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مقدمة

هذه الن�شائح الرتبوية �شرتكز على عملية اإ�شراك طلبة املدار�س 

الإنرتنت  العنكبوتية  ال�شبكة  عرب  والثانوية  الإعدادية  باملرحلتني 

اإل اأن املعلمني والرتبويني الذين نعرفهم عن قرب ي�شاورهم قلق 

كبري جتاه الطلبة الذين لن يكون لديهم خدمة الإنرتنت باملنزل، 

ب�شبب  التعليمية  اخلدمة  ح�شول  من  يتمكنوا  لن  الذين  واأولئك 

عدم كفاءة جودة اإ�شارة الإنرتنت يف مناطقهم.

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

التي  والطريقة  بالربيع  املن�سرم  الدرا�سي  الف�سل  يف  تطبيقه 

على  �سيتعن  اأن��ه  هو  باخلريف  القادم  الدرا�سي  للعام  �ستطبق 

املعلمن احلر�ص على بناء عالقات وثيقة مع الطلبة الذين مل 

يتعاملوا معهم �سخ�سيا م�سبقاً، ومن فحوى االقتبا�سات التي 

متت بوا�سطة نخبة من املعلمن والرتبوين يف خانة التعليقات 

بهذا املقال ن�ستخل�ص باأن بناء العالقات التوا�سلية ال�سخ�سية 

اجتماعية  �سفية  بيئة  وخ��ل��ق  امل�ستهدفن،  جميع  م��ع  املتينة 

ا�ستخدام  اأثناء  يف  االإل��ك��رتوين  التنمر  على  وال�سيطرة  فعالة، 

الطلبة للتطبيقات املرئية اأو نظام االت�سال املرئي �ستكون من 

يف  الق�سوى  االأهمية  ذات  اجلوهرية  والق�سايا  املوا�سيع  اأه��م 

هذا العام الدرا�سي.

املوقف  يف  الطلبة  مع  والواقعي  اجل�سدي  التوا�سل  تعذر  اإن   «

اأ�سياء مفقودة  الن�سال االأكرب بالن�سبة يل، وهناك  ال�سفي هو 

من  واأي�����س��ا  امل��رئ��ي��ة،  ال�سا�سات  خلف  التوا�سل  اأث��ن��اء  يف  كثرية 

ال�سعب جدا تف�سري االإ�سارات والدالالت غري اللفظية ال�سادرة 

م��ن ال��ط��ل��ب��ة، اإذا ك��ي��ف اأت��وا���س��ل ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب ع��رب ه��ذه 

مدر�سة   – ه��اريف  لكري�ستينا  مقولة  من  اقتبا�ص  ال�سا�سة؟«- 

ويلتون الثانوية بويلتون، كونيتيكت.

ال�����س��وؤال  ل��ه��ذا  �سهلة ودق��ي��ق��ة  اإج��اب��ات  ت��وج��د  ففي احلقيقة ال 

الرتبوين  من  االأفكار  بع�ص  لكم  �سن�ستعر�ص  ولكن  املطروح، 

امل�ساركن يف هذا امل�سروع للتدري�ص التابع لنيويورك تاميز فيما 

يتعلق بطرق تكوين العالقات واملحافظة على عالقات توا�سلية 

وثيقة مع الطلبة واأ�سرهم طوال العام الدرا�سي.

نقدم لكم  يف هذا املقال خال�سة جتربة 28 معلما يف »التعليم 

جملة  يف  ن�سر  وال��ذي  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  بعد«  عن 

نيويورك تاميز The New York Times، وهم معلمون باملرحلة 

االإعدادية والثانوية �ساركوا مب�سروع التدري�ص التابع للنيويورك 

 The New York Times Teaching Project تاميز اأو ما يعرف

ويك�سفون يف هذا املقال كيف اأنهم ا�ستفادوا من التعليم عن بعد 

الذي مت تطبيقه يف العام الدرا�سي 2020/2019 لف�سل اخلريف 

ويقدمون جملة من التعليمات والن�سائح للرتبوين.

ففي  �شهر يوليو 2020 املن�شرم ا�شت�شاف املعهد ال�شيفي التابع 

مل�شروع التدري�س التابع لنيويورك تاميز التجمع الأول الفرتا�شي 

عقد  اأثناء  ويف  البالد،  اأنحاء  خمتلف  من  املجيدين  للمعلمني 

من  �شاحبها  وم��ا   )Zoom( زووم  من�شة  ع��رب  الج��ت��م��اع��ات 

عرو�س تقدميية وجل�شات حوارية بني املعلمني امل�شاركني من اأجل 

والحرتازية  التحذيرية  الأخبار  كانت  الدرا�شية،  املناهج  تطوير 

القادم  الدرا�شي  للعام  والتدري�س  التعليم  بظروف  يتعلق  فيما 

الرغم من ذلك مل يظهر  با�شتمرار، وعلى  تتواىل   2021/2020

و�شانت  اأجنلو�س  لو�س  وليات  امل�شاركني من  املعلمني  هوؤلء  على 

ت�شتت  اأي  املجاورة  واملناطق  وميامي  وفيالدفيا  وهيو�شنت  لوي�س 

والتغيريات  الظروف  ه��ذه  مع  باقتدار  تعاملوا  اإنهم  بل  ذهني 

مع  للتوا�شل  بديلة  اإبداعية  طرق  بابتكار  و�شاهموا  ال�شتثنائية، 

العملية  توقف  عدم  ل�شمان  املنا�شب  والزمان  املكان  يف  الطلبة 

التعليمية.

يتعلق  فيما  قدموها  التي  والأفكار  الآراء  اأدناه  لكم  و�شن�شتعر�س 

التعليمية  العملية  موا�شلة  لإجن��اح  �شاهمت  التي  ب��الإج��راءات 

للعام الدرا�شي لف�شل الربيع، بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س ما الذي 

اخلريف،  بف�شل  القادم  الدرا�شي  العام  ملوا�شلة  به  �شيقومون 

املعينات  اأب��رز  ذات��ه ذك��ر  الوقت  فيه ويف  امل��خ��اوف  اأب��رز  وذك��ر 

والطرق التحفيزية التي �شت�شاعد على موا�شلة العملية التعليمية 

يف الفرتة القادمة.

القائمة،  امل�شاكل  جميع  يعالج  لن  املقال  هذا  ف��اإن  الواقع،  ففي 

فبع�س العاملني يف القطاع الرتبوي يف الوليات املتحدة الأمريكية 

�شيعودون للعمل من منازلهم، و�شيقوم اآخرون با�شتخدام وتطبيق 

النموذج املدمج يف مواقع العمل، و�شيظل اآخرون ل يعلمون ما هو 

اأن  من  الرغم  وعلى  ودقيق،  ب�شكل حمدد  تنفيذه  منهم  املطلوب 
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التواصل مع األسر:
اأكرث من . 1 اأعمل يف مدر�شة ثانوية فيها  اأنني  اأمر لالأ�شرة مع انطالقة العام الدرا�شي، ومبا  »اأقوم بالت�شال على حدة مع كل ويل 

الأمور  اأولياء  اأن  املوؤكد  ال�شتثنائية احلالية فمن  الظروف  ومع هذه  وقتًا،  �شي�شتغرق  الأمر  باأن هذا  فاإنني على علم  100 طالب، 

والطلبة ي�شعرون بعدم الرتياح ب�شاأن العودة اإىل املدر�شة، وبالتايل فاإن التعريف بنف�شك �شي�شهم كثريًا يف خلق بيئة اجتماعية �شفية 

ومدر�شية فعالة« - اقتبا�س من مقولة كري�شنت لولور- مدر�شة قيادة ال�شابات، برونك�س، برونك�س، نيويورك.

»اأر�شل بطاقات الرتحيب الربيدية اإىل طالبي عادة قبل انطالق العام الدرا�شي اجلديد، كما اأنني اأر�شل بطاقات بريدية اإىل اأولياء . 2

الأمور لكي ن�شتعد معًا لهذا العام الدرا�شي، وعادة ما اأقدم فيها �شكري وتقديري لهم على منح اأطفالهم هذه الفر�شة للتعليم، كما 

اأنني يف الوقت نف�شه اأطلب منهم التوا�شل عرب الربيد الإلكرتوين ليزودوين فيه عن اأبرز ثالث �شمات اأو �شفات يجب اأن اأعرفها عن 

طفلهم« - اقتبا�س من مقولة جودي رامو�س- مدر�شة �شتيفين�شون املتو�شطة، �شان انطونيو.

»عليك بالتوا�شل ب�شكل جيد وب�شورة معتادة، ولكن �شع يف ح�شبانك اختيار الطريقة املنا�شبة التي �شتمار�شها يف اأثناء التوا�شل، . 3

فالتعليم واملدر�شة قد تكون بحاجة اإىل نوع من العواطف اخلا�شة، والتعامل اخلا�س مع الآخرين ففي املرات ال�شابقة  حدث واأن 

تلقينا �شكاوي من قبل اأولياء الأمور باأنهم ي�شعرون بالإحباط اأو عدم الر�شى يف اأثناء توا�شلهم مع بع�س املعلمني؛ لذا عليك اأن تكون 

 يقظًا وحذرًا حول الطرق التي �شتدخلك الآن حياة الأ�شر، وتقربك اأكرث من طبيعة الأجواء ال�شائدة يف بيوت ومنازل هذه الأ�شر«

�شيكاغو. البتدائية،  كامريون  مدر�شة  الي�شيا،  �شابرينا  مقولة  من   – اقتبا�س 

التعارف وتقديم نفسك لآلخرين:
»اأهدف اإىل ا�شتخدام من�شة املايكرو�شوفت املرئية والتعليمية فليبجريد flipgrid قبل لقائنا الأول عرب مزامنة احل�شة الدرا�شية مع . 4

الطلبة، وا�شتغل الفر�شة اأوًل واأدعوهم بالتعريف عن اأنف�شهم اأمام اجلميع من خالل الإجابة عن بع�س الأ�شئلة الب�شيطة؛ لأن هذا 

ي�شاعد الطلبة على التخل�س من اخلوف والقلق وحالت ال�شطراب قبل بدء اليوم الأول للدر�س اجلماعي عرب الت�شال املرئي عن 

بعد، اأو يف اأثناء التوا�شل معهم �شخ�شيا على انفراد، واأي�شا فاإن هذه ال�شرتاتيجية �شوف ت�شجع الطلبة على تكوين مهارات توا�شل 

اجتماعية جيدة خالل الأيام الأوىل لبداية  الدرو�س الإلكرتونية التفاعلية عن بعد، و�شوف ي�شمح لهم بالتفاعل باإيجابية مع اأقرانهم 

هيو�شنت. كينكيد،  مدر�شة  فور�شرت،  كري�شتا  مقولة  يف نف�س ال�شف ب�شهولة و باأ�شلوب موجز عرب تقنية الفيديو« – اقتبا�س 

مناداة أسماء الطلبة بالشكل الصحيح:
العام . 5 بداية  ومع  وتنوعه،  الثقايف  الإرث  حجم  يج�شد  وهذا  خمتلفة،  لغة   30 من  اأكرث  يتحدثون  طلبة  مدر�شتي  يف  هناك  »يوجد 

اأهم هدف بالن�شبة يل هو م�شاعدة هوؤلء الطلبة يف بناء عالقات وثيقة مع بع�شهم بع�شا،  الدرا�شي عرب الواقع الفرتا�شي كان 

اأبدا  اأحدًا فيهم  اأقابل  واأنا مل  اأفعل هذا الأمر كما يجب  ال�شوؤال كيف  اأ�شمائهم بال�شكل ال�شحيح، ولكن  اأحر�س على نطق  وكنت 

بالإ�شافة اإىل اأنهم غري موجودين بالواقع اأمامي لكي ي�شححوا يل طريقة النطق. قمت بتخ�شي�س �شفحة من م�شروع التدري�س 

التابع لنيويورك تاميز، وقررت اأن تكون اأول الواجبات من خالل ا�شتخدام املن�شة التعليمية املرئية بوا�شطة برنامج امليكرو�شوفت 

املعروف ب flipgrid )فليبجريد(، ومتت دعوة الطلبة للتفاعل ون�شر مقاطع الفيديو وهم يقدمون فيه اأنف�شهم لالآخرين مع الرتكيز 

على اأن يكون طريقة نطقهم لالأ�شماء �شحيحة، كما طلب منهم ذكر اأية اأ�شماء اأخرى اأو األقاب مف�شلة اأخرى لهم، واإ�شافة اإىل ذلك 

ذكر معلومات �شخ�شية عامة وموجزة عن اأنف�شهم.ال�شيء بال�شيء يذكر، عندما كنت اأكتب لكم هذا التعليق تذكرت مقولة لأحد 

طالبي �شابقا يقول: » باملقارنة مع كل املعلمني يف مدر�شتي فاأنت الأول والوحيد الذي يجيد نطق ا�شمي �شحيحًا وبال�شورة التي ينطق 

بها اأفراد عائلتي، واأعجبت اأكرث بحدة ب�شريتك وفطنتك، ولقد اأدركت فعال باأن ا�شمي مميز وغري تقليدي وهذا يعك�س جزءًا من 

هويتي وهو �شيء يدعو لل�شعور بالفخر والعتزاز، وعليه؛ فاإنني ممنت لك ب�شدق وباإخال�س« - اقتبا�س من مقولة كندرا رادكليف، مدر�شة 

درويد هيلز الثانوية، اتالنتا.
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استراتيجية كسر الجليد:
اأ�شئلة . 6 باأ�شلوب وطريقة جاذبة من خالل طرح  بينهم  التوا�شل فيما  اأجل تفعيل ا�شرتاتيجيات  »اأبذل جهودًا كبرية مع طلبتي من 

مرحة، والعتماد على بع�س ال�شرتاتيجيات ال�شائعة فيما يتعلق بك�شر اجلليد وحالة اجلمود بني الطلبة، وت�شجيعهم على املبادرة 

التعليم  تطبيق  لإجناح  اأ�شبوعيا  الفعالة  ال�شرتاتيجية  بهذه  ال�شتعانة  تتم  و�شوف  خجل،  اأو  خوف  بدون  اجلميع  اأمام  التحدث  و 

الفرتا�شي الذي �شيعترب منطا جديدًا وغري ماألوف من قبل الطلبة« - اقتبا�س من مقولة كلوديا فلي�شكه، مدر�شة اي�شت تروي الثانوية، اي�شت 

تروي، وي�شكون�شن.

»اإن اأن�شطة ك�شر اجلليد والألعاب امل�شلية ل تعد م�شيعة للوقت، بل على العك�س فاإنه يطلب من جميع الطلبة التفاعل وال�شعور بالرتياح . 7

يف اأثناء التوا�شل مع بع�شنا بع�شا يف احل�شة الدرا�شية، وعادة ما يبذل الطلبة عطاء اأف�شل اإذا �شعروا باأنهم م�شتثمرون بال�شكل 

 Scavenger لعبة  مثل  زووم  تطبيق  اأطفايل عرب  يحبها  التي  امل�شلية  الألعاب  بع�س  الرقمي. هناك  املجتمع  ال�شحيح يف خدمات 

hunt، وهي لعبة يقوم من خالها املعلم ب�شوؤال الطلبة للبحث عن ال�شيء املطلوب، فعلى �شبيل املثال يطلب املعلم بعر�س الطلبة 

لقطعة معدنية، والطالب الذي ينفذ هذا الطلب اأوًل ويعر�شه على ال�شا�شة قبل اأقرانه يكون هو الفائز. وهناك اأي�شا لعبة التخمني 

بالكلمة عرب ر�شم ال�شورة لها وتدعى ب Pictionary وعادة ما ت�شتخدم ال�شبورة فيها، واأي�شا لعبة بطاقة الكلمات التي تدعى ب 

Taboo حيث يقوم املعلم بتجهيز البطاقات على ملف اأوًل ليت�شنى للطلبة الن�شخ والل�شق يف خانة الدرد�شة واإر�شالها لأحد زمالئه 

من الطلبة ومن ثم يقوم الطلبة بالتفاعل والإجابة يف اخلانة املخ�ش�شة لكتابة الدرد�شة. اإ�شافة اإىل ذلك ميكن للمعلم ا�شتخدام 

الألعاب الفكاهية واملرحة التي تدعى ب  Trivia، وعادة ما متار�س هذه اللعبة بطرح اأ�شئلة على املتناف�شني حول حقائق عامة ومثرية، 

واأقرتح للمعلمني اختيار اأف�شل الأن�شطة لك�شر اجلليد، وهي لعبة التعرف ال�شريع او ما يعرف ب  Speed dating و اأي�شا لعبة الدوائر 

املركزية واملعروفة ب concentric circles« - اقتبا�س من مقولة كيم برتفيلد، املدر�شة الثانوية املركزية، ل كرو�س، وي�س.

ضمان رفاهية الطالب:
»لقد قمت قبل ب�شعة �شنوات مبمار�شة ن�شاط »البت�شامات والعبو�س« او ما ي�شمى Smiles and Frowns، ويطلب فيها من الطالب . 8

التعبري بوجهه �شواًء مبت�شمًا اأو غري مبت�شٍم، وهذا الن�شاط من ابتكار املعلم »مونته �شريي«، وهو معلم متخ�ش�س يف تدري�س الأدب 

الإجنليزي يف وا�شنطن، وكان ي�شتخدمه مع طلبته كاإجراء روتيني. اأقوم يف كل يوم اثنني مع بداية اليوم الدرا�شي باإعطاء الفر�شة 

الن�شاط هو  الأ�شا�شي من هذا  بال�شلبية بوجه غري مبت�شم، والهدف  اأو  بالإيجابية بوجه مبت�شم  اإما  للتعبري عن �شعورهم  لطلبتي 

اإعطاء الطلبة الفر�شة للتعبري عن واقع حياته وظروفه املحيطة عند لقاءاتنا املتجددة يف كل ح�شة، وعندما قمنا بتطبيق نظام 

التعليم والتوا�شل عن بعد يف �شهر مار�س املن�شرم، ولزلت اأنفذ هذا الن�شاط مع طلبتي واأدعوهم للتفاعل عرب اخلانة املخ�ش�شة 

للتعليقات يف برنامج Google classrooms )جوجل للف�شول الدرا�شية(، كما اإن نظام التغذية الراجعة التي اأتلقاها من طلبتي يف 

نهاية العام الدرا�شي هي دائما بالتعبري ب smiles and frowns بوجه مبت�شم اأو بوجه غري مبت�شم« - اقتبا�س من مقولة مايكل بوتر، 

مدر�شة هلتون الثانوية، هلتون، نيويورك.

9 . ،Google Form اأقوم باإر�شال ا�شتبانة لقيا�س مدى ال�شعور بالر�شى لدى طالبي كل اأ�شبوعني عرب منوذج جوجل اأو ما يعرف ب«

عجبت حقا بفكرة ال�شتبانة مع اأحد 
ُ
وعلى الطالب الإجابة عن ثالثة اأ�شئلة، وهي اأول: ما �شعورك يف هذا الأ�شبوع؟ وثانيا: هل اأ

املعلمني؟ ثالثا :اإذا كنت فعاًل معجبًا بهذه الفكرة لال�شتبانة ما الطريقة املالئمة للتوا�شل معك؟ وهذا يعني الكثري بالن�شبة لالأطفال 

واإح�شا�شهم بالطماأنينة باأنه هناك اهتمام خا�س باأمرهم، وقد �شاحب هذا الكثري من املناق�شات املفيدة ويعد من املكا�شب التي 

حتققت من تطبيق هذه ال�شتمارة على الطلبة، كما اأن هذه ال�شتمارة تعترب اإيجابية جدًا للطلبة الذين تاأخروا يف ت�شليم اأعمالهم 

خالل الأ�شابيع القليلة املا�شية، وفر�شة مالئمة جدًا لهم ل�شتدراك التاأخري، بالإ�شافة اإىل اإعادة هوؤلء الطلبة للم�شي بنف�س املنوال 

مع بقية اأقرانهم دون تاأخري«- كري�شتني لولر.

»اأقوم يف كل يوم جمعة مبطالبة طلبتي بتعبئة جدول معني بال�شف عرب تقنية م�شتندات جوجل واملعروفة ب Google Doc، ويقوم . 10

الطلبة بذكر اأف�شل �شيء متيز به هذا الأ�شبوع، وكذلك ذكر �شيء اآخر باملقابل كان اأ�شواأ ما يف هذا الأ�شبوع، وتكون طريقة التفاعل 

مع الطلبة من خالل توجيه الأ�شئلة يف احل�شة الدرا�شية، كما توجه الدعوة للطلبة بن�شر رابط اإلكرتوين اأو مقطع فيديو اأو �شورة عن 

الأخبار الإيجابية التي مرت عليهم خالل ذلك ال�شبوع، وبعدها يتم مطالبتهم جميعًا بكتابة تعليقاتهم واآرائهم« - اقتبا�س من مقولة 

اندرو كولن، مدر�شة ايرفينغتون الثانوية، فريمونت، كاليفورنيا.
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»لقد حر�شت يف كل اأ�شبوع وكاإجراء روتيني اأن اأ�شاعد طلبتي بالبقاء على توا�شل وثيق مع بع�شنا بع�شا، وت�شجيعهم ب�شكل م�شتمر . 11

ورفع معنوياتهم يف ظل الظروف ال�شتثنائية الراهنة، واتفقت مع طلبتي التعهد بالنتماء اإىل اأ�شرتنا ال�شفية، والعتناء باأنف�شهم 

جيدًا وذلك باختيار الأن�شطة التي �شت�شاعدهم يف املحافظة على احليوية والن�شاط وعدم التاأثر بالأحداث املت�شارعة والتغيريات 

املفاجئة من حولهم. كما اأتفق مع طلبتي يف كل اأ�شبوع على تعزيز جانب املواطنة لديهم وذلك من خالل م�شاركتهم وتطوعهم يف 

خدمة املجتمع �شواء على م�شتوى الأ�شرة اأو اأبعد من ذلك لي�شمل املجتمع املحلي الأكرب وعلى ال�شعيد الوطني. وكت�شجيع مني كمعلم 

فقد �شاهمت مب�شاركة طلبتي اأي�شا نف�س املهام التي قاموا بها، كالهتمام بنف�شي و تعزيز ال�شعور باملواطنة يف كل اأ�شبوع، وكان هذا 

بالذات له الأثر الإيجابي فيما يتعلق بتعزيز ال�شعور بامل�شئولية واللتزام لتحقيق اأهدافنا اجلماعية كاأ�شرة �شفية واحدة يف نف�س 

التوقيت، وعلق الطلبة باأنهم ي�شعرون الآن بالر�شى التام وال�شعادة جتاه قيامهم بهذه املهام كفريق واحد وال�شعور دائما باأنهم جزء 

من الأ�شرة ال�شفية مت�شلني ببع�شهم البع�س بالرغم من الظروف ال�شتثنائية وبقائهم يف املنازل والتعلم عن بعد. فقد اأذهلني 

حقا تعهد طلبتي والتزامهم بواجباتهم وكان ي�شود بينهم جو من التفاوؤل والتعاطف والتعاون والإخال�س والتفاين مل�شاعدة بع�شهم 

ولديهم  الن�شاط  وروؤية طلبتي يف قمة  بالرتياح  ال�شعور  اإىل  يدعو  ال�شعبة، وهذا  الظروف  البع�س وجميع من حولهم خالل هذه 

القدرة الكافية على التكيف والتاأقلم، وهذا يعطيني الإلهام اأي�شا يف جمال عملي بامليدان الرتبوي« - اأيرين بين�شكي، مدر�شة جويل بارلو 

الثانوية، ريدينغ، كون.

كن إنسانا طبيعيا بشخصيتك الحقيقية، وليس مكلفًا بتنفيذ األعمال فقط 
»قم ببناء فر�س كثرية لتجعلك اأكرث من جمرد معلم يبا�شر عمله ومينح الدرجات، ول يوجد هناك داعي بال�شباق مع الزمن من اأجل . 12

ا�شتكمال املنهج العلمي، بل حاول اإعطاء الكثري من املالحظات الفردية، وقم بطرح الكثري من الأ�شئلة ال�شخ�شية واأر�شل ر�شائل 

فردية عرب الربيد اللكرتوين، وتوا�شل باإر�شال ون�شر الكثري من املقاطع املرئية، كما ميكنك م�شاركة اأفراد عائلتك هذه املقاطع 

 املرئية واأظهر لطلبتك باأنك اإن�شان عادي وطبيعي ومهتم جدًا بتعليم الأطفال، وتعاملهم باأنهم ب�شر مثلك ول فرق بينك وبينهم« 

- مايكل بوتر.

التعليم . 13 انتهاء ح�شة  بعد  به  اأقوم  وما  بحياتي اخلا�شة  تتعلق  �شخ�شية  باأ�شياء  امل�شاركة  اأحب  املن�شرم كنت  الدرا�شي  العام  »يف 

باأ�شماء  اأ�شاركهم  اأو  جارتن«  »اينا  للموؤلفة  الطبخ  و�شفات  ككتاب  اأقروؤها  التي  الكتب  طلبتي  اأ�شارك  فمثال  بعد،  عن  الإلكرتوين 

الربامج التلفزيونية املف�شلة لدي« - اندرو كولن. 

»تعد �شفوف املل�شقات التعبريية املعروفة ب Bitmoji حيوية جدًا وبالفعل اإنني اأحببت طريقة التفاعل الكبري بني الطلبة مع بع�شهم . 14

البع�س عند ت�شميم هذه التعابري اخلا�شة للطلبة ب�شيغة )GIF( وجعلها كاأيقونة توقيع خا�شة لهم اأو م�شاركتها كخلفية ح�شاباتهم 

يف اأثناء التوا�شل يف برامج التعلم وال�شفوف الفرتا�شية، واجلميل يف هذا الأمر هو اأن يتمكن جميع الطلبة من روؤية هذه الرموز 

التعبريية املميزة لبع�شهم البع�س والتعرف على �شاحبها« - جودي رامو�س. 

النظام العام والبرنامج الدراسي المعتاد:
طلب . 15

ُ
»يف الأيام الأوىل قم بتوجيه الطلبة اإىل التعاون معك والتفاق على اآلية النظام التعليمي وطبيعة احل�ش�س الدرا�شية، كما اأ

منهم التعرف على توقعاتهم وطموحاتهم جتاه ال�شلوكيات املتبعة يف البيئة التعليمية الإلكرتونية ونظام التعليم عن بعد، بعدها قم 

بتعميم هذه ال�شلوكيات ون�شرها يف ال�شف الدرا�شي عرب النظام الإلكرتوين، و تذكري الطلبة بها بني حني واآخر« - كري�شتا فور�شرت

اإجراء التوا�شل عرب الت�شال املرئي وا�شحة ومعلومة جلميع الطلبة، . 16 اأثناء  اأن تكون الإجراءات املتبعة وال�شلوكيات العامة  »يجب 

�شيتي. نيويورك   ، هيل  �شابل  املتو�شطة،  �شميث  مدر�شة  جرانا،  واحر�س على تذكريهم بها ب�شكل متوا�شل وم�شتم« – جابريل 

الق�شرية ومتارين . 17 يتعلق مبواعيد الختبارات  التنبيه فيما  بتفعيل جر�س  ب�شكل يومي، وقم  »ت�شميم خطة �شفية لأعمال متار�س 

الكتابة اأو امل�شابقات التعليمية عرب الإنرتنت على اأن يتم �شرح الأن�شطة خطوة بخطوة وكيفية اإجنازها. علي اأن اأ�شرح للطالب دائما 

ما هو املتوقع منه وما يجب اأن يعرفه من ممار�شات يف اأثناء احل�شة الدرا�شية، مع ح�شوله على توجيه املعلم قبل اإمتام اأي مهمة 

بنف�شه، وهذا بدوره �شي�شاعد الطلبة على التخل�س من القلق واخلوف ب�شكل كبري اأثناء تعلمهم �شيئًا جديدًا« - ديان بويد، مدر�شة مي�شا 

فريدي الثانوية، �شيرتو�شهايت�س، كاليفورنيا.
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»من املهم جدا معرفة ما هو املتوقع يف احل�شة الدرا�شية واآلية �شري الأعمال اليومية فيها والأهداف اخلا�شة بها. اأريد اأن يكون يف . 18

كل اأ�شبوع نف�س النظام والإيقاع املعتاد عليه؛ اإذ �شيمكن ذلك الطالب من معرفة ما املطلوب منه ح�شب توقعاته، على �شبيل املثال 

يف كل اأيام الثنني من الأ�شبوع اأقوم بتدري�س ن�شاط مكرر وهو » ماذا يحدث يف هذه ال�شورة؟«، واأقوم بعر�س التعليقات عادة يف 

يوم اجلمعة بذات الأ�شبوع. و يف هذا العام الدرا�شي فكرت اأي�شا بتخ�شي�س كل يوم جمعة من كل اأ�شبوع للتطرق اإىل اأبرز الأحداث 

اجلارية على ال�شاحة الإخبارية وعر�س بع�س اآراء املواطنني« - كارين جولد، جوفرنر اكادميي، بيفيلد، ما�شات�شو�شت�س.

»اأرى اأن قراءة ال�شعر مع بع�شنا البع�س هي اأف�شل طريقة خلتام ال�شف الدرا�شي الفرتا�شي، وهي من التمارين املفيدة ل�شتثارة . 19

العقل، فاأقوم عادة بقراءة الق�شيدة اأول ب�شوت مرتفع، ومن ثم اأطلب من اأحد الطلبة قراءتها اأي�شا ب�شوت مرتفع لنا جميعا، فعال 

اإن هذا الن�شاط هو اأف�شل ختام ويعطي اجلميع الفر�شة للتفكري والتعبري عن اخلواطر اأي�شا، ويعترب موقع teachlivingpoets من 

املواقع الرائدة بالن�شبة لدرو�س ال�شعر« -كل�شي فران�شي�س.

تنظيم . 20 اأي�شا  وعليك  امل�شتطاع،  قدر  املن�شورة  اأعمالك  عن  للجميع  معلومًا  واح��دًا  وتوقيتًا  منتظمة  عادة  هناك  جتعل  اأن  »عليك 

مواعيدك لت�شليم الأعمال والواجبات ب�شكل دقيق ومرتب، على �شبيل املثال اأقوم بن�شر م�شتندات جديدة ب�شيغة ال Hyperdocs يف 

كل يوم اأحد واأطالبهم بت�شليم الواجب يف يوم الأحد التايل يف متام ال�شاعة 5 م�شاًء كحد اأق�شى« - كاثرين جولو، مدر�شة نورث هوليود 

الثانوية، �شمال هوليود، كاليفورنيا.

آلية تسجيل الحضور
اإىل احل�شابات . 21 فاإنني بحاجة  اآلية احل�شور للطلبة عرب النظام املتبع يف مقاطعتنا اجلغرافية، لذلك  »انا لزلت مطالب بت�شجيل 

التطبيق  وه��ذا  زووم  تطبيق  عرب  بعد  عن  الإلكرتوين  الدر�س  ختام  ويف  ح�شورهم،  لت�شجيل  الطلبة  جلميع  اخلا�شة  التعريفية 

الطلبة  بع�س  لحظت  اإنني  كما   ، ات�شاله  مدة  كانت  وكم  احل�شور  اأ�شماء  عن  لإبالغك  تقرير  �شكل  يف  مف�شلة  بيانات  يعطي 

اأثناء الت�شال. التقنية  امل�شاكل  يواجهون بع�س  كانوا  الطلبة  يف�شر يل بع�س  للتطبيق عدة مرات وهذا  الدخول  بت�شجيل   يقومون 

على اأية حال، بالن�شبة يل �شخ�شيًا فاإنه من املنطقي جدا ت�شجيل احل�شور ب�شكل م�شتمر، وهذا يعطيني معرفة عن جميع املواظبني 

على احل�شور و الذين مل يح�شروا الدر�س الإلكرتوين، كما اإنه من ال�شهل جدا التعرف على اأي طالب مل يقم بت�شجيل الدخول ملدة 

تقرير  بطباعة  واأقوم  الأ�شباب،  ومعرفة  معه  بالتوا�شل  عليها  واملتفق  الالزمة  الإج��راءات  باتخاذ  اأقوم  وبالتايل  يومني،  اأكرث من 

الأ�شماء واأ�شع بجانب كل ا�شم عالمة معينة توؤكد باأن الطالب قام بح�شور الدر�س عن بعد، كما اإن التطبيق ي�شمح يل بالتعرف 

�شريعا على اأي �شخ�س غريب حاول الن�شمام للدر�س م�شتخدما املعرف اخلا�س لطالب اآخر« - ديان بويد.

التشجيع على التفاعل والمشاركة أثناء بث الدروس اإللكترونية مباشرة
»عليك اأن حتر�س دائما بتوفري بع�س الألعاب امل�شلية اأو تخ�شي�س فقرات تعريفية ت�شجع الطلبة على التفاعل مع بع�شهم البع�س واحل�شور . 22

يف التوقيت املحدد دون تاأخري منهم يف اأثناء ت�شجيلهم الدخول يف ال�شفوف الدرا�شية املتزامنة يف نظام التعليم عن بعد، على �شبيل املثال 

باإمكانك اأن تعطي الطلبة لعبة عن الثقافة العامة والألغاز اأو رمبا فقرة )ماذا كنت �شتفعل لو كنت اأنت يف مكان �شخ�س ما؟( اأو اأي نوع من 

 اأنواع األعاب التخمني. هذه الإ�شرتاتيجية �شتكون جدًا فعالة للطالب و�شيتفاعلون بقوة يف كتابة توقعاتهم اأو ما ي�شعرون به يف خانة الدرد�شة.

 the( ، )ومبا اأن ا�شمي بالإجنليزية براي�س اأي مبعنى الثمن بالعربية فاإنني اأحيانا اأف�شل اأن يلعب طلبتي لعبة )ذا براي�س ايز رايت

price is right( واأقوم اأحيانًا باإعطائهم لعبة Meme وهي لعبة ت�شاأل الطالب اأن يختار احلالة املزاجية الآنية له وفق ت�شل�شل رقمي 

معني، وهذا قد يكون مفيدًا جدًا لإعطائك بيانات عن احلالت العاطفية وال�شعور الذي مير به الطالب يف تلك اللحظة التي يكون 

معك، وبالتايل �شيت�شنى لك متابعة حالته وكيفية م�شاعدته اإن اأمكن« - جانيت براي�س، مدر�شة كولومبيا فولز الثانوية، كولومبيا فولز، مونت.

»مل يتفاعل ما يقارب 23 طالبًا كانوا يلب�شون معاطفهم وبدا يل اأنهم ك�شاىل ح�شب مظهرهم العام يف املناق�شات ال�شفية احلما�شية، . 23

فقررت اأن اأطلب منهم القيام بات�شال مرئي خا�س وقمت بتوجيه �شوؤال واحد لهم و حمدد للم�شاركة اأو التفاعل مع بع�شنا البع�س 

 بتوجيه اأي �شوؤال اآخر، وتو�شلت بعدها اإىل حقيقة اأن النقا�س ب�شورة مفتوحة كان اأكرث فائدة بالذات مع هذه الفئة من الطالب« 

- كاثلني ميلز، مدر�شة بلومنجتون الثانوية اجلنوبية، بلومينجتون، اند.
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اأقوم . 24 »اأقوم بح�شر عدد مرات الدخول واخلروج بعد رجوع الطلبة عند انق�شاء وقت ال�شرتاحة، وعند ت�شجيل الدخول عادة ما 

ب�شكل �شريع ومرح بتوجيه اأ�شئلة للطلبة باأن يختاروا طبيعة حالتهم املزاجية وكيف ي�شعرون جتاه اأحد ما من اأقرانهم، اأو اأن يختاروا 

كلمة واحدة فقط للتعبري عن اأف�شل برنامج تلفزيوين ح�شب راأيهم، وفيما يتعلق بت�شجيل اخلروج اأقوم باختيار ن�شاط مرتبط باملادة 

العلمية، فعلى �شبيل املثال اأ�شال الطلبة ما الكلمة الرئي�شية يف مو�شوع الدر�س، اأو يف مناق�شات هذا اليوم الدرا�شي، اأو اأ�شالهم باأن 

يذكروا يل ا�شم زميل لهم داخل ال�شف ذكر �شيئًا مفيدًا ولفتًا يف در�س اليوم، وكيف كان له الأثر على طريقة تفكريهم وفهمهم 

جولو. للدر�س« –كاثرين 

» يف اأثناء البث املبا�شر لل�شف الدرا�شي عرب نظام التعليم عن بعد عليك ت�شجيع الطلبة برتك ب�شماتهم واإثبات وجودهم وتفاعلهم . 25

يف الدر�س من خالل التعليقات، اأو طرح الأ�شئلة يف خانة املحادثات اأو باإمكانهم الإجابة عرب امليكرفون املبا�شر اأو باأي خا�شية متاحة 

للتفاعل الن�شط اأو من خالل خانة املناق�شات بالربنامج امل�شتخدم يف النظام التعليمي الإلكرتوين« -  كاثرين جولو.

فاإنني . 26 ولذلك  موؤقتا؛  معطلة  وهي  تعمل  تعد  مل  املا�شية  ال�شنة  يف  بي  اخلا�شة  اخلانة  يف  املوجودة  املرئية  املقاطع  مكتبة  »اإن 

املطلوب. بال�شكل  وتعمل  للجميع  متاحة  وجعلها  املرئية  باملقاطع  اخلا�شة  ملكتبتي  الن�شاط  تعيد  اأخرى  اأن�شطة  بجلب  حاليا   اأقوم 

ومن املعلوم باأنه �شيكون التحدي كبريًا يف ت�شميم املقاطع التي تدعو الطلبة للم�شاركة الفعالة اأو تخ�شي�س م�شاحة �شغرية كمخترب 

يتفاعل فيه الطلبة مع بع�شهم البع�س، لكي ي�شتفيدوا من اإجابات ونتائج اأقرانهم، ولدى بع�س الطلبة اأ�شبابهم اخلا�شة بالعزوف 

عن متابعة املقاطع املرئية وم�شاهدتها وهنا تكمن ق�شية حرية الطالب، كما ميكن امل�شاركة ببع�س ال�شور التي تعرب عن فعاليات 

الطلبة وما يقومون به من اأعمال واإجنازات يف حت�شيلهم الدرا�شي عن بعد« - �شوهامباهوت، مدر�شة ولينبورغ الثانوية، �شان فران�شي�شكو.

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

»يقوم الطلبة بتنظيم خطة اأ�شبوعية متعلقة بالبيئة التعليمية يف اأثناء موا�شلة تعليمهم عن بعد ويف منازلهم لكي يعينهم هذا الأمر . 27

وتنفيذ  اأولوياته  ترتيب  يكون منظما يف  باأن  الفر�شة  له  ت�شمح  كما  الدرا�شي،  للعام  وروتيني  متوازن  نظام  اتباع  على  التعود  على 

مهامه اليومية، حيث يتعني على الطلبة ر�شم خطة منظمة يذكرون فيها بالتف�شيل اأين ومتى وكيف لكل �شيء يتعلق ب�شوؤون فعاليات 

يومهم الدرا�شي يف كل اأ�شبوع، بالإ�شافة اإىل ما يجب عليهم القيام به يف اأيام عطلة نهاية الأ�شبوع والعطالت الأخرى، وهذا يعلم 

الطالب مهارات العتماد على نف�شه وكيفية اكت�شاب وتطوير مهاراته التنظيمية كما متنح الطالب الفر�شة لتعلم فن اإدارة الوقت 

التغذية الراجعة من الطلبة  اأخرى مفيدة له. وعادة ما تكون  واأ�شياء  الأن�شطة الدرا�شية  وجعل وقته خم�ش�شا ومركزا يف تنفيذ 

مفيدة واإيجابية يل، وكانوا يكتبون يل فيها باأنهم اأ�شبحوا الآن على وعي تام حول طرق التدري�س والنظام التعليمي املعمول لأجل 

خدمتهم بال�شورة املطلوبة، وهذه الطريقة حت�ش�س الطالب باأنه ميتلك احلق يف معرفة طريقة تعلمه من قبل املعلم كما ي�شاعده 

على الإح�شا�س بامل�شئولية باأن لديه القدرة على التعلم . وكذلك اأفاد الطلبة يف مالحظاتهم باأنهم ي�شعرون الآن باجلاهزية التامة 

لالنتقال ملرحلة التعليم اجلامعية مع امتالكهم لكافة املهارات التي �شتعينهم يف امل�شتقبل يف ال�شنوات القادمة« - ايرين بين�شكي

»ميكن ا�شتخدم املنظم اأو املخطط الأ�شبوعي الذي يحتوي على جمموعة من ال�شرائح وميكن بداخل ال�شريحة كتابة نف�س املوا�شيع . 28

الدرا�شية واخلطة التدري�شية لكل اأ�شبوع على حدة، وهي حتتوي اأي�شا على كافة املعلومات ذات العالقة التي هي مهمة للطلبة ومرتبة 

يف مكان واحد، ودائما ما اأقوم بربطها يف حمتوى ال�شرائح التي اأعر�شها يف الدرو�س التعليمية، وكذلك اأقوم باإدراج روابط جلميع 

امل�شاركات التي متت عرب تطبيق زووم وكتابة عنوان الربيد الإلكرتوين ون�شر جدول اأوقات ال�شاعات املكتبية والأهداف التعليمية.

واأقوم اأي�شا بت�شجيل الدرو�س واللقاءات عرب تطبيق زووم ون�شرها يف هذا املخطط الأ�شبوعي ويف املوعد املنا�شب لهم دون تاأخري، 

وعليه فاإن هذا �شيكون مفيدًا جدًا للطلبة الذين تغيبوا عن الدر�س، اأو الذين مل يفهموا الدر�س جيدًا لأنه باإمكانهم اإعادة م�شاهدة 

ي�شاعدين كثريا على املحافظة  اأو املنظم  امل�شتخدمة.ففي احلقيقة هذا املخطط  للتقنية  امل�شجل يف هذه اخلا�شية  املرئي  املقطع 

على الرتتيب والنظام وباإمكاين اأي�شا عمل ن�شخ ملحتوى هذا املخطط يف اأي �شريحة اأخرى لحقًا بالإ�شافة اإىل اإجراء التعديالت 

الأ�شبوعي �شيقلل اعتمادنا على  اإن العتماد على هذا املخطط  التايل.  الأ�شبوع  املطلوبة لكي تتالءم مع عناوين وموا�شيع درو�س 

التقومي العادي، اإذ من املمكن ن�شره يف اأي مكان اآخر، و�شيكون مفيدًا جدًا للطلبة املتغيبني عن درو�شهم وهو من الو�شائل التعليمية 

امل�شاعدة املهمة للمعلمني واأولياء الأمور والإدارة املدر�شية يف توفري تف�شيل وا�شح ومنظم عن كل الأن�شطة والفعاليات لكل يوم على 

حدة« - ديان بويد
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»من املفيد اأن يختار املعلم اأحد الطلبة كم�شاعد له يقوم بتوجيه الطلبة الذين يت�شلون بالدر�س املبا�شر يف وقت متاأخر، ويقوم هذا . 29

امل�شاعد بالكتابة يف خانة الدرد�شة لتوجيه كل طالب يتاأخر عن احل�شة واإعطائه املعلومات الالزمة كي يلحق بركب اأقرانه، وعليه 

فاإن املعلم لن ي�شطر اإىل اإيقاف البث اأو اإعادة ما مت �شرحه مرة اأخرى، كما اأن هذه الإ�شرتاتيجية تعمل على زيادة حتفيز الطلبة 

وال�شعور بالثقة يف اأنف�شهم!« - جابريل جرانا.

المرونة والقدرة على التأقلم
اأن نبذل لهم العطاء بال . 30 اأي�شا  اإلزامي جلميع الأطفال، بل علينا  تاأكيد على حقوق الطلبة يف التعليم، واأنه حق  »لي�س علينا فقط 

حدود يف الأمور احلياتية والجتماعية، ولنعلم اأن هناك كثريًا من الطلبة الذين ي�شعرون رمبا بعدم الر�شى اأو الإحباط اأو احلزن؛ 

لذا يجب علينا منحهم الفر�شة لختيار ما ينا�شبهم ويالئمهم يف كل الظروف، فمثال بالن�شبة للطلبة الذين ي�شعرون بخجل �شيكون 

اإحدى الطرق الناجحة للتعامل معهم هو تعيني اأحد اأقرانه ليكون عونا له باملدر�شة مع احلر�س منا جميعا على ت�شجيع اأمثال هوؤلء، 

واأن نتحدث معهم باألطف العبارات ورفع معنوياتهم بعبارات الثناء، وعادة ما توؤدي هذه الطريقة اإىل جناح الطالب اخلجول وتغريه 

لالأف�شل« - �شام كوهن، مدر�شة كامبو�س الدولية الثانوية، كليفالند.

»علينا ت�شجيع الطلبة على املحافظة على النظام واللتزام باجلدول الزمني، ولكن يجب علينا اأي�شا اأن ل نغفل يف الوقت نف�شه عن . 31

التحلي بفن املرونة والنفتاح على الطلبة، فكما نعلم باأن هوؤلء الطلبة ل يقطنون يف املباين املدر�شية ب�شفة دائمة ول يتبعون نف�س 

النظام املدر�شي يف بقية �شوؤون حياتهم. ويف بع�س احلالت الجتماعية الطارئة يتحتم على فئة من الأطفال ممن لديهم م�شاكل 

اأ�شرية مغادرة منازلهم اأو قد يكون لدى بع�س العوائل ظروف خا�شة وطارئة جتعلهم يهتمون بطفل دون بقية الأطفال باملنزل، لذا 

وجب علينا اأن نكون منفتحني ومراعني ملثل هذه احلالت وغريها« - �شابرينا األي�شا.

منح الطالب حرية االختيار
32 .  must( و )should do( لقد قمت بابتكار طريقة متكنني من معرفة اأداء الطلبة ملهامهم و�شنفت فيها عنا�شر للقيا�س والتقومي وهي«

do( و )may do( ، فمثال املهام التي ت�شنف للطالب ب )should do( تعد اأ�شا�شية وتكوينية لتحقيق اإجناز املهام الأخرى بال�شكل 

املطلوب، وتعد ج�شرا للموا�شلة نحو حتقيق املهام التي ت�شنف ب  )must do(، وعليه فاإن تقييمي للطالب �شيكون اإما اأنه اأجنز املهام 

بال�شورة املطلوبة اأو مل ينجزها، ولكن هذه الأعمال ل تدخل �شمن تقومي الطلبة والتاأثري يف درجاتهم، اأما املهام التي ت�شنف للطالب 

ب  )must do( فهي توظف ما تعلمه الطالب يف املدر�شة بالإ�شافة اإىل تزويد املعلم بالتغذية الراجعة، والطلبة ملزمون على التدقيق 

يف هذه املهام ومراجعتها، وما مييز اأي�شا املهام امل�شنفة للطالب ب )may do( ب باأنها مهارات تت�شف بالإبداع اأكرث من البقية، 

وتتطلب من الطالب القيام باأعمال ينقل فيها الأثر التعليمي يف املمار�شات احلياتية، وقد يتجاوز الأمر اأبعد من هذا« - كاثرين جولو

»عند بداية الدرو�س الإلكرتونية املتزامنة عرب نظام التعلم عن بعد قم باإجراء ا�شتطالع للراأي اأو ما يعرف باأيقونة )poll(للح�شول . 33

على التغذية الراجعة حول كيفية ترتيب الطلبة لأوقاتهم الثمينة، واإجناز اأولوياتهم ب�شكل جماعي. على �شبيل املثال عندما اأ�شاأل 

 Poll( اأيقونة  عرب  اآرائهم  ا�شتطالع  خالل  من  اأ�شاألهم  فاإنني  معني  لفيلم  م�شاهدتهم  بعد  العنا�شر  خمتلف  حتليل  عن  الطلبة 

Everywhere( لختيار اأحد العنا�شر التي يرغبون يف اأن تكون حمور املناق�شات فيه ومو�شوعا للح�شة الدرا�شية. وعادة ما يكون 

مبقدورنا بعد ذلك تناول ثالثة حماور اأو اأكرث، وعندما نتنقل اإىل عر�س الفلم، فاإنني اأقوم بتعديل الختيارات بالن�شبة لهذه العنا�شر 

يف اأيقونة ال�شتطالع للراأي للتاأكد باأننا قمنا بتغطية تلك العنا�شر املختارة للفليم، �شواء مبا يتعلق بالإ�شاءة واملو�شيقى و�شول اإىل 

طريقة اأزياء املمثلني يف الفلم، وبالفعل؛ فاإن اإ�شراك الطلبة بالتعبري عن احتياجاتهم يف املوقف ال�شفي احلقيقي �شيحم�شهم باأن 

براي�س يعربوا عن اآرائهم وا�شتعرا�شها اأثناء دعوتهم ومنحهم احلرية يف اختيار ما يريدونه« – جانيت 
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»من ال�شروري اأن يكون هناك طرق متنوعة وعديدة للتوا�شل مع الطلبة، وت�شهيل اآلية التفاعل الن�شط بني الطلبة بع�شهم بع�شًا؛ . 34

فبع�س الطلبة باإمكانهم اأن ي�شتفيدوا كثريًا من م�شاركاتهم وتفاعلهم عرب نظام املكاملات املرئية، وعلى النقي�س قد يجد اآخرون 

هذه الطريقة غريبة ومرنفزة ورمبا مملة لهم؛ ففي ال�شنة املا�شية عرقلت بع�س الظروف الأ�شرية و امل�شاكل التقنية قدرة الطلبة 

على موا�شلة احل�ش�س يف منازلهم وهنا تكمن التحديات يف ا�شتخدام التقانة يف التعليم، يف الواقع يعترب الت�شال املرئي بالفيديو 

وال�شوت والدرد�شة اأو نظام الر�شائل كنظام الر�شائل ب )slack( والربيد الإلكرتوين من املعينات التقنية التي ت�شمح جلميع الطلبة 

للتوا�شل مع بع�شهم البع�س ومعي كمعلم بطريقة تعترب مريحة جدًا، وتتميز باأنها �شريعة يف الربط بيننا جميعًا وب�شهولة تامة« - 

اقتبا�س من اقوال احد املعلمني الذين مل يذكر ا�شمه وعنوانه

»اأعطي الطلبة دائما الثقة بتويل زمام الأمور والقيادة لأنهم من مواليد هذا الع�شر التكنولوجي، بل اإنهم اأ�شبحوا وكاأنهم يتنف�شون . 35

التقنية ويبدو عليهم باأنهم ل يواجهون اأي من امل�شاعب يف �شرب اأغوار هذا املجال احليوي يف هذا الع�شر، وعادة اأقوم مبنحهم 

الفر�شة واحلرية يف اختيار وت�شميم املهام والعمليات التي يريدونها« - كري�شتينا هاريف.

استخدام الوسائط المتعددة
املثال . 36 �شبيل  فقد قمت على  مع طلبتي  ومن خالل جتربتي  املتعددة،  والو�شائط  التعليمية  الو�شائل  ت�شتخدم خليطًا من  اأن  »عليك 

 The« باختيار الوحدة التي كانت بعنوان »تطوير �شوت الكاتب«، وكلفت جميع الطلبة يف ال�شف بال�شتماع اإىل حلقة من حلقات 

Daily«امل�شهورة ب »I forgive you, New York«، ومبا�شرة بعد �شماع احللقة عرب تقنية البث بالبودكا�شت طلبت من الطلبة كتابة 

الكلمات التي ي�شمعونها والعبارات اأو الأ�شطر التي علقت باأذهانهم خالل ال�شتماع للمادة، ومن ثم اجتمعنا يف احل�شة الدرا�شية 

للمناق�شة والتحليل مع بع�شنا البع�س، وقد قمت بتكليف الطلبة مبهمة مماثلة ليقوموا باأنف�شهم بكتابة اأبيات �شعرية اأو غنائية بعنوان 

وبالفعل كانت النتيجة رائعة جدًا وراأيت الطلبة ينتجون ن�شو�شًا اأدبية يف غاية اجلمال   »I forgive you, Wilton high school«

وال�شدق يف امل�شاعر« - كري�شتينا هاريف

التي . 37 ال�شورة  يف  يحدث  )م��اذا  طلبتي  فيه  اأ���ش��األ  بن�شاط  الفرتا�شي  التعليم  نظام  عرب  الدر�س  اأب��داأ  اأن  دائما  اأف�شل  »اإنني 

البناء  والتحليل  النقدي  التفكري  يف  مهاراتهم  م�شتخدمني  بحما�س  ي�شاركون  الطلبة  جميع  اأج��د  ومبا�شرة  اأم��ام��ك؟(  تراها 

النقدية  وحتليالتهم  مداخالتهم  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ملعرفة  الرغبة  الطلبة  ل��دى  تتولد  حمادثاتنا  نهاية  وع��ن��د  امل��و���ش��وع،  ح��ول 

الن�شاط  هذا  مثل  يف  املثري  ولكن  الأ�شلية،  ال�شورة  تلك  على  احلقيقي  والتعليق  الإجابة  بعر�س  بعدها  لأق��وم  ل،  اأم  �شحيحة 

املناق�شات  ملوا�شلة  اأخ���رى  فر�شة  لفتح  ي���وؤدي  م��ا  ع��ادة  ه��ذا  ف��اإن  �شحيحة،  تكن  مل  تعليقاته  ب��اأن  الطالب  يكت�شف  عندما 

واعتقادهم« اجلميع  نظر  وجهات  ح�شب  ال�شحيحة  غري  الإج��اب��ات  بتلك  ال�شورة  على  بالإجابة  ق��ام  مل��اذا  ومعرفة   املفيدة 

نيويورك ليك،  �شارناك  الثانوية،  ليك  �شارناك  – مدر�شة  فران�شي�س   –كيل�شي 

»يعترب املوقع الإلكرتوين Storycorps من املواقع التعليمية الرائدة؛ وذلك لحتوائه على ملفات �شوتية ومقابالت �شخ�شية م�شجلة . 38

يف غاية الروعة والإبداع بالإ�شافة اإىل الق�ش�س املكتوبة بوا�شطة كثري من الكتاب املحليني من جميع اأنحاء الوطن. وميكن ال�شتماع 

اإىل الق�ش�س عرب املواقع الإلكرتونية وانتقاء �شيء من هذه امل�شادر لتكون �شمن املناق�شات املفيدة للح�ش�س الدرا�شية خا�شة 

كمقدمة للدر�س، كما اإن هذه الق�ش�س قد تخدم يف اإعطاء اجلميع النموذج املثايل يف كيفية جتهيز الطلبة للتعامل مع املقابالت 

امل�شجلة« - كي�شلي فران�شي�س.

السماح للطلبة بالتعلم عبر مختلف الطرق المتنوعة
»اإنه من ال�شروري اأن يقوم الطلبة باختيار الطريقة التي يريدونها لإظهار اأمناط وطرق التعلم عرب نظام التعليم عن بعد، وهذا . 39

لن يوؤدي فقط اإىل اإعطائهم الثقة بامتالك طريقة التعلم، بل �شيوؤدي اإىل ت�شجيعهم على الإبداع يف عر�س ما مت تعلمه، واأن�شحكم 

با�شتخدام ما ي�شمى بامل�شروع الطويل الأمد ل Genius Hour حيث يتحتم على املعلمني و�شع املعايري واملقايي�س ولكن الطالب يف نهاية 

الأمر هو من يحدد ماذا يريد يف النهاية« - كري�شتينا هاريف- مدر�شة هيلتون الثانوية- ويلتون- كون



11

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

الواجبات . 40 تنفيذ  التقليدي يف  النمط  اأكرث جناحا من  تكون عادة  اإبداعية  الطلبة عدة خيارات  اإعطاء  اأن  اأجد  »من وجهة نظري 

واملهام املرتبطة بالتعليم، فعلى �شبيل املثال فاإنني اأ�شمح لطلبتي بتجربة Google Slides واإظهار اإبداعاتهم يف الت�شميم اجلرافيكي 

وتخ�شي�س معر�ٍس افرتا�شي ل�شتعرا�س ما ي�شممونه من ابداعات، كما اإنني اأ�شمح لهم با�شتخدام تطبيقات الت�شميم اجلرافيكي 

اندر�شون- مدر�شة  الي�شا   - كثرية«  اأخرى  واأ�شياء  الإعالنية  واملطبوعات  واملن�شورات  املطويات  لت�شميم   Canva برنامج  مثل  الأخرى 

برلنغتون �شيتي الثانوية- برلنغتون- نيويورك

»اإن الكثري من الطلبة ا�شتفادوا من مناذج كيفية تعلم املحادثة، فقد كان هناك طلبة يعانون يف التحدث اأثناء املناق�شات فيما بينهم . 41

يف احل�شة الدرا�شية، وهناك اآخرون كانت اإجاباتهم جاهزة ومكررة ومعروفة م�شبقا عندما يطلب منهم امل�شاركة، ولكن تطورت 

مهاراتهم ب�شورة مذهلة عندما كانت هناك مناق�شات وتطورت قدراتهم بال�شتمرار يف املناق�شات والتحدث على مدار اليوم اأو اأكرث 

وكانت فر�شة لهم لالإثبات لأقرانهم عن هذا التطور واإثارة اإعجابهم مل�شتوياتهم وطرق تفكريهم من دون ال�شعور باأي �شغط يف 

ال�شف الدرا�شي الإلكرتوين« - اقتبا�س ملقولة احد املعلمني الذين مل يف�شح عن ا�شمه وعنوانه

»يف العام الدرا�شي املن�شرم بالربيع كان علينا اأن ننتقل اإىل عامل التعلم الفرتا�شي والتعلم عن بعد فجاأة ومن دون �شابق اإنذار، . 42

وقد كنت اأ�شتخدم الت�شجيل املرئي لنف�شي لإعطاء التوجيهات والتعليقات عن كيفية التجهيز حل�شة القراءة املقررة لذلك الأ�شبوع، 

وكان �شائعا يف املنطقة اجلغرافية التي اأعي�س فيها ا�شتخدام برنامج Canava ومبجرد اأن يتلقى الطلبة العمل وي�شاهدون املقطع 

فاإنهم يتفاعلون معه ب�شورة �شريعة ويقومون باملناق�شات املفيدة عرب اخلانة املخ�ش�شة للكتابة والدرد�شة، وقد قمت اأي�شا مبطالبة 

طلبتي ن�شر تفاعلهم بوا�شطة مقطع مرئي م�شتخدمني برنامج Flipgrid« - ريبيكا متبل، مدر�شة مدي�شون �شنرتال، مدي�شون، مي�س.

تكييف بروتوكول التعلم للفصول الدراسية االفتراضية

»لدي عدد قليل جدًا من مناذج املناق�شات التي تتمحور حول الطالب وكنت اأ�شتخدمها يف املوقف ال�شفي، وحاليا اأنا م�شغول يف ابتكار . 43

 philosophical« قوانني و اإر�شادات تتالءم فيها مع البيئة التعليمية الرقمية، ومن هذه الطرق املبتكرة طريقة كرا�شي الفال�شفة

لل�شغط وبها عبارات، ويجب على الطالب ملء  اأزرار  بامل�شاركة يف منظم جرافيكي يحتوي على ثالثة  chairs«، و�شيقوم الطالب 

خانة املناق�شات وامل�شاركة بتقدمي ما يقنع اأطراف النقا�س بالدليل املقنع، وبعدها اأقوم بتذكري اجلميع بال�شروط والتوجيهات العامة 

بالإ�شافة اإىل القوانني اخلا�شة واأكون اأنا احلكم و�شاأقوم بقراءة اإحدى العبارات، وعلى الطلبة اإما الإجابة ب )نعم( اأو ب )ل(، 

وعلى الطالب فقط �شغط الزر املخ�ش�س عرب تطبيق زووم لكي نعلم من الذي جاوب بنعم وبالتايل �شي�شمح له با�شتخدام زر مكتوب 

عليه )ارفع يدك( ليحق له باملداخلة ب�شكل نظامي، واأقوم بتنبيه اأو حتذير اأطراف النقا�س واأذكرهم باأنه لديهم فقط دقيقة واحدة 

لالإجابة والتحدث. وعندما يبداأ النقا�س بالجتاه نحو الهدوء اأر�شل لهم دعوة اأخرى للم�شاركة يف نقا�س جانبي مب�شاركة �شخ�شني 

وعلى الطلبة اختيار متحدث واحد ميثل اجلانبني يف هذا النقا�س، وبعدها يتوا�شل النقا�س حول اأقوى نقطة نقا�شية، وعندما ينتهي 

اأن  اأقوم بعمل قرعة بوا�شطة قطعة معدنية، ويكون على املتحدث الذي وقع عليه الختيار  النقا�س ويرجع جميع الطلبة لأماكنهم 

يتحدث ملدة دقيقة اأو دقيقتني خلتام هذا النقا�س، ويف اخلتام اأعطي تغذية راجعة حول اأبرز النقاط التي مت التطرق لها يف النقا�س 

والتطرق اإىل اأبرز الأ�شاليب والفنون واملهارات الذكية يف اإدارة النقا�س من خالل مالحظاتي على الطلبة امل�شاركني وذكر الأفكار 

التي اأعجبتني يف النقا�س قبل اإعالن الطرف الفائز يف هذا النقا�س« - كيم برتفيلد

تنظيم مؤتمر لمجموعات طالبية صغيرة
»من املفيد ا�شتخدام الغرف اجلانبية لأغرا�س عديدة منها عقد ور�س عمل للكتابة والتخطيط لتنفيذ م�شروع ما وما �شابه ذلك، . 44

اأي�شا ا�شتخدامه بوا�شطتنا نحن املعلمون ودعوة زمالئنا الآخرين لالجتماع يف جمموعات مكونة من اأربعة اأ�شخا�س  ومن املمكن 

ونقوم بعمل الع�شف الذهني للتفكري حول اإعداد ورقة عمل اأو تطوير م�شروع ما، ومن املمكن ال�شتفادة من الغرفة اجلانبية اأي�شا 

لروؤية الطلبة ومعرفة حالتهم العاطفية وم�شاعرهم بالإ�شافة اإىل فهم املحتوى املالئم لختيار عملية التعلم« - كارين جولد

»ين�شح » تروي هيكز« �شاحب فكرة م�شروع Chippewa river writing project بعقد موؤمترات عرب املن�شات الإلكرتونية، وتكون . 45

هذه فر�شة للمعلمني للحديث عن الطلبة ولي�س احلديث مع الطلبة، وقد قادين هذا للتفكري باإنتاج مقاطع مفيدة وعملية ت�شاعدنا 

املناق�شات  بع�شا  بع�شها  مع  لتتبادل  عمل  وفرق  عمل  جمموعات  يف  للعمل  الالزمة  الفر�س  ومنحهم  طلبتنا  م�شاعدة  كيفية  على 

جولو الهادفة فيما بينهم وامل�شاركة يف احللقات النقا�شية املفيدة لهم مثل حلقات النقا�س امل�شماة ب Socratic seminars – كاثلني 
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»دائما ما اأدعو طلبتي لتوجيه اأ�شئلتهم املهمة اأو اأي اأمر مهم لديهم ملناق�شتها يف نهاية احل�شة الدرا�شية، وعادة ما اأقوم بتجهيز . 46

املواد التعليمية والأن�شطة امل�شاحبة لها بالتزامن عرب نظام التعلم عن بعد، واأقوم اأي�شا ب�شرح كيف يقوم الطلبة باأعمالهم بالتزامن 

عرب نظام التعلم عن بعد وكذلك اأقوم باإنهاء اليوم وترك الطلبة ين�شرفون، كما اإنني اأطلب من الطلبة الذين لديهم ا�شتف�شارات 

اأو من يريد م�شاعدة معينة باأن يبقى وعلى الآخرين الن�شراف مع انتهاء الدر�س، وبعد دقيقة واحدة اأدعو اجلميع ممن بقي منهم 

للمناق�شة مع بع�س بعد اأن اأرفع احلجب عن امليكرفون، واأ�شتغل الفر�شة هنا لإعادة �شرح ما مت يف الدر�س للطلبة الذين رمبا فاتتهم 

اأن  اأمر ي�شبب ارتباكًا وازعاجًا وقد يرتتب من جراء ذلك  اأو  نقطة معينة من ال�شرح ب�شبب ما يحدث للطالب يف بيته من حدث 

يفوته ا�شتماع وفهم نقطة معينة يف الدر�س اأثناء البث املبا�شر، بالإ�شافة اإىل اأن هذا �شيكون مبثابة الفر�شة ال�شانحة للطالب بطرح 

ال�شوؤال بكل حرية دون خوف اأو حرج من اأن يكون اأمام جمموعة كبرية من زمالئه، ودائما ما اأحافظ على اآلية �شري الأعمال يف 

احل�شة �شل�شة، وجعل زمن التعلم ذا فائدة للجميع« - ديان بويد

تجربة طريقة التعليم القائم على المشروع
»يتعامل الكثري من الطلبة مع التغريات العديدة باملنازل خالل الف�شل الدرا�شي بالربيع، وعادة ما نقوم باإعطاء الطالب واجبات . 47

ومهام نراعي فيها متديد املدة الزمنية للت�شليم وهذه الطريقة مف�شلة على النظام املعتاد باإعطاء الطالب اأن�شطة يومية للت�شليم وقد 

�شاعدت هذه الطريقة اجلديدة يف امتالك الطالب احلرية يف التخطيط الزمني لأعماله وجعله مالئما اأكرث لحتياجاته وظروفه« - 

مقولة مقتب�شة ملعلم مل يذكر ا�شمه ومل يذكر عنوانه.

»اأقوم باإعطاء الطلبة امل�شاريع يف يوم الثنني )بداية اليوم لال�شبوع الدرا�شي يف اأمريكا( وحددت لهم موعد الت�شليم باأنه �شيكون يف . 48

يوم اجلمعة )وهو اخر يوم لالأ�شبوع الدرا�شي(، يجب عليك التاأكد من اأن هذا امل�شروع به كمية اأعمال مق�شمة يف اأجزاء مت�شل�شلة 

وموزونة للطلبة واإنه مالئم لدمج الطالب يف تنفيذ امل�شروع خالل معظم اأيام الدرا�شة، اأو باإمكانك اأن حتدد اأجزاء من امل�شروع باأن 

يقوم الطالب يف كل يوم باإجناز كل جزء حتى ي�شل اإىل النهاية، فمثال �شيكون على الطالب اإجناز اجلزء الأول من امل�شروع فقط 

يف يوم الثنني واجلزء الثاين يف يوم الثالثاء والثالث يف يوم الأربعاء وهكذا على نف�س هذا املنوال، حتى جتعل اجلزء الأخري من 

امل�شروع يتم ت�شليمه يف يوم اجلمعة ح�شب اآخر موعد للت�شليم، وهذا �شيجعل الطلبة ميتلكون القدرة على اإدارة اأوقاتهم طوال اأيام 

الأ�شبوع قدر امل�شتطاع وح�شب قدراتهم، وباإمكانك من خالل تقنيات البث بالفيديو اإجراء لقاء م�شغر اأو ور�شة عمل م�شغرة مع 

طلبتك باأن تخ�ش�س القليل من الوقت للتاأكد ما اإذا كانت اأمور تنفيذ امل�شروع ت�شري على ما يرام، فمثال باإمكانك خالل هذا الوقت 

املخ�ش�س اأن تطلب من الطلبة احلديث عن جزء حمدد من امل�شروع« - جي�شيكا هنرت- نورث بورت- نيويورك.

التواصل مع الشخصيات والمنظمات من خارج البيئة الصفية
»قم بدعوة �شيف للحوار مع الطلبة ودائما ما اأمتنى اأن اأ�شل اإىل ال�شخ�شيات املحلية امل�شهورة واأبرز الكتاب واملوؤلفني والفنانني . 49

بامل�شاركة  ال�شيوف  هوؤلء  يقوم  باأن  فر�شة  �شتكون  وهنا  بعد،  عن  التعليم  نظام  عرب  الدرا�شي  باليوم  معنا  للم�شاركة  ودعوتهم 

بتجاربهم وخرباتهم وال�شتفادة منهم، فمثال قمت يف الف�شل الدرا�شي املن�شرم بالربيع بدعوة �شديقي بيتي �شوزا عرب ات�شال 

جولد مرئي للحديث عن خرباته يف ح�شة الت�شوير الفوتوغرايف« – كارين 

50 . national من خالل جتربتي عرب نظام التعلم عن بعد اكت�شفت باأن اإحدى الطرق الناجحة كاأداة تعليمية كان الت�شال مع منظمة

constitution center’s scholar exchange program ، وكانت معظم املوا�شيع التي متت تغطيتها وثيقة الرتابط مع احل�ش�س 

اأكرث  للمناق�شة   google hangout اأجتمع مع طلبتي عرب تطبيق  الوقت ثرية للطلبة وللمنهج الدرا�شي، وكنت  الدرا�شية ويف نف�س 

املناق�شات بني اجلميع يف نف�س  اأثناء  الأ�شئلة مبا�شرة عرب الت�شال املرئي  الطلبة بطرح  الإلكرتوين، ويقوم  الدر�س  اأثناء بث  يف 

و   foundations of America democracy و  supreme court cases اأي�شا جهات اأخرى مفيدة للطلبة من بينها  البث، وهناك 

Federalism and slavery in America . ومبا اأن اللقاء كان مربجمًا ح�شب موعد حمدد فقد اأظهر الطلبة اللتزام باحل�شور عند 

اندر�شون. املوعد املحدد دون تاأخري« –الي�شا 
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ساهم بالتعلم المرح والمشاركة الفاعلة في مواضيع المنهج الدراسي
»اإن تطبيق لعبة scavenger hunts عرب نظام التعلم عن البعد، ويف بيئة افرتا�شية �شوف متار�س باأ�شكال حديثة ومبتكرة ل ح�شر . 51

لها، فمثال �شوف تطلب من الطلبة اأن يبحثوا عن �شيء ما يف املكان الذي يكون فيه باملنزل اأو الغرفة، بالإ�شافة اإىل اأنك �شوف تطلب 

من الطلبة بجمع بع�س املقتنيات من اأجل هدف معني، كما ميكن اأن اأقوم بتنفيذ الألعاب اإما مبواجهات فردية اأو مواجهات جماعية 

بني الطلبة مع بع�شهم البع�س، ومبقدوري اأن اأجعل هذه اللعبة اأكرث تناف�شية وحما�شية فيما بني الطلبة اإذا ا�شتطعت ربطه مبو�شوع 

الألعاب  هذه  مثل  لتنفيذ  منه  ي�شتفاد  اأن  ميكن   goosechase با�شم  تطبيق  هناك  ويوجد  الدرا�شي،  اليوم  لذلك  العلمي  املحتوى 

فيال باينكري�شت،  بريب،  –جوليفر  كوزوز  والأن�شطة داخل البيئة ال�شفية الفرتا�شية« – مايكل 

اأثناء ات�شالهم عرب تطبيق زووم؛ حيث يقوم بع�س . 52 »لعبة ) اأين انا؟ ( هي لعبة اأخرى يحبها الطلبة من خالل ا�شتغالل اخللفية 

الطلبة بن�شر اأبرز الأ�شياء التي متيز مكان ما يف العامل، فمثال من املمكن اأن يقوم الطلبة يف اأثناء بثه لالت�شال با�شتعرا�س عدة 

اأ�شياء كماأكولت م�شهورة اأو علم بلد ما، اأو غالف ال�شفحة الأوىل ل�شحيفة ما، وهكذا، والطلبة الذين يعرفون اإجابات هذه الأ�شئلة، 

واأماكنها �شيح�شلون على نقاط مقابل اإجاباتهم ال�شحيحة، ومن ثم اجعل الن�شاط اأكرث فاعلية ب�شوؤالك الطلبة؛ ملاذا اخرتمت هذا 

املكان اأو البلد وا�شالهم ما الق�شية ال�شيا�شية التي من املمكن اأن يتعرفوا عليها، وي�شتك�شفوها مع اأقرانهم يف احل�شة القادمة« - 

مايكل كوكزوز

»اأحيانًا يتطلب منا اأن ناأتي باأخبار �شيا�شية عاملية �شعيدة للجميع يف ال�شف الدرا�شي، ومن ثم يكون للطلبة امل�شاحة لتبادل احلديث . 53

اأبرز الق�ش�س التي رمبا �شمعها اأحدهم عن العامل الآخر، وحماولة  واملناق�شة الهادفة عن هذا احلدث وموقعه اجلغرايف، وذكر 

فهم الأو�شاع اجلارية يف هذا التوقيت، ومن املمكن اأن ننظم هذا الدر�س من خالل اختيار املو�شوع والعنوان، اأو ذكر بع�س القيم 

والأخالق، كال�شفقة، والرفق بالآخرين اأو احلديث عن الأمانة وال�شرف، وقم بعدها بجعل الن�شاط مطوًل اأكرث، وتطلب من الطلبة 

اأن يثبتوا لك كيف باإمكانهم اأن ين�شروا الأخبار ال�شعيدة من حولهم« –مايكل كوكوزوز

»بالن�شبة يل؛ اأكلف طلبتي مب�شروع واحد خالل العام الدرا�شي احلايل، و�شي�شتخدم الطلبة يف هذا امل�شروع برنامج padlet للتقاط . 54

و�شائل  يف  )اخل��وف(  م�شطلح  حول  يكون  اأن  على  �شلفًا  املو�شوع  لهم  حددت  وقد  حولنا،  من  اجلارية  لالأحداث  اللقطات  اأب��رز 

الإعالم، وكذلك قمت بالتفكري بلعبة scavenger hunt ودعوة الطلبة اأ�شبوعيا با�شتخدام برنامج padlet كحائط لالإعالنات باملوقع 

الإلكرتوين والو�شط الفرتا�شي« - جودي فرميان، مدر�شة بو�شطن لتني، بو�شطن.

بالتكنولوجيا، اجعلها سهلة وبسيطة !
»يوجد هناك الكثري من التطبيقات والتقنيات والأدوات احلديثة التي ت�شاهم يف تطوير مهنة التدري�س، ومن املمكن ا�شتخدامها يف . 55

اإ�شراك الطلبة ب�شورة فاعلة عرب نظام التعلم عن بعد، ويجب على املعلم اأن يختار اأداتني اأو ثالثة اأدوات من بني هذا الكم املوجود، 

اأف�شل  فاإنني  يل  فبالن�شبة  للدرو�س،  و�شرحه  التعليم،  خدمة  فيها  يقدم  التي  الطريقة  وتب�شيط  ت�شهيل  املعلم  على  يجب  وكذلك 

ا�شتخدام كل من google classroom و nearpod و اأخريا الختيار اإما canva او flipgrid فيما يتعلق بالأن�شطة الإ�شافية، وح�شب 

مالحظاتي على ردود فعل الطلبة فاإنهم عادة ما يبدعون معك كلما كانت اختياراتك ملثل هذه التقنيات التعليمية قليلة، و�شيقدمون 

معك عطاًء اأف�شل، وكما هو معروف يف املثل ال�شائع اأحيانا القليل يكون كثريًا« اأو خري الكالم ما قل ودل ! )ترجمة بت�شرف( !–

جي�شيكا هنرت

»يجب اأن نكون على وعي واإدراك بني خربة كل من امل�شتخدم، و خربة املوؤلف للدر�س التفاعلي، وكما يف الأمثال –اأحيانا- فالقليل . 56

يعترب كثريًا واأنه كلما كانت التقنيات امل�شتخدمة من قبل القيادات التعليمية واملعلمني منظمة، و�شل�شة، ووا�شحة املعامل، ومفهومة 

التعليمات جلميع امل�شتهدفني وهم الطلبة و اأولياء الأمور واملجتمع املحلي- كلما كانت النتائج ناجحة جلميع الأطراف وبالتايل جناح 

املنظومة التعليمية ككل« - كندرا راد كليف.
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االنتقال إلى التقنيات التعليمية الرقمية بتأٍن وخطوة بخطوة
»عليك اأن ت�شع املجتمع املحلي، وق�شية الت�شال من الأولويات قبل اإدراج املحتوى خالل الأ�شبوعني الأوليني من العام الدرا�شي، . 57

اأثناء تطبيق الدرا�شة عن بعد، وتطبيق  اأوًل، والوقوف على احتياجاتهم التعليمية احلقيقية يف  اأن تتعرف على الطلبة  كما ينبغي 

الربتوكول املنظم لنظام التعليم عن بعد، وبالن�شبة يل، اأقوم �شخ�شيا بعر�س كيفية �شري الأعمال باأدق تفا�شيلها، واأ�شعى جاهدًا باأن 

 googleclassroom تكون ال�شورة وا�شحة متامًا دون �شبابية عن كل �شيء يتعلق بنظام التعلم عن بعد؛ من خالل ا�شتخدام تقنيات

جولد و�شيكون مفيدًا اإعطاء الطلبة تدريبات مفهومة، وتكليفهم مبهام ب�شيطة، وغري معقدة اأثناء التدري�س عن بعد« –كارين 

»عليك يف اللقاء الأول مع الطلبة اأن تدعوهم اإىل غرفة حمادثات جانبية، لأن احلاجة تدعونا اإىل تخفيف التوتر والقلق، واأثناء هذا . 58

التجمع من املمكن اأي�شا اأن اأبا�شر مع الطلبة حمادثات ومناق�شات مفتوحة حول النظام التعليمي اأو الأكادميي اجلديد، ولإجناح 

الطلبة،  امت�شا�شهما عن  اأو  والتوتر  القلق  تقليل  امل�شتهدفني  بالتعاون مع جميع  �شيء  ال�شعي قبل كل  الدرا�شي يجب علينا  العام 

وخا�شة يف الأ�شابيع الأوىل من اأجل اأف�شل انطالقة للعام الدرا�شي والتوفيق فيه مع نهاية املطاف، فمثال علينا اأن ن�شال الطلبة بني 

الفينة والأخرى يف كل مرة من لقاءاتنا يف الأ�شابيع الأوىل: كيف هي م�شاعرهم عن نظام التعليم عن بعد؟ اأو كذلك قم ب�شوؤالهم 

بهات. عن اأي �شيء فكاهي قاموا به قبل انطالق در�س اليوم« – �شوهوم 

قم بتجربة هذه الطرق من أجل انجاح الدرس
»اأنا ا�شتخدم املن�شة التعليمية املجانية املعروفة با�شم loom قبل ت�شجيل الدرو�س، وهذه املن�شة �شت�شمح للطلبة باأن ي�شاهدوك عرب . 59

ال�شا�شة، وال�شتماع اإىل �شوتك، وروؤية وجهك، واملن�شة كذلك توفر روابط اإلكرتونية لتجعل عملية الن�شر �شهلة، وكذلك املرا�شلة عرب 

الر�شائل الإلكرتونية، وحتميل املقاطع، كما اإن املن�شة ل تطلب منك اإن�شاء قناة خا�شة اأو اأن تطلب من الطلبة ت�شجيل ال�شرتاك، 

ومن واقع جتربتي فاإنه بحق �شهل ال�شتخدام، ومعظم الأطفال يحبون هذه املن�شة التعليمية الرائعة« - كري�شتني لولر

الي�شا . 60 interactive notepad وقد قامت زميلتي  اأو ما يعرف ب  اأطفايل،  التفاعلي الإلكرتوين مع  »اأنا ا�شتخدم دفرت املالحظات 

برنامج  ا�شتخدام  يف  اإبداعها  اإىل  بالإ�شافة   google slides برنامج  عرب  قالب  بت�شميم   )Alysha Feldkamp( فيلدكامب 

slidesmania و بدوري قمت بتحويله اإىل دفرت مالحظات تفاعلي رقمي اأو ما يعرف ب digital interactive notepad، وباإمكان 

لل�شا�شة،  والتقاط �شورة  اأي مالحظة،  كتابة  الطلبة  و�شيكون مبقدور  لكتابة مالحظاتهم،  املبتكرة  التقنية  ا�شتخدام هذه  الطلبة 

وتخ�شي�س  اليمني  جهة  على  تقدميي  عر�س  اأو  مرئي،  مقطع  اأي  عن  تعليقاتهم  كتابة  اأو  ن�شرها  باإمكانهم  التي  ال�شور  وحتميل 

مبجرد  مبا�شرة  وتطبيقه  الدرا�شي،  بال�شف  طلبتي  به  قام  مبا  تذكرين  ال�شيغة  هذه  اإن  الي�شار،  جهة  على  التدريبية  اأن�شطتهم 

النتهاء من الدر�س، كما ميكن للطلبة العودة اإىل املالحظات يف اأي وقت للمراجعة وهذا اأي�شا قد ي�شاعد الطلبة على اأن ل ين�شوا ما 

كتبوه من مالحظات، وتذكرها ب�شكل دائم«- كيم برتفيلد.

»لقد انتقل نظام التعليم يف منطقتي من النظام التقليدي اإىل نظام التعلم عن بعد عرب من�شة google classroom يف ظل تف�شي . 61

اجلائحة موؤخرا، وقد جنحت هذه املن�شة التعليمية يف جعل كل امل�شادر التعليمية يف مكان واحد، واأ�شبح لدينا القدرة على التنظيم 

لالأ�شبوع  والفعاليات  الأعمال  كافة  تنظيم  �شهال جدا يف  املن�شة  ا�شتخدام  وكان  الواجبات،  ت�شليم  ومواعيد  لالإعالنات،  الزمني 

، حيث اإنني يف يوم الأحد اأعلم ما يجب علي القيام به مثال ليوم الثنني، وجتهيز ما ميكن جتهيزه لطلبتي يف احل�شة الدرا�شية 

ال�شباحية التالية« - الي�شا اندر�شون.

»اأنا الآن اأقوم باملفا�شلة بني كل من برنامج زووم و برنامج google meet فهما اأف�شل التقنيات امل�شتخدمة ملزامنة البث اجلماعي . 62

 google لالجتماعات واحل�ش�س الدرا�شية، لقد كنت من ع�شاق برنامج زووم يف الف�شل الدرا�شي يف الربيع، ولكن جتربة برنامج

 google اأ�شبح جدير لالهتمام اأي�شا ملا فيه من خ�شائ�س اإ�شافية مفيدة وجديدة. وهو برنامج اأكرث ان�شجاما ويتالءم مع meet

classroom من�شة الف�شول الدرا�شية جلوجل التي مت اعتمادها وتطبيقها كنظام تعليمي عن بعد يف مدر�شتي حاليا، ولذلك من 

وجهة نظري ال�شخ�شية فاإن القرار حول ا�شتخدام اأي تقنية للتعلم عن بعد مل ينتهي بعد، و�شوف يكون هناك خيارات كثرية يف 

فرميان. امل�شتقبل القريب« – جودي 
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بناء مجتمع متواصل عبر الفضاءات االفتراضية المتاحة
»اإن برنامج flipgrid يعترب من اأ�شهل الربامج واأف�شلها بالن�شبة يل يف جمال الت�شال وجها لوجه لأي نوع من اللقاءات والجتماعات . 63

التي بها تفاعل جماعي كما اإن من مميزات الربنامج اأنه ل يتطلب من اأي جهة ات�شال اأن يكون يف نف�س املكان اأو يف نف�س الزمان« 

- كلوديا فلي�شكيه

»قم بتجربة الألعاب مع الأطفال بوا�شطة برنامج skribbl.io �شمن جمموعات �شغرية، و�شوف ترى كم هي م�شلية للغاية، فاللعبة . 64

متاحة جمانا للجميع ومن مميزاتها اأنها �شتجعلك ت�شحك يف كل وقت و�شتغمرك بال�شعادة، وهذه اللعبة م�شابهة متاما ملا يعرف ب 

Pictionary« - كري�شتني لولر

»من املمكن اأي�شا ال�شتفادة من برنامج جميل ي�شمى ب classdojo لالت�شال باأي �شخ�س ب�شورة ع�شوائية لالإجابة على الأ�شئلة . 65

كما ميكنك عرب هذا الربنامج اأن تن�شر مواعيد لتنفيذ الأن�شطة وتكوين املجموعات اأو الفرق ملناف�شة الطلبة بع�شهم البع�س وطرح 

ال�شئلة اأو اإعطاء التوجيهات وغريها من الأ�شياء املفيدة جدًا« - كري�شتا فور�شرت.

تقييم الطلبة والحصول على التغذية الراجعة
»بالن�شبة يل اعترب برنامج teachly من املن�شات الرائعة موؤخرا والتي ت�شمح لك بالتقييم الذاتي للم�شاركة ال�شفية ومدى تفاعل . 66

وجتاوب الطلبة، واأنا لزلت ا�شتخدم هذا التطبيق لهذا العام الدرا�شي وقمت بتحديث الإ�شدار الأخري له ومتحم�س جدًا للنتائج 

كيف �شتكون مع نهاية العام الدرا�شي القادم« – جودي فرميان.

»اإن تطبيق برنامج Nearpod’s collaborate tool ي�شاعدين جدًا مبعرفة موقع طلبتي وكيف يعملون وماذا ميكن اأن اأفعل من اأجلهم . 67

مل�شاعدتهم اأكرث« - �شام كوهن.

»اإن برنامج google’sjamboard يعد اأي�شا من اأف�شل الربامج للطلبة وهو متخ�ش�س بدرا�شة الظواهر والعلوم« - �شوهوم باهت.. 68

اأن تر�شل لهم الإجابات عرب الإمييل يف كثري من الأوقات وخا�شة . 69 اأ�شئلة الطلبة بدل من  »قم بتجربة تقنية الفيديو لالإجابة على 

ا�شتخدمه يف حالة تكرار ال�شوؤال اأكرث من مرة وبالتايل فاإنه �شيوفر عليك الوقت واجلهد لالإجابة على نف�س ال�شوؤال املكرر، وعادة 

ما اأ�شتخدم برامج مثل google meet او canvas video tool ، واأقوم بن�شر هذا الفيديو عرب اإمييل الطالب فور ورود �شوؤاله امل�شابه 

لأقرانه وبالفعل اإنه عملي جدًا و�شاعدين كثريًا على تقليل عدد الإمييالت املر�شلة حول ا�شتف�شار معني ومكرر« - كاثلني ميلز.

»عندما تقوم باإن�شاء منهج متزامن ملادة اللغة الجنليزية كلغة ثانية اأو اأي ح�شة يف تدري�س اأي لغة عاملية حاول اأن جترب توفري . 70

مهارة ال�شتماع قدر امل�شتطاع وتكثيف التدريبات لهذه املهارة بالذات، �شحيح اإنه �شياأخذ منك الوقت الكثري، وح�شب خربتي فاإنه 

�شيكون ذو فائدة عظيمة للطلبة، ومبجرد اأن يكون هذا الن�شاط متاحًا للطلبة فهم �شيتجهون اإليه فورًا، ويتفاعلون فيه وقد ي�شبح 

مفيدًا لهم يف امل�شتقبل، ففي احلقيقة توجد تطبيقات وبرامج عديدة ت�شاعد املعلم على ت�شجيل �شوته اإىل اللغة امل�شتهدفة وهذا يعد 

معززًا لفهم الن�شو�س وتطوير مهارات التحدث والنطق، مثل تطبيق اأو برنامج quizizz الذي له القدرة على ممار�شة وتقييم مهارة 

ال�شتماع للطالب وفهمه اأو تقيم فهمه بعد ا�شتماعه للمقطع ال�شوتي الذي قمت باإنتاجه اإىل اللغة امل�شتهدفة، وهناك اأي�شا برنامج 

 flash الذي يحتوي على خ�شائ�س متكنك من ت�شجيل ال�شوت للكلمات التي ت�شتخدمها يف تدريب البطاقات او ما يعرف ب quialet

cards ، وهناك اأي�شا برنامج edpuzzle الذي باإمكانه ت�شجيل وت�شمني التعليقات على الفيديو« - جانيت براي�س.
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اطلب المساعدة من اآلخرين
»باإمكانك الن�شمام اإىل جمموعات الفي�شبوك على �شبيل املثال schoology و hyperdocs و peer deck للعاملني يف قطاع الرتبية . 71

وخا�شة املعلمني، وللعلم فاإنه يوجد هناك جمموعات خا�شة عادة جلميع اأنواع املن�شات التعليمية عن بعد و اأي�شا جمموعات لكل 

مرحلة �شنية اأو فئة عمرية حمددة«.

» اأنا اأ�شعى لتطوير وزيادة معرفتي وثقافتي حول اأنواع املقاطع املرئية وما حتتويها من م�شمون هادف يخدم امليدان الرتبوي ونظام . 72

التعليم عن بعد، لقد قراأت مقاًل رائعًا جدًا بعنوان:

  COVID-19 and Videoclassism: Implicit Bias, Videojudgment, and Why I’m Terrified to Have You Look Over My Shoulder

- كارين جولد

جرانا.. 73 » ن�شيحتي اأن تعتمد على اأخ�شائي املكتبات من حولك« – جابريل 

افساح المجال والوقت للتعليم والتدريس
»اإذا كنت جال�شًا باملنزل يجب اأن تق�شي يومك كما لو كنت باملدر�شة ، حاول اأن تخ�ش�س م�شاحة �شغرية وكافية لكي تبا�شر عملك . 74

بالتدري�س عن بعد ولي�س هناك داعي باأن تعر�س كل ما هو موجود يف بيتك اأثناء تاأديتك لعملك عرب برنامج التعلم عن بعد فقط 

فلي�شكيه اأكتفي مب�شاحة �شغرية وحمددة لأداء العمل مبا�شرة من املنزل« – كلوديا 

»عليك اأن تطفئ جهازك يف متام ال�شاعة الثالثة م�شاًء اأو عندما ل يوجد هناك يوم درا�شي وعمل لديك، اإن نظام التعليم الإلكرتوين . 75

بحاجة منا اإىل التوا�شل كثريا مع الآخرين بوا�شطة اأجهزتنا احلا�شوبية اأو من خالل ال�شا�شات الذكية، كما اأنه يوجد هناك اأعمال 

اأخرى تلقى على عاتق املعلم من املرا�شالت عرب الربيد الإلكرتوين وت�شحيح الواجبات واإعطاء الدرجات بالإ�شافة اإىل التخطيط 

والتح�شري، لذا يجب عليك اأن حتافظ على عالقات موزونة لكي حتافظ على �شحتك وحيويتك ون�شاطك واإل �شتكون املهمة ثقيلة 

ممار�شة  تفوت  ول  الراحة  اأجل  من  الدرا�شي  اليوم  انق�شاء  بعد  الوقت  من  �شاعة  لنف�شك  خ�ش�س  لذا  لك،  بالن�شبة  وم�شغوطة 

باأن تبا�شر القيام باأعمالك املف�شلة يف احلياة العامة«    هواياتك املف�شلة، كما يجب عليك بعد اإغالق ال�شا�شات وت�شجيل اخلروج 

- جي�شيكا هنرت

االعتناء بنفسك وصحتك البدنية
»كما نعلم مير املعلم ب�شغوطات كثرية، وكذلك الطلبة واأولياء الأمور، ويجب تخ�شي�س اأيام لكي ت�شتعيد فيها ن�شاطك وتتخل�س من . 76

ال�شغوطات مثل يف عطلة نهاية اأيام الأ�شبوع، فالعتناء بالنف�س والهتمام ب�شحتك البدنية �شيء �شروري ومهم للغاية، وباإمكانك 

اأي�شا م�شاهدة الأفالم عرب برنامج النت فليك�س »Netflix« وممار�شة ريا�شة ركوب الدراجة الهوائية وق�شاء بع�س الوقت يف ممار�شة 

فن ال�شرتخاء والتاأمل وزيارة الأهل والأ�شدقاء وكذلك ال�شتمتاع مبنظر ال�شروق والغروب يف الطبيعة اخلالبة، اأو قم مبمار�شة اأي 

�شيء �شيجلب لك ال�شحة وال�شعادة واحليوية واملرح« - جي�شيكا هنرت

»عليك اأن جتد لك �شديقًا تربويًا لأنه �شيكون لك معينًا مثاليًا يف عملك خا�شة يف هذه ال�شنة ال�شتثنائية، ومن وجهة نظري فاإن هذا . 77

ال�شديق �شيجعلك دائما تتحلى بالإيجابية يف اأثناء تاأديتك لعملك كمعلم، و�شيخفف عنك ال�شغوطات« – جودي رامو�س .

التعليم عن . 78 نظام  العمل عرب  ولكن خالل فرتة  ال 10000 خطوة  يقارب  ما  بعدد خطوات ت�شل  يوميًا  امل�شي  ريا�شة  اأمار�س  »اأنا 

بعد انخف�س هذا الرقم لي�شل اإىل 1000 خطوة يوميا فقط، لذلك قمت ب�شراء جهاز ريا�شي لكي ي�شاعدين على جتديد احليوية 

والن�شاط مرة اأخرى« - جودي رامو�س.
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اأبرز 80 ن�صيحة يف »التعليم عن بعد«  يقدمها معلمون جميدون

كن جاهزًا لتسهيل المهام واألعمال دون تعقيدات
»يجب اأن تعلم باأنه ل يجب عليك تقييم كل �شيء، بل من راأي يجب عليك الرتكيز على التغذية الراجعة، ويجب اأي�شا اإعطاء طلبتك . 79

وقتًا كافيًا لال�شرتاحة، ون�شيحتي هي اأنه يجب عليك فقط تقييم الأ�شياء التي ت�شتحق فعال ذلك« - �شارون مور�شي، مدر�شة باث الثانوية، 

باث، مي�شا

»فقط هناك �شيٌء واحد جعلني اأفكر مليا خالل فرتة تف�شي هذا الوباء يف �شهر مار�س األ وهو البتكار والتجديد الذي حدث للنظام . 80

التعليمي وللرتبويني يف اأمريكا، واإنها فر�شة عظيمة لإعادة الهيكلة للنظام التعليمي من جديد، و�شخ�شيا راأيت الدللت الوا�شحة 

حول هذه احلقيقة يف امليدان الرتبوي، وكنت �شخ�شيا اأقوم بتحديث الدرو�س التقليدية وتطويرها للتكيف مع نظام التعليم الفرتا�شي 

عن بعد، وكانت بع�س الدرو�س التقليدية ل ميكن حتويلها اأو مبعنى اأ�شح تكيفها يف النظام التعليمي الفرتا�شي، واأدركت حقيقة اأن 

هذا لي�س انتقا�شا من قيمة وفائدة ملا كنا نقوم به من اأن�شطة يف املوقف ال�شفي التقليدي ولكن هذه الظروف ال�شتثنائية علمتني 

والظروف  التعليمي  الواقع  يتنا�شب  ملا  والتجديد  والتبديل  التغيري  و  واحلذف  والبتكار  للتطوير  جاهزًا  اأكون  واأن  ال�شتعداد  على 

ال�شتثنائية، لذا واجب علينا نحن املعلمني اأي�شًا اأن ن�شاهم يف منو طلبتنا وجعلهم جاهزين لتقبل التغيري واإنه عليهم بذل اجلهود 

للقيام مبا هو مطلوب منهم كما اجتهدنا نحن املعلمني يف اأثناء التحول اىل نظام التعليم عن بعد« - كيندرا رادكليف 
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