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 تجربة معلمة 

 العالم من فصولنا الدراسية نؤثر في

 لطيفة الكندري. د

  

اهليئة العامة  –كلية الرتبية األساسية   -قسم األصول واإلدارة الرتبوية -اإلصدار األول -"األصول"
 م 4002 -هـ  4141اإلصدار األول  -والتدريبللتعليم التطبيقي 

 المقدمة

أن نصـــلل التعلـــيم م بلـــد مـــن دون اإلتـــادة مـــن اةـــذات العا يـــة ا   ـــ ة وهلـــ ا تـــ ن  بعصـــلا نمـــ
 .من أهم أبواب أصول الرتبية والتعليم تار اقلا ذع ةيو برت لا تاهاذبالا ةت  عمو الرتبية ا قارنة 

اةـذات التعلي يـة كـي  ال نستطيع تغيري العامل وتغيـري أواـاعو ول ـن بالتدكيـد نسـتطيع أن نتبـادل
ملفعــة ألافاللــا وا بلــا بــف وألنفســلا التواقــة إ  ربقيــ  الــ ات  مظــعأجنعــف تصــوللا الدراســية أك ــ  متعــة و 

وقبـــف أن يســـتوعبلا . ورؤيـــة اللفـــع يعـــم ا  يـــع
الطـــــ ب ويفا لـــــا األافـــــال  ـــــب أن نطـــــ ح 

هــف اقــا اســتوعبلا ابيعــة كــف : الســلال التــاي
مـــــف معـــــو  االـــــب وتا لـــــا الطفـــــف الـــــ ي نتعا

ـــا أم ـــف ا اعقـــو م الـــتعلم والتفاعـــف  وهـــف ع تل
 واالستجابة اال ابية؟ 

وياــــــــدق هــــــــ ا ا قــــــــال إ  عــــــــ ض 
منـــــولج  عل ـــــة أم ي يـــــة م ا  الـــــة االبتداعيـــــة 

اصـــلال ا هلـــا علـــا بعـــش ا ـــواعب التســـجيعية مـــع بيـــان ســـ يع  لاهجاـــا وب ا اـــا م ربقيـــ  األهـــداق 

http://www.paaet.edu.kw/old/bec/meg2.htm#_Toc94427618
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2 
 

مت صبــــع ا ــــادة العل يــــة مــــن مواقــــع بــــ  مات ــــة بلســــ  التجــــارب . الرتبيــــةا  جــــوة ملاــــا وع قتاــــا بفلســــفة 
السخصـــية لل عل ـــل وا عل ـــات وهـــي  ـــاه ة إع ميـــة تلفـــع ع ليـــة تبـــادل اةـــذات وربفـــب الطاقـــات كـــي 

إن . تتلـــات  م كســـب تقـــدي  االت ـــع مـــن اـــ ل اإلاســـان م الع ـــف وذبعـــف مـــن ا عل ـــل جنومـــا متدلقـــة
ســتخ ص الــدروس ا ســتفادة ر تطوي هــا إللــ اب ا قــف الرتبــوي مــن أهــم شبــ ات دراســة ربليــف ا علومــات وا

 .التجارب اللاتعة اليت من أجلاا يسعا ا  بون  وتعقد ورش الع ف  وتع ف الدراسات

تبعد جدل دام . ا عل ون هم قلب الع لية التعلي ية والتعل ية". بلاة لقاتة وقيمو  أولوية ا عل ون
ول مدى تدلري ا دارس وا عل ل علا الع لية التعلي ية  مقارنة مع ا تغريات االجت اعية عدة سلوات ا

االقتصادية األا ى   بات من ا تعارق عليو اآلن أن ا دارس وا عل ل تياا  مي لام إاداث تغري كبري 
عاد الدوي ا  -ت انسواز كايلودس ".ه ا األم  أاحا بديايا يعيو ا  يع. علا ربصيف الطالب
 م 4001آلار  –كانون لاين ( 4)  رقم 44االلد  -(اليونس و)للتخطيط الرتبوي 

ـــة ت بويـــة ناجحـــة تصـــلل كل ـــولج  ـــف لـــبعش جوانـــب القـــوة م ذب ب ـــة ل صـــد وربلي تي ـــا يلـــي لاول
 .معاص  لسخصية جعلال من مالتاا ا يقا للسعادة والعطاب واالرتقاب دبستوى التعليم م بلدها

  

 ي البيت األبيضمعلمة ف

 Betsy) [2]الــــدكتورة بتســــي روجــــ 
Rogers ) اصــلال لات ذب بــة ت يــدة إل أ ــا

أتضـــــــف معل ـــــــة م أم ي ـــــــا لعـــــــام علـــــــا لقـــــــب 
 National 2003)م  4002

Teacher of the Year ) ولقـد ك ماـا
األم ي ــي جــورج بــوش بلفســو م البيــال الــ عي  

األبـــيش م ا ديقـــة الســـ قية واســـت ع إ  كل ـــة 
ألقتاــــا م ااتفــــال اــــاص ملــــ   الســــيدة ا  بيــــة 

 .سلة م اقف التدري  44لات اذة تقارب 

بتســـي معل ـــة ابتـــداعي تـــدرس أافـــال الســـلة األو  وال انيـــة م واليـــة ألبامـــا إل سبـــارس التـــدري  م . د
وتور اصوهلا علـا لقـب وجـاعبة           (. Leeds Elementary School)امساا ليدز مدرسة 

http://www.paaet.edu.kw/old/bec/meg2.htm#_ftn2
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أتضــف معل ــة جــ ت العديــد مــن ا قــاب ت الصــحفية وا ــاورات الف  يــة مــع بتســي روجــ  ك عل ــة مت يــبة 
علقــال بتســيي عــا بــاب الفصــف الــ ي تتــدرس تيــو . وللــال الكتســاق ســ  جناااــا وسب لاــا مــن مالتاــا

 .إنال تداف عامل الطفف"تبدأ ن السع  بعش أبيات م

 

  اإلستراتيجيات

وتي ــا يلــي بعــش اســرتاتيجيات الــدكتورة بتســي م الرتبيــة والتعلــيم مــع األافــال ع ومــا ومــع ا تع ــ ين 
 :دراسيا علا وجو اةصوص

   احبث عن ا يقة جديدة      ·

  ج ب ملاجا جديدا       ·

 راجع ا يقتال القدمية       ·

 راجع ا يقتال م تقييم ا بال       ·

 ال تتوقف أبدا من م اجعة اطواتال       ·

 work cooperatively with)اغتـلم تـ ص الع ـف التعـاوين مـع الـبم ب وأوليـاب األمـور   ·
colleagues and parents)  

 ــب أن نتقبــف الطفــف بدك لــو ب ــف  إنلــا  ·
ســــ ور وا عل ــــة القــــدي ة هــــي الــــيت تعــــذ 
للطفـــــــف عـــــــن ت ااـــــــا علـــــــدما يتحســـــــن 

  مستوا  م أي جانب من ا وانب 

اجعــف الفصـــف م انــا آملـــا وبيئــة ل يـــة       ·
 ت اب باإلبداع علا أساس ا  ح 

 يع تاا كوين تخورة دبالتال ك عل ة أل ا تلل  م الطفف بوساعف ال        ·
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ودوري  ( All children learn differently)كــف الطــ ب يتعل ــون بط اعــ   تلفــة    ·
 .ك عل ة هو البحث عن الط ق ا  ع ة لتعلم كف افف

 bloom at different)تتفـــتل م تـــرتات  تلفـــة ( rosebuds)الطفـــف زهـــ ة ناميـــة   ·
times )اهتا وبداياهتا م التفتل والل و ال تقف روعة عن  اي  

 و يفة ا عل ة هو البحث عن ملاج صحيل ومادة تعلي ية م ع ة يتجاوب معاا الطفف       ·

 ت ص التعلم غري لدودة       ·

 (.lifelong learner)ا علم متعلم داعم التعلم       ·

 

 فلسفة تنمية المعلم والمتعلم

األحبـاث اةاصـة م ميـدان زبصصـاا تقوم بتسي بتل يـة نفسـاا عل يـا باسـت  ار مـن اـ ل قـ ابة 
ــــة داع ــــة ( teaching skills)اــــ  تطــــور مااراهتــــا التعلي يــــة   lifelong)تالرتبيــــة ع لي

learning ) ـــــة مســـــت  ة وال تلتاـــــي ـــــدريب ا عل ـــــل مـــــن اـــــ ل وربـــــات الع ـــــف وغريهـــــا ع لي وت
(teacher training is never-ending )و  وأافاللـا يسـتحقون ا علـم الـ ي يصـقف نفسـ

ولقـــد قامـــال بتســـي ببيـــارات إ  بعـــش ا ـــدارس ا  ســـي ية حب ـــا عـــن . و ـــدد ت ـــ    و ـــود مااراتـــو
إن . ذبــارب جديــدة  واســتفادت مــن ا يــاة ال يفيــة مــن اوهلــا واســت   ت مــا تياــا مــن اــذات ك ــرية

ومــن ا اــم ( collaborative enterprise)ا ـدارس ا يــدة هـي الــيت ت عــا ا سـاريع التعاونيــة 
لل علـــم أن ال يستســــلم ويــــ كن إ  الســــ وى والتــــ م  مــــن اـــي  األواــــاع بــــف عليــــو أن يبحــــث عــــن 

 .البداعف ويع ف باجتااد وه ا هو هدق ا علم

وممــا جــاب م ورقــة التوصــيات الــيت ت ســف عــن أســباب جنــاح بتســي وجــدارهتا م الع ــف ا درســي 
ة   وهـــي مبدعـــة ولات تف ـــري ناقـــد أ ـــا سبـــارس التعلـــيم ال ك الـــة ول ـــن ك جـــال مـــن  ـــاالت ا تعـــ

(creative and critical thinker ) وتضــع لل تع ــ ين مــن الطــ ب اططــا تعيــلام علــا
اللجــاح  وتــدر  أن األافــال يتعل ــون ك ــريا مــن األمــور البســيطة م نظــ  ال بــار ول لاــا لات مغــبى 

 .ت م ا درسةعلد الصغار  ك ا رب ص بيتسي داع ا علا نقف ذبارملا لل عل ل وا عل ا
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ـــدل ت بيتســـي بفلســـفة جـــون ديـــوي ااصـــة علـــدما اـــدد رؤيتـــو للتعلـــيم كلســـاط ع لـــي موجـــو  ت
ـــدل ت بــــ الـــ ي قـــدم للرتبـــويل م ( Ron Edmonds" )رن إدمـــونب"خبطـــوات مدروســـة ك ـــا ت

 All)الســــبعيلات مــــن القـــــ ن ا ااــــي ت ــــ ة تـــــل  علــــا أن كـــــف الطــــ ب م إم ــــا م الـــــتعلم 
children can learn )ال  ــري يــلمن أن ا ــال والت لولوجيــا أســاس  ضــة . وأن ا علــم قاعــد

ا ــدارس ول ــن بيتســي تــ ى أن هلــا  ااجــة لل ــال وللت لولوجيــا ول ــن األهــم القــادة الــ ين يوجاــون 
 .الطاقات ويو فون اإلم انات

ا رغـــم مســـاركة بتســـي م الـــدورات ا ســـت  ة وا ـــلسب ات التخصصـــية الـــيت تعقـــد لل عل ـــل إال أ ـــ
سـلة ر اصـلال علـا الـدكتورا  م  41عادت للجامعة السـت  ال دراسـتاا بعـد غيـاب علاـا اسـت   

ولقـــد (. Educational Leadership)م وكـــان زبصصـــاا م القيـــادة الرتبويـــة  4004عـــام 
تع اال بتسي  صاعب اياتية كبرية ايث تقدت زوجاا ول ن ا ـن مل تـلل  م اياهتـا ك عل ـة بـف 

ب إص ارا علا العطاب تقامال بتطـوي  قـدراهتا  وإلـ اب  ت عاـا  وربقيـ  نفسـاا  تصـارت زادهتا ا صاع
لقــد اققـــال هــ   ا عل ـــة نفســـاا . م ــاال لل ـــ أة ا  اتحــة تفخـــ  ملــا أســـ هتا ووالاــا علـــا اــد ســـواب

ونســ ت عل اــا   واإلنســان مغــ م بتحقيــ  نفســو تال اــا عــن الــ ات لــ ة ال توصــف ال ســي ا علــدما 
 .ع يضة تلفع اللاس ع ليا وتبيد من رصيد الوان معلوياتلتج لقاتة 

علـــا جعـــف تصـــلاا رواـــة مـــن ريـــاض األمـــن وبيئـــة جالبـــة للـــتعلم " بتســـي"ع لـــال هـــ   ا عل ـــة 
  يــع ا ملــا واالباهتــا تلالــال بــا ة واســعة وت كــال آلارهــا اال ابيــة علــا ت ــ  وســلو  جيــف كامــف  

هي جالسة م تصف صـغري ول لـو ميتـد رـ ور  للجيـال ودولة بدس ها  ودالال بوابة التاريخ الواسع و 
 .القادمة تا درسة القة وصف بل ا واات ا اا  واجنازات ا ستقبف

إن رؤى بتســـي روجـــ  م تلســـفة تعلـــيم الطفـــف نابعـــة مـــن اـــذات اويلـــة  ودراســـات زبصصـــية  
ب ااقــــاهتم وذبـــارب ناجحـــة تســـتح  أن يطلـــع علياـــا ا  بــــون كـــي يطبقـــوا ا لاســـب ويطوروهـــا اســـ

مــن تصــوللا الدراســية نســتطيع أن نفــتل نواتــ  اإلصــ ح التعلي ــي وملاــا أيضــا  .وإم انــاهتم و ــ وتام
 .حنق  ك عل ات لواتلا

  

 


