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دعم اىتميش في تعييم اىيغت
٠ؼذ اٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ (َ أ ي ػ) و١بٔب وج١شا ِٓ ارفبل١خ ػمذ٘ب اإلرؾبد األٚسٚثٝ
ثؾنٛس  34دٌٚخ أٚسٚث١خ" ."1رشرىض أٔؾطخ اٌّشوض ػٍ ٝدػُ اٌؼاللبد ث ٓ١ع١بعبد رذس٠ظ
اٌٍغخ ٚاٌّّبسعبد اٌفقٍ١خ ٌٍزؼٍُ .فف ٝػقش عش٠غ اٌزغ١ش ٚاٌزؾشن ٠مذَ اٌّشوض ارغب٘بد ِغشدح
ؽٛي اٌمنب٠ب ٚاٌزؾذ٠بد اٌز ٝرٛاعٗ اٌذٚي األٚسٚث١خ ِزؼذدح اٌضمبفبد.
٠غؼ ٝاٌّشوض ئٌ ٝئؽذاس فشق ئ٠غبث ٝفِٕٙ ٝخ رؼٍ ُ١اٌٍغبد ِٓ خالي ِب :ٍٝ٠
 رذػ ُ١اإلرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ رؾغ ٓ١عٛدح رذس٠ظ ٚرؼٍُ اٌٍغبد رذػ ُ١رطج١ك ع١بعبد رؼٍ ُ١اٌٍغبد رذػ ُ١اٌؾٛاس ث ٓ١خجشاء رؼٍ ُ١اٌٍغبد ٚفٕبع اٌمشاس.رؼذ أؾطخ اٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ رطج١ك

ٌمطبع ع١بعبد رؼٍ ُ١اٌٍغخ ثبإلرؾبد

األٚسٚثٚ ،ٝوزٌه اٌّغإٌ ٓ١ػٓ ٚمغ اٌغ١بعبد ٚأدٚاد اٌزؼٍُ فِ ٝغبي رؼٍ ُ١اٌٍغخ ٚوزٌه
عىشربس٠خ اٌ١ٙئخ األٚسٚث١خ ٌٍغبد اإللٍ١ّ١خ أ ٚاأللٍ١بد.
***
رؼذ ٘زٖ اإلفذاساد األخ١شح ٘ ٝعضء ِٓ ثشٔبِظ اٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ -2002
 2011ثؼٕٛاْ "دػُ اعبرزح اٌٍغبد – رٛافً -أصش -عٛدح٘ .زا اٌجشٔبِظ ٠ؼذ ٔزبط ٌٍؼذ٠ذ ِٓ
اٌّّبسعبد اٌمبفشح ف ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغ١بعبد ثمطبع اٌزؼٍٚ ،ُ١رٌه ٌض٠بدح اٌّغإٌ١بد ػٍِ ٝغزٜٛ
ِ١ٕٙخ اٌّؼٌٍّ .ٓ١مذ أفجؼ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رغِٕٙ ُٙخ اٌزؼٍ ُ١ف ٝػٍّ١بد ئفالػ اٌزؼٍٚ ُ١وزٌه
ِٛاعٙخ لطبع وج١ش ِٓ اٌزؾذ٠بد راد اٌقٍخ ث ٓ١أخش٠بد ،ل١بعب ثبٌزؼٍ ُ١اٌّٛاص ٜاٌّشرجو،
ٚاٌزم ُ١١اٌّجٕ ٝػٍ ٝإٌزبئظٚ ،ص٠بدح اٌزؼٍُ اٌزار ٝثّإعغبد اٌزؼٍٚ ُ١أ٠نب ص٠بدح اٌزٕبغُ ثٓ١
األلٍ١بد ٚاٌضمبفبد اٌّخزٍفخ ث ٓ١اٌطالة٘ .زا اإلفذاس ٛ٠مؼ اٌزفبٔٚ ٝاٌّؾبسوخ اٌفؼبٌخ ٌىً ِٓ
ؽبسن ف ٝػذد ِٓ ِ 24ؾشٚع دٚ ،ٌٝٚثخبفخ اٌفشق اٌز ٝلبِذ ثبٌزٕغ١ك ث ٓ١رٍه اٌّؾشٚػبد.
ّ٠ىٓ رؾّ ً١عّ١غ ئفذاساد ِٛٚاد اٌّشوض ِٓ اٌّٛلغ اٌزبٌِ ٝغبٔب:
.http://www.ecml.at/publications
2

: ٝ٘ 34 ٝثٚسٚي اإلرؾبد األٚد
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Nor way, Poland,
Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, “the
former Yugoslav Republic of Macedonia”, United Kingdom
)2011 ٛ١ٔٛ٠ 30 ٝ( ؽز

المنظور األوروبى الستخدام ملف اإلنجاز فى إعداد معلم اللغة

تألٌـــف
دٌفٌد تٌوبى وان برٌت فٌنر وبارى جونز
ترجمـــــــة

 حجاج محمد حجاج/الدكتور
المركز األوروبى للغات الحدٌثة
دار نشر المجلس األوروبى
3

النسخة باللغة األلمانٌة
Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung in der Praxis

ISBN: 978-92-871-7163-4

جمٌع األراء الواردة بهذا المؤلف هى مسؤولٌة المؤلفٌن وحدهم وال تعكس بالضرورة
السٌاسة الرسمٌة لإلتحاد األوروبى

All rights reserved. No part of this publication may be translated, reproduced or transmitted in any form or
by any means, electronic (CD-Rom, Internet, etc.) or mechanical, including photocopying, recording or any
information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the Public Information
Division, Directorate of Communication (F-67075 Strasbourg Cedex or publishing@coe.int).

 جورج غروس: تصمٌم الغالف
 شتٌنر مٌدٌابرودكشن:اإلخراج الفنى

 روبرت بالكوول:محرر النسخة
http://book.coe.int
Council of Europe Publishing
F-67075 Strasbourg Cedex

European Centre for Modern Languages
Council of Europe Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz www.ecml.at

ISBN: 978-92-871-7162-7

© Council of Europe, 2011

4

المحتـــــوٌــات
7

المقدمـــــــة

9

نبذة عن ملف اإلنجاز األوروبى

12

قضاٌا فى استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات
دٌفٌد نٌوبى

21

تحدٌات عند تضمٌن ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المع ّلمٌن للغات فى برامج إعداد
المعلمٌن قبل الخدمة  -ناتالٌا أورلوفا

33

تطبٌق ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المع ّلمٌن للغات فى المراحل األولى من برامج
إعداد معلمى اللغة اإلنجلٌزٌة  -باربرا مٌلماور الرشر

41

ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات كأداة للتأمل فى ثالث سٌاقات مختلفة
من إعداد معلم اللغة  -ان برٌت فٌنر

51

استخدام البٌان الشخصى  -كارٌنا مٌكنٌن

64

ماهٌة وأسباب المستندات الموجودة فى ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن
للغات  -سٌسٌلٌا نٌهلٌن

74

ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات فى اٌسلندا  :تدرٌب المشرفٌن  -هافدٌز
انجفارسودٌتٌر

33

دور ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات فى إعداد وتقٌٌم برامج إعداد
المعلمٌن فى كرواتٌا  -فٌسنا باجارٌتش

97

استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات فى برامج إعداد معلمٌن
مشتركة  -بارى جونز

111

المراجع

116

حول المؤلفون

119

استراتٌجٌات لتقدٌم ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات

5

6

مقدمـــــــت:

٘زا اٌّغزٕذ ِ٘ ٛؾقٍخ ِؾشٚع اعزغشق  4عٕٛاد ثؼٕٛاْ "رغش٠ت ٚرطج١ك ٍِف اإلٔغبص
األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غذ" ِٕز ٚ 2002ؽز .2011 ٝلبَ ثبٌزٕغ١ك ٌٍّؾشٚع د٠ف١ذ ٔٛ١ثٝ
(إٌّغب) ،اْ ثش٠ذ فٕ١ش (إٌش٠ٚظ) ،ثبس ٜعٔٛض (اٌٍّّىخ اٌّزؾذح) ٚعٍ١ف١ب ثٍ١ىٛفب (ثٍغبس٠ب).
ٚثؼذ ٔؾش اٌٍّف ف 2002 ٝأػشة اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزشث ٓ١٠ٛػٓ ؽبعز ُٙئٌِٛ ٝاد داػّخ ؽٛي
اعزخذاَ اٌٍّف ؽ١ش أٗ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ سدٚد األفؼبي اٌّٛعجخ ثؾىً ػبَ ؽ ٌٗٛئال أٔٗ ٌُ رٛعذ
دالئً ٚامؾخ ؽٛي و١ف١خ اعزخذاِٗ ِٓٚ .خالي إٌمبؽبد ِغ اٌزشث ٓ١٠ٛفِ ٝؼب٘ذ اػذاد اٌّؼٍّٓ١
ٚعذ اْ اٌٍّف وبْ ف ٝاٌٛالغ ِغزخذِب ثطشق ؽزٚ ،ٝأٔٗ ٌ ٛأْ ٕ٘بن أِ ٜؾبٌٚخ إل٠غبد دًٌ١
ؽٛي اعزخذاِٗ فغ١ى ْٛؽ١ئب ٚفف١ب ٠ ٌٓٚزٛافك ِغ أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ اٌفشد٠خ ٚصمبفخ رذس٠ظ
اٌّؼٍُ اٌّخزٍفخ.
ٌزا فمذ ؽؼشٔب ١ٌٚ -ظ ِٓ ِغشد ػشك رؼٍّ١بد ِب -أٔٗ ع١ى ِٓ ْٛاألفنً أْ ٔمذَ ٔٛػِٓ ٓ١
اٌّٛاد اٌذاػّخ( :أ) ِغّٛػٗ ِٓ اإلسؽبداد اٌؼبِخ ػٍ١٘ ٝئخ ٍِف ِؼٍِٛبد( .ة) رمذ ُ٠وزبة
٠ؾزشن ف ٗ١اٌؼذ٠ذ ِٓ ِؼذ ٜاٌّؼٍّ ٓ١ثبٌؼذ٠ذ ِٓ االػنبء ثبٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ
ؽ١ش ٠ؼشم ْٛدساعبد ؽبٌخّٔ ،بط ألفنً اٌزطج١مبد ٔٚزبئظ ثؾٛس ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١اٌطالة
اٌّؼٍّ ٓ١اٌز ٝرؼشك ٌّٕبرط ؽ١خ ؽٛي أفنً اٌطشق إلعزخذاِبد اٌٍّف ٚوزٌه اٌزؼشك ألُ٘
اٌمنب٠ب راد اٌغشرجبه ثٙزا اٌزطج١ك ِ .ضً ٘زٖ اٌخجشاد عزغبػذ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعبرزح ػٍ ٝرقُّ١
ّٔبرط ع١ذح ٌٍٍّف.
رُ ٔؾش ٍِف اٌّؼبِٚبد ف 2010 ٝػٓ هش٠ك اٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ ِ ٛ٘ٚزبػ ثؼذح
ٌغبد وبإلٔغٍ١ض٠خ  ،اٌفشٔغ١خ ٚاألٌّبٔ١خ ٠ .ؾز ٜٛػٍ ٝػشك ثغ١و ٌٍّؾزِٚ ٜٛغبالد اٌٍّف،
ٍِٚف ئ سؽبداد ٌّؼذ ٜاٌّؼٍّٚ ٓ١اٌزشث ٓ١٠ٛوّب ٠مذَ ِمب١٠ظ اعزشار١غ١خ ٌزمذ ُ٠حرطج١ك اٌٍّف فٝ
ثشاِظ اػذاد اٌّؼٍّ ٓ١ثشعغخ أ ٚدٌٚخ ِب .وزٌه ٚس٠مخ ِؼٍِٛبد لذ رغزخذَ ف ٝاٌؼشٚك
اٌزٛم١ؾ١خ ٚاٌّؼبسكٍِ ،ف ثؼٕٛاْ "و١ف رغزخذَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٍّٓ١
ٌٍغبد" ٚاٌزٍ٠ ٜخـ اٌّضا٠ب اٌشئ١غ١خ العزخذاَ اٌٍّف ٠ٚؾز ٜٛػٍِ ٝمزطفبد ٌٍطالة اٌّؼٍّٓ١
اٌّغزخذِ ٌٗ ٓ١أصٕبء ئػذادُ٘ ٌّٕٙخ اٌزذس٠ظٚ .أِب ػٓ ِم١بط اٌذػُ اٌضبٔ ٝف٘ ٛٙزا اٌىزبة ٚاٌزٜ
٠ؾز ٜٛػٍ ٝاعٙبِبد ِٓ ِؼذِ ٜؼٍّ ٓ١ف ٝصّبٔ ٝدٚي أػنبء ثبٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ
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ؽ١ش ٠ؼشمٌ ْٛخجشارٕ٠ٚ ُٙبلؾٓ لنب٠ب ِشرجطخ ثبعزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة
اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.
وّب أْ ٕ٘بن هش٠مخ أخشٌّ ٜغبػذح االعبرزح اٌزٛ٠ ٓ٠د ْٚاعزخذاَ اٌٍّف  ٝ٘ٚاألٔؾطخ
اٌّٛعٛدح ثٌٗ .مذ لبَ اٌّشوض األٚسٚث ٝثزّ ً٠ٛاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼشٚك اٌزٛم١ؾ١خ ؽٛي اعزخذاَ
اٌٍّف ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي األٚسٚث١خ ٚاػنبء اٌّؾشٚع أٔفغ ُٙؽ١ش لبِٛا ثزمذ ُ٠ػشٚك فٝ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾبفً اإللٍ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ف ٝأٚسٚثب ٚخبسعٙبّ٠ .ىٓ أْ ٔجشس ٘زا اإلٔزؾبس ئٌ ٝئٌ ٝأْ
اٌٍّف وبْ أ٠ ٚظً ِزشعّب ئٌٌ 14 ٝغخ ٚفٚ ٝلذ ٘زٖ اٌىزبثخ ّ٠ىٓ رؾّ ً١اٌٍّف ِٓ ِٛلغ
اٌّشوض األٚسٚث ٝثبٌٍغبد اٌزبٌ١خ :اٌىشٚار١خ ،اإلٔغٍ١ض٠خ  ،اٌفشٔغ١خ  ،األٌّبٔ١خ  ،أٌٛ١بٔ١خ،
اٌّغش٠خ  ،اال٠طبٌ١خ ،اٌٍزٛأ١خ ،اٌجٌٕٛذ٠خ ٚاالعجبٔ١خ ٕ٘ٚبن ٔغخخ سٚع١خ ل١ذ اإلػذاد ٚعذ٠ش ثبٌزوش
اْ اٌ١بثبٔ٠ ْٛ١م ِْٛٛاألْ ثزغش٠ت ٔغخز ِٓ ٓ١اٌٛص١مخ ػٍِ ٝغزِ ٜٛب لجً اٌخذِخ ٚأصٕبء اٌخذِخ
ف ٝثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍّ.ٓ١
 ِٓٚخالي ٘زا اٌّغزٕذ ع١زُ اإلؽبسح ٌأللغبَ اٌّخزٍفخ ٚاٌٛاففبد اٌّٛعٛدح ثبٌٍّف‘ ٌزا فّٓ
اٌٛاعت أْ ٠زؼشف اٌمبسٜء ثٕفغٗ ػٍِ ٝغز٠ٛبد اٌٍّف لذس اإلِىبْ ٚوزٌه اٌؾقٛي ػٍٔ ٝغخخ
ِٓ اٌٍّف ثؼذ ٘زٖ اإلعٙبِبد.
ّ٠ٚىٓ

رؾًّ١

اٌٍّف

ِٓ

اٌّشوض

ِٛلغ

األٚسٚثٝ

ٌٍغبد

اٌؾذ٠ضخ

. www.ecml.at/resources/epostl2رؼشك اٌقفؾخ اٌزبٌ١خ ٚففب ِخزقشا أللغبَ اٌٍّف.
اٌّؾشسْٚ

د٠ف١ذ ٔٛ١ثٝ

اْ ثش٠ذ فٕ١ش

ثبس ٜعٔٛض

اىمشارمون في اىمشزوع اىثاوي ىميف اإلوجاس األوروبي ىيطالب اىمعيميه ىيغاث
لبَ ثبٌزٕغ١ك ٌٍ ّؾشٚع :د٠ف١ذ ٔٛ١ث( ٝإٌّغب) ،اْ ثش٠ذ فٕ١ش (إٌش٠ٚظ) ،ثبس ٜعٔٛض (اٌٍّّىخ اٌّزؾذح) ،عٍ١ف١ب
ف١ٍ١ىٛفب (ثٍغبس٠ب)
٘زا اإلفذاس ٚاإلفذاساد اٌّشرجطخ ثٍّف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد لبَ ثزٕظِ ّٗ١غّٛػخ ُ٘:
Barbara Mehlmauer-Larcher (Austria), Natalia Orlova (Czech Republic), Kaarina
Mäkinen (Finland), Françoise Wolf-Mandroux (France), Hafdís Ingvarsdóttir
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(Iceland), Evija Latkovska (Latvia), Magdalena Urbaniak (Poland), José
Rodríguez-Maimón (Spain) and Cecilia Nihlén (Sweden).

:مما شارك فيه أيضا مو مه
Vesna Bagaric (Croatia), Maria Iacovidou (Cyprus), Nida Kozemiakaite
(Lithuania), Julie Rochat (Switzerland), Michaela Rückl (Austria) and Vilma
Tafani (Albania).

وبذة حوه ميف اإلوجاس األوروبي ىيطالب اىمعيّميه ىيغاث
. أداة ىيتأمو في ميفيت إعداد معيم اىيغت:ميف اإلوجاس األوروبي ىيطالب اىمعيّمبه ىيغاث
اىمؤىفون

David Newby (Austria), Rebecca Allan (UK), Anne-Brit Fenner (Norway), Barry Jones (UK),
Hanna Komorowska (Poland), Kristine Soghikyan (Armenia)
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ئْ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٍّجٓ ٌٍغبد ٍِ٘ ٛف رؼٍ٠ ّٝ١غ ُٙف ٝئػذاد اٌطالة
اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد اٌؾذ٠ضخ ٌّٕٙز ُٙاٌّغزمجٍ١خ ِٓ خالي رمذ ُ٠ئهبس ٌٍزأًِ ف ٝو١ف١خ ئػذادُ٘
وّؼٍّ٠ .ٓ١جٕ٘ ٝزا اٌٍّف ػٍ ٝأساء ِٓ اإلهبس األٚسٚث ٝاٌّشعؼٌٍ ٝغبد ٍِٚف اإلٔغبص
األٚسٚثٌٍ ٝغبد ٚأ٠نب اإلهبس األٚسٚث ٝإلػذاد ِؼٍُ اٌٍغخ.
ِؾزٚ ٜٛأ٘ذاف ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.
فُّ ٘زا اٌٍّف ٌّغبػذح اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرأًِ ٚرمِ ُ١١ؼشفزِٙٚ ُٙبسارٚ ُٙارغبُ٘ٙ
إٌبِ١خ ثطش٠مخ ِٕظّخ ِٚزىبٍِخ٠ٚ ،ؾز ٜٛاٌٍّف ػٍ ٝاٌزبٌ:ٝ
 ث١بٔب رار١ب ٠ؼشك ف ٗ١اٌطبٌت اٌّؼٍُ رأِال ؽٛي أعئٍخ ػبِخ رشرجو ثبٌزذس٠ظ. لغّب ٌٍزم ُ١١اٌزار٠ ٝؾز ٜٛػٍ 195 ٝوفب٠خ رذس٠غ١خ فٚ ٝاففبد اداء ثق١غخ "ّ٠ىٕٕ ٝأْ"ٚاٌز ٝرز١ؼ اٌزأًِ ٚاٌزم ُ١١اٌزار ٝفِ ٝشاؽً ِخزٍفخ ِٓ ئػذاد اٌّؼٍُ.
 ٍِفب ٠ؾغغ اٌطبٌت ػٍ ٝأْ ٠مذَ دالئً ػٍِ ٝذ ٜرمذِٗ ٚأْ ٠غزؼشك ِٓ خالٌٗ أِضٍخ ِٓاألػّبي راد اٌقٍخ ثبٌزذس٠ظ.
 لبئّخ ثأُ٘ اٌّقطٍؾبد اٌٛاسدح ثٍّف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد. دٌ١ال ٌٍّغزخذَ ٠مذَ ِؼٍِٛبد ِفقٍخ ؽٛي ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.أهداف ميف اإلوجاس األوروبي ىيطالب اىمعيميه ىيغاث.
 اعزؼشاك ٚرٛم١ؼ اٌىفب٠بد اٌزذس٠غ١خ. ر١غ١ش اٌؾٛاس ث ٓ١اٌطالة ٚث ٓ١اٌّؼٍّٚ ٓ١اعبرزرِٚ ُٙؾشف.ُٙ١ ر١غ١ش اٌزم ُ١١اٌزارٌ ٝىفب٠بد اٌطالة. -تقدٌم أداة ٌمكن من خاللها استعراض مدى التقدم.
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عالوة على ذلك ،فالواصفات الواضحة فى الملف تٌسر مناقشة األهداف ،المقرر ،المحتوى
والمناهج بٌن األساتذة فى مجاالت مختلقة بالدولةٌ .ستخدم الملف فى الكثٌر من الدول أٌضا.

كٌف ٌمكن الحصول على ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن؟
ٌمكن الحصول على الملف بلغات عدة من الموقع التاالى:
http://epostl2.ecml.at
وكذلك الحصول على معلومات أخرى من المركز األوروبى للغات الحدٌثة أو من منسق
مشروع الملف من خالل اإلتصال ب :
david.newby@uni-graz.at
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قضاٌا حول استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات
دٌفٌد نٌوبى
جامعة كارل فرانسنز – جراتس النمسا

 .1أهــــداف هذا الفصـــل
فى فصول هذا المإلف سٌناقش معدو المعلمٌن من ثمانى دول مختلفة قضاٌا مختلفة حول
استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات من خالل ،وذلك من خالل خبراتهم
النابعة من تطبٌقه فى سٌاقات مرتبطة بهم ومن خالل بحوثهم المجراة بٌن مستخدمى ملف
اإلنجاز األوروبى للطالب المعلّمٌن للغات .ستلقى هذه الفصول الضوء حول جوانب محددة
عدٌدة ذات صلة باعداد المعلم وباستخدام الملف .وٌهدف هذا الفصل التمهٌدى إلى التمهٌد
للمناقشات التالٌة من خالل عرض بعض القضاٌا التى ستتم مناقشتها.
 .2سٌاق االستخدام.
تم تطبٌق ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن للغات فى ثالث سٌاقات مختلفة .برامج
اعداد المعلمٌن – برامج اعداد المعلمٌن قبل الخدمة بالجامعات او معاهد اعداد المعلمٌن  ،أثناء
المحاضرات او الندوات او األدلة عن طرٌق أساتذة الجامعة او المحاضرٌن أو المشرفٌن.
التربٌة العملٌة وهى فى معظم الدول عبارة عن فترة أو فترات مختلفة ٌقضٌها الطالب بالمدرسة
حٌث ٌشاهدون الدروس وٌعلموا بؤنفسهم وٌشرف علٌها عادة معلمٌن من المدارس ٌطلق علٌهم
"مشرفو التربٌة العملٌة" .وفى بعض البلدان ٌقوم اساتذة الجامعة بدور مشترك كمحاضرٌن
بالجامعة وكمشرفٌن بالمدارس ولكن فى معظم الدول هناك فصل بٌن الدورٌن.
برامج تدرٌب أثناء الخدمة للمعلمٌن المإهلٌن ،وعلى الرغم من انهم لٌسو هدف الملف االولإال أنه أحٌانا ٌستخدم فى هذا السٌاق.
وفى هذا الفصل سٌتم اإلشارة إلى اى من الثالث سٌاقات عند التعرض للقضاٌا الخاصة بتطبٌق
الملف وسٌكون هناك وصفا دقٌقا فى الفصول التى تتناول أى منها بالتفصٌل.
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.3إدراج الملف بالمؤسسات
رؾ١ش خجشح اٌّشث ِّٓ ٓ١اعزخذِٛا اٌٍّف أٔٗ اوضش فؼبٌ١خ ػٕذِب ٠زُ اعزخذاِٗ ِٕطم١ب ػٓ
هش٠ك ػذد ِٓ ٠ؾزشن ف ٝػٍّ١خ اٌزذس٠ت -اعبرزح اٌغبِؼٗ اٌّغشف ْٛثبٌّذاسطٚ -ػٕذِب
رزجغ اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١أصٕبء ػٍّ١خ ئػذادُ٘ ٌزا وبْ ِٓ اٌنشٚس ٜثٕبء اعزشار١غ١خ
ٌزنّ ٕٗ١ف ٝاٌّإعغبد .رجٕ٘ ٝزٖ االعزشار١غ١خ ػٍ ٝعٛأت اعشائ١خ ِٓ ٔبؽ١خ – أِٓ ٜ
خالي اٌزأوذ ِٓ اعزخذاِٗ ِٓ لجً اٌغّ١غ ثّب ف ُٙ١اٌؾشف ْٛثبٌّذاسطٚ -وزٌه
اعزشار١غ١خ ٌزؾغ١غ وً اٌّشث ٓ١العزخذاَ اٌٍّف وّب ِ٘ ٛزوٛس ف" ٝاعزشار١غ١بد
ٌزنّ ٓ١اٌٍّف ف ٝاػذاد اٌّؼٍُ" ٚاٌزّ٠ ٝىٓ اٌؾقٛي ػٍٙ١ب ِٓ ؽم١جخ ِؼٍِٛبد اٌٍّف
ٚاٌز ٝرؼبد هجبػزٙب ثٕٙب٠خ اٌٍّف.
أِب ػٓ اٌغبٔت اٌضبٔ ٝف١ؾًّ اٌّؾزٚ ٜٛعذ ٜٚاعزخذاِٗ ف ٝثشٔبِظ اػذاد اٌّؼٍُ .ئْ
اٌٍّف ٌ١ظ ٚص١مخ ػالع١خ ٠ٚمقذ ثٗ اٌّشٚ ٗٔٚأْ ٠غزخذَ ف ٝػذح ع١بلبد ِخزٍفخ ٕ٘ٚب
٠ضٛس اٌغإاي ؽٛي ؽم١مخرطج١مٗ ف ٝثشٔبِظ ئػذاد لبئُ ثبٌفؼً ٚأْ ٠غزخذَ ِٕطم١ب ٚثؾىً
ِزغبٔظ فِ ٝمشساد ِؾذدحٚ .ف ٝاٌفقً اٌضبٔ ،ٝرقف "ٔبرٍ١ب أٚسٌٛٚفب" ّٔٛرط عذاعٝ
العزخذاَ اٌٍّف ف ٝعبِؼخ (ٛ٠سو )ٓ١ثبٌزؾ١ه ٚأٔٗ ٌ١ظ ثبٌنشٚسح اٌزغ١١ش اٌغ٘ٛشٜ
ٌّمشس لبئُ ثبٌفؼً ٌزطج١مٗ ثبٌٍّف ثً ئٔٗ ٠ىًّ اٌجشٔبِظ اٌمبئُٚ .رمٛي "أْ ثش٠ذ فٕ١ش"
ف ٝثشٔبِغٙب االعزطالػ ٝالعزخذاَ اٌٍّف ٚاٌز ٜرم ّٗ١اٌغبِؼٗ ٚاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ وّب
رمٛي "ٍِّٙ١بٚس السػ" أٔٗ ٠ذػُ ّٔبرط اٌزأًِ ف ٝئػذاد اٌّؼٍُٚ .رٕقؼ "ع١غ١ٍ١ب ٔ"ٍٓ١
ثبٔٗ "٠غت أْ رجذأ فغ١ش ٚرفىش وج١شا" لجً اٌجذٜء ف ٝأ ِٓ ٜأعضاء ٚأٔؾطخ اٌٍّف
ٚأٔٗ ٠غت أْ ٠ىٌ ْٛذ٠ه سؤ٠خ وجش ٜؽٛي و١ف١خ اعزخذاِٗٚ .ؽ١ش أْ اٌٍّف ٕ٠ظش ٌٗ
وذػُ ١ٌٚظ وّذخً ،ئال أْ أعضاء اٌٍّف ٚألغبِٗ ِٚإؽشارٗ لذ رإد ٜإلػبدح رمِ ُ١١مشس
ِب إلػذاد اٌّؼٍُ ٚأ٘ذافٗ ِٚؾز٠ٛبرٗٚ .ف ٝدساعزٙب ؽٛي أّ٘١خ اٌٍّف ،رشفذ "ف١شعب
ث١غبسعه" ػاللخ ٘بِخ ث ٓ١اٌزم ُ١١اٌزار ٝإٌّخفل ٌىفب٠بر ُٙاٌزغش٠غ١خ "اٌطالة" ٚثٓ١
ِب رشاٖ وغٛأت ٔمـ ف ٝثشٔبِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ثّإعغزٙب ٚاٌز ٝرإد ٜثبٌنشٚسح
ٌزغ١١شاد ف ٝاٌّغزّغٚ .ػٍ ٝعج ً١اٌؾجٗ٠ ،ش" ٜٚثبس ٜعٔٛض" و١ف أْ اٌٍّف
ٚاعزخذاِٗ لذ أٚمؼ " اٌفغٛاد ث ٓ١اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخجشاد اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ" .ئْ
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اِىبٔ١خ اعزخذاَ اٌٍّف وٛعٍ١خ ٌزٕف١ز أٌ ٚزمِٕٙ ُ١١ظ ٠زؼبظُّ ئرا ِب الزشْ ثٛص١مخ أٚسٚث١خ
أخشِ ٜضً ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد  :اإلهبس اٌّشعؼKelly) ٝ
. Grenfell, M.,&(M.

.4استخدام أقسام الملف.
إن األجزاء الثالثة الربٌسٌة للملف هى البٌان الذاتى ،التقٌٌم الذاتى وهذا القسم ٌحوى مإشرات
الكفاٌات التدرٌسٌة وكذلك الملف .وهناك اسهامات عدة قدمت بالملف تخدم ثالث جوانب ربٌسٌة
كالتالى:
 .1.4البٌان الذاتى.
لمعظم الطالب ،إن قسم البٌان الذاتى هو أول ما ٌوجهه الطالب وفٌه ٌطلب منهم التؤمل حول
أسبلة مثل خبراتهم السابقة ،ارابهم وتوقعاتهم التدرٌسٌة ....إلخ.
وكما هو موثق ،فإن المعلمون ذوى الخبرة القلٌلة ٌتؤثرون كثٌرا بخبراتهم األولى فى التدرٌس
بالمدارس .لذا فانه من أهم أغراض هذا القسم هو مساعدة الطالب على التؤمل فى هذه
الممارسات وإبداء وعى نقدى – إٌجابا وسلبا -حول اإلجراءات التدرٌسٌة التى ٌقوم بها معلم
المدرسة .وفى هذا الفصل ،تركز " كارٌنا ماكٌنن" على ذلك وغٌره من األسبلة وتوضح كٌف
أن طالبها قد نمى لدٌهم وعلى اعمق لعملٌة التؤمل وذلك من خالل أداء األربع مهام بالملف.
واصفات أداء التقٌٌم الذاتى.
إن هذا القسم هو جوهر الملف وٌحوى  195واصفة أداء حول الكفاٌات التدرٌسٌة .وٌعد أٌضا
القسم األكثر تحدٌا فى استخدامه وٌثٌر العدٌد من القضاٌا عند كل من األساتذة والطالب .وهناك
العدٌد من القضاٌا ذات اإلرتباط بهذا المفهوم .إن من األسبلة التى تثور عند بداٌة استخدام الملف
هى ( :أ) كٌفٌة التعامل مع العدد الكبٌر من الواصفات (ب) هل ٌنبغى أن تغطى كلها؟ (ج) من
أٌن نبدأ؟ أما عن (أ) فهناك العدٌد من المواطن التى توضح للطالب كٌف ٌبدأ وال ٌغرق فى
محتوى الملف عند بداٌة العمل به .مثال ذلك ،قدمت "سٌسٌلٌا نٌلٌن" بعض البطاقات للطالب
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وفٌها كتبت الواصفات – ولٌس كل الملف -والتى توضح أول ما ٌنبغى على الطالب فعله .وفى
مقدمة مقررى "مقدمة فى طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة "ٌ ،شاهد الطالب فٌدٌو تعلٌمى "من
كتاب هارمر  :تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة عملٌا -الطبعة الرابعة" وفٌه ٌقوموا بتقدٌم تغذٌة راجعة
حوله .وللقاٌم بذلكٌ ،جب أن ٌنظروا إلى الرسم التوصٌحى بالصفحة " "6بالملف وٌقوموا
بؤنفسهم باختٌار ما ٌرونه مناسبا من التخطط لتقدٌم تغذٌتهم الراجعة حول الفٌدٌو .وبهذاٌ ،كون
الطالب على دراٌة بالشكل العام للملف وبمحتوى الواصفات بشكل فردى .وأما عن (ب) ٌجب
ان ٌوضح للطالب أنهم لن ٌكوموا بتغطٌة كل الواصفات أثناء دراستهم واعدادهم كمعلمٌن.
ٌقصد بالملف أن ٌكون كوثٌقة مستدامة والتى تساعد المعلمٌن على تنمٌة كفاٌاتهم طوال حٌاتهم
المهنٌة .وباإلشارة إلى (ج) ٌ ،جب أن ٌدرك الطالب أن الملف لٌس دلٌل تدرٌبى أو كتاب حول
طرق التدرٌس وحٌث أن أقسام الملف ذات ترتٌب وتسلسل معٌن لذا فإن استخدامه وفق الترتٌب
الوارد فٌه ٌعد مٌزة كبرى .واٌما قسم تم استخدامه وفى أى مرحلة من إعداد المعلم ٌتوقف
على المحتوى الذى ٌدرس .وفى كتابى "مقدمة فى طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة "ٌ ،ركز
الطالب أوال على قسم طرق التدرٌس وفٌه ٌناقشون واصفات األداء باألقسام األخرى .ومثال
ذلك واصفات مثل " أنا ادرك القٌمة الثقافٌة والعقلٌة والشخصٌة لتعلم لغات أخرى" (السٌاق،
األهداف والحاجات ص " .)16أستطٌع أن أدرس درس ما باللغة األجنبٌة" (إجراء الدرس،لغة
الفصل ص  )34حٌث ٌتم مناقشة كل ذلك قبل بدىء الطالب فى المحاضرة .وٌقول بارى جونز
أ نه فى مقرره حول إعداد المعلم ٌتم مناقشة قسم "التحدث" مع طالبه وبالنسبة ل "هافدٌز
انجفارسودتر" ٌتم مناقشة قسم القراءة.
وبالحدٌث عن وظابف المإشراتٌ ،مكن القول أن لها وظٌفتان :وظٌفة تاملٌة حٌث ٌناقش
الطالب كفاٌات محددة ومناقشة امتالك جوانب معٌنة ،وكذلك وظٌفة التقٌٌم الذاتى حٌث ٌحكم
الطالب بشكل كمى على كفاٌاتهم النامٌة وتتبع مدى تقدمهم بتلوٌن األسهم بؤسفل كل واصفة.
إن الوظٌفة التؤملٌة هى جوهر الملف وهى ما ٌناقشة كل بحث بهذا الكتاب .تقدم باربرا مٌلهاور
وان برٌت فٌنر نظرٌات التؤمل وكٌف ساهم الملف فى دعم هذه العملٌة بمقرراتهم .وٌناقش
بارى جونز وهافدٌز انجفارزدوتر فهما أعمق للكفاٌات بٌن الطالب والمتعلقة بالواصفات وكذلك
الوعى األعمق لما بعد التدرٌس .قد ٌتم التؤمل بشكل فردى وفى هذه الحالة ٌتم دعمه بالمقاٌٌس
مثل الكتابة بالملف أو كما فى حالة طالبى الكتابة فى ٌومٌات الكترونٌة للمقرر وهى جزء من
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الرصٌف التعلٌمى للمنهج .هذه المهام التؤملٌة ٌمكن ان تستخدم أٌضا لتحفٌز الحوار بٌن
الطالب وبعضهم وبٌن أساتذتهم والمشرفون.
وبالنسبة لوظٌفة التقٌٌم الذاتىٌ ،جب التعرض للعدٌد من القضاٌا ،مع مراعاة أنه فى بعض
ثقافات التعلم والتدرٌس ،نادرا ما توجد ثقافة التقٌٌم الذاتى للكفاٌات وأن ٌترك الطالب التقٌٌم
لألساتذة .غن كال من الرغبة والقدرة على أداء التقٌٌم الذاتى هما عملٌة تنمو مع الوقت وٌقوم
المشرفون بتنمٌتها .كما تعد أحد الطرق ألداء تقٌٌم ذاتى مستمر هى التؤكٌد على أن ذلك ٌساعد
الطالب على تتبع مدى تقدمهم أثناء إعدادهم كمعلمٌن .وفى الملف من المقترح أن ٌتم تلوٌن
نتابج التقٌٌم الذاتى فى الجزء الخاص بذلك أسفل المإشر وكذلك إضافة تارٌخ التقٌٌم .وعند
استخدام لون اخر عند إجراء التقٌٌم فإن ذلك ٌقدم صورة حول أداء الطالب .وتصف "فٌسنا
باجرسك" فى فصلها كٌف أن مقارنة نمو مإشر ما فى فترة  12شهرقد ٌعطى صورة سٌقة
للطالب نفسه وللمحاضرٌن.
إن أحد األسبلة الهامة هى لم ال ٌتم تحدٌد سهام التقٌٌم الذاتى بمقٌاس رقمى مثال من  11-1أو
صف من األشكال التعبٌرٌة أو شكل دابرة مقسمة ألجزاء وملها اقتراحات قد تم تقدٌمها بالفعل.
وعلى ذلك فإن الملف ٌحتوى على مقٌاس  A1-C2من الملف المرجعى األوروبى .وٌرجع
ذلك إلى أن المإلفٌن والكثٌر من التربوٌٌن أثناء فترة اإلعداد األول للملف أنه من ناحٌة أن
الكفاٌات التدرٌسٌة لٌست كالكفاٌات اللغوٌة وهى صعبة التحدٌد ،ومن جانب أخر فان هذا
التحدٌد ٌجعلها أصعب حٌث أن اإللتزام برقم محدد ٌعد تحدٌا كبٌرا للطالب .كما أن الجو
التعلٌمى الذى طبق فٌه الملف أقل تحدٌا نظرا ألن الطالب غٌر مهددٌن بدرجات تقٌٌم.
اوضحت خبرتى أ نه لمجرد اجتٌاز الطالب لهذا القلق من هذا النوع من التقٌٌم فإنهم ٌتوقفون
عن القلق بهذا الشؤن.وثمة قضٌة أخرى ،وقد ناقشتها "باربرا مٌلهاور" فى الفصل الذى كتبته،
وهو ما إذا كان التقٌٌم الذاتى ٌجب أن ٌشرف علٌه أساتذة الجامعة أم الٌ .شٌر دلٌل المستخدم
بالملف ،أن الملف هو "ملكٌة خاصة بالطالب ص  ."34وهذا ٌثٌر السإال حول ما إذا كان
لألستاذ حق فى معرفة ما كتبه الطالب بالملف أم ال .وهذا ٌترك لكل طالب ولكل استاذ.وبالنسبة
لى ،وحٌث أن التقٌٌم الذاتى جزءا من متطلبات المقرر ،لم أنظر إلى ما كتبه الطالب حول تقٌٌم
أنفسهم .وما انظر إلٌه هو الدالبل التى ٌقدمها الطالب حول تقٌٌم ما وهو ما بالملف او فى وثٌقة
التؤمل الموجودة على اإلنترنت.
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تناقش "سٌسٌلٌا نٌلن" قضٌة التؤمل دون وجود تقٌٌم ذاتى رسمى .بالطبع فإن هذا ٌعد ممكنا
ومناسبا فى بعض الحاالت ،وٌبدو لى ذلك ممكنا وأحٌانا مناسبا جدا .كما ٌبدو لى ان عملٌة
التقٌٌم الذاتى تدعم عملٌة التؤمل ،ومن جانب أخر ،تقدم دلٌال للطالب حٌث ٌتم تتبع أداء الطالب
من خالله بصرٌا أثناء عملٌة إعدادهم كمعلمٌن.
وهناك سإال اخر قدمه العدٌد من الطالب وخاصة المبتدبٌن منهم ممن لم ٌبدأو التدرٌب ومن لم
ٌختبروا قدراتهم فى مواقف صفٌة مثل"كٌف ٌمكننى أن أعرف ذلك وأنا لم أدرس ؟" وتقترح
ناتالٌا أورلوفا تعدٌل المإشرات من "أستطٌع أن " إلى "أعتقد أنى أستطٌع أو على وعى
ب "...وهذا ٌبدوا لى مفٌدا جدا فى الصدد  .عالوة على ذلك ،لو أن الكفاٌات تطبق أثناء التربٌة
العملٌة فإن عملٌة تنمٌتها ٌجب أن تبدأ قبل ذلك بكثٌر.
 .3.4الملــــــف
إن وظٌفة الوظٌفة األولى للملف هى "تدعٌم فكرة أن تقٌٌمك باستخدام واصفات األداء "أستطٌع
أن" هى تؤمل دقٌق لمهارات وقدرات محددة ص ."59وكما فى حالة ملف انجاز اللغة
األوروبىٌ ،قدم هذا القسم دلٌال حول قدرات المسنخدم .وفى حالة ملف انجاز اللغة ٌقدم الدلٌل
وظٌفتٌن اساسٌتٌن هما من جانب وظٌفة تربوٌة وفٌٌها تقدم مهمة إعداد المواد قٌمة تربوٌة
أصٌلة

ومن الجانب األخر وظٌفة ظاهرٌة وفٌها ٌإلف الطالب مواد تقدم للمعلم ،من

سٌوظفونهم...إلخ .وفى حالة الملف ،لٌس من المقصود أن تكون الوظٌفة الثانٌة هدفا للملف ،إنها
وظٌفة تربوٌة بحتة .وفى الفصل الذى تكتبه "سٌسٌلٌا نٌلٌن" فقد ركزت على الملف وكٌف أنه
ٌدعم التقٌٌم الذاتى وبالذات كٌف أنه أداة هامة أثناء فترة التربٌة العملٌة.
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 .5استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن بالتربٌة العملٌة.
إن أحد الحقابق الرابعة التى انبثقت من مشروع الملف الثانى هى أن التربٌة العملٌة فى العدٌد
من الدول األوروبٌة تعتبر إشكالٌة ألسباب مختلفة .وبخاصة ،العالقة بٌن المدرسة والجامعة
والمشرفٌن بالمدارس حٌث أن هذه العالقة دابما بحاجة للتحسٌنٌ .وجه هذا المستند التساإل
التالى " :كٌف نشارك المشرفٌن معنا" ،وهذا ما أشار الٌه معظم المإلفون فمثال .تناقش أن
برٌت فٌنر بعض المشكالت الخاصة بعملٌة اإلشراف.
وكما ذكر سابقا هناك مشكلتان :األولى تنظٌمٌة بطبٌعتها ،وهى أن المقررات والتربٌة العملٌة
دابما ما ٌنظموا بشكل منفصل وال ٌوجد اتصال بٌن اساتذة الجامعة والمشرفون .والثانٌة حول
المحتوى ،وبخاصة ان الطالب ال ٌعدون جٌدا له من حٌث اإلعداد والدعم والتغذٌة الراجعة
أثناء وبعد التربٌة العملٌةٌ .متلك الملف القدرة على التغلب على هذه المشكالت.
أشار كل من باربرا مٌلهاور ،الرشر وبارى جونز إلى الدور الرٌادى الذى قد ٌلعبه الملف إذا
ما تم التركٌز على بعض المإشرات فى التربٌة العملً .وفى جامعتىٌ ،ترك للطالب حرٌة
اختٌار بعض المإشرات أثناء فترة التربٌة العملٌة وإخطار المشرفون واساتذتهم بها .وهذا
االختٌار بالطبع ٌمكن أن ٌتم بالتعاون مع المشرفٌن واألساتذة .هذا االختٌار له مزاٌا من حٌث
المحتوى وجوانب التنظٌم بما ٌوفر أهداف واضحة وتنظٌم للمالحظة وجلسات التدرٌس
والٌعمل على توفٌر تغذٌة راجعة واضحة ومحددة.
وبما أننا قٌد النقاش حول الجوانب التركٌبٌة ،فإن التركٌز حول الملف أو بعض المإشرات
المحددة ٌقدم لغة موحدة لكل المشتركٌن فى إعداد المعلم .وبهذه الطرٌقةٌ ،ساعد الملف على سد
الفجوة بٌن المحاضرٌن ،المشرفٌن والطالب وٌشكل أساسا للتعاون الوثٌق بٌن الجامعة
والدارس .وثمة قضٌة اخرى خاصة بالتربٌة العملٌة وهى تقٌٌم تدرٌس الطالب وخاصة أنه
دابما ما ٌتسابل اساتذة الجامعة حول ما إذا ٌمكن أن ٌستخدم الملف فى عملٌة تقٌٌم اداء الطالب
المعلمٌن أم الٌ .مكن أن ٌستخدم الملف فى التقٌٌم فى ثالث جوانب هى:
ٌ -مكن للطالب أن ٌستخدمو التقٌٌم الذاتى ألدابهم الذاتى.
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ٌمكن أن تشكل واصفات األداء أساسا للحوار بٌن الطالب والمشرف حٌث ٌستخدم المشرفواصفات محددة إلعطاء تغذٌة راجعة للطالب حول أدابه /أدابها.
ٌستخدم المشرفون واصفات األداء إلعطاء تغذٌة راجعة حول تدرٌس الطالب.وحٌث أن أول طرٌقتٌن ٌتوافقان تماما مع طبٌعة الملف وٌتماشى مع أهدافه العامة إال أن الثالثةمجاال للنقاش حٌث أنها تحول طبٌعة الملف إلى شكل مختلف والذى ٌعد خاصا بالطالب فى
المقام األول .كما أن وظٌفته التربوٌة المحددة تساعد على التنمٌة الذاتٌة وعلى أن ٌكون لألساتذة
والمشرفون وظٌفة تقٌٌمٌة خارجٌة .عالوة على ذلك ،فإن هذا اإلستخدام ٌهدد واصفات األداء
"أستطٌع أن" إلى أن تكون "ال أستطٌع أن" .إنها خطوة صغٌرة من هنا وإلى الملف كى
ٌستخدم كقابمة عالجٌة خالفا لوظٌفته العامة .إال أن العدٌد من المعلمٌن أوردوا أنهم وجدوا فى
استخدام الملف وسٌلة معٌنة ال تتعارض بل تقوى استخدامها المحدد .وحٌث أن بعض انواع
أدوات التقٌٌم سوف تستخدم على أى حال كتقٌٌم التربٌة العملٌة فلم ال نستمر باستخدام نفس
الواصفات التى تشكل أساسا لتدرٌس الطالب وتقٌٌم المشرفٌن؟ولو أن التقٌٌم القابم على للملف
تم النظر له كوظٌفة تكمٌلٌة لوظابف مختلفة تدعم التؤمل والتقٌٌم الذاتى فإن ذلك ٌعد دورا
صادقا لما ٌجب أن ٌإدٌه.
 .6استخدام الملف فى برنامج إعداد المعلمٌن قبل الخدمة.
على الرغم من أن هذا لٌس موضوع الكتاب ،فإن العدٌد من األساتذة قد ناقشوا وقٌموا استخدام
الملف فى برامج إعداد المعلمٌن قبل الخدمة (انظر مثال شالنبٌرج  .)2111 :وفى الواقع ،أحٌانا
ما ٌقترح ان ٌكون حرف  Sفى كلمة ٌ EPOSTLجب ان ٌحذف لٌسمى الملف األوروبى لمعلمى
اللغات .وحٌث أن الملف ٌقدم وسابل تحلٌل وتقٌٌم منهج إعداد المعلم  ،لذا ٌمكن ان تستخدم
كوسٌلة للتخطٌط وتحدٌد محتوى المقررات أثناء الخدمة .وكما ذكر أنفا ،من المستحٌل أن ٌتم
تدرٌس كل الملف ببرنامج إعداد المعلم .وباستخدام واصفات األداء ٌمكن للمعلمٌن التعرف على
الفجوة بٌن القدرات التدرٌسٌة والتى تعد أساس ملف النقاش أثناء الخدمة.
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 .7الطالب المعلمون وملف إنجاز الطالب المعلمٌن للغات
ٌقول المثل اإلنجلٌزى "ٌعرف الطعام باكله"لذا فإن تقٌٌم الملف ٌكون من خالل الجمهور وهم
الطالب المعلمون أثناء فترة إعدادهم  .إن معظم الفصول تحتوى أراء وجمل للطالب وهناك
منظور رابع ٌقدمه "بارى جونز" والذى أجرى مقابلة مع طالب أقسام اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة
المشاركٌن ببرنامج إعداد المعلمٌن مزدوجى اللغة .إن أهم ثمار هذه المناقشات والتقارٌر
القدٌمة هى ان مقدمة الملف قوبلت بالتشكك من قبل الطالب بسبب طولها ،وكذلك مإشرات
األداء مفتوحة النهاٌات والتى دابما ما تسؤل وال تجٌب وكذلك المهام الغامضة بقسم التقٌٌم
الذاتى .وعلى الرغم من ذلك ،فقد استخدم الملف وخاصة ف مرحلة التربٌة العملٌة وأن الطالب
ٌحبون المدخل المحدد وحول قضاٌا تدرٌسٌة محددة حول قضاٌا تدرٌسٌة فى الجانبٌن العملى
والنظرى والذى ٌقدمه الملف وهذا ما ٌرغبه طالب من "التفٌا" والذى عبر عن ذلك موضحا:
من الجٌد الحصول على الملف ف البداٌة ل|إكمال وقد كان لى رأى مختلف حول ذلك .لقد
إكتشفت أنه مجدى بالفعل فلقد أمكننى تتبع مدى تقدمى ولقد كانت هذه بالفعل أول المرات
التى تتبعت فٌها أسلوب تقدمى بالتدرٌس .لقد كان بمثابة مذكرات حول مدى التقدم فى
تدرٌس اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة حٌث أتحقق من مهاراتى .لقد كان الخط التؤملى للتربٌة
داخل الملف ذو فابدة كبرى ،حٌث أن هذا التركٌز المحدد للواصفات ٌقدم فرصة لتحدٌد
األهداف الشخصٌة وفقا لمإشرات األداء أثناء عملٌة التقٌٌم الذاتى وهذا ما ٌسهم فى جعل
الطالب على دراٌة بالعدٌد من جوانب مهنتهم المستقبلٌة وهذا ما ٌسهم فى نموهم
الشخصى والمهنى وٌساعد على تنمٌة كال من اإلتجاهات النقدٌة والذاتٌة.

 .8مال حظات ختامٌة
إن الفصول المختلفة بهذا الكتاب تقدم العدٌد من األراء الهامة من عدة جوانب إال أنها فى
طبٌعتها صور مختلفة من برامج إعداد المعلمٌن وهى ال تقدم " الصورة الكاملة" لذا فإنه لٌس
كل ما ٌعنٌه الملف أو قضاٌاه .وعلى سبٌل المثال ،ال توجد مناقشات ألجزاء الملف الهامة مثل
واصفات األداء المرتبطة بالوعى العبر ثقافى أو التقٌٌم ،والذ ٌبرز دوما بالملف وفى معظم
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برامج إعداد المعلمٌن لذا قد ٌرغب القراء فى اكتشاف طرق أخرى الستخدام الملف .وحٌث أن
الملف برنامج نامى لذا فسٌظل هناك موقع إلكترونى له متاح لمعدى المعلمٌن لمشاركة خراتهم
مع األخرٌن.
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تحدٌات فى تضمٌن ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن للغاتفى برامج إعداد المعلم قبل الخدمة

ناتالٌا أورلوفا
جامعة ج  .ى ٌوت اند البن – جمهورٌة التشٌك

٠ؼذ اعزخذاَ ٍِف اٌزذس٠ظ ِم١بعب ئ٠غبث١ب ٌغ١بلبد رذس٠غ١خ ِخزٍفخ ،وّب أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشثٓ١
٠ذسع ْٛاٌؼًّ ثبٌٍّف فِ ٝمشسار ُٙاٌذساع١خ وّذخً رىٌّّ ٍٝ١زبثؼخ ِٚشاعؼخ ِذ ٜاٌزمذَ
األوبدٌٍ ّٝ٠طالةٌٙ .زا اٌغجت ،فمذ ػمذد ؽٍمخ ػًّ د١ٌٚخ ؽٛي " ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٝ
ٌٍطالة اٌّؼٍّ "ٓ١لبَ ثزٕظّٙ١ب اٌّشوض األٚسٚثٌٍ ٝغبد اٌؾذ٠ضخ ثّذٕ٠خ عشارظ ف ٝإٌّغب 2002
ٚلذ وبٔذ فشفخ سائؼخ ٌٌٍ ٝزؼشف ػٍ٘ ٝزا اٌٍّف اٌغذ٠ذ ٚثٕ١زٗ ِٚؾزٛاح.
ٚف٘ ٝزا اٌزٛل١ذ – وبعزبر ثبٌغبِؼخ -وٕذ ارغبئً ؽٛي ِذ ٜاعزخذاَ اٌٍّف ف ٝربًِ ّٔٚبء
اٌّؼٍّ ٓ١لجً اٌخذِخ ٌٚمذ لبَ ثبٌفؼً هالث ٝثاػذاد "ٍِفبد ػًّ" (وٛعزبٔزٌٛٚ ٕٛ١سٕ٠ضٚ
 )2002:3.ثبٔفغٚ .ُٙػٕذِب ٚعذد اٌٍّفِ ،فِ ،ِٗٛٙؾزٛاح ٚرقّّ١خ ِٕ ٚبعجزٗ ٌفٍغفزٗ
اٌزذس٠غ١خ ٚعذرِٕ ٝزؾّغب عذا ٌٗ ٚلشسد رنّ ٕٗ١ف ٝرذس٠غٚ ٝؽبسوذ ف ٝؽٍمبد إٌمبػ اٌزٝ
رٍذٚ ،رأٍِذ ف ٝخجشرٚ ٝرؼٍّذ ِٓ خجشاد اٌضِالء ؽٛي اعزخذاَ اٌٍّف ٘ٚزا ِب ٠غؼٍٕ ٝأوضش
الزٕبػب ثغذٚ ٜٚأّ٘١خ اٌٍّفٚ .عٛف أؽبسوىُ سأ ٟ٠ؽٛي أّ٘١خ اٌٍّف و ٝاو ْٛأوضش رؾذ٠ذا،
اٌغضء اٌخبؿ ثبٌزم ُ١١اٌزار ٝف ٝؽٍمخ ثؾش رذس٠ظ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٚاٌز ٝرؼذ عضءا ِىّال ِٓ
ثشٔبِظ ئػذاد ِؼٍُ اٌخذِخ ف ٝعّٛٙس٠خ اٌزؾ١ه.

.2وصف اىسياق
ئْ اٌزذس٠ت األٌٍّ ٌٝٚؼٍّٚ ٓ١اٌغبثك ٚففٗ ف٘ ٝزا اٌفقً لذ لبَ ثٗ لغُ اإلٔغٍ١ض٠خ ثغبِؼخ
ثشٚو ٓ١ثبٌزؾ١ه  .رخشط اٌطالة ثذسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٝاٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٚأداثٙب أِ ٚبعغز١ش
رذس٠ظ اإلٔغٍ١ض٠خ وٍغخ اعٕج١خ .وّب ّ٠ىٓ اْ ٠م ِٛٛثذٚس ِضدٚط وّؼٌٍٍّّٛ ٓ١اد اٌذساع١خ
ثبٌّذاسط ٚف٘ ٝزٖ اٌؾبٌخ ٠م َٛلغُ ِّبصً ثزخش٠غٚ .ُٙؽبٌ١ب ٕ٘بن ارغبٖ ٔؾ ٛرغ١١ش ثشٔبِظ
األسثغ ٚاٌخّظ عٕٛاد ٌٍّبعغز١ش ئٌ ٝثشٔبِظ اٌؼبٌٍِ ٓ١ؾقٛي ػٍ ٝاٌّبعغز١ش ؽ١ش ٠ؾقً
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اٌطبٌت ِغجمب ػٍ ٝثىبٌٛسٛ٠ط اإلٔغٍ١ض٠خ ٚأداثٙب ِٓ وٍ١خ اٌزشث١خ٠ .م َٛثؼل أػنبء لغُ
اإلٔغٍ١ض٠خ ثبٌزذس٠ظ ف ٝثشٔبِظ اٌجىبٌٛسٛ٠ط.
وفى أثناء دراستهم قدم للطالب المعلمون مقررات علم اللغة ،األدب ،الدراسات الثقافٌة
والتدرٌبات اللغوٌة وأٌضا كجزء مهم لمنهج مقررات طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة التى تهدف إلى
التنمٌة المهنٌة للطالب المعلمٌن .إن النماذج الثالث المختلفة لطرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة (والتى
تعد جزءا من برنامج الماجستٌر الحدٌث والقدٌم) تركز على قضاٌا تعلٌم وتدرٌس اللغة ،اسالٌب
التعلم ...إلخ .إن المقررات المختلفة فى طرق التدرٌس تشمل المحاضرات وحلقات النقاش التى
تتم اسبوعٌا والتى تعد لطالب التربٌة العملٌة والتى تعد جزءا من برنامج إعداد المعلم .وفى
إطار هذا البرنامج ٌإدى الطالب ولمدة عامٌن من البرنامج تدرٌبا لمدة أربعة أٌام كل أسبوع .تم
تقدٌم الملف إلى قسم تدرٌب اللغة اإلنجلٌزٌة منذ اكتوبر  2113كؤداة تؤهٌلٌة للطالب المعلمٌن
نحو التنمٌة المهنٌة .ولقد ساعدت التغذٌة الراجعة فى العام األول من استخدام الملف فى بناء
أدوات تقٌٌم واستبٌانات وعقد مقابالت مع الطالب .وقد تم إعداد إستمارةاإلستبٌان بالتعاون مع
المشاركٌن فى برنامج ملف اإلنجاز.
توصلت النتابج األولى من استخدام الملف إلى نتابج رابعة وٌعد تفسٌر البٌانات التى تم التوصل
إلٌها مإشرا إلى أن معظم الطالب المعلمٌن ٌعتقدون ان استخدام الملف أداة مهمة ساعدتهم على
النجاح فى مجال تدرٌس اللغة،حٌث أن بنود "أستطٌع ان" وصفت بدقة الخبرات التدرٌسٌة
وكنت الطالب المعلمٌن من معرفة جوانب الكفاٌات المختلفة التى ٌجب أن ٌعملوا علٌها مستقبال.
تم حصر هذه النتابج وتقدٌمها فى المإتمر القومى الحادى عش والدولى السابع لمإسسة معلمى
اللغة اإلنجلٌزٌة بدولة التشٌك (اورلوفا .)2111
إن التقٌٌم اإلٌجابى – وكذلك السلبى -جعلنى أفكر فى التعدٌالت والتغٌٌرات التى ٌمكن ان
تجرى على الملف لتحسٌن استخدامه مع المعلمٌن قبل الخدمة ٌ .ستخدم الملف االن فى 7
مراحل وفقا لنتابج المقابالت مع الطالب المعلمٌن ،اإلٌتبٌان و أٌضا األراء الشخصٌة:
مرحلة  :1تقدٌم الملف للطالب المعلمٌن وتحدٌدالمهام بالبٌان الشخصى
مرحلة :2اختٌار اقسام للتقٌٌم الذاتى
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مرحلة :3تضمٌن واصفات األداء "أستطٌع أن" فى المقرر
مرحلة  :4توظٌف واصفات األداء "أستطٌع أن" فى مهام التدرٌس المصغر
مرحلة :5تشجٌع الطالب على العمل بالملف أثناء التربٌة العملٌة
مرحلة :5استطالع أراء الطالب حول الملف

 .3تضمٌن الملف فى مقررات طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة
المرحلة ( . )1تقدٌم الملف للطالب المعلمٌن  :تحدٌد المهام فى قسم البٌان الذاتى.
من أجل إثارة فضول الطالب نحو الملف والتربٌة العملٌة ولكى نضمن مشاركتهم الفعالة فى
بداٌة حلقة نقاش تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة  ،لقد طلبت منهم التؤمل فٌما تعنٌه كلمات العنوان .كلمة
(ملف) جعلتهم ٌعصفون ذهنٌا المفهوم وٌستدعون خبراتهم حول األشكال األخرى فى الملفات.
وهنا غالبا ما كان ٌشٌر طالبى إلى ملف اللغة اإلنجلٌزٌة (بٌركلوفا  )2111:والذى كان ٌعد
جزءا من خبراتهم التعلٌمٌة بمرحلة الثانوٌة .إن عملهم السابق بملف اللغة األوروبى جعلهم
ٌقترحون أن ٌكون الملف محتوٌا على بعض الجمل "أستطٌع أن" .عالوة على ذلك ،إن كلمة
"أوروبى" بالعنوان تداعت اقتراحات ان الملف ٌستخدم فى السٌاق األوروبى .وهذا ما ادى إلى
مناقشة ان المعلمٌن بحاجة إلى وثابق وأدوات تنمى حس اإلنتماء إلى المجتمع المهنى االكبر
وفى هذا السٌاق ،فغنهم أشارو إلى المرجع األوروبى العام  . CEFRوفى هذه المرحلة األولى ،
لقد طلب منهم أن ٌراجعوا وٌجٌبوا بالمنزل عن أسبلة البٌان الذاتى وٌلى ذلك مناقشة فصلٌة
هامة ،لما ٌرى هاما وذو جدوى لهم .كانت أهم هذه االسبلة ( )1ماذا تتوقع من برنامج إعدادك
كمعلم ( )2ماذا ترٌد من برنامج إعدادك كمعلم (ص .)3
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المرحلة ( .)2اختٌار أقسام التقٌٌم الذاتى.
إن قسم التقٌٌم الذاتى للملف ٌحتوى على مجموعة كبٌرة من الكفاٌات .لقد قررت أن اقلل من
تؤمل طالبى والتقٌٌم الذاتى باختٌار األقسام التى تحتوى على واصفات "أستطٌع

ان" والتى

تتوافق مع المقررات التى اقوم بتدرٌسها .لذا فمقرر اللغة اإلنجلٌزٌة االول كان ٌركز على قسم
طرق التدرٌس تتناول الواصفات كال من المفردات ،تدرٌس القواعد ،اإلستماع والتحدث .بٌنما
ٌركز مقرر طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة على أقسام تخطٌط الدروس وإجراء الدرس .وللمقررات
الربٌسٌة مثل تدرٌس اإلنجلٌزٌة ( )2لهذه المرحلة وكانت واصفات "أستطٌع

أ" بقسم تقٌٌم

التعلم هى األهم.

المرحلة ( .)3تضمٌن واصفات األداء "أستطٌع أن" فى المقرر.
إن التحدى الربٌسى لهذه المرحلة هو لتقٌٌم جعل الواصفات ذات معنى للطالب المعلٌمن
باإلضاقة لذلك  ،لقد كان من الضرورى أن ٌتوافق الطالب مع المعرفة النظرٌة األساسٌة التى
تساعدهم على تفسٌر معنى واصفات "أستطٌع

أن"وفى هذا اإلرتباط فإنه ٌثور السإال  :هل

قراءة الوصفات تتبع ام تسبق الوصفات؟ لقد استخدمت مدخلٌن متوازٌٌن وفقا إلختٌارات
الطالب العلمٌة  .شمل كل مقرر تكلٌفات منزلٌة  ،مناقشات فصلٌة  ،تحلٌل مقاطع فٌدٌو
تدرٌس باالمثلة لتقنٌات اخرى لفرص التدرٌس .لقد كانت المناقشات العقلٌة و التكلٌفات المنزلٌة
أساسا تمهٌدٌا لتناول االقسام المختارة بالملف كان على العلماء تناول واصفات االداء  :أستطٌع
أن فى البداٌة ،فً المنتصف و فى نهاٌة حلقة البحث حول موضوع ما  .لقد كان التعرف
للوصفات  :أستطٌع ان ٌقسم المفردات سببا فى ردود قلٌلة من الطالب حٌث وجدوا الوصفات
التالٌة مجردة لحد ما و سهلة الفهم :
 -1أعزط١غ اخز١بس  ٚرم ُ١عٍّخ ِٓ األٔؾطخ اٌز ٟرغبػذ اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٟرؼٍُ اٌّفشداد .
 -2أعزط١غ رم ٚ ُ١اخز١بس اٌّٙبَ اٌز ٟرغبػذ اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٟاعزخذاَ اٌّفشداد اٌغذ٠ذح فٟ
ع١بلبد ؽف١ٙخ رؾذ٠ذ٠خ.
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 -3أعزط١غ رم ُ١اخز١بس أؾطخ رغبػذ ػٍ ٟرؾغٚ ٓ١ػ ٟاٌطالة ثبٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ (اٌٍّف
ؿ .) 22
وفً مرحلة تالٌة  ،أدي التؤمل فً وصفات األداء " أستطٌع أن " الى مغٌرة حول مفاهٌم
الطالب بكلمات مثل "نشاط" " ،تدرٌب" "،مهمة" هذا عاد على الطالب بالفهم لمعنى مإشرات
االداء و مثال ذلك مساعدة الطالب على "تعلم المفردات" و مساعدتهم على "استخدام المفردات
الجدٌدة"
إن االختٌار النهابى لهذه المواصفات جعل الطالب ٌعتقدون ان الواصفات ٌجب ان تمتد حٌث
تتطلب الكفاٌات التدرٌسٌه للمفردات بعض المهارات و القدرات االخرى.
بعض االقتراحات لوصفات اخرى قدمها الطالب شملت ما ٌلى :
 أعزط١غ أْ اعزخذَ هشق اخشٌ ٜؼشك  ٚرٛم١ؼ ِؼٕ ٝاٌّفشداد اٌغذ٠ذح أعزط١غ أْ اعزخذَ هشق ِخزٍفٗ ٌزٛم١ؼ ِؼٕ ٝاٌىٍّبد اٌغذ٠ذح أعزط١غ ئ٠غبد ع١بق ؽ١ك ٌزٛم١ؼ اٌزشاو١ت  ٚاٌىٍّبد ثبٌذسٚط.لقد كان فى هذه المرحلة،على غٌر المتوقع ،أنى وجدت طالبٌن لم ٌعرفا طبٌعة التؤمل فى قسم
التقٌٌم الذاتى بالملف .حٌث قالوا انه من الصعب علٌهم فعل ذلك النهم لم ٌقودوا بالتدرٌس
بانفسهم قبل ذلك  .و بعد تامل فكرت فى أن أعٌد صٌاغة الواصفات "أستطٌع أن" "اعتقد أنى
معد وعلى كٌفٌة القٌام ب "........و بعد قراءة ما بعد التدرٌب من أوراق تؤمل و جدت طالب
قد كتبوا ،لقد وجدت ان هذا التعبٌر فى تفسٌر واصفات ألداءه "أستطٌع ان"......
العبارات مساعدة على التغلب على عدم قدرتهم على التؤمل فى قسم التقٌٌم الذاتى و تغٌٌر ارابهم
إٌجابٌا حول الملف .المرحله(:)4توظٌف مإشرات االداره  :أستطٌع ان فى مهمات التدرٌس
المصغر .
إن المشاركٌن فى برامج إعداد المعلمٌن ٌجب أن ٌنمو جملة من مهارات و تقنٌات التدرٌس
مثل استخدام تخطٌط الدروس  ،إعطاء نقدٌة راجعة مقٌدة  ،إدارة الصف  ،تقدٌم انشطة
اتصالٌة و غٌرها أن ٌقدم للطالب العاملٌن فرص للتامل المعنى و تجرٌب تطبٌق مهارات و
تقنٌات التدرٌس و كذلك محاضرات فى طرق التدرٌس بما فى ذلك التدرٌس المصغر إن
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النموذج الرباعى الذى قدمه (واالس  )93:1للتدرٌس المصغر و الذى ٌشمل "التقدمة –
التدرٌس – النقد"على الرغم من أنى أفضل استخدام مصطلح"المناقشة" ثم "إعادة التدرٌس" لكل
مرحلة اهدافها الواضحة و تقٌمها .
و بشكل نموذجى ٌجب ان ٌكون هذا التقٌٌم فى سٌاق مدرس حٌث ٌتابع الطالب (او ٌقٌموه ذاتٌا
لو ان التدرٌس تم تصوٌره) زمالبهم كى ٌكتشفوا نقاط القوة و الضعف لو ان التدرٌب تم خارج
سٌاق المدرسه ،كجزء من فصول طرق التدرٌس العملً فإن جدواه تكون اكبر حٌث ٌكون
الجمهور من الزمالء ببرنامج اعداد العلمٌن و للتغلب على هذه المشكلة ،فإنى احاول ان ادٌر
هذه الجلسات الى "تدرٌس اقران مصغر" حٌث ٌصمم المتدربون مواقف تدرٌسٌه لٌست تخٌلٌةة
للفبة (س) مثال ألقرنهم الذٌن ٌحضرون نفس المقرر و الذٌن ٌعرف اعمارهم و مستواهم ،
اضف لذلك  ،فانى اقوم بتسجٌل زمالبً بشكل منتظم و اشجعهم على التؤمل بشكل ناقد فى
المقاطع المسجلة.
 ٌ ٚز١غ١ش ربًِ اٌطالة ف ٝاٌٛاف١فبد " أعزط١غ اْ" فٍمذ لّذ ثزنّ ُ١اٌٛاففبدف ٝرىٍ١فبد رذس٠ظ اٌغّؼ ٝؽ١ش هٍت ِٓ وً هبٌت ثّغبػذح اٌٛففبد اْ ٠خزبس
اٌّٙبسح اٌزٛ٠ ٝد اٌزشو١ض ػٍٙ١ب أصٕبء اٌزذس٠ظ اٌغّؼٝ
 رٛمؼ اٌمبئّخ اٌزبٌ١خ ثبٌّٙبَ اٌز ٝػٍ ٝاٌطالة اٌم١بَ ثٙب. -1اخزش اٌمغُ إٌّبعت ٌه ِٓ اٌٍّف ثمغُ هشق اٌزذس٠ظ  ٚاٌز ٜرٛد اٌزشو١ض
ػٍ.ٗ١
 -2أػذ لشاءح اٌٛاففبد "أعزط١غ أْ" ع١ذح  ٚاخزش اٌّٙبساد اٌز ٝرٛد ِّبسعزٙب.
 ٌٛ -3أٔه رؼزمذ اْ اٌٛاففبد اٌّؾذدح رؾز ٜٛػٍ ٝعّ١غ اٌّٙبساد اٌز ٝرٛد اٌزأًِ
فٙ١ب لُ ثاخز١بس٘ب  ٚاوزجٙب ػٍٚ ٝسلخ ِٕفقٍخ.
 -4ؽذد  ٚلُ ثىزبثٗ ا٘ذاف اٌزذس٠ظ اٌغّؼ ٝاٌز ٜرم َٛثٗ  .اخزش اٌّٛاد  ٚاإلعشاء
د اٌّبعجخ ٌّغزٌ ٜٛغخ الشأه  ٚاٌمذسح اٌزٛافٍ١خ .
 -5لُ ثزذس٠ظ اٌّمطغ ثبٌفؼً (عٛف ٠زُ رغغ ً١رٌه ثبٌف١ذ.)ٛ٠
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 .6اطلب من زمالبك أن ٌحددوا إهتمامك األول فى صورة واصفة أداء " أستطٌع أن "  .ثم
قارن أرابهم بؤرابك ( وهذا هو السبب وراء أن ٌطلب منك كتابة واصفات األداء " أستطٌع أن
"
 .7فى المنزل  ،شاهد الفٌدٌو أوال منفردا ثم مع صدٌق  .ثم قارن أراإكم حول جوانب تدرٌسك
الناجحة واألقل نجاحا مع صدٌقك
 .3قم بمشاهدة مقطع الفٌدٌو مع مشرفك  .تؤمل بشكل ناقد مقطع التدرٌس المصغر  .ما أجزاء
الدرس التى تود أن تحسن تدرٌسك لها ؟ لماذا ؟
إن تضمٌن الواصفات " أستطٌع أن " فى التدرٌس الجمعى له العدٌد من المزاٌا  .أولها وأهمها
وهى لفت انتباه الطالب المعلمٌن الى مهارات محدودة ٌجب أن ٌقوموا بتنمٌتها عملٌا .
ثانٌا التؤمل فى الواصفات والتقٌٌم الذاتى ألدابهم ٌساهم فى تنمٌتهم ٌ .شٌر (كروكرز ،2113:
ص )13أن ٌتم التقدم فى " الفهم المحدد للمارسة الناتجة عن التؤمل ومن خالل أشكال عدة
لزٌادة الوعى " تستخدم الواصفات أٌضا كإطار للمناقشات التالٌة وتشجع الطالب على إٌجاد
العالقات بٌن المعرفة النظرٌة التى حصلوا علٌها وتطبٌقها العملى أثناء فترة التدرٌس المصغر .
المرحلة  : 5تشجٌع الطالب على العمل بالملف أثناء التدرٌب المٌدانى بالمدارس ،أثناء فترة
التدرٌب المٌدانى والتى تستمر  4أسابٌع  ،كان على الطالب تحدٌد الجوانب التدرٌسٌة التى
ٌودون تنمٌتها وتحدٌد أهدافهم الشخصٌة وتوصٌفها من خالل المإشرات " أستطٌع أن "
الموجودة بالملف  .وكدلٌل على إنجازهم  ،طلب منهم بناء ملف تحدد فٌه المراحل ( مثال ،
دروس مسجلة  ،نماذج تخطٌط دروس  ،أمثلة لمهام المتعلم  ،أعمال الطالب  ،وسابل تعلٌمٌة ،
تعلٌقات المشرف  ....الخ )وكلها بإختٌار الطالب وحده  .وكان علٌهم تلخٌص أفكارهم من خالل
ورقة تؤمل التدرٌب المٌدانى  .لقد أشارت أوراق التؤمل البعدٌة  ،وهى جزء هام من التدرٌب ،
مدى أهمٌة التربٌة العملٌة .إن التغذٌة الراجعة والتى تم الحصول علٌها من  16ورقة تؤمل هذه
المرة توضح أٌضا مزاٌا التربٌة العملٌة  .على الرغم من هناك تغٌر نوعى فى مدى مفهوم
الطالب لها  .ففى الوقت التى كانت فى البداٌة ذات " طبٌعة تعبٌرٌة " حٌث ركز الطالب
المعلمون على مشاعرهم  ،الصعوبات التى واجهوها وكذلك وجود " عالقة طٌبة " بالطالب أم
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ال  ،وفى هذه المرة  ،كان اإلهتمام بإعتبارات الطالب وعدم استبعاد الموضوعات السابق
ذكرها وأٌضا التركٌز على كفاٌاتهم الذاتٌة من خالل واصفات األداء " أستطٌع أن "

وكدلٌل على ذلك  ،فإنى أود أن أشارككم بعض تعلٌقات طالبى حول التربٌة العملٌة ( تم حفظ
النصوص األصلٌة ).
قبل التربٌة العملٌة  ،لقد كنت قلقا حول تنظٌم الدرس وإدارة الصف مع العلم بؤن المتعلمٌن الصغار لٌست لدٌهم
قدإات التركٌز العالٌة  .لقد كنت قلقا حول إمكانٌة تخطٌط أنشطة تبقى انتباههم ٌقظا وتحقق أهداف الدرس  .لقد
حاولت إعداد نماذج تفاعل مختلفة وأعتقد أنى نجحت فى المهام التى جعلت سرعة الدرس تسٌر جٌدا  .اآلن
ٌمكننى القول أنى أستطٌع إٌجاد فرص وإدارة العمل الفردى  ،الثنابى  ،المجموعات والفصل  (.الملف ص42
)

أحد أوراق التأمل وجدت فٌها:أستطٌع تعدٌل إجراءاتى عند ظهور مواقف طاربة ( الملف ص . ) 36أثناء التربٌة العملٌة
قمت بالتفكٌر فى العدٌد من األنشطة الشٌقة واأللعاب ولقد وجدت البعض أٌضا على اإلنترنت .
لذا فقد جعلت قاعدة بٌاناتى الشخصٌة منها ودابما ما كنت أضع فى ذهنى بعض األنشطة
واأللعاب فى حال وجود بعض الوقت متبقى أو عند إنجاز بعض الطالب للمهام بسرعة  .أعتقد
أنه من الجٌد أن ٌكون لدٌك "

خطة باء " حاضرة  .كما أنه من الضرورى جعل الطالب

مشغولون طوال الوقت وإال ٌصٌبهم الملل وٌكون المالبكة شٌاطٌن .
 ٠ٚقف هبٌت آخش ٔفظ اٌٛاففخ لبئال  :ثبٌطجغ ٌُ أٌزضَ رّبِب ثخطخ اٌذسط ثً ئٌزضِذثا٘زّبَ ِٚضاط اٌطبٌت  .ثبٌشغُ ِٓ ئػذاد ثؼل األٔؾطخ ئال أٔٗ وبْ فؼجب ػٍ ٝاخز١بس
أّٙ٠ب ٕ٠بعت اٌٛلذ اٌّؾذد .
 ِٚب ٍٝ٠عضء ِٓ ٚسلخ اٌطبٌت ٠ززجغ ِذٚ ٜػ ٝاٌطبٌت ثزّٕ١خ ٌغزٗ اٌقف١خ .إن أهم جزء تدرٌس بالنسبة لى هو بالقطع اللغة الصفٌة لذا فقد قررت تنمٌة هذا الجزء "
أستطٌع إجراء الدرس باللغة المقصودة " ( الملف ص ٌ ) 43بدو أنها دعاٌة حٌث ٌمكن ألى
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فرد القٌام بذلك  .فبالرغم من أنى أستطٌع التحدث باإلنجلٌزٌة فهذا ال ٌعنى أنى أستخدمها جٌدا
بالفصل  .لقد كان التحدث باإلنجلٌزٌة طوال الحصة صعبا على حٌث لم أستطٌع توظٌفها
باإلجراءات الصفٌة حتى ٌفهم الطالب الرسالة جٌدا كما أنه كان مغرٌا جدا وسهال أن أتحدث
اللغة التشٌكٌة  .لذا لم أكن فقط أعرض الدرس بل أٌضا أفكر فٌما أقوله وكٌف سؤقوله وأٌن
سؤقوله  .فى البداٌة استغرقنى هذا العدٌد من الوقت وكنت أكتب العدٌد من المالحظات لكنى
أعتقد أنى نجحت فى ذلك ٌ .مكنك أن ترى لغتى الصفٌة فى دفتر تحضٌر الدروس .
وثمة تحسن إٌجابى آخر فى جودة أوراق التؤمل البعدٌة والتى كانت نتٌجة إلستخدام الطالب
للتقٌٌم الذاتى الموجود بالملف  .حٌث تمت للطالب إتاحة إستخدام األهداف الشخصٌة واختبار
الواصفات " أستطٌع أن " بالملف إلستخدامها لهذا الغرض ولقد استطاعو تقدٌم أنفسهم جٌدا .
والمالحظ أن العدٌد من األوراق و مثل تلك التى إحتوت على مالحظة حول المهارات المحددة
التى ٌجب أن تنمى)  .وهناك طالبة كانت مهتمة بالتالى " أستطٌع أن أهٌا جو داعم ٌشجع
المتعلمٌن على المشاركة فى أنشطة التحدث ( الملف ص ) 21قالت  " :لسوء الحظ أستطٌع أن
أعترف أننى مازلت غٌر قادر على القٌام بذلك على أن أجد طرقا أكثر فعالٌة لكٌفٌة التعامل مع
المراهقٌن وكٌفٌة تشجٌعهم على الحدٌث بالفصل " استمرت فى إقتراح خطوات مختلفة لكٌفٌة
تنمٌة هذه المهارة مستقبلٌا  .طالب آخر كان ٌتؤمل فى " أستطٌع أن أقدم قاعدة نحوٌة وأساعد
المتعلمٌن على ممارستها من خالل سٌاق ذو معنى ونصوص مناسبة ( الملف ص ) 27كتبت
فى ورقتها  :عندما كنت أعد الدروس كنت أفكر ملٌا فٌما أقدمه من قواعد نحوٌة وعندما بدأت
أقوم بذلك بالفصل كان الطالب مرتبكون ولم ٌفهموها وكان على الشرح باللغة التشٌكٌة  .أنا
بحاجة إلى أن أتعلم أكثر كٌف أدرس القواعد بشكل شٌق وأنا بحاجة لتنمٌة اللغة األجنبٌة أٌضا .
أعتقد أن إدراك الطالب لضرورة تحسٌن مهارات تدرٌس معٌنة ٌمكن أن ٌكون دلٌال على
أن الملف ٌهٌا المستخدم إلستخدامه أدوات التؤمل والتقٌٌم الذاتى .
 -6المرحلة السادسة
تقٌٌم أراء الطالب حول إستخدام الملف من أجل التطوٌر.
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إن نتاج المقابالت وتفسٌر البٌانات التى تم تجمٌعها من اإلستبٌانات حول إستخدام الملف (
أورلوفا ) 2111 :توصلت الى أن الطالب ٌرون  EPOSTLكؤداة مفٌدة توجههم نحو التنمٌة
المهنٌة .
إن أراء الطالب التالٌة تقدم الدلٌل الواضح حول مدى تحقٌق الملف ألهدافه الربٌسٌة .
الهدف  :تشجٌع الطالب على التؤمل فى القدرات التى ٌسعى المعلم لتحقٌقها وفى المعرفة
التى تنطوى علٌها هذه القدرات.
لقد جعلتنى أعاود قراءة بعض الفصول فى الكتب حول طرابق التدرٌس ٌ .قدم الملف نوعا
من التلخٌص حول جمٌع جوانب عملى كمعلم إنه بمثابة أداة للتقوٌم لى .
إنه ٌنمى وعى حول الجوانب الهامة التى ٌنبغى أن أضعها فى إعتبارى عند التدرٌس
بعض الطالب قد ال تكون على وعى بالجوانب التى ٌتطلبها التدرٌس لذا فالملف ٌساعدنى
فى إدراك ماهٌة التدرٌس الفعال.
إن واصفات األداء " أستطٌع أن " كانت بمثابة محفزات للفكر لى  .لقد أشارت لى نحو
جوانب التدرٌس التى ٌنبغى أن أتدبرها .
الهدف  :إعداد الطالب لمهنتهم المستقبلٌة من خالل سٌاقات تدرٌسٌة مختلفة .
لقد مررت ببعض الخبرات التدرٌسٌة المختلفة قبل التربٌة العملٌة  .كنت أظن أننى جٌد فى
التدرٌس المباشر وبفضل الملف وبصراحة تحدد طبٌعة المواد التى سٌدرسونها  .لقد
اكتشفوا أٌضا من خالل العروض التقدمٌة  -على الرغم من عدم مشاركتهم فى إختٌار
المواد التعلٌمٌة – أن كل نص أو موضوع ٌمكن تناوله من خالل أهداف عدة  .ولقد جعلت
المهام التى قاموا بعرضها على طالبهم من هذا الشؤن جلٌا جدا بقسم التقٌٌم الذاتى  .لدى فهم
أفضل بالمهارات التى ٌحتاجها المعلم  .إنه ملا باألفكار التى تساعدنى على التفكٌر فى
اإلمكانات المختلفة داخل الصف وخاصة عند تدرٌس المراهقٌن والمتعلمٌن الصغار .
 ٌز١غ١شاٌزم ُ١١اٌزار ٝثغشك رّٕ١خ وفب٠بد اٌطبٌت ٌ .مذ وبْ ثّضبثخ ِزوشح ٌٍزّٕ١خ اٌزار١خػٕذ رذس٠ظ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٌٍغخ أعٕج١خ ؽ١ش أرؾمك ِٓ ِٙبسارٝ
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 ٠ؾ١ش اٌٍّف اٌ ٝاٌغٛأت اٌّخزٍفخ اٌزٕ٠ ٝجغ ٝأْ أو ْٛػٍ ٝدسا٠خ ثٙب ٠ٚ .....مذَ اٌؼذ٠ذِٓ اٌّؼٍِٛبد ثّىبْ ٚاؽذ .
 ئٔٗ ِٕظُ ع١ذا ٠ٚذفؼٕب ٌٍزفى١ش فِٙ ٝبسارٕب ِٚؼشفزٕب . ِٓ اٌغ١ذ أْ رؼشف ٔفغه ٚئرا ِب وٕذ رغزط١غ فؼً رٌه أَ ال – ئرا ٌُ رغأي ٔفغه فٍٓرف ُٙأثذا
 رمذ ُ٠أداح ٌززجغ ِذ ٜاٌزمذَ .ساعدنى الملف على كشف نقاط الضعف لدى وهذا هام لى رغم استغراقه الوقت الطوٌل .
أكتشفت أنى جٌد ( رغم صعوبة أن نقول نحن التشٌكٌون ذلك ) فى إستخدام المصادر .
أدركت أن هناك سبل عامة لتحسٌن مهاراتى التدرٌسٌة
ساعدنى على معرفة جوانب الضعف لدى لذا كنت قادرا على تحسٌنها بالتربٌة العملٌة وشعرت
بضٌق أقل بالصف  .فى رأٌا  ،إن الملف مفٌد حٌث أرى مدى تقدمى .
 ِٓ اٌؾ١ك دائّب أْ رزبثغ ِذ ٜرمذّ٠ه ٚ .....لذ عبػذٔ ٝاٌٍّف ػٍ ٝرٌه ئٔٗ ٠مذَ ٍِخـ ٌٍّؼب١٠ش اٌز ٝلذ ٠م ُ١ثٙب ػٍّ . ٝئٔٗ ثبٌفؼً ٠مذَ أداح ٌزم ُ١١اٌزار. ٝ رمذِٕ ُ٠بلؾبد ث ٓ١اٌطالة ٚثؼنٚ ُٙث ٓ١أعبرزرٚ ُٙث ٓ١اٌّؾشفْٛلقد أعطٌت الملف ألستاذى بالمدرسة ووضعت فى اإلعتبار أهدافى من التربٌة العملٌة وطالما
قمت باإلشارة إلٌهم عند مناقشتى بالفصل .
 ئْ أُ٘ ٔٛارظ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ وبٔذ ِٓ هبٌت ٌُ ٠شغت دِٚب ثبٌؼًّ ثبٌٍّف صُ أدسنأّ٘١زٗ أخ١شا ٌ :مذ عبػذٔ ٝاٌٍّف ػٍِ ٝؼشفخ أ ٓ٠أر٘ت ِٚب أوزؾفٗ فِٕٙ ٝز . ٝئٔٗ
٠غبػذ اٌطالة ػٍِ ٝؼشفخ ِذ ٜرؼمذ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ ٚو١ف رؾؼش ػٕذِبرىِ ْٛؼٍّب
ِب٘شا ٌ ..مذ لشسد ئػبدح هجبػخ اٌٍّف ٚرٕب ٌٗٚالؽمب .
ّ٠ -ىٓ رٍخ١ـ اٌّشاؽً اٌغبثك ٚففٙب ِٓ خالي اٌؾىً اٌزٛم١ؾ ٝاٌزبٌٝ
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 -4اٌخالفخ :
رٕبٚي ٘زا اٌفقً أّٔبه رنّ ٓ١اٌٍّف ف ٝثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍّ ٓ١لجً اٌخذِخ ٌ .مذ رُ
ئعزخذاَ اٌٍّف ف ٝاٌضالس ثشاِظ ِخزٍفخ إلػذاد اٌّؼٌٍّ ٓ١زذس٠ت اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ وٍغخ
أعٕج١خ ٚEFLرٌه ف ٝثشٔبِظ اٌزبٌٍّ٘ ً١بعغز١ش ٠ .ؾًّ اٌّمشس ِؾبمشاد  ،ؽٍمبد
ٔمبػ ٚفزشر ٓ١رذس٠ت ػٍّ. ٝ
رؾ١ش اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٍؼٍّ ٓ١١ئٌ ٝدالئً ؽٛي ٔغبػ اٌٍّف وأداح رغزخذَ ف ٝرؼٌٍّ . ُٙزا
أصػُ أٔٗ ؽز٠ ٝؾمك اٌٍّف اٌٙذف اٌّشعِ " ٛ٘ٚ ِٕٗ ٛغبػذح اٌطالة ػٍ ٝاٌزأًِ فٝ
لذسارِٚ " " ُٙغبػذح اٌطالة ػٍ ٝاإلػذاد ٌّٕٙز ُٙاٌّغزمجٍ١خ ف ٝع١بلبد رذس٠غ١خ
ِخزٍفخ "  ...اٌخ ( اٌٍّف ؿ  ، ) 5ئٔٗ ٠غت أْ ٠غزخذَ ٘زا اٌٍّف ثؾىً ِشؽٍٚ ٝدائُ
ٚأْ ٠زُ رم ّٗ١١داخً ِمشساد ِخزٍفخ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ وٍغخ أعٕج١خ ٕ٘ٚ .بن صّخ
ّٔٛرط ِّىٓ ٌزنّ ٓ١اٌٍّف ف ٝثشٔبِظ ِؼٍُ ِبلجً اٌخذِخ ِى ِٓ ْٛػذح ِشاؽً رُ
ٚففٙب ف٘ ٝزا اٌفقً .
ِالؽظخ ِٓ اٌّإٌف أٚد أْ اؽىش اٌضٍِ١خ " سٚدوب ث١شوٍٛفب " ٌّغٛٙد٘ب ٚرؼبٙٔٚب فٝ
ئعزخذاَ اٌٍّف.
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تطبٌق ملف اإلنجازاألوربى للطالب العلمٌن للغات فى المراحل األولى إلعداد معلم اللغة
اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة

باربرا مٌلهاور الرشر
مركز تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة ،C ELTقسم اللغة اإلنجلٌزٌة ،جامعة فٌٌنا

 .1بر نامج إعداد المعلم بمركز تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة
فى هذا المركز و الذى ٌعد جزبا من قسم اللغة اإلنجلٌزٌة بجامعة فٌٌنا ٌ ،تم إعداد  1911طالبا
لٌكونوا معلمٌٌن لغة انجلٌزٌة فى المراحل المتوسطة و العلٌا بالتعلٌم الثانوى بالنمساٌ .تم اعداد
المعلمٌن لٌقوموا بتدرٌس مادتٌن  ،مدة الدراسة  9فصول دراسٌة و تشمل الدراسه موارد اللغة
اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  ،مقرارات فى علم اللغة و علم اللغة التطبٌقى ،الثقافة االنجلوفونٌة و
الدراسات األدبٌه ،تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة  ،وفترتٌن من التربٌة العملٌة .هذا المركز هو
المسبول عن طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة و مرحلة التربٌة العملٌة الثانٌة مع
التركٌز على قضاٌا محددة الموضوعات.
 1111برنامج طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة بمركز تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة
ٌتبع البرنامج خطى العالقة الوثٌقة بٌن النظرٌة و التطبٌق  .وأما عن الجوانب العملٌة للبرنامج
فتشمل علم اللغة التطبٌقى  ،البحث فى تدرٌس اللغة االجنبٌة و اللغة و اللغة الثانٌة و التعلم و
كذلك البحوث ذات االرتباط فى مجال الدراسات االدبٌة ٌ .عد معلموا اللغة اإلنجلٌزٌة
للتدرٌس فى مختلف المإسسات التربوٌة فى المستوى الثانوى

واإلعدادى كمجال مشترك .و

بعٌدا عن مدارس القواعد (  ) Gymnasiumsو هو نمو التعلٌم الثانوى التقلٌدى ٌ ،عد
المعلمون للتدرٌس بالمدارس الفنٌة و التى تعد العلماء لسوق العمل فى مإسسات تعلٌم الكبار
 رؼزّذ ِمشساد اٌزذس٠ظ ثبٌّشوض ػٍِ ٝجذا اٌّؼٍُ اٌّزبًِ ( ثبسٌٚ 1999 ٗ١اخشِ )ْٚغاٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزأًِ وّغبي ِؼشف٘ ٝبَ ٌٍزّٕ١خ اٌّ١ٕٙخ ٌٍّؼٍّ ٚ . ٓ١ف ٝثذا٠خ اٌمشْ
اٌّبمٚٚ ٝفمب ًٌّ لبٌٗ اٌفٍ١غٛف اٌزشث ٜٛاالِش٠ى ٝع ْٛد . ٜٛ٠ئْ اٌزأًِ ٍ٠ؼت دٚسا
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٘بِب ف ٝاٌزم ُ١١إٌمذٌ ٜألٔؾطخ اٌّّٙخ ٌ ٚ .مذ لشْ دٌ ٜٛ٠فظخ " ئػبدح اٌق١بغخ"
ثبٌؼٍّ١خ اٌّؼشف١خ ٌٍزبًِ ِؾ١شا اٌ ٝاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼٍُ ٌٍمنب٠ب اٌّّٙخ ِٓ عٛأت ِخزٍفخ
(د 62:1910 ٜٛ٠ف ف) ٚٚفمب ٌجشٔبِظ ٌٍّؼٍُ اٌزأٍِ , ٟاٌطالة اٌّؼٍّٚ] ْٛاٌّؼٍّْٛ
اٌّّبسعٌٍّٕٙ ْٛخ [ أفجؾٛا ثبٌزذس٠ظ ٠زّزؼ ْٛثّٕو رؼٍُ رارٚ ٟربٍِٚ ٟاٌز ٞثٗ ٠مّْٛ١
أؾزطزٗ اٌزذس٠غ١خ ثبٌزذس٠ظ ثؾىً ٔبلذ  ِٓٚ.خالي ػٍّ١خ اٌزأًِ اعزطبػٛا ػٍ ٟاٌذٚاَ
اْ ٠زٌٛٛا رؾغِّ ٓ١بسعز ُٙاٌزذس٠غ١خ ٚوزٌه ِذاخٍٔ ُٙؾِٕٙ ٛخ اٌزذس٠ظ ( اعبف
ثبسدٚ ْٚعٛسد. ) 61: 2009 ْٚ
بدأ برنامج تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة فى مشروع (تدرٌس اللغة التفاعلى) بالفصل
الدراسى الثالث لٌشمل مقررٌن كمقدمة فى طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة فى العام األول من
البرنامج الدراسى  .هدف هذٌن المقررٌن الى تقدٌم نظرة عامة حول القضاٌا األساسٌة فى طرق
تدرٌس اللغة األجنبٌة وعلى سبٌل المثال ماٌلى -:
 رذس٠ظ اٌّٙبساد االسثؼخ ٚاٌغٛأت اٌّشرجطخ ثبٌٍغخ. أدٚاس ِؼٍّ ٝاٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٌٍغخ أعٕج١خ. اإلداسح. رخط١و اٌذسٚط. ِمذِخ ؽٛي اٌزذس٠ظ اإلرقبٌٌٍ ٝغخ. رذس٠ظ األلشاْ ِٚمذِخ ف ٝاٌزذس٠ظ اٌّقغش.هذان المقرران هما تمهٌد إلى تربٌة عملٌة متخصصة ٌقوم الطالب المعلمون بحضورها أثناء
الفصل الدراسى الخامس  .وأثناء مرحلة التربٌة العملٌة ٌ ،قوم الطالب بمشاهدة معلمون ذوى
خبرة وٌقوم المشرفون بدعمهم أثناء عملٌات تخطٌط الدروس  .عالوة على ذلك  ،فإنهم ٌقومون
بإجراء تغذٌة راجعة من مشرفٌهم حول تخطٌط دروسهم وأنشطتهم التدرٌسٌة  .وفى اتجاه مواز
للتربٌة العملٌة ٌقوم الطالب المعلمون بحضور تدرٌب بالجامعة حول التربٌة العملٌة ٌقوم به
اساتذة طرق التدرٌس الخبراء فى تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة .
وبعد حضور التربٌة العملٌة المتخصصة ٌلتزم الطالب بحضور  3مقررات طرق تدرٌس
محددة المحتوى والتى تركز حول اللغة اإلنجلٌزٌة لألغراض خاصة  ،التعلم القابم على
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المحتوى واللغة  ،القٌاس والتقٌٌم  ،المعاٌٌر التربوٌة  ،تدرٌس اللغات األربع واألنماط المتسلسلة
من اللغة وأٌضا األدب والثقافة داخل الفصل  .أما مقرر طرق التدرٌس االخٌر ٌقوم بعرض عام
لإلتجاهات المعاصرة فى مجال طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة وٌقدم للطالب المداخل المختلفة
لتدرٌس اللغة االجنبٌة متضمنا تحلٌل نقدى لكل منهما.

 .2تطبٌق الملــــف
عندما تم نشر الملف عام  ( C ELT) 2117تم تطبٌق هذا النوع الجدٌد من التقٌٌم الذاتى و التؤمل
فى برنامج كما أنه ٌناسب تماما مفاهٌم المعلم المتامل و برامج إعداده نظرا لشمول رإٌته
للكفاٌات التحصٌلٌة كما هو مشروح فى مقدمة الملف (الملف صٌ، )6لى ذلك قسم البٌان
الذاتى لمساعدة الطالب المعلمٌن على التؤمل حول برنامج إعدادهم كمعلمٌن و فى دورهم
المستقبلى لمعلمٌن للغة اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  .إن قابمة مإشرات " أستطٌع ان" بالملف
تقدم الدعم للطالب المعلمٌن وتعد مدخال لتنمٌة القدرة على التقٌٌم الذاتى و بالتالى مساعدتهم
على تحدٌد اهداف و اغراض تعلٌمٌة مستقبلٌة  .و كمثال استخدام الملف فى برنامج إعداد العلم
ما قبل الخدمة  ،إن تطبٌق الملف فى برنامجٌٌن مختلفتٌن لطرق التدرٌس سٌتم وصفه الحقا:

أوال :مقرر تمهٌدى لطرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة
ثانٌا:مرحلة التدرٌس العلمى على المستوى الجامعى موازى للمقررات المدرسٌة الموجهة لمادة
التخصص (انظر أٌضا مٌلهاور الرشر .(2111 ،2111
(م ت ل ا)

 .2تطبٌق الملف فى مادة مدخل لتدرٌس اللغة
-

ٌهدف هذا المقرر ( م ت ل ا) الى:-

-

توضٌح دور معلم اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة و متعلمو اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة

-

إدارة الفصل
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-

مالحظة فصول تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة

-

النشاط و تخطٌط الدرس

-

مقدمة فى تدرٌس اللغة

-

تدرٌس المفردات

-

تنمٌى مهارات االستماع

-

هذا المقرر تفاعلى و ذو أنشطة متنوعة ترتبط بالموضوعات السابقة ذكرها  ،كما أن به

مجموعة مختارة من االنشطة تجمع فى الملف و التى تشكل اساسا جوهرٌا لتقٌٌم الملف .و
تشماللعدٌد مناالنشطة القابمة على الممارسة و المالحظة بالدرس و فى نهاٌة المقرر وو انشطة
قابمة على التدرٌس الجمعى لكل مشارك فى المقرر والعدٌد من األهداف بهذا المقرر  ،فٌمكن
أن نجد مإشرات بالملف  ،وعلى سبٌل المثال الكفاٌات االولٌة فى مجال التخطٌط وأداء
األنشطة والدروس  ،تدرٌس الكلمات وتدرٌس اإلستماع .
وجدٌر بالذكر فى هذا السٌاق أنه أثناء برنامج اإلعداد المهنى للمعلم  ،لٌس كافٌا للطالب المعلم
أن ٌنمى الكفاٌات العملٌة ( المذكورة فى قابمة " أستطٌع أن " بالملف )  .علٌهم أٌضا إكتساب
المعارف ذات اإلرتباط التقلٌدى (نٌوبى )2712-7
تم تقدٌم الملف الى الطالب فى بداٌة المقرر وتوضٌح الشبه بٌنه وبٌن ملف اللغة األوروبى .
وبعد شرح المحتوى ووظابف الملف للطالب المعلمٌن  ،كان على الطالب تنظٌم نسخة مطبوعة
من الملف والعمل على قسم البٌان الذاتى .
وفى الجلسة التالٌة  ،كان علٌهم العمل فى مجموعات صغٌرة حول ما دونوه فى قسم البٌان
الذاتى وبعد ذلك مناقشة النتابج فى مجموعة نقاشٌة .
ٌتم ربط موضوعات المقرر مثل تخطٌط الدروس  ،إجراء الدرس  ،تدرٌس المفردات أو
تدرٌس اإلستماع بمإشرات األداء بالملف  .ومثال ذلك ٌ ،تم عرض ومناقشة الجوانب النظرٌة
المتضمنة وكذلك مدى إجرابٌة كفاٌات الواصفات فى سٌاق الفصل .
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وبنهاٌة المقرر  ،كان على الطالب إجراء تدرٌس جمعى وبعدها ٌكتب الطالب دلٌل تؤمل (
غالبا فى األول ) حول الخبرات العملٌة  .باإلضافة للتؤمالت الفردٌة  ،حٌث ٌواجه الطالب
ماٌسمى " الصدٌق الناقد " (فارٌل  2117 :الفصل  ) 12والذٌن ٌرون الخبرة التدرٌسٌة " ،
متعلمٌن " وحٌث منهم ٌتم تلقى التغذٌة الراجعة  .وٌتم تبادل ذلك مع أقرانهم بشكل نقدى .
وهذه التغذٌة الراجعة المزدوجة تشكل المكون الربٌسى ألوراق تؤملهم  ،وبشكل فردى او نقدى
مع زمٌل له ٌ ،طلب من الطالب المعلمٌن العمل على واصفات ٌتم اختٌارها من الملف لدعم
عملٌة تؤملهم ومساندة التقٌٌم الذاتى لكفاٌاتهم وعلى الطالب التمعن فى تحدٌد كفاٌاتهم التدرٌسٌة
مثال ذلك – قسم تخطٌط الدروس  .حٌث الواصفة األولى فى صفحات  35 ، 34و  ، 37وفى
قسم اإلستماع نجد أول  4واصفات بصفحة  25أو فى قسم الكلمات وأول واصفتٌن فى صفحة
 23أوال  ،إ نهم ٌقٌمون كفاٌاتهم ذاتٌا بؤنفسهم بمساعدة الواصفات المذكورة حالٌا ٌ .ناقش
الطالب نتابج تقٌٌممهم الذاتى مع زمٌلهم نقدٌا وكذلك ٌقدمون مبررات حول أسباب اعتقادهم
أنهم نمو كفاٌة ما .
ٌقوم الطالب بتقدٌم صفحات من الملف التى قاموا بؤدابها  .وٌوضح الطالب جٌدا أن ما قاموا به
لن ٌستخدم بؤى حال ألغراض تقٌٌمٌة  .عالوة على ذلك ٌ ،تم إحاطتهم بؤنه من الطبٌعى
والمقبول فى بداٌة برنامج أنهم ٌكتسبون الكفاٌات التدرٌسٌة البسٌطة أثناء ذلك ( مثال ذلك أقل
درجة من الواصفة  1فى صفحة  ) 34من العدٌد من الواصفات بالملف .
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 2222الملف فى الدلٌل التعلٌمى للتربٌة العملٌة .
كما قد سبق ذكره  ،إن الطالب فى برنامج (تدرٌس اللغة التفاعلى) ٌقوموا بفترة تربٌة عملٌة
بعد إنهاء مقررٌن أولٌٌن فى طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة للغة أجنبٌة  .وبالتوازى مع التربٌة
العملٌة فى المرحلة الثانوٌة ٌحضر الطالب فترة تدرٌب بالجامعة ( 1درجة معتمدة ) ٌ.شمل هذا
التدرٌب ثالث جلسات مغلقة ثم بعد إنتهاء التربٌة العملٌة حدٌث تؤملى مع مشرف المقرر
بالتدرٌب  .أما عن أهداف وأغراض التدرٌب فهى مساعدة الطالب المعلمٌن أثناء التربٌة
العملٌة على :
معاٌٌر وتقنٌات المالحظة
تخطٌط المهام وفقا للتدرٌس العملى
التؤمل الموجه حول الخبرات من فترة التربٌة العملٌة
تقٌٌم كفاٌاتهم المكتسبة وتحدٌد كفاٌات أخرى للحصول علٌها فى القرٌب العاجل.

مالحظة الجلسة األولى .
بدأ التدرٌب بنشاط أثناء الجلسة األولى قبل بداٌة التدرٌب بعنوان " تحلٌل واصفات األداء
بالملف "  .وفٌه ٌتم اختٌار نشاط وتحلٌله  ،مثال ذلك  ،المإشر األول بقسم " إجراء الدرس "
وفٌه " أستطٌع البدء فى الدرس بشكل حٌوى صفحة  . 39مع مرشد الصف ٌ ،بدأ الطالب
بتحلٌل معنى بداٌة الدرس بشكل فعال .
عالوة على ذلك ٌ ،ناقشون أهمٌة مشاركة الطالب منذ بداٌة الدرس ولم ٌعد ذلك هاما للمشاركة
الفعالة للمتعلمٌن الى آخر الدرس  .تهدف هذه المناقشة الى فهم الطالب ألن الواصفات لٌست
قابمة فقط بل كفاٌات تمثل المعرفة الباطنة كما أنها تمثل استراتٌجٌات تدرٌس عملٌة تتوقف
على المشاركٌن والظروف الصفٌة وأهداف الموقف التدرٌسى .
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وبعد هذا " التحلٌل للواصفات " ٌتجمع الطالب فى مجموعات صغٌرة وٌختاروا واصفة
أساسٌة ٌقوموا بتحلٌلها بالشكل المعروض سابقا ومحاولة صٌاغة معاٌٌر مالحظة للواصفة
المحددة  .وبعد المناقشة مع المجموعة ٌقوم الطالب بكل المجموعات بعرض النتابج بشكل عام
لٌكون ذلك األساسى الذى تقوم علٌه مهام المالحظة التالٌة التى ٌإدٌها الطالب بالتربٌة العملٌة .
واخٌرا ٌ ،تم تقدٌم معاٌٌر جمع وتوثٌق البٌانات التى تجمع وتعاد مرة اخرى وٌقدم للطالب
المعلمٌن بمهام مالحظة مرتبطة باللغة .

الجلسة الثانٌة  :تخطٌط الدرس :
بالنسبة للجلسة الثانٌة  ،كان على الطالب المعلمٌن أن ٌمارسو " تنمٌة مهنٌة تعاونٌة " وطلب
منهم إحضار خطط للدروس قاموا بإعدادها للتربٌة العملٌة  ،بما فى ذلك مراجع حول واصفات
األداء ذات اإلرتباط بما فى الملف  .تم عرض الخطط على الفصل وكذلك التعلٌق علٌها فى
اوراق خاصة بذلك  .كان على الطالب المرور على الخطط المختلفة وكتابة تعلٌق علٌها
لزمالبهم من خالل أوراق التعلٌقات حتى ٌصلوا الى الخطة التى كتبوها كل على حدى وٌقرأ ما
كتبه زمالبه حولها  .ثم بعد ذلك ٌتم مناقشة التعلٌقات والتحسٌنات الممكنة على هذه الخطط فى
مجموعات صغٌرة .
وبنهاٌة الجلسة الثانٌة ٌ ،صرف إهتمام الطالب الى أقسام بالملف والتى تتناول األربع مهارات
لغوٌة  .وفى مجموعات ٌ ،قوم الطالب بإختٌار واصفتٌن أساسٌتٌن من تلك األقسام بالملف .
وكتكلٌف للمهمة الثالثة واألخٌرة ٌ ،قدم الطالب بقراءة فصول ذات صلة من كتاب هٌدج
 2000حول طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة والتى ترتبط بموضوعات الواصفات التى
ٌستخدموها بالمقررٌٌن األولٌٌن قبل البدء ف التربٌة العملٌة .
مثال ذلك ٌ ،قرأ الطالب فصل حول ( تدرٌس القراءة ) بفرض أنهم اختاروا واصفات أساسٌة
بالملف فى قسم حول القراءة (ص )26وهذا ٌساعدهم فى استرجاع المعرفة والخلفٌة النظرٌة
فٌما ٌتعلق بهذا الجزء فى طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة .
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الجلسة الثالثة  :ربط النظرٌة بالتطبٌق
وفى الجلسة األخٌرة ٌ ،قوم الطالب المعلمون معا وفى وجود قابد محاولٌن ربط النظرٌة
بالتدرٌس الفصلى  .على سبٌل المثال فٌما ٌتعلق بالقراءة ٌتم تناول وظابف وأغراض ماقبل
القراءة أوال ،أثناء القراءة  ،وٌعد القراءة من أنشطة كنا ناقش هٌدج ( . ) 2111ثانٌا العالقة
بٌن هذه األنشطة وواصفات الملف بقسم القراءة هى ما ٌتم مناقشتها وتحلٌلها (على وجه
الخصوص الواصفات ،3 ،2و 7فى ص) 26
ثالثا ٌتم تقدٌم وتحلٌل أمثلة ماقبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة ومدى مناسبتها للنصوص
والمجموعات الموجه إلٌها – وهذا اإلجراء ٌتم تطبٌقه فى جوانب الموضوعات المختلفة التى
ٌتم اختٌارها فى ( تكلٌفات نظرٌة القراءة )
ربط واصفات بالملف باإلطار األوروبى المرجعى  CEFRهى الخطوة التالٌة  .ومثال ذلك
الواصفة ( أستطٌع إختٌار نصوص مناسبة لإلهتمامات وحاجات ومستوى المتعلمٌن (ص) 26
وهى ما ٌقارن بواصفات اإلطار المرجعى (مهارة القراءة واتباع التعلٌمات ) فى مستوٌات
الكفاءة ( ،A ، B، Cاإلطار المرجعى ص) 71واخٌرا ٌنظر الطالب الى النماذج المختلفة
لنصوص القراءة التعلٌمٌة  ،وفى مجموعات  ،وٌطلب منهم تحدٌد مدى كفاءة المتعلم التى
توضحها هذه النصوص وفقا لإلطار المرجعى .

حدٌث تأملــى:
إن الطالب فى التربٌة العملٌة ٌقومون بتخطٌط الدروس والمواد التعلٌمٌة التى سٌستخدمونها
وكذلك ملف انجازهم ومناقشة ذلك مع المشرف .هذا الحدٌث التؤملى ٌهدف إلى اٌجاد مناقشة
محددة حول الخبرات التى اكتسبها الطالب أثناء مرحلة التربٌة العملٌة .إن جودة خطط الدروس
وال ٌات تنفٌذها وكذلك المواد المستخدمة ٌتم مناقشتها ف هذا الحدٌث وكذلك امكانٌة تحسٌن
االداء فى االنشطة اتدرٌسٌة المستقبلٌة ،وبمساعدة واصفات االداء المناسبة فى ملف انجاز
الطالب المعلمٌن للغات ٌمكن تشجٌع الطالب على معرفة نقاط القوة والضعف لدٌهم والتى
حددوها أثناء التربٌة العملٌة .وفى هذا السٌاق ،من المهم لمشرف التربٌة العملٌة ان ٌستخدم
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الملف من أجل دافعٌة الطالب .وهذا ٌعنى مساعدة الطالب على تحدٌد مدى تقدمهم أثناء التربٌة
العملٌة وبناء خطة لتنمٌة قدراتهم المهنٌة مستقبال.

 .3خالصة
منذ بداٌة تطبٌق ملف اإلنجاز فى برنامج اعداد المعلمٌن قبل الخدمة فى مركز تدرٌس اللغة
اإلنجلٌزٌة وقد كان اعضاء الفرٌق متحمسون للملف ولقد بذلوا الجهد من اجل تحسٌن استخدام
هذه االداة ذات الطابع التؤملى والت تستخدم أٌضا كاداة للتقٌٌم الذاتى للطالب المعلمٌن .ولقد كان
الهدف المعلن للفرٌق هو كٌفٌة تطبٌق الملف وخاصة فى التربٌة العملٌة والتدرٌبات المٌدانٌة.
وكخطوة اخرى لتنفٌذ تطبٌق الملف فقلد تم تحدٌد المهام الت عل الطالب اداإها أثناء فترة
التربٌة العملٌة فى اجتماعاتهم القبلٌة والبعدٌة مع مشرفٌهم .ومما سبق ،نجد انه هناك ضرورة
لعقد ورش عمل لمشرفى التربٌة العملٌة لتعرٌفهم بالملف وتشجٌعهم عل استخدامة ف عملهم مع
الطالب المعلمٌن.
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ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن كأداة للتأمل فى ثالث سٌاقات من إعداد معلم اللغة

آن برٌت فٌنر -جامعة بٌرجن  -النروٌج
 -1المقدمــــة:

ٌتناول هذا المقال تجرٌب الملف فى مقرر لمدة عام فى مرحلة الدراسات العلٌا لتخرٌخ الطالب
العلمٌٌن بجامعة بٌرجن بالنروٌج فى فرٌق  2119لقد أتم الطالب فى هذا المقرر دراستهم
للبكالورٌوس أو الماجستٌر فى تحقٌق إحداهما باإلضافة ألحد اللغات األجنبٌة ٌ .تؤلف المقرر
من  6أسابٌع من التدرٌس المكثف فى طرق تدرٌس متخصصة وطرق تدرٌس عامة وتربٌة
عملٌة لمدة  61ساعة ولك لمدة أسابٌع بكل فصل دراسى .وأثناء التدرٌب ،على الطالب أن
ٌالحظوا لمدة قصٌرة المشرفٌن قبل البدء فى تدرٌس المقررٌن بشكل فردى أو ثنابى .
 تم إستخدام الملف فى السٌاقات التالٌة أثناء مقرر طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة لمدة عام  :فىالمحاضرات بالجامعة والتى تركز حول إحتاجات الطالب بناءا على تقٌٌمهم الذاتى  ،فى حلقات
النقاش إلعدادهم للتربٌة العملٌة وأثناء التإبٌة العملٌة فى المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة .
وحٌث أن هناك طالب جدد بكل فصل دراسى جدٌد  ،فلقد شاركت مجموعتٌن من الطالب
بالتجربة اإلستطالعٌة بفصل الخرٌف الدراسى  .وحٌث أن الملف أداة للتؤمل  ،إن كل مرحلة
من مراحله تهدف الى مساعدة الطالب على التؤمل بإكتشاف مواطن القوة والضعف لدٌهم
بغرض اكتشاف وتقدٌم فرص لهم للتؤمل ومناقشة ذلك فى سٌاقات مختلفة وبنهاٌة الفصل
الدراسى  ،تمت اإلجابة عن استمارتٌن استبٌان أحداهما للطالب واألخرى للمشرف .
إن التؤمل ٌلعب دورا هاما فى إعداد المعلم وذلك وفقا لنظرٌات البرجماتٌة عند " دٌوى ،1922
1933و  "196وشون  . 1933وخاصة مفهوم شون للتؤمل العملى والتؤمل حول المحتوى
والتى تمت اإلشارة إلٌه  .هإالء الفالسفة ركزوا بوجه أساسى على المواقف العملٌة لذا
فنظرٌاتهم ذات جدوى فى التطبٌق العملى للتربٌة العملٌة  .أما مدرسة فرانكفورت الفكرٌة ،على
الجانب االخر  ،نرى أن التؤمل سٌاق إجتماعى ٌإكد على الحوار والتغٌر كؤهدافا للتؤمل  .حٌث
أن التغٌر متطلب لهم لتدرٌس اللغة األجنبٌة  ،فإن التؤمل القابم على التفكٌر الناقد والحوار هاما
عند إعداد المعلم وٌجب أن ٌرتبط لٌس فقط عملٌا ولكن نظرٌا أٌضا وهذا بالضرورة ٌتطلب
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الحوار  .إنها عملٌة تؤملٌة تحدث فى سٌاق ٌسمى " الغرض النقدى " إن عملٌة الحوار هى ما
تضمن األفكار الناقدة  ،ولٌس التؤمل الشخصى نفسه  .وٌعرف "كمٌس" ( )141 : 1935هذا
النوع من التؤمل عل أنه :
 التؤمل لٌس " داخلى " بشكل كلى  ،عملٌة نفسٌة  :إنه موجه نحو الذات ومتضمن الماضى . التؤمل لٌس عملٌة فردٌة بشكل كلى  :مثل اللغة  ،إنه عملٌة إجتماعٌة . التؤمل عملٌة تشكلها العقابد  :فى المقابل ٌ ،شكل العقٌدة . التؤمل إجراء ٌعبر عن قدراتناعلى إعادة تشكٌل الحٌاة اإلجتماعٌة من خالل طرٌقة مشاركتنافى التواصل  ،إتخاذ القرار والحراك اإلجتماعى .
وح ٌث أن تحسٌن التدرٌس بالمدارس ٌعد هدفا هاما إلعداد المعلم من خالل جذب األفكار الناقدة
فى سٌاق إجتماعى ولٌس إعتبار التربٌة العملٌة كممارسة فإن التعرٌف السابق للتؤمل شكل
اإلطار النظرى لتضمٌن الملف فى برنامج تدرٌس المعلمٌن بعٌنه .
ٌقدم الفصل الحالى وٌناقش السٌاقات السابق ذكرها إلستخدام الملف فى البرنامج  :فى
محاضرات الجامعة لمقرر طرابق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة  ،بٌنما ٌعد الطالب للتربٌة العملٌة
أثناء فترة التدرٌب ذاتها  .وفى سٌاق المشروع اإلستطالعى كان الحوار والنقاش للطالب وهذا
ما ٌسمٌه (فاجنر " )13 :1993 :التعلم كمشاركة " والذى "ٌحدث" من خالل مشاركتنا فى
الحوار والتفاعل ولكن تمتد هذه المشاركات فى الثقافة والتارٌخ  .ومن خالل هذه الحوارات
والتفاعل ٌحدث التعلم وتتشكل البنٌة اإلجتماعٌة التى تحل مكانها .

محاضرات الجامعة:
تعد الفترة التى ٌقضٌها الطالب فى محاضرات بداٌة العام محددة جدا ولفترة واحدة لذا فعلٌهم أن
ٌقدموا ما ٌسمٌه "كالفكى" ( )1996التدرٌس التفسٌرى  .فباإلضافة الى إكتساب المعرفة حول
نظرٌات اللغة وتعلمها فٌعطى التالمٌذ أمثلة حول كٌفٌة تدرٌس أجزاء معٌنة من اللغة  .وٌعد
التؤمل جزء هام فى هذا السٌاق حول المعرفة ومواقف التدرٌس
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.

إن هدف تقدٌم الملف فى هذه المرحلة من المقرر هو مساعدة الطالب على التؤمل الناقد فى
تعرٌفتهم وربطها بمواقف فعلٌة إفتراضٌة ومن ثم إٌجاد رابط بٌن النظرٌة والتطبٌق  .أما
الموضوعات التى تركز علٌها المحاضرات هى طرق التدرٌس والتعلم المستقل  .لقد كان
إستخدام مإشرات محددة فى قسم التؤمل الذاتى بالملف كدلٌل هو بمثابة مساعدة الطالب على
التؤمل فى معرفتهم بالتساإل الذاتى  :ما الذى أعرفه بالفعل عن ذلك ؟ هل ٌمكننى أن أإدى ذلك
بالفصل ؟ ما الذى احتاجه ألقرأ أكثر حوله ألستطٌع أن أدرس ذلك ؟ وفى سبٌل المحاولة
لإلجابة عن هذه األسبلة ومناقشتها فى مجموعات ومع المحاضر  ،استطاع الطالب أن ٌتؤملوا
فى معرفتهم السابقة وخبراتهم  ،ما الذى ٌحتاجونه لقراءة أكثر حولها .وما أرادو أن ٌركز علٌه
األساتذة فٌما ٌتعلق بجوانب محددة من الكفاٌات .

إن المناقشات بٌن الطالب وأساتذتهم وزمالبهم أوضحت أن هناك وعٌا عاما حول المواد
القرابٌة فى المنهج  .كما أنها قدمت أٌضا فرصا لتحلٌل الدراسات السابقة وباقى محتوى الملف
فٌما ٌتعلق بما ٌود أن ٌعرفه الطالب كى ٌقومو بتنمٌة الكفاٌات المستهدفة فى مرحلة تالٌة .
تإكد التغذٌة الراجعة للطالب والتى أوضحتها إستمارة اإلستبٌان ما ٌلى ٌ :مكن أن ٌكون الملف
مفٌدا فى المحاضرات والقراءة  ،حٌث إنه ٌقدم نظرة عامة لما نعرفه وما ال نعرفه  .فالعدٌد من
الواصفات بقسم التقٌٌم الذاتى كانت أساسا للمناقشات وحلقات النقاش .إنه ٌإدى وبشكل جٌد
دورا هاما بإعتباره أداة لمناقشة أمثلة توضٌحٌة للتدرٌس بالمحاضرات وكؤداة للتؤمل ومراجعة
الذات .وثمة مشكلة عامة عند إعداد المعلم وهى فشل الطالب فى إٌجاد عالقات بٌن النظرٌة
والتطبٌق .
إن الطالب المعلمون دابما ما ٌطلبون " وخاصة الفصل الدراسى األول " واصفات تدرٌسٌة
حٌث إنهم ٌفتقدون للفهم حول التدرٌس والتعلم وإعتبارهم مرتبطٌن بالموقف لذا فإن ماقد ٌصبح
فى موقف تدرٌس ٌمكن آلٌا الى سٌاق

مشابه  .وحٌث أن الواصفات بالملف تعطى العدٌد

لمواقف التعلٌمٌة المرتبطة بموضوعات به لذا فإنه لو إستخدم كؤساس للمناقشة فقد ٌوجد تلك
العالقة بٌن النظرٌة والتطبٌق  .وفى حالة هذا المقرر ،فإن كل من الطالب واألساتذة بالجامعة
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ٌربطو األداء النظرى للتدرٌس بالمستقبل العملى من خالل واصفات األداء التى تحدد الكم
المعرفى لكل فبة وكٌفٌة تنمٌة الكفاٌات الضرورٌة فى المواقف التدرٌسٌة .
وعند بداٌة التؤمل النقدى والمناقشات حول طبٌعة الكفاٌات المطلوبة لكل واصفة ٌمكن لألستاذ
أن ٌتحدى معرفة الطالب ومعتقداتهم ومدى فهم وفى المواقف الفصلٌة الحقٌقٌة  " ،والتى ٌكون
فٌها الطالب مرتابٌن وقلقٌن " ٌ ،مكن للطالب التؤمل فى نقاط القوة والضعف ومن طالب
الواصفات إكتشف الطالب ماهو مطلوب منهم بالفصل وضرورة إعدادهم الجٌد لهذه الممارسة
مقدما كما ٌشٌر الطالب المثال  -:وإنه ٌقدم فهما أعمق لنا كمعلمٌن وماهو متوقع القٌام به فى
كل موضوع .
إنى أعتقد جٌدا أن الملف " ٌ "EPOSTLجب أن ٌكون جزءا من محاضرات مادة طرق تدرٌس
اللغة اإلنجلٌزٌة  ،ففى الطرٌقة التى تم التدرٌس بها هذا الفصل الدراسى كان جٌدا أن الفصول
ذات صلة بالموضوعات التى تغطٌها المحاضرات وقد تم مناقشتها والتعلٌق علٌها  .هذا ٌجعل
من إستخدامه أٌضا مع مشرفى التربٌة العملٌة عملٌة سهلة وكذلك أثناء العمل على موضوعات
محددة حول الملف ذات اإلرتباط بالمحاضرات  ،وضح جلٌا أن قابمة القراءة لدى الطالب لم
تغطى

جٌدا وهذا ما كان ٌجب تعوٌضه بالمحاضرات  ،لذا كان النقاش حول موضوعات

محتملة الحدوث أكثر من المواقف الفعلٌة وهذا ماٌجعل الطالب أكثر نقدا وتحلٌال من أن ٌجدوا
أنفسهم فى موقف فعلى تدرٌس أمام الفصل والذى ٌستوجب ردة فعل لحظٌة ومختلفة .
ومن خالل النقاش فى هذا السٌاق  ،شارك الطالب بآراء وقدموا الجدٌد ألقرانهم .
 -3اإلستعداد للتربٌة العملٌة
وعلى الرغم من أن جمٌع المحاضرات فى بداٌة الفصلٌٌن الدراسٌٌن فى هذا المقرر ٌعدون
الطالب للتربٌة العملٌة ،إال أن حلقات النقاش قبل التربٌة العملٌة تعتبر ذات كٌان مستقل من من
المحاضرات حول طرق تدرٌس مواد دراسٌة ٌ .ركز الجزء األول من المقرر على إكتساب
المعرفة النظرٌة  ،رغم أن نماذج وطرق التدرٌس مختلفة وكذلك المواقف التعلٌمٌة هى ما تقدم
أٌضا .
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إن الجزء الثانى من المقرر من المفترض أن ٌقدم للطالب أدوات لتخطٌط الدروس وتنمٌة
الكفاٌات بهذا المجال تحدٌدا ٌ .مٌل الطالب الى إسناد خططهم للدروس الى خبراتهم السابقة
كمتعلمٌن أو أساتذة وتقلٌل دور المعرفة والخبرة  .كما أن لدٌهم منظور ضٌق لألفكار فى هذا
التوقٌت وفهم قاصر حول نماذج التخطٌط  .إن الفصل الدراسى الثانى أفضل كثٌرا كمإشر
كفاءة الطالب ولإلعداد حلقات النقاش  ،طلب منهم قراءة قسم تخطٌط الدروس بالملف مقدما
( ص – 33ص )37كما أعطى الطالب بحلقة النقاش نفسها نصوص حقٌقٌة أو متخٌلة حول
تخطٌط الدروس  ،أو أنهم ٌقوموا بإختٌار القواعد اللغوٌة التى ٌود إعدادها وعلٌهم تحدٌد
مستوى المتعلمٌن وكذلك إعتبار أنهم ذوى مستوٌات مختلفة  .وبعد تخطٌط الدروس أو تدرٌس
حصة ما ٌتم مناقشة ذلك فى ثنابٌات وٌتم عرض النتابج فى مجموعات .
تشٌر الخبرة السابقة الى أن الطالب ٌمٌلوا الى كونهم تقلٌدٌٌن عند بداٌة تخطٌط الدروس  .حٌث
ٌحتوى الجزء األول غالبا على قراءة جهرٌة ،ثم قراءة زوجٌة أو جمعٌة  ،وٌحتوى الجزء
الثانى على أنشطة لمتعلمٌن ٌكتبون من النص  ،والجزء األخٌر عبارة عن تكلٌفات منزلٌة.
ٌشٌر البحث الى أن النص هو ماٌسود تدرٌس اإلنجلٌزٌة فى النروٌج
)Aamotsbakken, 2005; Kløve Juuhl, Hontvedt and Skjelbred, 2010

(Skjelbred, Solstad and

كما ٌمٌل الطالب الى إعتبار أن

أنشطة المتعلمٌن دوما جٌدة  ،دون التقٌٌم النقدى للشخصٌة أو أهداف األنشطة .
إن الواصفات بقسم تخطٌط الدروس بالملف جعلت الطالب ٌدركون سرٌعا أن األهداف .
األغراض بالمواد هى ماتحدد كٌف تستخدم هذه المواد .كما اكتشوفوا من العروض التوضٌحٌة
أن بالرغم من حرٌة إختٌارهم لمواد التعلم إال أن كل موضوع ٌمكن أن ٌستخدم بعدة طرق فى
المهام التى صاغوها لطالبهم أوضحت ذلك بشكل كبٌر .
إن تحدٌد األهداف وأغراض المتعلم فى حدود المنهج ٌعد صعبا بالنسبة للطالب المعلمٌن
وٌحتاج الى الكثٌر من الممارسة  .باإلضافة لذلك فإنه ٌعد نقطة ضعف بالتربٌة العملٌة حٌث
أن العدٌد من المشرفٌن ٌستخدمون الكتاب بشكل حرفى حٌث ٌطلب من المعلمٌن وصف
األهداف للمتعلمٌن طوال فترة دراستهم  ،فإنهم غالبا ما ٌقوموا بنسخ أهداف المنهج عندما ٌتم
توزٌعها علٌهم من قبل مشرفٌهم  .لو أن تدرٌس اإلنجلٌزٌة سٌتم تحسٌنه  ،وتخطٌط أهداف
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معلمه بشكل محدد فإنه ٌعد موضوع هام من الواجب تناوله وطرحه قبل ذهاب الطالب الى
المدارس .
إن المناقشات التى تلى عروض الطالب وكذلك التغذٌة الراجعة الشفهٌة بنهاٌة حلقة البحث
أوضحوا أن إستخدام مإشرات الملف بغرض تخطٌط دروس اإلنجلٌزٌة جعل الطالب ٌفهمون
أهمٌة تحدٌد األهداف للممارسات الصفٌة لحدوث التعلم  .ولقد أشار أحد الطالب فى إحدى
السٌاقات (نحن نتعلم لنصمم  -لنحلل – ونقٌم خطط الدروس )  .تعد العروض والمناقشات
وسٌلة لتبادل األفكار حٌث برز اإلبداع ولٌست المعرفة السابقة للطالب المتعلمٌن تغطى وكذلك
تقدٌم المواد التعلٌمٌة للطالب المتعلمٌن باإلضافة الى مإشرات األداء بالملف  .كل ذلك جعلهم
ٌتؤملون بشكل ناقد وبالتالى ابتعدوا عن أفكارهم السابقة والتقلٌدٌة حول تدرٌس اإلنجلٌزٌة
بالفصل  ،كما أن العروض والمناقشات ساعدت األساتذة على تحدى أفكارهم وتحسٌن مدى فهم
اإلستقاللٌة أهداف التعلم  ،سواء التعلم واألنشطة الصفٌة .

 -4التربٌة العملٌة :
تعد التربٌة جزءا من التنمٌة المهنٌة لمهارات وكفاٌات الطالب ففى السنوات األخٌرة نما
اإلهتمام بمثل هذه الممارسات (الف اند فانر ،1991فنجر.) 1999
مما دفع السلطات الى تزوٌد فترات التربٌة العملٌة بالمدارس وتقلٌل الدور النظرى للجامعة فى
التدرٌس  .ولسوء الحظ  ،إن التربٌة العملٌة لٌست خٌارا لكل الطالب  .فالجامعات بالنروٌج
لدٌها مشكالت فى التطبٌق العملى للطالب  ،وتحدٌد من ٌقوم باإلشراف تاركٌن تلك المسإولٌة
للمدارس  .هذا ٌعنى أن العدٌد من المشرفٌن تقلٌدى الطرق فى ممارساتهم التقلٌدٌة مما ٌعنى أن
الطالب لٌسوا بالضرورة لدٌهم الفرص لبناء أفكار جدٌدة حول التدرٌس ٌ .عد الملف أداة للتؤمل
وكما ذكر انفا هذا ٌعد تؤمل تقلٌدى من أجل تدرٌس اللغة األجنبٌة وٌجب أن ٌتغٌر وٌتم تحسٌنه
وٌتم تحسٌنه ولو أن الطالب تم وضعهم فى فصول حٌث ٌكون التدرٌس تقلٌدى جدا فلن ٌكون
هناك تغٌٌرا ولو قلٌال .
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لقد أتاح تقدٌم الملف فى هذا البرنامج فرصة للتعاون مع المشرفٌن بالمدارس على الرغم من أن
ذلك كان ٌبدو مشكلة .لقد كان اإلتصال بالمدارس متروك لكلٌة علم النفس المسإلة عن تدرٌس
طرابق التدرٌس العامة  .لقد تقدم القلٌل من المشرفٌن فقط للمقابلة األولٌة حول الملف وكان
التواصل مع معظمهم بالبرٌد اإللكترونى مصحوبا بالمعلومات المطلوبة  .وعلى الرغم من أنهم
كانوا ٌتقاضون من الجامعة إال أنه كان من الصعب فرض مادة تعلٌمٌة معٌنة على المشرفٌن .
لذا  ،فقد كانت المسبولٌة األولى حول إستخدام الملف تقع على عاتق الطالب  .ولقد استخدم
الملف فى جلسات التغذٌة الراجعة عندما ٌراجع وٌقٌم أساتذة الجامعة أداء الطالب .
لقد كانت هذه الجلسات عبارة عن أمثلة حول أفضل الطرق إلستخدام الملف وفقا لموضوعات
معٌنة وطرق تدرٌس معٌنة  .وفقا لطرق تدرٌس وتعلم فقد تم استخدام مإشرات الملف فى
مناقشة كال من نقاط القوة والضعف فى دروس الطالب .
 وبعد فترة التربٌة العملٌة ،فقد أجاب الطالب والمشرفون حول استبٌانات من أسبلة مفتوحة .وقد أجاب الطالب حول السإال األول حول كٌف استخدموا الملف كالتالى  " -:لقد استخدمته
للتركٌز حول جوانب محددة حٌث أردت تغذٌة راجعة من المشرف  .لقد ركز المشرف فى
التغذٌة الراجعة حول موضوعات محددة "
ٌوضح االقتباس األول إستخدام طالب للملف بغرض التركٌز على تقٌٌم المشرف وبالتالى التحكم
فى جلسات التقٌٌم الذاتى  .والثانى ٌوضح إستخدام المشرف للملف بغرض التركٌز على تقدٌم
تغذٌة راجعة ألحد جوانب التدرٌس .
إن أحد التحدٌات تكمن فى عمومٌة تقٌٌم المشرفٌن للطالب والتركٌز غالبا على جانب محدد مثل
اإلنضباط  ،التواصل مع المتعلمٌن واستخدام الخلفٌة ( السبورة )  ..الخ بدال من التركٌز على
قضاٌا خاصة بالمادة .
وٌوضح المثال التالى كٌفٌة إجابة الطالب على السإال السابق لٌعوض نقص اإلشراف " لقد
قمت بإستخدام جزء تقٌٌم التعلم عند تصحٌح األعمال المكتوبة حٌث لم ٌقٌٌم هذا الجزء  .لم
ٌحصل جمٌع الطالب على نماذج تغذٌة راجعة من المشرفٌن كما ٌوضح المثال التالى :
لقد أراد كل مشرف أن ٌستخدمه معاٌٌره الخاصة فى تقٌٌم تدرٌسى49

لم ٌشؤ مشرفى أن ٌستخدم الملف حتى لو أننا قمنا باإلشارة إلٌه فى حدٌثنا  .لم تكن مشرفةجٌدة .
تشٌر هذه التعلٌقات الى رغبة بعض المشرفٌن فى عدم التؤثر بالجامعة  ،على الرغم من
مسإلٌتهم عن مدى تقدم الطالب ولعل المشرفة األخٌرة تتحسن لو أنها استخدمت الملف .
وبالرغم من بعض المشكالت  ،إال معظم الطالب رأو أن الملف أداة جٌدة لتؤمل ذات ارتباط
بالتربٌة العملٌة حٌث أشارت لذلك بعض التعلٌقات كالتالى:
" لقد جعلنى أشعر بالثقة حول الجوانب التى تحكمت فٌها وجعلنى على دراٌة بالجوانب التى
ٌجب أن أنمٌها  ،وإن المشرفٌن الذٌن استخدموا الملف أثناء فترة التربٌة العملٌة قد قدموا قدر
لٌس كبٌر من التغذٌة الراجعة حول خبراتهم"  .كما أنهم قدموا معلومات حول كٌفٌة استخدامهم
للملف بالتعاون مع الطالب :
 بالنسبة للطالب كى ٌقوموا بتقٌٌم أدابهم فى مجاالت تدرٌسٌة محددة قاموا بإختٌارها بؤنفسهم. تم استخدام واصفات األداء كؤسس للمناقشات حول جوانب محددة من التدرٌس كؤداة للتؤمل ولتطوٌر األفكار الجدٌدةاإلجابة األولى تشٌر تشٌر الى المشرف الذى ٌدعم تقدم الفردى للطالب والذى ٌإمن بؤن
الطالب قادرون على التقٌٌم الذاتى  .وٌشٌر المقتبسى األخٌر الى أن بعض المشرفون ٌعدون
جٌدا أن األفكار الجدٌدة هامة لتحسٌن تدرٌس اإلنجلٌزٌة  .كما أشار المشرفون الى أن الملف
جعل من المهام التى ٌإدٌها الطالب شٌبا ملموسا ومحددا كما قدمت عدد من الجوانب التى تبنى
علٌها المناقشات .
وعند سإالهم حول كٌفٌة دعم الملف لعملٌة تعلمهم ذكر المشرفون أنه على سبٌل المثال دفع
الطالب الى التفكٌر والتؤملفٌما ٌقوموا به بالفصل وأنه شجع على التقٌٌم الذاتى .
لقد جعلهم " الملف " ٌفكرون بشكلحٌادى أكثر مما ٌركز علٌه المشرف كما ذكر أحد المشرفون
أنفسهم .
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وهذا ٌشٌر الى مدى ذاتٌة المتابعة فى العادة  .وحٌث أنه التوجد معاٌٌر محددة لتقٌٌم الطالب
المعلمون فى نظام التعلم التدرٌجى  ،فإنه فى العادة ٌترك للمشرف مهمة تحدٌد جوانب التغذٌة
الراجعة بعد الدروس ٌ .مكن بجملة واصفات األداء بالملف أن تحد من ذاتٌة المتابعة .
إنها رغبة متنامٌة من الجامعة أن ٌتم تحسٌن مستوى المتابعة بالمدارس  .تعد النروٌج واحدة
من الدول القلٌلة التى تقدم مواصفات جامعٌة فى متابعة المعلمٌن (كٌلى وأخرون ) 2114 ،
إال أن المقرر له أهداف تدرٌسٌة عامة أكثر من تدرٌس مقررات محددة  .لذلك فإن هناك سإاال
حول كٌفٌة إستخدام الملف كؤداة لتقٌٌم أداء المشرفون أنفسهم تم وصفه

باإلستمارة.

.
وماٌلى أمثلة لإلجابات التى تم تقدٌمها :
 ٌساعد على استمرار التقٌٌم الذاتى للمعلم ٌعٌد التفكٌر فى ممارسات الفرد وفى تعلم الطالب لتصمٌم الدروس وأنشطة بالفصل للتؤمل وتقدٌم أفكار جدٌدة للتدرٌستشٌر اإلجابات بوضوح الى أن التنمٌة المهنٌة للمعلم عملٌة مستمرة وأن الملف ٌمكن أٌضا أن
ٌكون أداة للممارسٌة المخضرمٌن لتحسٌن تدرٌسهم  .إن المشرفٌن الذٌن استخدموا الملف
بالفصل أثناء فترة التربٌة العملٌة للطالب كانوا إٌجابٌٌن جدا حول خبراتهم  .كما ٌجب أن
ٌضٌف بؤن المشرفون الذٌن استجابوا هم من كانوا غالبا األفضل فى البدء بهم والذٌن استغلوا
فترة التربٌة العملٌة فى متابعة نظرٌات التدرٌس المعاصرة .
 -5الخاتمــــة
ناقش هذا المقال  3سٌاقات مختلفة إلستخدامم الملف فى محاضرات الجامعة وفى حلقات نقاش
لتنمٌة كفاٌات الطالب فى تخطٌط الدروس وأثناء فترات التربٌة العملٌة بالمدارس  .لقد هدفت
السٌاقات الثالث الى تنمٌة قدرات الطالب على التؤمل فى المراحل المختلفة للتنمٌة المهنٌة.
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جزءا من النقاش دار حول اعتبار الملف أداة ٌستخدمها المشرفون فى المتابعة ولزٌادة التعاون
بٌن الجامعة والمدارس .
وعلى الرغم من أن هذا مشروعا تجرٌبٌا جرى على مجموعتٌن من الطالب خالل فصل
دراسى واحد إال انه اعطى بٌانات هامة من خالل التغذٌة الراجعة التى قدمها الطالب
والمشرفون .
وفى السٌاق األول  ،ساعد الملف الطالب على التركٌز حول القراءة وكذلك توضٌح توقعاتهم
من التدرٌس  .لقد ساعدهم  ،فى السٌاق الثانى  ،على التخطٌط والتؤمل فى مهام أساسٌة فى
تخطٌط الدروس وفقا ألهداف وأغراض التعلم .
وفى السٌاق األخٌر  ،التربٌة العملٌة  ،لقد جعلتهم على دراٌة بنقاط القوة والضعف الفردٌة
بالفصل حٌث ذكر أحد الطالب " لقد جعلتنى واثقا من الجوانب التى تحكمت فٌها وجعلتنى على
دراٌة باألشٌاء التى احتجت الى تطوٌرها .
وفى األجزاء التى رغب المشرفون أن ٌستخدوا فٌها الملف مع الطالب فلقد قاموا بتحسٌن
جلسات التغذٌة الراجعة حٌث جعلوها أكثر تركٌزا حول جوانب محددة من تدرٌس اإلنجلٌزٌة
أكثر من جوانب طرق التدرٌس العامة  .لقد استطاع كال من الطالب والمشرفون ان ٌركزوا
حول حول جوانب محددة شعروا بالحاجة الى تحسٌنها .
ومن المنظور الجامعى  ،لقد قدم الملف أداة شٌقة للمشاركٌن لتوجٌه الطالب من خالل المراحل
المختلفة بالمقررات التى ٌدرسونها ومن هنا شكل أداة استطاعت أن تمد جذور من التواصل بٌن
النظرٌة والتطبٌق .
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* إستخدام البٌان الذاتى
كارٌنا ماكٌنن

 -جامعة أولو  -فنلندا

 -1مقدمة هذا الفصل ٌشارك القارئ فى الطرٌقة التى استخدمت فٌها المهام الموجودة فى قسم
البٌان الذاتى بالملف .وٌهدف هذا الفصل الى شٌبٌن  :األول هو وصف وتحلٌل بعض األنشطة
التى وجدتها شٌقة ومفٌدة فإن إعداد المعلم بجامعة (أولو) بفنلندا فى الفترة . 2111 -2113
وثانٌا  :عرض ردود إنفعال الطالب حول األنشطة التى صاحبها تعلٌى انا الشخصى  .وأتمنى
أن ٌستفٌد القارئ من خالل بعض األفكار حول الملف واإلستفادة من المهام بقسم البٌان الذاتى
فى سٌاق تدرٌسك .

 -2السٌـــاق
قبل مناقشة المهمة األولى سوف أقدم وصفا موجزا حول السٌاق الذى استخدم فٌه قسم البٌان
الشخصى  .ان برنامج إعداد معلمى المواد فى فنلندا ٌبدأ فٌه الطالب بالدراسات التربوٌة فى
فصل الخرٌف الدراسى بالعام الثالث من دراسات الماجستٌر ٌحصل الطالب فى هذا البرنامج
 25ساعة معتمدة .
وأثناء فصل الخرٌف الدراسى ٌبدأون بالدراسات التربوٌة من خالل مودٌول تعلٌمى به خمس
ساعات معتمدة بالتوازى مع خمس ساعات اخرى فى طرق تدرٌس اللغة .
* إن الطالب الذٌن اشتركوا فى برنامج الملف قد حصلوا بالفعل على مودٌول الخمس ساعات
بجانب التربٌة العملٌة وأٌضا مقررات طرق تدرٌس اللغة األجنبٌة بكلٌة العلوم اإلجتماعٌة
والتربوٌة  .وفى هذا المقرر ذو الخمس ساعات معتمدة لطرق تدرٌس اللغة األجنبٌة  ،وسوف
ٌنصب اهتمامنا من خالل هذا الفصل  .إن الطالب المشاركٌن فى موجموعة واحدة كلهم
ٌدرسون اللغة األجنبٌة واأللمانٌة واللغة السوٌدٌة .
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 -3الخطوات األولى مع ملف اإلنجاز اإلدارى للطالب المعلمٌن للغات ،فى بداٌة طرق
التدرٌس ٌستلم الطالب نسخة من  12صفحة أولى من الملف والتى تشمل المقدمة والبٌان الذاتى
 .كما إنى قمت بتوزٌع بعض النسخ من الملف كامال كى ٌفهم الطالب جٌدا شكل باقى الملف
وما ٌمكن إستخدامه  .مثال ذلك قابمة المفردات  .وعندما تطرقنا لألهداف و محتوى الملف ،
الطالب ( فى ثنابٌات ) ٌنظرون جٌدا لمإشرات األداء فى الشكل رقم ( )6من أجل الحصول
على صورة مكبرة حول الجوانب الربٌسٌة التى تود تغطٌتها أثناء مقرر طرق تدرٌس اللغة
اإلنجلٌزٌة  .وبالتناسب مع التربٌة العملٌة ومشرفوا المدارس هناك القسمٌن " تخطٌط الدرس "
(صفحة  )33وعلى وجه التحدٌد إجراء الدرس (ص  )33على الرغم من ان هذا المقرر ذو (5
درجات ) المعتمدة ٌكون التركٌز على قسم " السٌاق " صفحة  14وطرق التدرٌس صفحة . 21
لقد استغرقنا أٌضا بعض الوقت فى التعلم لواصفات األداء ولقد بدأنا بؤقسام التحدث  /التفاعل
الشفهى ( صفحة . ) 21
كان على الطالب أن ٌتناولة بالدراسة فى مجموعات صغٌرة الواصفات الثالث التالٌة -:
 -1أستطٌع توفٌر جو داعم للمشاركة فى أنشطة التحدث
 -2أستطٌع تقٌٌم واختٌار أنشطة تحدث تفاعلٌة لتشجٌع المتعلمٌن باختالف قدراتهم على
المشاركة
 -3أستطٌع تقٌٌم واختٌار أنشطة تفاعلٌة تشجع المتعلمٌن على التعبٌر عن ارابهم  ،هوٌتهم
والثقافة وغٌرها
هدفت المهمة الى مساعدة الطالب على تحلٌل الواصفات بغرض التعرف على الكفاٌات
المطلوبة وكٌف ٌمكن للمعلم أن ٌحقق على األقل جزءا من الكفاٌات المطلوبة  .هذا اإلجراء
كان عبارة عن مهمة إستكشافٌة مناسبة فى مقرر طرق تدرٌس اللغة .
وبعد مراجعة الوثٌقة كاملة  ،لقد ركزنا على البٌان الذاتى من خالل النظر إلى األهداف المحددة
وفى هذا القسم ( صفحة  ) 9والذى ٌهدف الى مساعدة الطالب على التؤمل فى جوانب خاصة
بالتدرٌس بشكل عام والتفكٌر فى أسبلة قد تكون هامة بهذه المرحلة األولى من إعدادهم
كمعلمٌن .وفى القسم الثانى  ،سؤوضح كٌف تم التعامل مع المهام المختلفة بقسم البٌان الذاتى .
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 -4المهام فى قسم البٌان الذاتى .
ٌهدف هذا الجزء الى وصف المهام وعلى اإلستجابات  ،التحسٌنات واإلقتراحات الواردة من
المناقشات وٌلى ذلك تعقٌبى علٌها .
مهمة ( )1خبرات التدرٌس
كمتعلم للغة بمدرسة فإنه لدٌك خبرات بالتدرٌس  .فالجوانب  ،صفات المعلمٌن  ،الممارسات ...
إلخ لمهارات تدرٌس اللغة الخاصة بك والتى تود أو ال تود أن تقوم بتدرٌسها (إٌجابا  ....سلبا )
حول تحلٌل االسباب وراء فشل هذه النقاط وإتخاذ اإلجراءات االزمة لتحسٌن النقاط السابق
ذكرها نجد إنه من الثابت أن الطالب بالمدارس والطالب المعلمٌن بالجامعة تناولو بالدراسة
قدر وافى من تدرٌس اللغة األجنبٌة  .وقد تعرضوا لسنوات من الخبرات الناجحة وغٌر
الناجحة من التدرٌس وكذلك مالحظة العدٌد من صفات المعلم الجٌد.
و فى بداٌة المقرر األول لطرق التدرٌس فإن المهمة األولى هى أن ٌسترجع الطالب أولى
خبراتهم فى التدرٌس بالتفصٌل والتعرض لبعض الخبرات واصفات متعلقة بالمعلم والتى من
شؤنها التؤثٌر فٌهم أو فى ما تمنوه وما لم ٌتمنوه  .وفى مقدمتى قد أوضحت أن حقٌقة الوعى
بمعتقداتهم السابقة  ،الخبرات و اإلتجاهات  ،العواطف والدافعٌة ٌساعد الطالب على الوقوف
فى المكان الصمٌم بهذا البرنامج اإلعدادى لمهنة التدرٌس .فقط بفهم هذه النقطة ٌمكنهم إدراك
تحلٌل المعرفة الجدٌدة والمعلومات حول مهنتهم المستقبلٌة .
بعد هذه المقدمة القصٌرة  ،كان على الطالب التفكٌر فى المهمة ( )1بعد المحاضرة  ،حٌث
ٌدونون مزاٌا وقصور الخبرات التدرٌسٌة  .باالضافة لذلك  ،طلب منهم أن ٌحللوا بالتفصٌل ما
ٌشعرون بؤنه خبرات غٌر ناجحة لما لم ٌنجح التدرٌس الذى ٌقومون به وأخٌرا  ،أن ٌضٌفوا
جوانب لتحسٌن ذلك كما ٌصفون وٌبررون ما قد ٌقوموا به داخل فصولهم  .وبعد المحاضرة
التالٌة ٌ ،ناقش الطالب مع زمٌل له مزاٌا وقصور الخبرات التى ٌقوموا بتدرٌسها وبالتالى ٌقدم
الطالب الى استراتٌجٌات التدرٌس الجدٌدة علٌهم  .لقد قمت بإستخدام ما أسمٌته " التدرٌس
التعاونى القابم على إستراتٌجٌة كرة الثلج المتدحرجة "  .وعند التعامل مع المهمة (ٌ )1كون
التركٌز حول إستراتٌجٌة التدرٌس .
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أما اإلجراء فقد جعل الطالب ٌعملون مع زمٌل لهم حٌث ٌقوم إثنان باختٌار سكرتٌر لكتابة
العناصر الربٌسٌة الناتجة من المناقشة  .بعد ذلك ٌلتحقون بإثنٌن آخرٌن وفى مجموعات من
أربعة وبمساعدة الملحوظات التى دونتها السكرتارٌة ٌتم مناقشة ما ٌقال ٌ .طلب من السكرتارٌة
عدم تدوٌن الملحوظة مرتان  .بعد ذلك ٌقوم األربعة بالعمل مع أربعة آخرٌن لٌكونوا ثمانٌة ثم
مناقشة المالحظات التى تقدمها السكرتارٌة ٌ .قوم سكرتٌر آخر بكتابة ملخص المادة وٌتم تكرار
نفس اإلجراء مرة آخرى  .وأخٌرا تكون مجموعات من ثمانٌة بقراءة العناصر الربٌسٌة لما تم
مناقشته ثم ٌتم مناقشة كل ذلك بالفصل وتوضٌح أهم النقاط بالمناقشة  .كان من أهم النقاط حول
الخبرات التدرٌسٌة الجٌدة ماٌلى :
 -1إن معلمى اللغة اإلنجلٌزٌة حدٌثة التخرج تملإهم بالحٌوٌة وقامت بتجرٌب مداخل تدرٌسٌة
جدٌدة إنها نموذجى المهنى المفضل.
 -2إن معلمة اللغة السوٌدٌة منظمة جدا وكانت تدفعنا للعمل وكنا نعمل على الدوام .

ان عدد قلٌل من المعلمٌن قد استخدموا طرق وادوات تدرٌسٌة غٌر تقلٌدٌة  .لذا لقد كان
التدرٌس ذو معنى ومرن ولم ٌكن استخدام القواعد كثٌرا ذو وقع على المتعلمٌن  .لقد قام
بالتدرٌس للطالب معلمٌن ذوى حماسة وطاقة واهتمام بعلمهم وخططوا الدروس بشكل منظم
باستخدام الفٌدٌو،الكمبٌوتر ،العروض التوضٌحٌة ،و العمل الجماعى بغرض جذب اهتمام
المتعلمٌن  .لهذا على المعلم ان ٌعرف الطالب أثناء دراستهم اهمٌة الشخصٌة واتجام المعلم
نحو الطالب وكذلك عدة مداخل مختلفة للتدرٌس ،المواد الدراسٌة وكذلك طرق تطبٌقها.

ان

توفٌر جو تفاعلى ٌساعد الطالب على التعبٌر عن أنفسهم وكذلك فهم األعمال القابمة على
األهداف والتى ٌعتقد أنها إٌجابٌة فى تعلٌم اللغة  .ومن خالل المناقشات فى مقرر التدرٌس فان
الطالب غالبا ماٌذكرون الدور المحورى لتدرٌس القواعد .لقد اعتقدوا انه لو قام المعلم باتباع
مداخل تخٌلٌة و مواد لتدرٌس القواعد فسوف ٌتم تدرٌسه فى سٌاق وبالتالى ٌقل دوره كمحور
للتدرٌس.
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بعض من الخبرات السلبٌة تم تدرٌسها كانت ماٌلى .
 -:1لقد كان نمط االمعلم سرٌعا بما ٌناسب الطالب الفابقٌن ،وكان صعبا جدا على الطالب
الضعاف أن ٌتابعوا تدرٌسه.
 :2لقد استخدم المعلم نماذج تكرار الٌة مما جعل من الصعب تذكرها.
-:3لقد كان بعض المعلمٌن ٌمتدح بعض الطالب وٌتجاهل االخرٌن.
-:4بعض المعلمٌن كانوا شدٌدى الصرامة ونادرا ماكانوا ٌعطون تغذٌة راجعة إٌجابٌة.
-: 5المعلم الذى ٌفتقد للدافعٌة أو من ال ٌهتم بتالمٌذه .ذات مره قام بالتدرٌس أحد هإالء
المعلمٌن وقد انتهى بى المطاف بؤسوأ درجات ٌمكننى الحصول علٌها حتى فى مادة باللغة
اإلنجلٌزٌة أضف لذلك أنها كانت عصبٌة المزاج .لقد كانت تفتقد للدافعٌه تماما.
وعند التعرض لخبرات سلبٌة من التدرٌس ،اقترح الطالب أنفسهم حلول لتحسٌن ذلك كما هو
فى تعلٌمات المهمة  .ومن االقتباس ( )1كان على المعلم االهتمام قلٌال بسرعة الدرس كى
ٌستطٌع الطالب متابعتة  .ولقد رأو أنه من الظلم أن ٌشترك مع المعلم فقط الطالب الفابقٌن .
ولتجنب ذلك على المعلم االهتمام بكل الطالب وان ٌقدم لهم مهام مختلفه ومواد مختلفة تساعد
المتعلمٌن سرٌعوا وبطٌبوا التعلم كى ٌستفٌدوا من الدرس  .ولو ان المعلم لم ٌتفاعل مع
المتعلمٌن أو لو تم اتباع طرٌقة المحاضره فان اهتمام المتعلمٌن سوف ٌقل .
ولتجنب اتباع طرٌقة رتٌبة لتدرٌس القواعد علً سبٌل المثال ٌ :جب أن ٌنوع المعلم  /المعلمه
فً ممارساته وٌجرب عدده أنشطة والتً تإدي التحدث والتفاعل الشفهً .كان من بٌن خبرات
التدرٌس السٌبه  ،الطالب الذٌن ٌصطحبون حٌوانات ألٌفه مجموعاتهم ومن ٌعملون المتعلمون
االخرون  .شعر الطالب أن خلق جو دٌمقراطً بالفصل ٌعد األفضل من أجل التعرف جٌداَ
علً العلمٌٌن ونقاط القوه لدٌهم ولذالك التفاعل معهم  .هذه االستراتٌجٌة هً األفضل لتجنب
العالقات الغٌر مجنده بالفصل .لقد شعروا بؤن علً المعلم أن ٌكون مرحا َ وأن تكون اللغة
الصفٌه مرٌحة افبه وبٌبه تعلم محفزة إن حس الدعابة وأرٌحٌة المعلم حول المحتوي والمتعلمٌن
وأهمٌة بالغة ولو انتقً كل ذالك ٌشعر المعلم باالغتراب وٌفقد دافعٌتة  .كما أن فقدان التحكم
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بالنفس قد ٌجعل الموقف التعلٌمً أسوء ٌري الطالب أن المعلم ٌجب أن ٌشجع طالبه من خالل
تغذٌة راجعه بنابة وإٌجابٌه كلما أمكن  .وهذه التوصٌة كانت من خالل توصٌة حٌث أن معظم
معلمٌن لم ٌقدموا لهم هذه التغذٌة الراجعة .لقد كان الطالب مهتمٌن بتشجٌع متعلمً اللغة عل
تحقٌق أهداف علً الرغم علً الرغم من إقرارهم بوجود مشكالت حول الوقت الكافً لتقدٌم
التغذٌه راجعه مكتوبه  .لقد اتفقوا جمٌعهم علً أن التغذٌه الراجعة ٌجب أن ال تعتمد علً
شخصٌة وأتجاه المعلم حول المتعلمٌن أو تشٌر تعلٌقات الطالب أن تركزهم كان حول شخصٌة
وإتجاه المعلم أكثر من قضاٌا طرق التدرٌس وتعلٌم اللغة الفعال  .وقد فتحت المهمة األولً بقسم
البٌان الذاتً النقاش بٌن المعلمٌن والطالب وبٌن الطالل وأخرٌن بالمجموعة وقد كانت بداٌه
طٌبة لما سٌلى فً مقرر طرق التدرٌس .اما عن استراتٌجٌه (كرة الثلج المتدفقة) والتى تعد الى
التعلٌم التعاونى فقد هدفت الى تعرٌف الطالب مجمله من التقنٌات التى قد ٌقدمونها بقرر طرق
التدرٌس  .ولقد اجمعنا على فعالٌتها لعدد المجموعه  .كما أنها تحتاج الى بعض التعدٌل على
الرغم من كبر المجموعه  .كما ناقشنا كٌفٌه استخدام هذه التقنٌه فى فصول اللغة االجنبٌه ولقد
توصلنا الى خالصه مضادها ان المجموعات من عشرٌن ل خمس وعشرون متعلم وهو متوسط
الفصل فً فنلندا ٌكون من األفضل اتباع تقنٌات عملٌة ودافعٌة مثل تلك الخاصه بجوانب الثقافه
او تنمٌه الوعى الثقافى .
المهمه 12أ صفحه  ، 11جوانب التدرٌس التى تطمح الٌها ؟
ثم انتقلنا بعد ذلك الى المهمه ( أ)12

حٌث ٌعمل الطالب مجموعات وٌعدون عروض

توضٌحٌه تبٌن الجوانب المختلفه بالمهمه.
لقد قمت برصد بعض األفكار التً أردت ان أوضحها ومن هذه الموضوعات ما ٌلً -:
 رؾف١ض اٌطالة ٌ١جزٌٛا لقبس ٞعٙذُ٘ . ِؾبٌٚخ اٌزّ١ض ف ٟإٌّٙخ ثؾىً ِٚ ٟٕٙؽخق. ٟ اٌزفبػً ِغ اٌزالِ١ز . -ثٕبء ػاللبد ه١جخ ٚسثّب اٌؾظ ٟثبٌزٛل١ش .
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بسإال بعض االسبلة األخري  ،تم كتابة أهداف الً أن ٌحلل الطالب اقتراحتهم بشكل أعمق
 ،مثال ذلك  ،ماذا تعنً تحفٌز الطالب الداء أفضل ما لدٌهم عملٌا  ،وكان من االجابات " مثال
ذلك " اختٌار المواد التجرٌسٌة جٌدا ،
عدم تطبٌق اسالٌب تدرٌسٌة رتٌبة

من المحاضرات  ،مكافؤة نجاح المتعلم  ،دعم من لدٌهم

مشكالت فً تعلم اللغة ولو ان الطالب كانوا كثٌر و الحدٌث خالل الوقت ٌ ،قولوا النكات
ومتفاعلٌن مع المتعلمٌن  .وعند سإالهم
ماذا تعنً ؟ " محاولة التمٌز بالمهنة شخصٌا ومهنٌا " ،اقترح الطالب  :تقدٌم أحدث المعارف
وطرق التدرٌس للمتعلمٌن  ،ونتابج البحوث وكذلك الدعم والتشجٌع لهم  .وبالحدٌث علً
مستوي المتعلمٌن – اٌجاد جو مرٌح بفصل اللغة ٌهتم بالطالب وٌساعد المعلم علً كسب ثقة
الطالب والذي ٌعد جزءا هاما من التعلٌم الفعال
 اٌّّٙخ ( -2ة ) ِب اُ٘ عٛأت اٌزؼٍُ اٌز ٟال رشغت فٙ١ب ؟ وبْ ِٓ اُ٘ اٌغٛأت اٌز ٟال ٠شغت اٌطالة فٙ١ب ِب : ٍٟ٠ لجٛي رخف١ف اٌّ١ضأ١خ اٌج١شٚلشاهٌٍّٕٙ ٟخ إٌّط١خ االداس٠خ ٚ ،ؽز ٟرقؾ١ؼ االِزؾبٔبد ِب ػذا رٌهلقد خشً الطالب مواجهة جوانب خارجٌة مثل تخفٌف المٌزانٌة والتً قد تإثر سلبا علً عمل
مدرس اللغة .
ا .المهمة (  – 3ص  ) 11توقعاتك من برنامج اعدادك كمعلم ؟
ماذا تتوقع من اعدادك كمعلم ؟
النظرٌة المهارات وان اكون معلما كفبا ومتمرسا .
لقد توقع الطالب أن ٌتعلموا كال من الجوانب النظرٌة والمهارات التً تدعم النظرٌة بالتطبٌق
كما أنهم ادكوا أن كونك معلما كفبا وذو خبرة ٌحتاج لسنوات من العمل وانهم ما زالوا فً بداٌة
عملهم كمعلمٌن .
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ب -ما أكثر ما ترٌده من برنامج تاهٌلك كمعلم؟
 أتوقع ان ٌكون لدي حصٌله جٌده حول متطلبات ان تكون معلم النظرٌه والمهارات والطرق. األدوات التً تمكن المعلم من أن ٌعرف ماذا ٌدرس و األسالٌب التً ٌمكن أن تستخدم. أن أكون مدرس مستعد الن ٌكون معلما جٌدا. واثق بالفصل. أتعلم قواعد اللغة.تركزت توقعات المتعلمٌن علً جانب استهالك امتالك نظرٌة تدرٌس اللغة وكذلك المهارات
والطرق العملٌة التً ٌمكن ان ٌستخدموها كذلك احتاجوا وامتالك الثقه لكٌٌقوموا بالتدرٌس
امتالك قواعد اللغة و تطبٌقها فً تعلٌم االنجلٌزٌه كلغه اجنبٌه كل ذلك كان ضمن التوقعات فً
هذا السٌاق واالقتباس االخٌر " تعلم القواعد اللغوٌه " ٌشٌر إلى ثقة الطالب وممارسته التدرٌسٌة
و الطرق التً ٌستخدمها فً ذلك العدد بشكل شٌق ودافعً .
بدا ان الطالب ٌفهمون ضروره دمج النظرٌه والتطبٌق أثناء اعدادها كمعلمٌن .لقد عرف ان
قدرا من الجانب النظري بجانب التعلٌمات والتعٌنات العملٌه ٌضمن لهم علً األقل درجه عالٌة
من الثقه بالنفس :ان المناقشات معالطالب كشفت عنرغبتهم فً معرفه العدٌد من طرابق
التدرٌس لتحفٌز متعلمً اللغة.

ج -ما رأٌك فٌما ٌتوقعه منك اساتذتك ؟
أنهم ٌتوقعون ان أحضر وأتعلم ولكن بطرٌقتى.
ٌشٌر ما سبق إلى أن الحضور ٌتوقع ان ٌكون جزا اساسا وهاما للتعلم  .العمل فً مجموعه
ٌساعد الطالب علً مشاركة االفكار – المعتقادات والخبرات واالتجاهات وبالتالً توسٌع االفاق
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.النقاط التالٌه وتصنف تحت التحفظ -المرونه – الدافعٌه – الصبر  .لقد ركزت المناقاشات حول
تكوٌن فكره المعلم المتحفظ – المرن – الصبر والذي ٌشجع المتعلمٌن علً المشاركه رغم تعدد
مستوٌاتها .تقصد هذه القضاٌا ما ذكر سابقا ف هذه المرحله االولً من إعدادهم تربوٌا ،لقد فهم
الطالب فكرة التنمٌة الذاتٌة وفقا للقدرات والسرعه الذاتٌة وقد اتضح من النقاس أن هذا ٌمكن
أن ٌكون فى حالة متعلم اللغة أٌضا.

المهمة ( )4ص( :)11كٌف ترى أهمٌة ما ٌلى لمعلم اللغة؟
أضف أفكارك الخاصة  :ناقش مع زمٌل وقدم أسبابا الختٌاراتك؟
ما األهمٌة؟
ال

-----------

غٌر مهم

 .1التعاون مع األخرٌن
 .2مهارات التنظٌم الجٌد
 .3القدرة على شرح القواعد
............... .4
أوالٌ :كمل الطالب المهمة الرابعه بؤنفسهمٌ .لى ذلك مناقشة لمغهوم التؤمل – كال من التؤمل من
الشخص والمحاور .إن اإلطار الشامل لذلك موجود بصفحة ( )12بالملف والتى تناقش أهمٌة
التؤمل فى إعداد المعلم كما هو بالمثال "القدرة على شرح القواعد" .كما تم سإال الطالب أن
ٌقٌموا القضاٌا التى تعرفوا علٌها من خالل مقٌاس متدرج "غٌر مهم  ---مهم جدا".
من بٌن القضاٌا التى تم ذكرها والتى تم اعتبارها ذات أهمٌة قصوى ،ما ٌلى:
 اٌمذسح ػٍ ٝرذس٠ظ اٌّفشداد اٌزطج١ك اٌغ١ذ61

 ؽفع إٌظبَ ثبٌفقً. اٌذافؼ١خ. ؽظ اٌذػبثخ . اعزخذاَ هشق ع١ذح ف ٝاٌزذس٠ظ  /اٌزؼٍُ. اٌقجش. رذس٠ظ اٌٍٙغبد ٚاٌٍىٕبد. اٌزّ١١ض ثّ٠ ِٓ ٓ١زٍىِٙ ْٛبساد ٌغ٠ٛخ ِّزبصح  ِّٓٚرٕمقِٙ ُٙبساد اٌٍغخ.ثم نختار البند األول " القدرة على تدرٌس المفردات" للبحث .ترتبط الجوانب التالٌة بتدرٌس
المفردات كما تبٌن من النقاشات :استخدام المترادفات ،المتضادات ،أنواع الكلمات  ،بنٌة الكلمة،
التخمٌن ،تخمٌن المفردات الجٌدة ،الطرق المختلفة الختبار المفردات (مثال اختبارات الكلمات)
ولقد كشفت هذه النقاشات النقاب حول العدٌد من الجوانب فى تدرٌس المفردات وقد كانت مهمة
( ) 4ركنا هاما وملهما فٌما تلى ذلك من نقاش عمٌق .إن النقاط التلى برزت من النقاش حول
"البان الشخصى" من الملف ترتبط بالخبرات التدرٌسٌة األولى فى إعداد ابمعلم حٌث تركز
المالحظات الفصلٌة على الجوانب التالٌة:

تدرٌس اللغــــة:
وٌهتم هذا الجزء بالجو العام للفصل  ،التفاعل بٌن المعلم والتلمٌذ او الطالب  ،كٌف ٌحافظ
المعلم على االنضباط داخل مجموعته  ،نوع طرق التدرٌس المستخدم وكٌف ٌنمً أو تنمً
دافعٌة المتعلمٌن  .وثمة جوانب اخرى فً قسم البٌان الذاتً بالملف – كٌفٌة تنمٌة الدافعٌة
للمتعلمٌن وحفظ النظام بالفصل قد تمت مناقشتها بالمقرر التربوي الذي ٌحضره الطالب أثناء
هذا المقرر ٌتم تناول هذه الموضوعات بشكل عام عما ٌحدث بمقرر طرق تدرٌس اللغة
اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة حٌث ٌكون التركٌز على تدرٌس وتعلم اللغة االجنبٌة وهناك مناقشات
حول قسمٌن مختلفٌن على الرغم من ان ذلك ٌساعدهم على التؤمل بشكل عام ومحدد حول
القضاٌا وتقدٌم وجهات نظر مختلفة .
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 – 5الخاتمــــة
ٌقدم هذا الفصل للقارئ قسم البٌان الذاتً وكٌفٌة تطبٌقه فً السٌاق التقلٌدي العداد معلمً المواد
الدراسٌة وقد سبق تقدٌم صورة إلمكانٌة تطبٌق هذا الجزء بالملف فً هذا السٌاق للقابمٌن على
كلٌة التربٌة  .إن الهدف الربٌسً لقسم البٌان الذاتً كما هو بالملف مساعدة الطالب على التؤمل
فً األسبلة العامة المرتبطة بالتدرٌس لذلك اعتبار بعض الكتابات المحددة والهامة للمرحلة
األولى إلعداد المعلم  :تم تناول خبرة الطالب السابقة عند تدرٌس وتلك التً نسعى الٌها ،
وكذلك توقعات الطالب من المقرر .وثمة قضٌة هامة كما أوضحتها المهمة الرابعة حول
المناقشات خاصة بمدى األهمٌةٌ .سعى قسم البٌان الذاتً إلى تعرٌف الطالب لمفهوم وظٌفة
التؤمل بشكل شخصً وحواري .إن تناول قسم البٌان الذاتً كان مصدراً لمشاركة المعلومات
والمعارف وقد كان بمثابة استكشاف مشترك لكل من نظرٌة تطبٌق وتدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة
إن الطالب المشاركٌن فً مشروع الملف وجدوا هذا القسم مناسبا ً  ،تحدٌات العدٌد من القضاٌا
التً شملت آثارها فً تبادل األراء والمعتقدات واإلتجاهات والخبرات حٌث ٌشعر الطالب
بؤهمٌة قسم البٌان الذاتً فً مقرر طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة وقد كان ٌشعر بذاته بالنسبة
لهم وجعلهم ٌفكرون فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة بشكل مرن وساعد الطالب المعلمٌن على
ادراك اسبلة محددة للتدرٌس والتعلم والتً تم تناولها بغرض التنمٌة المهنٌة.
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ما محتوى الملف وما الهدف منه؟
سٌسٌلٌن نٌهلٌن – جامعة جوتنبٌلرج – السوٌد

مقدمـــــة:
لقد كان العمل بملفات اإلنجاز خالل العقدٌن األخٌرٌن ممارسة عامة بالمدارس والجامعات.
ومن خالل جمع الدالبل حول مادة مافى فترة طوٌلةٌ ،مكن للطالب متابعة مدى تقدمهم وهذا ما
ٌعطٌهم الفرصة للتؤمل حول عملٌة تعلمهم .وحٌث أن الطرق الحدٌثة لتقٌٌم مدى تقدم الطالب قد
بدأت بالتدفق ،لقد أصبحت ملفات اإلنجاز أدوات تقٌٌم هامة فى عملٌةإجراء التقٌٌم ( رٌا دٌكٌنز:
 .)2113وحٌث ان هناك نماذج ملفات انجاز مختلفة لإلختٌار من بٌنها فإنه ٌجب على المربٌن
أن ٌسبلوا انفسهم األسبلة التالٌة قبل تقدٌم الملف فى نظمهم التعلٌمٌة:
ما هدف الملف؟ كٌف ٌجب أن ٌكون المحتوى؟ كٌف ٌجب أن ٌنظم؟ من المستفٌد منه .وهناك
قضٌة أخرى للمناقشة وهى ملكٌة الملف نفسه.
لقد بدانا العمل بالملف فى مجال المقررات الدراسٌة بجامعة جوتنبرج بالسوٌد فى التسعٌنٌات.
ولقد صممنا إٌطار عمل ل (ملف انجاز المعلم) والذى قام الطالب بتصمٌمه خالل فصلٌن
دراسٌٌن .و لقد اعتبرناه " ملف عمل" ٌركز على العملٌة أكثر من النتابج وتكون المحتوى من
عدة تقٌٌمات.
وعلى الرغم من ذلك ففى نهاٌة العام كان على الطالب المعلمٌن أن ٌقوموا بتنظٌمه ك " ملف
انجاز معلم" والذى ٌوضح فلسفنتهم فى التدرٌس وتم تقدٌمه ألغراض تقٌٌمٌة(باٌلى .)2119:
وعند تقدٌم الملف ناقشنا أفضل الطرق لتضمٌنه فى المقرر الحالى وقد كان ذلم بمثابة تعدٌل له
ولٌس اقتباس وذلك لقلة عدد الساعات التدرٌسٌة لمقررات طرق التدرٌس .إن محتوى طرق
التجرٌس كان باإلنجلٌزٌة وكذلك التعلم والتدرٌس والتقٌٌم والتى تسٌر بالتوازى مع مقررات
المواد النظرٌة خالل العام االول فى برنامج إعداد المعلم الذى ٌستمر لمدة  9فصول دراسٌة
باإلضافة الى  4فترات تدرٌبٌة للتربٌة العملٌة أثناء العام.
فى هذا الفصل ،والذى ٌقسم إلى ثالث أجزاء ،سؤعرض الى كٌفٌة تطبٌق الملف فى مقرراتنا مع
الطالل المعلمٌن الذٌن ٌدرسون اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  .لقد عمل على الملف ما ٌقرب اكثر
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من  111طالب خالل الفنرة من  2113وحتى  .2111وفى الجزء الثانى ،سؤركز على الملف
ووصف نموذجٌن قمنا بتطبٌقهم وما قدمه الطالب من دالبل أثناء فترة التربٌة العملٌة ولما قامو
بجمعه ،وأخٌرا سنعرض وسنناقش بعض تؤمالت الطالب المعلمٌن حول الملف.
2ـتطبٌق الملف:
إن الملف له  3أهداف ربٌسٌة وقد قررت التركٌز علً اثنٌن فقط عند تدرٌس الملف بمقرر
طرق التدرٌس.
أولً االهداف هً دعم العالقة بٌن الجامعة والمشرفون بالمدارس  .تقوم المدارس باشراف
التربٌة العملٌة ،لم نعد نقوم باالشراف علً المدارس وبالتالً قلت اوتكاد تتقدم عالقتنا
بالمشرفٌن  .وباستخدام الملف لقد اردنا خلق قناة بٌن النظرٌة والتطبٌق وبالتالً تقدٌم اداة
للطالب المعلمٌن لدعم النقاش بٌنهم .
وهناك هدف اخر بان تدع الطالب المعلمٌن ٌمارسون خبرتً التقٌٌمك الذاتً والتؤمل بجزء
العملٌة التعلٌمٌه ،فمن حٌث ٌبدأون باشستخدام هاتٌن المهاراتٌن مع الطالب داخل الفصول
الدراسٌة فً الممستقبل  .علً سبٌل المثال  ،باستخدامهم عرض التقٌٌم الذاتً القومً ومواده
باإلنجلٌزٌة او للمواد الدولٌة كملف اللغة االوروبٌة.
وطبقا للمنهج القومً السوٌدي لكال المدارس الثانوٌه العلٌا وااللزامٌة ٌ،جب علًٌ الطالب ان
ٌمارسوا قدراتهم علً تخطٌط وتقٌٌم تعلمهم ٌتٌح لهم الفرصة للتامل فً ذلك.
وفً مرحلة مبكرة تستطٌع ان تقرر اذا ماكنا سنركز علً ثالثة أجزاء من التقٌٌم الذاتً :طرابق
التدرٌس ،تخطٌط الدرس ،واجراء الدرس فالمجموعة االولً تلقت نسخة كاملة من الملف
االوروبً بالرغم من اننا استخدمنا بعض االقسام ولكن المجموعات األخرى تلقت جزءا منه.

122الفصل االول:
قد تم طرح الملف فً البداٌة بمقرر طرق التدرٌس بعد مجموعه من المحاضرات وحلقات
النقاش عن االطار االوروبً
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العام  CEFRوملف اإلنجاز االوروبً  .ELPبما اننا عادة ما نسال الطالب المعلمٌن ان ٌكتبوا
عن خبراتهم كمتعلمٌن للغة ،فكان من الطبٌعً استخدام الجمل الشخصٌة كجمل تعرٌفٌة .
وقد قررنا ان نبدا طرابق التدرٌس بالجزء الخاص بالتقٌٌم الذاتً بناء علً التركٌز الربٌسً
أثناء إجراء الفصل االول فً البرامج القابمة علً التعلم ،وتقٌٌم المهارات االستقبالٌة واالنتاجٌة
والتفاعلٌة  ،وعناصر اللغة والصٌغ اللغوٌة .بهذه الطرٌقة ٌصبح الملف االوروبً متصال
بالبرنامج الحالً الذي نستخدمه  ،فبعد كل محاضرة اوحلقة نقاشٌة ٌقوم الطالب المعلمون
بتقٌٌم خبراتهم التدرٌسٌة وكذلك مهاراتهم  .فعلً سبٌل المثال ،التحدث  ،الكتابة او المصطلحات
اللغوٌة عن طرٌق إجراء مناقشات ومناظرات تعقد فً مجموعات .
ولقد تم طرح العدٌد من االسبلة عن نظرٌات التعلم والتدرٌس ومبادبهم قبل ان ٌكونوا علً
استعداد لملا الخانات بطرٌقة مناسبة  ،وأثناء الفصل األول من البرنامج هنالك ثالث اسابٌع من
التدرٌس  ،األسبوع االول فً البداٌة واالسبوعان االخران بنهاٌة الفصل .
فقبل أن ٌبدأ الطالب المعلمون خبراتهم التدرٌسٌة الثابت’ٌ ،كونوا قد حققوا جمٌع المداخل
األولٌة ألجزاء طرق الترٌس وأثناء تؤدٌتهم التدرٌس  ،وٌطلب منهم ان ٌقوموا بتجمٌع دلٌل
علً:
ملف أو دلٌل لواصفات األداء " أستطٌع أن " التى تم تحدٌدها  .بعد الممارسة ٌتم مناقشة األدلة
وتقٌٌم مدى التقدم من خالل فصول جدٌدة فى ملفاتهم .

 2222الفصل الدراسى الثانى
على الرغم من أن هدفنا الربٌسى هو مشاركة المشرفٌن بالمدارس  ،إال أننا لم نشاركهم بالفصل
إال ببداٌة الفصل الدراسى الثانى ألننا أردنا أن ٌكون الطالب على وعى بالملف فى البداٌة  .كما
أننا أردنا أن ٌكون لدى الطالب خبرات تقٌٌن ذاتى قبل البدء فى مناقشة الواصفات مع المشرفٌن
وأن ٌكونوا ناقشوا نقاط القوة والضعف بهم كمعلمٌن  .وأثناء الفصل الدراسى الثانى  ،هناك
فترتٌن من التربٌة العملٌة ( اسبوعٌن ببداٌة الفصل الدراسى وأثنان بنهاٌة الفصل الدراسى "
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تركز على تخطٌط الدروس  ،استخدام وسابل التدرٌس  .التقٌٌم والتصحٌح وببداٌة المقرر بدأ
الطالب بقسمٌن من التقٌٌم الذاتى هما تخطٌط الدروس وإجراء الدروس وتم تقٌٌم مهاراتهم
وقدراتهم بهذٌن المجالٌن .
عرض الطالب المعلمٌن الملف على المشرفٌن ببداٌة التربٌة العملٌة من خالل قسم طرق
التدرٌس وأٌضا جزبٌن جدٌدٌن وبمشاركة التقٌٌم الذاتى ٌعرف الطالب نقاط القوة والضعف
لدٌهم ٌ .قرر الطالب مع المشرفٌن أفضل الطرق التى ٌمكنهم بها اإلستفادة من الملف أثناء
فترتى التربٌة العملٌة ٌ .تم عرض إستخدام الملف بحلقة نقاش بالجامعة ٌدعى لها المشرفون
وبسبب انشغالهم ٌحضر القلٌل منهم فقط إال أننا قمنا بمقابلة عدد قلٌل منهم وتعرفنا على أرابهم
حوله  .لق د أرادوا أن ٌكون لهم هناك تواصل بٌنهم وبٌن الجامعة واقترحوا أن تكون الحلقات
النقاشٌة مع باقى المشرفٌن وكذلك الطالب المعلمٌن لقد رأوا أن الملف أداة للتدرٌب أثناء الخدمة
وأورد أحد المشرفٌن " لقد جعلنى أتؤمل فى ممارساتى التدرٌسٌة وممارسة طالبى أٌضا "
وهناك ثمة مالحظة وهى أن الملف ٌساعد المشرفون على

الحدٌث عن نظر بؤن التدرٌس

بشكل أفضل عند تقدٌم التغذٌة الراجعة للطالب إن المإشرات  ،على سبٌل المثال ٌ ،مكن أن
تكون بداٌة للنقاش حول موضوعات محددة عن التدرٌس .
أحٌانا بعد الدرس عندما نتحدث قد ال تلمس الجوانب الهامة  .أحٌانا قد تعتقد أن ال ضرورة
إلستدعاء موضوعات ما فقد الترٌد أن تكون مجرد أخطاء  .لكن لو أن ذلك مكتوبا على ورقة
ٌكون أسهل.لقد قمنا بمناقشات شٌقة بالفصل فلقد كانت المواد ذات أهمٌة كبرى .
بنهاٌة الفصل الدراسى ٌكون أحد متطلبات المقرر هى تقدٌم العدٌد من نماذج تخطٌط الدروس .
وبمشاركة الطالب للدروس بحلقات النقاش ٌمكنهم اإلشارة الى الواصفات بالملف ومشاركة
تجاربهم حول وعٌهم بنقاط القوة والضعف لدٌهم عند تخطٌط وإجراء الدروس .
 .3ماذا عن محتوى الملف ولماذا؟
فى بعض نماذج ملفات اإلنجاز -مثال ذلك" ملفات العروض" و "بٌان الحالة" -نجد أن الملف
هو نفسه "ملف انجاز"  ،إال ان صاحب الملف تقع علٌه مسإلٌة تبسٌط نماذج العمل للقارىء لذا
فالبنٌة مهمة ولكن االهم هو التؤمل التفسٌرى البسٌط ولماذا تم اختٌار هذا العمل من قبل المتعلم.
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 إن بنٌة الملف تشبه ملف اإلنجاز األوروبى به واصفات أداء "ٌمكن أن" فى أحد األجزاء و"ملف" ف اخر وكل ذلك ٌتطلب من الطالب المعلم أن ٌجد العالقة بٌن قسم التقٌٌم الذاتى والملف.
إذا كنت تدعى أنك تستطٌع أن تفعل شٌبا ما فعلٌك تقدٌم نوع من األدل بالملف لكى تبرهن على
أنك بالفعل تستطٌع ذلك.
 ٌجب عل الطالب المعلمٌن أن ٌقدموا اختبار شخصى لما ٌبو اضافته بالملف ولكم هذا الملف(ص ٌ )61قدم بعض االقتراحات حول االدلة التى ٌمكن ان تضمن:
 .1دلٌل من درس قمت بعرضه.
 .2دلٌل على هٌبة مال حظات للدروس وتقٌٌمات.
 .3دلٌل مثل تقارٌر مفصلة ،تعلٌقات ،استبٌانات إلخ والتى قام بتصمٌمها اخرون ممن ٌشاركون
فى اعدادك كمعلم.
 .4دلٌل من تحلٌلك الذى قمت به كمعلم " إجراءاتك التدرٌسٌة" ومن مهام الطالب واداإهم ذو
اإلرتباط.
 .5دلٌل على هٌبة دراسات حالة وبحوث مٌدانٌة.
 .6دلٌل من واقع تؤمالتك.
ولكل فبة مناسبة هناك قابمة من أوراق ومستندات بالملف والت ٌمكن ان تستخدم مقابمة
للمحتوٌات .والدلة السابق ذكرها تمل جملة من االنشطة المتنوعه والتى إما ٌمكن ان تجرى
أثناء فترة التربٌة العملٌة أو أثناء دراسة مقرر ما بالجامعة.

 .3.1فهم واصفات األداء
كى تستطٌع أن تقدم دلٌال حول واصفة األداء ٌنبغى أن تفهم معناها إال أن ذلك قد ٌاخذ وقتا
طوٌال حتى تتمكن من فهم القدرات التى تقف وراء عبارة "أستطٌع ان" .
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هناك  195واصفة لألداء فى ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن للغات ولقد أدى ذلك
لحٌرة الطالب كثٌرا عند تقدٌمها حت أن أحد الطالب أورد:
"كان ٌجب أن تقل واصفات االداء فى عددها وذلك لعمقها الشدٌد .فى البداٌة شعرت وكاننى
سوف اتسلق الجبل عندما راٌت الملف للوهلة األولى وبعد ذلك قدرته تماما واستطعت ان
أفهمه".
 على الرغم من تركٌزنا على " طرق التدرٌس " فقط خالل الفصل الدراسى األول وكذلكعلى عدد محدود من واصفات األداء  ،فإن مجموعاتنا قد واجهت صعوبات مبدبٌة عند التعامل
مع واصفات األداء وكذلك التسلسل بالرغم من المعلومات التى قدمها دلٌل المستخدم ( بالملف
صفحة  ) 66وٌجب النظر الى واصفات األداء الى انها قابمة استبٌان بل انها وجهة نظر
للمناقشة  .وللتغلب على ذلك فقد غٌرنا اإلجراءات وقمنا بطباعة الواصفات على كروت والتى
كان على كل مجموعة أن ٌقوم بسحب احداها  .وبهذه الطرٌقة فقد تجنبنا سوء الفهم لدى البعض
الذٌن طنوا أن ترقٌم الواصفات غٌر مهم  .وعند عدم رإٌة العمود المخصص بذلك للملف فإنهم
سرعان ما ٌندمجوا حول واصفات األداء وأنماط التعلم ومبادئ التدرٌس قبل قٌامهم قبل تقٌٌم
مهاراتهم وكفاٌاتهم التدرٌسٌة.

 223إعداد الملف األول
وقبل أن ٌخوض الطالب المعلم تجربته الثانٌة فى التربٌة العملٌة ٌكون لدٌه خلفٌة حول أجزاء
طرق التدرٌس بالملف حٌث ٌطلب منهم جمع ما ٌإٌد دعواهم حول ممارساتهم العملٌة  .وبدال
من ان ٌعرض علٌهم قابمة من األدلة بالملف  ،فإننا اردنا ان نتؤكد من نوعٌة االدلة التى
ٌستخدمها الطالب أنفسهم  ،وبٌن التدرٌب  ،فإن التعلٌمات التالٌة قد اعطى لها عشر دقابق
للعرض الشفوى-:
 -1قدم صورة عامة لجزء قسم طرق التدرٌس بالملف ،كٌف ٌبدو ؟ ولماذا ؟
 -2قم بالتركٌز على واحدة من المجاالت التى عملت علٌها كثٌرا على سبٌل المثال التحدث .
اختر واصفات األداء التى اعدتها كدلٌل و تم تقدٌمها.
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.

 -3قم باإلعداد للسإال مناقشة حول واصفات األداء بالملف وماقشها مع اآلخرٌن .
لقد كان واضحا أنه وحتى وقت العرض الشفوى للطالب لجزء طرق التدرٌس حتى تمكنوا من
فهم العالقة بٌن واصفات التقٌٌم الذاتى والملف .لم ٌكن هناك الكثٌر من األدلة التى توقعنا
تقدٌمها.

.

كان معظم األدلة مخططات للدروس ومهام للطالب من الكتب من الفبة ( أ) المشار لها وبٌنما
كان ٌناقش الطالب األدلة فى مجموعات وربطها بواصفات األداء الحظنا أن الكثٌر منهم لم
ٌتلقى سوى تغذٌة راجعة من مشرفٌهم  .وعندما أشرنا الى ذلك وجدناهم المعلمٌن قرروا ان
ٌطلبوا تغذٌة راجعة كتابٌة أثناء فترة التربٌة العملٌة حتى ٌستطٌعوا اضافتها للملف  .وثمة جزءا
آخر شٌق عند مناقشة األسبلة برز فى إعدادهم لألسبلة أثناء مناقشة الواصفات  .وعلى الرغم
من ذلك قد اختاروا نفس الواصفات إال انهم اعدو اسبلة مناقشة مختلفة كشفت لهم مدى اتساع
الواصفات .
 323إستخدام نموذج أكثر تنظٌما:
بعد التقٌٌمات التى قامت بها المجموعة األولى عن كٌفٌة تخمٌن الملف األوروبى فى برنامج
منظم ،قررنا تغٌٌر إجراءات جمع األدلة لملف أثناء إجراء التدرٌس فى النصف األول  .فى
المجموعتٌن الثانٌة والثالثة  ،قمنا بشرح أنواع الدالبل التى جمعناها بإعطاء التعلٌمات التالٌة :
أثناء األسبوعٌن األولٌٌن لممارستك التدرٌسٌة سوف نقوم بإعداد (ملف) بالدلٌل ( إنظر
الصفحات  61-59بالملف األوروبى ) إن بعض العبارات " ٌستطٌع – ٌفعل " التى مألتها
وإلٌك بالنص األمثلة بالدلٌل  :خطة الدرس – المثال لوظابف المتعلم  ،مداخل القراءة  ،تقٌٌم
ومشاهدة الدرس المكتوب من قبل المشرف حاول أن تجمع العدٌد من األدلة ! بعض ممارستك
التدرٌس ٌجب أن تقوم بتقٌٌٌم ذاتى للمحتوى  .أثناء السٌمنار سوف تقابل مجموعات صغٌرة
وتناقش ما جمعته من أجزاء مختلفة من الدلٌل  .بعد مرور أسبوع سوف تتعامل مع الجزء
الخاص بطرابق التدرٌس والملف  .تذكر أنه ٌجب أن ٌكون لدٌك دلٌل على الكتابه .كل جزء
من الدلٌل البد ان ٌكون متصل لمإشرات عدٌدة بالقسم ) B1أو  C3و . )4فؤنت تحتاج أن
تقوم بعرض تعلٌقات تعكس كل أجزاء الدلٌل (حوالى  151كلمة ) .من الممكن أن تشتمل
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تعلٌقاتك على جمل وصفٌة صغٌرة للمهمة  ،البد ان تركز على أى من المهارات والقدرات
التى قمت بتشخٌصها .
تم إستخدام هذا النموذج من قبل مجموعتٌن أثناء العام الواحد وتم مشاركتهم الدلٌل عبر
مناقشات شفوٌة إستمرت بشكل ممتاز للطالب المعلمٌن لكى تعلمهم وتوضح لهم المهارة فى
التطبٌق  .هناك بعد آخر تم إضافته عندما طلب منهم ان ٌكتبوا تعلٌقاتهم على أجزاء الدلٌل وهو
أنهم قدروا الدخول المنظم للتامل بما هو ببرنامج الملف األوروبى وتم األخذ باإلعتبار أن هذا
التؤمل هو كلمة ٌستخدمها المعلم فى التدرٌس – والتى أخذت منها منهج ومفهوم جدٌد من البنٌة
والتى قد اخذت منهج ومفهوم جدٌد من البنٌة والتى قد ساعدتهم من خالل هذا المنهج التؤملى .
ومن خالل العمل بالملف األوروبى تم عرض الخبرات واكتسابها  .لٌس فقط إننى تؤملت
وقدمت مدى تقدمى وتتطورى كمعلم فى البرنامج السابق ‘ ولكن لن تتاح لى الفرصة قط ألن
أقوم بمثل هذا العمل المنظم بهذه الطرٌقة بالملف األوروبى  .وكما نعرف جمٌعنا ففى بعض
األحٌان نفكر ونحلل أن ما نفعله نشاط صعب ومعقد  .إنه ٌساعد نى ألخذ الوقت والتؤمالت ،
التى من المحتمل أننى لم أقوم بها من قبل .
مقارنة بالمجموعة األولى التى لم تحصل علً أمثلة من الدلٌل فالمجموعة الثانٌة والثالثة قاموا
بتجمٌع وظابف من الشرابح  A-Dلكى ٌدعموا احتٌاجاتهم من المعرفة والمهارات كمعلمى لغة
الزالت تحتوى الملفات على العدٌد من خطط الدرس ووظابف المتعلمٌن  ،ولكنها كانت أكثر
تنظٌما وهذا تم مالحظته من الحصول على التغذٌة الراجعة  :لقد ساعدتنى بالفعل على الحصول
على تغذٌة راجعة من المشرف ألنه لم ٌعطنى أٌة تغذٌة قبل ذلك ال شفهٌة وال كتابٌة .

 2423بداٌة الممارسات
وٌترك الطالب لكى ٌستخدموا الملف مع بداٌة الفصل الدراسى الثانى وذلك بعد تعرٌفهم بالملف
وبؤجزاء التقٌٌم الذاتى الثالثة وكذلك تعرٌف المشرف بالملف أٌضا .رأى بعض المشرفٌن أن
ذلك غٌر مهم واستهالكا للوقت إال أن هناك طالب تحدى ذلك قابال " لقد ناقشت الدرس مع
المشرف دون أن ٌعرف اننى أتحدث عن واصفات أداء "  .وقام البعض بإستخدام الملف بشكل
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منظم مع المشرف " كنا نحدد الواصفات قبل التخطٌط بالمشاورة مع المشرف وبعد التخطٌط
كنوع من التؤمل  .إنه من الجٌد أن تعرف ما هو متوقع منا "
لقد تمت مناقشة الملكٌة الخاصة بالملف بعد نهاٌة الفصل األول من الدراسة حٌث قدم الطالب
التقٌٌم الذاتى لقسم طرق التدرٌس وكذلك الملف كؤداة للتؤمل الخاص بالتقٌٌم  .لقد شجعناهم على
استخدام الملف وتحدٌثه بالوثابق التى تدعم مدى تفدٌمهم أثناء الفصل الدراسى الثانى إال انه لم
ٌطلب منهم تقدٌم الملف  .إال انه طلب منهم تكلٌفات لتسلٌمها وتصحٌحها ومثال ذلك " خطط
دروس " وأثناء حلقة النقاش الشفوٌة والتى عرضوا فٌها دروسا شفوٌة فقد طلب منهم اإلشارة
الى واصفات التقٌٌم الذاتى بقسم تخطٌط الدروس .

 -4أصوات الطالب :
وبنهاٌة المقررات ٌ ،تم إعطاء الملف للطالب حٌث استطاع الطالب التعبٌر عن أرابهم حول
الملف وكتابة تعلٌقات تؤملٌة حول ما تعلموه من خالل إستخدامهم لها  .لقد كانت هناك أصوات
ناقدة حول مدى إستهالكه للوقت والبعض لم ٌعجبه شكل قسم التقٌٌم الذاتى " أعتقد أن الخانات
سٌبة بالفعل وتتطلب طرق اخرى لالجابة عن الواصفات " وأشار البعض االخر لمشكالت
حول التؤمل وتسؤلوا عن كم االستفادة من التربٌة العملٌة فى هذا الوقت القصٌر .
" وجدت انه من الصعب أن أصف قدراتى بشكل مباشر كمعلم من خالل واصفات التقٌٌم
الذاتى  .أوال ألنى مازلت فى بداٌة الفصل الدراسى الثانى من برنامج المعلم  ،العدٌد من
االسبلة

لقد كانت جدٌرة بالمرة وبصراحة اشٌاء لم أكن أتامل فٌها وثانٌا فإن الوقت الذي

قضٌناه بالمدرسة كان قصٌرا جدا كً نستطٌع تضمٌن الملف فً ممارستنا التدرٌبٌة وعلً
الرغم من ان معظم الطالب المتعلمٌن قد أبدوا أراء إٌجابٌة حول الملف كاداه للتامل ساعدتهم
علً ادراك نقاط القوي والضعف فان العدٌد منهم اشاروا الً انهم سوف ٌستخدمون الملف النه
ٌحقق االهداف  .لقد ادركت ان هذه عملٌة مستمرة مدي الحٌاه وانه ٌمكننً استخدام الملف
للتحقق من ذاتً ومعرفة ما قمت بتحسٌنه منذ بدات  .وأي مما حققت هو مرضً لً  ،وقد
اشار احد االفراد الً حقٌقة ]قلب

الملف [بقوله كم انا جٌد فً تقٌٌم تدرٌبات التحدث التً
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استخدمها وتلك هً مشكلة الملف انه ٌسال العدٌد من االسبلة التً ال تعرف كٌف تجٌبها اال ان
هذه مره اخري اهم مزاٌا الملف انه ٌجعلك تفكر.

.5

الخالصة

وصف هذا المقال كٌف تم تطبٌق أجزاء الملف فً مقررات طرق التدرٌس للطالب المعلمٌن
الذٌن ٌدرسون اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة بجامعة جوتنبرج بالسوٌد .ان واحدا من االهداف
كان مساعدة الطالب المعلمٌن علً التقٌٌم الذاتً وبعد العمل لمده عام فقد شعر معظم الطالب
أنهم ٌستخدموه كؤداة للتؤمل  .لقد استطاعوا ان ٌوظفوا واصفات التقٌٌم الذاتً فً مجاالت طرق
التدرٌس كتخطٌط الدرس وتنظٌمه الدروس وتقدٌم انواع مختلفة من الدالبل قد جمعوها فً ملف
أثناء حصص التربٌة العملٌة .فً البداٌة اهم الدالبل كانت خطط الدروس اال انهم عند مناقشة
الدالبل مع الزمالء وكذلك عند مناقشة التوجٌهات المناسبة فان الطالب المعلمٌن قاموا بجمع
العدٌد من االنشطة علً سبٌل المثال قوابم مالحظة من المشرفٌن ،مهام للمتعلمٌن ،اقتباسات من
المذكرات ومقاالت القراءة  ،وبجمع دالبل من الملف فقد تلقً الطالب المعلمون العدٌد من
التغذٌة الراجعة .كتابٌة وشخصٌة من المشرفٌن كما أن استخدام الملف ساعدهم فً المناقشات
أثناء ا لتربٌة العملٌة علً الرغم من ذلك فان تضمٌن المشرفٌن ٌحتاج الً الكثٌر من الجهد
والتنظٌم بالتعاون مع مجلس اعداد المعلمٌن بالجامعة حٌث أنه قد ٌتضمن المعلمٌن أثناء الخدمة
.
أود فً النهاٌة أن أقدم نصٌحة هً معروفة لكل من ٌستخدمون الملف وهً ابدا صغٌرا وفكر
كبٌرا .ان استخدام الملف فً برنامج اعداد المعلم كان الهاما فً تخطٌط مقرراتنا وكتابة
المقررات الجدٌة  .إننً اتفق مع الطالب الذي قال عالٌه أن ملف اإلنجاز األوربً للطالب
المعلمٌن للغات جعلنً أفكر .
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ملف اإلنجاز األوروبى فى اٌسلندا :مشاركة مشرفى التربٌة العملٌة

هافسدٌس انجفازوتر – كلٌة التربٌة – اٌسلنده
 .1المقدمـــة
لقد شاركت كممثلة عن جامعة أٌسلنده فى بداٌة مشروع ملف اإلنجازاألوروبى للطالب المعلمٌن
للغات وانشطته ،وقد شاركت عن كثب فى تكملة هذا المشروع .وبعد ورشة عمل فى مدٌنة
جراتس عام  2113والتى شهدت انطالق المشروع الثانى من الملف قرر السادة اعضاء هٌبة
التدرٌس بالجامعه تجرٌب الملف فى مقرر بعنوان "تدرٌس اللغات الحدٌثة"

وفى هذا

الفصل سوف نناقش كٌف سٌضمن هذا الملف فى هذا البرنامج مع التركٌز PGCEوالذى ٌعد
جزءا من شهادة على كٌفٌة مشاركة المشرفون على التربٌة العملٌة فى اٌجاد نوع من الشراكة
بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومشرفى التربٌة العملٌة.

 .2برنامج إعداد المعلمٌن فى اٌسلندا
إن بر نامج اعداد المعلمٌن بالمرحلة الثانوٌة فى جامعة اٌسلنده ذو طابع عملى وقد مر على
اعتماده عاما عند بداٌة مشروع الملف .وفى هذا البرنامج ٌتخصص المعلمون ف واحد أو اكثر
من مواد المرحلة الثانوٌة بنهاٌة المرحلة الجامعٌة األولى  .إن العدٌد من المواد فى هذا البرنامج
تغطى موضوعات حول طرق التدرٌس العامة ،نظرٌات التعلم ،نظرٌة المناهج  ..إلخ .والتى
تجرى مع المدارس الشرٌكة .وهناك أٌضا مواد اختٌارٌة إحداهما تدرٌس اللغات الحدٌثةوٌهدف
هذا المكون إلى حول تطبٌق نظرٌات التدرٌس وتعلٌم اللغات فى التربٌة العملٌة  .وهناك مدتان
للتربٌة العملٌة إحداهما فى فصل الخرٌف واألخرى فى الربٌع.
إن إحدى المشكالت التى ظهرت فى البرنامج هى المدارس الشرٌكة حٌث الحظنا عدم االندماج
والشراكة الحقٌقٌة بٌن الجامعة والمدارس وأنه البد من وجود انصهار وشراكة حقٌقٌة ،ففى
الوقت الذى تزداد فٌه أعداد المعلمٌن المشرفٌن على التربٌة العملٌة إال ان الفجوة بٌن الجامعة
والمدارس لٌست ضٌقة.
74

 – 3اإلطار النظري واإلشرافً:
تزاٌدت أهمٌة االشراف فً برامج إعداد المعلمٌن بالعدٌد من الدول األوروبٌة ولطالما لعب
المشرف دوراً هاما ً فً نماذج إعداد المعلم المختلفة مثال ذلك ما أشار إلٌه ( كرافت ) 1991
على أنه نموذج المهنة وفٌه على المعلم األول أن ٌقول للطالب ما علٌهم أن ٌقوموا به  ،وكذلك
الطرٌقة وفٌه ٌقلدون المعلم " سٌتون ومارٌس  " 7 ، 1972وكما فً واالس ) 6، 1991
شهدت حقبة الخمسٌنات ما ٌسمى النموذج التقلٌدي وفٌه تم ربط النظرٌة بالتطبٌق ٌ :تعلم
الطالب النظرٌة بالمدرسة والتً ٌتوقع أن ٌقوموا بتطبٌقها فً المدرسة ٌ .عتمد هذا النموذج
على مدى إتقان الطالب للمهارات  ،األسالٌب والطرق التً تستفى من النظرٌة ( زثٌنر 1933
) ٌشمل هذا النموذج جذوره من المدخل السلوكً بافتراض أن إتباع التعلٌمات ٌإدي إلى نجاح
التدرٌس فً أي سٌاق تعلٌمً ( ٌونج آن لو  ) 2111 : 33هذا النموذج بطبعه متعلقً التسلسل
وفً قمته أستاذ الجامعة وفً النهاٌة الطالب المعلم والمشرف المتصف دون حرٌة كبٌرة فً
المتصف وبالتطور الذي حدث فً المداخل التؤملٌة والذي ٌإدي إلى ( شون  ) 1933فلقد تغٌر
مفهوم كل من الطالب والمشرف كلٌا ً وصف ( شون ) تؤمل العلم على أنه نابعا من عدم رضاه
حول رد الفعل لما أسماه "العقالنٌة الفنٌة" أي تطبٌق العلوم االجتماعٌة التقلٌدٌة فً مشكالت
ومهام الممارسة المهنٌة ٌ .دعً " شون " أن معرفة الممارس تنطوى فً الحدث  ،وقد تحدث
عن المعرفة الممارسة  ،التؤمل بالممارسة مشٌراً أن هذه المفردات هً جوهره " عقٌدة
الممارسة " ( شون  .) 51 : 1992لقد أصبح التؤمل الكلمة المتناهٌة فبدالً من أن ٌملى على
الطالب كٌف ٌاصرفون ٌ ،تعلم الطالب بالتؤمل فٌما ٌفعلونه وما كانوا ٌفعلونه ولماذا ٌفعلونه .
وٌشبه ما ٌقوله شون – أو ٌضٌف بعداً علٌه – ما قدمه " هاندال ولوفاز " مإسس النظرٌة
التطبٌقٌة والتً عرفوها على أنها " نظام خاص متكامل ومتغٌر من المعرفة  ،الخبرة والقٌم ذو
االرتباط بالممارسة التدرٌسٌة فً أي وقت محدد "(  3 : 1937أن " كل معلم ٌمتلك نظرٌة
تطبٌقٌة حول التدرٌس والتً تإثر بشكل فردي وكبٌر فً الممارسة التربوٌة ( نفس المرجع
 ) 36:ولكً تبرز هذه المعرفة الشخصٌة والنظرٌة العملٌة فعلى الطالب أن ٌتؤملوا فٌما ٌقوموا
به وفً نموذج (هاندال ولوفاز) لنظرٌات التدرٌس العملٌة تشكل النظرٌات فً ثالث مستوٌات
وٌتم تشكٌل النموذج فً صورة هرمٌة  :فً قمة الهرم المبررات األخالقٌة  /األدبٌة تإكد
التطبٌقات األخالقٌة لما ٌقوم به المعلم من قرارات  .وفً المستوى الثانً النظرٌة التً تبنى
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على النواتج والتً ٌإكدها البحث التطبٌقً والنظرٌات القابمة على الممارسة والتً تشٌر الى
الدلٌل التطبٌقً حول األعمال وما لم ٌنفذ والمستوى األدنى ٌشمل األفعال التً تتؤثر بالمستوٌٌن.
إن تؤهٌل المعلم للتركٌز على التؤمل ٌعنى أن المعلم سوف ٌلعب دور مختلف  ،مما ٌساعد
الطالب على التفكٌر فى نظرٌاتهم الشخصٌة وجعلها واضحة  .هناك إعتراف بؤن الطالب
المعلمٌن لٌسوا قوالب فارغة ولكن ٌجلبون معهم فهم وخبرة من المدرسة Ewing and Le (.
 .)Cornu, 2010ومضمن فى هذه النظرٌة أن الطالب المعلمٌن قادرون على تقٌٌم أعمالهم من
خالل التؤمل  .مساعدة الطالب المعلمٌن فى جعل نظرٌاتهم الشخصٌة أكثر وضوحا هى مهمة
صعبة ،التى هى شرط أساسى لمساعدة اآلخرٌن  .من خالل تجربتى فإن تعلٌم الطالب المعلمٌن
كٌفٌة التعبٌر ٌستغرق وقتا ولكن ٌمكن القٌام بهذا عن طرٌق تعلم ملفات اإلنجاز (إستنادا إلى
ملف اإلنجاز األوروبى ) إن إنتاج طالبى قد تحسن خالل العقد الماضى  .ومع ذلك فإننى
أدركت تدرٌجٌا بؤنه إذا لم ٌتم إدراج المعلمٌن فى هذه العملٌة فإن جزء مهم ٌكون مفقود من هذه
البانوراما  ،أما كٌف ٌمكن القٌام بهذا فهذه مسؤلة أخرى .
وهناك تغٌٌر جدٌد فى مراكز تطوٌر المعلمٌن على غرار مجتمعات التعلم أو مجتمعات التدرٌب
)Lave and wenger, 1991( CPوقد كان لهذا المفهوم تؤثٌر كبٌر على كٌفٌة التفكٌر فى
التعلم من التدرٌب  ،وقد عرف  Wengerالمعلومات حول مجتمع التدرٌب ) )CPكما ٌلى :
تنبثق مجتمعات الممارسة من التفاعل نابعة من الكفاءة والخبرة التى تتضمن اإلنخراط المتبادل
 )Wenger,2000:229( .كما ٌشدد  Wengerعلى أن الزمالة  ،والمعاملة بالمثل  ،والخبرة
 ،والمساهمة فى الممارسة هى السمات الممٌزة لعملٌة التعلم وأن عملٌة التعلم وجدول التعلم قابل
للتفاوض  .وفى نموذج مجتمع التعلم ٌ ،كون التركٌز على التعلم المشترك والمصطلحات
الجدٌدة مثل" اإلرشاد التعاونى " كما أبرزها (.)Mullen ,2000
لقد ذكرت اآلن بإٌجاز أهم التطورات المتعلقة بدور المرشدٌن فى التدرٌب العملى إلعداد المعلم
مع المجازفة بوجود مسابل مبسطة أكثر من الالزم  .ومن الجدٌر بالذكر أن تقدٌم التنمٌة بهذه
الطرٌقة قد تإدى بالقارىء إلى اإلعتقاد بؤن هذه عملٌة خطٌة  .لذا ٌجب التؤكٌد على أن جمٌع
النماذج التى قمت بمناقشتها ربما التزال موجودة وفى كثٌر من الحاالت سٌكون هناك مزٌج من
النماذج قٌد اإلستخدام .
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وفى حالة البرنامج فى جامعة أٌسلنده  ،كنا مهتمٌن بالعمل نحو مفهوم مجتمع التعلم لبعض
الوقت  .وهذا ٌشمل كل الشركاء الثالثة  :المرشد  ،المعلم الطالب  ،المحاضر الجامعى  .وقد
كنا نبحث عن منطلق للبدء  .بعد تجرٌب  EPOSTLرأٌنا أنه فتح باب المشاركة المتبادلة
والتعلم المشترك بٌن كل من الشركاء الثالثة فإن  EPOSTLله القدرة على خلق فرصة مشتركة
للمناقشة  ،والتفاوض  ،والتقٌٌم  ،وتبادل الخبرات والعمل من أجل التوجٌه التعاونى بدال من أن
تكون مترتبة على شكل هرمى كما فى" النموذج التقلٌدى" التى سبق ذكرها .

 -4تجرٌب ملف اإلنجاز األوروبى للطالب المعلمٌن للغات
سوف اعرض األن خبراتنا حول  EPOSTLوالتركٌز على الخطوات التى تم اتباعها لمشاركة
المشرفٌن  .وفى نفس الوقت  ،فسوف أحاول أن أجٌب على السإال حول ما إذا قد قدم الملف
بؤى حال أى مساعدة لتقلٌل الفجوة بٌن أساتذة الجامعة والمشرفون .
 1.4السنة األولى من التجربة .
لقد تم إختٌار الملف لٌكون جزءا من مقرر " تدرٌس اللغات الحدٌثة " وقد بدا أنه ٌجب أن
ٌستخدم خالل التربٌة العملٌة لإلستفادة الكاملة منه  .ومن هنا تم تقدٌمه إلى المشرفٌن فى
المدارس المشاركة لقد قدمنا الملف إلى طالبنا (  15طالب هذا العام ) بعد أسبوعٌن من بداٌة
المقرر  .لقد بدأنا بالمقدمة وباألجزاء المختلفة بالملف  .وقد بدأنا أولى إجراءتنا عند تجرٌب
الملف فى العام األول عندما طلبنا من الطالب أن ٌنظروا إلى واصفات أداء التقٌٌم الذاتى ذات
اإلرتباط بالملف والتى بنٌت علٌها واصفات التقٌٌم الخاصة  ،طرق التدرٌس  ،التعلم المستقل ،
القٌاس ...إلخ
سوف نؤخذ القراءة الفاهمة والتى تقدم بالفصل الدراسى األول على سبٌل المثال ٌ .لتقى الطالب
أسبوعٌا بهذا المقرر وٌقسم الوقت بٌن المحاضرات التفاعلٌة  ،المناقشات وورش العمل وتشمل
اإلجراءات ما ٌلى -:
فحص واصفات األداء حول القراءة وتقدٌر مدى كفابتهم فى هذا النمط التدرٌسى .
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قراءات نظرٌات القراءة الفاهمة ثم ٌلى ذلك محاضرات تفاعلٌة ومناقشات تنتهى الجلسة بورشة
عمل .
فترة التربٌة العملٌة األولى بالمدارس .
بعد التربٌة العملٌة  :إعادة تقٌٌم تقٌٌمهم الذاتى (الملف) حول تدرٌس القراءة من خالل مناقشتهم
مع المشرفٌن  /أساتذة الجامعة .مناقشة بالفصل مع أستاذ جامعة للتامل مرة أخرى حول
تدرٌسهم والذى ٌإدى إلى نسخة منقحة حول التقٌٌم الذاتى والذى ٌقدم بعد ذلك إلى ملفات إنجاز
التعلم نحو التدرٌس كدلٌل على مدى تقدمهم .
ٌشجع الطالب دوما على مناقشة واصفات األداء كعمل زوجى بقدر اإلمكان  .وبعد وقبل
المناقشات بالفصل ٌطلب منهم أحٌانا إجراء تغٌٌرات عند ملىء واصفات األداء مما ٌجعلهم
أكثر وعٌا بالملف واكثر جدٌة فى إستخدامه ٌ .مكن للطالب المعلمٌن حٌنبذ أن ٌقارنوا بٌن
الكفاءات المتوقعة من خالل التقٌٌم الذاتى فى مدة التربٌة العملٌة قبال وبعدا .هذه المقارنة
ساعدتهم على فهم اعمق إلشكالٌات تدرٌس القراءة الفاهمة وجعل تعلمهم أكثر شفافٌة .كان
التكلٌف األخٌر ذو اإلرتباط بالملف هو كتابة تؤمل حول خبراتهم فى التعامل مع .
واصفات التقٌٌم الذاتى والتى أصبحت جزءا من ملف إنجازهم التعلٌمى والتدرٌس .جدٌر بالذكر
أن بداٌات إستخدام الملف قد قوبلت بالتشكٌك ونقص الحماسة لدى الطالب وقد تبدلت هذه
الشكوك بشعور بالتقبل لجدواه لتعلمهم كما سٌذكر آنفا .
 2224خبرات الطالب إن أهم النقاط التى تم التوصل إلٌها من خالل تأمالت الطالب هى -:
الشكوك وٌقصد بها التشكك فى مدى جدوى الملف والذى عبر عنه تقرٌبا كل الطالب فى أولى
تؤمالتهم .
األمانة  :أهمٌة األمانة مع الذات وإدراك أنه عندما ٌغشون فإنما ٌغشون أنفسهم إذا لم ٌكونوا
ذوى ثقة .
الوعى  :زٌادة الوعى بالتعلم الذاتى وإدراك العالقة بٌن الفجوات بٌن تعلمهم الذاتى وقدراتهم
التقدم  :بسبب اإلجراءات التى استخدمناها فقد أمكنهم متابعة مدى تقدمهم
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التركٌز  :هناك إتفاق على أن الملف جعل تؤملهم أكثر تحدٌدا .
خالصة القول  ،وجد الطالب أنفسهم على دراٌة بما ٌجب أن ٌنظروا إلٌه فى تعلمهم بعد
إستخدام الملف  .وككل كانت هذه التجربة األولى إٌجابٌة  .وعلى الرغم من ذلك  ،فقد شعرنا
أن هناك الكثٌر مما هو مطلوب كى ٌحقق الملف أهدافه وإذا ما تم تطبٌقه من قبل المشرفٌن .
 1314مشاركة المشرفون .
تم عقد مقابلة فى بداٌة فصل الخرٌف الدراسى  2113مع مشرفى التربٌة العملٌة ( 3مشرفون
حٌث ٌشرف كل واحد على إثنٌن من الطالب ) للغات الحدٌثة ( بلجٌكى  ،فرنسى  ،ألمانى ،
أسبانى هذا العام ) بالمدارس الشرٌكة فى التربٌة العملٌة حٌث قدم الملف .
فى البداٌة ناقشنا هدف الملف ثم تطرقنا لألجزاء المختلفة ذات اإلرتباط بالتربٌة العملٌة ،
تخطٌط الدروس وتنفٌذ الدروس وقد راعٌنا أن ال تقدم للطالب الكثٌر من األجزاء التى ٌجب
أن ٌركزوا علٌها فى آن واحد  .لقد كان المشرفون إٌجابٌٌن جدا وقد رأوا فى الملف أداة جٌدة
تساعد الطالب فى التركٌز على الجوانب هامة  .وشرحنا لهم كٌف أننا نرى فى الملف إمكانات
لٌست فقط كؤداة للتؤمل والتقٌٌم الذاتى للطالب ولكن أٌضا كوسٌلة هامة جدا للمشرفون والطالب
لمناقشة دروس الطالب بشكل أكثر تحدٌدا وبناء جو تواصل بٌن الطالب  ،المشرفون وأساتذة
الجامعة  .لذا فإننا نقترح أن ٌستخدموه فى المناقشات مع الطالب العلمٌٌن وهذا  ،بالرغم من
ذلك  ،لم ٌحدث حٌث قام قلٌل من المشرفٌن بذلك إال أناآلخرون لم ٌقوموا بذلك .
لقد كان العام األول غٌر موفق عند مشاركة الثالث شركاء ،وعندما تم سإال المشرفون حول
طرٌقة استخدامهم للوصفات وجد ان القلٌل منهم قد استخدمها بالفعل فً المناقشات  .وجد ان
المشرفٌن قد اشاروا للطالب باستخدام الواصفات دون الجلوس معهم ومناقشتها كما فً جلسته
االقتصادٌة .
لقد فشلت مساعدتنا لتجمٌع الطالب والمشرفٌن معا 1
لقد أدركنا أنه كان ٌجب علٌنا أن نطلب من المشرفٌن اإلشارة إلً القسمٌن السابق ذكرهما
الطالب – المشرفون.
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وثمة خطؤ أخر وهو أننا لم نوضح للطالب بؤنه كان علٌهم العمل بهذه األقسام مع المشرفٌن.
والخطؤ الثالث أننا لم نشٌر إلً المناقشات بالملف عند زٌارته للمدارس لقد بدأ وضوحا اننا
بحاجة للعمل مع المشرفٌنلمشاركتهم فً التفكٌر والمبادئ خلف الملف ومتابعة مقابلتنا المبدبٌة
ٌجب ان ٌكون الملف علً قابمة الموضوعات التً تناقش عند زٌارة المدارس كما اننا بحاجة
العطاء الوقت الكافً بالمحاضرات بالجامعة كً نساعد وندعم الطالب علً العمل بالملف .
 414العام الثانً من التجرٌب علً الرغم من ان العام األول من استخدام الملف قدم خبرات
اٌجابٌة للطالب اال ان هناك العدٌد من األشٌاء كانت بحاجة للتحسٌن  .لقد بدأنا بتقدٌم الملف
للطالب فً بداٌة المقرر بدال من اول اسبوعٌن بالمقرر لقد اكدنا علً طبٌعته كؤداة وكوسٌلة
هامة للتعلٌم .لقد استخدمنا نفس اإلجراء مع الطالب العام السابق مع زٌادة وقت التؤمل مع
زمالبهم حول المكونات الساٌقة وقبل التربٌة العملٌة تحت مقابلة مع كل المشرفٌن وعددهم
تسعة ٌمثلون خمس لغات ( الدٌنٌماركٌة – اإلنجلٌزٌة –األلمانٌة – االسبانٌة ) لقد شرحنا
بوضوح ان هذه االداه لٌست للطالب فقط بل انها اساس لنا جمٌعا فً مناقشة مدي تقدم الطالب
– واننا لم نقدم اقتراح كما سبق بل توصٌة قوٌة بؤن ٌستخدموا الملف وان ٌكون محور نقاشتنا
عند زٌارة المدارس .كما طلبنا منهم التواصل معا عند االستفسار لذا  .لقد تم إرسال النسخة
اإللكترونٌة لجمٌع المشرفٌن.
لقد توصلنا بالبرٌد االلكترونً مع المشرفٌن قبل التربٌة العملٌة وذكرناهم باستخدام الملف وما
إذا كانت لدٌهم استفسارات حول استخدامه  .كما ذكرناهم بقسمى تخطٌط الدروس وإجراء
الدرس و طلبنا منهم إجراء تقٌم ذاتً للمواصفات بهذه األقسام بناءا علً توقعاتهم قبل البدء فً
التربٌة العملٌة .كما فعلوا مسبقا باألقسام األخري بالملف و أثناء البرامج  .وعندما زار أساتذة
الجامعة المدارس ناقش الثالث شركاء خبرات الطالب و المشرفٌن حول التربٌة العملٌة كما هو
معهود كان وجه الخالف هذه المرة باألضافة الً المناقشة العامة فان هناك اطار عام للتقٌم .
ومناقشة مدى التقدم الذى امكنا استخدامه  .لقد تعلمنا ان العدٌد من المشرفٌن قد استخدموا الملف
عند متابعة الطالب الذٌن

قاموا بالقعل بكتابة مإشرات األداء قبل التربٌة العملٌة ٌمكنهم

اآلن النظر الى تقٌٌمهم وإعادة تحلٌله  .كما ان اساتذة الجامعة الذٌن اعتادوا هذا اإلطار
استخدموه كؤداة للمالحظة  .وقد اتضح انه فى معظم الحاالت قد نظرنا الى االقسام ذات
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االرتباط والتى اقرها المشرفون واحٌانا الطالب .هذه الجلسات بدت وكؤنها تهٌا فرص ممتازة
لمساعدة الطالب المعلمٌن على إٌجاد نظرٌاتهم الشخصٌة الخاصة بذلك  .وٌمكن القول بناء
على نظرٌات الطالب الشخصٌة فإنه ثبت معاٌٌر التقٌٌم الذاتى .
 524التغذٌة الراجعة من العام الثانى
وحٌث أنه لم ٌكن هناك سوى  9مشرفٌن لم أرى انه هناك ضرورة لتصمٌم استبٌان لمعرفة
أرابهم  .عوضا عن ذلك فقد طلبت من المشرفٌن ان ٌكتبوا صفحة او اثنٌن حول خبراتهم فى
استخدام الملف مع ذكر اهم جوانب تطبٌق الملف واما بالنسبة للمشرفٌن الذى اشرفوا على
طالب فى العام االول فقد طالب منهم ذكر الفرق بٌن المجموعتٌن فى العامٌن  .وربما لم ٌكن
من الغرٌب ان ٌكون هناك حاالت متعددة ٌمكن وصفها كما ٌلى :
 وبْ ِٓ اٌٙبَ ف ُٙاٌٙذف ٚساء اٌٍّف وبْ ِٓ اٌٙبَ رمذّ٠مغبَ ِخزٍفخ ّ٠ىٓ اٌزشو١ض ػٍٙ١ب ف ٝاٌجذا٠خ عبػذ اٌٍّف ػٍ ٝاٌٛفٛي ٌف ُٙأػّك ٌّب ٘ ٛأُ٘ عبػذ اٌٍّف ػٍ ٝرشو١ض عٍغبد اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٍطالة عبػذ اٌٍّف ػٍ ٝرشو١ض إٌّبلؾبد ِغ أعبرزح اٌغبِؼخوقد كتب المشرفون " المخضرمون " حول رسالة الجامعة ووضوحها وكٌفٌة استخدام الملف
بالعام الثانى كما ان الطالب كانوا على دراٌة بجدوى واهمٌة الملف كؤداة علٌهم أن ٌقضوا علٌها
وقتا وٌهتموا بها  .شعر القلٌل من المشرفون بؤن واصفات األداء ذات أهمٌة مناسبة فى إعداد
المعلم أثناء الخدمة .
أٌن نحن اآلن ؟
بدأنا بالفعل فى عامنا الثالث من استخدام الملف  .فى بداٌة المقرر " تدرٌس اللغات الحدٌثة "
طلبنا من بعض الطالب السابقٌن الحضور ومشاركة الطالب الجدد خبراتهم حول استخدام
الملف  .واتضح أنها فكرة جٌدة حٌث ساعدت الطالب الجدد على التغلب على شكوكهم .
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وقد أعطى الطالب القدامى النصٌحة للطالب الجدد النصٌحة حول كٌفٌة االستفادة المثلى من
واصفات األداء  .كما أننا عقدنا مقابلة مع المشرفٌن وقد وصلت خبرة بعضهم لمدة عامٌن فى
استخدام الملف وبعضهم حدٌثوا العهد بالملف  .تشاركنا خبراتنا وقد أٌد المشرفون وكذلك أساتذة
الجامعة شعورا بالرضا حول استخدام الملف  .وقد كان هناك ثمة اتفاق أن الملف ٌعد أداة لتنمٌة
الوعى تعمق من المناقشات وقد أعطى للشركاء الثالث إطارا وصوتا واحدا لذا  ،لم تؤخذ
المناقشات التسلسلى السابق  .لقد اتفقنا أٌضا على انه من المهم تذكٌر طالبنا دوما باستخدام
الملف وأن تعطى لهم الوقت والمساحة الكافٌة للتؤمل معا حول الجامعة والمدرسة على حد
السواء .
لعلنا لم نصل بعد الى الهدف األسمى وهو بناء مجتمع تعلٌمى ٌصل بٌن الجامعة والمدارس .
نحن بحاجة الى أكثر من الملف فعلى سبٌل المثال تقبل فكرة أن المدرسة لها دور هام وعام فى
إعداد المعلمٌن ولٌس بصورة فردٌة  .لقد ساعد الملف بال شك فى التقرٌب بٌن الشركاء وقد
ضٌق الهوة بٌن الجامعة والمدارس الشرٌكٌة .وبعد عامٌن من التجرٌب نجد أن هناك ثمة
اتفقاق بٌن المشرفٌن وأساتذة الجامعة أن ملف اإلنجاز للطالب المعلمٌٌن للغات فى طرٌقه ألن
ٌكون جزءا مكمال فى برنامج إعداد المعلم .
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دور ملف اإلنجاز االوروبً للطالب المعلمٌن للغات فً تقٌٌم وتنمٌة برامج إعداد
المعلمٌن فً كرواتٌا
فٌسناباجرتش  .كلٌة الفلسفة بجامعة سترو سماٌر  .أوسجك  .كرواتٌا
المقدمـــة:
بالتوازي مع المفهوم العام للملف ( انظر على سبٌل المثال ٌادلسون وماٌر ) 1991تعكس
أهداف الملف (صــ) 2هدفٌن هما  -:أنها قابمة على كال من المحتوى والعملٌة أٌضا انطون
وٌستهوف  .)1999إن بعد النتابج بالملف ٌكمن فً كونه كؤداة للتقٌٌم الذاتً  ،إنه ٌساعد على
وصف الكفاٌات التً ٌتم إمتالكها وتقدٌم دالبل على إمتالكها  .وٌبرز بعد العملٌات فً تشجٌع
التؤمل على الخبرات التعلٌمٌة والتدرٌسٌة وفً ادارة تنٌمة الطالب المعلمٌن .
بهذه األبعاد فإن الملف بالغ األهمٌة للطالب المعلمٌن حٌث ٌساعدهم على التعرف والتؤمل فً
نقاط القوة والضعف لدٌهم والخاصة بمعرفتهم الحالٌة ومهاراتهم التدرٌسٌة  .كما أنه ٌنمً
وعٌهم بمدى تقدمهم أثناء الدراسة ومن ثم " تنمٌة دافعٌتهم ونموهم " ( شافٌر  1993كما فً
باٌلً  . ) 216 :1993واالستخدام األخٌر للملف ال ٌعرض فقط مدى تقدم الطالب المعلمٌن بل
ٌوضح العدٌد حول برنامجإعدادهم كمعمٌن وفً تحسٌن مستواهم مستقبلٌا ً .
بناء على التقٌٌم " الذاتً " للملف قمنا باعداد دراسة للتحقق من استخدام الملف فً برنامج
لطالب الماجستٌر لمدة عامٌن لتدرٌس اللغات اإلنجلٌزٌة  /األلمانٌة بكلٌة الفلسفة بؤوجسك
بكرواتٌا وهذه الدراسة جزءاً من مشروع بحثً للتحقق من مدى فعالٌة استخدام الملف فً اعداد
طالب كلٌة التربٌة قبل الخدمة بكلٌة الفلسفة بكرواتٌا  .بدأ المشروع فً مارس 2119
وسٌكتمل فً ٌونٌو . 2111
 – 2الدراسة الحالٌة .
 1 – 2السٌاق
بكلٌة الفلسفة فً أوسجك ٌ ،مكن للطالب دارسً اإلنجلٌزٌة  /األلمانٌة الذٌن أتموا مرحلة
اللٌسانس أن ٌكملوا دراستهم للماجستٌر فً برنامج لمدة عامٌن لتدرٌس اإلنجلٌزٌة  /األلمانٌة .
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ٌساعدهم هذا البرنامج على تدرٌس اإلنجلٌزٌة  /األلمانٌة

فً المإسسات التعلٌمٌة لكل

المستوٌات حٌث تدرس هذه اللغات كلغات أجنبٌة ٌ .حتوي البرنامج الدراسً على  3أنواع من
المقررات -:
مواد علم نفس ومواد طرق تدرٌس محددة .
أما عن المواد الدراسٌة المحددة فتشمل طرق التدرٌس أمثال ذلك طرق تدرٌس اللغ اإلنجلٌزٌة
أو األلمانٌة كلغة أجنبٌة ٌقدم الطالب على كل فصل دراسً مقررٌن اختٌارٌٌن على األقل
( مثال تدرٌس اإلنجلٌزٌة واأللمانٌة للمعلمٌن الصغار  ،قٌاس وتقٌٌم قدرات اللغة اإلتصالٌة
(األدب وتدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة – األلمانٌة كلغة أجنبٌة  ،الفروق الفردٌة فً تعلٌم اللغة
ا ألجنبٌة  ،تحلٌل المقررات  ،التحلٌل التباٌنً  ..........إلخ )  .وفً نهاٌة دراستهم ٌقض
الطالب فترتٌن من التدرٌب المٌدانً أما عن المشرفون فٌكونوا من خارج الجامعة وٌستعٌنوا
بالطالب فً مدارسهم ٌقٌموهم وٌشرفوا على مدى تقدمهم وٌكونوا بمثابة مقٌمٌن مشاركٌن
للطالب فً نهاٌة قترة التربٌة العملٌة
 -2-2أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الى التحقق من امكانٌة استخدام الملف كاداة للتقٌٌم والتنمٌة فً برنامج اعداد
المعلم وبهذا الهدف فقد ركزت الدراسة على استخدام مإشرات أداء الملف للكفاٌات مع األهداف
التالٌة-:
 ِزبثؼخ و١ف رّٕ ٟاٌمذساد اٌزذس٠غ١خ ٌٍطبٌت أصٕبء ثشٔبِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ف ٟػبِ. ٓ١ ِمبسٔخ اٌىفب٠بد ثٕٛارظ اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ فِ ٟمشساد هشق اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِظ ٚروش ِذٜاعٙبَ ٘زٖ اٌّمشساد ف ٟرّٕ١خ وفب٠بد اٌّؼٍُ .
 رّٕ١خ ٚػ ٟاٌطالة ٚفِ ُٙذ ٜرمذِ ِٓ ُٙخالي اٌزم ُ١١اٌزار. ٟإننا نفترض أن مقارنة وعً الطالب بممستوى كفاٌاتهم فً مكون معٌن بالملف وأٌضا نواٌج
التعلم للمقررات التً ٌدرسونها فً العام األول والثانً لدراستهم ٌ ،مكن أن ٌقدم صورة لنقاط
القوة والضعف بالبرنامج التعلٌم  .أضف لذلك  ،تناولت الدراسة مسؤلة استخدام الملف على وجه
العموم وأٌضا إجرابٌتة وجداوه .
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 3-2المشاركون
تم تطبٌق الدراسة على (  ) 14طالبا ً ( ) %56من دارسً األلمانٌة و (  ) 11طالبا ً ()% 44
من دارسً اللغة األلمانٌة واإلنجلٌزٌة  .شاركت العٌنة فً برنامج ماجستٌر لمدة عامٌن
لتدرٌس اإلنجلٌزٌة واأللمانٌة كلغة أجنبٌة.
لم ٌكن أي من الطالب لدٌه خبرات تدرٌسٌة سابقة عند إدراجهم فً برنامج إعداد المعلمٌن .

 -4-2األدوات .
تم استخدام الملف وأداة اإلستبٌان كؤدوات للدراسة .
إن جزء التققٌم الذاتً بالملف وخاصة واصفات األداء الخاصة بالكفاٌات باقسام طرق التدرٌس
 ،المصادر  ،تخطٌط الدرس  ،إجراء الدرس وتقٌٌم التعلم تم استخدامه كمإشرات للكفاٌات التً
تم بناإهاكؤساس للتؤمل فً نواتج التعلم  /التدرٌس .
تم اختٌار األقسام السابق ذكرها بسبب نواتج التعلم المتوقعة ( المعارف والمهارات ) لدى
معظم المفردات المتخصصة فً برنامج الدراسة والتً تعد ذات ارتباط بكفاٌات المعلم .
إلجراء تحلٌل كمً للبٌانات قام الطالب بتقدٌر الكفاٌات المعٌنة على تدرٌج من  ( 5لم ٌنمى )
إلى  ( 11نمً كلٌا ً )  .تمت كتابة األرقام على العمود المخصص لذلك والذي اجرى له التقٌٌم .
أما النوع الثانً من النتابج  ،كما ذكر آنفا ً  ،كانت إستمارة إستبٌان  .هدفت إلى التعرف على
أراء الطالب حول استخدام الملف ومعرفة العالقة بٌن واصفات أداء الملف للكفاٌات ونواتج
التعلم الخاصة بكل مقرر بعٌنه وكذلك الهدف والجدوى من الملف  .شملت االستمارة ما ٌلً
(انظر ملحق )1
 أطجبػبد اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١األ ٌٝٚؽٛي اٌٍّف ( اٌغإاي األٚي ) عإاي ِؼٍك اإلعبثخ ػٕذ ٚلذ اعزخذاَ ألغبَ اٌٍّف ( لجً – أصٕبء أ ٚثؼذ اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ) (اٌغإاي اٌضبٔ) ٟ
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 ِغّٛػخ ِٓ ثٕٛد االعزغبثبد اٌّغٍمخ ؽٛي ِغز ٜٛاٌقؼٛثخ ػٕذ ئوّبي األعضاء اٌؼبِخٚاٌفشػ١خ ف ٟاٌٍّف ( عإاي 3أ )
 عإاي ِفزٛػ االعبثخ ؽٛي أوضش أعضاء اٌٍّف فؼٛثخ ف ٟاالعزخذاَ ( عإاي  3ة ). ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ِؼٍمخ اإلعبثخ ؽٛي ِغز ٜٛاٌؼاللخ ثٛٔ ٓ١ارظ اٌزؼٍُ اٌّزؼٍمخثبٌّمشساد اإلعجبس٠خ ٚاٌىفب٠بد اٌّؾبس ئٌٙ١ب فٚ ٟاففبد أداء اٌٍّف ( عإاي .) 4
 عإاي ِفزٛػ ِشرجو ثّمشساد اخز١بس٠خ ٚاٌز ٟأعّٙذ ف ٟثٕبء وفب٠بد ِؾذدح ٌذ ٜاٌّؼٍُ(عإاي .) 5
 عؼخ ِٓ اٌجٕٛد راد األعئٍخ اٌّغٍمخ ؽٛي سأ ٞاٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١ؽٛي عذ ٜٚاٌٍّف ( رُاعزخذاَ ِم١بط ٌ١ىشس اٌّزذسط ِٓ  ، 1أسفل ثؾذح ٚ ،ف 5 ٟأٚافك ثؾذح ( عإاي .) 6
 عإاي ر ٚاعزغبثخ ِغٍمخ ؽٛي أّ٘١خ وً لغُ ثبٌٍّف ٚعإاي ِفزٛػ ؽٛي الزشاؽبداٌطالة اٌّؼٍّٔ ٓ١ؾ ٛرؾغ ٓ١أ ِٓ ٞألغبَ اٌٍّف " عإاي  2أ  2 ٚة ".

 -9سؤال مفتوح للطالب المعلمٌن حول أرائهم فً أسالٌب تطبٌق الملف (س .)8
 .2.5اإلجـــراء
فً مارس  2119تم تقدٌم الملف لمجموعتٌن فً بداٌة مقرر " نظم تدرٌس األلمانٌة كلغة
أجنبٌة " مباشرة بعد التعرٌف بؤهدافه  ،محتواه  ،نواتج التعلم  ،طرق التدرٌس  ،إجراءات
التقٌٌم والمواد التً ٌتم الحاجة إلٌها فً المقرر  .أخبر الطالب أنهم سٌستخدمون الملف أو سٌتم
اإلشارة إلٌه أثناء مرحلة الماجستٌر بالكلٌة وأنهم قد ٌستخدمونه طوال فترة عملهم كمعلمٌن .
فً عام  2119وفً نهاٌة المقرر طلب من الطالب أن ٌقوموا بؤداء التقٌٌم الذاتً ألول مرة
وفً  2111للمرة الثانٌة أي بعد دراسة المقررات التالٌة  -:طرق تدرٌس األلمانٌة كلغة أجنبٌة
 ،التربٌة العملٌة لتدرٌس األلمانٌة -اإلنجلٌزٌة باإلضافة إلى العدٌد من المقررات اإلختٌارٌة .
وطلب من الطالب أٌضا ملا إستمارة إستبٌان فً نهاٌة سبتمبر  2111تم إجراء تحلٌلً كمً
وكٌفً للبٌانات  .تم إجراء التحلٌل الكٌفً عن طرٌق األسبلة المقترحة فً االستمارة  ،وأما
الكمٌة شملت إحصاء وصفً واختبارات عٌنات ثنابٌة .
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تم استخدام االحصاء الوصفً لحساب ابقٌم الكبرى والصغرى واالنحراف المعٌاري ()6
اإلجابات المرقمة فً كالً من الملف واالستمارة  .تم تطبٌق اختٌار عٌنة ثنابٌة للتحقق مما اذا
كان هناكرفروق ذات داللة إحصابٌة بٌن استجابات الطالب الذاتٌة فً ٌونٌو  2119وفً ٌونٌو
 2111تم إجراء اإلحصاء من خالل .SPSS
 -3النتائج
 -1-3نتائج التقٌٌم الذاتً .
ٌهدف هذا الجزء إلى تقٌٌم الطالب الذاتً لكفاٌاتهم .
ٌهدف هذا التحلٌل إلى عرض النتٌجة التً حدثت للطالب خالل عام  .قام الطالب بحصر أعمدة
التقٌٌم الذاتً بالملف من (  ) 11-5حٌث انه من الممكن حصر تقٌٌمهم الذاتً فً  5أقسام عامة
وجزبٌة من الملف  .وٌشٌر الجدول (  ) 1إلى كٌفٌة إدراك الطالب لمستوى كفاٌاتهم فً جوانب
محددة فً مرحلتٌن مختلفتٌن ومدى التقدم الذي حدث فً هذه الكفاٌات .
توضح المصطلحات البارزة التالٌة ( طرق التدرٌس  ،المصادر  ،تخطٌط الدرس  ،إجراء
التدرٌس  ،تقٌٌم المتعلم وعرض نتابج هذا القسم بالملف ككل .كما تعد أقسام مثل (التحدث/
التفاع الشفهى..إلخ) أجزاء فرعٌة لألقسام العامة.
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اإلختالف

متوسط 2212

متوسط 2229

األقسام العامة والفرعٌة

2.407

4.878

2.471

طرق التدرٌس

2.406

4.996

2.590

ألتحدث  /التفاعل الشفهى

2.221

4.670

2.449

الكتابة  /التفاعل الكتابى

2.206

4.951

2.745

اإلستماع

2.309

5.053

2.744

القراءة

2.731

4.722

1.991

القواعد

2.681

5.087

2.406

المفردات

2.293

4.668

2.375

ألثقافة

2.521

5.055

2.534

المصادر

2.412

5.098

2.686

تخطٌط الدروس

2.623

4.877

2.254

2.374

5.254

2.880

محتوى الدرس

2.239

5.163

2.924

ألتنظٌم

2.499

5.436

2.937

إجراء الدرس

2.500

5.377

2.877

استخدام تخطٌط الدروس

2.435

5.087

2.652

المحتوى

2.338

5.196

2.858

التفاعل مع المتعلمٌن

2.504

5.600

3.096

إدارة الدرس

2.710

5.920

3.210

لغة الفصل

2.278

4.368

2.090

1.985

4.130

2.145

تصمٌم أدوات التقٌٌم

2.222

4.184

1.962

ألتقوٌم

2.247

3.986

1.739

التقٌٌم الذاتى وتقٌٌم األقران

2.442

4.688

2.246

األداء اللغوى

2.232

4.406

2.174

الثقافة

2.540

4.815

2.275

تحلٌل االخطاء

تحدٌد األهداف التعلٌمٌة

تقٌٌم التعلم

جدول ( )1اإلحصاء الوصفى للتقٌٌم الذاتى لكفاٌات الطالب خالل فترتٌن فى ٌونٌو  2119وحتى ٌونٌو ( 2111ن)25
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فٌما ٌلى ٌ ،تناول التعلٌق على مستوى كفاٌات الطالب المكتسبة بالعام األول والثانى من
الدراسة ثم أقارنها بنواتج التعلم فى مواد دراسٌة محددة لطرق التدرٌس والتى تدرس بالعامٌن
األول والثانى من برنامج الماجستٌر .
إننى أرى أن هذه المقارنة قد تعطٌنا صورة قلٌلة حول نقاط القوة والضعف بالمنهج.
وفقا لنتابج الجدول ( )1نجد تطور فى كفاٌات الطالب بالعامٌن األول والثانى من برنامج
الماجستٌر  .ولتوضٌح مدى التطور أكثر ٌ ،لخص الشكل ( )1مدى التقدم فى خمس مجاالت
ربٌسٌة ( طرق التدرٌس  -المصادر -تخطٌط الدروس – إجراء الدرس – تقٌٌم التعلم

شكل ( )1تقدٌر كفاٌات الطالب فى خمس مجاالت بالعامٌن .
لبٌان ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة بٌن تقدٌرات الطالب بكفاٌاتهم أى مجاالت القدرات
( انظر للمتغٌرات بالشكل " ) "1فى ٌونٌو  2119واخرى فى  ، 2111تم قٌاس عٌنات
مرتبطة ووجد أن هناك فروق ذات داللة بٌن القٌاسٌن فى العامٌن ( درجة داللة  5155أ )
لكل متغٌر .
عالوة على ذلك  ،إن النتابج بالجدول ( )1توضح أن كال من القٌاسٌن توضح تقدم الطالب فى
جمٌع المجاالت بإستثناء مجال التقٌٌم الذاتى  .بالنظر جلٌا فى تقٌٌم الطالب ألى كفاٌة بعد عام
من الدراسة نجد أن أفضل التقٌٌمات ( األعلى بٌن الثالثة ) تعزى الى :
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 تقٌٌم واختٌار جملة من المواد المتنوعة لتحفٌز أنشطة التحدث والكتابة ( الملف ) 23 -21 تقٌٌم واختٌار اإلستماع والقراءة مناسبا لإلحتٌاجات  ،اإلهتمامات ومستوى لغة المتعلمٌن ،تقٌٌم واختبار اإلستماع والقراءة  ،أنشطة القراءة واإلستماع التعلٌمٌة والبعدٌة وكذلك تطبٌق
الطرق المناسبة لقراءة النص فى الفصل ( الملف صفحة .)26
 تقٌٌم مواد تعلٌمٌة وأنشطة مناسبة لمجموعة معٌنة من المتعلمٌن ).( EPOSTL . P.31 تنوع وتزاٌد فً األنشطة لنقل عدة مهارات وقدرات وتقٌٌم األنشطة للتؤكد من أن التكامل بٌنمهارات اإلستماع  ،القراءة  ،الكتابة والتحدث وكذلك التخطٌط لتدرٌس عناصر مواد أخرى
باستخدام اللغة الثانٌة  ،تحدٌد الوقت المناسب لموضوعات وأنشطة بعٌنها وتقٌٌم األنشطةالتً
تجعل الطالب على وعً والبناء على معارفهم الحالٌة )( EPOSTL . P.35
( الملف صــ) 37

 إختٌار وتقٌٌم جملة من األنماط التنظٌمٌة -إنتهاء الدرس بشكل مركز ( الملف صــ) 39

 ربط اللغة األجنبٌة بثقافة من ٌتحدثونها ( الملف صــ. ) 41 توجٌه نظر المتعلم فً بداٌة الدرس  ،جذب إنتباههم  ،دعم مبادرات المتعلمٌن وتشجٌعمشاركة المتعلم فً األنشطة المختلفة ( الملف صــ.) 41
 إٌجاد فرص وإدارتها للمتعلم  ،الزمالء  ،المجموعة والفصل كله  ،كتابة واستخدام المصادربكفاءة وكذلك إستخدام الوسابل بكفاءة  ( .الملف صــ) 42
أداء الدرس باللغة األجنبٌة واستخدامها بشكل مناسب وكلغة فوقٌة  ( .الملف صــ) 43
تحلٌل أخطاء المتعلم والتعامل معها كتابة وشفوٌا ً بشكل ٌدعم عملٌات التعلم وال ٌقلل من الثقة
والتواصل  ( .الملف صــ ) 57
 ٚث ؼذ اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌضبٔ١خ ٚ ،اٌىفب٠بد اٌزبٌ١خ ٚ ،اٌز٠ ٟش ٜاٌطالة أٔ ُٙلذ ّٔ٘ٛب ٕ٠جغٟأْ ٠نبفٛا ئٌ ٝاٌمبئّخ اٌغبثمخ -:
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 رمٚ ُ١١اخز١بس عٍّخ ِٓ األٔؾطخ اٌؾف٠ٛخ اٌزفبػٍ١خ ِٚغبػذح اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝأْ ٠ذسوٛا٠ٚغزخذِٛا أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ إٌقٛؿ  ( .اٌٍّف فــ)21
تقٌٌم واختٌار جملة من أنشطة الكتابة لتشجٌع المتعلم على تنمٌة قدراته اإلبداعٌة ودعم التعلم ( .
الملف صــ ) 24-23
تشجٌع المتعلم على استخدام معرفتهم بالموضوع وتوقعاتهم حول النص عند االستماع والقراءة
 ( .الملف صــ ) 26-22
تقٌٌم واختٌار مهام نحوٌة ومفردات وأنشطة تدعم التعلم وتساعد المتعلمٌن على استخدام
المفردات والتراكٌب اللغوٌة الجدٌدة فً نصوص شفوٌة وكتابٌة  ( .الملف صــ) 23-27
تقٌٌم واختٌار مجموعة من النصوص  ،والمواد واألنشطة التً تثٌر اهتمام المتعلم وتساعدهم
على بناء المعرفة وفهم أنفسهم وثقافة لغة اآلخر  ( .الملف صــ) 43
تقرٌبا ً كل الكفاٌات المرتبطة بالمجاالت التالٌة  :المصادر  ،تخطٌط الدرس  ،عناصر الدرس
تختلف الكفاٌات السابقة بشكل كبٌر وفقا ً لنواتج التعلم المتوقعة فً مواد التدرٌس اإلجبارٌة
بالسنة األولى والثانٌة  .وتهدف السنة األولى إلى مساعدة المتعلمٌن على -:
 رذس٠ظ اٌٍغخ ( إٌطك – اٌمٛاػذ – اٌىٍّبد ) ٚوزٌه ِٙبساد اٌٍغخ اإلٔزبع١خ ٚاٌزٍمبئ١خ . رق٠ٛت أخطبء اٌّزؼٍّ ٓ١ثؾىً ِٕبعت . فِ ُٙب ٠غت ل١بعٗ ٚرمٚ ّٗ٠ٛوزٌه هشق اٌزم. ُ١١ أْ ٠ذسن دٚس ٚخقبئـ ٚهشق ئعزخذاَ ٚعبئً اٌزذس٠ظ . ئخز١بس ٚرمِٛ ُ١١اد اٌزذس٠ظ . ف ُٙدٚس اٌضمبفخ ف ٟرذس٠ظ اٌٍغخ األعٕج١خ .أن ٌكون على وعً بالعوامل المختلفة التً تإثر فً تدرٌس اللغة ( العمر – النوع – الدافعٌة -
اإلتجاه  -الذكاء – أسالٌب التعلم – اإلستراتٌجٌات – الموهبة – المعلم – سٌاق التعلم - -
اللغات األخرى ..........إلخ ) .

91

أما الوجه الثانً فٌحقق للتربٌة العملٌة  - :إختٌار وتقٌٌم النصوص  ،األنشطة والمهام  ،تخطٌط
الدروس وتدرٌسها .
كما ٌنبغً على الطالب أن ٌدركوا العالقة بٌن الكفاٌات المكتسبة ونواتج التعلم الخاصة بطرق
تدرٌس محتوٌات المقررات .
وفً السإال الرابع لإلستبٌان طلب من العلماء أن " تقدٌر مستوى اإلرتباط بٌن نواتج التعلم
الخاصة بالمقررات اإلجبارٌة وكفاٌات المعلم التً تحددها واصفات األداء بالملف على مقٌاس
من . 5-1
أشار الطالب إلى أن هناك مستوى عال من اإلرتباط ( انظر جدول  . ) 2وهذا ٌدعم صدق
نواتج التعلم المرتبطة بمقررات برنامج الماجستٌر .
المقررات اإلجبارٌة

ألصغرى

العظمى

ألمتوسط

اكتساب اللغة اإلنجلٌزٌة الثانٌة

3:00

5:00

4.280

.791

نظرٌة تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة

3:00

5:00

4.480

.585

طرق تدرٌس اإلنجلٌزٌة  -األلمانٌة كلغة اجنبٌة

1:00

5:00

4.000

1.040

تدرٌب مٌدانى فى تدرٌس اللغة اإلتجلٌزٌة3:00 -
األلمانٌة كلغة أولى أو أجنبٌة

5:00

4.360

.757

6

جدول ( )2مدى إدراك الطالب لمستوى العالقة بٌن نواتج التعلم للمقررات اإلجبارٌة ومإشرات
اداء كفاٌات المعلمٌن بالملف (ن=)25
علً الرغم من ذلك كان هناك بعض الكفاٌات لم ٌتم تناولها جٌدا بالمقرر وخاصة تلك المتعلقه
بتقٌٌم التعلم  .وهذا قد ٌعزي الً ان المشرفٌن نادرا وما ٌناقشوا كٌف ٌقٌمون طالبهم .
االكثر من ذلك  ،عادة ال ٌوجد لدي الطالب القدرة علً اختبار وتقٌٌم اداء المتعلمٌن اللغوي .
من هذا المنطلق تضمنت مجموعة من التغٌرات ضرورٌة الحدوث بالمنهج بالتعلم لهذا المنهج .
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أوال :الكثٌر من المحتوي اإللزامً :طرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة  ،األلمانٌة كلغة أجنبٌة ،
وكانت متاحة لجمٌع الطالب.
ثانٌا :تخصٌص وقت كافً للمناقشات والتقٌٌمات ألداء المتعلمٌن لقدراتهم اللغوٌة االنفعالٌة لدي
الطالب أثناء مهاراتهم التدرٌسٌة فً التعلٌم االساسً والثانوي .
من خالل استجابات الطالب فً التقٌٌم الذاتً والذي هو جزء من ملف اإلنجاز االوروبً ،
وكانت القواعد اللغوٌة هً ثانً منحنً بدا غٌر كافً فً تصمٌم البرامج ،وخاصة تلك التً
تدرس للعام االول من البرنامج .و أدى ذلك إلى ان الطالب بحاجه الً الكثٌر من المدخالت
لمعرفة كٌفٌة تقدٌم وممارسة نواحً القواعد اللغوٌة وممارستها المختلفة فً سٌاق ذو معنً
مناسب قبل ان ٌلتحقوا بالمدارس .
فً نهاٌة األمر ،كان هناك تحلٌل مفصل للنتابج لكل فرع من البرنامج القابم علً التقٌٌم الذاتً
بالملف والتً كشفت طالبنا غٌر راضٌٌن عن مهاراتهم وعزو ذلك لالسباب التالٌة:
ـ كٌف ٌنوعوا وٌوازنوا مهاراتهم لكً ٌستجٌبوا لنماذج التعلٌم الفردٌة للمتعلم .الملف ص36
ـ كٌف ٌطبقوا وٌنمو مهارات الوعً الغٌر ثقافً .الملف ص36
ـ كٌف ٌعرفوا وٌقٌموا المحتوي بطرٌقة مالبمة لكل من العمل ،اإلهتمامات والمستوي اللغوي
للطالب .الملف ص31
ـ كٌف ٌواجهوا احتٌاجات المتعلم التعلٌمٌة الخاصة الملف ص. 44
ـ وحٌث ان كل هذه المهارات لم ٌتم تنمٌتها بطرٌقة مرضٌة فً فصل دراسً واحد للبرنامج
القابم علً النظرٌة والتطبٌق فً تدرٌس اللغة االجنبٌة ،فالبد من ان نقدم برامج اخري اختٌارٌة
تتعامل مع هذة القضاٌا التً تم طرحها فً فصل التعلم المستقل .
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 213تحلٌل لجدوي الملف .
**بالرغم من ان الطالب مروا بمجموعة من الصعاب فً استٌفاء الجزء الخاص بالتقٌٌم الذاتً
للملف ،إال أنهم وجدوا أن هذا الجزء من الملف قد ٌكون األكثر جدوي علً اإلطالق( .انظر
الجدول رقم.)3

جدول  3أهمٌة الملف وفقا لجدول تقدٌرات متدرج من  )1ارفض بشدة وحتى خمسة اوافق بشدة
(ن) =  . 25وفى خالصة ،نجد أن أحد وظابف الملف تبدو فى مساعدة الطالب فى تنمٌة
وعٌهم بنقاط القوة ونقاط الضعف من خالل التقٌٌم الذاتى  ،وفى تتبع مدى تقدمهم وفى الفهم
األفضل للعالقة بٌن المعرفة الحالٌة والمهارات اإلجرابٌة التى ٌسعى المعلم إلى تحقٌقها .
 .4ملحوظات ختامٌة :أن مشروع إستخدام الملف فى كلٌة الفلسفة مازال قٌد البحث  .وهذا
ٌعنى أن البٌانات التى تم تجمٌعها وتحلٌلها فى هذه الخطة  .لٌس من الممكن الوصول إلى
أحكام نهابٌة منها حول إمكانٌة إستخدام الملف لجمٌع األغراض السابقة ذكرها فى مقدمة البحث
 .على الرغم من ذلك ،تقترح النتابج أن الملف ٌمكن أن ٌستخدم بشكل فعال ألغراض التقٌٌم
والتنمٌة المستقبلٌة فى برامج إعداد المعلم  .إن مإشرات التقٌٌم الذاتى للطالب تقدم بٌان واضح
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لهم حول نقاط القوة والضعف فى برنامج إعدادهم كمعلمٌن  ،وتعطٌنا مإشرات وأطر لتحسٌنها
،وفى هذا الصدد لقد قمنا بالفعل بتغٌرات فى المحتوى والمقررات اإلختٌارٌة للمقررٌن وكذلك
مقررات إجبارٌة  :تدرٌس القواعد  ،أسالٌب التعلم واستراتٌجات.
وفى نفس الوقت  ،فإننا نفكر فى إمكانٌة تقدٌم مقرر لتدرٌس اللغة األجنبٌة للمتعلمٌن ذوى
اإلحتٌاجانت الخاصة  .عالوة على ذلك  ،فإن إستخدام الملف فى مراحل مختلفة من برنامج
إعداد المعلم ٌساعد معدى المعلمٌن والمشرفون الذٌن ٌتابعون تقدم الطالب وتقدٌم تغذٌة راجعة
لهم حول مدى فعالٌة تدرٌسهم  .وفى نفس الوقت ٌ ،ساعد الملف على تقدمهم ونموهم وكذلك
التؤمل فٌما حدث وما ٌجب أن ٌدرس وما تم تعلمه وكذلك كٌف تترابط محنوٌات المقررات
المختلفة ومن هنا اإلسهام فى الكفاٌة العامة للمعلم .
ساهم فى تقٌٌم الطالب الذاتى وفى متابعة المشرفون آلداء الطالب  .لذا ففى المقابل ٌ ،مكن أن
ٌإدى إلى تقٌٌم للتدرٌس ولبرامج إعداد المعلمٌن وبالتالى إلى التحسٌن والتقدم المستقبلى .

ملخص إستمارة إستبٌان حول إستخدام EPOSTL
-1ما هو إنطباعك األول حول EPOSTL؟
 -2أى من أقسام  EPOSTLقد إستخدمت من قبل أثناء وبعد التربٌة العملٌة  ،البٌان الذاتى ،
التقٌٌم الذاتى والملف ؟
 -3أى من ااألقسام الربٌسة والفردٌة فى  EPOSTLقد إستخدمت من قبل أثناء وبعد التربٌة
العملٌة  ،البٌان الذاتى  ،التقٌٌم الذاتى والملف ؟
 .1.3أى من األقسام الربٌسة والفرعٌة فى  EPOSTLكانت األسهل \ األصعب عند إكمالها ؟
.2.3أى من األقسام الفرعٌة فى جزء التقٌٌم الذاتى كانت األصعب عند إكمالها ؟ ولماذا ؟
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 -4من فضلك أكمل مستوى العالقة بٌن نواتج التعلم فى المقررات اإلختٌارٌة وقدرات المعلم
والتى تحددها مستوٌات EPOSTLمن خالل مقٌاس متدرج بدءا من (1مستوى عالقة منخفض
جدا)إلى  (5مستوى عالقة عالى جدا)

 -5أى من المقررات اإلختبارٌة ساعدت على نمو قدرات المعلم ؟
 -6هل توافق على البنود التالٌة ؟ ( الرجاء اختٌار الرقم المناسب من التدرٌج المذكور " موافق
بشدة – أرفض بشدة " ).
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أوافق بشدة

البند

 -ساعدنى الملف على التفكٌر فى جوانب إعداد المعلم 2 1

3

أرفض بشدة
4

5

المختلفة
 ساعدنى الملف على فهم الكفاٌات الخاصة بمعلم اللغةاإلنجلٌزٌة

2 1

3

4

5

 جعلنى الملف على دراٌة بالكفاٌات التى نمٌتها وتلك التى2 1

مازلت أحتاج إلى تنمٌتها

3

4

5

 ساعدنى الملف على تقدم أدابى -ساعدنى الملف على فهم العالقة بٌن المعرفة والمهارات 2 1

3

4

5

أثناء عملٌة التدرٌس

2 1

3

4

5

ٌ -عد الملف أداة جٌدة للتقٌٌم الذاتى لكفاٌات التدرٌس

2 1

3

4

5

 ٌعد الملف وسٌلة تدرٌس وتعلٌم مفٌدة2 1

3

17أ 1أى من أقسام الملف هى األقل  /األكثر إفادة ولماذا ؟
 :7هل لدٌك أى إقتراحات حول تحسٌن أى من أقسام الملف ؟ فماذا تقترح ؟
 -3كٌف ٌمكنك أن تستخدم الملف أثناء إعداد المعلمٌن بالكلٌة ؟
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4

5

استخدام ملف اإلنجاز األوروبى للطالب العلمٌٌن للغات فى برنامج إعداد معلمٌن متعددى اللغات

بارى جونز – استاذ زائر  ،جامعة هوم كولٌدج  ،كامبرٌدج

المقدمـــة :
إنه من الشابع للطالب الدارسٌن للغات األجنبٌة أن ٌقضوا جزء من دراستهم فى المرحلة األولى
أو مرحلة الدراسات العلٌا بدولة أخرى  .بالنسبة لمن ٌدرسون وفق برنامج إعداد المعلم الجدٌد ،
(على الرغم من ان هذه الخبرة غٌر تقلٌدٌة فإنهم ٌتم تشجٌعهم اكثر من ذلك ) إن فرصة المرور
بخبرة التدرٌب بالخارج التقدم فقط قوة لغوٌة وخبرة ثقافٌة لدولة اجنبٌة  ،بل انها تقدم فرص
تربوٌة مهنٌة تشتمل فى التدرٌس والعمل فى سٌاق تربوى تختلف فى التقالٌد والممارسات .
سٌتناول هذا الفصل طبٌعة برنامج تدرٌب المعلم ثنابى اللغة  ،الذى ٌتم بكلٌة التربٌة جامعة
كامبرٌدج  .جامعة اى ٌوارف إن

أنطونى القرٌبة من بارٌس  2113- 2117وكٌف انه

ساعد الطالب المعلمٌن على تحسٌن خبراتهم التربوٌة وكذلك الثقافٌة واللغوٌة فسٌوضح أٌضا
كٌفٌة لٌستخدم الملف وٌوجه وٌتم األستفادة منه وتصمٌم مقرر تعوٌض داعم بؤحد برامج إعداد
المعلمٌن فى دولتٌن مختلفتٌن .إن أراءالطالب الناجمعة عن تدرٌبهم وتدرٌسهم فى سٌاستٌن
مختلفتٌن فى عام تدرٌبى كامل هذا ما سٌتم توضٌحه فى هذا الفصل مع اإلشارة ألقسام الملف .
 -2البرنامج ثنابى اللغة -:
 ٙ٠ذف ٘زا اٌجشٔبِظ ئٌ ٝأ٘ذاف ِشرجطخ ِٚغزغٍخ رغبػذ اٌطالة ػٍ ٝاٌزبٌ:ٝ رؾغٚ ٓ١رؼّ١ك اٌف ُٙؽٛي ِؾزِ ٜٛمشس اٌزذس٠ت ثّإعغبر ُٙل١بعب ثزذس٠ت ؽبثٗ فٝدٌٚخ اخشٜ
 رؾغٌ ٓ١مبءار ُٙفٌ ٝغخ اخشٚ ، ٜفمب ٌغٛأت اٌّبدح ٚاٌغٛأت اٌؼبِخ -رّٕ١خ اٌٛػ ٝاالعزّبػٚ ٝاٌضمبفٝ
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 اٌّؾبسوخ ف ٝإٌمبػ ٚاٌزؼبِ ْٚغ ا٢خش٠ ِّٓ ٓ٠ؼٍّ ْٛفٔ ٝفظ اٌّغبي ِ ،ؾبسوخهالة ِؼٍّ ْٛاخشِ ْٚؾشفٚ ْٛاعبرزح اٌغبِؼخ ٘زٖ األ٘ذاف ِ٘ ٝبرٛمؼ ثشٔبِظ
ئػذاد اٌّؼٍُ ٚػٕذ رمذ ُ٠اٌجشٔبِظ ٌُ رىٓ ٕ٘بن ّٔبرط ٌزم ِٓ ّٗ١لجً ال اٌطالة ٚال
اٌّؼٍّ ٓ١خالف اٌّؼب١٠ش ِّٚبسعبد رؾذد٘ب وً ِإعغخ ٚؽذ٘ب ف ٝع١بق لِ ِٝٛب ٌُٚ
رىٓ ٕ٘بن أداح رمِ ُ١١ؼٛٙدح .
تركز هذه الدراسة على خبرات مجموعة من طالب معلمٌن المرحلة اإلبتدابٌة للغة اإلنجلٌزٌة
الذٌن تدربوا لٌكونوا معلمو مقبول مع تخصصهم فى مواد محددة ( الفرنسٌة للغة االجنبٌة )
ومجموعة من طالب قسم الفرنسٌة الذٌن تدربوا لٌكونوا معلمى فصل بالمرحلة االبتدابٌة
والذٌن ٌقوموا بتدرٌس اإلنجلٌزٌة فى فرنسا ٌقضى كل طالب فترة  4اسابٌع كتدرٌب بالمدارس
وهذا جزء من إتفاقٌة تعاون بٌن الجامعة والمدارس بكل دولة
وصل  12إلى كامبرٌدج  12طالب دارس للفرنسٌة فى ٌناٌر  2113و 5إلى فرنسا من دارسى
اإلنجلٌزٌة فى ربٌع  . 2113تتشابه الظروف التدرٌسٌة للمجموعتٌن خالل هذه الفترة :
حضور محاضرات بالجامعة وتدرٌب لمدة  4أسابٌع بالمدارس  .هذه االربع أسابٌع تكمل باقى
أجزاء العام التدرٌسى وهى المحاضرات  ،حلقات النقاش وورش العمل صممت لتكون واضحة
وتصل النظرٌة بالتطبٌق عند تدرٌس اللغات الحدٌثة للمتعلمٌن الصغار من عمر  11 – 7عام .
ولكى ٌتم ذلك ٌ ،تطلب البرنامج إطار عام ٌجمع فٌه الكل على المحتوى ،فرض الممارسات
الصفٌة وكذلك تحدٌد إجراءات تقٌٌمٌة عامة  .لقد اعتبر الملف مناسبا لهذة الوظٌفة حٌث ٌعد
مناسبا للسٌاق األوروبى فى هدفه وهو أداه حٌادٌة الثقافة وشاملة من حٌث المحتوى . .وعلى
الرغم من انه لم ٌهدف إلى تخطٌط المنهج وال تقٌمه وال إلستخدامه بشكل أساسى فى التعلٌم
األولى

بل للثانوى

إال انه كان كافٌا إلستخدامه فى هذا السٌاق كما توضح الدراسة

اإلستطالعٌة .
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 -3السٌاق التدرٌبى :
المجموعات اإلنجلٌزٌة
الفرنسٌة

والفرنسٌة  -:لقد اختلف العام التدرٌبى لطالب اإلنجلٌزٌة

عن

 -ففى الفصل االول  -سبتمبر إلى دٌسمبر كان على كل طالب االستماع للمعلم

بالمدرسة ومالحظته ثم تدرٌس الفصل كله وفى ٌناٌر ٌبدأ الفصل الثانى حٌث ٌقوم بتدرٌس
المرحلة االبتدابٌة بالقرب من كامبرٌدج حٌث باالضافة لتدرٌس مواد دراسٌة اخرى ٌ ،الحظوا
بل وٌقوموا بتدرٌس الفرنسٌة للغة أجنبٌة  .وففى فرنسا  ،قامت مجموعة اإلنجلٌزٌة بتدرٌس
الفرنسٌة بالمرحلة االبتدابٌة فى اخر اسبوعٌن بالفصل الدراسى الثانى وبعد عٌد الربٌع  ،أول
أسبوعٌن من الفصل الدراسى الثالث  .قاموا بتدرٌس الجزء األول ثم كل الدروس التى تستخدم
الفرنسٌة كوسٌلة للتعلٌم فى مواد مختلفة  ،وفى عودتهم إلى كامبرٌدج  ،لقد حضرت المجموعة
تدرٌب لمدة ٌومٌن كاملٌن بكلٌة التربٌة والتى فٌها تم عقد مقارنات بٌن التدرٌس فى إنجلترا وفى
فرنسا .
تم إجراء المقابلة مع دارسى اإلنجلٌزٌة بهذه الدراسة فى الثانى من ماٌو أى بعد أسبوعٌن من
عودتهم من فرنسا  .وفى هذا التوقٌت قد أتمو فصلٌن دراسٌٌن من التدرٌس والمالحظة فى
دولتٌن مختلفتٌن وكذلك حلقات نقاش فى الجامعة والمدارس حول قضاٌا تربوٌة مختلفة  .تم
تجمٌع استجابات طالب اإلنجلٌزٌة حول الملف فبعد التربٌة العملٌة وكذلك حول بعض القضاٌا
النظرٌة المحددة  .ونتٌجة لذلك  ،فقد تم اختٌار بعض أجزاء الملف أكثر أهمٌة من غٌرها .
أما دارس الفرنسٌة فقد كان فصل الخرٌف هو وقت التقٌٌم أثناء برنامج  lufmتدرٌس المرحلة
اإلبتدابٌة من منظور نظرى وعملى  .لقد قضوا بعض األٌام فى مدرسة فرنسٌة قبل قضاء شهر
تدرٌس فى إنجلترا  .وفى المدرسة اإلنجلٌزٌة  ،الحظ الطالب بعض الفصول باالسبوع األول
 .وفى األسابٌع الثالثة التالٌة  ،قاموا بتدرٌس بعض المواد باللغة اإلنجلٌزٌة  .وكما حدث فى
فرنسا مع الطالب دارسى اإلنجلٌزٌة  ،شاهد المشرفون تدرٌس الطالب وكذلك أساتذة من
كامبرٌدج وكذلك مشرفٌن من فرنسا  .لذا فقد إعتادوا على تقٌٌم دروسهم دارس الفرنسٌة
مقررات تدرٌسهم ببرنامج  lufmأو مرة اخرى ركزوا حول قضاٌا ونظرٌة وعملٌة .
تم إجراء المقابالت مع دارسى الفرنسٌة فى  4إبرٌل حٌث كانت خبراتهم بهذه المرحلة قلٌلة إال
أن مناقشاتهم ونماذج ممارساتهم التربوٌة كانت أكثر من دارس اإلنجلٌزٌة .
111

 -4كٌف تم تقدٌم الملف للطالب المعلمٌن
تم تقدٌم الملف للمجموعتٌن قبل بداٌة التدرٌس فى كل من فرنٌا والمملكة المتحدة  .تم تقدٌم
المستند كجملة من الكفاٌات التدرٌسٌة والتى لم تكن ال رسمٌة وال إجبارٌة وال قومٌة  .وتم
التؤكٌد من أن الملف لم ٌكن بؤى حال أداة تقٌٌمٌة لتحدٌد مدى نجاح أو فشل الطالب فى أى من
الجوانب العملٌة بمراحل تدرٌبهم بالعام الدراسى  ،وخاصة لطالب الفرنسٌة أو الذٌن كان
النجاح لهم ضرورٌا لٌس فقط للشهادة المهنٌة (كما هو لإلنجلٌزٌة ) بل إلعتبارهم قد امضوا (
الخدمة العامة ).تم تشجٌع الطالب على إستخدام الملف ومتابعة مدى تقدمهم  .وقد اوضح أحد
األساتذة فى مقدمته حول الملف .
كٌف ٌمكن إستخدام مواصفات األداء "ٌستطٌع أن "فى التقٌٌم الذاتى لما حققوه .
أن الطالب هم من ٌختارون األقسام بالملف التى ٌرونها مناسبة لهم .
الذٌن ٌعملون بالملف بؤنفسهم أو مع األخرٌن لو أرادو ذلك .
أنهم بإستخدام الملف ٌمكنهم أن ٌقٌموا وٌختاروا ممارستهم بفرنسا وانجلترا بإستخدام مجموعة
محددة من الكفاٌات  .باإلضافة لذلك  ،لقد علموا أن مال حظاتهم وتعلٌقاتهم ٌمكن أن تستخدم فى
تقدٌم مإشرات فى تحسٌن تخطٌط مستقبلى بالبرنامج ثنابى اللغة .

 -5تعلٌقات الطالب المعلمٌن حول EPOSTL
وفقا لمجموعتٌن المقابالت ٌ ،صف هذا الفصل خبرات الطالب حول األقسام المختلفة بالملف
أثناء وبعد التدرٌس لكل من الطالب دارسى اإلنجلٌزٌة فى فرنسا والفرنسٌٌن فى إنجلترا .
 .1.5ما وجده الطالب المعلمٌن ذو فابدة.
إن أحد أهم ردود األفعال حول الملف كانت فى تقدٌر وضوح وتنظٌم الملف وإحتوابه جملة مما
ٌجب أن ٌإخذ فى اإلعتبار عند إعداد وإجراء وتقٌٌم الدروس  .وعلى الرغم من أن الطالب
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أوردوا أنه ٌحق لهم حرٌة إختٌار األنشطة إال أن الواصفات كانت بمثابة دلٌل لهم ولما ٌمكن أن
ٌقوموا به بالدرس .
لقد شجعهم المحتوى على التفكٌر فٌما هو أبعد من " الدخول اللحظى للعقل " ،لقد ساعدهم على
تحدٌد ما ٌنبغى تضمٌنه بالدروس  ،ما أنماط التعلم التى تنمى  ،ما ٌنبغى على الطالب فعله
وكٌف ٌمكنهم كطالب معلمٌن إن ٌقٌموا تقدمهم المهنى .
لقد تم النظر للملف عند غالبٌة الطالب أنه ٌإدى وظٌفتٌن  :األولى كوثٌقة تدرٌسٌة مفصلة
للتقٌٌم الذاتى وكحافز تربوى – وأحٌانا مإشر ألنواع األنشطة الصفٌة الممكنة – تم ذكره كثٌرا
وخاصة من قبل مجموعة اللغة الفرنسٌة ألن خبراتهم التدرٌسٌة أقل .
قدر العدٌد من الطالب قٌمة الملف كؤداه لتتبع مدى التقدم  .لقد كان طالب الفرنسٌة – تحدٌدا –
واضحٌن تماما حول قسم التقٌٌم الذاتى لما ٌقدمه من مبادىء تربوٌة واضحة – ضمنٌة غٌر
مذكورة وأنه لو تؤملوا فٌها فسوف ٌتحسن تدرٌسهم  .ولقد قدر الطالب المجموعة اإلنجلٌزٌة
أهمٌة الملف الداعمة للقٌٌم .
وما وجدته جٌداة بالفعل هو "أستطٌع أن ".....و لٌس أبدا "ال أستطٌع " هذا إٌجابى جدا لم
تشراستجابات الطالب إلى اى اختالفات قومٌة  .لقد علق الجمٌع على مدى جدول وثٌقة فى
مساعدتهم كطالم معلمٌن على التعبٌر بعبارات واضحة و غٌر غامضة حول ما شعروا به و
بانه ٌستطٌع فعله .لقد أدركوا أٌضا انه كانتٌجه الستخدام الملف ،انهم تقدموا و انه على وعى
بالجوانب التى ٌنموها و كذلك جوانب تدرٌسهم و كذلك جوانب تعلم الطالب و التى علٌهم العمل
جٌدا بها  .لقد افادت قابمة الكلمات أٌضا فى هذا الصدد .لقد ساعدت فى تحدٌد المصطلحات
بالملف و فى استخدام اللغة المناسبة فى النقاش مع المشرفون و المالحظون بالمدارس .
لقد أشار بعض الطالب إلى بعض واصفات األداء التى ساعدتهم بشكل محدد على التؤمل و
مناقشة قضاٌا محددة و هناك مثالٌن لذلك .
مذا أفعل لو أن هناك طفل لم ٌشارك؟ كٌف أجعل من الطفل ٌشعر باالرتٌاح؟ و فى هذا الصدد
(واصفت االداء ) جعلتنى افكر (فٌما ٌجب أن أفعله).
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طالب بقسم الفرنسٌة اورد:
هذا األمر ٌتعلق بطالب حول كٌفٌة تصمٌم جو تعلٌمى داعم و تشجٌع الطالب و خاصة ما
ٌناسب مشاركة الطالب الشفهٌة .
لقد و جدت الواصفه التالٌة مفٌدة (أستطٌع مساعدة المعلمٌن على تحدٌد االهداف الشخصٌة وتقٌٌم ادابهم (طالب بقسم اإلنجلٌزٌة )
ٌشٌر هذا التعلٌق حول كٌف ان الملف ٌساعد على التؤمل حول الطرق التى تشجع المتعلمٌن
على تحدٌد طرق تحسٌن اداءهم  .ساعد هذا المإشر على التخطٌط و التفكٌر باممارسات
المستقبلٌة .
فى كال البالدٌن تم تحدٌد الملف كؤداه داعمة و بنابة ٌمكن حصر هذه القٌمة فى انه لم ٌكن كافٌا
للبعض أن ٌقال لهم من قبل المشرفٌن فقط –حول ممارساتهم – أنهم إما أن ٌكونوا "جٌدٌن جدا
" او "لٌس جٌد" هذة التقٌمات لم تعد كافٌة لهم النها تفتقد إلى التوضٌح .أن المإشرات فى
الملف تشجع على وضع تقٌمات دقٌقه ،مركزه ،واضحه و تشجٌعٌه بشكل بناء .
لقد اتاح الملف بالمستخدمٌن بالوصول إلى مجموعة من واصفات األداء فى مرحله مناسبة و
بشكل شخصى أثناء التربٌه العملٌه النهم هم انفسهم من قاموا بتنظٌمه.
لقد ساعدهم هذا التنظٌم على بناء المعرفة على ما ٌعرفونه بالفعل .لقد قدر جمٌع الطالب
استخدام االسهم فى قسم التقٌٌم الذاتى فى تتبع مدى التقدم .
لقد تناولت(بالتلوٌن) جمٌعهم كذلك بالتفكٌر حول خبرتى فى فرنسا و كذلك خبرتى فى المملكه
المتحدة لهذا استطعت ان اقوم بالكتابة
والقراءة – استطعت أن أعطى اإلثنٌن  .وكنت بالشك أضع فى إعتبارى اننى قمت بتدرٌس
الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة فى فرنسا وأٌضا مواد أخرى باللغة الفرنسٌة  ( .طالبة لغة إنجلٌزٌة ) .
لقد أدركت هذه الطالبة أن واصفات األداء ساعدتها على التؤمل فى الممارسات بالبلدٌن .
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إن أجزاء فى الملف لم ٌكملها أى من طالب المجموعتٌن  .تشمل هذه األقسام جزء التقٌٌم
(صفحة .) 51واصفات األداء الخاصة بالمشروعات وملفات التقٌٌم ( صفحة . ) 43 – 47
ٌمكن تفسٌر هذه المحذوفات إما نتٌجة لنقص خبرات الطالب أو لضٌق وقتهم فى اإلجابة عن
كل األجزاء بالملف قبل وقت المقابالت .

 2225األجزاء التى رآها الطالب هامة على وجه التحدٌد .
لقد حظى الملف بتعلٌقات إجابٌة على وجه العموم  .إال أن هناك أجزاء بعٌنها رأت كل مجموعة
أن هذه األجزاء هامة لهم فى هذا التوقٌت المحدد من التدرٌب .
لقد رأى العدٌد من دارس الفرنسٌة من الطالب أن منظور الملف أكبر مما ٌتلقونه من تدرٌب
فى مقرر  . lufmقالو " على سبٌل المثال  ،على الرغم من تقدٌم مفهوم التقٌٌم الذاتى فى
دراستنا لمقرر الفرنسٌة إال أن الملف قدم معاٌٌر جعلت العملٌة أٌسر وأكثر تحدٌدا .
ٌعتبر الملف أداة تدرٌبٌة تساعد الطالب على تخطٌط دروس واقعٌة لكل الدروس  .إن الطالب
دارسى الفرنسٌة كانوا هم المعنٌون فى المقام األول عند تدرٌسهم الفرنسٌة كلغة أجنبٌة  ،مع
تنمٌة الكفاٌة التدرٌسٌة للطالب  .لقد كان هذا محور اإلهتمام فى فصل الخرٌف الدراسى بمقرر
 lufmولكن نظرا لتنظٌم مقرر الفرنسٌة لم ٌتم التدرٌب علٌه عملٌنا بالمدارس  .ولألغلب  ،إن
الجزء الخاص باإلنتاج اللفظى فى الملف ٌقدم مدخال مفٌدا للوثٌقة وقد كان مقٌدا بالوقت عند
تدرٌس الفرنسٌة فى إنجلترا  .وعموما إن حرٌة اإلختٌار والتركٌز على جزء بعٌنه ٌعد من أهم
الجوانب اإلٌجابٌة والمشجعة فى الملف  :وإن إتمام جزء واحد بعٌنه كامال كان له جٌد األثر .
لقد أشار الطالب أٌضا إلى أهمٌة أجزاء معٌنة فى الملف :
" إن جزء طرق التدرٌس على وجه التحدٌد ٌعتبر جزءا جٌدا – وهو معنى أٌضا بالتوقعات .
والمعرفة (الكافٌة ) لإلختٌار (كما ٌتبع ) " .
لعل هذا التعلٌق ٌعكس – ربما – الخبرة الفصلٌة فى مدرستٌن مختلفتٌن والتى وصلت إلٌهما
المجموعات فى هذة المرحلة من العام الدراسى التدرٌبى  .لم ٌكن الحصول على خبرة تدرٌبٌة
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واقعٌة وحدها بل أٌضا المناقشات مع المشرفٌن والمعلمٌن والذٌن عرضوا لمواقف تفاعلٌة
شفهٌة وكتابٌة  ،واستماع ومهارات قراءة وتدرٌس قواعد وكذلك تنمٌة الوعى الثقافى .
بغض النظر عن بعض األراء حول صٌاغة واصفات األداء فإن الطالب دارسى الفرنسٌة ٌكاد
وٌتفقوا فى الرأى مع دارسى اإلنجلٌزٌة حول الملف ومدى وضوحه  .وهذا ما ٌختلف مع
الوثابق الرسمٌة التى طلب منهم إكمالها أثناء العام الدراسى .
بعض األقسام ذكر أنها مناسبة تحدٌدا وذات جدوى  .وقد نظر لها أنها مدح فى مقرر جامعى
من كامبرٌدج ولقد استخدمته فى قسم التفاعل الشفهى  .....وجدت ذلك مفٌدا لمراجعته ( وتقرٌر
ذلك ) لو اننى استطعت إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة مشجعة  .....ما الذى افعله مع األطفال لكى ٌشعروا
باالرتٌاح مع التحدث  ...وهناك أشٌاء تعلمتها أو تحدثت عنها  .لقد كان من المفٌد أن أعٌد على
نفسى ماتفعله ( فى حلقات البحث ) وهذا الجزء ( أستطٌع أن أشجع األطفال ) ساعدنى بالفعل
على التؤمل فٌما أفعله والتفكٌر فى ما قد شرحته من دروس .
وقدمت المقابالت دلٌال هاما على أن المجموعتٌن استخدموا الملف ولٌس فقط التقٌٌم الذاتى بل
كحافز لتخطٌط الدروس  .لقد كانت باستمرار وفقا لتضمٌن جملة من االستراتٌجٌات التدرٌسٌة
وأنشطة التعلم  .لقد قدمت أجزاء مختلفة به فى أوقات معٌنة وفى مرحلة معٌنة فرص للتامل
فى الممارسات الفعلٌة  .هذه األقسام ترتبط بالتالى :
 اٌزؼٍُ اٌزارٝ اٌزؼٍُ اٌغ١ش سعّٝ ؽشػ اٌذسٚط ثبٌٍغخ األعٕج١خ -اٌزم ُ١١اٌزارٚ ٝرمٌ ُ١١ال خشٓ٠

 .325استخدام الملف لتٌسٌر النقاش
إن إستخدام الملف كمحور للنقاشات المشتركة التى ٌشترك فٌها مشرفوا الدارس  ،الطالب
العلمٌٌن وأساتذة الجامعة حٌث ٌعمل الكل بشكل إٌجابى  .لقد اعتبر دارس الفرنسٌة هذا الملف
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على انه أداه حٌادٌة ودلٌل متكامل ٌستخدم لمقارنة تقٌٌم الطالب الذاتى وتقٌٌم المشرف للدرس
واألداء الفصلى  .كما انه ٌفٌد فى تحدٌد الفرص التدرٌبٌة المستقبلٌة .
وأما دارس اإلنجلٌزٌة فلدٌهم بالفعل معاٌٌر تقٌٌم لألداء والتى حددتها الحكومة اإلنجلٌزٌة
والتى ٌستخدمها المشرفون وأساتذة الجامعة كمعٌار قومى وكشرط للدخول فى مهنة التدرٌس .
لقد كان استخدام الملف بالنسبة لهم محثا للتؤمل والذى به – لو اختاروا ذلك – ٌستطٌعون
مشاركة هذا التؤمل  .لقد كان استخدام الملف – لهم -بالتؤكٌد لٌس كما ٌإكد دلٌل المستخدم إما
أن ٌقدم ( قابمة وصفٌة ) أو تقدٌم نموذج مواصفات ثابت  .ص 35
لقد رأى إثنٌن من طالب دارسى اإلنجلٌزٌة فى دراستهم للملف مع مشرفٌهم فى حالة واحدة أن
ٌتعرفوا على الفجوات فى مدى التدرٌب والخبرات التدرٌسٌة المخطط لها لدى الطالب .
و الثانٌة ،مساعدتهم على العمل مع مشرف ،على الرغم من انه ٌعلم مرحله ابتدابٌه عام ،و قد
بدأ حدٌثا تدرٌس اللغة االجنبٌة.

:425إقتراحات بغرض التحسٌن
لقد تعرف الطالب على بعض جوانب القصور ببعض جوانب الملف .و ٌرجع ذلك إلى ان
بعض االقسام غٌر مناسبة لهم كطالب معلمٌن بالمرحلة االبتدابٌة او الن خبراتهم بهذه المرحلة
لٌست كافٌة و عموما ،هناك قلة فى عدد التعلٌقات حول ذلك و بالنظر إلى العدد الكبٌر من
الواصفات التى تم تلوٌنها بعد  4شهور و هذه التعلٌقات ٌمكن النظر إلٌها فى سٌاق بعض
المشكالت التى اوضحتها اى من المجموعتٌن.
ان الواصفات بالملف – فى راى طالب قسم الفرنسٌة الذٌن استخدموا النسخة اإلنجلٌزٌة – قد
اوضحوا انها واضحة و بال مشكالت و هذا ٌرجع جزاٌا إلى اختٌارهم اقسام من الواصفات و
التى تمت إلى خبراتهم و اهتمامتهم اللحظٌة و قد اورد طالب قسم اإلنجلٌزٌة العدٌد من
التعلٌقات :
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احٌانا كنت اجد صعوبة فى التمٌز بٌن واصفة و اخرى للصفحة الواحدة – الفروق قرٌبة جدا-
و هذا كان سببا فى عدم استمرارى بدراسه الملف .صفحة  ،16االهداف و االحتٌاجات ،
صفحة ،19الموارد المإسسٌةو العوابق  ،لم انظر الٌها كلها – لم اجدهم ذوى جدوى .و اورد
العدٌد من طالب قسم اإلنجلٌزٌة من خالل المقابالت ان أجزاء من الملف تحتاج إلى تفسٌر و
توضٌح للمعنى كى ٌكون اوضح و غٌر غامض و ان جدواه كاداه للتامل ٌجب ان تكون محور
نقاش وان ردود الفعل هذه ٌجب ان تتم فى سٌاق حٌث توجد إمكانات محدودة للنقاش على اى
من مستوى الجامعة او المدرسة.

 2525تقدٌم الملف :توصٌات الطالب
على الرغم من نٌة المإلفٌن فى أن ٌكون قسم البٌان الذاتى مقدمة للملف و مساعدة الطالب
على (التفكٌر فى االسبلة التى قد تكون هامة لهم ببداٌة اعدادهم كطالب معلمٌن) صفحة  ،6إال
أن قسم البٌان الذاتى لم تتم االشارة إلٌه فى برنامج المعلمٌن ثنابى اللغة .
وفى القرارٌن  ،حدثت مناقشات مشابهة فى سٌبتمبر مع بداٌة العام الدراسى و لم ٌشؤ المشرفون
ان ٌكرروا ما قد اوردوا سلفا  .و على الرغم من ان الطالب ركزوا على تقدٌم طرق مختلفة
لتقدٌم الملف فان عناصر البٌان الذاتى كانت واضحة فى كل ما اقترحوا .
و بما أن الحدٌث ٌدور حول التقٌٌم الذاتى فقد تنوعت نصابح الطالب  .فبعضهم اقترح قراءة
الملف كامال فى سٌبتمبر  ،مع بداٌة العام الدراسى ،و شعر البعض ان ذلك ٌعنى الكثٌر.
ومزاٌا قراءة الملف ككل فى بداٌة المقرر تمثلت فى أن القراء سوف ٌكون لدٌهم نقلة عامة حول
ماهٌة كونك معلم للغة حدٌثة  .هذا ٌساعد المستخدمٌن على التعرف على أنماط لتدرٌس اللغة
الحدٌثة والتى قد لم ٌدركوها  .إن قصور هذا المدخل  ،فى وجهة نظر اآلخرون  ،قد ٌكون أن
قابمة الواصفات والكفاٌات قد التتضح وإن بعض المحتوى قد ٌكون مجرد .
وعند سإالهم كٌف سٌقدمون الملف وٌستخدموه  ،عرض أحد الطالب أراء زمالءه بقسم
الفرنسٌة قابال :
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" التحاول تطبٌقه مرة واحدة  ،حدد لنفسك هدفا واحدا لكل قسم كل اسبوع مثال  ...وألنى كنت
أسٌر فى ذلك بسرعة وألنى لم أكن أعطى لنفسى الوقت الكافى فلقد وصلت للنهاٌة "
لقد عرض المتفابلون منهم حول إستخدام الملف بؤن ٌختار أساتذة الجامعة قسم التقٌٌم الذاتى وأن
ٌستخدموه كحافز للمناقشة والحوار .
إن أهم الموضوعات التى تعتبر هامة كمقدمة لهذا المستند هى تخطٌط الدروس وإجراء الدرس
( صفحة .) 43 -33
وهنا ٌكون التركٌز حول الممارسات الصفٌة وتوضح جملة من القضاٌا والممارسات بالبرنامج
التدرٌسى والتى قد تكون أساسا لواصفات األداء "أستطٌع أن"  .هذه اإلستراتٌجٌة المنظمة
والعملٌة اعتقد الطالب أنها تتوافق مع اهتماماتهم الحظٌة حول ( كٌف تتوافق فى المدرسة ) .

 526إستخدام الملف  :ملخص
لقد أورد الطالب أنهم ٌوصون بإستخدام الملف للطالب المعلمٌن مستقبال  ،المشرفٌن ،
المشرفٌن بالمدارس  .كما أورد ثالث من طالب قسم اللغة الفرنسٌة أنهم سٌفعلون ذلك ألن
الملف ساعدهم على تحلٌل معرفتهم الذاتٌة وأدابهم الفصلى  .وقد قدر اخرون قٌمته فى تحدٌد
ماهو متضمن فى عملٌة التقٌٌم الذاتى إنها عملٌة لم ٌفهموها جٌدا على الرغم من حقٌقة أن
التقٌٌم الذاتى كان موضوعا هاما طوال العام التدرٌبى .
ئْ اٌزشو١ت اٌزفقٌٍٍّ ٍٝ١ف وبْ ٚعٍ١خ ٌزم ُ١١اٌّمشس اٌزذس٠جٕ٘ٚ . ٝبن أعجبثب اخشٌ ٜزٛف١بد
ؽٛي اٌٍّف ّ٠ىٓ أْ رمزجظ ٌّٕٛرط ِٓ اٌّزؼٍّ ٓ١ثبٌّذسعخ  ،أ ٜوٛعبئً ٌزؾذ٠ذ اٌّّبسعبد
ٌغ١ذح ٚوّب أٔٗ ٠ذػُ فِ ُٙبِ٘ ٛزنّٓ ف ٝرذس٠ظ اٌٍغبد اٌؾذ٠ضخ
 -6خالصـــت
ئْ اٌؼًّ ِغ ِغّٛػزِ ٓ١خزٍفز ِٓ ٓ١اٌطالة اٌؼٍّ ِٓ ٓ١١دٌٚزِ ٓ١خزٍفز٠ ٓ١ز١ؼ فشفخ فش٠ذح
ٌزم ُ١١ئعزخذاَ  EPOSTLف ٝع١بلبد ِخزٍفخ  .ئْ ٘زا اٌجشٔبِظ اٌضٕبئ ٝاٌز٠ ٜؾزشن ف ٗ١وً
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مجموعة على حدى وتتم المقارنات بٌنهما بعد ذلك تشٌر نتابجه إلى وجود تشابه واختالف بٌن
كٌفٌة إستخدام هذا المستند فى ظروف زمنٌة متشابهة .
على الرغم من اختالف ردود األفعال فإن هناك تقارب فى الرأى فمن ردود أفعال الطالب نجد
أن الملف ٌمكن أن ٌستخدم بشكل مقنن وبشكل مبتكر وفى سٌاقات مختلفة داخل وخارج تلك
التى تم اختٌارها بهذا البرنامج .ومن وجهة نظر المعلم ،ما تم كتابته من المإلفٌن كاداة للتقٌٌم
الذاتى للطالب المعلمٌن بالمرحلة الثانوٌة ٌمكن القول ان له استخدامات اخرى قٌمة .ففى هذا
السٌاق الها م ٌمكن اعتباره كغطار مرجعى للتخطٌط ،اإلجراء والتقٌٌم للبرامج المشتركة إلعداد
معلم المرحلة اإلبتدابٌة وأٌضا كؤداة للحوار والنقاش فى العدٌد من نماذج إعداد المعلم.
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استزاتيجياث ىتطبيك ميف اإلوجاس األوروبي ىيطالب اىمعيّميه ىيغاث في بزامج إعداد اىمعيميه
وّب ٘ ٛاٌؼٙذ ثىً ٚعبئً اٌزم ُ١١اٌؾذ٠ضخ ،فاْ اعزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٍّٓ١
ٌٍغبد فِ ٝشاؽً ِإعغ١خ أ ٚل١ِٛخ فأٗ ِٓ اٌنشٚسٚ ٜمغ ثؼل اٌخطو اإلعزشار١غ١خ ٌز١غ١ش
ػٍّ١خ اٌزطج١ك.
مزحيت اىبدىء:
 .1رؼشف ثٕفغه ػٍِ ٝؾزٚ ٜٛأ٘ذاف ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.
 .2ؽذد ِب ِٕ٘ ٛبعت ٌٍّمشسأ ٚاٌّمشساد اٌز ٝرذسعٙٔٛب.
 .3لُ ثزنٍِّ ٓ١ف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد ف ٝاٌّمشساد أ ٚاٌجشاِظ
اٌؾبٌ١خ.
 .4فىش ف ٝاألعبٌ١ت اٌّّىٕخ اٌز ٝرمذَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد
ٌطالثه.
ٔ .5بلؼ ٚٚمؼ عجً رؾغ ٓ١اٌىفب٠بد اٌزذس٠غ١خ ٌذ ٜهالثه.
 .6أؾش اٌٛػٌ ٝذ ٜهالثه ؽٛي ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد وأداح
د١ٌٚخ ٌٍزم ُ١اٌزارّ٠ ٝىٓ أْ رغزخذَ ف ٝئػذاد اٌّؼٍُ.
 .2اعزىؾف اٌغت اٌّخزٍفخ ٚاٌزّ٠ ٝىٓ ِٓ خالٌٙب اعزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة
اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.
 .2لُ ثزذ ٓ٠ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة.

اىتفاعو مع اىشمالء اىمزبيه داخو مؤسستل
 .1أؾش خجشاد اعزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد ث ٓ١اٌضِالء.
 .2ؽبسن اٌضِالء ِٓ اٌّشث ٓ١ف ٝعّ١غ اٌٍغبد.
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 .3لُ ثبعشاء ػشٚك ؽٛي و١ف١خ اعزخذاِه ٌٍّف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٍّٓ١
ٌٍغبد.
 .4اعزطشق ٌّضا٠ب اعزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد.
ٔ .5بلؼ اٌغجً اٌّخزٍفخ العزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد –
هشق اٌزذس٠ظِ ،مشسهشق اٌزذس٠ظ ،اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ،ثشاِظ إٌّؼ ،اٌزىٍ١فبد
ثبٌّمشس ...ئٌخ.
اإلجــــــــزاءاث
 .1لُ ثّغبػذح اٌضِالء ثزجِٕ ٝذخً ِزىبًِ العزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة
اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد ،ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،رؾذ٠ذ ٚاففبد األءاء اٌز ٝلذ ٠شوض ػٍٙ١ب اٌّمشس.
 .2ارفك ِغ اٌضِالء ؽٛي خطخ ِؾذدح اإلعشاء العزخذاَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة
اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد رؾًّ األ٘ذاف ،اٌّؾز ، ٜٛاٌغذٚي اٌضِٕ... ٝئٌخ.
 .3ؽبسن وال ِٓ اٌّذاسط ِٚؾشف ٝاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ.

ما بيه اىمؤسساث  :اىشبناث
 .1لُ ثزٕظ ُ١ؽٍمبد ِٕبلؾخٚ ،سػ ػًِّ ،إرّشاد ..ئٌخ ٌّؼ ٝاٌّؼٍِّ ،ٓ١ؾشف ٝاٌزشث١خ
اٌؼٍّ١خ ثبٌّذاسط ٚوً اٌّٙزّ.ٓ١

اىدعم اىزأسي :
 .1ؽبسن إٌّزفؼٚ( ٓ١صاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍِ ،ُ١إعغبد رذس٠ظ اٌٍغبدِ ،ذ٠ش ٚاٌّإعغبد
اٌزؼٍ١ّ١خ..ئٌخ) ِٓ خالي اٌّمبثالد رمبس٠ش اٌّإرّشاد ،اٌؼشٚك ،اٌّمبالد..ئٌخ).
 .2اهٍت اٌذػُ اٌز ٜلذ ٠ىفً رٕظ ُ١ؽجىبد رٛافً ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌم.ِٝٛ
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ّ٠ىٓ أْ ٠غزخذَ ٍِف اإلٔغبص األٚسٚثٌٍ ٝطالة اٌّؼٌٍٍّ ٓ١غبد ثىفبءح ٚثبعزّشاس٠خ فؼبٌخ
ٌُ ٌُ ٠غزخذَ فمو ثفشد٠خ ف ٝثشٔبِظ ئػذاد ٌٍّؼٍّ ٓ١ثً ػٕذِب ٠م َٛعّ١غ ِؼذ ٜاٌّؼٍّٓ١
ٚاٌّؾشف ٓ١ثبعزخذاِٗ داخً ٚثِ ٓ١إعغبد اػذاد ِؼٍّ ٓ١اٌٍغبد٘ .زا لذ ٠نّٓ ٚؽذح وجشٜ
ل ٝثشاِظ اػذاد ِؼٍّ ٝاٌٍغبد  ّٕٝ٠ٚأٚافش اٌذػُ ثِ ٓ١ؼذِ ٜؼبِ ٝاٌٍغبد ِٚؾشفٝ
اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ٚاٌطالة اٌّؼٍّ.ٓ١
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