

.  تلك السلوكيات التي ال تؤثر على أداء الفصول الدراسيةأو يعدلون من 
بينما في بعض الحاالت يكون مةن المهةم العمةل مةع التلميةذ والتلميةذات  
لتخطةةي الحةةواجز التةةي تحةةول دون تعلمهةةم، وعلةةى سةةبيل المثةةال إرشةةاد 
التلميذ والتلميذات غير النشيطين داخل الفصل الدراسي ليصبحوا أكثر 

من أجل ذلك فلنل مةن المهةم للمشةاركين والمشةاركات . ةفاعلية ومشارك
تحديد التلميذ والتلميذات الذين يعانون مةن عةدم المسةاواة وذلةك للتغلةب 

التلميةذات /إذا كةان أحةد التلميةذ. على أشكال التحيز التي قد يشعروا بها
يةةةلتي إلةةةى الصةةةف الدراسةةةي بثيةةةاب غيةةةر نظيفةةةة ويفتقةةةر إلةةةى النظافةةةة 

المعلمةةةة بةةةلن هةةةذه األسةةةباب /هةةةم أن يعتةةةرف المعلةةةمالشخصةةةية فمةةةن الم
قةةةد دعتةةةل إلةةةى أن يتعامةةةل بشةةةكل متحيةةةز ضةةةد هةةةذا ( المظهةةةر العةةةام)

 .التلميذة/التلميذ
 

 

  

 الفصول الدراسيةبعض األمثلة التي قد تؤدي إلى عدم المساواة داخل 

 التلميذات/التالميذ

 يتقنون القراءة ضعاف القراءة

 سريعي التعلم بطيء التعلم

 المنطلقون يعانون من الخجل

 يتسمون بالعدوانية يتسمون بالهدوء والسلبية

 يلتزمون بمواعيد المدرسة يتخلفون عن موعد المدرسة

 يرتدون ملبس نظيفة يرتدون ملبس غير نظيفة

 ينحدرون من أسر ذات سمعة طيبة ينحدرون من أسر ذات سمعة متدنية

 يجلسون في مؤخرة الفصل الدراسي يجلسون في مقدمة الفصل الدراسي
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 ة/مالحظات المدرب 

ة من حصول كل /بعد االنتهاء من فترة التعقيب واإليجاز يجب أن يتحقق المدرب .01
 الملحظتين/باإلضافة إلى الملحظينفرد من أفراد المجموعة غير الخضراء 

 .رصغيعلى قطعة حلوى وملصق 
 

لقد رأينا اآلن أَن صور " إلى العبارة اآلتية  ات/ة انتباه المشاركين/المدرب يوجل .00
الذي يمكنك  ما. وأشكال التباين وعدم المساواة قد تحدث داخل الفصول الدراسية

ية أمام كافة الدراسي للتحقق من إتاحة فرص تعلم متساو القيام بل داخل فصلك
 "بفصلك ؟ ات/التلميذ

 
، ات/في دليل المشاركين( ورقة العمل رقم )ة إلى جدول التلملت /المدرب يشير .02

  :لإلجابة عن األسئلة التالية ويوجل كل منهم

 التلميذات داخل فصلك الدراسي، والذين ربما ال /حدد فئة معينة من التلميذ
تتعامل معهم بمساواة مقارنة بلقرانهم والذين تشعر اآلن أن بإمكانك 

 . تشجيعهم على المشاركة في الفصل الدراسي

  ما األمور التي يمكنك اإلقدام على تنفيذها إلتاحة فرص متساوية أمام تلك
 مشاركتهم؟  الفئات لتعزيز

 بلن هذه الفترة الخاصة  ات/المدربة تذكير المشاركين/يجب على المدرب
ها بشكل فردي، لذا فل داعي ؤبالتقييم والتلمل الشخصي سوف يتم إجرا

 .لمشاركة اآلخرين بها

 المتدربات فيما تم /ة وقت لمشاركة من يرغب من المتدربين/يعطي المدرب
بتنفيذها الحقاً لدعم  جراءات التي سيقومونم و ما االرصده خلل فترة تلمله

 .ة داخل حجرة الدراسةاالمساو
 
 
 

 
 

  



 Girls’ Improved Learning Outcomes (GILO)                                             للبناتتحسين األداء التعليمي 

 

    

 2102 ة/دليل المدرب           واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال     31

 ماذا يعني لك مصطلح التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليف؟

 ة/مالحظات المدرب 

 3الجلسة  - 1يوم ال
 

 التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليف :6النشاط 

ُيعد التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليف بمثابة نشاط للتعلم يتيح 
لتنمية مستوى استيعابهم وإدراكهم التلميذ /الفرصة اللزمة أمام التلميذات

وتتضمن إجراءات التعلم باستخدام المواد التعليمية . تجاه موضوع محدد
منخفضة التكاليف ورقة عمل  تحتوي على عدًدا من اإلرشادات البسيطة 

التلميذ استيعابل /والتي يتم تسجيلها بلسلوب واضح يسهل على التلميذات
إعادة تدوير هذه المواد واستعمالها في أغراض وااللتزام بل علًما بلنل يمكن 

 .أخرى
 

( الوسائل التعليمية)المعلمة المصادر التعليمية /ماذا يحدث لو لم يستخدم المعلم
 في تعليم التلميذ والتلميذات؟

 

 دقيقة  11 :زمن النشاط
 
 : نواتج التعلم 

 : قادراً على أن ة/، يكون المشاركبنهاية النشاط
  التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليفاهمية يحدد. 
 أهمية استخدام مصادر التعلم في عمليتي التعليم والتعلم يحدد . 
 عمليةةة فةةي  قائمةةة بالمعةةايير اللزمةةة لتقيةةيم مناسةةبة مصةةادر الةةتعلّم المسةةتخدمة يعةةد

 . التعلم
 

 : والمعينات التدريبيبةاألدوات 
 ورق قلب. 
 أقلم ألوان كبيرة. 
 مادة الصقة. 
 

 :األسلوب التدريبي المستخدم
 عصف ذهني. 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط
 : تدربين والمتدربات من خلل السؤال التالية بمناقشة الم/يقوم المدرب .0

ستجابات ابتسجيل جميع  ة/باستخدام أسلوب العصف الذهني يقوم المدرب .2
، مع تشجيع الجميع  Flip Chartالمشاركين والمشاركات على لوح قلب كبير 

تجنب إبداء اآلراء أو التعليق على أي إجابة من  ة/على المدرب)على المشاركة 
 .(ات/إجابات المشاركين

 
مصطلح /على استنتاج التعريف التالي لمفهوم ات/المشاركين ة/يساعد المدرب .2

 -:التعلم باستخدام المواد التعليمية منخفضة التكاليف

 
 :من خلل طرح السؤال التالي ات/ة مناقشة المشاركين/يتابع المدرب .1
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 ة/مالحظات المدرب 

 على تخيل وإدراك  اوخاصة ما قبل االثني عشر عامً  ات/تساعد التلميذ
 .المفاهيم من خلل التعامل مع تلك الوسيلة باستخدام حواسهم المختلفة

 للبحث واالكتشاف عن  ات/ستثارة تفكير التلميذافي  ة/تساعد المعلم
 .المعلومة

 تزيد من متعة التلميذ والتلميذات بالتعلم. 
 تضفي جو من البهجة على عملية التعلم. 
 نحو موضوع التعلم ات/ميذتجذب انتباه جميع التل. 
 على مقابلة مشكلة الفروق الفردية ة/تساعد المعلم. 
  تبسط الموضوعات التعليمية لتتناسب مع القدرات العقلية لجميع

 .التلميذ والتلميذات
  تشجع التلميذ والتلميذات على ابتكار وسائل تعليمية مشابهة لما

 . المعلمة/ استخدمها المعلم
 ة/توفر جهد المعلم. 
 توفر وقت التعلم . 
 للتعلم ات/تزيد من دافعية التلميذ . 
 على تقديم المقرر الدراسي بصورة أكثر فاعلية  ة/تساعد المعلم

 . وجاذبية
 ----- فوائد أخرى. 

هةةةل كةةةل وسةةةيلة تعليميةةةة منخفضةةةة التكةةةاليف يمكةةةن اسةةةتخدامها داخةةةل الفصةةةل 
 الدراسي؟ ولماذا؟

ليست كل وسيلة أو مصدر تعليمي منخفض التكاليف يصلح للستخدام في 
، بل يجب إخضاع المصدر التعليمي لمجموعة من المعايير ات/تعليم التلميذ

تتمثل هذه المعايير  حتى يمكن الحكم عليل بلنل مناسب للستخدام أم ال، وقد
 :تيفي اآل

 تتناسب وموضوع الدرس. 

 تناسب المستوى العمري والعقلي للتلميذ والتلميذات. 

 يمكن لكل من التلميذ والتلميذة استخدامها بسهولة. 

 تراعي درجة عالية من األمان عند استخدامها. 

 جذابة وُتشعر التلميذ والتلميذات بالبهجة. 

 جديدة وغير تقليدية. 

  أو  معلمة/سواء معلم)لإلنسان مصنوعة من مواد غير ضارة صحيا
 .(تلميذات/تلميذ

 ُيشجع استخدامها على التفكير. 

 ----  معاييرأخرى. 

على ورقة قلب كبيرة  ات/ة بتسجيل جميع استجابات المشاركين/يقوم المدرب .5
مع استمراره في تشجيع جميع المشاركين والمشاركات في االسترسال في تقديم 

 . األفكار
 

على استنتاج أهمية استخدام  ات/بمساعدة المشاركينة /بعد ذلك يقوم المدرب .1
 :تيوتتمثل هذه األهمية في اآللتعلم، مصادر التعلم في عمليتي التعليم وا

فيما يخص استخدام المصادر التعليمية  ات/ة مناقشة المشاركين/يستكمل المدرب .7
 :منخفضة التكاليف، من خلل طرح السؤال التالي

 
 .ويسجلها على ورقة قلب كبيرة ات/المشاركينة جميع إجابات /يتلقى المدرب .2
  
 :عن السؤال السابق في التالي ات/ة إجابات المشاركين/يلخص المدرب .2
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 ة/مالحظات المدرب 

 3الجلسة  -1يوم ال
 

 الوسائل التعليمية عرض لنماذج منتجة من :7النشاط 

 ما الخامات المنتج منها هذه الوسيلة؟ 

 نتاج نفس الوسيلةديلة من البيئة يمكن استخدامها إلاذكر خامات ب. 

 اذكر أنسب مادة تعليمية تستخدم فيها هذه الوسيلة. 

 اذكر بعض األفكار التي تجعل تلك الوسيلة داعمة للتعلم النشط. 
 

 
 دقيقة 51 :زمن النشاط 

 
 :نواتج التعلم  

 :قادراً على أن ة/المشاركبنهاية النشاط 

 عض الوسائل التعليمية الداعمة لتعلم التلميذ والتلميذات ينتج ب 
 

  :األدوات والمعينات التدريبية

  منخفضة  وموادنماذج متنوعة من الوسائل التعليمية المنتجة من خامات البيئة
 التكاليف 

 اوراق 

 مقص 

 كرتون 

 الصق 

 دبابيس 

 شمع 

 اقلم 

  مسطرة 
 

 :األسلوب التدريبي المستخدم

  حوار ومناقشة 

 مجموعاتفي  عمل 
 
 :اطجراءات تنفيذ النشإ

بعرض بعض النماذج من الوسائل التعليمية المنتجة من خامات  ة/يقوم المدرب .0
 : البيئة مثل

 شجرة المعرفة  –القرص الدوار  –اللوحة الجيبية 
 

 :وطرح األسئلة التالية ىحدعلى  بعرض كل وسيلة ة/المدرب موقي .2

توقيت  –بانتاج وسيلة تعليمية محددا الهدف  من المجموعات ة/يطلب المدرب .2
على  ات/مدى قدرة التلميذ –اكثر من درس في  قابلية استخدامها  –استخدامها 

 ....... - تصميمها
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33     واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال   2102 ة/دليل المدرب

 ة/المدرب مالحظات 

 3الجلسة  - 1يوم ال
 

 (نشاط ختامي) غلق اليوم التدريبي :8النشاط 
 

 دقيقة  10 :زمن النشاط
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط

في أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلل  ات/المشاركين ة/يناقش المدرب -0
 . اليوم التدريبي

للتعبير عن آرائهم تجاه الموضوعات  ات/الفرصة أمام المشاركين ة/المدرب حيتي -2
التي تم التدريب عليها، وكذلك األساليب التدريبية التي تم استخدامها خلل اليوم 

 . التدريبي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Girls’ Improved Learning Outcomes (GILO)                                             للبناتتحسين األداء التعليمي 

 

    

 2102 ة/دليل المدرب           واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال     34

 اليوم الثاني
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35     واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال   2102 ة/دليل المدرب

 ة/مالحظات المدرب 

 1الجلسة  - 2يوم ال
 

 مراجعة اليوم السابق :1النشاط 
 

  دقيقة  21 :زمن النشاط
 
 :نواتج التعلم  

 :قادراً على أن ة/المشاركيكون بنهاية النشاط 

 المعلومات والمعارف األساسية التي تعلموها في اليوم السابق ذكري. 
 

 :األسلوب التدريبي المستخدم 

 الحوار والمناقشة. 

 العصف الذهني. 
 

  :إجراءات تنفيذ النشاط
 .في اليوم الثاني من الورشة التدريبية ات/بالمشاركينة /المدربرحب ي -0

 
من منكم يذكر ما تعلمناه  :ات/المشاركينعلى  بطرح سؤال ة/يقوم المدرب  -2

 ؟باألمس
 

ات والمعارف األساسية التي للجميع أن يذكروا المعلوم الفرصة ة/يتيح المدرب -2
  .ستخدام استراتيجية العصف الذهنياها في اليوم السابق بتعلمو

 
 . لتنفيذ إجراءات المراجعة ات/المشاركينالتنسيق بين ب ة/يقوم المدرب -1

 
 .باالسم ات/المشاركينالشكر لكل من  ة/يقدم المدرب -5
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 ة/مالحظات المدرب 

 1الجلسة  - 2يوم ال
 

 ة/التعلم النشط المتمركز حول التلميذ :2النشاط 

أنه إلبراز الفرق بين طريقتي  ات/ينة أن يوضح للمشارك/يجب على المدرب
التعلم البد من تقديم األدوار بشكل كاريكاتيري وليس تهكم أو انتهار ألي من 

 .الطريقتين

 
  دقيقة 15 :زمن النشاط

 
 :نواتج التعلم  

 :نأقادرا على  ة/المشاركيكون بنهاية النشاط 

  ة/ًعلم النشط المتمركز حول التلميذتحديات تنفيذ الت/فوائد/مفهـوميتعرف 

  بيئة التعلم النشط وبيئة التعليم التقليدييقارن بين. 

 النشط المتمركز التعلّم في  ةالمتعلم/والمتعلّم ةالمعلم/يحدد دور كل من المعلّم
 .التلميذة/حول التلميذ

 
 :تدريبيةالمعينات الاألدوات و

 أوراق كبيرة. 

  ة/م النشط المتمركز حول التلميذالتًعلإجراءت تنفيذ صور تعبرعن. 

 معوقات التعلم النشط المتمركز حول /فوائد/مفهوم" عرض تقديمى يحتوي على
 .ة/التلميذ

 الفرق بين  – ة/دور المتعلم –المعلمة/المعلمدور " عرض تقديمى يحتوي على
 ."التلميذة/والتعلًم النشط المتمركز حول التلميذ - يالتًعلم النشط والتعليم التقليد

 
 :األسلوب التدريبي المستخدم

 لعب أدوار 

 العمل في مجموعات 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط
وتكليفل بلن يقوم  –من بداية اليوم  – ات/بإختيار أحد المشاركينة /يقوم المدرب .0

 – تلميذاتل/أنهم تلميذهعلى  –تقليدي يقدم درس للمشاركين  ة/بدور مدرس
 .هذا الدرس مفهوم التعاون وفائدتليتضمن ن التعاون وليكن الدرس ع

بلنهم سوف  ات/في توضيح اجراءات هذا النشاط للمشاركين ة/يبدأ المدرب .2
 ة/سوف يلعب دور المعلم زميلت/حد الزملءاوأن  ات/يقومون بدور التلميذ

بلعب دور  ة/ثم يقوم المدرب.يشرح لهم درس عن موضوع التعاون التقليدي و
 .الذي يستخدم استراتيجيات التعلم النشط ويشرح لهم نفس الدرس ة/لمعلما

أن يقاطعوه أو  ات/التقليدي بقراءة الدرس مع عدم السماح للتلميذ ة/يقوم المعلم .2
 :تيةوه ثم يبدأ بطرح األسئلة اآليسلل

 ما معني التعاون؟ 

  فائدة التعاون؟ما 

 اذكر أمثلة للتعاون؟ 
 
 .الذي يستخدم التعلم النشط  ة/بعد ذلك بدور المعلمة /يقوم المدرب .1

 ة على حدى أن يلتي بلكبر عدد من الكلمات /ة من كل مشارك/يطلب المدرب
 .لمدة دقيقة ( هـ)تبدأ بحرف 

 أن يذكر الكلمات وعددها  ات/ة من المشاركين/يطلب المدرب. 
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37     واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال   2102 ة/دليل المدرب

 :يمكنك هنا التنويه عن مميزات التعلم النشط في انه

 يشجع على المشاركة الفعالة. 

 يثير الدافعية للتعلم. 

 يعزز الحكم الذاتى والمسئولية واالعتماد على النفس. 

  االبداع وحل المشكالتتنمية مهارات. 

 تجربة تعليمية مصممة. 

 

 ة/مالحظات المدرب 

 ( أفراد 1 – 1من )مجموعات صغيرة  إلى ات/المشاركين ة/يقسم المدرب
مجموعة أن تلتي بلكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف ويطلب من كل 

 (.هـ)

 التي توصلت لها تقوم كل مجموعة بعرض الكلمات وعددها. 

  قد توصلوا ع الموجودين بالقاعة أن جمي ة/يؤكد المدربفي نهاية العروض
 :جابات األسئلة الثلثةإل

 ما معني التعاون؟ -
 ما فائدة التعاون؟ -
 اذكر أمثلة للتعاون؟ -

 
أن في النموذج األول درسنا لكم التعاون وإنما في النموذج  ة/يوضح المدرب .5

 .الثاني أنتم تعلمتم التعاون
 

  :واحد من األسئلة التاليةعلى  من كل مجموعة أن تجيبة /يطلب المدرب .1

 ؟ اذكر مفهوم دقيق للتعلم النشط 

  ؟ة/للمتعلم – ة/بالنسبة للمعلمما الفرق بين التعلّم النشط والتعليم التقليدي 

 التلميذات؟ /ما أهم فوائد التعلم النشط المتمركز حول التلميذ 

  ما الفرص المتاحة في المدارس لتطبيق التعلم النشط؟ 

  ستراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول اما أهم التحديات لتطبيق
 تلميذات؟  ال/التلميذ

 
من كل مجموعة عرض ما توصلت إليل من إجابات لألسئلة  ة/يطلب المدرب .7

 . بشكل عام
 
 :االتيقم بتقديم العروض التقديمية الخاصة ب .2

 ة/التلميذمعوقات التعلم النشط المتمركز حول /فوائد/مفهوم. 

 والتعلًم النشط المتمركز حول  - يالفرق بين التًعلم النشط والتعليم التقليد
 .ة/التلميذ
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 ة/مالحظات المدرب 

 2الجلسة  - 2يوم ال
 

 استراتيجية العصف الذهني :3النشاط 

 ة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلة حول قائمة التحقق/يتيح المدرب. 

 ة أثناء اختيار الفيلم الخاص باالستراتيجية من مجموعة /على المدرب
والمرفقة  ة/فالم الموجودة على اسطوانة التعلم المتمركز على الطالباال

أن يختار فيلما  أقرب للمادة الدراسية والفئة العمرية  ة/مع دليل المدرب
 .ات/نالتي يعمل معها المشاركي ات/يذللتالم

  

 ( دقيقة 21)ساعة  :زمن النشاط
 
 :نواتج التعلم  

 :أن قادراً على ة/المشاركيكون  النشاط  بنهاية

  ستراتيجية العصف الذهني كإستراتيجية تعليميةايعرف . 

 المبادئ األساسية الستخدام إستراتيجية العصف الذهني في الفصل يستنتج. 

 القائمة المرجعية الستراتيجية العصف الذهني يتعرف. 

  فيلم تعليمي ستراتيجية العصف الذهني في تقييم االقائمة المرجعية الخاصة بيطبق
 .العصف الذهنيإستراتيجية على  قائم

 
  :األدوات والمعينات التدريبية

 ورق قلب وأقلم ألوان . 

 قائمة التحقق : المطبوعاتCheck list  ستراتيجية العصف الذهني االخاصة ب
 (. ة/نسخة لكل مشارك)

 من مجموعة األفالم  فيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية العصف الذهني
الشرائط ) ة/المتمركز حول الطالباسطوانة التعلم النشط على  الموجودة
 .ة/والمرفقة مع دليل المدرب( التعليمية

 
 :األسلوب التدريبي المستخدم

 العصف الذهني 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط

إستراتيجية جديدة  بلنهم سوف يتعرفون على ات/ة المشاركين/يخبر المدرب .0
 .بالعصف الذهني، ُتسمى ات/خاصة بالتعلم النشط المتمركز حول التلميذ

 
منهم  ىلقيتعن مفهومهم عن العصف الذهني و ات/ة المشاركين/يسلل المدرب  .2

 .االجابات
 

 شرائح العرض التقديمي الموجودة في أول الفيلم والتي تشتمل ة/المدرب عرضي .2
  .مفهوم العصف الذهنيعلى 

 
، على "ستراتيجية العصف الذهنياقائمة التحقق الخاصة ب"ة /المدرب وزعي .1

قراءة قائمة التحقق بصوت  ات/طلب من أحد المشاركينوي ات/المشاركين
 . مسموع

 
المعلمات /المعلمين بدأ بعرض فيلم ألحديسوف  بلنل المشاركين ة/المدرب خبري .5

من خلل قائمة  ة/داء المعلمطلب منهم متابعة آيو ةتيجيللسترا أثناء ممارستل
 .التحقق
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39     واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال   2102 ة/دليل المدرب

 ة/المدربمالحظات  

التفكير  ات/من المشاركين ة/المدرب طلبيفور االنتهاء من الدرس اإلرشادي،  .1
 اختبروه ومراجعة ما حدث خلل نشاط العصف الذهني/وتلمل ما رأوه

قم بتدوين هذه التعليقات على لوحة ورق قلب . (مسترشدين ببنود قائمة التحقق)
 . كبير

 
 .الخطوات التي لم يلحظوها بذكر ات/إجابات المشاركين ة/المدرب عززي .7

 
المبادئ األساسية إلستراتيجية العصف الذهني والتي الحظوها ة /المدربشرح ي .2

 : اثناء عرض الفيلم وهي كالتالي

 إرجاء التقييم. 

 إطلق حرية التفكير. 

 الكم قبل الكيف. 

 البناء على أفكار اآلخرين. 
 

أهمية االلتزام بالمبادئ األساسية إلستراتيجية  ات/مع المشاركينة /المدربناقش ي .2
 :على التعلم، وقد تكون هذه الفوائد كالتالي ات/العصف الذهني في تشجيع التلميذ

 الضعاف على المشاركة بلفكارهم الخاصة حتى ولو لم  ات/تشجيع التلميذ
 .تكن صحيحة تماماً 

 األفكار مما يساعد على إثراء موضوع التعلم إنتاج أكبر عدد ممكن من. 

 على المشاركة بفاعلية في التعلم ات/مشجعة لجميع التلميذستراتيجية ا. 

 على إنتاج أكثر من إجابة أو فكرة الواحد ة/يمكن تشجيع التلميذ . 

 تثير جو من النشاط والمرح داخل بيئة التعلم. 

 تتعتبر إستراتيجية جاذبة للتلميذ والتلميذا. 

  (.ذكور وإناث)تساعد على مراعاة نوع التلميذ 
 

يمكن استخدام الذى الوقت المناسب من الحصة  المشاركين ة/المدرب ناقشي .01
 .العصف الذهني فيلستراتيجية ا

 
 :ستنتاج ما يلياعلى  المشاركين ة/المدربساعد ي .00

  قد تستخدم في بداية الدرس كنوع من التهيئة للموضوع المزمع تدريسل في
 .الحصة

 أو ات/نصراف التلميذاة /يمكن استخدامها أثناء الحصة إذا الحظ المعلم 
 .فقدهم للنتباه كنوع من األنشطة التنشيطية

 تعلم بطريقة جذابة وغير تقليديةيمكن استخدامها في نهاية الحصة لتقويم ال. 

 ات/أخرى حسب آراء المشاركين. 
 

 ات/تعمل كلداة لتذكير المعلمين ئمةالمشاركين بلن هذه القاة /يخبر المدرب .02
بالخطوات التي ينبغي تطبيقها لتيسير نشاط عصف ذهني هادف عند العمل مع 

 .ات/التلميذ
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 ة/مالحظات المدرب 

 2الجلسة  - 2يوم ال
 

 استراتيجية الحوار والمناقشة :4النشاط 

 التحققة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلة حول قائمة /يتيح المدرب. 

 ة أثناء اختيار الفيلم الخاص باالستراتيجية من مجموعة /على المدرب
والمرفقة  ة/فالم الموجودة على اسطوانة التعلم المتمركز على الطالباأل

أن يختار فيلما  أقرب للمادة الدراسية والفئة العمرية  ة/مع دليل المدرب
 .ات/نوالتي يعمل معها المشارك ات/للتالميذ

 
 دقيقة 21 :زمن النشاط

 
  نواتج التعلم  
 :أنعلى  قادرا ة/المشاركيكون  بنهاية هذا النشاط 

 الحوار والمناقشةالستراتيجية العناصر األساسية  يستنتج . 

 القائمة المرجعية الستراتيجية الحوار والمناقشة يتعرف 

 في تقييم فيلم  الحوار والمناقشةستراتيجية اقائمة المرجعية الخاصة بطبق ي
 . الحوار والمناقشةستراتيجية اعلى  تعليمي قائم

 بين استراتيجية العصف الذهنى والحوار والمناقشة يقارن. 
 

 :األدوات والمعينات التدريبية

  (. ماركر)ألواح ورقية كبيرة وأقلم ألوان كبيرة 

  (نسخة لكل مشارك 0)  ستراتيجية الحوار والمناقشةامرجعية خاصة بقائمة 

  من مجموعة األفلم   الحوار والمناقشةفيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية
الشرائط ) ة/اسطوانة التعلم النشط المتمركز حول الطالبعلى  الموجودة
 .ة/والمرفقة مع دليل المدرب( التعليمية

 
 :األسلوب التدريبي المستخدم

 حوار ومناقشة 
 

 :طإجراءات تنفيذ النشا

 : يوهالحوار والمناقشة  عناصرتعريف المشاركين بة /يقوم المدرب .0

 اإلعداد للمناقشة. 

 السير في المناقشة. 

 تقويم المناقشة. 
 

بعرض شرائح العرض التقديمي الموجودة في أول الفيلم والتي  ة/يقوم المدرب .2
 .مفهوم االستراتيجيةعلى  تشتمل

 
ستراتيجية الحوار والمناقشة على االقائمة المرجعية الخاصة ب" ة/المدربيوزع  .2

 مسموعقراءة القائمة بصوت  ات/طلب من أحد المشاركينوي ات/المشاركين
بطرح أية أسئلة قد تكون لديهم حول أي خطوة  متضمنة  ات/لمشاركينويطلب ا

 .في القائمة المرجعية

 

 ىض فيلم تعليمي إلحدأنل سوف يقوم بعر ات/للمشاركين ة/يصرح المدرب .1
داخل فصل دراسي أثناء تطبيقل إلستراتيجية الحوار والناقشة وإنل  ات/المعلمين

وصف ما حدث في  نهمسوف ُيطلب مو، نتهاء عرض الدرس التعليمي هذاابعد 
 . ات/والتلميذ ة/ع التركيز على دور المعلمالدرس، م
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 ة/مالحظات المدرب 

فةي جلسةة  ات/مةن المشةاركين ة/يطلةب المةدرب، عةرض الةدرسبعد االنتهاء مةن  .5
مةةةن ويطلةةةب رصةةةدوه خةةةلل مناقشةةةة النشةةةاط، /فيمةةةا رأوه اعامةةةة التفكيةةةر ملًيةةة

اإلجابة عن األسئلة الواردة أدناه والتي تندرج تحت محةاور محةددة  ات/المشاركين
بةة كةل أسةئلة تنةدرج ة كتا/ذ الةدرس، واإلعةداد، علةى المةدربقبل تنفي. هي الدرس

تحت محور واحد على ورقة قلب كبيرة، ويترك فراغات مناسبة أسفل كل سؤال 
الخاصةة بكةل سةؤال مةع حريةة إضةافة  ات/ليتمكن من تسةجيل إجابةات المشةاركين
 :نقاط اخرى، وتتمثل األسئلة في اآلتي

  (مشاركة أكبر عدد  -أقوياء –ضعاف )كيف تم توزيع األسئلة؟ ..... 

  ( -كلمات تشجيع )تلميذات؟ ال/قامت بتشجيع التلميذ/قامكيف ...... 

 ة فةةةةي بدايةةةةة المناقشةةةةة مةةةةن قبةةةةل طةةةةرح أيةةةةة أسةةةةئلة؟ /مةةةةاذا فعةةةةل المعلةةةةم
 ؟(الموضوع/عرض)

  أسةئلة  –مفتوحةة  –مغلقةة )تةم تقديمةل  يما نوعية األسةئلة فةي الةدرس الةذ
 -علومةات أسئلة تنمى التفكير أم هى مجةرد اسةترجاع م –بحاجة إلى تفكير 

 (.موجهة بصوت مسموع –واضحة  –مصاغة بشكل جيد 

  إلعطةاء )هل من هناك فترات انتظار بعد طرح كل سؤال؟ لماذا هةذا مهةم؟
 .(للتفكير في ردودهم وطرح أفكارهم التلميذات/الوقت الكافي للتلميذ

  التلميذات الذين شاركوا في المناقشة؟ /كم عدد التلميذ 

 التلميةذات علةى المشةاركة فةي المناقشةة؟ /بتشةجيع التلميةذة /كيف قام المعلم
مةةةةةةاذا عةةةةةةن عبةةةةةةارات التشةةةةةةجيع، وردود الفعةةةةةةل اإليجابيةةةةةةة، دعةةةةةةوة )

التلميةةةةةذات باالسةةةةةم، ولغةةةةةة الجسةةةةةد اإليجابيةةةةةة، سةةةةةؤال بةةةةةاقي /التلميةةةةةذ
التلميذات عما إذا كانوا يتفقةون أو يختلفةون مةع مةا قيةل حتةى اآلن، /التلميذ

يةةذات علةةى التعبيةةر عةةن وجهةةات النظةةر البديلةةة أو التلم/وتشةةجيع التلميةةذ
 ؟.(األفكار، الخ

 لتلميةةةذات ا/االسترشةةاد بالتلميةةذ)ة فةةي نهايةةة المناقشةةةة؟ /مةةاذا فعةةل المعلةةةم
 .(لتلخيص نتائج المناقشة

 
بلن القائمة المرجعية هي بمثابة أداة مفيةدة لتةذكير  ات/ة المشاركين/يخبرالمدرب .1

حةةول الخطةةوات التةةي يجةةب إتباعهةةا مةةن أجةةل إجةةراء مناقشةةة ذات  ات/المعلمةةين
 .ات/مغزى مع التلميذ

 
  :ات/المشاركينعلى  بطرح السؤال التالية /يقوم المدرب .7

ق بةةين كةةل مةةن اسةةتراتيجية العصةةف الةةذهني واسةةتراتيجية والفةةرأهةةم ُتةةري مةةا 
 ؟الحوار والمناقشة

 
والمناقشة والقسةم اآلخةر للعصةف حداهما للحوار إقسمين  إلى  اقسم ورقة قلب .2

 .قم بتسجيلهاالمشاركات و/جابات من المشاركيناإل ىالذهني ثم تلق
 

الفرق بين تطبيق على  اإلجابة للتلكيدعلى  جميعهم ات/شجع المشاركين .2
 .االستراتيجيتين ولضمان استيعابهم للستراتيجيتين
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 ة/مالحظات المدرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جابات التاليةأن تكون اإلمن المتوقع 

 

  ة/والمعلم ة/بين التلميذ –في العصف الذهني يكون الحوار في اتجاه واحد -  
 ة/بين التلميذ) – بينما في الحوار والمناقشة يكون الحوارفي أكثر من اتجاه

 .(ات/وباقي التلميذ ة/والمعلم
 

 في الحوار ما جابة مهما كانت قلة جودتها بينفي العصف الذهني نسجل اإل
 .ىأن نصل ألجود مستو إلى جابة ونحاول نناقشوالمناقشة نستمع لإل

 

 أسئلة مفتوحة، من شلنها أن تتيح الفرصة  ة/في العصف الذهني يطرح المعلم
للتلميذات القتراح أفكار متعددة وللتعبير عن آرائهم بينما في الحوار /للتلميذ

 .فكار الرئيسية لموضوع الدرسأسئلة تدور حول األ ة/والمناقشة يطرح المعلم
 

 يصدر أحكام على أية أفكار مطروحة مهما بدت /في العصف الذهني ال ينتقد
ضعيفة، أو غير مرتبطة، أو غير مناسبة بينما في الحوار والمناقشة يذكر 

التلميذات أنل ال توجد إجابة واحدة صحيحة، وأنل ينبغي النظر في /التلميذ
 .بدائل
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 ة/مالحظات المدرب 

 3الجلسة  - 2يوم ال
 

 "شارك -زاوج  -فكر "استراتيجية  :5النشاط 
 

   دقيقة 75 :زمن النشاط
 

  :نواتج التعلم  

 :على قادرا ة/المشارككون بنهاية النشاط ي

  شارك –زاوج  –استراتيجية فكر يعرف. 

 زاوج –ستراتيجية فكرا)فيذ نشاط تعليمي باستخدام الخطوات اللزمة لتن يحدد- 

 .(شارك

 شارك -زاوج –فكرالقائمة المرجعية الستراتيجية  يتعرف. 

 في تقييم فيلم  شارك -زاوج –فكرستراتيجية اقائمة المرجعية الخاصة ب يطبق
 .شارك -زاوج –فكرستراتيجية اعلى  تعليمي قائم

 
  : والمعينات التدريبيةاألدوات 

  (ماركر)أقلم ألوان كبيرة  –لوحات ورقية كبيرة. 

  نسخة لكل )شارك  –زاوج  -فكر ستراتيجية ابقائمة مرجعية خاصة
  .(مشاركة/مشارك

 من مجموعة األفلم  )شارك –زاوج  -فكر) فيلم تعليمي عن تطبيق استراتيجية
الشرائط ) ة/حول الطالب اسطوانة التعلم النشط المتمركزعلى  الموجودة
 .ة/والمرفقة مع دليل المدرب( التعليمية

 
 :األسلوب التدريبي المستخدم

 حوار ومناقشة 
 

 :إجراءات تنفيذ النشاط
ستراتيجية جديدة ابلنهم سوف يتعرفون على  ات/المشاركين ة/المدرب خبري .0

يتم استخدام هذه  إنلو ات/خاصة بالتعلم النشط المتمركز حول التلميذ

مع  تتناسبكما أنها . في أي موضوع ات/االستراتيجية بغرض إشراك التلميذ

 .الكثافة العالية

 

جراءات التي ترد في ما اإل: ات/المشاركينعلى  التالي سؤالال ة/المدرب طرحي .2

 ؟(شارك –زاوج  –فكر )أذهانكم عندما تسمعون عن استراتيجية بعنوان 

 

بعرض شرائح العرض التقديمي الموجودة في  ة/يقوم المدرب بعد تلقي االجابات .2

  :ين الخطوات هأوتوضيح  .مفهوم االستراتيجيةعلى  لتي تشتملأول الفيلم وا

 مرحلة التفكير.  

 فترة المزاوجة.  

 مرحلة المشاركة.  

 
 "(شارك –زاوج  –فكر )ستراتيجية ابقائمة التحقق الخاصة "ة /يوزع المدرب .1

قراءة قائمة التحقق بصوت  ات/طلب من أحد المشاركينوي ات/على المشاركين

طرح ما لديهم من أسئلة حول قائمة ب ات/ح الفرصة للمشاركينيتمسموع ثم ي

 .التحقق
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 ة/مالحظات المدرب 

المعلمات /بدأ بعرض فيلم ألحد المعلمينل سوف يبلن ات/المشاركينة /يخبر المدرب .5

من خلل قائمة  ة/طلب منهم متابعة آداء المعلماو ةأثناء ممارستل للستراتيجي

 .التحقق

 

 

 

 

 

التفكير  ات/ة من المشاركين/المدربيطلب فور االنتهاء من الدرس اإلرشادي،  .1

 شارك -زاوج  –فكر  عة ما حدث خلل نشاطاختبروه ومراج/وتلمل ما رأوه

قم بتدوين هذه التعليقات على لوحة ورق (. ببنود قائمة التحقق ات/مسترشدين)

 .قلب كبير

 
خلل مشاهدتنا  من: السؤال اآلتية /المدربطرح الحوار والمناقشة ي باستخدام .7

بيئة على  وبالتالي – ة/المتعلمعلى  ما أهم المزايا التي تعود ىللعرض السابق ُتر

  من استخدام تلك االستراتيجية؟ – ة/التعلم والمعلم

 
  :ةجابات التاليمن المتوقع أن تكون اإل

 أسئلة/الفرصة للتفكير في سؤال ات/تلميذتعطي هذه االستراتيجية لجميع ال ،
 .عن العددالنظرمناقشة أفكارهم، بغض و

 منة ال تحمل أي تهديدلتبادل األفكار في بيئة آ ات/ذتتيح الفرصة للتلمي . 

  الفصل  ات/لديهم االستعداد والرغبة لإلجابة أمام جميع تلميذ ات/التلميذيصبح
 الدراسي 

 حتى إذا ما كان الجواب الخطل،  المدرسة زميلت/زملء مناقشة أفكارهم معو
  .نهم يقتسمون اإلحراجإف

 بعد أن كان لديهم  ما تكون أكثر تطوراً  االستجابات التي غالباً  ات/يعطي التلميذ 
 . فرصة للتفكير في أفكارهم

 عزز مهارات التواصل خلل مناقشة أفكارهم ـُ وتشفوياً  ات/يتواصل التلميذ
 . بعضهم مع بعض

 توفير   حيث أنها تنشيطيةستراتيجية ا تكون بمثابة ستراتيجية أنهذه االيمكن ل
لمناقشة المفهوم العلمي  ذهنياً  اتالتلميذ/التلميذ إلعداد ةالمعلم/للمعلمالفرصة 

 . المقبل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 لطرح أسئلة حول قائمة التحقق ات/نة الفرصة للمشاركي/يتيح المدرب. 

 ة أثناء اختيار الفيلم الخاص باالستراتيجية من مجموعة /على المدرب
والمرفقة  ة/فالم الموجودة على اسطوانة التعلم المتمركز على الطالباأل

أن يختار فيلما  أقرب للمادة الدراسية والفئة العمرية  ة/مع دليل المدرب
 .ات/التي يعمل معها المشاركين ات/للتالميذ

 مالحظات
  أكثر من إجابة تحتمل ألنها ُيفضل استخدام األسئلة مفتوحة النهاية

لتبادل  ات/تلميذإتاحة الفرصة أمام التعمل على  واحدة ممكنة، وبالتالي
 . األفكار

 هذه االستراتيجية قد غير المعتادين على استخدام  التلميذات/تلميذال
 . لتشجيع بسيط ونحتاجي

 المشاركة أزواج لضمان العاملين في  التلميذات/المرور بين التلميذ 
 .في كل مهمة

  ة أسئلة مثل/يسلل المعلمربما : 
هنا؟ هل لديك أفكار مشتركة مع ذلك  نفعلتكيف " -

  "؟شريكتك/كشريك
 "ما رأيك؟ هل توافق؟ لماذا؟" -
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45     واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال   2102 ة/دليل المدرب

 ة/مالحظات المدرب 

 3الجلسة  - 2يوم ال
 

 (نشاط ختامي) غلق اليوم التدريبي :6النشاط 
 

 دقيقة 21 :الزمن
 
 : نواتج التعلم  

 :قادراً على أن ة/المشاركبنهاية النشاط 

  الورشة التدريبيةمدى االستفاده وسهولة تطبيق ما تعلمل خلل يقيم. 
 

 :األدوات والمعينات التدريبية
  ورق قلب  
 

 :اجراءات تنفيذ النشاط

المشاركات على اجتهادهم في العمل /المدربة الشكر إلى المشاركين/يوجل المدرب .0
ثم يوجل انتباههم . ، حيث بلغت ورشة العمل إلى نهايتهااليومين الماضيينخلل 

: على سبيل المثال)إلى أنل قد تم تناول الكثير من الموضوعات خلل التدريب 
التلميذات، التعلم النشط المتمركز حول /الفصول الدراسية الصديقة للتلميذ

الضروري ، ولذا فمن (التلميذة، إدارة الفصل الدراسي، مصادر التعلم/التلميذ
استغراق بعض الدقائق للتفكير ملياً في النقاط الرئيسة التي اكتسبوها، ولتحديد 

 . نشاط واحدة على األقل ليقوموا بتنفيذها عند عودتهم إلى فصولهم/إستراتيجية
 

 .ات/بصياغة خطط عمل مناسبة مع المشاركين ة/يقوم المدرب .2
 

 
  



 Girls’ Improved Learning Outcomes (GILO)                                             للبناتتحسين األداء التعليمي 

 

    

 2102 ة/دليل المدرب           واستراتيجيات التعلم النشط فصلإدارة ال     46

 المرفقات
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 بإستراتيجيات العصف الذهنيقائمة التحقق الخاصة 

 رجاء وضع عالمة ب  ()المعلمة يقوم بما يلي/فى الخانة المناسبة لتوضيح إذا ما كان المعلم : 

 

 استراتيجيات العصف الذهني

 أمثلة لممارسات تشير إلى التنفيذ ال إلى حد ما نعم مؤشرات تطبيق االستراتيجية م

1 
الفرصة يطرح أسئلة مفتوحة، من شلنها أن تتيح 

 . القتراح أفكار متعددة وللتعبير عن آرائهم ات/للتلميذ
    

2 

التلميذات من مشاركة /مناخ آمن لتمكين التلميذ يهيء
التلميذات، يلتفت نحو /يستمع إلى التلميذ: أفكارهم وآرائهم

ل المتكلم، يحافظ على التواصل بالعين، يبتسم ويومئ برأس
التلميذات، يبدي اهتمامل، يمتنع عن /عند تحدث التلميذ

 .  التلميذات/إصدار األحكام، يشجع التلميذ

    

3 
التلميذات على إعمال خيالهم وابتكار العديد / يشجع التلميذ

 . من األفكار
    

4 
يصدر أحكام على أية أفكار مطروحة مهما بدت /ال  ينتقد

 .  ضعيفة، أو غير مرتبطة، أو غير مناسبة
    

5 
  ات/للتلميذ" وقت انتظار"يتيح على األقل خمس ثوان 

 .للتفكير بإجاباتهم قبل دعوتهم للمشاركة
    

     .التلميذات من أفكار على السبورة/يدون ما يذكره التلميذ 6

     .يدير وقت العصف الذهنى بفاعلية 7

8 
على تصنيف األفكار واالراءاآلراء  ات/يشجع المتعلمين

 .المطروحة
    

9 
على تلخيص األفكار واألراءاآلراء  ات/يشجع المتعلمين

 المقترحة 
    

     .تتسق استراتيجية العصف الذهني مع موضوع الدرس 10

 

 :ملحظات عامة  
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  قائمة التحقق الخاصة بإ ستراتيجية الحوار والمناقشة

 التلميذة/ضوء تطبيق استراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول التلميذ يف

 وضع عالمة  ءرجاب  ()المعلمة يقوم بما يلي/فى الخانة المناسبة لتوضيح إذا ما كان المعلم: 
 

 استراتيجية الحوار والمناقشة

 التنفيذأمثلة لممارسات تشير إلى  ال إلى حد ما نعم تطبيق االستراتيجيةمؤشرات  م

 .يطرح أسئلة تدور حول األفكار الرئيسية لموضوع الدرس 0
    

    .األسئلة من األسهل إلى األصعبفي  يتدرج 2
    

2 
أنل ال  ات/يتضمن أسئلة مفتوحة في المناقشة، ويذكر التلميذ

 .توجد إجابة واحدة صحيحة، وأنل ينبغي النظر في بدائل
    

1 
للتفكير  ات/للتلميذ( ثواني 5)انتظار يعطى على األقل فترة 

 . في إجابة السؤال قبل مطالبتهم باإلجابة
    

5 
مثل ) لإلشتراك في المناقشة ات/يتيح الفرصة لجميع التلميذ

، والتلكد من أن أكبر عدد (التعبير عن أفكارهم، طرح أسئلة
 . شارك في إنتاج األفكار ات/من التلميذ

    

1 

على المشاركة  ات/تساعد جميع التلميذيوفر بيئة أمنة 
يلتفت إلى  -ة/ا للتلميذيستمع جيدً )بلفكارهم وآرائهم 

يبتسم  –" بالعين"يستخدم التواصل غير اللفظي  –ة/المتحدث
 –يؤجل األحكام –ويقوم باإليماءات المناسبة أثناء الحديث

يستخدم أساليب التشجيع  -ة/يبدي اهتمام بالحديث والمتحدث
 ( اإليجابية

    

7 
إلى عرض أفكارهم واستجاباتهم بدال من  ات/يقود التلميذ 

 . تقديم اإلجابات بطريقة جاهزة وبسيطة
    

2 
إعطاء أمثلة تشرح األفكار التي  ات/يطلب من التلميذ 

 . يعرضونها
    

2 
مشاركة التعليقات واالستجابات  ات/يشجع التلميذ

 . عن آرائهم المختلفة والتعبيروالتساؤالت بعضهم البعض، 
    

01 

ألية مناسبة في التعقيب على صحة وخطل  ة/يستخدم المعلم
أي استنكار )أو عن رضاه أو عدم رضاه  ات/إجابات التلميذ

 ( ة ومنعل من الكلم/سوف يؤدي إلى إحباط التلميذ
راجعة إيجابية عن الجزء الصحيح أو المبتكر من يقدم تغذية 

غير الدقيقة  ة/ثم يحاول أن يعقب على إجابة التلميذ .اإلجابة 
أو الجزء غير الصحيح بطرح بعض األسئلة اإلستفسارية 

على التعبير عن إجابتل أو تصحيح  ة/التي قد تساعد التلميذ
ار على استمر ات/يشجع التلميذ. الجزء الخطل من إجابتل

 .المحاوالت

    

00  
إلى تلخيص النتائج النهائية للمناقشة  ات/يرشد التلميذ 

 . والوصول إلى االستنتاجات
    

 

  :ملحظات عامة
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 (شارك - زاوج –فكر )قائمة التحقق الخاصة بإستراتيجية  

  الرجا وضع عالمة  ()يقوم بما يليالمعلمة / فى الخانة المناسبة لتوضيح ما إذا كان المعلم: 

 

  

  شارك  –زاوج   –استراتيجية فكر : التعلم التعاوني

 أمثلة لممارسات تشير إلى التنفيذ ال الى حد ما نعم مؤشرات تطبيق االستراتيجية م

       .طرح أسئلة مفتوحة النهايةي 0

2 
دقائق قليلة للتفكير بشكل فردي وكتابة  ات/منح التلميذي

 .أفكارهم وإجاباتهم
    

2 
يجلس  ة/أن يزاوج مع أقرب تلميذ ة/طلب من كل تلميذي

 .بجانبل لتبادل أفكارهم وإجاباتهم المرتبطة بسؤال المناقشة
    

1 
 ات/بين المجموعات لتشجيع جميع التلميذ ة/يمر المعلم

 لمشاركة أفكارهم  
    

     .لعرض أفكارهم بشكل علني ات/دعو جميع التلميذي 5

1 
الضرورية إلنجاز بعض اإلرشادات  ات/للمتعلمين ييعط

   .المهمة المطلوبة
    

     .يوفر الخامات واألدوات والمصادرالملئمة للنشاط 7

     .لتلخيص ما تعلموه ات/رشد التلميذي 2

       .مدى ملئمة االستراتيجية لتوصيل موضوع الدرس 2

 : ملحظات عامة 
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وتعتبر اآلراء .  ا الدليل بمساندة الشعب اإلمريكي من خلل الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةلقد تم إتاحة العمل على هذ
  .واألفكار المتضمنة في هذا المحتوى ال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األمريكية

 


