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اخرج وتع ّلم

ه ّيا اخرج وتع ّلم :تنمية ورعاية املناخ الرتبويّ األمثل يف غرفة التدريس
املخطط عىل َّ
يرتكز هذا َّ
مخطط قام بتطويره طاقم املدرسة اإلعداد ّية إسحاق رابني بقيادة رييك نيجري

عدد الصفوف10 :
مدّة املكوث 7 :دقائق يف ّ
كل واحد من الصفوف
است ِع ّد :خلف ّية
شاب ،يويل جهاز التعليم أه ّم ّية بالغة لتنمية ورعاية
من خالل اإلدراك ّأن من واجب املدرسة أن تن ّمي هُ و ّية الولد ،كطالب وكإنسان ّ
محمي وداعم وإمنا ّيئ بالنسبة للط ّالب .املع ّلم ليس مسؤوالً عن ا ُملناخ واملعاملة التي يتل ّقاها الطالب
املدريس وتحويله إىل ُمناخ
ا ُملناخ
ّ
ّ
ّ
الصف*.
فحسب ،بل يش ّكل كذلك عام ًال مركز ًّيا يف تنمية ورعاية هذا ا ُملناخ الرتبويّ  ،ويف االستجابة الحتياجات الط ّالب ا ُملثىل يف إطار
لقراءات إضاف ّية :ا ُملناخ الص ّف ّي األمثل -رزمة للتشخيص والتداخل -د .راحيل إرهارد ،الخدمات النفس ّية االستشار ّية (شيفي).
االختالف ،واملنال ّية ،واملساواة والتع ُّلم -صونيا نايطو
"االكرتاث يف عمل ّية التدريس" ،لدى "االهتامم واالكرتاث يف الرتبية والتعليم :من النظر ّية إىل التطبيق -نيل نودينغز"

بعا ّمة ،يرتبط ا ُملناخ الص ّف ّي مبفاهيم الط ّالب حول املدرسة ،وبسلوكهم يف إطار ص ّفهم ،وبتعاملهم مع التع ُّلم واألنشطة
والتعليمي األمثل الذي مي ّكن الطالب من
املقرتَحة يف إطار املدرسة .عىل املدرسة أن تصبو إىل خلق ا ُملناخ الرتبويّ
ّ
علمي الئق من خالل مراعاة احتياجاته الوجدان ّية واالجتامع ّية واالستجابة لها .املدرسة التي
الوصول إىل تحصيل
ّ
ّ
ّ
ّ
مُ
ُ
مؤسسة تربو ّية تكن الطالب من استنفاد قدراتهم التعلم ّية الكامنة ،وتط ِّور
يرسي فيها ا ُملناخ الرتبويّ األمثل هي ّ
لديهم القدرة عىل مواجهة الوضع ّيات الضاغطة ،وتعزّز نزعتهم اإلبداع ّية ،و ُتكسبهم قيم التسامح مع اآلخر املختلف،
وتد ّربهم عىل التعاون والتواصل مع اآلخر ،وعىل قدرة التع ّلم والتط ّور عىل النحو األمثلّ .
كل ذلك من خالل التعامل
مع احتياجاتهم األساس ّية واحتياجاتهم ا ُملثىل.
الصحة البدن ّية
االحتياجات األساس ّية -هي حالة من الطاقة ( )energeticحيث يساهم توفري االستجابة لها يف تعزيز ّ
والنفس ّية للفرد :االحتياجات الفيزيولوج ّية ،والحاجة إىل األمن ،والحاجة إىل االنتامء /الدفء والحاجة إىل التقدير الذا ّيت.
االحتياجات ا ُملثىل -هي احتياجات غري رضور ّية لخلق اإلحساس بتوافر األمن (مبفهومه األ ّو ّيل) .يدفع االستجابة لهاالفرد
من حالة حياد ّية إىل حالة إيجاب ّية :الحاجة إىل االستقالل الذا ّيت ،والحاجة إىل اإلحساس بتوافر القدرة الشخص ّية عىل
التنفيذ ،والحاجة إىل تحقيق الذات ،والتعبري الذا ّيت األصيل.
االستجابة لالحتياجات األساس ّية -اإلحساس بالثقة األساس ّية بالجهاز يش ّكل ً
رشطا رضور ًّيا الستعداد ّ
الطالب وقابل ّيته
الشخيص لدى الطالب.
وته ُّيئه للتع ّلم .ومن شأن تلبية االحتياجات املثىل أن يساهم يف اإلحساس اإليجا ّيب والنم ّو
ّ
ُتصدّق األبحاث وال ّدراسات عىل الفرض ّيات التي تقيض ّ
بأن املع ّلمني يتب ّوأون دو ًرا مصري ًّيا يف تنمية قدرة الط ّالب يف
وأن لجهاز التعليم بر ّمته قدرة كامنة هائلة عىل خلق مجتمع يّ ّ
التغ ُّلب عىل الصعابّ ،
محل يرعى وين ّمي خصائص
الشخص املعاىف.
مستقى من :املناخ الص ّف ّي األمثل -رزمة للتشخيص والتداخل -د .راحيل إرهارد ،الخدمات النفس ّية االستشار ّية (شيفي).

* يتناول هذا املخطط طريقة عمل املع ّلم داخل الصف ومقابل عموم الطالب .بطبيعة الحال ّ
فإن نطاق النشاط املحتمل لطاقم املدرسة بغرض تطوير املناخ الرتبوي األمثل
يفوق ما أرشنا إليه هنا.
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اخرج وتع ّلم

اخرج:
التعليمي األمثل يف غرفة التدريس.
مي يف موضوع تنمية ورعاية املناخ الرتبويّ -
ّ
تجد يف الصفحة التالية استامرة توثيق لتجوال تع ّل ّ
يف ّ
ّ
الصف).
كل موضع تصادف فيه إحدى عالمات الطريق ،ضع اإلشارة √ يف املكان املالئم (ميكن القيام بذلك أكرث من م ّرة يف
ّ
الصف (عىل سبيل
وبسبب طابع عالمات الطريق ،قد ال تتوافر سوى إمكان ّية إبداء الرأي .إذا أحسست ّأن هذه امليزة متوفرة يف
ّ
الصف) ّ
تحس ّأن املع ّلم يخلق ُم ً
فإن عدد عالمات اإلشارة √ سيكون مهماًّ فقط مقارنة بعدد الصفوف
ناخا لطي ًفا يف
املثال :حني ّ
ّ
شجع عدد من األفعال املختلفة التي يقوم بها املعلم التعب َري الذا َّيت ،عىل سبيل املثال ،أو ساهم يف خلق مناخ
التي تزورها .لكن إذا ّ
ّ
ّ
الصف ،فأرش بـِ √ بالنسبة لكل فعل من هذا النوع.
لطيف يف
ستساعد أمثلة عىل عالمات الطريق يف التع ُّلم املشرتك ،ال س ّيام يف ما يتع ّلق بعالمات الطريق التي ميكن تفسريها ،والتي تو ّد إخضاعها
للتفكري املشرتك ولعمل ّية استيضاح من قبل الطاقم .يف نهاية التجوال
التعليمي ،اكتب يف املكان ا ُمل َع ّد لذلك يف االستامرة مجموعَ
ّ
َ
رصدت فيها أ ًّيا من عالمات الطريق يف جميع الصفوف.
امل ّرات التي
وتع ّلم:
استعن باألسئلة التالية للتع ُّلم من املعطيات التي جرى تجميعها .استدع للنقاش مزيدًا من أعضاء الطاقم بحسب ما تقتيض الحاجة.
• ما هي الخصائص التي تتك ّرر أكرث من غريها؟ ما هي النسبة بني عددها وعدد الصفوف التي قمت بزيارتها؟
تشخصها أو إ ّنك ّ
• ما هي الخصائص التي مل ّ
شخصتها يف م ّرات قليلة؟
• ما هي األمثلة التي ب ّينت وجود تعامل ِقوا ُمه االحرتام من قبل املع ّلم؟ كيف ميكن تحديد التعامل الذي يتم ّيز باحرتام املع ّلم
للطالب؟
• كيف تعامل املع ّلمون مع الط ّالب الذين ق ّلت مشاركتهم؟ كيف ميكن تشجيعهم وتدعيمهم دون تنفريهم أو خلق االرتباك لديهم؟
• كيف شخصت ا ُملناخ اللطيف يف املدرسة؟ كيف ميكن تنمية ُمناخ من هذا النوع؟
• ما هي مسارات التع ُّلم التي ترغب يف املبادرة إليها يف داخل الطاقم؟ من تريده أن يقودها؟
أسئلة إضاف ّية للتع ُّلم

هيا اخرج وتع ّلم -توثيق | التاريخ		:

سري الساعات الفرد ّية
قل يل –سأنىس ،ع ّلمني – سأتذ ّكر ،شاركني -سأتع ّلم .بنيامني فرانكلني

عالمات الطريق
كم عدد الطلبة الذين يجلسون مع املعلم؟
ما الذي يقومون به؟
أين يجلس املع ّلم؟
ماذا يفعل؟
تتجسد املعاملة الشخص ّية ّ
لكل واحد من
كيف ّ
الطلبة؟
ما الذي مي ّيز التواصل بني الط ّالب يف ما بينهم؟
ما الذي مي ّيز التواصل بني الط ّالب يف ما بينهم؟
ّ
الصف؟
ما هو ا ُملناخ السائد يف
كيف جرى ترتيب وتنظيم الغرفة؟
ّ
الصف أفراد طاقم آخرون أو مّربا طلبة
هل يف
آخرون؟ ماذا يفعلون؟

