استراتيجيات تعليمية للقرن الحادي والعشرين
شبكة المدارس الفاعلة اقتباس من دليل العمل للتغيير المنظم
تأليف  :بِث سوارتز  ،ترجمة  :عطية محمد العمري

التغيير المنظم :
َ
أ ـ ماذا ؟ ولماذا ؟ ٌعرض تارٌخ التعلٌم العدٌد من األفكار العظٌمة  ،ولكن ٌُكتب لها الفشل عند
التنفٌذ  .بعد ذلك تأتً إصالحات جدٌدة تعطً أمالً فً التؽٌٌر  ،ولكنها تموت أٌضا ً  .فً بعض
األحٌان ٌكون السبب فً فشلها وزوالها عدم مالءمة النظرٌة للممارسة الجدٌدة  .على سبٌل المثال ،
ٌحدث هذا عاد ًة فً مجال القراءة  ،عندما ٌتحول أحسن تدرٌب من تعلٌم للصوتٌات إلى قراءة
نظرٌة للصوتٌات ومن ثم إلى مؤشرات المحتوى  .فً أحٌان أخرى َ ٌ ،
ُعطى القلٌل من االهتمام
إلعادة تدرٌب المدرسٌن  ،ولٌس هذا فحسب  ،بل حتى إن االبتكار ٌتوقؾ عندما ٌتم التركٌز على
النظرٌة مع إهمال تفاصٌل التطبٌق  .فً الوقت الحاضر تعانً اإلدارة من مشكالت ناتجة عن قلة
استعمال أسلوب التطبٌق العملً .
خالل السنوات األخٌرة من القرن العشرٌن  ،شجع التفكٌر المنظم فً ؼٌر المتعلمٌن (مثل :و.
إدوارد دٌمنج  ،ببٌتر سٌنج  ،ماٌرون ترٌبوس )  ،المتعلمٌن أن ٌُبٌنوا أهمٌة التؽٌٌر المنظم  .وقد
جاءت النتٌجة بأن وكاالت محلٌة للدراسة مثل  :سكرتارٌة وكاالت تحصٌل المهارات الضرورٌة
 ، SANSووكاالت تموٌل مثل  :مؤسسة العلوم الوطنٌة  ، NSFوكذلك جمعٌات مختصة مثل :
مؤسسة تطوٌر المناهج  ، ASCDقد بدأت تؤكد على أن النظرٌات التعلٌمٌة تحتاج إلى تؽٌٌر بنابً
مستمر .
ب ـ التغيير المنظم في المدارس  :النظرٌة وأحسن الممارسات للتؽٌٌر المنظم لم ٌتم تطبٌقها فقط
ً
أهمٌة ـ فً كل من المنطقة
على المستوى الفدرالً وعلى مستوى الوالٌة  ،ولكن ـ وهذا أكثر
التعلٌمٌة والمدرسة والصؾ والحصة ( الدرس )  .وللتعرٌؾ والتحدٌد فإن التؽٌٌر التعلٌمً المنظم
هو مخطط ٌشتمل على كل الجهود إلعادة تصمٌم نظام تعلٌمً ٌخلق فرصا ً تساعد كل الطلبة
الكتساب مهارات على مدى الحٌاة  .وعملٌة التصمٌم ـ حتى فً المدارس ـ تمر بعملٌة التؽٌٌر  .فً
البداٌة  ،مثالً  ،فإن مجتمع المدرسة ٌؤسس المهارات والمعرفة التً ٌحتاجها الطالب كثٌراً فً
السنوات العشر القادمة  .وفً وقت الحق ٌقوم بتقٌٌم المهارات والمواد التعلٌمٌة والمصادر األخرى
التً ستساعد الطالب فً اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة منهم  .بعد ذلك ٌقوم بتحدٌد جدول
للتطبٌق وتفاعل الطالب اإلٌجابً مع الصعوبات  ،والتقٌٌمات لتطور مهارات الطالب الرٌاضٌة (
الحسابٌة )  .التطوٌر المهنً المالبم والمواد المساندة ٌجب أن ٌتم تقدٌمها للمدرسٌن الذٌن تنقصهم
المهارات والمعرفة المراد تدرٌسها  .فٌما بعد تقوم المدرسة بتخطٌط استراتٌجٌات اتصاالتها إلعالم
األهل بالتؽٌٌرات فً المنهاج وطرق التدرٌس  ،ومن ثم تقٌٌم التؽٌٌرات فً برنامج الرٌاضٌات ،
وبالطبع مع الربط بكل العناصر األخرى فً المنهاج.
هذا النموذج التؽٌٌري ال ٌحدث بسرعة  ،مثالً كتؽٌٌر محتوٌات الرٌاضٌات  ،حٌث إن الجهود
المنظمة تهتم برؤٌة عملٌة طوٌلة المدى الحتٌاجات الطالب  ،وبالتحدٌد  :ما الذي ٌحتاج إلى تؽٌٌر
متفق علٌه
تصور
فً المجال التعلٌمً من أجل تحدٌد واضح لالحتٌاجات ووسابل تحقٌقها بنجاح فً
ٍ
ٍ
 .النقد الموجه إلى هذا النمط من التؽٌٌر التعلٌمً المنظم ٌشمل العناصر التالٌة :
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التدرٌس فً القرن الحادي والعشرٌن ٌجب أن ٌالبم التنوع والشمولٌة فً حاجات المتعلم .التؽٌٌرات
فً طرق التدرٌس ٌجب أن ٌكون مركزها المتعلم  .التطوٌر المهنً المستمر ٌجب أن ٌشمل
المدرسٌن عبر المنهاج ٌ .جب أن ٌتم إعالم األهل بالتؽٌٌرات وبنتابج جهود التؽٌٌر .
إن صورة الهدؾ تساعد فً عرض مفهوم " المتعلم هو المحور " فً التؽٌٌر المدرسً المنظم .
إنها تعرض األهمٌة النسبٌة للمكونات المختلفة للنظام المدرسً  ،وفً المركز (المحور) وفً أعلى
قٌمة للهدؾ ٌوجد المتعلم  .وعندما ٌتم اتخاذ قرارات  ،فإن المتعلم ٌعطى األهمٌة القصوى  ،مثالً
عندما تقرر إحدى المدارس تؽٌٌر الجدول المدرسً  ،فإن الموضوع األكثر أهمٌة هو كٌؾ تساعد
هذه التؽٌٌرات الطالب أو تعٌقهم  ،ولٌس كٌؾ تؤثر هذه القرارات على جدول الحافالت والمعلمٌن
وأولٌاء األمور  .والهدؾ ٌزودنا أٌضا ً بصورة عن أولوٌات العوامل األخرى التً تساعد فً اتخاذ
القرارات المدرسٌة .
هدف التغيير المنظم :
المدرسة المتمحورة حول المتعلم :
االنتقال من نموذج صناعة " نظام التجمٌع " فً التعلٌم  ،والذي ٌؽربل وٌصنؾ وٌحدد مستوٌات
الطالب  ،إلى نموذج التركٌز على المتعلم  ،والذي ٌتجاوب مع احتٌاجات المتعلم  ،لن ٌحدث فً
ٌوم ولٌلة  .وكما حدد ماٌكل فوالن ( " : ) 1993عملٌة التؽٌٌر هذه لٌست حدثا ً ٌمر بك ،وإنما هً
رحلة  ،وأول خطوة فً هذه الرحلة هو فهم طبٌعة المدرسة المتمحورة حول المتعلم " .
ومن أجل خلق ناجح للمدرسة المتمحورة حول المتعلم  ،ال بد من وجود جهد منظم للتؽٌر ٌضم
الهٌبة التدرٌسٌة واإلدارة واألهل والمجتمع على حد سواء  ،وكذلك رؼبة المنطقة لتهٌبة
المشروعات والتدرٌبات حتى تصبح مصادر لرحلة التؽٌٌر  .وفً المدرسة نفسها ٌ ،جب أن ٌحدث
تؽٌٌر فً جمٌع األنشطة بما فً ذلك الدروس الٌومٌة  ،وكذلك ُّ
تدخل األهل  ،والعالقة بٌن الهٌبة
التدرٌسٌة واإلدارة  .وتعتمد مكونات التؽٌٌر فً خلق مدرسة متمحورة حول المتعلم على بعضها
البعض  .على سبٌل المثال  ،إذا اختارت الهٌبة التدرٌسٌة استخدام التعلم التعاونً كوسٌلة
استراتٌجٌة لخلق جو مرتكز على المتعلم  ،فهناك متطلبات للتطوٌر المهنً للمعلمٌن وتؽٌٌر فً
التركٌز على المنهاج  ،وكالهما ٌحتاج إلى وقت ؼٌر موجود فً الجدول الٌومً  ،كإضافة أوقات
للحصص من أجل إعطاء الطالب الفرصة للتفكٌر فً المفاهٌم المهمة  .وبٌنما ٌتؽٌر الجدول وتتؽٌر
كذلك أنماط التعلٌم فً الدرس  ،تزداد الحاجة إللؽاء اختٌاري لمواد زابدة  ،وإلعطاء مجال فً
وقت التخطٌط للمعلمٌن  ،ولتؽٌٌر استراتٌجٌات التقٌٌم حتى ٌُس َمح للطالب بصورة أكبر للحصول
على تؽذٌة راجعة وللقٌام بنقاش معرفً  ،واالستمرار فً إعادة تقٌٌم المنهاج .
المدارس التً تتحرك باتجاه أن تصبح مدارس متمحورة حول المتعلم  ،لن تقوم بذلك بدون ثمن .
أوالً  :ستكون هناك مطالبة للمعلمٌن واألهل والطالب والمجتمع حتى ٌؽٌروا نظرتهم حول كٌفٌة
حدوث التعلٌم  .ثانٌا ً  :ستكون هناك حاجة إلعادة تخطٌط األدوار والمسؤولٌات التقلٌدٌة  ،وكذلك
تقسٌم توزٌع المال والوقت  .مثل هذا التؽٌٌر الجوهري ٌتطلب تحوالً جوهرٌا ً من العمل الفردي
مثالً  :مدرسون فً فصول معزولة  ،مدٌرون ٌصدرون قرارات فردٌة  ،أهل ال ٌعلمون بما ٌحدث
إلى وضع ٌكون فٌه جمٌع أعضاء مجتمع المدرسة ٌعملون معا ً وبتعاون داخل المدرسة وخارجها .
قد ٌبدو هذا عمالً سهالً  ،ولكن التحول عبارة عن تح ٍّد كبٌر للقوى الموجودة  .إنه تماما ً مثل التؽٌٌر
من الفاشستٌة إلى النموذج الدٌمقراطً .
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ولهذا السبب فإن إعادة التفكٌر فً فلسفة وممارسة التطوٌر المهنً هو أمر مهم جداً فً رحلة
التؽٌٌر هذه  .وكما هو الحال فً جمٌع المكونات األخرى للجهد المنظم  ،فإن التطوٌر المهنً ال
ً
ٌمكن أن ٌكون دفعة واحدة أوعشوابٌا ً
أومصادفة أو جهداً منفرداً  ،ولكنه ٌجب أن ٌكون منظما ً ،
وٌبدأ من داخل المدرسة وٌتحرك لٌربطها مع احتٌاجات المجتمع المحلً للمدرسة  .وبالتالً  ،فإن
التطوٌر المهنً المنظم ٌبدأ بتطوٌر المدرسة وأهداؾ المنطقة التعلٌمٌة من أجل أن تلتقً مع
احتٌاجات التركٌبة الفرٌدة لطالب كل مدرسة على حدة .
المدرسة الفاعلة : Mindful School
نموذج للتغيير المنظم :
المدارس التً تسعى إلى عملٌة دٌمقراطٌة حقٌقٌة  ،لدٌها حس عمٌق بالهدؾ المستقبلً والرؤٌة
المستقبلٌة  ،التً تحمل فً طٌاتها كل من لهم عالقة بالتعلٌم  .فً المدارس الفاعلة تكون الرؤٌة
مركزة حول اإلٌمان واالعتقاد بأن جو المدرسة ٌجب أن ٌن ِّشط وٌسهِّل النمو العقالنً لكل من له
عالقة  .وبهذه الطرٌقة تصبح المدرسة " مالذاً للعقل " ٌ .قول آرست كوستا  ،وهو مبتدع وصاحب
مفهوم " المدرسة الفاعلة :
" فً المدرسة التً هً مالذ للعقلٌ ،كمن إٌمان دفٌن بأن جمٌع الناس ٌستمرون فً تحدٌد وتطوٌر
قدراتهم العقالنٌة فً الحٌاة  ،حٌث إن تعلم التفكٌر هو الهدؾ المشروع عند الخطر للمعاقٌن
والمحرومٌن وحتى للمتحدثٌن بلؽات أجنبٌة ما دام ٌمثل العطاء والموهبة  ،وإننا جمٌعا ً نمتلك
اإلمكانٌة ألعظم إبداع للقوة العقالنٌة الخالقة " ( كوستا ) 4 ، 1991 ،
كذلك ٌقول كوستا بأن الهدؾ من المدرسة الفاعلة استمرار الهٌبة التدرٌسٌة فً تعرٌؾ وتوضٌح "
تدرٌس التفكٌر "  .ولمساعدة الهٌبة التدرٌسٌة فً إنجاز هذا الهدؾ فإن فكرة "المدرسة مالذ للعقل "
قد انتشرت إلى شبكة المدارس الفاعلة  .توفر شبكة المدارس الفاعلة طرٌقة تساعد الهٌبات
التدرٌسٌة للتفاعل مع بعضها البعض ولتتشارك فً تقدمها لتسهٌل التفكٌر فً مدارسهم وفصولهم ،
فهم ٌشجعون بعضهم الستمرار التقدم نحو المزٌد من تمرٌنات التفكٌر  .وقد و ِجد مفهوم الشبكة
لٌوفر للمدارس الفرصة للتعاون والدعم ُ .تعلِّم المدارس طرقا ً متعددة للتعامل مع التحدٌات الكامنة
فً عملٌة التؽٌٌر عن طرٌق تقلٌد بعضها للبعض اآلخر  .وقد نجد أن الهٌبات التدرٌسٌة تتشارك فً
تجارب متشابهة حتى تصبح مصادر لبعضها البعض فً رحلة التؽٌٌر المنظم .
حتى تصبح مدرسة فاعلة :
قبل االنطالق في رحلة المدرسة الفاعلة ٌ ،حتاج المسافرون أن ٌعرفوا أٌن تقودهم هذه الرحلة ،
والهدؾ المحدد من الوصول إلى هناك ٌ .تكون الفرٌق المسافر من مدٌر المدرسة وكادر مدرسٌن
مؤهل ٌرٌد أن ٌطبق االستراتٌجٌات الموجودة فً دلٌل الرحلة  .هذه االستراتٌجٌات مختارة من
أحسن الممارسات الموجودة فً البحث التعلٌمً والتً أثبتت نجاحا ً كبٌراً فً المدارس التً
استخدمتها ( كوستا ٌ . ) 1985تكون فرٌق اإلدارة فً محوره من المدٌر ولجنة من المدرسٌن
المؤهلٌن  .وهم لٌسو متعلمٌن فحسب  ،بل إنهم ٌعملون مسهِّلٌن ومحركٌن لمجتمعهم المدرسً
باتجاه المدرسة الفاعلة .
تكون المدرسة مستعدة للبدء فً الرحلة نحو المدرسة الفاعلة عندما ٌتم التزود بالمصادر الضرورٌة
مثل  :األشخاص والوقت والمال ٌ .عتمد نجاح هذه المؽامرة على االلتزام من األشخاص الذٌن لهم
عالقة  ،ومن خالل الوقت المعطى إلنجاح وارتقاء التؽٌٌر المنظم  ،وكذلك هناك أولوٌة معطاة
للمصادر المالٌة .
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 1ـ األشخاص :
مفهوم المدرسة الفاعلة لٌس نموذج تؽٌٌر من أعلى إلى أسفل  .وعلى أٌة حال فمن األمور األساسٌة
أن تعرؾ المدرسة بأنه ٌوجد دعم من المنطقة التعلٌمٌة لجهود التؽٌٌر  .وعلى أقل تقدٌر فالمدرسة
واع الحتٌاجات الرحلة  ،وأنه لن ٌعارض جهود
تحتاج ألن تعرؾ بأن مدٌر المنطقة التعلٌمٌة ٍ
المدرسة  .وبصورة مثالٌة  ،فإن مدٌر المنطقة التعلٌمٌة له ظهوره وتأثٌره  ،وهو الذي ٌدعم هذه
الرحلة  ،وهو كذلك سٌطلب معلومات دورٌة عن تقدم المدرسة  .هذا الدعم الربٌسً من المدٌرٌن
هو البداٌة اإلٌجابٌة لجهود التؽٌٌر المنظم  ،وهو كذلك الذي سٌؤكد للمسافرٌن بأن هذه الرحلة لم
تذهب سدىً ولٌست سرٌة  ،بل إنها معترؾ بها ومدعومة.
ٌلعب المكتب المركزي للهٌبة التدرٌسٌة دوراً ربٌسٌا ً فً تسهٌل الجوانب المتطورة للرحلةٌ .فهم
أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة ـ الذٌن ٌعملون مع فرٌق إدارة المدرسة ـ الحاجة لمثل هذا التسهٌل  ،ومنها
مثالً  :إٌجاد فترة للراحة والتنفٌس للتدرٌب المهنً المتطور  ،والحصول على مواد تدرٌبٌة ،
والتزوٌد بمكان للتدرٌب  ،والعمل على تنظٌم المدرسٌن االحتٌاطٌٌن  .ولٌس هذا فحسب  ،بل العمل
مع المدٌر لتسلٌم أوراق العمل المطلوبة  ،والتأكد بأن التدرٌب المهنً المتطور قد أخذ مكانه .
إضافة إلى ذلك  ،فإن الهٌبة التدرٌسٌة تعمل على تزوٌد المنطقة التعلٌمٌة بالمعلومات عن تقدم
المدرسة .
وبٌنما ٌكون من المهم إٌجاد العمل المعترؾ به من مدٌر المنطقة التعلٌمٌة  ،فإن أكثر دور فردي
أساسً فً نجاح المدرسة الواعٌة هو المدٌر  .وباعتباره عضواً فً فرٌق قٌادة المدرسة  ،فإن
المدٌر ٌَحضُر جمٌع حلقات التطوٌر المهنً  ،وٌشارك فً جمٌع عناصر التدرٌب  .وفً هذا اإلطار
من المرجعٌة ٌ ،كون المدٌر قادراً على أن ٌتعاون من أجل أن ٌُبقً تركٌز الهٌبة التدرٌسٌة على
الرؤٌة العملٌة للمدرسة  ،فهذه الرؤٌة تنشا هدفا َ عاما ً  ،ولكن فً بعض األحٌان قد ٌحدث تشتت
فكري متعدد ٌسٌطر على انتباه الهٌبة التدرٌسٌة  ،وبالتالً فإنهم ٌبتعدون عن الهدؾ المحدد .
والمدٌر الذي لدٌه المهارات االجتماعٌة  ،علٌه أن ٌعمل مع الهٌبة التدرٌسٌة لوضع الخطة
االستراتٌجٌة  ،وعلٌه أٌضا ً أن ٌحول دون التشتت  ،وأن ٌُحضِ ر المهمات الٌومٌة  ،وبهذا فإنه
ٌصبح قابداً إٌجابًٌا فً رحلة المدرسة الفاعلة  .وكذلك فإن المدٌر علٌه أن ٌَحضُر المؤتمر الصٌفً
للشبكة مع فرٌق إدارة المدرسة ٌ .ساعد انعقاد المؤتمر على زٌادة وتوثٌق ارتباط الهٌبة التدرٌسٌة
والتزامهم برؤٌة المدرسة  .ومن ناحٌة أخرى  ،فإنه ٌعمل على تقوٌة دور المدٌر كقابد للفرٌق
وكمسهل للعملٌة .
بؽض النظر عن قوة المدٌر  ،فإنه ال ٌستطٌع القٌام بهذه الرحلة منفرداً ؛ ألن التؽٌٌر المنظم ٌحتاج
إلى فرٌق من المدرسٌن المهتمٌن ٌ ،شاركونه رؤٌته  ،وٌكونون على استعداد لتكبُّد المخاطر من
أجل التطبٌق  .وعن طرٌق العمل مع المدٌر  ،فإن هذا الفرٌق ٌكون مسؤوالً عن دمج التطوٌر
المهنً فً االستراتٌجٌات الخاصة بتدرٌسهم  ،والعمل على تطوٌر وتقٌٌم الخطط التكتٌكٌة ٌ .بحث
أعضاء الفرٌق المحورٌٌن عن التطور المهنً باعتباره وسٌلة تساعدهم على العمل بطرٌقة أكثر
ً
فاعلٌة مع الطالب  ،وعلى إٌجاد استراتٌجٌات تساعد الطالب على أن ٌصبحوا ناقدٌن ومبدعٌن
ومفكرٌن تفكٌراً تأملٌا ً .
هؤالء المدرسون  ،الذٌن هم أول من ٌطورون الخبرة فً النظام التعلٌمً الجدٌد ٌ ،رؼبون أٌضا ً
فً إشراك أقرانهم فٌما تعلموه ؛ ألنهم ٌصبحون خبراء فً تطبٌق االستراتٌجٌات الجدٌدة عن طرٌق
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ممارستهم وتدرٌب زمالبهم  .وبما أنهم ٌصبحون ماهرٌن فً توظٌؾ النظرٌات الجدٌدة فإنهم
ٌطبقون مهاراتهم هذه فً الفصل  ،وكذلك ٌشركون أقرانهم فً نفس الموضوع  .وهم ٌدركون بأن
مشاركة األقران أسلوب مهم لجلب التؽٌٌر فً الممارسة الصفٌة  ،وتوفر منهجا ً تعلٌمٌا ً ناجحا ً لجمٌع
الطالب .
 2ـ الوقت :
تجد المدرسة الفاعلة طرقا ً فاعلة إلعادة تقسٌم الوقت  ،حٌث ٌوفر المدٌر وقتا ً أسبوعٌا ً مختصراً
مدته ثالثون دقٌقة الجتماع فرٌق اإلدارة ٌ .سمح هذا االجتماع العادي ألعضاء الفرٌق أن ٌتشاركوا
فً نجاحه وٌراجعوا أهدافه  ،وأن ٌعالجوا اإلحباطات الناتجة عن عدم نجاح االستراتٌجٌات
المستخدمة  .فالزمن األسبوعً المشترك ٌذ ِّكر الفرٌق بأنهم "جمٌعا ً معا "  ،وٌسمح لهم بتقٌٌم كٌفٌة
تحسنهم  ،وما هً القضاٌا التً ٌجب مناقشتها فً المرة القادمة ٌ .مكن ألعضاء الفرٌق أن ٌتحدثوا
عن أهدافهم العامة  ،وأن ٌعبِّروا عن اهتماماتهم  ،وأن ٌقوموا بفحص حقٌقً لتقدم كل واحد منهم ،
وأن ٌقوموا بتوثٌق تقدم الفرٌق  .بدون هذا الوقت المشترك ٌكون من الصعب العمل على إبقاء زخم
الرحلة .
توفر المدارس الفاعلة وقتا ً لالجتماع بطرق مختلفة  .فمثالً نجد فً إحدى المدارس الفاعلة ٌُط َلب
من األهل إرسال أبنابهم كل ٌوم أربعاء الساعة  8:30صباحا ً بدالً من الساعة  8:15صباحا ً ،
وٌأتً فرٌق إدارة المدرسة للمدرسة الساعة  7:55صباحا ً بدالً من الساعة  8:15صباحا ً  ،وبذلك
ٌتمكن األعضاء من االجتماع لمدة نصؾ ساعة كل أسبوع قبل بدء الدوام المدرسً  .فً مدارس
أخرى نجد أنهم قد استأجروا أماكن محلٌة للعمل مع الطالب لمدة  45دقٌقة ٌوم الجمعة صباحا ً ؛
وبذلك تتمكن الهٌبة التدرٌسٌة من االجتماع والمناقشة  .وبؽض النظر عن ماهٌة المصادر التً تم
توظٌفها  ،فإن المدارس الفاعلة تدرك بأن هذا االجتماع األسبوعً أساسً فً إنجاح رحلة المدرسة
الفاعلة .
هناك نوع آخر مطلوب من وقت المشاركة  ،من أجل نقل الخبرات الناجحة بٌن أعضاء الفرٌق
القٌادي  ،فأعضاء فرٌق القٌادة بحاجة ألن ٌتشاركوا  ،وأن ٌقلدوا بعضهم بعضا ً  ،وأن ٌدربوا
أقرانهم فً تطبٌق االستراتٌجٌات التعلٌمٌة والناقدة الجدٌدة ٌ .مكن أن ٌكون تقسٌم الوقت الالزم
لتدرٌب األقران بطرق مختلفة منها :
 -1اضطالع المدٌر بإدارة الفصل حتى ٌتمكن المعلم من مالحظة استراتٌجٌات التدرٌس لدى
زمالبه
ً
 -2ترتٌب الجدول المدرسً بحٌث ٌوفر وقتا للقاءات مجموعات األقران لتبادل الخبرات فٌما بٌنهم
 -3إجراء مراجعات لتقٌٌم األقران .
 -4توفٌر مقاٌٌس فردٌة وجماعٌة ( على مستوى الفرٌق ) ومدرسٌة للنجاح مثبتة فً حقابب (
 ) logsالمشاركة .
فً المدارس التً ٌكون فٌها الوقت متوفر أسبوعٌا ُ لمشاركة الفرٌق اإلداري ومشاركة المدرسٌن فً
االستراتٌجٌات والتقنٌات ٌ ،كون نجاح الرحلة واضحا ً بصورة أكبر .
هناك وقت آخر ٌتم االلتزام به  ،وهو الوقت الالزم لالجتماع بعمٌل خارجً للمدرسة  .مثالً  ،مع
منسق الشبكة  ،أو مع مهنً التطوٌر للمنطقة  ،أو أعضاء من الهٌبة التدرٌسٌة فً الجامعة  ،أو
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معلم متقاعد  ،أو رجل أعمال محلً ٌوفر الدعم الستمرار التحسٌنات  .وبصورة مثالٌة  ،فإنه مهما
كانت الوسابل الخارجٌة للدعم  ،فإن هذه االجتماعات تأخذ مكانها بعٌداً خالل أسبوع العمل المعتاد ،
وبذلك ال ٌتشتت فكر المدرسٌن والمدٌر  .عندما توافق دابرة التعلٌم على توظٌؾ مدرسٌن
احتٌاطٌٌن ٌ ،تمكن المدرسون فً رحلة المدرسة الفاعلة من تعلُّم أسالٌب تعزز مهاراتهم  ،وعن
طرٌق هذه الخطوة فإن دابرة التعلٌم ترسل رسالة قوٌة مضمونها أنها تنظر إلى المدرسٌن
باعتبارهم مهنٌٌن ٌجب أن ٌتدربوا خالل الٌوم الدراسً العادي  ،وأن دابرة التعلٌم تدعم
االستراتٌجٌات والمناهج التً ٌتم تدرٌسها .
فً إحدى مناطق المدرسة الفاعلة حدثت معضلة  ،حٌث إن مدٌر المنطقة التعلٌمٌة أراد من جمٌع
أعضاء الفرٌق اإلداري للمنطقة أن ٌتدربوا  ،ولكن ألن المنطقة التً تتواجد فٌها المدرسة صؽٌرة ،
فإن المدرسٌن االحتٌاطٌٌن ال ٌكفون حتى ٌتدرب الجمٌع فً نفس الٌوم  .بالتالً قرر مدٌر المنطقة
التعلٌمٌة أن ٌمدد كل جلسة تدرٌبٌة ٌوما ً آخر حتى ٌتمكن الجمٌع من تؽطٌة فصولهم  ،وحتى ٌتمكن
كل عضو من الفرٌق اإلداري من التواصل مع التطوٌر المهنً .هذا الحل الذي ٌتمثل فً إضافة ٌوم
آخر لكل جلسة تدرٌب ٌ ،رسل رسالة قوٌة تدل على االلتزام القوي لكل من المدرسٌن والمجتمع .
ٌوجد نوع آخر من االلتزام بالوقت من أعضاء فرٌق اإلدارة عندما ٌطبقون استراتٌجٌاتهم الجدٌدة ،
حٌث ٌعمل هؤالء المدرسون على إعادة تقسٌم الوقت عن طرٌق تؽٌٌر جداول فصولهم ؛ حتى
ٌتمكنوا من التدرٌب وإعادة تحسٌن استراتٌجٌاتهم  .وبٌنما ٌعمل هؤالء المدرسون مع طالبهم ،
ٌتعلمون تكٌٌؾ توقعاتهم بالنسبة للوقت  ،وكذلك ٌفهمون بأنه من أجل ترشٌد تفاعل المجموعة ،
ومن أجل أن ٌحافظ الطالب على مشاركتهم فً العملٌة التعلٌمٌة  ،فإن ذلك ٌحتاج لوقت أطول من
مجرد إعطابهم أوراق عمل بسٌطة وتمرٌنات مستقلة .
في أثناء التعليم  ،وعند تطبٌق أنواع عدٌدة من االستراتٌجٌات ٌ ،بدأ المدرسون فً االبتعاد عن
خمس وأربعٌن دقٌقة للرٌاضٌات  ،ومثلها للعلوم  . . .إلخ  .وبدالً من ذلك
الجدول الذي ٌحتاج إلى
ٍ
ً
درس
حاجة لدمج مفاهٌم الرٌاضٌات والعلوم  .على سبٌل المثال ٌ ،بقى الطالب فً
ٌرى المدرسون
ٍ
موحد مشاركٌن مد ًة أطول  .فالمدارس الفاعلة ترى أن الكفاءة تكون فً الجدول ككتلة واحدة ،
بحٌث ٌوفر الفرصة للطالب لٌتعلموا موضوعات معٌَّنة بعمق .بعض المدارس الفاعلة تحولت إلى
أربع حصص كل منها تسعون دقٌقة  ،والبعض اآلخر أعاد تقسٌم الموضوعات  ،وبالتالً فإنه فً
أسبوع واحد ٌدرس الطالب لؽة وموضوعات متقاربة أٌام االثنٌن واألربعاء والجمعة  ،وٌدرسون
الرٌاضٌات والعلوم ٌومً الثالثاء والخمٌس  ،أما فً األسبوع التالً فٌتم تبدٌل الجدول  .هذا
المفهوم " الجدول الكتلة " ٌساعد طالب المدرسة الفاعلة على أن ٌدرُ سوا موضوعات متقاربة بعمق
 ،وأن ٌتابعوا تطبٌق المعلومات التً تعلموها .
 3ـ المال :
باإلضافة إلى األشخاص والوقت  ،فإن االنطالق فً رحلة المدرسة الفاعلة ٌحتاج إلى التزام مالً
أٌضا ً  .فرسوم العضوٌة السنوٌة تخول المدرسة تنفٌذ أحد عشر ٌوما ً فً السنة للتطوٌر المهنً  ،مع
االتصال المستمر مع مستشار الشبكة  .هناك مصارٌؾ أخرى تتضمن مثالً مصارٌؾ سفر
االستشاري للمنطقة التعلٌمٌة  ،والمواد التدرٌبٌة الالزمة  ،باإلضافة إلى مصارٌؾ سفر فرٌق
اإلدارة إلى مؤتمر الصٌؾ للشبكة  ،والمصارٌؾ الشكلٌة للمؤتمر  ،والقاعة  ،واللجان خالل أسبوع
المؤتمر .
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تحتاج المنطقة التعلٌمٌة أن تأخذ بعٌن االعتبار طول فترة الرحلة الذي ٌؤثر فً التكلفة التً ٌتم
إنفاقها على المساعدات السنوٌة والتسهٌالت المقدمة من مستشار المدرسة الذي ٌدرك التصور
العملً للمدرسة وٌملك المصادر الالزمة لمساعدة المدرسة فً إنجاز مهامها  ،بالمقارنة مع فوابد
المتحدث المثٌر للدافعٌة بالػ التكالٌؾ والذي ٌاتً صدفة وٌذهب صدفة ثم ٌنتهً كل شًء ٌ .قدم
نموذج المدرسة الفاعلة تطوٌراً مهنٌا ً مستمراً طوٌل المدى ٌركز على التؽٌٌرات اإلٌجابٌة فً البٌبة
المدرسٌة  ،وبالتالً فإن جمٌع الطالب سٌجربون النجاح األكادٌمً  .تدرك المدارس الفعَّالة أن
التطوٌر المهنً الكبٌر الذي ٌنتقل إلى الفصل  ،ال ٌحصل بمجرد توفٌر ساعة للنشاط بعد المدرسة
فً األربعاء الثالث من كل شهر  .التطوٌر المهنً الفعال ٌبنً نفسه كل ٌوم من أٌام السنة الدراسٌة
.
مكونات المدرسة الفاعلة :
تتشكل مكونات المدرسة الفاعلة من المنظمة المركزة  ،والمهنٌة فً هٌبتها  ،واالستراتٌجٌات
المترابطة المستخدمة فً الفصل  ،والتصرفات التأملٌة لطالبها  .تشمل هذه المكونات أٌضا ً التقٌٌم
المستمر لنجاحات الطالب  ،وإنجاز أهداؾ المدرسة  .فالمدرسون ٌخططون معا ً  ،وٌدربون
بعضهم البعض  ،وٌعملون أٌضا ً مع طالبهم فً مشروعات طوٌلة المدى  .باإلضافة إلى هذا  ،فإنه
ٌتم تشجٌعهم على تطوٌر مهارات القٌادة لدٌهم  ،من أجل أن تمتلك المدرسة مصادر داخلٌة
الستمرار تطوٌر التخطٌط التكتٌكً .
 1ـ التنظيم ( المنظمة ) :
تدرك العدٌد من المدارس بأنها بحاجة للتؽٌٌر  ،وأنهم ٌجب أن ٌتوقفوا عن القٌام باألعمال المعتادة .
هذه هً قضٌة " أن األشٌاء تحتاج بطرٌقة أو بأخرى أن تكون مختلفة "  ،وهذا األمر ٌجب أن ٌُف َهم
أوالً  .وبٌنما ٌتطلع المدٌر والهٌبة التدرٌسٌة للتؽٌر  ،تتكون لدٌهم فكرة عامة عن األشٌاء التً
ٌرٌدونها أن تتؽٌر وتصبح مختلفة  .فً أثناء ذلك ٌسمعون كلمات طنانة مثل  " :الحقابب " " ،
تقٌٌمات حقٌقٌة "  " ،الفصل المتمحور حول المتعلم "  ،وٌؤمنون بأن هذه العناصر ـ بطرٌق ٍة ما ـ
ٌجب أن تكون جزءاً من جهود التؽٌٌر  .وٌبقى السؤال المتمثل فً كٌفٌة فهم هذه المصطلحات ،
وهل هً مفٌدة  ،وكٌفٌة جعلها موجودة وحقٌقٌة .
أول خطوة من أجل التمهٌد لرحلة المدرسة الفاعلة تتمثل فً إٌجاد خطة تكتٌكٌة للمدرسة من أجل
التؽٌٌر ٌ .كون التخطٌط التمهٌدي لمدة ٌومٌن عن طرٌق جلسات مكثفة للهٌبة التدرٌسٌة فً
المدرسة الفاعلة ٌ .بنً المدٌر وفرٌقه القٌادي ( أو الهٌبة التدرٌسٌة المنتقاة ) المكونات العملٌة
لتصورهم للمدرسة  ،وٌضعون فً اعتبارهم العقبات الحقٌقٌة الموجودة أمام تنفٌذ وتطبٌق تصورهم
 ،وٌحددون االستراتٌجٌات المطلوبة للتؽلب على هذه العقبات  ،وٌنفذون التصور المتفق علٌه .
المكونات العملٌة لتصور الخطة التكتٌكٌة هً التً تشكل أهداؾ المدرسة  .وألن فرٌق اإلدارة قد
حدد ووافق على عناصر هذا التصور  ،فإنه من السهل جداً التاكٌد بأن ما ٌحدث فً المدرسة هو
نتاج هذه األهداؾ  .على سبٌل المثال  ،قضاٌا مشاركة الهٌبة التدرٌسٌة  ،وتخطٌط الهٌبة التدرٌسٌة
للوقت  ،ووضع الجدول المدرسً  ،ومحتوى المنهاج  ،كل ذلك ٌتم تحدٌده تحت محتوٌات األهداؾ
التً وضعت لكل عنصر من هذا التصور العملً .
ولٌس فقط وضع األهداؾ  ،بل إن الخطة التكتٌكٌة تحتوي أٌضا ً على استراتٌجٌات التطبٌق ٌ .را ِجع
استشاري المدرسة الفاعلة بصورة دورٌة مع الفرٌق كٌفٌة تطبٌق عناصر التصور وتقدمها  .وكذلك
ٌقوم بتقدٌم اقتراحات إلضافة استراتٌجات جدٌدة إذا اقتضت الضرورة ذلك  .وتتم أٌضا ً مراجعة
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الخطة التكتٌكٌة خالل المؤتمر الصٌفً مع استشاري المنطقة التعلٌمٌة للمدرسة  .خالل هذا الوقت
تق َّدم قرارات أخرى للتنفٌذ فً السنة القادمة .
تخدم الخطة التكتٌكٌة برنامج عمل المدرسة من أجل التؽٌٌر  ،وبما أنه برنامج عمل  ،فإن الخطة
تراجع و ُت َن َّقح باستمرار  ،فهذه عبارة عن وثٌقة مفتوحة دابما ً للنقاش والتؽٌٌر كلما رأى فرٌق
َ
اإلدارة الحاجة لذلك ٌ .عمل مستشار المدرسة الفاعلة مع فرٌق اإلدارة لتقٌٌم التؽٌٌرات التً تحدث ،
والمساعدة التً تعمل على استمرار التركٌز على أهداؾ المدرسة .
 2ـ الصف الفاعل :
ً
ً
مركز المدرسة الفاعلة هو المتعلم ٌ .تطلب هذا التركٌز تؽٌٌرا كبٌرا فً نموذج الصؾ التقلٌدي
والذي ٌتمثل فً " حكٌم على المسرح "  .فالمدرس لٌس هو النقطة المركزٌة فً الفصل المتمحور
حول المتعلم  ،إنما هو المسهِّل والمرشد  .والتطوٌر المهنً الكبٌر مكرَّ س فً المدرسة الفاعلة حتى
ٌوفر للمدرس ذخٌرة من االستراتٌجٌات التً تدمج الطالب فً تعلٌمهم وتطور قدراتهم المعرفٌة .
أحد األسباب التً جعلت المدارس الفاعلة ٌتم تفوٌضها لمدة ثالث سنوات على األقل لكً تتم عملٌة
الشبكة  ،أن ٌتمكن األساتذة من إؼناء مهاراتهم التدرٌسٌة  .أثناء السنة الدراسٌة األولى ٌتم التدرٌب
عند الطالب على االستراتٌجٌات التدرٌسٌة  .فالمدرسون ٌتدربون على االستراتٌجٌات  ،وعلٌهم أن
ٌُحضِ روا ما تعلموه فً الجلسة التالٌة ٌ .قوم المدرسون أٌضا ً بتعلم كٌفٌة استعمال نموذج معرفً
تعاونً للتأكٌد على أن جمٌع الطالب ٌفهمون محتوى المنهاج  .كما ٌقضً المدرسون وقتا ً ٌتعلمون
فٌه عن التطوٌر والتدرٌب وتقٌٌم الدروس التً ِّ
توظؾ ذكاء الطالب .
ً
فاعلٌة وتعلٌما ً .
كلما زاد استخدام المدرسون لهذه االستراتٌجٌات  ،كلما أصبحت المدرسة أكثر
وبٌنما ٌبدأ الطالب فً إظهار ما ٌعرفون  ،تبدأ أسالٌب تقٌٌمهم فً التؽٌر  .فً السنة الثانٌة من
رحلة المدرسة الفاعلة ٌتعلم المدرسون أسالٌب أخرى لتقٌٌم تعلم الطالب  .تقود نظرٌات بدٌلة للتقٌٌم
،وبشكل طبٌعً  ،إلى خلق منهاج شامل  ،حٌث ٌعمل المدرسون مع بعضهم البعض إلٌجاد وحدات
تعلٌمٌة مترابطة تعتمد على معالجة المشكالت وتأسٌس المشروعات .
وبٌنما ٌعمل المدرسون معا ً  ،تظهر مجموعة أخرى من المهارات  ،فهم ٌصبحون مدرِّ بٌن ألقرانهم
 .وعن طرٌق المشاركة فً تولٌد محتوى المنهاج ٌ ،رى المدرسون قوة بعضهم  ،وٌدعمونها عن
طرٌق تعاونهم معا ً  .تدرٌب األقران ٌتطلب وقتا ً للمشاركة ووقتا ً عن الحدٌث المهنً عن القوة
المهنٌة  ،ووقتا ً لتشجٌع بعضهم البعض من أجل أن ٌجربوا أحسن التدرٌبات.
أهم تؽٌٌر ٌحدث فً صؾ المدرسة الفاعلة ٌكون فً المنهاج  ،وذلك عندما ٌتمحور الفصل حول
المتعلم  ،وعلى تحلٌل المعلومات ولٌس حفظها  ،ومن هنا تحدث النقطة الجوهرٌة فً دمج الطالب
 .ومن أجل أن تكون هذه الخطوة عملٌة ناجحة للطالب  ،ومن أجل أن ٌ َُذوِّ ت الطالب المعلومات (
عرض فً محتوى له معنى .على سبٌل المثال ٌ ،جب
ٌجعلونها ذاتٌة )  ،تحتاج هذه المعلومات أن ُت َ
أن ترتكز قابمة المعانً على الوحدة األساسٌة التً ُدرست  ،ولٌس فً كتاب تهجبة خارجً .
خلق فكر ٌثٌر المدرسٌن لعمل وحدات أساسٌة ٌحتاج إلى الوقت  ،وٌحتاج المدرسون وقتا ً لٌخططوا
لكٌفٌة إٌجاد وحدات مترابطة  .فإذا كانت المعلومات ؼٌر مترابطة  ،وال تبلور األهداؾ الموجودة
فً التصور العملً  ،وال تدمج الطالب فً تفكٌر خالق وناقد  ،فإن النشاط ٌكون ال فابدة منه .
فالفصل فً المدرسة الفاعلة ٌحدد المنهاج فً ظل شمولٌة كبٌرة وموحدة لوجهة النظر التً تتعلق

8

بجمٌع الطالب  .وٌقضً المدرسون جزءاً أساسٌا ً من السنة الرابعة فً الشبكة فً تقٌٌم ماهٌة
المعلومات المترابطة للطالب فً مرحلة معٌنة  ،وخلق وحدات ذات معنى للدراسة تؤدي إلى
المعرفة المفاهٌمٌة للطالب .
 3ـ التلميذ الفاعل :
ً
حدد كوستا (  ) 1991فً بحثه عن التفكٌر الناقد أربعة عشر سلوكا أظهرها األشخاص األذكٌاء .
هذه السلوكٌات هً 1 :ـ المثابرة  2ـ قلة التهور  3ـ تركٌز اإلصؽاء  4ـ التفكٌر التعاونً  5ـ
التفكٌر المرن  6ـ المعرفة الواعٌة لقدراته التفكٌرٌة  7ـ دقة الفكرة ودقة اللؽة  8ـ روح الدعابة  9ـ
االستفسار وطرح المشكلة  10ـ البناء على المعرفة السابقة لالستفادة منها فً المواقؾ الجدٌدة 11
ـ المجازفة  12ـ توظٌؾ كل الملَكات مثل العبقرٌة واألصالة وعمق النظر والدهشة والفضولٌة 13
ـ حب االستطالع  14ـ االستمتاع فً حل المشكالت  .وأحد أهم التوقعات من شبكة المدارس
الواعٌة أن تشجع ممارساتها الصفٌة تطوٌر هذه السلوكٌات عند كل من طالبها وهٌبتها التدرٌسٌة .
صمِّمت أنشطة الفصل لتشجع الطالب على أن ٌكونوا محللٌن ومحترفٌن فً حل المشكالت  .فعلى
ُ
سبٌل المثال ٌستخدم الطالب نظاما ً ؼنٌا ً جداً بالمصادر للتعامل مع المشكالت من خالل
الموضوعات المترابطة  .وهم ٌدركون أنه ال الكتاب وال حتى المعلم هما المصادر الوحٌدة
ً
مالءمة  ،وعلى أن ٌفسروا
للمعلومات  ،وٌشجع المدرسون الطالب على البحث عن أكثر الحلول
لماذا هذه الحلول مالبمة  ،وذلك باستخدام لؽة ومصطلحات دقٌقة.
فً المدرسة الفاعلة ٌعبر الطالب عن قراراتهم النهابٌة بعبارات مثل  " :أنا توصلت إلى هذا
االستنتاج ألن  . " . . .تشجع هذه التعبٌرات الطالب على إجراء ارتباطات  ،وذلك لكً ٌدركوا أ ٌَّا ً
من المعلومات التً ٌعرفونها ٌتناسب مع المفاهٌم الجدٌدة التً ٌتعلمونها ٌ .ستخدم الطالب الفاعل
الصحؾ وحقابب التفكٌر لشحذ مهارات التساؤل وطرح المشكالت والتفكٌر العمٌق .
االستراتٌجٌة األساسٌة فً مساعدة الطالب فً تطوٌر مهارات التساؤل لدٌهم تصبح منعكسة علٌهم
من خالل طرٌقة التعلم التعاونً  .فً أؼلب األحٌان ٌساء فهم هذه الطرٌقة وٌتم تعلٌمها بطرٌقة
سطحٌة  ،ولكنها تؤدي إلى عالقة إٌجابٌة وتعاونٌة بٌن الطالب والمعلمٌن حٌنما تستخدم بطرٌقة
فاعلة  .إن تفاعالت المجموعة اإلٌجابٌة تعطٌنا بٌبة خالٌة من المخاطر وتشجع الطالب على
اكتشاؾ البدابل بدون توجٌه أقوال عقابٌة لهم مثل  " :أنت مخطا " " ،من الممكن أن تصبح أسوأ
"ٌ " ،الها من فكرة عقٌمة "  .تدعو التفاعالت اإلٌجابٌة بٌن الطالب فً اكتشاؾ الموضوعات
المترابطة معا ً إلى إٌجاد مساحة كبٌرة من االكتشاؾ ٌتعلم منها الطالب  .وبٌنما ٌرؼب الطالب فً
ً
نقدٌة
المشاركة واكتشاؾ المعلومات ٌ ،ستطٌع المدرسون توجٌه األنشطة نحو اتجاهات أكثر
ً
وإبداعٌة  .مثالً ٌسأل المدرسون مجموعات الطالب لكً ٌكتشفوا أسبلة مثل  :لماذا ؟ إلى أي مدى ؟
ماذا لو ؟ فٌتعلم الطالب كٌؾ ٌزٌدون قدراتهم فً التعلٌل وحل المشكالت واتخاذ القرارات .
ٌتم تشجٌع الطالب الفاعلٌن لكً ٌكونوا فضولٌٌن  ،وأن ٌنقلوا ما تعلموه من أنشطة تشاركٌة إلى
مواقؾ خارج الصؾ  ،فهم مستعدون لقبول التحدي للقٌام بعمل ما هو مطروح علٌهم فً أوراق
العمل البٌتٌة ٌ .تطلب العمل على صورة لعب من الطالب الفاعلٌن أن ٌعملوا معا ً وأن ٌتشاركوا فً
المعلومات خارج ؼرفة الصؾ  ،مثل  :طرح وإجابة األسبلة  ،مقابالت ألفراد العابلة  ،أو قراءة
كتاب أو جرٌدة لشخص عجوز ٌ .بحث الطالب الفاعلون عن الترابط بٌن المفاهٌم واألنشطة فً
المدرسة والمنزل  ،وٌطورون ح َّسا ً عالٌا ً من تقدٌر الذات ؛ ألنهم ٌرون أن هناك عالقة بٌن ما
مارسوه فً الفصل وما وجدوه فً العالم المحٌط بهم .
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 4ـ التطوير المهني الفاعل :
توجد فً المدرسة الفاعلة العدٌد من الفرص للتطور المهنً والمساعدة  .تحدد كل شبكة مدارس أحد
عشر ٌوما ً للتطوٌر المهنً سنوٌا ً ُ .ت َو َّفر ستة أٌام فً المدرسة موزعة خالل السنة الدراسٌة ،
وهناك خمسة أٌام إضافٌة للتطوٌر المهنً المكثؾ للهٌبة التدرٌسٌة فً المؤتمر الصٌفً السنوي .
فً هذا المؤتمر توجد لدى فرق اإلدارة الفرص للعمل معا ً بصورة مكثفة مع التركٌز على مبادئ
التعلم  ،والتعلٌم اإلدراكً  ،والتفاعل التعاونً الذي ٌضع األساس للخطة التكتٌكٌة للسنة القادمة .
وهم ٌكتشفون هذه األفكار من محٌط منطقة مدرستهم ،وٌسمعون كٌؾ أن ف َِرقا ً مدرسٌة أخرى
تجرب نفس األفكار  ،وتهتم الفرق بكٌؾ ٌمكن أن ٌكونوا أكثر مرونة فً أسالٌبهم وذلك لخلق بٌبة
مدرسٌة فاعلة  ،وكٌؾ ٌوفرون وقتا ً أكبر للتفاعل  ،وأي موضوعات المنهاج تحتاج أن تكون
مطلوبة  ،وكٌؾ ٌحدث كل ذلك  .وبذلك ٌصبح األسبوع وقتا ً إٌجابٌا ً وتفاعالً مستمراً بٌن أعضاء
الفرٌق ومستشار المدرسة الفاعلة  .فهذا األسبوع ٌحتفل بالخطوات التً قام بها الفرٌق خالل السنة
من أجل الوصول للمدرسة الفاعلة .وتعٌش الفرق شعوراً باإلنجاز والتقدٌر للجهود المبذولة لخلق
مدرستهم الفاعلة الخاصة بهم .
باإلضافة إلى أٌام التطوٌر المهنً التً سبق التخطٌط لها  ،فإن جدول المدرسة الفاعلة ٌوفر وقتا ً
للتطوٌر المهنً من خالل الجدول الٌومً العادي للمدرسة  .على سبٌل المثال ٌ ،عمل المدرسون فً
المدرسة الفاعلة معا ً لتحسٌن تنفٌذ الدروس  .وكلما أصبحت الدروس أكثر تركٌزاً  ،كلما رأى
المدرسون حاجة أكبر إلٌجاد وحدات مترابطة فً المنهاج تعتمد على بعضها البعض  .وبمجرد أن
ٌقترب الطالب من التعرؾ على المواهب المختلفة لفصولهم ٌ ،تعلم المدرسون أٌضا ً أن ٌتعرفوا
على مهارات أقرانهم  ،وأن ٌطوروا شعوراً حقٌقٌا ً بالزمالة بٌن أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة .
تقٌٌم وتوثٌق تطور المدرسة الفاعلة :
تحتفظ المدرسة الفاعلة برؤٌتها العملٌة واالستراتٌجٌات التً توظفها لجعل هذه الرؤٌة حقٌقة فً
مقدمة عملها الٌومً  .وللوصول إلى هذه النتٌجة تحتفظ المدرسة الفاعلة بحقٌقة تؤرخ فٌها نجاح
رحلتها  .تشمل هذه الحقٌبة معلومات ومالحظات عن الطالب  ،والمدرسٌن ،ومشاركة األهل
والمجتمع  ،والتقدم باتجاه تحقٌق األهداؾ المحددة فً التصور العملً والخطة التكتٌكٌة .
 1ـ تقييم الطالب :
تحتفظ المدارس بمعلومات كثٌرة عن الطالب فً ملفات  .فمثالً تحتفظ معظم المدارس بسجالت
شهرٌة عن كل من  :الحضور للمدرسة  ،التأدٌب المحول إلى مكتب المدٌر  ،المؤتمر التأدٌبً مع
األهل  ،التوقٌؾ  . . .إلخ  .وكذلك تحتفظ المدارس بعالمات موحدة لالمتحانات  .وعموما ً فإن
مصادر المعلومات هذه المح َت َفظ بها تعمل كدلٌل كمً للمدرسة عندما تنضم لشبكة المدارس الفاعلة
 .تتضمن المؤشرات الكمٌة لتقدم الطالب ما ٌلً :
 -1قوابم المالحظات .
 -2بطاقات الحكاٌات .
 -3التقٌٌم الشخصً للطالب .
 -4تقٌٌمات األداء والعرض .
 -5خواطر الطالب .
 -6مالحظات األهل .
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إن قوابم المالحظات وبطاقات الحكاٌات توثق تقدم الطالب  .تساعد مالحظات المدرس خالل العام
الدراسً كالً من الطالب واألهل لرؤٌة النمو والتقدم الفردي  .هذه الوثابق تسٌطر على التقدم
التطوري وتساعد الطالب على فهم ما هو متوقع منهم عندما ٌتفاعلون مع أقرانهم .هذه المالحظات
تعتبر طرٌقة لتوثٌق التؽٌٌرات اإلٌجابٌة فً مهارات الطالب اإلٌجابٌة والفكرٌة  ،وهً كذلك تعطً
صورة عن نمو الطالب فً األربعة عشر سلوكا ً التً حددها كوستا .
وكما سبق أن ذكرنا  ،فإن تطور الطالب فً هذه السلوكٌات الذكٌة هً هدؾ أساسً فً المدرسة
الفاعلة  .تختار المدرسة الفاعلة ثالثة أو أربعة سلوكٌات  ،وتقوم بجهود حثٌثة من أجل توفٌر
الفرص للطالب المتالكها ٌ .شجع المدرسون الطالب على أن ٌعرفوا كٌؾ تظهر هذه السلوكٌات .
ونتٌجة لذلك ٌتعلم الطالب أن ٌتقبلوا بعضهم وٌتمتعوا معا ً  ،وأن ٌعملوا بإٌجابٌة  ،وأن ٌتحملوا
مسؤولٌة تنشٌط بعضهم البعض داخل الفصل وخارجه .
مالحظات المدرسٌن ٌشارك فٌها أٌضا ً المدرسون  ،وهذا ٌمنح الطالب فرصة للتأمل الذاتً .
سٌقول المعلم للطالب مثالً  " :كٌؾ تعتقد أننً قٌَّمتك ؟ "  ،وبالتالً فإن الطالب سٌتأمل تصرفه
وٌقرر مدى مالءمته ٌُ .سأل الطالب أٌضا ً أن ٌقٌِّموا أنفسهم فً صحؾ للتأمل الذاتً مثل  " :الذي
مضى بصورة جٌدة فً مجموعتً هذا الٌوم كان  " ، " . . .مساهمة مجموعتً كانت . " . . .
الهدؾ من التأمل الذاتً هو مساعدة الطالب ألن ٌروا بأنهم ٌتحملون المسؤولٌة عن المجموعة
وعن تعلُّمها .
فً المدرسة الفاعلة تعتبر مستندات الطالب طرٌقة ثمٌنة لتقٌٌم الطالب  .تسمح هذه المستندات
للطالب أن ٌتشاركوا فً تطوٌر المهارة التً ال ٌمكن توضٌحها فً االختبار القٌاسً ٌ .ختار
الطالب والمعلم معا ً إنتاجات مثل  :كتابة نماذج  ،قراءة مقتطفات من شرٌط  ،اندماج المجموعات
وتفاعلها  ،رسومات  ،مسابل رٌاضٌة  ،وكذلك عروض ألحسن عمل لكل طالب  .وبذلك تصبح
المستندات تأرٌخا ً لتطور مهارات كل طالب خالل العام الدراسً  ،كما أنها توفر فرصة أخرى
للطالب للتقٌٌم الذاتً  ،وتجعلهم أكثر ارتباطا ً ِبلُبِّ عملٌة التعلم .
عندما ٌصبح المنهاج حالً للمشكالت وعلى أساس المشروعات ٌ ،مكن تقٌٌم الطالب من خالل
مشروع ما  ،وبعد انتهابه ٌقدمون عرضا ً لما تعلموه .هذا
العرض  .مثالً ٌ ،عمل الطالب فً
ٍ
المشروع ٌستلزم مشاركة ٌدوٌة ونشاطا ً ناضجا ً  ،وعند اكتماله ٌوضح الطالب ما قد تعلموه .
المعرفة الذاتٌة للتعلم أو اإلدراك ٌساعد الطلبة فً زٌادة تقدٌر قوتهم  ،وٌعملون بثقة أكبر  .وبذلك
ٌسود الفصل اتجاهات إٌجابٌة  ،وٌُخلق جو مشجع لنجاح الطالب .
من الممكن أٌضا ً أن ٌظهر نجاح الطالب من خالل مقابالت ومؤتمرات  .هذه النظرٌات التقٌٌمٌة
تشجع الطالب على أن ٌبرزوا القوى التً ٌملكونها من خالل نشاطٍ ما  ،وأن ٌعرفوا وٌحددوا
المناطق التً ٌرؼبون العمل فٌها  ،من أجل أن ٌصبحوا فرقا ً أفضل .
تقٌٌم المدرسٌن :
ربما أن أسهل طرٌقة لتوثٌق نجاح المدرسة فً رحلة المدرسة الفاعلة هو تحدٌد عدد المدرسٌن
الذٌن ٌستخدمون بفاعلٌة االستراتٌجٌات ومعدل الوقت الذي ٌستخدموه  .لٌس من المستؽرب أن
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تسمع مدٌري المدارس الفاعلة ٌقولون  " :فً السنة الماضٌة كان هناك مدرس واحد أو اثنان
ٌستخدمان هذه الطرق  ،والٌوم أرى هذه االستراتٌجٌات تستخدم فً كل فصولنا"
من أجل أن تصبح المدرسة مدرسة فاعلة بجب أن ٌوظؾ المدرسون االستراتٌجٌات  ،والخطوة
التً تلٌها هً توثٌق مدة وكٌفٌة نجاح استعمال هذه االستراتٌجٌات خالل األسبوع المدرسً  :هل
تستخدم لمجرد ملء الفراغ بٌنما ٌنتظر الطالب حافلة المدرسة ؟ أم هل ٌندمج الطالب بفاعلٌة فً
عملٌة التعلٌم بنسبة  %65ـ  %70خالل الٌوم الدراسً ؟ بجانب االستمرارٌة واالندماج الفاعل
للطالب كٌؾ ٌبدو فصل المعلم ؟ هل هناك إثباتات على عمل الطالب فً كل مكان ؟ هل القطع
الفنٌة واألعمال الكتابٌة وحلول المسابل بارزة ؟ هل لوحة البٌانات تؤكد على أهمٌة التفاعل
اإلٌجابً للمجموعة وعلى االستخدام العالً لمهارات التفكٌر؟ هل قابمة المالحظات معروضة حتى
ٌعرؾ الطالب أٌة مهارات تتم مالحظتها ؟ هل فصل المدرس ٌوحً من خالل ما هو معلق على
الجدران أو مدلى من السقؾ ؟ وإذا كان ما هو معلق عبارة عن مواد من الكتب نفسها  ،فهذا دلٌل
على أن محور الدرس هو المعلم ولٌس الطالب .
من أهم الوثابق التً تدل على تعلُّق المدرس برحلة المدرسة الفاعلة هً حقٌبة المدرس .
فالمدرسون الذٌن أصبحوا مرتاحٌن بمشاركة زمالبهم فً االستراتٌجٌات  ،وٌقدسون التبادل
اإلٌجابً فً تدرٌب أقرانهم  ،هم قادرون على توثٌق ناجح لدروس زمالبهم  .هؤالء المدرسون
ٌحتفظون بحقٌبة من االستراتٌجٌات المفٌدة  .وال توثق هذه الحقابب خبرات المدرسٌن فقط  ،بل إنها
توضح مقدار عمل الهٌبة التدرٌسٌة لخلق مدرسة فاعلة  .كما أن توثٌق استخدام الوحدات والدروس
الخالقة فً الحقٌبة ٌزٌد من حس المهنٌة فً المدرسة  ،وٌشجع المدرسٌن للعمل نحو مقاٌٌس جدٌدة
من االمتٌاز .
تقييم التنظيم المدرسي :
الدلٌل المبكر على أن المدرسة ستصبح مدرسة فاعلة هً الخبرة التً ٌوفرها المدرسون للطالب ،
ومتى ٌشجع المدرسون فً عادة إرشاد طالب الصؾ السادس لطالب الصؾ األول  ،أو الصداقة
بالمراسلة بٌن طالب الصؾ الثانً وطالب الصؾ الخامس ؟ وعلى سبٌل المثال فً إحدى المدارس
هناك طالب ٌكتبون مسرحٌات عن ٌوم األرض  ،ثم ٌتم اختٌار اثنتٌن منها لكً ٌتم تمثٌلهما .
طالب المدرسة الثانوٌة ٌقومون بكل األعمال اإلنتاجٌة مثل  :المكان واألضواء والموسٌقى
والمالبس  .طالب المدرسة اإلعدادٌة ٌقومون بالتمثٌل  ،بٌنما ٌقوم طالب المدرسة االبتدابٌة بكل
اإلعالنات عن مفهوم ٌوم األرض والمسرحٌة للمجتمع .
هناك دلٌل مبكر آخر فً رحلة المدرسة الفاعلة هو زٌادة دعم األهل للمدرسة  ،وذلك عن طرٌق
تعٌٌن العمل باللعب للطالب  ،وتشجٌع األهل للقٌام بدور فً أنشطة التعلم الفعال ٌ .بدأ األهل فً
رؤٌة وفهم التؽٌرات فً الفصل  ،وكذلك قابمة المالحظات وبطاقات الحكاٌات ٌ ،شارك فٌها األهل
حتى ٌستطٌعوا هم أٌضا ً مالحظة تطور أطفالهم من خالل السلوكٌات الذكٌة فً البٌت  .كما ٌتم عقد
اجتماع لألهل مع أبنابهم حول العمل الفردي فً حقٌبة مستندات الطالب من أجل إضافة مالحظاتهم
 .وبذلك تتوطد عالقتهم أكثر بتعلٌم أبنابهم عندما ٌزداد ظهورهم فً الفصل .
وبٌنما تسٌر المدرسة لتصبح أكثر فاعلٌة  ،فإن الهٌبة التدرٌسٌة تبذل مجهودات لوصؾ رؤٌة
المدرسة والتؽٌٌرات المستمرة فً المجتمع  ،كما أنهم ٌدعون المجتمع للمشاركة فً الرؤٌة العملٌة ،
وأن ٌكونوا جزءاً من جهود تطور المدرسة .
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