1

اخرج وتع ّلم

ه ّيا اخرج وتع ّلم :سري الساعات الفرد ّية
عدد الصفوف7:
مدّة املكوث 7 :دقائق

استعد :خلف ّية

من خالل الساعات الفرد ّيةُ ،تر ّكز ّ
خطة "األفق الجديد" اإلصالح ّية يف املدارس االبتدائ ّية واإلعداد ّية عىل التع ُّلم والتدريس اللذين يتمحوران
يف الفرد .تمُ ّكن الساعات الفرد ّية املع ّلمني من تعميق العالقة مع الط ّالب وتدفعهم للتع ُّلم ،ومت ّكنهم كذلك من تحسني تحصيلهم وتطوير
سبل تفكري خلاّ قة ،واكتساب مهارات تع ُّلم جديدة .تستطيع هاتان الفئتان (أي املع ّلمون والط ّالب) االستفادة من عمل ّية متكني فرد ّية،
وكذلك تحسني اإلحساس بالقدرة الشخص ّية.

خصائص التدريس الذي يتمحور يف الفرد
وتدرييس دافئ وداعم ومثري للتحدّيات ،وتحويله (أي التدريس) إىل
•تنظيم التدريس يف محيط
اجتامعي وتربويّ
ّ
ّ
ً
ً
فعل يو ّفر بيئة آمنة وتعامال شخص ًّيا ومتق ّبال ومح ًّبا.

• تعميق تع ُّرف املع ّلمني عىل ط ّالبهم -كهدف قائم بذاته ،-وكذلك لغرض مال َءمة التدريس-التع ّلم للط ّالب عىل
النحو الذي مي ّكنهم من التط ّور والنم ّو يف األبعاد امله ّمة :البعد العق ّ
واالجتامعي -القي َم ّي،
يل (املعر ّيف) ،والوجدا ّين،
ّ
والحسيّ ّ  -الحر ّيك ،وصوالً إىل التحصيل املنشود.
• متابعة تقدُّ م الط ّالب وتقديم تغذية راجعة نوع ّية ،ابتغا َء دفعهم نحو األمام.
• بناء عالقات تبادل ّية نوع ّية بني املعلمني وط ّالبهم ،وبني الطلبة يف ما بينهم.

منتم ومقبول ،ويحظى بالتقدير.
• منح الطالب فرصة التعبري عن ذاته ومنحه شعو ًرا بأ ّنه ٍ
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الحصة الفرد ّية ،وقم بتخ ُّيل الشكل الذي
ف ّكر قبل انطالقك للمشاهدة كيف
ستتجسد هذه الخصائص يف التدريس والتع ُّلم يف ّ
ّ
الحصة.
ستبدو فيه هذه ّ

لقراءة إضاف ّية :ماه ّية الساعات الفرد ّية وساعات املكوث يف التعليم االبتدا ّيئ
إدارة البيداغوجيا لغرض تحقيق الفرص يف التدريس والتع ُّلم يف املجموعة الصغرية -مالكا فيديسلفسيك وكادان كارملان.
املخطط الجوانب التنظيم ّية إلدارة الساعات الفردية .سنقوم قريبا بتحميل ّ
*يعالج هذا ّ
بتوسع طرائق االتصال واملحادثة
مخطط آخر عىل موقع مركز املعلومات ،وهو يستعرض ّ
خالل التع ّلم داخل املجموعات الصغرية .ميكن العثور عىل رّ
مؤش لتقييم التحضري للساعات الفردية والتدريس فيها لدى فيدسيلنسيك وكارملن أعاله.
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اخرج:
يف الصفحة التالية تجدون استامرة لتوثيق سري التع ُّلم يف موضوع إدارة الساعات الفرد ّية.
بناء عىل برنامج الحصص ،قم باختيار الساعة التي ُين َّفذ فيها عدد من الحصص الفرد ّيةّ ،
وخطط أليّ منها ستدخل .عند وصولك إىل
ّ
كل واحدة منها ،تأ ّمل ما يدور من حولك بحسب عالمات الطريق .اكتب يف املر ّبع الصغري يف عالمة الطريق األوىل عدد الط ّالب أو
املد ّرسني ،وقم بوصف أعاملهم يف املساحة املتب ّقية.
وتع ّلم
استعن باألسئلة التالية للتع ُّلم من املعطيات التي جرى تجميعها .ف ّكر يف استدعاء بعض أعضاء الطاقم وعدد من الطلبة لجلسة
تباحث ونقاش:
ُ
تتجسد يف صورة الوضع املعروضة أمامك؟
• ما هي خصائص التدريس املتمحور يف الفرد التي ّ
• ما هي طبيعة العالقات بني املد ّرسني والطلبة التي تظهرها املعطيات ،وبني الطلبة يف ما بينهم؟
•إىل أيّ درجة جرت مال َءمة التدريس الحتياجات الطلبة؟
• إىل أيّ درجة تتناسب صورة الوضع مع تلك التي تو ّقعت مشاهَ دتها؟
• َمن الشخص الذي تريده أن يخرج لدراسة إدارة الساعات الفرد ّية يف امل ّرة القادمة؟
• ما هي مسارات التع ُّلم التي تريد املبادرة إليها يف صفوف طاقم التدريس؟ من الشخص الذي تريده أن يقود هذه املسارات؟
مزيد من األسئلة للتع ُّلم

