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التعليم عن بعد

أبرز 
80 نصيحة في »التعليم عن بعد«  

يقدمها معلمون مجيدون

مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم

 9 �شبتمرب 2020  الن�شرة الأوىل



التعليم عن بعد



اأبرf 80 R�شيحة يف »التعليم Yن بعد«  يقدمها معلمون جميدون

مقدمة

gذه الن�شاFح الرتبوية �شرتcز Yلى Yملية اإTشراك Wلبة املداQ�س 
الإfرتfت  العنكبوJية  ال�شبكة  Yرب  والثاfوية  الإYداOية  باملرMلتني 
اإل اأن املعلمني والرتبويني الذين fعرaهم Yن bرب ي�شاوgQم bلق 
cبري جتاه الطلبة الذين لن يكون لديهم Nدمة الإfرتfت باملنزل, 
ب�شبب  التعليمية  اخلدمة  M�شول  من  يتمكنوا  لن  الذين  واأولئك 

Yدم cفاAة LوOة اإTشاQة الإfرتfت يف مناWقهم.

النهوض بالمجتمع 

مت  ال��ذي  بعد  ع��ن  التعليم  طريقة  ب��ن  ال�سا�سع  ال��ف��رق  يكمن 

التي  hالطريقة  بالربيع  املن�سرم  الدQا�سي  الف�سل  يف  Jطبيقه 

على  �سيتعن  اأf��ه  gو  باخلريف  القاOم  الدQا�سي  للعام  �ستطبق 

املعلمن احلرUص على بناA عالbات Khيقة eع الطلبة الذين مل 

يتعاeلوا eعهم Tسخ�سيا e�سبقاً, ehن aحوi االbتبا�سات التي 

متت بوا�سطة fخبة eن املعلمن hالرتبوين يف Nاfة التعليقات 

بهذا املقال f�ستخل�ص باأن بناA العالbات التواUسلية ال�سخ�سية 

اLتماعية  Uسفية  بيئة  Nh��ل��ق  امل�ستهدaن,  Lميع  e��ع  املتينة 

ا�ستخدام   AناKاأ يف  االإل��ك��رتhين  التنمر  على   Iال�سيطرh aعالة, 

الطلبة للتطبيقات املرFية اأf hظام االJ�سال املرFي �ستكون eن 

يف   iالق�سو االأgمية  Pات  اجلوgرية  hالق�سايا  املواVسيع  اأg��م 

gذا العام الدQا�سي.

املوbف  يف  الطلبة  eع  hالواbعي  اجل�سدي  التواUسل   QعذJ اإن   {

 IOفقوe AسياTاأ الن�سال االأcرب بالن�سبة يل, ghناك  ال�سفي gو 

eن  hاأي�����س��ا  امل��رF��ي��ة,  ال�ساTسات  Nلف  التواUسل   Aن��ا��Kاأ يف   Iثريc

 IQOري اللفظية ال�ساZ الدالالتh اتQساTف�سري االإJ داL ال�سعب

e��ن ال��ط��ل��ب��ة, اإPا c��ي��ف اأJ��واU��س��ل ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب ع��رب g��ذه 

eدQ�سة   – g��اQيف  لكري�ستينا  eقولة  eن  اbتبا�ص   -z?سةTال�سا

hيلتون الثاfوية بويلتون, cوfيتيكت.

ال�����س��وؤال  ل��ه��ذا  �سهلة bOh��ي��ق��ة  اإL��اب��ات  J��وL��د  aفي احلقيقة ال 

الرتبوين  eن   Qكاaاالأ بع�ص  لكم  �سن�ستعرVص  hلكن  املطرhح, 

امل�ساcQن يف gذا امل�سرhع للتدQي�ص التابع لنيويوQك Jاميز aيما 

يتعلق بطرق Jكوين العالbات hاملحاaظة على عالbات JواUسلية 

Khيقة eع الطلبة hاأ�سرgم طوال العام الدQا�سي.

fقدم لكم  يف gذا املقال NالUسة جتربة e 28علما يف }التعليم 
جملة  يف  f�سر  hال��ذي  االأeريكية,   Iاملتحد بالواليات   zبعد عن 

fيويوQك Jاميز gh ,The New York Timesم eعلمون باملرMلة 

االإعداOية hالثاfوية TساcQوا مب�سرhع التدQي�ص التابع للنيويوQك 

 The New York Times Teaching Project ا يعرفe hاميز اأJ

hيك�سفون يف gذا املقال cيف اأfهم ا�ستفاhOا eن التعليم عن بعد 

الذي مت Jطبيقه يف العام الدQا�سي 2020/2019 لف�سل اخلريف 

hيقدeون Lملة eن التعليمات hالن�ساFح للرتبوين.

aفي  Tشهر يوليو 2020 املن�شرم ا�شت�شاف املعهد ال�شيفي التابع 
مل�شروع التدQي�س التابع لنيويوQك Jاميز التجمع الأول الaرتاVشي 
Yقد   AناKاأ ويف   ,Oالبال  Aحاfاأ خمتلف  من  املجيدين  للمعلمني 
من  UشاMبها  ̀`ا  وم  (Zoom) Rووم  من�شة  Ỳ`رب  الL̀`ت̀`م̀`اỲ`ات 
YروVس Jقدميية وLل�شات MواQية بني املعلمني امل�شاcQني من اأLل 
والMرتاRية  التحذيرية   QباNالأ cاfت  الدQا�شية,  املناgج  Jطوير 
القاOم  الدQا�شي  للعام  والتدQي�س  التعليم  بظروف  يتعلق  aيما 
الرZم من Pلك مل يظهر  با�شتمراQ, وYلى  Jتواىل   2021/2020
و�شاfت  اأجنلو�س  لو�س  وليات  امل�شاcQني من  املعلمني   Aوؤلg Yلى 
J�شتت  اأي  املجاوQة  واملناWق  وميامي  وaيالaOيا  وgيو�شنت  لوي�س 
والتغيريات  الظروف  g̀`ذه  مع   Qتداbبا Jعاملوا  اإfهم  بل  gPني 
مع  للتواUشل  بديلة  اإبداYية  Wرق   Qبابتكا و�شاgموا  ال�شتثناFية, 
العملية  Jوbف  Yدم  ل�شمان  املنا�شب  والزمان  املكان  يف  الطلبة 

التعليمية.
يتعلق  aيما  bدموgا  التي   Qكاaوالأ  AاQالآ اأfOاه  لكم  و�شن�شتعرVس 
التعليمية  العملية  مواUشلة  لإجن̀`اح  �شاgمت  التي  ب̀`الإL̀`راAات 
للعام الدQا�شي لف�شل الربيع, بالإVشاaة اإىل ا�شتعراVس ما الذي 
اخلريف,  بف�شل  القاOم  الدQا�شي  العام  ملواUشلة  به  �شيقومون 
املعينات   Rاأب``ر ̀`ه cP̀`ر  JاP الوbت  aيه ويف  امل̀`خ̀`اوف   Rاأب``ر وcP̀`ر 
والطرق التحفيزية التي �شت�شاYد Yلى مواUشلة العملية التعليمية 

يف الفرتة القاOمة.

القاFمة,  امل�شاcل  Lميع  يعالج  لن  املقال  gذا  à`اإن  الواbع,  aفي 
aبع�س العاملني يف القطاع الرتبوي يف الوليات املتحدة الأمريكية 
�شيعوOون للعمل من مناRلهم, و�شيقوم اآNرون با�شتخدام وJطبيق 
النموPج املدمج يف مواbع العمل, و�شيظل اآNرون ل يعلمون ما gو 
اأن  من  الرZم  وYلى  وbOيق,   Oب�شكل حمد Jنفيذه  منهم  املطلوب 
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التواصل مع األسر:

اأcرث من . 1 اأYمل يف مدQ�شة Kاfوية aيها  اأfني  اأمر لالأ�شرة مع اfطالbة العام الدQا�شي, ومبا  »اأbوم بالJ�شال Yلى Mدة مع cل ويل 
 Qالأمو  Aاأوليا اأن  املوؤcد  ال�شتثناFية احلالية aمن  الظروف  ومع gذه  وbتًا,  �شي�شتغرق  الأمر  باأن gذا  aاإfني Yلى Yلم  W 100الب, 
والطلبة ي�شعرون بعدم الJQياح ب�شاأن العوOة اإىل املدQ�شة, وبالتايل aاإن التعريف بنف�شك �شي�شهم cثريًا يف Nلق بيئة اLتماYية Uشفية 

ومدQ�شية aعالة« - اbتبا�س من مقولة cري�شنت لولوQ- مدQ�شة bياOة ال�شابات, بروfك�س, بروfك�س, fيويوQك.
2 . Aات بريدية اإىل اأولياbشل بطا�Qني اأfما اأc ,ا�شي اجلديدQطالق العام الدfبل اb ةOاY البيW يب الربيدية اإىلMات الرتbشل بطا�Qاأ«

الأموQ لكي f�شتعد معًا لهذا العام الدQا�شي, وYاOة ما اأbدم aيها Tشكري وJقديري لهم Yلى منح اأWفالهم gذه الفرUشة للتعليم, cما 
اأfني يف الوbت fف�شه اأWلب منهم التواUشل Yرب الربيد الإلكرتوين ليزوOوين aيه Yن اأبرK Rالث �شمات اأو Uشفات يجب اأن اأYرaها Yن 

Wفلهم« - اbتبا�س من مقولة LوOي Qامو�س- مدQ�شة �شتيفين�شون املتو�شطة, �شان اfطوfيو.
»Yليك بالتواUشل ب�شكل Lيد وب�شوQة معتاOة, ولكن Vشع يف M�شباfك اNتياQ الطريقة املنا�شبة التي �شتماQ�شها يف اأKناA التواUشل, . 3

aالتعليم واملدQ�شة bد Jكون بحاLة اإىل fوع من العواWف اخلاUشة, والتعامل اخلاUس مع الآNرين aفي املرات ال�شابقة  Mدث واأن 
Jلقينا Tشكاوي من bبل اأولياA الأموQ باأfهم ي�شعرون بالإMباط اأو Yدم الرVشى يف اأKناJ AواUشلهم مع بع�س املعلمني; لذا Yليك اأن Jكون 
 يقظًا وMذQًا Mول الطرق التي �شتدNلك الآن Mياة الأ�شر, وJقربك اأcرث من Wبيعة الأLواA ال�شاFدة يف بيوت ومناRل gذه الأ�شر«

TشيكاZو. البتداFية,  cامريون  مدQ�شة  الي�شيا,  �شابرينا  مقولة  من   – اbتبا�س 

التعارف وتقديم نفسك لآلخرين:

»اأgدف اإىل ا�شتخدام من�شة املايكرو�شوaت املرFية والتعليمية aليبجريد b flipgridبل لقاFنا الأول Yرب مزامنة احل�شة الدQا�شية مع . 4
الطلبة, وا�شتغل الفرUشة اأوًل واأYOوgم بالتعريف Yن اأfف�شهم اأمام اجلميع من Nالل الإLابة Yن بع�س الأ�شئلة الب�شيطة; لأن gذا 
ي�شاYد الطلبة Yلى التخل�س من اخلوف والقلق وMالت الVشطراب bبل بدA اليوم الأول للدQ�س اجلماYي Yرب الJ�شال املرFي Yن 
بعد, اأو يف اأKناA التواUشل معهم Tشخ�شيا Yلى اfفراO, واأي�شا aاإن gذه ال�شرتاJيجية �شوف J�شجع الطلبة Yلى Jكوين مهاQات JواUشل 
اLتماYية Lيدة Nالل الأيام الأوىل لبداية  الدQو�س الإلكرتوfية التفاYلية Yن بعد, و�شوف ي�شمح لهم بالتفاYل باإيجابية مع اأbراfهم 

gيو�شنت. cينكيد,  مدQ�شة  aوQ�شرت,  cري�شتا  مقولة  يف fف�س ال�شف ب�شهولة و باأ�شلوب موLز Yرب Jقنية الفيديو« – اbتبا�س 

مناداة أسماء الطلبة بالشكل الصحيح:

العام . 5 بداية  ومع  وJنوYه,  الثقايف  الإQث  Mجم  يج�شد  وgذا  خمتلفة,  لغة   30 من  اأcرث  يتحدKون  Wلبة  مدQ�شتي  يف  gناك  »يوLد 
اأgم gدف بالن�شبة يل gو م�شاYدة gوؤلA الطلبة يف بناY Aالbات وKيقة مع بع�شهم بع�شا,  الدQا�شي Yرب الواbع الaرتاVشي cان 
اأبدا  اأMدًا aيهم  اأbابل  واأfا مل  اأaعل gذا الأمر cما يجب  ال�شوؤال cيف  اأ�شماFهم بال�شكل ال�شحيح, ولكن  اأMرUس Yلى fطق  وcنت 
بالإVشاaة اإىل اأfهم Zري موLوOين بالواbع اأمامي لكي ي�شححوا يل Wريقة النطق. bمت بتخ�شي�س Uشفحة من م�شروع التدQي�س 
التابع لنيويوQك Jاميز, وbرQت اأن Jكون اأول الواLبات من Nالل ا�شتخدام املن�شة التعليمية املرFية بوا�شطة برfامج امليكرو�شوaت 
املعروف ب flipgrid (aليبجريد), ومتت YOوة الطلبة للتفاYل وf�شر مقاWع الفيديو وgم يقدمون aيه اأfف�شهم لالآNرين مع الرتcيز 
Yلى اأن يكون Wريقة fطقهم لالأ�شماU Aشحيحة, cما Wلب منهم cPر اأية اأ�شماA اأNرi اأو األقاب مف�شلة اأNرi لهم, واإVشاaة اإىل Pلك 
cPر معلومات Tشخ�شية Yامة وموLزة Yن اأfف�شهم.ال�شيA بال�شيA يذcر, Yندما cنت اأcتب لكم gذا التعليق Jذcرت مقولة لأMد 
Wالبي �شابقا يقول: » باملقاfQة مع cل املعلمني يف مدQ�شتي aاأfت الأول والوMيد الذي يجيد fطق ا�شمي Uشحيحًا وبال�شوQة التي ينطق 
بها اأaراY OاFلتي, واأYجبت اأcرث بحدة ب�شريJك وaطنتك, ولقد اأcQOت aعال باأن ا�شمي مميز وZري Jقليدي وgذا يعك�س LزAًا من 
gويتي وgو TشيA يدYو لل�شعوQ بالفخر والYتزاR, وYليه; aاإfني ممنت لك ب�شدق وباإNالUس« - اbتبا�س من مقولة cندQا QاcOليف, مدQ�شة 

QOويد gيلز الثاfوية, اJالfتا.
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استراتيجية كسر الجليد:

اأ�شئلة . 6 باأ�شلوب وWريقة LاPبة من Nالل Wرح  بينهم  التواUشل aيما  اأLل Jفعيل ا�شرتاJيجيات  »اأبذل LهوOًا cبرية مع Wلبتي من 
مرMة, والYتماY Oلى بع�س ال�شرتاJيجيات ال�شاFعة aيما يتعلق بك�شر اجلليد وMالة اجلموO بني الطلبة, وJ�شجيعهم Yلى املباQOة 
التعليم  Jطبيق  لإجناح  اأ�شبوYيا  الفعالة  ال�شرتاJيجية  بهذه  ال�شتعاfة  Jتم  و�شوف  Nجل,  اأو  Nوف  بدون  اجلميع  اأمام  التحدث  و 
الaرتاVشي الذي �شيعترب منطا Lديدًا وZري ماألوف من bبل الطلبة« - اbتبا�س من مقولة cلوOيا aلي�شكه, مدQ�شة اي�شت Jروي الثاfوية, اي�شت 

Jروي, وي�شكوf�شن.

»اإن اأf�شطة c�شر اجلليد والألعاب امل�شلية ل Jعد م�شيعة للوbت, بل Yلى العك�س aاإfه يطلب من Lميع الطلبة التفاYل وال�شعوQ بالJQياح . 7
يف اأKناA التواUشل مع بع�شنا بع�شا يف احل�شة الدQا�شية, وYاOة ما يبذل الطلبة YطاA اأa�شل اإPا Tشعروا باأfهم م�شتثمرون بال�شكل 
 Scavenger لعبة  مثل  Rووم  Jطبيق  اأWفايل Yرب  يحبها  التي  امل�شلية  الألعاب  بع�س  الرbمي. gناك  املجتمع  ال�شحيح يف Nدمات 
hunt, وgي لعبة يقوم من Nالgا املعلم ب�شوؤال الطلبة للبحث Yن ال�شيA املطلوب, aعلى �شبيل املثال يطلب املعلم بعرVس الطلبة 

لقطعة معدfية, والطالب الذي ينفذ gذا الطلب اأوًل ويعرVشه Yلى ال�شاTشة bبل اأbراfه يكون gو الفاFز. وgناك اأي�شا لعبة التخمني 
بالكلمة Yرب Q�شم ال�شوQة لها وJدYى ب Pictionary وYاOة ما J�شتخدم ال�شبوQة aيها, واأي�شا لعبة بطاbة الكلمات التي JدYى ب 
M Tabooيث يقوم املعلم بتجهيز البطاbات Yلى ملف اأوًل ليت�شنى للطلبة الن�شخ والل�شق يف Nاfة الدTOQشة واإQ�شالها لأMد RمالFه 

من الطلبة ومن Kم يقوم الطلبة بالتفاYل والإLابة يف اخلاfة املخ�ش�شة لكتابة الدTOQشة. اإVشاaة اإىل Pلك ميكن للمعلم ا�شتخدام 
الألعاب الفكاgية واملرMة التي JدYى ب  Trivia, وYاOة ما متاQ�س gذه اللعبة بطرح اأ�شئلة Yلى املتناa�شني Mول MقاFق Yامة ومثرية, 
واأbرتح للمعلمني اNتياQ اأa�شل الأf�شطة لك�شر اجلليد, وgي لعبة التعرف ال�شريع او ما يعرف ب  Speed dating و اأي�شا لعبة الدواFر 

املرcزية واملعروaة ب concentric circles« - اbتبا�س من مقولة cيم برتaيلد, املدQ�شة الثاfوية املرcزية, ل cرو�س, وي�س.

ضمان رفاهية الطالب:

»لقد bمت bبل ب�شعة �شنوات مبماQ�شة f�شاط »البت�شامات والعبو�س« او ما ي�شمى Smiles and Frowns, ويطلب aيها من الطالب . 8
التعبري بوLهه �شواAً مبت�شمًا اأو Zري مبت�شٍم, وgذا الن�شاط من ابتكاQ املعلم »موfته �شريي«, وgو معلم متخ�ش�س يف JدQي�س الأOب 
الإجنليزي يف واTشنطن, وcان ي�شتخدمه مع Wلبته cاإLراQ AوJيني. اأbوم يف cل يوم اKنني مع بداية اليوم الدQا�شي باإYطاA الفرUشة 
الن�شاط gو  الأ�شا�شي من gذا  بال�شلبية بوLه Zري مبت�شم, والهدف  اأو  بالإيجابية بوLه مبت�شم  اإما  للتعبري Yن TشعوgQم  لطلبتي 
اإYطاA الطلبة الفرUشة للتعبري Yن واbع MياJه وXروaه املحيطة Yند لقاAاJنا املتجدOة يف cل M�شة, وYندما bمنا بتطبيق fظام 
التعليم والتواUشل Yن بعد يف Tشهر ماQ�س املن�شرم, ولRلت اأfفذ gذا الن�شاط مع Wلبتي واأYOوgم للتفاYل Yرب اخلاfة املخ�ش�شة 
للتعليقات يف برfامج Google classrooms (LوLل للف�شول الدQا�شية), cما اإن fظام التغذية الراLعة التي اأJلقاgا من Wلبتي يف 
fهاية العام الدQا�شي gي OاFما بالتعبري ب smiles and frowns بوLه مبت�شم اأو بوLه Zري مبت�شم« - اbتبا�س من مقولة مايكل بوJر, 

مدQ�شة gلتون الثاfوية, gلتون, fيويوQك.

9 . ,Google Form ل اأو ما يعرف بLوL جPرب منوY نيYل اأ�شبوc البيW iشى لدVبالر Qال�شعو iة لقيا�س مدfشال ا�شتبا�Qوم باإbاأ«
وYلى الطالب الإLابة Yن KالKة اأ�شئلة, وgي اأول: ما TشعوQك يف gذا الأ�شبوع? وKاfيا: gل اأYُجبت Mقا بفكرة ال�شتباfة مع اأMد 
املعلمني? Kالثا :اإPا cنت aعاًل معجبًا بهذه الفكرة لال�شتباfة ما الطريقة املالFمة للتواUشل معك? وgذا يعني الكثري بالن�شبة لالأWفال 
واإM�شا�شهم بالطماأfينة باأfه gناك اgتمام NاUس باأمرgم, وbد UشاMب gذا الكثري من املناb�شات املفيدة ويعد من املكا�شب التي 
حتققت من Jطبيق gذه ال�شتماQة Yلى الطلبة, cما اأن gذه ال�شتماQة Jعترب اإيجابية Lدًا للطلبة الذين JاأNروا يف J�شليم اأYمالهم 
Nالل الأ�شابيع القليلة املاVشية, وaرUشة مالFمة Lدًا لهم ل�شتدQاك التاأNري, بالإVشاaة اإىل اإYاOة gوؤلA الطلبة للم�شي بنف�س املنوال 

مع بقية اأbراfهم Oون JاأNري«- cري�شتني لولر.
»اأbوم يف cل يوم Lمعة مبطالبة Wلبتي بتعبئة Lدول معني بال�شف Yرب Jقنية م�شتندات LوLل واملعروaة ب Google Doc, ويقوم . 10

الطلبة بذcر اأa�شل TشيA متيز به gذا الأ�شبوع, وcذلك cPر TشيA اآNر باملقابل cان اأ�شواأ ما يف gذا الأ�شبوع, وJكون Wريقة التفاYل 
مع الطلبة من Nالل JوLيه الأ�شئلة يف احل�شة الدQا�شية, cما JوLه الدYوة للطلبة بن�شر Qابط اإلكرتوين اأو مقطع aيديو اأو UشوQة Yن 
الأNباQ الإيجابية التي مرت Yليهم Nالل Pلك ال�شبوع, وبعدgا يتم مطالبتهم Lميعًا بكتابة JعليقاJهم واآQاFهم« - اbتبا�س من مقولة 

اfدQو cولن, مدQ�شة ايرaينغتون الثاfوية, aريموfت, cاليفوfQيا.
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»لقد MرUشت يف cل اأ�شبوع وcاإLراQ AوJيني اأن اأ�شاYد Wلبتي بالبقاY Aلى JواUشل وKيق مع بع�شنا بع�شا, وJ�شجيعهم ب�شكل م�شتمر . 11
وaQع معنوياJهم يف Xل الظروف ال�شتثناFية الراgنة, واJفقت مع Wلبتي التعهد بالfتماA اإىل اأ�شرJنا ال�شفية, والYتناA باأfف�شهم 
Lيدًا وPلك باNتياQ الأf�شطة التي �شت�شاYدgم يف املحاaظة Yلى احليوية والن�شاط وYدم التاأKر بالأMداث املت�شاYQة والتغيريات 
املفاLئة من Mولهم. cما اأJفق مع Wلبتي يف cل اأ�شبوع Yلى Jعزيز Lاfب املواWنة لديهم وPلك من Nالل م�شاcQتهم وJطوYهم يف 
Nدمة املجتمع �شواY Aلى م�شتوi الأ�شرة اأو اأبعد من Pلك لي�شمل املجتمع املحلي الأcرب وYلى ال�شعيد الوWني. وcت�شجيع مني cمعلم 
aقد �شاgمت مب�شاcQة Wلبتي اأي�شا fف�س املهام التي bاموا بها, cالgتمام بنف�شي و Jعزيز ال�شعوQ باملواWنة يف cل اأ�شبوع, وcان gذا 
بالذات له الأKر الإيجابي aيما يتعلق بتعزيز ال�شعوQ بامل�شئولية واللتزام لتحقيق اأgداaنا اجلماYية cاأ�شرة Uشفية واMدة يف fف�س 
 AزL همfما باأFاO Qد وال�شعوMفريق واc يامهم بهذه املهامb ة جتاهOشى التام وال�شعاVهم ي�شعرون الآن بالرfلق الطلبة باأYيت, وbالتو
من الأ�شرة ال�شفية مت�شلني ببع�شهم البع�س بالرZم من الظروف ال�شتثناFية وبقاFهم يف املناRل والتعلم Yن بعد. aقد اأgPلني 
Mقا Jعهد Wلبتي والتزامهم بواLباJهم وcان ي�شوO بينهم Lو من التفاوؤل والتعاWف والتعاون والإNالUس والتفاين مل�شاYدة بع�شهم 
ولديهم  الن�شاط  وQوؤية Wلبتي يف bمة  بالJQياح   Qال�شعو اإىل  يدYو  ال�شعبة, وgذا  الظروف  البع�س وLميع من Mولهم Nالل gذه 
القدQة الكاaية Yلى التكيف والتاأbلم, وgذا يعطيني الإلهام اأي�شا يف جمال Yملي بامليدان الرتبوي« - اأيرين بين�شكي, مدQ�شة Lويل باQلو 

الثاfوية, Qيدينغ, cون.

كن إنسانا طبيعيا بشخصيتك الحقيقية، وليس مكلفًا بتنفيذ األعمال فقط 

»bم ببناa AرUس cثرية لتجعلك اأcرث من جمرO معلم يباTشر Yمله ومينح الدLQات, ول يوLد gناك OاYي بال�شباق مع الزمن من اأLل . 12
ا�شتكمال املنهج العلمي, بل Mاول اإYطاA الكثري من املالMظات الفرOية, وbم بطرح الكثري من الأ�شئلة ال�شخ�شية واأQ�شل Q�شاFل 
aرOية Yرب الربيد اللكرتوين, وJواUشل باإQ�شال وf�شر الكثري من املقاWع املرFية, cما ميكنك م�شاcQة اأaراY OاFلتك gذه املقاWع 
 املرFية واأXهر لطلبتك باأfك اإf�شان YاOي وWبيعي ومهتم Lدًا بتعليم الأWفال, وJعاملهم باأfهم ب�شر مثلك ول aرق بينك وبينهم« 

- مايكل بوJر.

التعليم . 13 اfتهاM A�شة  بعد  به  اأbوم  وما  بحياJي اخلاUشة  Jتعلق  Tشخ�شية   AشياTباأ امل�شاcQة  اأMب  املن�شرم cنت  الدQا�شي  العام  »يف 
 Aباأ�شما اأTشاcQهم  اأو  LاJQن«  »اينا  للموؤلفة  الطبخ  وUشفات  cكتاب  اأbروؤgا  التي  الكتب  Wلبتي  اأTشاQك  aمثال  بعد,  Yن  الإلكرتوين 

الربامج التلفزيوfية املف�شلة لدي« - اfدQو cولن. 
»Jعد Uشفوف املل�شقات التعبريية املعروaة ب M Bitmojiيوية Lدًا وبالفعل اإfني اأMببت Wريقة التفاYل الكبري بني الطلبة مع بع�شهم . 14

البع�س Yند J�شميم gذه التعابري اخلاUشة للطلبة ب�شيغة (GIF) وLعلها cاأيقوfة Jوbيع NاUشة لهم اأو م�شاcQتها cخلفية M�شاباJهم 
 Rذه الرموg وؤيةQ ميع الطلبة منL و اأن يتمكنg ذا الأمرg شية, واجلميل يفVرتاaشل يف برامج التعلم وال�شفوف الUالتوا AناKيف اأ

التعبريية املميزة لبع�شهم البع�س والتعرف Yلى UشاMبها« - LوOي Qامو�س. 

النظام العام والبرنامج الدراسي المعتاد:

»يف الأيام الأوىل bم بتوLيه الطلبة اإىل التعاون معك والJفاق Yلى اآلية النظام التعليمي وWبيعة احل�ش�س الدQا�شية, cما اأWُلب . 15
منهم التعرف Yلى JوbعاJهم وWموMاJهم جتاه ال�شلوcيات املتبعة يف البيئة التعليمية الإلكرتوfية وfظام التعليم Yن بعد, بعدgا bم 

بتعميم gذه ال�شلوcيات وf�شرgا يف ال�شف الدQا�شي Yرب النظام الإلكرتوين, و Jذcري الطلبة بها بني Mني واآNر« - cري�شتا aوQ�شرت
اإLراA التواUشل Yرب الJ�شال املرFي واVشحة ومعلومة جلميع الطلبة, . 16  AناKاأ اأن Jكون الإLراAات املتبعة وال�شلوcيات العامة  »يجب 

�شيتي. fيويوQك   , gيل  Tشابل  املتو�شطة,  �شميث  مدQ�شة  Lراfا,  واMرUس Yلى Jذcريgم بها ب�شكل متواUشل وم�شتم« – Lابريل 
الق�شرية ومتاQين . 17 يتعلق مبواYيد الNتباQات  التنبيه aيما  بتفعيل Lر�س  ب�شكل يومي, وbم  »J�شميم Nطة Uشفية لأYمال متاQ�س 

الكتابة اأو امل�شابقات التعليمية Yرب الإfرتfت Yلى اأن يتم Tشرح الأf�شطة Nطوة بخطوة وcيفية اإجناgRا. Yلي اأن اأTشرح للطالب OاFما 
ما gو املتوbع منه وما يجب اأن يعرaه من مماQ�شات يف اأKناA احل�شة الدQا�شية, مع M�شوله Yلى JوLيه املعلم bبل اإمتام اأي مهمة 
بنف�شه, وgذا بدوQه �شي�شاYد الطلبة Yلى التخل�س من القلق واخلوف ب�شكل cبري اأKناJ Aعلمهم Tشيئًا Lديدًا« - Oيان بويد, مدQ�شة مي�شا 

aريOي الثاfوية, �شيرتو�شهايت�س, cاليفوfQيا.
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»من املهم Lدا معرaة ما gو املتوbع يف احل�شة الدQا�شية واآلية �شري الأYمال اليومية aيها والأgداف اخلاUشة بها. اأQيد اأن يكون يف . 18
cل اأ�شبوع fف�س النظام والإيقاع املعتاY Oليه; اإP �شيمكن Pلك الطالب من معرaة ما املطلوب منه M�شب JوbعاJه, Yلى �شبيل املثال 
يف cل اأيام الKنني من الأ�شبوع اأbوم بتدQي�س f�شاط مكرQ وgو » ماPا يحدث يف gذه ال�شوQة?«, واأbوم بعرVس التعليقات YاOة يف 
يوم اجلمعة بذات الأ�شبوع. و يف gذا العام الدQا�شي aكرت اأي�شا بتخ�شي�س cل يوم Lمعة من cل اأ�شبوع للتطرق اإىل اأبرR الأMداث 

اجلاQية Yلى ال�شاMة الإNباQية وYرVس بع�س اآQاA املواWنني« - cاQين Lولد, Lوaرfر اcاOميي, بيفيلد, ما�شاJ�شو�شت�س.
»اأiQ اأن bراAة ال�شعر مع بع�شنا البع�س gي اأa�شل Wريقة خلتام ال�شف الدQا�شي الaرتاVشي, وgي من التماQين املفيدة ل�شتثاQة . 19

العقل, aاأbوم YاOة بقراAة الق�شيدة اأول ب�شوت مرJفع, ومن Kم اأWلب من اأMد الطلبة bراJAها اأي�شا ب�شوت مرJفع لنا Lميعا, aعال 
اإن gذا الن�شاط gو اأa�شل Nتام ويعطي اجلميع الفرUشة للتفكري والتعبري Yن اخلواWر اأي�شا, ويعترب موbع teachlivingpoets من 

املواbع الراFدة بالن�شبة لدQو�س ال�شعر« -cل�شي aراf�شي�س.
Jنظيم . 20 اأي�شا  وYليك  امل�شتطاع,   Qدb املن�شوQة  اأYمالك  Yن  للجميع  معلومًا  واM̀`دًا  وJوbيتًا  منتظمة  YاOة  gناك  جتعل  اأن  »Yليك 

مواYيدك لت�شليم الأYمال والواLبات ب�شكل bOيق ومرJب, Yلى �شبيل املثال اأbوم بن�شر م�شتندات Lديدة ب�شيغة ال Hyperdocs يف 
 Oوليوg ثQوf شة�Qولو, مدL رينKاc - »شى�bحد اأc Aًة 5 م�شاYد التايل يف متام ال�شاMب يف يوم الأLالبهم بت�شليم الواWد واأMل يوم اأc

الثاfوية, Tشمال gوليوc ,OاليفوfQيا.

آلية تسجيل الحضور

اإىل احل�شابات . 21 aاإfني بحاLة  اآلية احل�شوQ للطلبة Yرب النظام املتبع يف مقاWعتنا اجلغراaية, لذلك  »اfا لRلت مطالب بت�شجيل 
التطبيق  وg̀`ذا  Rووم  Jطبيق  Yرب  بعد  Yن  الإلكرتوين  الدQ�س  Nتام  ويف  M�شوgQم,  لت�شجيل  الطلبة  جلميع  اخلاUشة  التعريفية 
الطلبة  بع�س  لMظت  اإfني  cما   , اJ�شاله  مدة  cاfت  وcم   Qاحل�شو  Aاأ�شما Yن  لإبالZك  Jقرير  Tشكل  يف  مف�شلة  بياfات  يعطي 
اأKناA الJ�شال. التقنية  امل�شاcل  يواLهون بع�س  cاfوا  الطلبة  يف�شر يل بع�س  للتطبيق Yدة مرات وgذا  الدNول  بت�شجيل   يقومون 
Yلى اأية Mال, بالن�شبة يل Tشخ�شيًا aاإfه من املنطقي Lدا J�شجيل احل�شوQ ب�شكل م�شتمر, وgذا يعطيني معرaة Yن Lميع املواXبني 
Yلى احل�شوQ و الذين مل يح�شروا الدQ�س الإلكرتوين, cما اإfه من ال�شهل Lدا التعرف Yلى اأي Wالب مل يقم بت�شجيل الدNول ملدة 
Jقرير  بطباYة  واأbوم  الأ�شباب,  ومعرaة  معه  بالتواUشل  Yليها  واملتفق  الالRمة  الإL̀`راAات   PخاJبا اأbوم  وبالتايل  يومني,  اأcرث من 
الأ�شماA واأVشع بجاfب cل ا�شم Yالمة معينة Jوؤcد باأن الطالب bام بح�شوQ الدQ�س Yن بعد, cما اإن التطبيق ي�شمح يل بالتعرف 

�شريعا Yلى اأي Tشخ�س Zريب Mاول الf�شمام للدQ�س م�شتخدما املعرف اخلاUس لطالب اآNر« - Oيان بويد.

التشجيع على التفاعل والمشاركة أثناء بث الدروس اإللكترونية مباشرة

22 . Qل مع بع�شهم البع�س واحل�شوYلى التفاY شجع الطلبة�J عريفيةJ قراتa خ�شي�سJ ري بع�س الألعاب امل�شلية اأوaما بتوFاO سUليك اأن حترY«
يف التوbيت املحدO Oون JاأNري منهم يف اأKناJ A�شجيلهم الدNول يف ال�شفوف الدQا�شية املتزامنة يف fظام التعليم Yن بعد, Yلى �شبيل املثال 
باإمكاfك اأن Jعطي الطلبة لعبة Yن الثقاaة العامة والألغاR اأو Qمبا aقرة (ماPا cنت �شتفعل لو cنت اأfت يف مكان Tشخ�س ما?) اأو اأي fوع من 
 اأfواع األعاب التخمني. gذه الإ�شرتاJيجية �شتكون Lدًا aعالة للطالب و�شيتفاYلون بقوة يف cتابة JوbعاJهم اأو ما ي�شعرون به يف Nاfة الدTOQشة.

 the) , (ايتQ ا براي�س ايزP) لبتي لعبةW شل اأن يلعب�aا اأfياMني اأfاإa ومبا اأن ا�شمي بالإجنليزية براي�س اأي مبعنى الثمن بالعربية
price is right) واأbوم اأMياfًا باإYطاFهم لعبة Meme وgي لعبة J�شاأل الطالب اأن يختاQ احلالة املزاLية الآfية له وaق J�شل�شل bQمي 

معني, وgذا bد يكون مفيدًا Lدًا لإYطاFك بياfات Yن احلالت العاWفية وال�شعوQ الذي مير به الطالب يف Jلك اللحظة التي يكون 
معك, وبالتايل �شيت�شنى لك متابعة Mالته وcيفية م�شاYدJه اإن اأمكن« - Lاfيت براي�س, مدQ�شة cولومبيا aولز الثاfوية, cولومبيا aولز, موfت.

»مل يتفاYل ما يقاQب W 23البًا cاfوا يلب�شون معاWفهم وبدا يل اأfهم c�شاىل M�شب مظهرgم العام يف املناb�شات ال�شفية احلما�شية, . 23
aقرQت اأن اأWلب منهم القيام باJ�شال مرFي NاUس وbمت بتوLيه �شوؤال واMد لهم و حمدO للم�شاcQة اأو التفاYل مع بع�شنا البع�س 
 بتوLيه اأي �شوؤال اآNر, وJوUشلت بعدgا اإىل Mقيقة اأن النقاTس ب�شوQة مفتوMة cان اأcرث aاFدة بالذات مع gذه الفئة من الطالب« 

- cاKلني ميلز, مدQ�شة بلومنجتون الثاfوية اجلنوبية, بلومينجتون, اfد.
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اأbوم . 24 »اأbوم بح�شر YدO مرات الدNول واخلروج بعد LQوع الطلبة Yند اfق�شاA وbت ال�شرتاMة, وYند J�شجيل الدNول YاOة ما 
ب�شكل �شريع ومرح بتوLيه اأ�شئلة للطلبة باأن يختاQوا Wبيعة Mالتهم املزاLية وcيف ي�شعرون جتاه اأMد ما من اأbراfهم, اأو اأن يختاQوا 
cلمة واMدة aقط للتعبري Yن اأa�شل برfامج Jلفزيوين M�شب Qاأيهم, وaيما يتعلق بت�شجيل اخلروج اأbوم باNتياf Q�شاط مرJبط باملاOة 
العلمية, aعلى �شبيل املثال اأ�شال الطلبة ما الكلمة الرFي�شية يف موVشوع الدQ�س, اأو يف مناb�شات gذا اليوم الدQا�شي, اأو اأ�شالهم باأن 
يذcروا يل ا�شم Rميل لهم OاNل ال�شف cPر Tشيئًا مفيدًا ولaتًا يف QO�س اليوم, وcيف cان له الأKر Yلى Wريقة Jفكريgم وaهمهم 

Lولو. للدQ�س« –cاKرين 
» يف اأKناA البث املباTشر لل�شف الدQا�شي Yرب fظام التعليم Yن بعد Yليك J�شجيع الطلبة برتك ب�شماJهم واإKبات وLوgOم وJفاYلهم . 25

يف الدQ�س من Nالل التعليقات, اأو Wرح الأ�شئلة يف Nاfة املحاKOات اأو باإمكاfهم الإLابة Yرب امليكرaون املباTشر اأو باأي NاUشية متاMة 
للتفاYل الن�شط اأو من Nالل Nاfة املناb�شات بالربfامج امل�شتخدم يف النظام التعليمي الإلكرتوين« -  cاKرين Lولو.

aاإfني . 26 ولذلك  موؤbتا;  معطلة  وgي  Jعمل  Jعد  مل  املاVشية  ال�شنة  يف  بي  اخلاUشة  اخلاfة  يف  املوLوOة  املرFية  املقاWع  مكتبة  »اإن 
املطلوب. بال�شكل  وJعمل  للجميع  متاMة  وLعلها  املرFية  باملقاWع  اخلاUشة  ملكتبتي  الن�شاط  Jعيد   iرNاأ اأf�شطة  بجلب  Mاليا   اأbوم 
ومن املعلوم باأfه �شيكون التحدي cبريًا يف J�شميم املقاWع التي JدYو الطلبة للم�شاcQة الفعالة اأو Jخ�شي�س م�شاMة Uشغرية cمخترب 
يتفاYل aيه الطلبة مع بع�شهم البع�س, لكي ي�شتفيدوا من اإLابات وfتاFج اأbراfهم, ولدi بع�س الطلبة اأ�شبابهم اخلاUشة بالعزوف 
Yن متابعة املقاWع املرFية وم�شاgدJها وgنا Jكمن b�شية Mرية الطالب, cما ميكن امل�شاcQة ببع�س ال�شوQ التي Jعرب Yن aعاليات 

الطلبة وما يقومون به من اأYمال واإجناRات يف حت�شيلهم الدQا�شي Yن بعد« - �شوgامباgوت, مدQ�شة ولينبوQغ الثاfوية, �شان aراf�شي�شكو.

تعلم ترتيب األولويات، واتباع نظام معين، وتنفيذ مهارة إدارة الوقت واالستقاللية 
الذاتية للمتعلم

»يقوم الطلبة بتنظيم Nطة اأ�شبوYية متعلقة بالبيئة التعليمية يف اأKناA مواUشلة Jعليمهم Yن بعد ويف مناRلهم لكي يعينهم gذا الأمر . 27
وJنفيذ  اأولوياJه  JرJيب  يكون منظما يف  باأن  الفرUشة  له  J�شمح  cما  الدQا�شي,  للعام  وQوJيني  متواRن  fظام  اJباع  Yلى   Oالتعو Yلى 
مهامه اليومية, Mيث يتعني Yلى الطلبة Q�شم Nطة منظمة يذcرون aيها بالتف�شيل اأين ومتى وcيف لكل TشيA يتعلق ب�شوؤون aعاليات 
يومهم الدQا�شي يف cل اأ�شبوع, بالإVشاaة اإىل ما يجب Yليهم القيام به يف اأيام Yطلة fهاية الأ�شبوع والعطالت الأNرi, وgذا يعلم 
الطالب مهاQات الYتماY Oلى fف�شه وcيفية اcت�شاب وJطوير مهاQاJه التنظيمية cما متنح الطالب الفرUشة لتعلم aن اإOاQة الوbت 
التغذية الراLعة من الطلبة  اأNرi مفيدة له. وYاOة ما Jكون   AشياTواأ الأf�شطة الدQا�شية  وLعل وbته خم�ش�شا ومرcزا يف Jنفيذ 
مفيدة واإيجابية يل, وcاfوا يكتبون يل aيها باأfهم اأUشبحوا الآن Yلى وYي Jام Mول Wرق التدQي�س والنظام التعليمي املعمول لأLل 
Nدمتهم بال�شوQة املطلوبة, وgذه الطريقة حت�ش�س الطالب باأfه ميتلك احلق يف معرaة Wريقة Jعلمه من bبل املعلم cما ي�شاYده 
Yلى الإM�شا�س بامل�شئولية باأن لديه القدQة Yلى التعلم . وcذلك اأaاO الطلبة يف مالMظاJهم باأfهم ي�شعرون الآن باجلاgزية التامة 

لالfتقال ملرMلة التعليم اجلامعية مع امتالcهم لكاaة املهاQات التي �شتعينهم يف امل�شتقبل يف ال�شنوات القاOمة« - ايرين بين�شكي
»ميكن ا�شتخدم املنظم اأو املخطط الأ�شبوYي الذي يحتوي Yلى جمموYة من ال�شراFح وميكن بداNل ال�شريحة cتابة fف�س املواVشيع . 28

الدQا�شية واخلطة التدQي�شية لكل اأ�شبوع Yلى Mدة, وgي حتتوي اأي�شا Yلى cاaة املعلومات Pات العالbة التي gي مهمة للطلبة ومرJبة 
يف مكان واMد, وOاFما ما اأbوم بربطها يف حمتوi ال�شراFح التي اأYرVشها يف الدQو�س التعليمية, وcذلك اأbوم باإQOاج Qوابط جلميع 
امل�شاcQات التي متت Yرب Jطبيق Rووم وcتابة Yنوان الربيد الإلكرتوين وf�شر Lدول اأوbات ال�شاYات املكتبية والأgداف التعليمية.
واأbوم اأي�شا بت�شجيل الدQو�س واللقاAات Yرب Jطبيق Rووم وf�شرgا يف gذا املخطط الأ�شبوYي ويف املوYد املنا�شب لهم Oون JاأNري, 
وYليه aاإن gذا �شيكون مفيدًا Lدًا للطلبة الذين Jغيبوا Yن الدQ�س, اأو الذين مل يفهموا الدQ�س Lيدًا لأfه باإمكاfهم اإYاOة م�شاgدة 
ي�شاYدين cثريا Yلى املحاaظة  اأو املنظم  امل�شتخدمة.aفي احلقيقة gذا املخطط  للتقنية  امل�شجل يف gذه اخلاUشية  املرFي  املقطع 
Yلى الرتJيب والنظام وباإمكاين اأي�شا Yمل f�شخ ملحتوg iذا املخطط يف اأي Tشريحة اأNرi لMقًا بالإVشاaة اإىل اإLراA التعديالت 
الأ�شبوYي �شيقلل اYتماfOا Yلى  اإن الYتماY Oلى gذا املخطط  التايل.  الأ�شبوع  املطلوبة لكي JتالAم مع Yناوين ومواVشيع QOو�س 
التقومي العاOي, اإP من املمكن f�شره يف اأي مكان اآNر, و�شيكون مفيدًا Lدًا للطلبة املتغيبني Yن QOو�شهم وgو من الو�شاFل التعليمية 
امل�شاYدة املهمة للمعلمني واأولياA الأموQ والإOاQة املدQ�شية يف Jوaري Jف�شيل واVشح ومنظم Yن cل الأf�شطة والفعاليات لكل يوم Yلى 

Mدة« - Oيان بويد
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»من املفيد اأن يختاQ املعلم اأMد الطلبة cم�شاYد له يقوم بتوLيه الطلبة الذين يت�شلون بالدQ�س املباTشر يف وbت متاأNر, ويقوم gذا . 29
امل�شاYد بالكتابة يف Nاfة الدTOQشة لتوLيه cل Wالب يتاأNر Yن احل�شة واإYطاFه املعلومات الالRمة cي يلحق برcب اأbراfه, وYليه 
aاإن املعلم لن ي�شطر اإىل اإيقاف البث اأو اإYاOة ما مت TشرMه مرة اأNرc ,iما اأن gذه الإ�شرتاJيجية Jعمل Yلى RياOة حتفيز الطلبة 

وال�شعوQ بالثقة يف اأfف�شهم!« - Lابريل Lراfا.

المرونة والقدرة على التأقلم

اأن fبذل لهم العطاA بال . 30 اأي�شا  اإلزامي جلميع الأWفال, بل Yلينا  Jاأcيد Yلى Mقوق الطلبة يف التعليم, واأfه Mق  »لي�س Yلينا aقط 
MدوO يف الأموQ احلياJية والLتماYية, ولنعلم اأن gناك cثريًا من الطلبة الذين ي�شعرون Qمبا بعدم الرVشى اأو الإMباط اأو احلزن; 
لذا يجب Yلينا منحهم الفرUشة لNتياQ ما ينا�شبهم ويالFمهم يف cل الظروف, aمثال بالن�شبة للطلبة الذين ي�شعرون بخجل �شيكون 
 ,Aوؤلg شجيع اأمثال�J لىY ميعاL س مناUشة مع احلر�Qا له باملدfوY ه ليكونfراbد اأMعيني اأJ وg حة للتعامل معهمLالطرق النا iدMاإ
واأن fتحدث معهم باألطف العباQات وaQع معنوياJهم بعباQات الثناA, وYاOة ما JوؤOي gذه الطريقة اإىل جناح الطالب اخلجول وJغريه 

لالأa�شل« - �شام cوgن, مدQ�شة cامبو�س الدولية الثاfوية, cليفالfد.
»Yلينا J�شجيع الطلبة Yلى املحاaظة Yلى النظام واللتزام باجلدول الزمني, ولكن يجب Yلينا اأي�شا اأن ل fغفل يف الوbت fف�شه Yن . 31

التحلي بفن املروfة والfفتاح Yلى الطلبة, aكما fعلم باأن gوؤلA الطلبة ل يقطنون يف املباين املدQ�شية ب�شفة OاFمة ول يتبعون fف�س 
النظام املدQ�شي يف بقية Tشوؤون MياJهم. ويف بع�س احلالت الLتماYية الطاFQة يتحتم Yلى aئة من الأWفال ممن لديهم م�شاcل 
اأ�شرية مغاQOة مناRلهم اأو bد يكون لدi بع�س العواFل Xروف NاUشة وWاFQة جتعلهم يهتمون بطفل Oون بقية الأWفال باملنزل, لذا 

وLب Yلينا اأن fكون منفتحني ومراYني ملثل gذه احلالت وZريgا« - Uشابرينا األي�شا.

منح الطالب حرية االختيار

32 .  must) و (should do) يgشر للقيا�س والتقومي وUناY يهاa شنفتUالطلبة ملهامهم و AاOة اأaريقة متكنني من معرW Qمت بابتكاb لقد«
do) و a , (may do)مثال املهام التي J�شنف للطالب ب J (should do)عد اأ�شا�شية وJكوينية لتحقيق اإجناR املهام الأNرi بال�شكل 

املطلوب, وJعد L�شرا للمواUشلة fحو حتقيق املهام التي J�شنف ب  (must do), وYليه aاإن Jقييمي للطالب �شيكون اإما اأfه اأجنز املهام 
بال�شوQة املطلوبة اأو مل ينجزgا, ولكن gذه الأYمال ل JدNل Vشمن Jقومي الطلبة والتاأKري يف LQOاJهم, اأما املهام التي J�شنف للطالب 
ب  a (must do)هي JوXف ما Jعلمه الطالب يف املدQ�شة بالإVشاaة اإىل Jزويد املعلم بالتغذية الراLعة, والطلبة ملزمون Yلى التدbيق 
يف gذه املهام ومراLعتها, وما مييز اأي�شا املهام امل�شنفة للطالب ب (may do) ب باأfها مهاQات Jت�شف بالإبداع اأcرث من البقية, 
وJتطلب من الطالب القيام باأYمال ينقل aيها الأKر التعليمي يف املماQ�شات احلياJية, وbد يتجاوR الأمر اأبعد من gذا« - cاKرين Lولو

»Yند بداية الدQو�س الإلكرتوfية املتزامنة Yرب fظام التعلم Yن بعد bم باإLراA ا�شتطالع للراأي اأو ما يعرف باأيقوfة (poll)للح�شول . 33
Yلى التغذية الراLعة Mول cيفية JرJيب الطلبة لأوbاJهم الثمينة, واإجناR اأولوياJهم ب�شكل LماYي. Yلى �شبيل املثال Yندما اأ�شاأل 
 Poll) اأيقوfة  Yرب  اآQاFهم  ا�شتطالع  Nالل  من  اأ�شاألهم  aاإfني  معني  لفيلم  م�شاgدJهم  بعد  العناUشر  خمتلف  حتليل  Yن  الطلبة 
Everywhere) لNتياQ اأMد العناUشر التي يرZبون يف اأن Jكون حموQ املناb�شات aيه وموVشوYا للح�شة الدQا�شية. وYاOة ما يكون 

مبقدوfQا بعد Pلك Jناول KالKة حماوQ اأو اأcرث, وYندما fتنقل اإىل YرVس الفلم, aاإfني اأbوم بتعديل الNتياQات بالن�شبة لهذه العناUشر 
يف اأيقوfة ال�شتطالع للراأي للتاأcد باأfنا bمنا بتغطية Jلك العناUشر املختاQة للفليم, �شواA مبا يتعلق بالإVشاAة واملو�شيقى وUشول اإىل 
Wريقة اأRياA املمثلني يف الفلم, وبالفعل; aاإن اإTشراك الطلبة بالتعبري Yن اMتياLاJهم يف املوbف ال�شفي احلقيقي �شيحم�شهم باأن 

براي�س يعربوا Yن اآQاFهم وا�شتعراVشها اأKناYO AوJهم ومنحهم احلرية يف اNتياQ ما يريدوfه« – Lاfيت 
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»من ال�شروQي اأن يكون gناك Wرق متنوYة وYديدة للتواUشل مع الطلبة, وJ�شهيل اآلية التفاYل الن�شط بني الطلبة بع�شهم بع�شًا; . 34
aبع�س الطلبة باإمكاfهم اأن ي�شتفيدوا cثريًا من م�شاcQاJهم وJفاYلهم Yرب fظام املكاملات املرFية, وYلى النقي�س bد يجد اآNرون 
gذه الطريقة Zريبة ومرنaزة وQمبا مملة لهم; aفي ال�شنة املاVشية Yرbلت بع�س الظروف الأ�شرية و امل�شاcل التقنية bدQة الطلبة 
Yلى مواUشلة احل�ش�س يف مناRلهم وgنا Jكمن التحديات يف ا�شتخدام التقاfة يف التعليم, يف الواbع يعترب الJ�شال املرFي بالفيديو 
وال�شوت والدTOQشة اأو fظام الر�شاFل cنظام الر�شاFل ب (slack) والربيد الإلكرتوين من املعينات التقنية التي J�شمح جلميع الطلبة 
للتواUشل مع بع�شهم البع�س ومعي cمعلم بطريقة Jعترب مريحة Lدًا, وJتميز باأfها �شريعة يف الربط بيننا Lميعًا وب�شهولة Jامة« - 

اbتبا�س من اbوال اMد املعلمني الذين مل يذcر ا�شمه وYنواfه

»اأYطي الطلبة OاFما الثقة بتويل Rمام الأموQ والقياOة لأfهم من مواليد gذا الع�شر التكنولوLي, بل اإfهم اأUشبحوا وcاأfهم يتنف�شون . 35
التقنية ويبدو Yليهم باأfهم ل يواLهون اأي من امل�شاYب يف �شرب اأZواg Qذا املجال احليوي يف gذا الع�شر, وYاOة اأbوم مبنحهم 

الفرUشة واحلرية يف اNتياQ وJ�شميم املهام والعمليات التي يريدوfها« - cري�شتينا gاQيف.

استخدام الوسائط المتعددة

املثال . 36 �شبيل  aقد bمت Yلى  مع Wلبتي  ومن Nالل جتربتي  املتعدOة,  والو�شاFط  التعليمية  الو�شاFل  J�شتخدم Nليطًا من  اأن  »Yليك 
 The« باNتياQ الوMدة التي cاfت بعنوان »Jطوير Uشوت الكاJب«, وcلفت Lميع الطلبة يف ال�شف بال�شتماع اإىل Mلقة من Mلقات 
Daily«امل�شهوQة ب »I forgive you, New York«, ومباTشرة بعد �شماع احللقة Yرب Jقنية البث بالبوcOا�شت Wلبت من الطلبة cتابة 

الكلمات التي ي�شمعوfها والعباQات اأو الأ�شطر التي Yلقت باأgPاfهم Nالل ال�شتماع للماOة, ومن Kم اLتمعنا يف احل�شة الدQا�شية 
للمناb�شة والتحليل مع بع�شنا البع�س, وbد bمت بتكليف الطلبة مبهمة مماKلة ليقوموا باأfف�شهم بكتابة اأبيات Tشعرية اأو ZناFية بعنوان 
وبالفعل cاfت النتيجة QاFعة Lدًا وQاأيت الطلبة ينتجون f�شوUشًا اأOبية يف Zاية اجلمال   »I forgive you, Wilton high school«

وال�شدق يف امل�شاYر« - cري�شتينا gاQيف
التي . 37 ال�شوQة  يف  يحدث  (م̀`اPا  Wلبتي  aيه  اأ�̀`ش̀`األ  بن�شاط  الaرتاVشي  التعليم  fظام  Yرب  الدQ�س  اأب``داأ  اأن  OاFما  اأa�شل  »اإfني 

 Aالبنا والتحليل  النقدي  التفكري  يف  مهاQاJهم  م�شتخدمني  بحما�س  ي�شاcQون  الطلبة  Lميع  اأL̀`د  ومباTشرة  اأم̀`ام̀`ك?)  Jراgا 
النقدية  وحتليالJهم  مداNالJهم  c̀`اf̀`ت  اإPا  م̀`ا  ملعرaة  الرZبة  الطلبة   iد`̀ ل Jتولد  حماKOاJنا  fهاية  وỲ`ن̀`د  امل̀`وV̀`ش̀`وع,  M̀`ول 
الن�شاط  gذا  مثل  يف  املثري  ولكن  الأUشلية,  ال�شوQة  Jلك  Yلى  احلقيقي  والتعليق  الإLابة  بعرVس  بعدgا  لأb̀`وم  ل,  اأم  Uشحيحة 
املناb�شات  ملواUشلة   iر``̀Nاأ aرUشة  لفتح  ي̀``وؤOي  م̀`ا  Y``اOة  g̀`ذا  a``اإن  Uشحيحة,  Jكن  مل  JعليقاJه  ب``اأن  الطالب  يكت�شف  Yندما 
واYتقاgOم« اجلميع  fظر  وLهات  M�شب  ال�شحيحة  Zري  الإL̀`اب̀`ات  بتلك  ال�شوQة  Yلى  بالإLابة  b̀`ام  مل̀`اPا  ومعرaة   املفيدة 

fيويوQك ليك,  �شاfQاك  الثاfوية,  ليك  �شاfQاك  – مدQ�شة  aراf�شي�س   –cيل�شي 
»يعترب املوbع الإلكرتوين Storycorps من املواbع التعليمية الراFدة; وPلك لMتواFه Yلى ملفات UشوJية ومقابالت Tشخ�شية م�شجلة . 38

يف Zاية الروYة والإبداع بالإVشاaة اإىل الق�ش�س املكتوبة بوا�شطة cثري من الكتاب املحليني من Lميع اأfحاA الوWن. وميكن ال�شتماع 
اإىل الق�ش�س Yرب املواbع الإلكرتوfية واfتقاT AشيA من gذه امل�شاQO لتكون Vشمن املناb�شات املفيدة للح�ش�س الدQا�شية NاUشة 
cمقدمة للدQ�س, cما اإن gذه الق�ش�س bد Jخدم يف اإYطاA اجلميع النموPج املثايل يف cيفية جتهيز الطلبة للتعامل مع املقابالت 

امل�شجلة« - cي�شلي aراf�شي�س.

السماح للطلبة بالتعلم عبر مختلف الطرق المتنوعة

»اإfه من ال�شروQي اأن يقوم الطلبة باNتياQ الطريقة التي يريدوfها لإXهاQ اأمناط وWرق التعلم Yرب fظام التعليم Yن بعد, وgذا . 39
لن يوؤOي aقط اإىل اإYطاFهم الثقة بامتالك Wريقة التعلم, بل �شيوؤOي اإىل J�شجيعهم Yلى الإبداع يف YرVس ما مت Jعلمه, واأf�شحكم 
با�شتخدام ما ي�شمى بامل�شروع الطويل الأمد ل M Genius Hourيث يتحتم Yلى املعلمني وVشع املعايري واملقايي�س ولكن الطالب يف fهاية 

الأمر gو من يحدO ماPا يريد يف النهاية« - cري�شتينا gاQيف- مدQ�شة gيلتون الثاfوية- ويلتون- cون
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الواLبات . 40 Jنفيذ  التقليدي يف  النمط  اأcرث جناMا من  Jكون YاOة  اإبداYية  الطلبة Yدة NياQات   AطاYاإ اأن  اأLد  »من وLهة fظري 
واملهام املرJبطة بالتعليم, aعلى �شبيل املثال aاإfني اأ�شمح لطلبتي بتجربة Google Slides واإXهاQ اإبداYاJهم يف الت�شميم اجلراaيكي 
وJخ�شي�س معرVٍس اaرتاVشي ل�شتعراVس ما ي�شمموfه من ابداYات, cما اإfني اأ�شمح لهم با�شتخدام Jطبيقات الت�شميم اجلراaيكي 
اfدQ�شون- مدQ�شة  الي�شا   - cثرية«   iرNاأ  AشياTواأ الإYالfية  واملطبوYات  واملن�شوQات  املطويات  لت�شميم   Canva برfامج  مثل   iرNالأ

برلنغتون �شيتي الثاfوية- برلنغتون- fيويوQك

»اإن الكثري من الطلبة ا�شتفاOوا من مناPج cيفية Jعلم املحاKOة, aقد cان gناك Wلبة يعاfون يف التحدث اأKناA املناb�شات aيما بينهم . 41
يف احل�شة الدQا�شية, وgناك اآNرون cاfت اإLاباJهم Lاgزة ومكرQة ومعروaة م�شبقا Yندما يطلب منهم امل�شاcQة, ولكن JطوQت 
مهاQاJهم ب�شوQة مذgلة Yندما cاfت gناك مناb�شات وJطوQت bدQاJهم بال�شتمراQ يف املناb�شات والتحدث Yلى مداQ اليوم اأو اأcرث 
وcاfت aرUشة لهم لالإKبات لأbراfهم Yن gذا التطوQ واإKاQة اإYجابهم مل�شتوياJهم وWرق Jفكريgم من Oون ال�شعوQ باأي Vشغط يف 

ال�شف الدQا�شي الإلكرتوين« - اbتبا�س ملقولة اMد املعلمني الذين مل يف�شح Yن ا�شمه وYنواfه
42 . ,Qذاfون �شابق اإO جاأة ومنa ن بعدY شي والتعلمVرتاaامل التعلم الY نتقل اإىلf لينا اأنY انc ا�شي املن�شرم بالربيعQيف العام الد«

وbد cنت اأ�شتخدم الت�شجيل املرFي لنف�شي لإYطاA التوLيهات والتعليقات Yن cيفية التجهيز حل�شة القراAة املقرQة لذلك الأ�شبوع, 
وcان TشاFعا يف املنطقة اجلغراaية التي اأYي�س aيها ا�شتخدام برfامج Canava ومبجرO اأن يتلقى الطلبة العمل وي�شاgدون املقطع 
aاإfهم يتفاYلون معه ب�شوQة �شريعة ويقومون باملناb�شات املفيدة Yرب اخلاfة املخ�ش�شة للكتابة والدTOQشة, وbد bمت اأي�شا مبطالبة 

Wلبتي f�شر JفاYلهم بوا�شطة مقطع مرFي م�شتخدمني برfامج Q - »Flipgridيبيكا متبل, مدQ�شة مدي�شون �شنرتال, مدي�شون, مي�س.

تكييف بروتوكول التعلم للفصول الدراسية االفتراضية

43 . Qا م�شغول يف ابتكاfاليا اأMف ال�شفي, وbنت اأ�شتخدمها يف املوcول الطالب وM QتمحوJ شات التي�bج املناPدًا من مناL ليلb OدY لدي«
 philosophical« را�شي الفال�شفةc ريقةW ذه الطرق املبتكرةg مية, ومنbيها مع البيئة التعليمية الرa مAتالJ اتOشاTQني و اإfواb
 Aلى الطالب ملY ات, ويجبQباY لل�شغط وبها  QاQRاأ بامل�شاcQة يف منظم Lراaيكي يحتوي Yلى KالKة  chairs«, و�شيقوم الطالب 

Nاfة املناb�شات وامل�شاcQة بتقدمي ما يقنع اأWراف النقاTس بالدليل املقنع, وبعدgا اأbوم بتذcري اجلميع بال�شروط والتوLيهات العامة 
بالإVشاaة اإىل القواfني اخلاUشة واأcون اأfا احلكم و�شاأbوم بقراAة اإMدi العباQات, وYلى الطلبة اإما الإLابة ب (fعم) اأو ب (ل), 
وYلى الطالب aقط Vشغط الزQ املخ�ش�س Yرب Jطبيق Rووم لكي fعلم من الذي Lاوب بنعم وبالتايل �شي�شمح له با�شتخدام QR مكتوب 
Yليه (اaQع يدك) ليحق له باملداNلة ب�شكل fظامي, واأbوم بتنبيه اأو حتذير اأWراف النقاTس واأcPرgم باأfه لديهم aقط bOيقة واMدة 
لالإLابة والتحدث. وYندما يبداأ النقاTس بالجتاه fحو الهدوA اأQ�شل لهم YOوة اأNرi للم�شاcQة يف fقاTس Lاfبي مب�شاcQة Tشخ�شني 
وYلى الطلبة اNتياQ متحدث واMد ميثل اجلاfبني يف gذا النقاTس, وبعدgا يتواUشل النقاTس Mول اأbوf iقطة fقاTشية, وYندما ينتهي 
اأن   QتياNليه الY عbلى املتحدث الذي وY ية, ويكونfطعة معدb ة بوا�شطةYرb وم بعملbاأ النقاTس ويرLع Lميع الطلبة لأماcنهم 
يتحدث ملدة bOيقة اأو bOيقتني خلتام gذا النقاTس, ويف اخلتام اأYطي Jغذية QاLعة Mول اأبرR النقاط التي مت التطرق لها يف النقاTس 
 Qكاaر الأcPني وcQلى الطلبة امل�شاY يJظاMالل مالN س منTة النقاQاOية يف اإcات الذQالأ�شاليب والفنون واملها Rوالتطرق اإىل اأبر

التي اأYجبتني يف النقاTس bبل اإYالن الطرف الفاFز يف gذا النقاTس« - cيم برتaيلد

تنظيم مؤتمر لمجموعات طالبية صغيرة

»من املفيد ا�شتخدام الغرف اجلاfبية لأZراVس Yديدة منها Yقد وTQس Yمل للكتابة والتخطيط لتنفيذ م�شروع ما وما Tشابه Pلك, . 44
اأي�شا ا�شتخدامه بوا�شطتنا fحن املعلمون وYOوة RمالFنا الآNرين لالLتماع يف جمموYات مكوfة من اأQبعة اأTشخاUس  ومن املمكن 
وfقوم بعمل الع�شف الذgني للتفكري Mول اإYداO وbQة Yمل اأو Jطوير م�شروع ما, ومن املمكن ال�شتفاOة من الغرaة اجلاfبية اأي�شا 

لروؤية الطلبة ومعرaة MالJهم العاWفية وم�شاYرgم بالإVشاaة اإىل aهم املحتوi املالFم لNتياY Qملية التعلم« - cاQين Lولد
»ين�شح » Jروي gيكز« UشاMب aكرة م�شروع Chippewa river writing project بعقد موؤمترات Yرب املن�شات الإلكرتوfية, وJكون . 45

gذه aرUشة للمعلمني للحديث Yن الطلبة ولي�س احلديث مع الطلبة, وbد bاOين gذا للتفكري باإfتاج مقاWع مفيدة وYملية J�شاYدfا 
املناb�شات  بع�شا  بع�شها  مع  لتتباOل  Yمل  وaرق  Yمل  جمموYات  يف  للعمل  الالRمة  الفرUس  ومنحهم  Wلبتنا  م�شاYدة  cيفية  Yلى 
Lولو الهاaOة aيما بينهم وامل�شاcQة يف احللقات النقاTشية املفيدة لهم مثل Mلقات النقاTس امل�شماة ب c – Socratic seminarsاKلني 
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»OاFما ما اأYOو Wلبتي لتوLيه اأ�شئلتهم املهمة اأو اأي اأمر مهم لديهم ملناb�شتها يف fهاية احل�شة الدQا�شية, وYاOة ما اأbوم بتجهيز . 46
املواO التعليمية والأf�شطة امل�شاMبة لها بالتزامن Yرب fظام التعلم Yن بعد, واأbوم اأي�شا ب�شرح cيف يقوم الطلبة باأYمالهم بالتزامن 
Yرب fظام التعلم Yن بعد وcذلك اأbوم باإfهاA اليوم وJرك الطلبة ين�شرaون, cما اإfني اأWلب من الطلبة الذين لديهم ا�شتف�شاQات 
اأو من يريد م�شاYدة معينة باأن يبقى وYلى الآNرين الf�شراف مع اfتهاA الدQ�س, وبعد bOيقة واMدة اأYOو اجلميع ممن بقي منهم 
للمناb�شة مع بع�س بعد اأن اأaQع احلجب Yن امليكرaون, واأ�شتغل الفرUشة gنا لإYاOة Tشرح ما مت يف الدQ�س للطلبة الذين Qمبا aاJتهم 
اأن  اأمر ي�شبب اJQباcًا واYRاLًا وbد يرتJب من LراP Aلك  اأو  fقطة معينة من ال�شرح ب�شبب ما يحدث للطالب يف بيته من Mدث 
يفوJه ا�شتماع وaهم fقطة معينة يف الدQ�س اأKناA البث املباTشر, بالإVشاaة اإىل اأن gذا �شيكون مبثابة الفرUشة ال�شاfحة للطالب بطرح 
ال�شوؤال بكل Mرية Oون Nوف اأو Mرج من اأن يكون اأمام جمموYة cبرية من RمالFه, وOاFما ما اأMاaظ Yلى اآلية �شري الأYمال يف 

احل�شة �شل�شة, وLعل Rمن التعلم Pا aاFدة للجميع« - Oيان بويد

تجربة طريقة التعليم القائم على المشروع

»يتعامل الكثري من الطلبة مع التغريات العديدة باملناRل Nالل الف�شل الدQا�شي بالربيع, وYاOة ما fقوم باإYطاA الطالب واLبات . 47
ومهام fراYي aيها متديد املدة الزمنية للت�شليم وgذه الطريقة مف�شلة Yلى النظام املعتاO باإYطاA الطالب اأf�شطة يومية للت�شليم وbد 
�شاYدت gذه الطريقة اجلديدة يف امتالك الطالب احلرية يف التخطيط الزمني لأYماله وLعله مالFما اأcرث لMتياLاJه وXروaه« - 

مقولة مقتب�شة ملعلم مل يذcر ا�شمه ومل يذcر Yنواfه.

»اأbوم باإYطاA الطلبة امل�شاQيع يف يوم الKنني (بداية اليوم لال�شبوع الدQا�شي يف اأمريكا) وMدOت لهم موYد الت�شليم باأfه �شيكون يف . 48
يوم اجلمعة (وgو اNر يوم لالأ�شبوع الدQا�شي), يجب Yليك التاأcد من اأن gذا امل�شروع به cمية اأYمال مق�شمة يف اأLزاA مت�شل�شلة 
وموRوfة للطلبة واإfه مالFم لدمج الطالب يف Jنفيذ امل�شروع Nالل معظم اأيام الدQا�شة, اأو باإمكاfك اأن حتدO اأLزاA من امل�شروع باأن 
يقوم الطالب يف cل يوم باإجناc Rل LزM Aتى ي�شل اإىل النهاية, aمثال �شيكون Yلى الطالب اإجناR اجلزA الأول من امل�شروع aقط 
يف يوم الKنني واجلزA الثاين يف يوم الثالKاA والثالث يف يوم الأQبعاA وgكذا Yلى fف�س gذا املنوال, Mتى جتعل اجلزA الأNري من 
امل�شروع يتم J�شليمه يف يوم اجلمعة M�شب اآNر موYد للت�شليم, وgذا �شيجعل الطلبة ميتلكون القدQة Yلى اإOاQة اأوbاJهم Wوال اأيام 
الأ�شبوع bدQ امل�شتطاع وM�شب bدQاJهم, وباإمكاfك من Nالل Jقنيات البث بالفيديو اإLراA لقاA م�شغر اأو وTQشة Yمل م�شغرة مع 
Wلبتك باأن Jخ�ش�س القليل من الوbت للتاأcد ما اإPا cاfت اأموJ Qنفيذ امل�شروع J�شري Yلى ما يرام, aمثال باإمكاfك Nالل gذا الوbت 

املخ�ش�س اأن Jطلب من الطلبة احلديث Yن LزA حمدO من امل�شروع« - Lي�شيكا gنرت- fوQث بوQت- fيويوQك.

التواصل مع الشخصيات والمنظمات من خارج البيئة الصفية

»bم بدYوة Vشيف للحواQ مع الطلبة وOاFما ما اأمتنى اأن اأUشل اإىل ال�شخ�شيات املحلية امل�شهوQة واأبرR الكتاب واملوؤلفني والفناfني . 49
بامل�شاcQة  ال�شيوف   Aوؤلg يقوم  باأن  aرUشة  �شتكون  وgنا  بعد,  Yن  التعليم  fظام  Yرب  الدQا�شي  باليوم  معنا  للم�شاcQة  وYOوJهم 
بتجاQبهم وNرباJهم وال�شتفاOة منهم, aمثال bمت يف الف�شل الدQا�شي املن�شرم بالربيع بدYوة Uشديقي بيتي �شوRا Yرب اJ�شال 

Lولد مرFي للحديث Yن NرباJه يف M�شة الت�شوير الفوJوZرايف« – cاQين 
50 . national شال مع منظمة�Jان الc عليميةJ اةOاأc حةLالطرق النا iدMت�شفت باأن اإcن بعد اY ظام التعلمf ربY الل جتربتيN من

constitution center’s scholar exchange program , وcاfت معظم املواVشيع التي متت Jغطيتها وKيقة الرتابط مع احل�ش�س 

اأcرث  للمناb�شة   google hangout اأLتمع مع Wلبتي Yرب Jطبيق  الوbت Kرية للطلبة وللمنهج الدQا�شي, وcنت  الدQا�شية ويف fف�س 
املناb�شات بني اجلميع يف fف�س   AناKاأ الأ�شئلة مباTشرة Yرب الJ�شال املرFي  الطلبة بطرح  الإلكرتوين, ويقوم  الدQ�س  اأKناA بث  يف 
و   foundations of America democracy و  supreme court cases اأي�شا Lهات اأNرi مفيدة للطلبة من بينها  البث, وgناك 
Federalism and slavery in America . ومبا اأن اللقاc Aان مربجمًا M�شب موYد حمدa Oقد اأXهر الطلبة اللتزام باحل�شوY Qند 

اfدQ�شون. املوYد املحدO Oون JاأNري« –الي�شا 
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ساهم بالتعلم المرح والمشاركة الفاعلة في مواضيع المنهج الدراسي

»اإن Jطبيق لعبة Y scavenger huntsرب fظام التعلم Yن البعد, ويف بيئة اaرتاVشية �شوف متاQ�س باأTشكال Mديثة ومبتكرة ل M�شر . 51
لها, aمثال �شوف Jطلب من الطلبة اأن يبحثوا Yن TشيA ما يف املكان الذي يكون aيه باملنزل اأو الغرaة, بالإVشاaة اإىل اأfك �شوف Jطلب 
من الطلبة بجمع بع�س املقتنيات من اأLل gدف معني, cما ميكن اأن اأbوم بتنفيذ الألعاب اإما مبواLهات aرOية اأو مواLهات LماYية 
بني الطلبة مع بع�شهم البع�س, ومبقدوQي اأن اأLعل gذه اللعبة اأcرث Jناa�شية وMما�شية aيما بني الطلبة اإPا ا�شتطعت Qبطه مبوVشوع 
الألعاب  gذه  مثل  لتنفيذ  منه   Oي�شتفا اأن  ميكن   goosechase با�شم  Jطبيق  gناك  ويوLد  الدQا�شي,  اليوم  لذلك  العلمي   iاملحتو

aيال باينكري�شت,  بريب,  –Lوليفر   RوRوc والأf�شطة OاNل البيئة ال�شفية الaرتاVشية« – مايكل 
اأKناA اJ�شالهم Yرب Jطبيق Rووم; Mيث يقوم بع�س . 52 »لعبة ( اأين اfا? ) gي لعبة اأNرi يحبها الطلبة من Nالل ا�شتغالل اخللفية 

الطلبة بن�شر اأبرR الأTشياA التي متيز مكان ما يف العامل, aمثال من املمكن اأن يقوم الطلبة يف اأKناA بثه لالJ�شال با�شتعراVس Yدة 
اأTشياc Aماأcولت م�شهوQة اأو Yلم بلد ما, اأو Zالف ال�شفحة الأوىل ل�شحيفة ما, وgكذا, والطلبة الذين يعرaون اإLابات gذه الأ�شئلة, 
واأماcنها �شيح�شلون Yلى fقاط مقابل اإLاباJهم ال�شحيحة, ومن Kم اLعل الن�شاط اأcرث aاYلية ب�شوؤالك الطلبة; ملاPا اNرتمت gذا 
املكان اأو البلد وا�شالهم ما الق�شية ال�شيا�شية التي من املمكن اأن يتعرaوا Yليها, وي�شتك�شفوgا مع اأbراfهم يف احل�شة القاOمة« - 

Rزوcوc مايكل

»اأMياfًا يتطلب منا اأن fاأJي باأNباQ �شيا�شية Yاملية �شعيدة للجميع يف ال�شف الدQا�شي, ومن Kم يكون للطلبة امل�شاMة لتباOل احلديث . 53
اأبرR الق�ش�س التي Qمبا �شمعها اأMدgم Yن العامل الآNر, وحماولة  واملناb�شة الهاaOة Yن gذا احلدث وموbعه اجلغرايف, وcPر 
aهم الأوVشاع اجلاQية يف gذا التوbيت, ومن املمكن اأن fنظم gذا الدQ�س من Nالل اNتياQ املوVشوع والعنوان, اأو cPر بع�س القيم 
والأNالق, cال�شفقة, والرaق بالآNرين اأو احلديث Yن الأماfة وال�شرف, وbم بعدgا بجعل الن�شاط مطوًل اأcرث, وJطلب من الطلبة 

RوRوcوc ولهم« –مايكلM ال�شعيدة من QباNهم اأن ين�شروا الأfيف باإمكاc اأن يثبتوا لك
»بالن�شبة يل; اأcلف Wلبتي مب�شروع واMد Nالل العام الدQا�شي احلايل, و�شي�شتخدم الطلبة يف gذا امل�شروع برfامج padlet للتقاط . 54

و�شاFل  يف  (اخل̀`وف)  م�شطلح  Mول  يكون  اأن  Yلى  �شلفًا  املوVشوع  لهم  MدOت  وbد  Mولنا,  من  اجلاQية  لالأMداث  اللقطات   Rاأب̀`ر
الإYالم, وcذلك bمت بالتفكري بلعبة scavenger hunt وYOوة الطلبة اأ�شبوYيا با�شتخدام برfامج c padletحاFط لالإYالfات باملوbع 

الإلكرتوين والو�شط الaرتاVشي« - LوOي aرميان, مدQ�شة بو�شطن لJني, بو�شطن.

بالتكنولوجيا، اجعلها سهلة وبسيطة !

»يوLد gناك الكثري من التطبيقات والتقنيات والأOوات احلديثة التي J�شاgم يف Jطوير مهنة التدQي�س, ومن املمكن ا�شتخدامها يف . 55
 ,OوLذا الكم املوg وات من بنيOة اأKالK ني اأوJاOاأ Qلى املعلم اأن يختاY ن بعد, ويجبY ظام التعلمf ربY لةYاa ةQشراك الطلبة ب�شوTاإ
اأa�شل  aاإfني  يل  aبالن�شبة  للدQو�س,  وTشرMه  التعليم,  Nدمة  aيها  يقدم  التي  الطريقة  وJب�شيط  J�شهيل  املعلم  Yلى  يجب  وcذلك 
ا�شتخدام cل من google classroom و nearpod و اأNريا الNتياQ اإما canva او a flipgridيما يتعلق بالأf�شطة الإVشاaية, وM�شب 
مالMظاJي Yلى OQوa Oعل الطلبة aاإfهم YاOة ما يبدYون معك cلما cاfت اNتياQاJك ملثل gذه التقنيات التعليمية bليلة, و�شيقدمون 
معك YطاAً اأa�شل, وcما gو معروف يف املثل ال�شاFع اأMياfا القليل يكون cثريًا« اأو Nري الكالم ما bل وOل ! (JرLمة بت�شرف) !–

Lي�شيكا gنرت

»يجب اأن fكون Yلى وYي واإQOاك بني Nربة cل من امل�شتخدم, و Nربة املوؤلف للدQ�س التفاYلي, وcما يف الأمثال –اأMياfا- aالقليل . 56
يعترب cثريًا واأfه cلما cاfت التقنيات امل�شتخدمة من bبل القياOات التعليمية واملعلمني منظمة, و�شل�شة, وواVشحة املعامل, ومفهومة 
التعليمات جلميع امل�شتهدaني وgم الطلبة و اأولياA الأموQ واملجتمع املحلي- cلما cاfت النتاFج fاLحة جلميع الأWراف وبالتايل جناح 

املنظومة التعليمية cكل« - cندQا Qاc Oليف.
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االنتقال إلى التقنيات التعليمية الرقمية بتأٍن وخطوة بخطوة

»Yليك اأن J�شع املجتمع املحلي, وb�شية الJ�شال من الأولويات bبل اإQOاج املحتوN iالل الأ�شبوYني الأوليني من العام الدQا�شي, . 57
اأKناJ Aطبيق الدQا�شة Yن بعد, وJطبيق  اأوًل, والوbوف Yلى اMتياLاJهم التعليمية احلقيقية يف  اأن Jتعرف Yلى الطلبة  cما ينبغي 
الربJوcول املنظم لنظام التعليم Yن بعد, وبالن�شبة يل, اأbوم Tشخ�شيا بعرVس cيفية �شري الأYمال باأOق JفاUشيلها, واأ�شعى Lاgدًا باأن 
 googleclassroom قنياتJ الل ا�شتخدامN ن بعد; منY يتعلق بنظام التعلم AشيT لc نY شبابيةV ونO شحة متامًاVة واQكون ال�شوJ

Lولد و�شيكون مفيدًا اإYطاA الطلبة JدQيبات مفهومة, وJكليفهم مبهام ب�شيطة, وZري معقدة اأKناA التدQي�س Yن بعد« –cاQين 
»Yليك يف اللقاA الأول مع الطلبة اأن JدYوgم اإىل Zرaة حماKOات Lاfبية, لأن احلاLة JدYوfا اإىل Jخفيف التوJر والقلق, واأKناg Aذا . 58

التجمع من املمكن اأي�شا اأن اأباTشر مع الطلبة حماKOات ومناb�شات مفتوMة Mول النظام التعليمي اأو الأcاOميي اجلديد, ولإجناح 
الطلبة,  امت�شاUشهما Yن  اأو  والتوJر  القلق  Jقليل  امل�شتهدaني  بالتعاون مع Lميع   AشيT ال�شعي bبل cل  الدQا�شي يجب Yلينا  العام 
وNاUشة يف الأ�شابيع الأوىل من اأLل اأa�شل اfطالbة للعام الدQا�شي والتوaيق aيه مع fهاية املطاف, aمثال Yلينا اأن f�شال الطلبة بني 
الفينة والأNرi يف cل مرة من لقاAاJنا يف الأ�شابيع الأوىل: cيف gي م�شاYرgم Yن fظام التعليم Yن بعد? اأو cذلك bم ب�شوؤالهم 

بهات. Yن اأي Tشيa Aكاgي bاموا به bبل اfطالق QO�س اليوم« – �شوgوم 

قم بتجربة هذه الطرق من أجل انجاح الدرس

»اأfا ا�شتخدم املن�شة التعليمية املجاfية املعروaة با�شم b loomبل J�شجيل الدQو�س, وgذه املن�شة �شت�شمح للطلبة باأن ي�شاgدوك Yرب . 59
ال�شاTشة, وال�شتماع اإىل UشوJك, وQوؤية وLهك, واملن�شة cذلك Jوaر Qوابط اإلكرتوfية لتجعل Yملية الن�شر �شهلة, وcذلك املرا�شلة Yرب 
الر�شاFل الإلكرتوfية, وحتميل املقاWع, cما اإن املن�شة ل Jطلب منك اإf�شاb Aناة NاUشة اأو اأن Jطلب من الطلبة J�شجيل الTشرتاك, 

ومن واbع جتربتي aاإfه بحق �شهل ال�شتخدام, ومعظم الأWفال يحبون gذه املن�شة التعليمية الراFعة« - cري�شتني لولر
الي�شا . 60 interactive notepad وbد bامت Rميلتي  اأو ما يعرف ب  اأWفايل,  التفاYلي الإلكرتوين مع  »اأfا ا�شتخدم aOرت املالMظات 

برfامج  ا�شتخدام  يف  اإبداYها  اإىل  بالإVشاaة   google slides برfامج  Yرب  bالب  بت�شميم   (Alysha Feldkamp) aيلدcامب 
slidesmania و بدوQي bمت بتحويله اإىل aOرت مالMظات JفاYلي bQمي اأو ما يعرف ب digital interactive notepad, وباإمكان 

لل�شاTشة,  والتقاط UشوQة  اأي مالMظة,  cتابة  الطلبة   Qو�شيكون مبقدو لكتابة مالMظاJهم,  املبتكرة  التقنية  ا�شتخدام gذه  الطلبة 
وJخ�شي�س  اليمني  Lهة  Yلى  Jقدميي  YرVس  اأو  مرFي,  مقطع  اأي  Yن  JعليقاJهم  cتابة  اأو  f�شرgا  باإمكاfهم  التي   Qال�شو وحتميل 
 Oمبجر مباTشرة  وJطبيقه  الدQا�شي,  بال�شف  Wلبتي  به  bام  مبا  Jذcرين  ال�شيغة  gذه  اإن   ,Qالي�شا Lهة  Yلى  التدQيبية  اأf�شطتهم 
الfتهاA من الدQ�س, cما ميكن للطلبة العوOة اإىل املالMظات يف اأي وbت للمراLعة وgذا اأي�شا bد ي�شاYد الطلبة Yلى اأن ل ين�شوا ما 

cتبوه من مالMظات, وJذcرgا ب�شكل OاFم«- cيم برتaيلد.

»لقد اfتقل fظام التعليم يف منطقتي من النظام التقليدي اإىل fظام التعلم Yن بعد Yرب من�شة google classroom يف Xل Jف�شي . 61
اجلاFحة موؤNرا, وbد جنحت gذه املن�شة التعليمية يف Lعل cل امل�شاQO التعليمية يف مكان واMد, واأUشبح لدينا القدQة Yلى التنظيم 
لالأ�شبوع  والفعاليات  الأYمال  cاaة  Jنظيم  �شهال Lدا يف  املن�شة  ا�شتخدام  وcان  الواLبات,  J�شليم  ومواYيد  لالإYالfات,  الزمني 
, Mيث اإfني يف يوم الأMد اأYلم ما يجب Yلي القيام به مثال ليوم الKنني, وجتهيز ما ميكن جتهيزه لطلبتي يف احل�شة الدQا�شية 

ال�شباMية التالية« - الي�شا اfدQ�شون.
»اأfا الآن اأbوم باملفاVشلة بني cل من برfامج Rووم و برfامج a google meetهما اأa�شل التقنيات امل�شتخدمة ملزامنة البث اجلماYي . 62

 google امجfا�شي يف الربيع, ولكن جتربة برQووم يف الف�شل الدR امجfشاق بر�Y نت منc ا�شية, لقدQات واحل�ش�س الدYتماLلال
 google م معAشجاما ويتال�fرث اcامج اأfو برgديدة. وLية مفيدة وaشاVس اإ�Fشا�N يه منa تمام اأي�شا ملاgدير لالL شبحUاأ meet

classroom من�شة الف�شول الدQا�شية جلوLل التي مت اYتماgOا وJطبيقها cنظام Jعليمي Yن بعد يف مدQ�شتي Mاليا, ولذلك من 

وLهة fظري ال�شخ�شية aاإن القراM Qول ا�شتخدام اأي Jقنية للتعلم Yن بعد مل ينتهي بعد, و�شوف يكون gناك NياQات cثرية يف 
aرميان. امل�شتقبل القريب« – LوOي 
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بناء مجتمع متواصل عبر الفضاءات االفتراضية المتاحة

»اإن برfامج flipgrid يعترب من اأ�شهل الربامج واأa�شلها بالن�شبة يل يف جمال الJ�شال وLها لوLه لأي fوع من اللقاAات والLتماYات . 63
التي بها JفاYل LماYي cما اإن من مميزات الربfامج اأfه ل يتطلب من اأي Lهة اJ�شال اأن يكون يف fف�س املكان اأو يف fف�س الزمان« 

- cلوOيا aلي�شكيه

»bم بتجربة الألعاب مع الأWفال بوا�شطة برfامج V skribbl.ioشمن جمموYات Uشغرية, و�شوف Jرc iم gي م�شلية للغاية, aاللعبة . 64
متاMة جماfا للجميع ومن مميزاJها اأfها �شتجعلك J�شحك يف cل وbت و�شتغمرك بال�شعاOة, وgذه اللعبة م�شابهة متاما ملا يعرف ب 

c - »Pictionaryري�شتني لولر

»من املمكن اأي�شا ال�شتفاOة من برfامج Lميل ي�شمى ب classdojo لالJ�شال باأي Tشخ�س ب�شوQة Y�شواFية لالإLابة Yلى الأ�شئلة . 65
cما ميكنك Yرب gذا الربfامج اأن Jن�شر مواYيد لتنفيذ الأf�شطة وJكوين املجموYات اأو الفرق ملناa�شة الطلبة بع�شهم البع�س وWرح 

ال�شئلة اأو اإYطاA التوLيهات وZريgا من الأTشياA املفيدة Lدًا« - cري�شتا aوQ�شرت.

تقييم الطلبة والحصول على التغذية الراجعة

»بالن�شبة يل اYترب برfامج teachly من املن�شات الراFعة موؤNرا والتي J�شمح لك بالتقييم الذاJي للم�شاcQة ال�شفية ومدJ iفاYل . 66
وجتاوب الطلبة, واأfا لRلت ا�شتخدم gذا التطبيق لهذا العام الدQا�شي وbمت بتحديث الإUشداQ الأNري له ومتحم�س Lدًا للنتاFج 

cيف �شتكون مع fهاية العام الدQا�شي القاOم« – LوOي aرميان.
»اإن Jطبيق برfامج Nearpod’s collaborate tool ي�شاYدين Lدًا مبعرaة موbع Wلبتي وcيف يعملون وماPا ميكن اأن اأaعل من اأLلهم . 67

مل�شاYدJهم اأcرث« - �شام cوgن.
»اإن برfامج google’sjamboard يعد اأي�شا من اأa�شل الربامج للطلبة وgو متخ�ش�س بدQا�شة الظواgر والعلوم« - �شوgوم باgت.. 68
اأن Jر�شل لهم الإLابات Yرب الإمييل يف cثري من الأوbات وNاUشة . 69 اأ�شئلة الطلبة بدل من  »bم بتجربة Jقنية الفيديو لالإLابة Yلى 

ا�شتخدمه يف Mالة JكراQ ال�شوؤال اأcرث من مرة وبالتايل aاإfه �شيوaر Yليك الوbت واجلهد لالإLابة Yلى fف�س ال�شوؤال املكرQ, وYاOة 
ما اأ�شتخدم برامج مثل google meet او canvas video tool , واأbوم بن�شر gذا الفيديو Yرب اإمييل الطالب aوQ وQوO �شوؤاله امل�شابه 

لأbراfه وبالفعل اإfه Yملي Lدًا و�شاYدين cثريًا Yلى Jقليل YدO الإمييالت املر�شلة Mول ا�شتف�شاQ معني ومكرc - »QاKلني ميلز.
»Yندما Jقوم باإf�شاA منهج متزامن ملاOة اللغة الجنليزية cلغة Kاfية اأو اأي M�شة يف JدQي�س اأي لغة Yاملية Mاول اأن جترب Jوaري . 70

مهاQة ال�شتماع bدQ امل�شتطاع وJكثيف التدQيبات لهذه املهاQة بالذات, Uشحيح اإfه �شياأNذ منك الوbت الكثري, وM�شب NربJي aاإfه 
�شيكون Pو aاFدة Yظيمة للطلبة, ومبجرO اأن يكون gذا الن�شاط متاMًا للطلبة aهم �شيتجهون اإليه aوQًا, ويتفاYلون aيه وbد ي�شبح 
مفيدًا لهم يف امل�شتقبل, aفي احلقيقة JوLد Jطبيقات وبرامج Yديدة J�شاYد املعلم Yلى J�شجيل UشوJه اإىل اللغة امل�شتهدaة وgذا يعد 
معزRًا لفهم الن�شوUس وJطوير مهاQات التحدث والنطق, مثل Jطبيق اأو برfامج quizizz الذي له القدQة Yلى مماQ�شة وJقييم مهاQة 
ال�شتماع للطالب وaهمه اأو Jقيم aهمه بعد ا�شتماYه للمقطع ال�شوJي الذي bمت باإfتاLه اإىل اللغة امل�شتهدaة, وgناك اأي�شا برfامج 
 flash ات او ما يعرف بbيب البطاQدJ شتخدمها يف�J شجيل ال�شوت للكلمات التي�J س متكنك من�Fشا�N لىY الذي يحتوي quialet

cards , وgناك اأي�شا برfامج edpuzzle الذي باإمكاfه J�شجيل وJ�شمني التعليقات Yلى الفيديو« - Lاfيت براي�س.



16

اأبرR 80 ن�صيحة يف »التعليم عن بعد«  يقدمها معلمون جميدون

اطلب المساعدة من اآلخرين

»باإمكاfك الf�شمام اإىل جمموYات الفي�شبوك Yلى �شبيل املثال schoology و hyperdocs و peer deck للعاملني يف bطاع الرتبية . 71
وNاUشة املعلمني, وللعلم aاإfه يوLد gناك جمموYات NاUشة YاOة جلميع اأfواع املن�شات التعليمية Yن بعد و اأي�شا جمموYات لكل 

مرMلة �شنية اأو aئة Yمرية حمدOة«.
» اأfا اأ�شعى لتطوير وRياOة معرaتي وKقاaتي Mول اأfواع املقاWع املرFية وما حتتويها من م�شمون gاOف يخدم امليدان الرتبوي وfظام . 72

التعليم Yن بعد, لقد bراأت مقاًل QاFعًا Lدًا بعنوان:
  COVID-19 and Videoclassism: Implicit Bias, Videojudgment, and Why I’m Terrified to Have You Look Over My Shoulder

- cاQين Lولد

Lراfا.. 73 » f�شيحتي اأن Jعتمد Yلى اأN�شاFي املكتبات من Mولك« – Lابريل 

افساح المجال والوقت للتعليم والتدريس

»اإPا cنت Lال�شًا باملنزل يجب اأن Jق�شي يومك cما لو cنت باملدQ�شة , Mاول اأن Jخ�ش�س م�شاMة Uشغرية وcاaية لكي JباTشر Yملك . 74
بالتدQي�س Yن بعد ولي�س gناك OاYي باأن JعرVس cل ما gو موLوO يف بيتك اأKناJ AاأOيتك لعملك Yرب برfامج التعلم Yن بعد aقط 

aلي�شكيه اأcتفي مب�شاMة Uشغرية وحمدOة لأOاA العمل مباTشرة من املنزل« – cلوOيا 
»Yليك اأن Jطفئ LهاRك يف متام ال�شاYة الثالثة م�شاAً اأو Yندما ل يوLد gناك يوم QOا�شي وYمل لديك, اإن fظام التعليم الإلكرتوين . 75

بحاLة منا اإىل التواUشل cثريا مع الآNرين بوا�شطة اأLهزJنا احلا�شوبية اأو من Nالل ال�شاTشات الذcية, cما اأfه يوLد gناك اأYمال 
اأNرJ iلقى Yلى YاJق املعلم من املرا�شالت Yرب الربيد الإلكرتوين وJ�شحيح الواLبات واإYطاA الدLQات بالإVشاaة اإىل التخطيط 
والتح�شري, لذا يجب Yليك اأن حتاaظ Yلى Yالbات موRوfة لكي حتاaظ Yلى Uشحتك وMيويتك وf�شاWك واإل �شتكون املهمة Kقيلة 
مماQ�شة  Jفوت  ول  الراMة  اأLل  من  الدQا�شي  اليوم   Aق�شاfا بعد  الوbت  من  �شاYة  لنف�شك  N�ش�س  لذا  لك,  بالن�شبة  وم�شغوWة 
باأن JباTشر القيام باأYمالك املف�شلة يف احلياة العامة«    gواياJك املف�شلة, cما يجب Yليك بعد اإZالق ال�شاTشات وJ�شجيل اخلروج 

- Lي�شيكا gنرت

االعتناء بنفسك وصحتك البدنية

»cما fعلم مير املعلم ب�شغوWات cثرية, وcذلك الطلبة واأولياA الأموQ, ويجب Jخ�شي�س اأيام لكي J�شتعيد aيها f�شاWك وJتخل�س من . 76
ال�شغوWات مثل يف Yطلة fهاية اأيام الأ�شبوع, aالYتناA بالنف�س والgتمام ب�شحتك البدfية TشيV AشروQي ومهم للغاية, وباإمكاfك 
اأي�شا م�شاgدة الأaالم Yرب برfامج النت aليك�س »Netflix« ومماQ�شة QياVشة cQوب الدQاLة الهواFية وb�شاA بع�س الوbت يف مماQ�شة 
aن ال�شرتNاA والتاأمل وRياQة الأgل والأUشدbاA وcذلك ال�شتمتاع مبنظر ال�شروق والغروب يف الطبيعة اخلالبة, اأو bم مبماQ�شة اأي 

TشيA �شيجلب لك ال�شحة وال�شعاOة واحليوية واملرح« - Lي�شيكا gنرت
»Yليك اأن جتد لك Uشديقًا Jربويًا لأfه �شيكون لك معينًا مثاليًا يف Yملك NاUشة يف gذه ال�شنة ال�شتثناFية, ومن وLهة fظري aاإن gذا . 77

ال�شديق �شيجعلك OاFما Jتحلى بالإيجابية يف اأKناJ AاأOيتك لعملك cمعلم, و�شيخفف Yنك ال�شغوWات« – LوOي Qامو�س .
التعليم Yن . 78 fظام  العمل Yرب  ولكن Nالل aرتة  ال N 10000طوة  يقاQب  ما  بعدN Oطوات J�شل  يوميًا  امل�شي  QياVشة  اأماQ�س  »اأfا 

بعد اfخف�س gذا الرbم لي�شل اإىل N 1000طوة يوميا aقط, لذلك bمت ب�شراL AهاQ RياVشي لكي ي�شاYدين Yلى جتديد احليوية 
والن�شاط مرة اأNرL - »iوOي Qامو�س.
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كن جاهزًا لتسهيل المهام واألعمال دون تعقيدات

»يجب اأن Jعلم باأfه ل يجب Yليك Jقييم cل TشيA, بل من Qاأي يجب Yليك الرتcيز Yلى التغذية الراLعة, ويجب اأي�شا اإYطاW Aلبتك . 79
وbتًا cاaيًا لال�شرتاMة, وf�شيحتي gي اأfه يجب Yليك aقط Jقييم الأTشياA التي J�شتحق aعال Pلك« - TشاQون موTQشي, مدQ�شة باث الثاfوية, 

باث, مي�شا

»aقط gناك TشيAٌ واMد Lعلني اأaكر مليا Nالل aرتة Jف�شي gذا الوباA يف Tشهر ماQ�س األ وgو البتكاQ والتجديد الذي Mدث للنظام . 80
التعليمي وللرتبويني يف اأمريكا, واإfها aرUشة Yظيمة لإYاOة الهيكلة للنظام التعليمي من Lديد, وTشخ�شيا Qاأيت الدللت الواVشحة 
Mول gذه احلقيقة يف امليدان الرتبوي, وcنت Tشخ�شيا اأbوم بتحديث الدQو�س التقليدية وJطويرgا للتكيف مع fظام التعليم الaرتاVشي 
Yن بعد, وcاfت بع�س الدQو�س التقليدية ل ميكن حتويلها اأو مبعنى اأUشح Jكيفها يف النظام التعليمي الaرتاVشي, واأcQOت Mقيقة اأن 
gذا لي�س اfتقاUشا من bيمة وaاFدة ملا cنا fقوم به من اأf�شطة يف املوbف ال�شفي التقليدي ولكن gذه الظروف ال�شتثناFية Yلمتني 
والظروف  التعليمي  الواbع  يتنا�شب  ملا  والتجديد  والتبديل  التغيري  و  واحلذف   Qوالبتكا للتطوير  Lاgزًا  اأcون  واأن   Oال�شتعدا Yلى 
 Oليهم بذل اجلهوY هfزين لتقبل التغيري واإgاL علهمLلبتنا وW م يف منوgشا�f حن املعلمني اأي�شًا اأنf ليناY بLية, لذا واFال�شتثنا

للقيام مبا gو مطلوب منهم cما اLتهدfا fحن املعلمني يف اأKناA التحول اىل fظام التعليم Yن بعد« - cيندQا QاcOليف 
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