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)Beginning Your Journey into Teaching( :بدء رحلتك فـي التدري�ص

مل���اذا قررت اأن ت�ض���بح معلمًا؟ ه���ل اأردت دومًا اأن تعلم؟ ه���ل كان لديك معلم ملهم 

خالل �ض���نوات املدر�ضة؟ هل كان لديك معلمون ال حتبهم واأردت اأن توجد خربة خمتلفة 

للطلبة اأكرث من تلك التي ح�ض���لت عليها ف�ي املدر�ض���ة؟ اأعد التفكري بالتزامك وخيارك 

لهذه املهنة. هل �ض���يكون التدري�س مهنتك االأوىل اأم اأنك مار�ضت وظائف عدة قبلها؟ كل 

ه���ذه االأ�ض���ئلة وردود اأفعالك نحوها توؤثر  ف�ي اأحداث حيات���ك والتي قادتك الختيار هذه 

املهنة.

 يع���د التدري�س اأكرث م���ن وظيفة. اإنه طريقة حلياة اأولئك الذي���ن يختارونه. حتى اأن 

بع�ض���هم يقول اأنه »نداء« الأ�ض���خا�س معينني. قد ال ميتلك اآخرون امل�ض���اعر نف�ض���ها حول 

املعلم���ني وح���ول مهنة التدري�س, ولهذا ال�ض���بب جتد اأن املعلمني غالبًا يكونون منقو�ض���ي 

االأجر, مرهقني, منقو�ضي القيمة, ومنتقدين من العامة واالآباء, ومن طلبتهم اأنف�ضهم, 

اإذًا, ملاذا يريد اأي �ضخ�س اأن يكون معلمًا؟

العديد من املعلمني قالوا اأن اأ�ضياء �ضغرية هي التي اأبقتهم ف�ي التعليم: روؤية الب�ضمة 

على وجوه الطلبة عندما يفهمون اأخريًا فكرًة ما, مراقبة قراءة الطالب ال�ضغري للكتاب 

للمرة االأوىل, اأو حتدي طالب للن�ضال من اأجل اأهداف اأ�ضمى.

هناك اأي�ضًا �ضعور التجدد كل عام عندما يتقدم �ضف وتاأتي بداًل منه جمموعة اأخرى 

تدخل ال�ضف. 

هن���اك متعة ف�ي اأن تكون قادرًا على حتدي جمموع���ة جديدة.التعد اجلوائز الفعلية 

كاف�ي���ة للعديد من املعلمني اليوم, ودليل ذلك خيارهم ترك املهنة بعد �ض���نوات قليلة الأن 

 , الوقائع ف�ي احلياة اليومية تدل على اأن املهنة �ضعبة. اجلميع يقولون اأن التعليم هو حتدٍّ

اأي�ض���ًا اإن منوذجي���ة الطالب املعلم غالبًا م���ا تفوق حتديات املهنة واإمكانية الف�ض���ل. هل 

ت�ضف نف�ضك كنموذجي؟ 

التح�ض���ري ملهنة الطالب املعلم مهم. هل حت�ض���ر لتدريب عملي ملدة ف�ض���ل واحد اأم 

�ضت�ضّجل لتجربة �ضنة درا�ضية كاملة؟ خذ الوقت الكت�ضاف كم اأنت مهياأ لدخول ال�ضف, 

وتاأث���رك بالتزامك نحو املهنة, وحدد اأ�ض���بابك ال�ضخ�ض���ية لتكون معلم���ًا. واإذا كنت ف�ي 

ال�ض���ف اأ�ض���اًل يجب اأن تقدر ما الذي حتتاجه لتكت�ضب من خربة تدري�س الطالب املعلم 

ال�ضابقة التي �ضوف ت�ضاف ملهارات التدري�س خا�ضتك.

كطالب معلم, عليك اأن حت�ضر نف�ضك من خالل ما ياأتي: 

التحول من طالب كلية اإىل معلم: هل اأنا م�ضتعد؟
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املو�ضوع االأكادميي.  - 1
اخلربة امليدانية ال�ضابقة.  - 2

طرائق وا�ضرتاتيجيات التدري�س.  - 3
اال�ضتعداد العاطف�ي.  - 4

الوالء للمهنة.  - 5
هل اأنت مهياأ لكل ما ذكر؟ 

  ه���ل زرت املدار����س خالل م�ض���اقات املناهج؟ هل تعرف “كي���ف تعّلم”؟ هل متتلك 

جمموعة من الطرائق لتمار�ض���ها ف�ي ال�ض���ف؟ هل اأنت م�ض���تعد عاطف�يًا للعمل ف�ي هذا 

امل�ض���اق املغمور بدوام كامل؟ هل قررت باأن التدري����س هو خيارك املهني؟ اأحيانًا وخالل 

فرتة املعلم الطالب يتغري هذا اخليار. 

ا�ض���تخدم هذه التجربة التخاذ قرارك االأخري لرتى اإذا كان التدري�س منا�ضبًا لك اأم 

ال.

�ضت�ض���اعدك الن�ضاطات واالأفكار ف�ي هذا الف�ض���ل ف�ي حتولك من طالب كلية بدوام 

كلي لت�ضبح معلمًا بدوام كامل ب�ضفك الدرا�ضي اخلا�س. خذ الفر�ضة لتقييم ما تعلمته 

ف�ي �ضفوف الكلية, وحاول اإيجاد بع�س الفجوات ف�ي حت�ضريك.

تذكر اأن الهدف من تدري�س الطالب املعلم هو ال�ض���ماح لك بتجربة ال�ضرامة واملتعة 

ف����ي ال�ض���ف. اأعط هذه املرحل���ة االأولوية االأوىل ف����ي حياتك االآن. �ض���ع كل طاقتك ف�ي 

تدري�ض���ك, تعل���م قدر ما ت�ض���تطيع, اخترب املدر�ض���ة واعمل مع مدر�ض���ك املتعاون, ومتتع 

مبنحى التعلم الذي �ضتكون فيه.

لت�سبح معلماً. الإر�سادية  املبادئ  توازنك”:  “املحافظة على 
)Maintaining your Balance Guiding Principles for becaoming a teacher(

املظه���ر االأك���رث حتديًا لتعليم الطالب ه���و املحافظة على توازنك ف����ي دوامة التعليم 

اجلديد. لقد تعلمت من خالل عملي مع كٍل من “املعلمني اأ�ض���حاب اخلربة واملبتدئني” 

اأن الطلبة املعلمني الناجحني حافظوا على توازنهم من خالل تطبيقهم  للمبادئ اخلم�س 

االآتية:

االعرتاف مبن اأنت وما الذي اأح�ض���رته اإىل هذه التجربة يعترب من م�ضوؤوليتك.  •

تقدير مهاراتك وم�ض���اركة هذه املعلومة مع معلميك املتعاونني وم�ضرف اجلامعة 

ي�ض���مح لك بتح�ض���ري بنف�ض���ك خلو�س هذه التجربة. وال يعد هذا الوقت منا�ضبًا  

الف�ضل االأول
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لتّدعي امتالك مهارات ال متتلكها اأ�ضاًل. اإنه الوقت للتقدير والتعلم بحيث تكون 

جاهزًا ل�ض���فك االأول. اإنه اأي�ض���ًا وقت التفاخر وترك االآخرين يعرفون ما الذي 

تق���وم به ف����ي حياتك. هل تتكلم لغة اأخرى؟ هل �ض���افرت يومًا؟ هل لديك هواية 

فريدة ميكن للطلبة اأن يرتبطوا بها؟ كل �ض���يء ب�ضاأنك يعد قّيما وميكن اأن يكون 

مف�يدًا ف�ي جتربتك. �ض���يزودك الف�ض���ل االأول مبجموعة من الن�ضاطات الفاعلة 

لتهيئك لزيارة مدر�ضتك.

بناء عالقات ثقة مع كل �ض���خ�س ف�ي املدر�ض���ة هو االأ�ض���ا�س لنجاحك, ا�ضتخدم  •

خ�ضو�ض���يتك عن���د اللزوم. �ض���يزودك الف�ض���ل الث���اين والثال���ث بالقواعد التي 

�ضرت�ضدك نحو جتربة ناجحة.

اجلدول )1-1( املحافظة على توازنك.

خم�سة مبادئ لتدري�ص الطالب املعلم الناجح.

 âfCG øe ±GÎY’G 

äÉ°SQÉ‡ QÉ¡XEG

ádÉ©a ¢ùjQóJ

»`a ácQÉ°ûŸG

IôKDƒe äÉ°SQÉ‡

á≤K äÉbÓY AÉæH

π qp¡°ùŸG ∫É©ØdG ¢SQóŸG

™°SGh ™ªà› ™e ∫É°üJ’G

من املهم اأن تثق بنف�ضك التخاذ قرارات جيدة. فكر قبل اأن تتكلم اأو قبل اأن تكرر �ضيئًا 

�ضمعته اأو الحظته. عالقتك مع املعلمني املتعاونني مهمة اإىل اأبعد حد الأنك �ضيف عندهم 

ف�ي غرفة املعلمني. رمبا ال تتفق مع كل �ض���يء تراه اأو ت�ض���معه. اأ�ّض�س حدودًا اإحرتافية مع 

طلبتك )انظر الن�ض���اط )11-1( لتمرينات حدود احرتافية حمددة(. �ضيعطيك الف�ضل 

الرابع واخلام�س طرائق عملية الإيجاد عالقات اإيجابية مع طلبتك.

الة ف�ي ال�ض���ف لي�ض���ت  باالأمر ال�ض���هل كما تبدو.  • اإظهار ممار�ض���ات تدري�س فعَّ

لق���د تعلمت النظريات, تدري�س املهارات, وا�ض���رتاتيجيات التعلم باالإ�ض���افة اإىل 

التحول من طالب كلية اإىل معلم: هل اأنا م�ضتعد؟
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كث���ري من االأفكار املت�ض���لة بالتدري�س خالل م�ض���اقات عدة. رمب���ا تكون قد زرت 

مدار�س اأ�ض���اًل وقمت بالتدري�س واملالحظة. ف�ي الوقع اإن تنف�يذ تلك املمار�ضات 

ف����ي ال�ض���ف طوال اليوم مع طلبة �ض���وف تتع���رف عليهم ميك���ن اأن يكون حتديًا 

اإذا مل تقم به برعاية واهتمام. نوق�ض���ت معايري التدري�س الحرتافية ف�ي ق�ض���م 

التخطيط لهذا الف�ض���ل. و�ضتقوم بجمع االأدلة من خالل تدريبك العملي لتظهر 

باأنك على اطالع مبا تفعله واأنك جاهز ل�ضفك االأول. كل ف�ضل ف�ي هذا الكتاب 

�ضي�ض���لط ال�ض���وء على املعيار الوطني الذي �ض���رتكز عليه و�ض���يوجهك نحو جمع 

البيانات التي حتتاجها من اأجل تدري�ضك.

�ض���وف تزودك الف�ض���ول من الراب���ع وحتى الثامن باقرتاحات رمب���ا حتاول جتربتها 

اأثناء ممار�ضتك التدري�ضية.

امل�ض���اركة ف�ي تطبيقات فعالة, �ضوف تت�ض���من انعكا�ضك ال�ضخ�ضي وحمادثاتك  •

االإ�ض���رافية. هل �ض���تكون طالب���ًا معلمًا يبحث ع���ن االفر�س لنم���و اإحرتايف حتى 

تع���زز معرفتك ومهاراتك, اأم �ض���تكتف�ي مبتطلبات احل���د االأدنى من االأداء؟ هل 

�ضتتقبل اقرتاحات  م�ضرفك اجلامعي واملدر�س املتعاون, اأم �ضتكون مدافعًا وغري 

م�ض���تجيب؟ هل �ض���تكون قادرًا على تكييف الدرو�س خالل عملي���ة التدري�س؟ اإن 

تطوير ملف االأداء اخلا�س بك �ضي�ض�ض���اعدك ف�ي تلخي�س تعلمك وممار�ض���اتك 

الفاعلة. ا�ض���تخدم �ض���فحات التفك���ري التاأملي )التفكري باإمع���ان( ف�ي نهاية كل 

ف�ض���ل لرت�ض���دك. كل هذه املمار�ض���ات �ضت�ض���اهم ف����ي منوك وتهيئتك ل�ض���فك 

الدرا�ضي.

هذا الكتاب هو ممار�ضة تاأملية ميكن اأن يكون مف�يدًا للتقييم الذاتي وو�ضع االأهداف 

التي �ضتعزز تعليمك.

درج ف�ي  •
ُ
االت�ض���ال مع جمتمع تعليمي اأو�ض���ع, رمبا يعني بب�ض���اطة قراءة كت���اب اأ

�ض���فحات االت�ض���ال اأو النقر على املوقع االإلكرتوين الذي رمبا �ضت�ض���تخدمه ف�ي 

�ض���فك, هل اأنت ف�ض���ويل ب�ض���اأن ما يحدث ف�ي ال�ض���فوف واملدار����س االأخرى, 

ف����ي الوالي���ة والربامج الوطنية؟ هل ميكنك اأن ترى اإىل ما بعد �ض���فك, الوالية, 

الربامج الوطنية واملوؤ�ض�ضات الحرتافية التي تت�ضل مبجالك؟ هل اأنت م�ضتعد 

لتبقى بعد املدر�ض���ة وت�ض���ارك االأفكار مع معلمني اآخرين اأم اأن لديك م�ضوؤوليات 

اأخرى تاأخذك بعيدًا عن املدر�ضة؟ 

ا�ض���تخدم هذه املبادئ اخلم�س كمعيار للحفاظ عل���ى توازنك اأثناء جتربتك للطالب 

املعلم.

الف�ضل االأول
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 نظ���م هذا الكتاب حول اال�ض���رتاتيجيات االآتية: اخلطة, االت�ض���ال, العمل, التفكري 

التاأملي, وو�ض���ع االأهداف. اإن هذه البنية �ض���تمنحك الرتكيز كلما تقدمت ف�ي التجربة, 

كما �ضت�ضيف طريقة اأخرى للحفاظ على توازنك الأنك �ضتعرف ما هي املوا�ضيع املتوقعة 

ف�ي كل ق�ضم من كل ف�ضل. التاأثري والتقدير الذاتي هي مهارات مهمة ولكنك حتتاج اأي�ضًا 

اإىل ممار�ض���ة اأفكارك اخلا�ض���ة ف�ي العمل. لذلك ياأتي التفكري التاأملي وو�ضع االأهداف 

�ضوية ف�ي نهاية كل ف�ضل, ل�ضمان تقدمك نحو اإمتام جتربتك بنجاح. 

�ضت�ض���تخدم كلمة التدريب العملي ب�ض���كل قابل للتبادل مع تدري�س الطالب املعلم من 

خالل هذا الدليل.

ا�ستعمال الكتابا�سرتاتيجيات للنجاح

ا�ض���رتاتيجية  التخطيط اخلط���ط  �ض���فحات  تعر����س 

تبقي���ك مركزًا على االأ�ض���ئلة واملعايري املهنية 

للتدري�س, خططًا لقراءة ومناق�ض���ة موا�ضيع 

الف�ض���ل لتكون ح�ضن االطالع معتادًا على كل 

املواد.

تقرتح هذه اال�ضرتاتيجية عليك اأن تت�ضل مع  االت�ضال

النا�س, الكتب, وامل�ض���ادر املوج���ودة املتعلقة 

مبو�ضوع الف�ضل. 

العمل هو ا�ضرتاتيجية مهمة للنجاح! مت اإدراج  العمل

الن�ضاطات الناجحة مع طلبة معلمني اآخرين. 

اخرت الن�ضاطات التي �ضتوجه تعلُّمك.

فهم���ك  التفكري التاأملي وو�ضع االأهداف وقّي���م  املفتاحي���ة  االأ�ض���ئلة  راج���ع 

للمفاهيم.  �ض���ع االأه���داف للمرحلة املقبلة, 

وق���رر م���ا الذي ميك���ن اأن يكون مف�ي���دًا مللف 

اإجنازاتك.

)What’s Your PLAN for Learning?( ما هي خطتك للتعلم؟

توجيهات للح�ض���ول على اأق�ضى ا�ض���تفادة خالل هذا الق�ضم, �ضمم ق�ضم التخطيط 

ليعطيك »اأفكارًا كبرية« لهذا الف�ض���ل على �ضكل اأ�ضئلة مفتاحية. خّطط ملقابلة مدر�ضك 

املتعاون ب�ضكل منتظم بحيث ت�ضتطيع مراجعة موا�ضيع  هذا الكتاب.

التحول من طالب كلية اإىل معلم: هل اأنا م�ضتعد؟
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خّط���ط لوقت���ك بحكمة بحيث ت�ض���تطيع اأن تفكر, تتحدث, تكتب ع���ن التدري�س, وّثق 

عملك ف�ي هذا الكتاب اإذا اخرتت اأن تقوم بهذا.

اقراأ االأ�ضئلة املفتاحية وقّيم فهمك وكفاءتك: هل اأنت حقًا مبتدئ اأم اأن لديك بع�س 

اخلربة ف�ي تدري�س الطلبة؟.

Key Questions :الأ�سئلة املفتاحية

1 - ما هي خرباتي ومعتقداتي حول التعلم والتعليم؟
�ضتزودك ن�ضاطات املعتقدات ف�ي �ضفحات العمل بطريقتني ملراجعة ما تعتقده.

2 - كيف اأعرف اأنني ُمهّياأ للتدري�س؟ �ض���تزودك اأن�ض���طة اال�ض���تعداد ف�ي �ض���فحات 
العمل بطرائق متنوعة لتوثيق قدراتك اإىل حد بعيد. 

3 - كيف هياأتني اجلامعة؟ �ضي�ض���مح لك ن�ض���اطا التح�ضري مبراجعة برناجمك من 
عمل الدرا�ضات.

4 - ما هو املتوقع مني؟ العديد من الطلبة املعلمني  غري مدركني للعديد من التوقعات 
املطلوب���ة لتجربة ناجحة. �ض���منت ن�ض���اطات التوق���ع ف�ي الكتاب لت���زودك مبعلومة قيمة 

بحيث �ضتعرف ما تتوقعه خالل تدريبك العملي وكمعلم بدوام كامل.

يتطل���ب من���ك التخطيط لتجرب���ة ناجح���ة اأن توجد فريق���ًا داعمًا.الطلب���ة املعلمون 

الناجح���ون الذين يحافظون على توازنهم با�ض���تعمال املبادئ املذكورة ف�ي هذا الف�ض���ل 

يبحثون بجد عن اأنا�س ليدعموهم. توا�ض���ل مع اأنا�س ف�ي حياتك وت�ض���ارك معهم. اطلب 

م�ض���اعدتهم ودعمه���م خالل ه���ذا الوقت املهم. من ه���م النا�س املوج���ودون ف�ي حياتك 

االآن والذين من املمكن اأن ي�ض���اعدوك بعد اأن اأوجدت فريق الدعم خا�ض���تك؟فكر ب�ضاأن 

ال�ضخ�س )االأ�ضخا�س( الذين من املمكن اأن يعرت�ضوا تقدمك. كيف �ضتتعامل معهم؟.

خّطط ملناق�سة معاير مهنية:

)PLAN to Discuss Professional Standards(

تق���ود املعايري الوطنية عملية حت�ض���ري املعلم اجلديد ف�ي الوالي���ات املتحدة ويزودك 

احت���اد تقييم ودعم املعلمني )InTasc( والذي ميثل النموذج اجلوهري ملعايري التدري�س 

بقاعدة من املعايري التي خل�ض���ت املبادئ امل�ض���رتكة للتدري����س والتعلم. فقد قدمت تلك 

املعايري طريقًا لرتكز انتباهك على املبادئ االأ�ضا�ضية للممار�ضة. 

الف�ضل االأول
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الطالب. هل يتعلم طلبتك؟ كيف تعرف؟ اطبع  تعلم  االأ�ضا�ض���ية" هي عن  "النقطة 
ال�ض���فحة )23( من موقع )Ccsso,org InTasc( وراجعها مع م�ضرفك. �ضوف تزودك 

مبعاي���ري اإحرتافية جلميع معلمي الدولة, لي�س فقط اأولئك املعلمني  املبتدئني كما ُقدمت 

ف�ي وثائق )InTasc( ال�ضابقة.

يدرج هذا الف�ض���ل املعايري الع�ض���ر جميعها لتقوم مبراجعتها. وكلما تقدمت, �ضوف 

يركز الكتاب على تلك املعايري املتعلقة اأكرث بالنقا�س ف�ي ف�ض���ل حمدد. اأي�ضًا, ا�ضتخدم 

�ضفحات التفكري التاأملي ف�ي نهاية كل ف�ضل لتعميق تفكريك كونها ترتبط بتلك املعايري 

الحرتافيـــة. خط���ط لق���راءة وفهم معاي���ري )InTasc( خالل جترب���ة التدريب العملي. 

قارنها بواليتك ومبعايري جامعتك.

:)InTasc Standards( معاير احتاد تقييم ودعم املعلمني

نظمت معايري تدري�س النموذج اجلوهري )InTasc( من خالل اأربع اأفكار رئي�ضة:

املتعلم والتعليم:

- املعي���ار )1(:  تطوير املتعلم: يدرك املعلم كي���ف ينمو املتعلم ويتطور. فيتعرف على 

مناذج التعلم وينفذ خربات تعليمية متطورة منا�ضبة 

- املعي���ار )2(: ف���روق التعلي���م: يدرك املعلم وج���ود االختالفات الفردي���ة والثقافات 

املتنوعة ويعمل �ض���من هذه البيئات التعليمية ال�ض���املة للتاأكيد عل���ى تلبية احتياجات 

الطلبة �ضمن معايري عالية.

- املعيار )3(: بيئات التعلم, يعمل املعلم مع اآخرين الإيجاد البيئات التي تدعم الفرد 

والتعليم التعاوين الذي ي�ض���جع ب���دوره تفاعاًل اجتماعيًا اإيجابي���ًا وانخراطًا فعااًل ف�ي 

التعلم, والتحف�يز الذاتي.

- املحتوى:

املعيار )4(: معرفة املحتوى: يدرك املعلم املفاهيم املركزية, اأدوات التحقيق, وقواعد 

االن�ض���باط حيث يق���وم املعلم بتدري����س واإيجاد خ���ربات تعليمية جتع���ل تلك املظاهر 

مقبولة وذات معنى للمتعلمني للتاأكيد على درا�ضة املحتوى.

املعي���ار )5(: تطبي���ق املحتوى: ي���درك املعلم كيف يربط املفاهيم وي�ض���تعمل اختالف 

وجهات النظر الإ�ضراك املتعلمني ف�ي التفكري النقدي, االإبداعية, وطريقة حل امل�ضكلة 

التعاوين املت�ضل بالق�ضايا املحلية والعاملية.

التحول من طالب كلية اإىل معلم: هل اأنا م�ضتعد؟
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- املمار�سة التعليمية:

املعيار )6(: التقييم: ي�ضتخدم املعلم طرائق متعددة للتقييم ولربط املتعلمني بنموهم 

اخلا�س, ومراقبة تقدمهم.

املعيار )7(: التخطيط للتدري�س: يخطط املعلم للتدري�س الذي يلبي االأهداف التعليمية 

الدقيق���ة لكل طال���ب من خالل معرف���ة مناطق املحت���وى, املنهاج, مه���ارات التدريب 

املتبادل, وعلم اأ�ضول التدري�س, باالإ�ضافة اإىل معرفة املتعلمني و�ضياق املجتمع.

املعيار )8(: اال�ض���رتاتيجيات التدري�ضية: ي�ض���تخدم املعلم العديد من اال�ضرتاتيجيات 

التدري�ضية لت�ضجيع املتعلمني على تطوير فهم اأعمق ملناطق املحتوى.

- امل�سوؤولية الحرتافية:

املعي���ار )9(: التعلم االإحرتايف والتطبيق االأخالقي: يرتب���ط املعلم بالتعلم االإحرتايف 

اجلاري وي�ضتخدم الدليل لتقييم اأدائه ب�ضكل م�ضتمر.

املعي���ار )10(: القي���ادة والتعاون. يبحث املعلم ع���ن اأدوار قيادية مالئمة خالل تعليم 

الطلب���ة, ليتع���اون مع املتعلم���ني, العائ���الت, الزم���الء, حمرتف�ي املدار����س االأخرى, 

واأع�ضاء املجتمع لتاأكيد منو املتعلم والتقدم ف�ي جماله املهني.

 :)Connect( الت�سال 

االت�ض���ال هو �ض���فحة م�ض���در مزودة مبجموعة م���ن االأفكار واالقرتاح���ات لتدعمك 

خ���الل  عمل���ك كطالب معلم. اخرت اأي مو�ض���وع من موا�ض���يع االت�ض���ال وقم باإمتامه 

ليعزز خربتك ف�ي ال�ضف. 

- الت�سال مع النا�ص.

* تدريب���ك العمل���ي ف�ي الكلية.هل تقدمت بطلب ليتم االإ�ض���راف علي���ك كطالب معلم 
باالإ�ضافة اإىل الت�ضجيل ف�ي م�ضاقات املجال املطلوبة؟ 

* املعلمون املف�ض���لون, االآباء, االأو�ضياء, اأو الرا�ضدون املهمون ف�ي حياتك: كيف اأثروا 
ف�يك؟ هل هم معلمون؟.

* الطال���ب املعل���م: تكلم م���ع بع�س االأ�ض���دقاء الذين اأكمل���وا تدريبه���م العملي كطلبة 
معلمني, ا�ض���األ ما الذي تعلموه عن اأنف�ضهم كمدر�ضني مبتدئني, واطلب منهم ن�ضائح 

ليعر�ضوها عليك. 

الف�ضل االأول
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- الت�سال مع القراءات وامل�سادر:

* كتي���ب الكلي���ة, كتي���ب التدري���ب العمل���ي, وخمطط االحتياج���ات, مراجع���ة املهمة, 
ال�ضيا�ضات, االإجراءات, املتطلبات, واملواعيد االأخرية.

* كتب وموؤلفون للتحري عنهم عرب االنرتنت اأومن خالل مكتبتك املحلية, مثل: 

.)Roland Barth Jossy – Bass( حت�ضني املدار�س من الداخل

.)Sam Intrator and Parker Palmer( ق�ض�س ال�ضجاعة ف�ي التدري�س

هذا ما اأعتقده: الفل�ضفات ال�ضخ�ضية لرجال ون�ضاء مميزين

 Jay Alison and Dan Giediman in Association with NPR Holt Paper(
.)Backs

- ات�سال التكنولوجيا بالتعليم.

حتّر واكت�ضف املواقع االإلكرتونية االآتية ال�ضتخدامها ف�ي �ضفك:

 )edweek.org( اأ�ضبوع تعليم

جمعي���ة التعلي���م الوطني���ة )Neatoday.org( يعر����س تنوع���ًا وا�ض���عًا للمعلومة عن 

املدار�س والتدري�س.

 املوؤ�ض�ضة االأمريكية للمعلمني )aft.org( تزود مبعلومات عن املعلمني املربني.

:)ACT( العمل 

�ضممت �ض���فحات العمل لتعر�س لك خيارات ون�ض���اطات حول ممار�ضات التدري�س. 

كما تتطلب منك تلك الن�ضاطات اأن تقوم بالتقييم الذاتي وحت�ضل على حمادثة, مقابلة 

�ضخ�س ما, اأو بب�ضاطة قراءة ال�ضفحة وعمل مالحظات وتت�ضمن القائمة هنا ن�ضاطات 

اأفاد الطلبة املعلمون واملعلمون الذين عملت معهم اأنها كانت مف�يدة لهم.

تع���ود الن�ض���اطات املدرج���ة هنا لالأ�ض���ئلة املفتاحي���ة املركزية الت���ي وردت ف�ي بداية 

الف�ضل. اخرت الن�ضاطات املنا�ضبة واأكملها بنف�ضك اأو ف�ي حلقتك التعليمية. 

التوجيهات: ت�ض���فح الن�ضاطات املدرجة هنا ف�ي ال�ض���فحات االآتية واخرت تلك التي 

�ضتك�ضبك خربة تدري�ضية ناجحة كطالب معلم.

التحول من طالب كلية اإىل معلم: هل اأنا م�ضتعد؟
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التقييمال�سفحةالن�ساطمو�سوع ال�سوؤال املفتاحي

1- ملاذا اخرتت التدري�س؟املعتقدات
2- ما الذي اأعتقده ب�ضاأن التدري�س والتعلم؟املعتقدات
3- ما الذي اأح�ضره للتجربة؟اال�ضتعداد
4- هل اأنا م�ضتعد؟اال�ضتعداد
5- ن�ضيحه من طالب معلم �ضابق.اال�ضتعداد
6- ربط النظرية بالتطبيق.التح�ضري
7- اخلطوط االإر�ضادية لتح�ضري املعلم.التح�ضري
8- االأخالق االإحرتافيه خالل عملية التدري�س.التوقعات
9- ما هي حقوقي وواجباتي ح�ضب القانون؟التوقعات
10- الحرتافية.التوقعات
11- احلدود الحرتافية.التوقعات

12- �ضبع خطوات للنجاح.النجاح

الن�ساط )1-1( ملاذا اخرتت التدري�ص؟

ال�ضوؤال املفتاحي: ما هي معتقداتي وخرباتي املتعلقة بالتدري�س والتعلم؟

التوجيهات: ا�ض���تخدم ن�ضخة ورقية اأو اإلكرتونية لتدوين اأفكارك, ُكن حا�ضرًا ملناق�ضة 

اإجاباتك ف�ي حلقة درا�ضية اأو �ضاركها مع معلمك املتعاون.

املا�سي:

ف ذكرياتك االأوىل عندما فكرت اأن ت�ضبح معلمًا, كم كان عمرك؟. - �ضِ

- دون اأ�ضماء النا�س الذين اأثروا ف�ي قرارك لت�ضبح معلمًا.

- من هم اأف�ضل مدر�ضيك وملاذا ما زلت تتذكرهم؟.

- ا�ضاأل معلمك املتعاون وم�ضرف اجلامعة االأ�ضئلة نف�ضها. قارن اإجاباتهم مع اإجاباتك 

واكت�ضف حافزهم للتدري�س.

احلا�سر:

ما هو �ضعورك كطالب معلم وكيف ت�ضعر ف�ي بداية تدري�س طلبتك ؟

االآن, قابل معلمك املتعاون وا�ضاأله االأ�ضئلة نف�ضها.

الف�ضل االأول



41

قارن و�ضارك ما تعلمتماه عن بع�ضكما. رمبا تريد اأي�ضًا اأن تقوم بهذا مع م�ضرفك ف�ي 

اجلامعة.

م�ستقبلك كمعلم:

اأي���ن ترى نف�ض���ك بعد خم�س �ض���نوات؟ قابل م�ض���رفك ف����ي اجلامعة واملعل���م املتعاون 

وا�ضاألهم عن رحلتهم ف�ي التعليم.

الن�ساط )2-1( ما الذي اأعتقده ب�ساأن التدري�ص والتعلم؟

ال�سوؤال املفتاحي: ما هي معتقداتي وخرباتي املتعلقة بالتعليم والتدري�ص؟.

التوجيهات: كونك �ضتبداأ بتدري�س طلبتك, فاإن لديك الفر�ضة للتفكري ب�ضاأن ما تعتقده 

ع���ن التدري�س. ما هي االفرتا�ض���ات التي افرت�ض���تها؟ خذ بع�س الوقت للتفكري ب�ض���اأن 

االأ�ض���ئلة االآتية واكتب ردودك خطيًا اأو اإلكرتونيًا. قارن اإجاباتك باالأ�ض���ئلة ف�ي الن�ضاط 

)1-1(

لتبداأ العملية, اكتب ثالث كلمات تخطر ف�ي ذهنك ت�ض���ف نف�ض���ك من خاللها كمعلم. 

ما هي ميزاتك الطبيعية اأو املتعلمة التي اأح�ضرتك للتدري�س؟ كيف ي�ضفك االآخرون؟.

____________________

بعدها, �ضف �ضعورك واأنت تفكر بدخول �ضفك. اإذا كنت اأ�ضاًل ف�ي ال�ضف, كيف ت�ضعر 

ب�ضاأن دورك؟.

____________________

االآن, اكتب اعتقادًا جوهريًا اأح�ضرته لهذه التجربة. اأنا اأعتقد...

____________________

اأع���د قراءة ما كتب���ت ودّون ردود اأفعالك على ورقة اأو على الكمبيوتر. اأ�ض���ف اأي اأفكار 

اأخرى لديك ب�ضاأن التجربة التي تبداأها. هل انتظرت وقتًا طوياًل لهذا؟. هل اأنت مهياأ؟.

____________________

اإر�ض���ادات ف����ي جمال مل���ف اإجن���از التدري�س: ميكن اأن ي�ض���تخدم هذا املدخ���ل لتوثيق 

رحلتك.
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الن�ساط )3-1( ما الذي اأح�سرته للتجربة؟

ال�سوؤال املفتاحي: كيف اأعرف اأنني جاهز للتدري�ص؟

التوجيه���ات: ِج���د ورقة معلوم���ات ميكنك اأن تت�ض���اركها مع معلمك املتعاون واملر�ض���د 

اجلامعي, ا�ضتخدم التلقينات االآتية مل�ضاعدتك بتقدمي املعلومة املف�يدة والتي �ضتظهر 

ا�ضتعدادك للتدري�س. 

ف����ي الن�ض���اط )1-1( رمبا تريد اأن تب���ني ملاذا اخرتت التدري����س, واحلافز الذي اأدى 

خلو�ضك هذا التدريب العملي.

* خذ بعني االعتبار ا�ضتخدام املعلومات االآتية ف�ي ملفك:

1 - ا�ضمك الكامل وعنوانك الربيدي.

2 - اأف�ضل طريقة للو�ضول اإليك: هاتف اأو بريد اإلكرتوين.

3 - تخ�ض�ضك الرئي�س والفرعي ف�ي اجلامعة.

4 - اإجازة التدري�س التي ت�ض���عى لها, مثل جمال ال�ض���هادة وامل�ضتوى املطالب بتدري�ضه 
لتلبية حاجات الوالية واجلامعة.

5 - مهاراتك, هواياتك, مناطق خربتك اأو اهتماماتك )مثل: اللغة االأجنبية, ال�ضفر, 
القدرة املو�ضيقية, التمثيل, الرق�س, الريا�ضيات, التدريب(.

6 - مهاراتك التكنولوجية, مثل ا�ض���تعمال الهاتف )الرتا�ضل(, احلا�ضوب )iPod( اأو 
م�ض���جل )MP3(, الكامريا الرقمية, ال�ض���بكة العنكبوتية, كامريا الف�يديو, الت�ض���وير 

االإ�ض���عاعي, اإن�ضاء موقع اإلكرتوين, م�ضاركة باملو�ضوعة, البحث عرب االنرتنت وهكذا, 

كيف تقيم نف�ضك كم�ضتخدم للتكنولوجيا؟ متبدئ, متو�ضط, متقدم؟

 ,)Excel, Word( 7 - مهاراتك ف�ي ا�ض���تخدام احلا�ض���وب, مثل ا�ض���تخدام برام���ج
عر�س ال�ضرائح, )Power Point( )برنامج الر�ضم(, الن�ضر, اإ�ضافة ف�يديو, وهكذا, 

كيف تقي�س مهاراتك ف�ي ا�ضتخدام احلا�ضوب؟ مبتدئ, متو�ضط, متقدم؟

8 - خرباتك ال�ضابقة ف�ي ال�ضف, قد ترتبط هذه اخلربات مبا قبل  التدريب العملي 
اأو بعملك. 

9 - اأرفق ن�ضخة )ت�ضلط ال�ضوء على املحتوى وامل�ضاقات( واأ�ضف لها )اإذا كان لديك 
واحدة م�ضبقًا(.

الف�ضل االأول


