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مقدّمة
لِ َم الخروج؟
القيادة التي تضع عمل ّية التع ّلم يف املركز رضور ّية من أجل تحسني التدريس والتع ّلم ،وهي تؤدّي دو ًرا ذا أه ّمـ ّية يف تحسني إنجازات الط ّالب
وتحصيلهم ) .(Hopkins,2003ويك يتح ّقق هذا األمرّ ،مثة أه ّمـ ّية ألن تخلق املدارس مسارات وبنًى يجري فيها تجميع وتنقيح معارف حول عمل ّيات
التدريس والتع ّلم ،وتوظيفها كقاعدة ال ّتخاذ قرارات تربوية -بيداغوج ّية ).(Stoll, 2003
تطبيقي مصد ُره رشكة
منح فرصة لتأ ُّمل سريورات التدريس والتع ّلم يف املدرسة ،بوحي من مامرسة أسلوب إداريّ
الهدف من الرزمة الحال ّية هو ُ
ّ
هولت باكارد ) .(Hewlett-Packardاملامرسة األساس ّية يف هذا النوع من اإلدارة ترتكز إىل التج ّول امليدا ّين ).(walking around
تعليمي" -سلسلة من الزيارات املتواترة والقصرية واملر ّكزة إىل غرف التدريس (وإىل مواقع مدرس ّية
رج َم التج ّول امليدا ّين إىل "تج ّول
يف املدارسُ ،ت ِ
ّ
إضاف ّية) بغية إجراء عمل ّية مسح لسريورات التع ّلم والتدريس .يدخل املدير (أو طاقم تم تحديد تركيبته سل ًفا) إىل غرف التدريس لفرتات زمن ّية
قصرية ال تزيد مدّتها عن  5-15دقيقة ،ويشاهد مامرسات وتطبيقات التدريس والتع ّلم ،أو يشاهد مامرسة اجتامع ّية تم تحديدها مسب ًقا لغرض
الحصول عىل نوع من "الصورة الخاطفة" حول التدريس والتع ّلم .بعد عقد الزيارات ،ميكن للمدير أن يقوم بعمل ّية ربط بني عدد من املع ّلمني
يك يحدّثوا بعضهم ً
بعضا حول مامرسات تدريس ّية ناجحة ،ويستفيدوا الواحد من تجارب اآلخر ،أو مّربا يقومون ببناء مسار تع ّلم مشرتك لطاقم
ستشف منها ٌ
ّ
أمناط ُتظ ِهر َمكامن قوة التدريس والتع ّلم ،وتظهر
املدرسة .عىل هذا النحو تتو ّلد خالل فرتة قصرية جدًّا صورة واسعة للمدرسة ُت
كذلك األمور التي هي بحاجة إىل التغيري.
التعليمي" تصل بوجبات صغرية ،ومريحة للتعامل معها ومعالجتها .عىل امتداد الوقت تو ّفر صورة الوضع
املعلومات التي ُتستقى من "التج ّول
ّ
ّ
الصف ،ومتنحه فرصة قيادة عمل ّية تحسني مدرس ّية مستدامة.
املرتاكمة للمدير معارف ج ّمة ،ومت ّكنه من التداخل يف األمور التي تحصل يف داخل
).(Richardson, 2001; Barnes, Miller & Dennis, 2001; Weber, 2007; Larson, 2007

وألي غرض؟
لِ َم التع ُّلم؟ ّ

أجرت وزارة الرتبية والتعليم يف نيوزلندا دراسة شاملة قامت من خاللها مبراجعة ودراسة مئات األبحاث الدول ّية التي دارت حول النحو الذي
يستطيع فيه املديرون التأثري عىل تحصيل تالميذهم .وقد أظهرت الدراسة ّأن التأثري األعظم عىل تع ّلم وتحصيل التالميذ ُيعزى لعمل ّية النهوض
بسريورات تع ّلم وتط ّور املد ّرسني ،وللمشاركة الناشطة من قبل املدير يف هذه السريورات ) .(Robinson & Lloyd, Hohepa, 2009تويص دراسات
املهني داخل املدرسة ومتكني املع ّلمني من التع ّلم بعضهم من بعض ،ومشاهدة بعضهم
أخرى بتوجيه املوارد ا ُمل َعدّة لالستكامالت نحو التط ّور
ّ
ً
بعضا ،وبناء عالقة متبادلة (فولني وهارغريباس" .)1999 ،ه ّيا اخرج وتع ّلم" هو إطار بنيويّ لتنمية قيادة تعليم ّية مشرتكة من هذا القبيل ،ومن
يضم إليه الطاقم اإلداريّ أو مهن ّيني من الطاقم ،وذلك
شأنه أن يخ ّفف العبء امللقى عىل كاهل املدير .وإذا تط ّلب األمر ،فبمقدور املدير أن ّ
بحسب املوضوع الذي يخرج لتع ّلمه.

املشاهدة والتع ُّلم املشرتكان يغيرّ ان طبيعة العالقات يف املدرسة ،بكونهام يح ّوالن املحور من املع ّلم الفرد إىل تطوير الطاقم وتحسني التدريس عىل
املدريس .ال يشعر املد ّرسون أ ّنهم يخضعون لألحكام املق ّيمة ،ويتو ّلد ُمناخ ثقة وتعاون يو ّلدُ هو بدوره مزيدًا من االستعداد لدى املد ّرسني
املستوى
ّ
ّ
ً
لتل ّقي تغذية راجعة ( )reflectionحول سريورات التدريس .تخلق عمل ّية التعلم مكانا آمنًا لطرح األسئلة (حتّى الصعبة منها) حول العالقات بني
التدريس والتع ّلم ).(Weber, 2007; Cervone & Martinez-Miller, 2007
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تو ّفر املعلومات واملعارف التي يجري تجميعها قاعد ًة واسعة للنقاش ،وتو ّفر كذلك مضامني ذات أه ّم ّية لعمل ّية التع ّلم املشرتك .إىل ذلك ،تتد ّفق
املعلومات من غرف تدريس ّية مختلفة ،وعليه يجري التعامل مع ُم ْج َمل البيانات .عىل هذا النحو يتو ّلد تعاون بني املد ّرسني يف مامرسات تدريس ّية
تحسن عىل الحديث حول التعليم ) rotheroe, 2009 .(Skretta and Vernon, 2002 Pاملشاركة الناجحة
ناجحة ،وتتط ّور لغة مهنية مشرتكة ،ويطرأ ُّ
مهني يتع ّلم.
يف محادثات مهن ّية مثمرة تعزّز قدرة املجموعة عىل التح ّول إىل مجتمع ّ

ه ّيا اخرج وتع ّلم
مرحلة متهيد ّية :استع ّد
(مل ّرة واحدة)

املرحلة األوىل :جهّز
اخرج ( 50دقيقة)
املرحلة الثانيةْ :
ّ
الصف الواحد
 5-10صفوف×  5-10دقائق يف
املرحلة الثالثة :وتع ّل ْم  30دقيقة

أهداف:
•النهوض بقيادة تربوية -بيداغوج ّية
•توفري صورة وضع واسعة ومثمرة وبنّاءة
مدريس ُمستدام
•خلق مسار تحسني
ّ
مهني.
•التشجيع عىل بناء عالقات ثقة ومسارات تعاون ّ

املجموع :نحو ساعة ونصف
مدريس.
يجب تنفيذ هذا املسار بوترية عالية يك يتح ّول إىل روتني
ّ

نوجه الشكر كذلك إىل رينا رافيف التي ع ّرفتنا
الشكر لعمريه يهلوم وإلكا أميتاي اللتني عرضتا علينا أداة "التج ّول
التعليمي" التي ُط ّبقت ضمن برنامج "مدارس تنارص التغيري"ّ .
ّ
عىل هذه األداة.
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التعليمي
مواقع للتّج ّول
ّ
ما هي األمور التي ميكن الخروج لتع ّلمها؟

هل ّمثة املزيد؟ رشكاء محتملون للتجوال

تغذية راجعة يف املحادثة الص ّفـ ّية

مر ّكزو املواضيع ،املر ّكز الرتبويّ

مشاركة الطالب يف املحادثة الص ّفـ ّية

مر ّكزواملواضيع ،املر ّكز الرتبويّ

ّ
الصف
املحوسب يف
استخدام تكنولوجيات اال ّتصال
َ

مر ّكز اال ّتصال املحوسب ،طاقم مع ّلمني مهن ّيني

تطوير الكتابة يف دروس اللغة

مر ّكز اللغة ،طاقم مع ّلمني مهن ّيني

ّ
ريايض يف دروس الرياض ّيات
حوار

مر ّكز الرياض ّيات ،طاقم املع ّلمني املهن ّيني ،طاقم من التالميذ

اللغة املحك ّية يف دروس اللغة اإلنجليز ّية

مر ّكز اللغة اإلنجليز ّية ،طاقم مع ّلمني مهن ّيني ،طاقم من التالميذ

تع ُّلم البحث يف املختربات

مر ّكز العلوم ،طاقم مع ّلمني مهن ّيني

اسرتاحات

االجتامعي ،املستشار ،نائب املدير
املر ّكز
ّ

الدروس االجتامع ّية /املهارات الحيات ّية /مفتاح القلب

االجتامعي ،املستشار ،مر ّكز مفتاح القلب
املر ّكز
ّ

البيئة املدرس ّية

رب البيت ،مع ّلم الفنون ،طاقم من التالميذ
ّ

اخرج وتع ّلم
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ه ّيا اخرج وتع ّلم -جميع املراحل
مرحلة متهيد ّية -است ِع ّد
كمرحلة متهيد ّية غري متك ّررة ،ه ّيئ األرض ّية لتنفيذ "ه ّيا اخرج وتع ّلم":
• ْ
الزمني .إذا كان األمر ممكنًا ومرغو ًبا،
اعرض عىل طاقم املدرسة مبادئ املسار واإلطار
ّ
استدع أفراد الطاقم الذين تريد أن يرافقوك.
ِ
خصص وقتًا ثابتًا يف أَ ِجنْدتك (قرابة نصف ساعة) بحسب حجم املدرسة ،عىل نحو
• ِّ
مي ّكنك من زيارة جميع الصفوف بوترية معقولة :م ّرة ّ
كل يوم ،أو م ّرتني أو ثالث
م ّرات أسبوع ًّيا.

التعليمي؟
•هل تريد اإلبالغ مسب ًقا عن مواعيد التج ّول
ّ
كيف؟
•كيف نحافظ عىل ثقة الطاقم ونخلق ُم َ
ناخ تع ُّلم؟
•من كنت ترغب يف دعوتهم ليكونوا رشكاء يف "ه ّيا
اخرج وتع ّلم"؟
•كيف سيجري إرشاك الط ّالب؟
•ما هو التع ُّلم املطلوب بغية تحريك املسار؟
•هل ظهرت معارضات تستوجب انتباهك إليها؟

املرحلة األوىل :جهّز
التعليمي لصالحه .ميكنك اختيار أَحد
•اخترَ املوضوع الذي تريد تسخري التج ّول
ّ
املخططات امللحقة ،أو بناء َّ
ّ
ّ
مخطط جديد حول موضوع آخر مبساعدة بناء مخطط
لتج ّول
تعليمي.
ّ
•إذا استدعت الحاجة ،قم باستدعاء أفراد الطاقم الذين سينض ّمون إليك.
•حدّد  5-10دقائق (بالتالؤم مع ّ
املخطط) بحسب ترتيب الزيارات.

• أيّ من املواضيع ترغب يف طرحه عىل األَ ِجنْدة؟
•كم هو عدد الصفوف التي سيشملها "التج ّول
التعليمي"؟ كيف ستقوم بانتقائها؟
ّ
•من سيكون رشي ًكا مهماًّ للمشاهدة يف هذا املوضوع؟

اخرج
املرحلة الثانيةْ :
•قم بزيارة ّ
الصف الذي اخرتته ،وحاول أن تق ّلص مضايقة سري الدرس إىل الح ّد األدىن.
ّ
عىل هذا النحو ميكنك خلق ُمناخ تعاون مريح ومه ِّيئ للتعلم ،ومعاينة سري الدرس
والروتيني.
الطبيعي
عىل النحو األقرب لسريه
ّ
ّ
الزمني املحدّد بد ّقة متناهية -الحفاظ عىل اإلطار
•حافظ عىل اإلطار
الزمني رضوريّ
ّ
ّ
ّ
للمحافظة عىل وقتك ،وبناء ثقة املعلمني بهذه العمل ّية.
•ق ِّد ْم إطراء للمع ّلم والتالميذ قبل خروجك من الصف.

•ما هي األجهزة املسا ِعدة التي ميكنك استخدامها؟
(ساعة؛ ساعة تعداد؛ لوح للكتابة)للطاقم:
•هل سيقوم الجميع بالبحث عن "عالمات الطريق" ،أم
إ ّنكم ستتقاسمونها فيام بينكم؟
•كيف ميكن التأ ّكد من ّأن الطاقم عاقد العزم عىل إجراء
املشاهَ دة البنّاءة واإليجاب ّية؟
•من يأخذ عىل عاتقه مسؤول ّية الحفاظ عىل الجدول
الزمني؟
ّ
حدِّدوا إشارة متّفق عليها للخروج من الصفّ.

املرحلة الثالثة :وتع ّل ْم

َّ
ّ
املخططات ،وبـِ أسئلة إضاف ّية للتع ّلم،
•ر ِاجع األسئلة لتحليل
املخطط امللحقة بـِ
ّ
ستشف من بيانات استامرة التوثيق .تذ ّكر ّأن هذه الصورة
وتأ ّمل الصورة التي ُت
تعتمد عىل ُم ْج َمل البيانات ،ويف ذلك تكمن ق ّوتها".
شجع املع ّلمني
بج ّد ّية يف إرشاك أفراد من الطاقم يف النجاحات التي شاهدتهاِّ :
•ف ّكر ِ
عىل التع ّلم من نجاحات و َمكامن ق ّوة بعضهم البعض.
•ف ّكر يف عمل ّيات تع ّلم تريد تنفيذها حول املوضوع عىل مستوى ّ
الطاقم .ميكنك
التعليمي للطاقم.
االستعانة بـِ إعداد تلخيص التج ّول
ّ

•هل الصورة التي ُت َ
ستش ّف من الجوالت كافية؟ هل
تعليمي إضا ّيف قبل أن َت رْشع يف
ترغب يف إجراء تج ّول
ّ
تحليل ومعالجة األمور؟
•كيف ستعبرّ عن التقدير للمد ّرسني الذين استضافوك يف
أبواب صفوف إضاف ّية...
صفوفهم؟ سيفتح التقدير َ
تعليمي إيجا ّيب وبنّاء يف
•كيف ستحافظ عىل ُمناخ
ّ
داخل الطاقم؟

مامرسات مدرس ّية ،وال تتمحور حول مد ّرس فرد .إذا أثار مد ّر ٌس ما فضولَك ،ميكنك عندئذ االستعانة
* املعلومات التي يجري تجميعها يف إطار "ه ّيا اخرج وتع ّلم" تصف
ٍ
بيداغوجي.
بأداة تطوير التدريس بواسطة مشاهدات وحوار
ّ
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أداة/أدوات عمل

روابط ّ
ملخططات "ه ّيا اخرج وتع ّلم":

فيام ييل رابطني ّ
مفص َلني لـ " هيا اخرج وتعلم":
ملخططني ّ
التغذية الراجعة خالل املحادثة الص ّفـ ّية

مشاركة التالميذ يف املحادثة الص ّفـ ّية

بناء َّ
تعليمي
مخطط لتج ّول
ّ

ّ
تعليمي حول مواضيع إضاف ّية
باملخطط التايل إلجراء تج ّول
است ِعنْ
ّ
َمن وكم؟

الخطوات األساس ّية

أسئلة توجيه ّية

جلسة طاقم مشرتكة للطاقم التدرييس بأكمله ،أو للطاقم ذي الشأن (طاقم الرياضيات ،الطاقم
املؤسس ّية (املدرس ّية) وما إىل ذلك).
املهني ،القيادة ّ
ّ
املدّة الزمن ّية :ساعة واحدة
التعليمي
•اختيار قض ّية محور ّية للتج ّول
ّ
•بلورة قامئة بعالمات طريق
التعليمي
•بناء استامرة توثيق للتج ّول
ّ
•طرح أسئلة للتع ّلم
اختيار املحور
األج ْندَة املدرس ّية؟
•أيّ من املواضيع يجب طرحه عىل ِ
•ما هو التع ّلم املطلوب بغرض تحريك املسار حول هذا املوضوع.
رسم عالمات طريق
•ما هي املامرسة األفضل يف هذا املوضوع؟
•ما هي األمور التي ميكن رؤيتها وسامعها والشعور بها عند تطبيق هذه املامرسة.
•كم من الوقت يجب املكوث يف ّ
كل واحد من الصفوف لنتم ّكن من مالحظة عالمات
الطريق؟
بناء استامرة توثيق
•ما هي أفضل سبل توثيق عالمات الطريق املذكورة؟
•كيف ميكن تلخيص النواتج؟
طرح أسئلة للتع ّلم
•ما هي األسئلة التي نرغب يف طرحها حول البيانات؟

اخرج وتع ّلم
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أسئلة إضاف ّية للتع ّلم

اخرج وتع ّل ْم":
يف ما ييل أسئلة لتعميق التع ّلم بعد "ه ّيا ْ
َمن ومتى؟
الخطوات األساس ّية

أسئلة توجيه ّية

املدير َو /أو طاقم "ه ّيا اخرج وتع ّلم" ،أو أفراد الطاقم ذوي الصلة
التعليمي
بعد التج ّول
ّ
التعليمي
•تحليل وتفسري -أسئلة حول موضوع التج ّول
ّ
•تع ُّلم فرديّ وتع ُّلم عىل مستوى الطاقم -وضع أهداف مستقبل ّية
• ُم ْد َركات حول "ه ّيا اخرج وتع ّلم" -تغذية راجعة وتقييم للمسار.
تحليل وتفسري
•ما هي مدلوالت عالمات الطريق التي جرى العثور عليها؟
•ما هي األمور التي فرحتم عند سامعها أو اكتشافها؟
ُ
•ما هي األمور التي تو ّقعتم سامعها وتشعرون بنقصها؟ كيف ميكن دفعها قدُ ًما؟
•ما هي األهداف التي تودّون وضعها ألنفسكم ،وما هي املدّة الزمن ّية التي تحتاجونها
لتحقيقها؟
التع ُّلم الفرديّ وتع ُّلم الطاقم
•ما هي املامرسات التي ّ
التعليمي وتريدونها أن تتصدّر التدريس يف
تكشفت خالل التج ّول
ّ
املدرسة؟
املدريس؟
•كيف ميكن تذويتها داخل العمل
ّ
•ما هي األمور التي ترغبون يف تبنّيها ،أو تريدون أن يع ّلمكم إ ّياها أحد أفراد الطاقم؟
•ما هي املواضيع التي ترغبون يف طرحها للتع ّلم املشرتك داخل الطاقم؟
•ما هي املواضيع التي يجدر وضعها يف محور املسار مستق َب ًال؟
ُم ْد َركات حول "ه ّيا اخرج وتع ّلم"
•كيف كان شعوركم خالل هذه السريورة؟
•ما الذي أعجبكم يف هذه السريورة؟
التعليمي يف امل ّرات القادمة؟
•ما هي األمور التي تودّون تغيريها يف التج ّول
ّ

اخرج وتع ّلم
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التعليمي بغرض عرضه عىل طاقم املدرسة
إعداد تلخيص التّج ّول
ّ
َمن ومتى؟

اخرج وتع ّل ْم"
املدير و/أو طاقم "ه ّيا ْ
ُق َب ْيل إحدى جلسات الطاقم

الخطوات األساس ّية

التعليمي
•تجميع ،وتصنيف ،وتقييم النواتج لتلخيص التج ّول
ّ
•إعداد تلخيص ُيع َرض عىل طاقم املدرسة

أسئلة توجيه ّية

•أيّ من املواضيع امله ّمة تظهر من النتائج؟
•ما هي َمكامن الق ّوة التي اكتشفتموها؟
•ما هي املامرسات الج ّيدة التي شاهدمتوها؟
•ما هي النتائج التي تودّون تسليط الضوء عليها؟
•ما هي النتائج التي ميكن ربطها الواحدة باألخرى وإحضارها كوحدة واحدة للطاقم؟
ستوجهونها للطاقم بغرض التع ّلم؟
•ما هي األسئلة التي ّ
أسئلة  :WHماذا؟ كيف؟ ملاذا؟ متى؟ ()what, how, when, why

•كيف ستجري املحافظة عىل خصوص ّيات املع ّلمني الذين قمتم بزيارة صفوفهم؟
•كيف ستجري املحافظة عىل ُمناخات تع ّلم إيجاب ّية ولطيفة داخل الطاقم؟
•كيف سيجري إعداد تلخيص بناّء يساعد عىل النمو ،وال يشكل مصدر تهديد ألفراد الطاقم؟

اخرج وتع ّلم

اخرج وتع ّلم

َمراجع
ّ
. معهد برانكو فايس لتطوير التفكري:تستحق أن نناضل من أجلها يف املدرسة؟ القدس
 ما هي األمور التي.)1999(  ر، َوهانغريبس. م،فولني

Barnes, F., Miller, M. & Dennis, R. (2001). Face to face. JSD - Journal of Staff Development,
22 (4), 42-47.
 ervone, L. & Martinez-Miller, P. (2007). Classroom walkthroughs as a catalyst for school
C
improvement. Leadership Compass, 4 (4). naesp. | http://www.naesp.org/leadershipcompass-archives-0
Hopkins, D. (2003). Instructional leadership and school improvement. NCSL
 arson, K. (2007). Developing reflective practice through snapshots of teaching and learning.
L
Leadership Compass, 4 (4). naesp. | http://www.naesp.org/leadership-compass-archives-0
 rotheroe, N. (2009, March/April). Using classroom walkthroughs to improve instruction.
P
Principal, 30-34.
 ichardson, J. (2001, October/November). Seeing through new eyes: Walkthroughs offer
R
new way to view schools. Tools for Schools, 5 (2), 2-7. | http://www.learningforward.org/
news/articleDetails.cfm?articleID=1097
 obinson, V. M. J., Hohepa, M. & Lloyd, C. (2009). School leadership and student outcomes:
R
Identifying what works and why – iterative best evidence synthesis programme. Wellington:
Ministry of Education.
Stoll, L. (2003). Enhancing internal capacity: Leadership for learning. NCSL
 kretta, J. & Vernon, F. (2002, November). The walk-through crew. Principal Leadership, 3
S
(3), 39-41.
 eber, S. (2007). In the real world: The many benefits of classroom walkthroughs.
W
Leadership Compass, 4 (4). naesp. | http://www.naesp.org/leadership-compass-archives-0

اخرج وتع ّلم

9

