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التمهيد
تشير األدلة المتحصل عليها من مجاالت متعددة إلى أن االستثمارات في السنوات األولى من حياة الطفل تؤدي إلى مجموعة 

من نتائج التعلم والصحة اإليجابية في مرحلة الحقة من حياته، بل وما هو أبعد من ذلك1. ال تقتصر فوائد التعليم الجيد في 
مرحلة الطفولة المبكرة على األطفال وأسرهم، بعد تتخطى ذلك لتعم الفائدة على المجتمعات واالقتصادات، مع ما يترتب على 

ذلك من آثار على رأس المال البشري للبلدان. وإقراراً بذلك، استثمرت الحكومات في زيادة الوصول إلى التعليم في مرحلة 
الطفولة المبكرة. تضاعفت ولقد تحسنت معدالت االلتحاق العالمية في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في العشرين عاماً 

.2(LMICs) الماضية لتصبح الضعف تقريباً، مع حدوث أكبر نمو في هذا المجال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

إال أن التعليم المدرسي ليس هو نفسه التعلم3، وهو ما يظهر في مفارقة معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي شبه الشاملة 
المقرونة بأزمة مستمرة في التعلم، حيث يفشل أكثر من نصف األطفال ممن هم في سن العاشرة في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل في قراءة قصة بسيطة وفهمها4. وبما أننا نتوسع اآلن في إطار التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فإن 
هذه المقايضة بين الجودة والكمية ال يمكن أن تحدث مرة أخرى. فالتوسع في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة 

المبكرة بدون تحسينات موازية في الجودة سيؤدي إلى إهدار موارد النظام في أحسن األحوال ويهدد بتقليل النتائج اإلدراكية 
واالجتماعية والعاطفية لألطفال في أسوأ األحوال5.

ويتمثل أحد الجوانب المهمة لجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جودة التفاعالت بين المعلم والطفل في الغرفة 
الصفية، وهو ما يعرف أيضاً باسم جودة العملية، التي تشير إلى التفاعالت الديناميكية بين معلمي الطفولة المبكرة واألقران 
والمواد التي يختبرها األطفال في بيئات تعليم الطفولة المبكرة. يمكن أن تشير جودة العملية كذلك إلى كيفية قيام معلم مرحلة 

الطفولة المبكرة بتنظيم األنشطة الصفية، وإدارة سلوك األطفال، واالستجابة الحتياجاتهم6. فقد أظهرت البحوث أن هذه 
التفاعالت هي أهم العوامل المساهمة في مكاسب األطفال في النمو اإلدراكي واالجتماعي والعاطفي7.

إن معلمي مرحلة الطفولة المبكرة هم أكبر محدد لجودة عملية التعليم في هذه المرحلة، إذ يعتمد التعلم المبكر لألطفال 
ورفاهيتهم على قدرة معلمي تعليم الطفولة المبكرة على تيسير التفاعالت الصفية عالية الجودة. غير أن متطلبات االلتحاق 
والتدريب لمعلمي تعليم الطفولة المبكرة تميل إلى أن تكون األدنى في نظام التعليم. فأقل من نصف معلمي مرحلة الطفولة 

المبكرة في البلدان منخفضة الدخل يستوفون الحد األدنى من متطلبات التدريب للتدريس في مرحلة الطفولة المبكرة في 
بالدهم، مقارنة بنسبة 72 بالمائة بين معلمي المرحلة االبتدائية8. وعليه، يوجد عدم توافق واضح بين ما يعد به التعليم في 

مرحلة الطفولة المبكرة والدعم المقدم لمعلمي هذه المرحلة.

ما الذي يمكن عمله بالنظر إلى هذا الواقع؟

من أجل اتخاذ خطوات نحو تحسين جودة التدريس في مرحلة الطفولة المبكرة، من الضروري أوالً تحديد رؤية مشتركة 
وإطار تنظيمي حول الجودة. ويمكن أن يوفر القياس الموحد لجودة الغرفة الصفية في مرحلة الطفولة المبكرة لغة مشتركة 

لدفع حوار السياسات والمساعدة في تشكيل التدخالت التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
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Teach ECE هي أداة مجانية مفتوحة المصدر لمراقبة ومالحظة الغرفة الصفية، تهدف إلى قياس جودة التفاعالت بين 
المعلم واألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. إنها تقيس بشكل شامل ما يحدث في الغرفة الصفية، مع األخذ في االعتبار ليس 

فقط الوقت الذي ُيقضى في التعلم ولكن، واألهم من ذلك، جودة ممارسات التدريس. وباإلضافة إلى التقاط الممارسات التي 
تغذي المهارات اإلدراكية واالجتماعية والعاطفية لدى األطفال، تقيس أداة Teach ECE موضوعات متداخلة مثل اإلدماج 
وتيسير اللغة والتعلم الذي يركز على الطفل. وتستخدم أداة Teach ECE ممارسات التدريس القائمة على األدلة من بلدان 
حول العالم وقد تم تجربتها واختبارها في سياقات متنوعة. كما أنها مدعومة بحزمة من الموارد التكميلية التي تسهل عمليات 

جمع البيانات وتحليلها والتحقق من صحة النتائج.

ويمكن استخدام أداة Teach ECE ألغراض مختلفة، وذلك باالعتماد على سياق البلد وأهداف المشروع. كم يمكن 
استخدام األداة كنظام تشخيصي، مما يسمح للحكومات بالحصول على صورة واضحة للحالة الحالية لممارسات التدريس 

وجودة التدريس في الغرف الصفية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أداة Teach ECE كجزء من نظام التطوير المهني 
للمعلمين لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المعلمين الفرديين وتقديم الدعم المستهدف للمعلمين.

يمثل توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى العالم فرصة وتحدياً في ضمان جني األطفال للفوائد 
واآلمال الموعودة في السنوات األولى. إننا نأمل أن تدعم أداة Teach ECE أنظمة التعليم للتعرف على جودة ممارسات 

التدريس في الغرف الصفية في مرحلة الطفولة المبكرة ومساعدة البلدان على تحسين نوع الدعم الذي يمكنها تقديمه لمعلمي 
مرحلة الطفولة المبكرة، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

مع التركيز على الجودة في اآلن ذاته.

عمر أرياس،

مدير الممارسة، فريق المعرفة واالبتكار العالمي.
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البروتوكول 
ينبغي أن يكون المراقبون، قبل وأثناء وبعد المالحظة، مدركين ومحترمين لبيئة المدرسة باتباع البروتوكول التالي:

دعبءانثألبق

 اللوازم واإلمدادات: 
احرص(ي) على أن يكون معك الدليل 
وكتيب المراقبة9 وجهاز ضبط الوقت 

(ساعة/هاتف) لتوقيت المقاطع.

 الوصول:
قدم(ي) نفسك للمدير(ة) وكن/كوني في 

الغرفة الصفية المخصصة قبل بدء الحصة 
بعشر دقائق على األقل.

قدم(ي) نفسك للمعلم(ة)، واشرح(ي) 
الغرض من الزيارة، وذّكر(ي) المعلم(ة) 

بالطبيعة السرية للمالحظة:

"صباح الخير سيد(ة). ]لقب المعلم(ة) [، 
أنا أعمل مع ]المنظمة التي تنتسب(ين) 

إليها[. تم اختيار المدرسة التمهيدية الخاصة 
بك بشكل عشوائي للمشاركة في استطالع 

يتضمن مالحظات الغرفة الصفية. الغرض 
من االستطالع هو التعرف على ممارسات 

التدريس في ]اسم المقاطعة/المدينة[. وعليه، 
أنا هنا ألتعلم منك ببساطة. لن يتم استخدام 
هذه المالحظات ألغراض تقييمية، وستظل 

هويتك سرية تماماً. يرجى منك متابعة اليوم 
كما تفعل(ين) عادة".

 المعارضة:
إذا لم يرغب المعلم(ة) في أن تتم مالحظته/

مالحظتها أو مراقبته/مراقبتها، فيرجى 
تذكيره/تذكيرها بأن المالحظة ليست 

تقييماً، وسيتم االحتفاظ بهويته/هويتها 
مجهولة، ولن يتم مشاركة أي معلومات 

حول المالحظة مع سلطات المدرسة. 
يرجى العلم أنه ال يمكن إجبار المعلم(ة) 

على المالحظة؛ وإذا استمر(ت) في رفض 
الموافقة، غادر الغرفة الصفية وقم بتوثيق 

ما حدث في ورقة المالحظة.

 اإلعداد:
اجلس(ي) في الجزء الخلفي من الغرفة الصفية 

لمشاهدة الغرفة الصفية بأكملها؛ تأكد(ي) من أن 
وجودك ال يمنع رؤية األطفال للمعلم(ة) أو النشاط.

إذا كنت تزور(ين) غرفة صفية فيها مراقب آخر، 
اجلس(ي) بشكل منفصل وامتنع(ي) عن التحدث معه/

معها في أي وقت أثناء المالحظة.

تأكد(ي) من كتم صوت هاتفك المحمول وامتنع(ي) 
عن إرسال الرسائل النصية أو إجراء المكالمات 

الهاتفية أو تصفح فيسبوك/تويتر أو التقاط الصور أو 
أي أنشطة أخرى مشتتة لالنتباه.

 المالحظة:
ابد(ي)أ المالحظة عندما يكون من المقرر أن يبدأ 

الدرس؛ إذا تأخر المعلم(ة)، انتظر(ي) حتى وصوله/
وصولها وقم/قومي بتدوين الوقت على ورقة 

المالحظة.

في حالة الغرف الصفية متعددة المراحل الصفية، 
تعامل(ي) مع المالحظة على أنها مرحلة واحدة وقم/

قومي بتوثيقها في ورقة المالحظة.

في حالة وجود أكثر من معلم(ة) واحد في الغرفة 
الصفية، أثناء التدريس للدرس بأكمله (بما في ذلك 
اللعب)، قم/قومي بمراقبة الصف بأكمله، أي جميع 
البالغين الذين يعملون مع األطفال. إذا كان األطفال 

يعملون في مجموعات صغيرة وكل شخص بالغ يعمل 
مع مجموعة واحدة (على سبيل المثال على الطاوالت 

أو مراكز التعلم)، فقم/قومي بمراقبة مجموعة المعلم(ة) 
الرئيسي(ة) فقط. يمكنك االنتقال لتكون(ي) أقرب إلى 
المجموعة الصغيرة التي يقودها المعلم(ة) الرئيسي(ة).

 عدم التفاعل:
تجنب(ي) االنخراط مع أو تشتيت انتباه األطفال أو 
المعلم(ة) وال تشارك(ي) في أنشطة الغرفة الصفية، 

حتى لو ُطلب منك ذلك صراحة.

ال تتحقق(ي) من كتب األطفال، أو أوراق العمل أو 
دفاتر المالحظات أو أي واجبات صفية أخرى.

تجنب(ي) التعبيرات غير اللفظية اإليجابية أو السلبية 
وأظهر(ي) موقفاً محايداً لتجنب تشتيت انتباه المعلم(ة) 

عن غير قصد.

أعد/أعيدي توجيه المعلم(ة) واألطفال إلى النشاط إذا 
طرحوا أسئلة أو ركزوا انتباههم على حضورك.

 الختام:
اشكر(ي) المعلم(ة) على تمكنه/تمكنها من 

إجراء المالحظة.

بعد اكتمال المالحظة، قابل(ي) المعلم(ة) 
أو الموظفين اإلداريين اآلخرين إلكمال 
األجزاء المتبقية من قائمة التحقق، أي 
المعلومات الديمغرافية للغرفة الصفية، 

وإعداد الغرف الصفية والمواد، والسالمة 
والنظافة.

 حرية التصرف:
تجنب(ي) مناقشة أي من الدرجات مع 
المعلم(ة). إذا سأل المعلم(ة) عن كيفية 

أدائه/أدائها، ذكره/ذكريها بأدب أن هذا ليس 
تقييماً لألداء. على سبيل المثال:

"كان الهدف من المالحظة هو التعرف 
على ممارسات التدريس؛ سيتم استخدام 

المالحظات من هذه المالحظة كجزء من 
دراسة أكبر حول ممارسات التدريس في 

]اسم المقاطعة/المدينة[. لقد استمتعت كثيراً 
بمشاهدة صفك وأقدر لك السماح لي بدخول 

غرفتك الصفية".

امتنع/امتنعي عن مناقشة درجات الغرفة 
الصفية مع أي شخص. يمكنك تقديم رقم 

هاتف مشرفك إذا أصر المعلم(ة) على 
معرفتها.

امتنع/امتنعي عن مناقشة ما حدث أثناء 
المشاهدة بطريقة مزحة أو غير محترمة. 
قد يؤثر هذا على مصداقيتك كمراقب(ة).

1



طول عملية المالحظة 
يجب تقسيم عمليات المالحظة إلى مقطعين، مدة كل منهما 15 دقيقة10. يبدأ مقطع المالحظة األول في وقت الدرس المحدد؛ غير أنه 

إذا لم يكن المعلم(ة) أو األطفال حاضرين خالل وقت الدرس المحدد أو تأخر الدرس، تبدأ المالحظة عندما يدخل المعلم(ة) إلى الغرفة 
الصفية. وبعد كل مالحظة مدتها 15 دقيقة، ينبغي أن يقضي المراقبون من 10 إلى 15 دقائق في تسجيل المالحظة، وذلك بحسب 

طول الدرس. على سبيل المثال، في الدرس الذي مدته 45 دقيقة، يبدأ مقطع المالحظة األول في وقت الدرس المحدد وتكون مدته 15 
دقيقة. يتوقف المراقب(ة) بعد ذلك (على الرغم من أن الدرس ال يزال مستمراً) ويقضي الدقائق الـ 15 التالية في تسجيل المقطع 1، 

ثم يقضي المراقب(ة) الـ 15 دقيقة المتبقية من الدرس في مالحظة المقطع 2. بعد انتهاء الدرس، يقضي المراقب 15 دقيقة أخرى في 
وضع درجات المقطع 2. ينبغي على المراقبين دائماً تسجيل طول كل مقطع من مقاطع المالحظة على ورقة الدرجات. إذا انتهى الدرس 
قبل الطول المحدد مسبقاً للمالحظة، فال يزال يتعين على المراقبين ترميز المقطع. من المهم تسجيل المعلومات بدقة حول طول المقطع، 
والبدء المتأخر، واالنتهاء المبكر، حيث سيتم استخدام ذلك في تحليل البيانات. بعد االنتهاء من ترميز المقطعين، يكمل المراقب(ة) بقية 

كتيب المالحظة (قسم المعلومات الديمغرافية، وإعداد الغرفة الصفية والمواد وأقسام السالمة والنظافة). يتم إكمال كتيب واحد لكل غرفة 
صفية تمت مالحظتها. قد يحتاج المراقب(ة) إلى الخوص في نقاش مع مدير(ة) المدرسة أو المعلم(ة) أو المسؤول(ة) اإلداري(ة) لجمع 

المعلومات، ال سيما المعلومات الديمغرافية.

تدوين المالحظات
بمجرد أن تبدأ المالحظة، يستخدم المراقب نموذج تدوين المالحظات لتوثيق ما يقوله المعلم(ة) من خالل مالحظة السلوكيات واألسئلة 

والتعليمات واإلجراءات المحددة. هذه المالحظات ضرورية للترميز بموضوعية وموثوقية، ألنها توفر دليالً على الدرجات المختارة. عند 
تدوين المالحظات، من المهم اتباع األسلوب الوصفي قدر اإلمكان. سيستخدم المراقبون مالحظاتهم ويقارنونها باألوصاف الموجودة في 
الدليل لتحديد نطاقات جودة السلوك وتعيين درجة مجمعة إجمالية لكل عنصر. وبمجرد أن ينتهي المراقبون من المالحظة، ينبغي عليهم 

الرجوع إلى مالحظاتهم والبدء في وضع الدرجات. كما ينبغي تبرير كل درجة بأدلة من المالحظة.

عند تدوين المالحظات، من المهم البحث عن سلوكيات محددة لألطفال والمعلمين مدرجة بوضوح في األداة. ينبغي على جميع المراقبين 
إنشاء نظام تدوين مناسب لهم، وفيما يلي بعض تقنيات تدوين المالحظات المفيدة11.

ما تمت كتابتهما تمت مالحظتهالتقنية

 الكتابة النصية:
االقتباسات من قبل 

المعلمين (م) أو األطفال 
(ط)

بعد نشاط حول تكوين جمل الفعل الماضي، يطلب المعلم(ة) 
من األطفال ربط النشاط الحالي بالنشاط السابق المتعلق بأفعال 

العمل من خالل تكوين جملة باستخدام كلتا االستراتيجيتين. تسأل 
المعلمة "من يمكنه أن يأخذ فعل من األمس وإنشاء جملة بصيغة 

الماضي؟" طفلة ترفع يدها وتقول: " قفزت آمنة فوق البركة".

م: من يمكنه أن يأخذ فعل من األمس 
وإنشاء جملة بصيغة الماضي؟

ط: قفزت آمنة فوق البركة.

 العالمات:
اختصارات للكلمات أو 

العبارات األكثر استخداماً

طوال فترة المالحظة، قال المعلم(ة) "جيد جداً" 8 مرات استجابة 
لمشاركة األطفال وإجاباتهم.

"جيد جداً"  

 االختصارات:
رموز أو أحرف محددة 

لتمثيل السلوكيات

يراجع المعلم(ة) فقرة الطفل ويقدم التغذية الراجعة (ت.ر.) 
بالقول، "عمل رائع في الفقرة األولى. الطريقة التي تفتتح بها 

القصة الشخصية مقنعة للغاية".

ت.ر. – م.: الفقرة االفتتاحية مقنعة ا/ن 
القصة الشخصية

 السرديات:
ملخصات لما تمت رؤيته 

أو سماعه

في بداية النشاط، يسأل المعلم(ة) ما إذا كان لدى الجميع كتاب 
مدرسي. يرفع ستة أطفال أيديهم لإلشارة إلى ال كتاب بمدرسي 

لديهم. يواصل المعلم(ة) التدريس على السبورة. في هذه األثناء، 
يلعب 3 أطفال بكرة من الورق ويشتتون انتباه اآلخرين.

6 ط. ال كتاب لديهم، م. يعّد. يدّرس 
على السبورة، 3 ط. يلعبون (تشويش 

انتباه).
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قياس الوقت المخصص للمهمة
بالنسبة لعنصر وقت التعلم، سيأخذ المراقبون 3 "لقطات" أو مسح من 1-10 ثواٍن للغرفة الصفية، ويستخدمون فقط المعلومات التي تم 
جمعها أثناء اللقطة لترميز السلوكيات. بالنسبة للسلوك األول، سيسجل المراقبون ما إذا كان المعلم(ة) يقدم نشاطاً تعليمياً لمعظم األطفال 

من خالل اإلشارة بـ "ال" إذا لم يقدم نشاطاً تعليمياً و"نعم" إذا كان يقدم نشاطاً تعليمياً. إذا كان المعلم(ة) يقدم نشاطاً تعليمياً، فقم/قومي 
بمسح الغرفة الصفية من اليسار إلى اليمين لتحديد ما إذا كان األطفال منخرطون في مهمة أم ال. إذا كان أقل من 25 بالمائة من األطفال 
غير منخرطين في المهمة، أعِط السلوك الثاني درجة مرتفع. إذا كان ما بين 25 إلى 50 في المائة من األطفال غير منخرطين المهمة، 

أعِط السلوك درجة متوسطة. إذا كان هناك أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الصف غير منخرطين في المهمة، أعِط السلوك درجة 
منخفضة. إذا لم يقدم المعلم(ة) نشاطاً تعليمياً لمعظم األطفال، فقم/قومي بتسجيل "ال ينطبق" للسلوك الثاني واستمر(ي) في ترميز العناصر 

األخرى لألداة. أنظر(ي) الصفحة 13 لمزيد من التفاصيل حول طريقة اللقطة وكيفية ترميز هذا العنصر.

قياس جودة ممارسات التدريس 
)1( تعيين نطاقات الجودة لكل سلوك

لمنح الدرجة األكثر موضوعية، يصف الدليل كل سلوك في 3 نطاقات جودة: منخفضة ومتوسطة ومرتفعة. وهذه أوصاف تفصيلية 
وتتضمن أمثلة تساعد المراقبين على تحديد أفضل نقاط جودة تنطبق على كل عنصر. بعد انتهاء مقطع المالحظة األول، يقوم المراقب 

بتعيين تصنيف "منخفض أو متوسط أو مرتفع" لكل سلوك. لهذا، من الضروري قراءة المالحظات ومقارنتها باألوصاف الواردة في 
الدليل. ومن المهم جداً للمراقبين االلتزام بالدليل بأكبر قدر ممكن، سواء اتفقوا معه أم ال. يشير هذا الرمز  إلى أن السلوك المعطى 

تتوفر أسئلة شائعة بشأنه، وينبغي أن يكون المراقبون على دراية تامة باألسئلة الشائعة قبل تنفيذ عمليات المالحظة وينبغي عليهم الرجوع 
إلى األسئلة الشائعة أثناء الترميز للمساعدة في توضيح أي ارتباك ينتابهم. 

من المهم جداً أن يعطي المراقبون درجة واحدة لكل سلوك. إذا أراد المراقبون تغيير إجابة ما، فيجب عليهم بوضوح إزالة الدرجة غير 
الصالحة عن طريق محوها بالكامل أو شطبها. قد ال يتم مالحظة بعض السلوكيات. بالنسبة لتلك السلوكيات، يوفر الدليل خيار كتابة "ال 
ينطبق". يمكن للمراقبين أن يسجلوا درجة "ال ينطبق" فقط إذا تم عرض الخيار على ورقة تسجيل الدرجات (0.2، 1.3، 4.2). إذا تم 

تسجيل درجة السلوك "ال ينطبق"، فال ينبغي أن يؤثر هذا السلوك على النتيجة اإلجمالية للعنصر المقابل. يوضح المثال التالي كيف سيبدو 
هذا في الممارسة العملية:

األداة غري موجودة بدون الدليل؛ تتكون األداة من دليل املراقب وورقة املالحظة؛ ينبغي عىل املراقبني استخدام الدليل وقراءته 
بنشاط لتحديد الدرجات.
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   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیلخادلا وأ ةیصخشلا لافطألا تاراھم )ة(ملعملا ززعت/ززعی 9.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم ضعبلا مھضعب عم لافطألا نواعتی 9.3
  

  2 

 ةظحالملا فشك 
 1 عطقملا م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءاھتنا تقو م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءدب تقو :)ة(ملعملل يفیرعتلا مقرلا
 ؟تظحول يتلا ملعتلا تانیتور/ةطشنأ يھ ام
 )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا(

 بعللا __ ةكرحلا/صقرلا/ىقیسوملا __ نفلا __ باسحلا/تایضایرلا __ ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم/ةغللا __
 ةقیقد______ :عطقملا لوط ىرخأ __ ةفیفخلا تابجولا/تابجولا __ ةیتاذلا ةیاعرلا/ةیصخشلا ةفاظنلا __ مولعلا/ةحصلا __

 مھدرفمب نوبعلی /نولمعی لافطأ __ً اعم لمعت جاوزأ __ ةریغصلا تاعومجملا __ ھلمكأب فصلا/ةلماك ةعومجملا __ )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا( :لكشلا
 

 ةمھملل صصخملا تقولا
 )ةقیقد 14( ةثلاثلا ةطقللا  )قئاقد 9( ةیناثلا ةطقللا  )قئاقد 4( ىلوألا ةحمللا  ملعتلا تقو 0

 ال معن  ال معن  ال معن  لافطألا ةیبلاغل سیردتلا ةطشنأ )ة(ملعملا مدقت/مدقی 0.1
 عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  معن ال معن دجوی ال  عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  ةمھملا ىلع بالطلا لمعی 0.2

 

 سیردتلا تاسرامم ةدوج
 ةیئاھنلا تاجردلا  تاجردلا حنم  تایكولسلا/رصانعلا/تالاجملا

     
       ةیفصلا ةفرغلا ةفاقث .أ

   5 4 3 2 1    ةمعادلا ملعتلا ةئیب 1
   عفترم طسوتم ضفخنم    مارتحاب لافطألا عیمج )ة(ملعملا لماعت/لماعی 1.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا عم ةیباجیإ ةغل )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 1.2

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  لافطألا تاجایتحال )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 1.3

 ىدحتیو زیحتلا )ة(ملعملا رھظت/رھظی ال 1.4
 ةیفصلا ةفرغلا يف ةیطمنلا روصلا

 تاجردلا عفترم   طسوتم   ضفخنم   يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا زیحتلا
 ةیعرفلا

 )ي(ددح 
  ةجردلا

   عفترم طسوتم  ضفخنم
   عفترم   طسوتم   ضفخنم   ةقاعإلا ىلع مئاقلا زیحتلا

          
   5 4 3 2 1    ةیباجیإلا ةیكولسلا تاعقوتلا 2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نیتورلا وأ/و ةیفصلا ةفرغلا ةطشنأل ةحضاو ةیكولس تاعقوت )ة(ملعملا عضت/عضی 2.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    يباجیإلا لافطألا كولسب )ة(ملعملا ّرقت/ّرقی 2.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ھیف بوغرملا ریغ كولسلا نمً الدب عقوتملا كولسلا ىلع زكرت/زكریو ئطاخلا كولسلا ھیجوت ةداعإب )ة(ملعملا موقت/موقی 2.3
          

         ھَّجوملا ملعتلا .ب
   5 4 3 2 1    ملعتلا ةیلمع ریسیت 3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ملعتلا طاشن فادھأ حوضوب )ة(ملعملا نیبت/نیبی 3.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ضرعلا نم ةددعتم لاكشأ مادختساب ةیمیلعت ةطشنأ مدقت/مدقی وأ/و میھافملا )ة(ملعملا حرشت/حرشی 3.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیمویلا لافطألا ةایحب وأ ىرخأ میھافمب قلعتت طباور قلخب مویلا لالخ )ة(ملعملا موقت/موقی 3.3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ٍلاع توصب ریكفتلا/درسلاو ةدعاسملا/لیثمتلا لالخ نم لاثملا رود بعلب )ة(ملعملا موقت/موقی 3.4
          
   5 4 3 2 1    مھفلا نم ققحتلا تایلمع 4

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ىوتسم دیدحتل ىرخألا تایجیتارتسالا وأ تاھجوملا وأ ةلئسألا )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 4.1

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  رحلا بعللا كلذ يف امب ،ةریغص تاعومجم يف/ةلقتسملا ملعتلا ةطشنأ لالخ لافطألا مظعم )ة(ملعملا بقارت/بقاری 4.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا ىوتسم بسانیل سیردتلا لیدعتب )ة(ملعملا موقت/موقی 4.3
          
   5 4 3 2 1    ةعجارلا ةیذغتلا 5

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ءوس حیضوت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تاحاجن دیدحت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.2
          
   5 4 3 2 1    دقانلا ریكفتلا 6

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةحوتفم ةلئسأ )ة(ملعملا حرطت/حرطی 6.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم )ة(ملعملا رفوت/رفوی 6.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم نودؤی وأ ةحوتفم ةلئسأ لافطألا حرطی 6.3
          

         ةیفطاعلا ةیعامتجالا تاراھملا .ج
   5 4 3 2 1    يتاذلا لالقتسالا 7

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألل تارایخلا )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف راودأ يلوتلً اصرف لافطألل )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف ةكراشملل لافطألا عوطتی 7.3
          
   5 4 3 2 1     ةرباثملا 8

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا دوھجب )ة(ملعملا فرتعت/فرتعی 8.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تابوعصل يباجیإ لكشب )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 8.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف طیطختلا )ة(ملعملا عجشت/عجشی 8.3
          
   5 4 3 2 1    ةینواعتلاو ةیعامتجالا تاراھملا 9

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم لافطألا نواعت )ة(ملعملا عجشت/عجشی 9.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیلخادلا وأ ةیصخشلا لافطألا تاراھم )ة(ملعملا ززعت/ززعی 9.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم ضعبلا مھضعب عم لافطألا نواعتی 9.3
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)2( وضع الدرجات لكل عنصر

بعد تعيين نطاقات الجودة للسلوكيات، ينبغي تحديد درجات العناصر وفقاً للجودة اإلجمالية لكل عنصر. تتراوح الدرجات من 1 إلى 5، 
حيث يمثل 1 أدنى درجة و5 أعلى درجة. من الضروري قراءة األوصاف بعناية لمستويات السلوك المختلفة وتعيين درجة عنصر تصف 

السيناريو الذي تمت مالحظته في الغرفة الصفية بشكل أفضل. وبينما ينبغي أن تتبع النتيجة النهائية الدرجات المحسوبة من السلوكيات، 
ينبغي على المراقبين دائماً الرجوع وصف العنصر وسلوكياته المقابلة وإعادة قراءتها لتحديد ما إذا كانت الدرجة تناسب الوصف العام 
للعنصر. على سبيل المثال، قد يمنح المراقبون درجة 4 للعنصر حتى إذا كان يحتوي على درجات سلوك مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة 
إذا كان ما لوحظ يتجاوز الوصف المتوسط العام، ولكنه ال يشكل وصفاً مرتفعاً. ال يلزم أن تكون الدرجة النهائية عملية حسابية رياضية 

وينبغي أن تعكس الدرجة الدليل المقدم في المقطع بأكمله.

)3( وضع الدرجات للسلوك 1.4
بعد منح درجة الجودة "منخفض أو متوسط أو مرتفع" للسلوكين الفرعيين (1.4 أ) و(1.4 ب) بشكل منفصل، يمكن بعد ذلك تحديد تقييم 

الجودة اإلجمالي للسلوك 1.4. عند تحديد درجة الجودة اإلجمالية هذه، ينبغي االلتزام باإلرشادات التالية لمجموعات تصنيف السلوك 
الفرعي المختلفة:

إذا تم تعيين نفس درجة الجودة لكل من (1.4 أ) و(1.4 ب)، فسيشكل هذا التصنيف تقييم الجودة اإلجمالي للسلوك. على سبيل المثال، إذا 
تم منح كل من (1.4 أ) و(1.4 ب) درجة "مرتفع"، فإن تصنيف الجودة اإلجمالي للسلوك 1.4 سيظل "مرتفعاً".

إذا تم منح درجة "منخفض" للسلوك الفرعي (1.4 أ) أو (1.4 ب)، فسيظل التصنيف العام للسلوك "منخفضاً"، بغض النظر عن 
المجموعة. على سبيل المثال، إذا تم تصنيف السلوك الفرعي (1.4 ب) على أنه "منخفض"، فسيكون لهذا التصنيف األسبقية في تحديد 

الدرجة اإلجمالية، حتى لو كانت درجة (1.4 أ) "متوسطة" أو "مرتفعة".

إذا تم منح أحد السلوكيات الفرعية درجة "مرتفع" واآلخر "متوسط"، فستكون األولوية لدرجة "مرتفع". على سبيل المثال، إذا تم منح 
السلوك الفرعي (1.4 أ) درجة "مرتفع" وتم تصنيف السلوك الفرعي (1.4 ب)درجة "متوسط" فإن درجة السلوك اإلجمالية للسلوك 1.4 

ستكون "مرتفع".

التحديات المشتركة في المالحظات الصفية 
قبل الترميز باستخدام أداة مراقبة الغرفة الصفية، من الضروري فهم أهمية الموثوقية بين المقيمين المتبادلين، والتي تصف الدرجة التي 
يتفق بها المراقبون على الدرجات المرتبطة بمالحظة معينة. على سبيل المثال، يمكن االعتماد على المالحظة إذا استخدم مراقبان األداة 

لمراقبة نفس المعلم(ة) وتوصال إلى نفس الدرجات (أو نفس الدرجات تقريباً).

ينبغي أن يكون المراقبون على دراية بالعديد من التحديات عند إجراء المالحظات الصفية التي تنطوي على القدرة على التأثير سلباً على 
الموضوعية والموثوقية عند استخدام األداة:
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 ةظحالملا فشك 
 1 عطقملا م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءاھتنا تقو م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءدب تقو :)ة(ملعملل يفیرعتلا مقرلا
 ؟تظحول يتلا ملعتلا تانیتور/ةطشنأ يھ ام
 )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا(

 بعللا __ ةكرحلا/صقرلا/ىقیسوملا __ نفلا __ باسحلا/تایضایرلا __ ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم/ةغللا __
 ةقیقد______ :عطقملا لوط ىرخأ __ ةفیفخلا تابجولا/تابجولا __ ةیتاذلا ةیاعرلا/ةیصخشلا ةفاظنلا __ مولعلا/ةحصلا __

 مھدرفمب نوبعلی /نولمعی لافطأ __ً اعم لمعت جاوزأ __ ةریغصلا تاعومجملا __ ھلمكأب فصلا/ةلماك ةعومجملا __ )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا( :لكشلا
 

 ةمھملل صصخملا تقولا
 )ةقیقد 14( ةثلاثلا ةطقللا  )قئاقد 9( ةیناثلا ةطقللا  )قئاقد 4( ىلوألا ةحمللا  ملعتلا تقو 0

 ال معن  ال معن  ال معن  لافطألا ةیبلاغل سیردتلا ةطشنأ )ة(ملعملا مدقت/مدقی 0.1
 عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  معن ال معن دجوی ال  عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  ةمھملا ىلع بالطلا لمعی 0.2

 

 سیردتلا تاسرامم ةدوج
 ةیئاھنلا تاجردلا  تاجردلا حنم  تایكولسلا/رصانعلا/تالاجملا

     
       ةیفصلا ةفرغلا ةفاقث .أ

   5 4 3 2 1    ةمعادلا ملعتلا ةئیب 1
   عفترم طسوتم ضفخنم    مارتحاب لافطألا عیمج )ة(ملعملا لماعت/لماعی 1.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا عم ةیباجیإ ةغل )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 1.2

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  لافطألا تاجایتحال )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 1.3

 ىدحتیو زیحتلا )ة(ملعملا رھظت/رھظی ال 1.4
 ةیفصلا ةفرغلا يف ةیطمنلا روصلا

 تاجردلا عفترم   طسوتم   ضفخنم   يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا زیحتلا
 ةیعرفلا

 )ي(ددح 
  ةجردلا

   عفترم طسوتم  ضفخنم
   عفترم   طسوتم   ضفخنم   ةقاعإلا ىلع مئاقلا زیحتلا

          
   5 4 3 2 1    ةیباجیإلا ةیكولسلا تاعقوتلا 2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نیتورلا وأ/و ةیفصلا ةفرغلا ةطشنأل ةحضاو ةیكولس تاعقوت )ة(ملعملا عضت/عضی 2.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    يباجیإلا لافطألا كولسب )ة(ملعملا ّرقت/ّرقی 2.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ھیف بوغرملا ریغ كولسلا نمً الدب عقوتملا كولسلا ىلع زكرت/زكریو ئطاخلا كولسلا ھیجوت ةداعإب )ة(ملعملا موقت/موقی 2.3
          

         ھَّجوملا ملعتلا .ب
   5 4 3 2 1    ملعتلا ةیلمع ریسیت 3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ملعتلا طاشن فادھأ حوضوب )ة(ملعملا نیبت/نیبی 3.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ضرعلا نم ةددعتم لاكشأ مادختساب ةیمیلعت ةطشنأ مدقت/مدقی وأ/و میھافملا )ة(ملعملا حرشت/حرشی 3.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیمویلا لافطألا ةایحب وأ ىرخأ میھافمب قلعتت طباور قلخب مویلا لالخ )ة(ملعملا موقت/موقی 3.3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ٍلاع توصب ریكفتلا/درسلاو ةدعاسملا/لیثمتلا لالخ نم لاثملا رود بعلب )ة(ملعملا موقت/موقی 3.4
          
   5 4 3 2 1    مھفلا نم ققحتلا تایلمع 4

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ىوتسم دیدحتل ىرخألا تایجیتارتسالا وأ تاھجوملا وأ ةلئسألا )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 4.1

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  رحلا بعللا كلذ يف امب ،ةریغص تاعومجم يف/ةلقتسملا ملعتلا ةطشنأ لالخ لافطألا مظعم )ة(ملعملا بقارت/بقاری 4.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا ىوتسم بسانیل سیردتلا لیدعتب )ة(ملعملا موقت/موقی 4.3
          
   5 4 3 2 1    ةعجارلا ةیذغتلا 5

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ءوس حیضوت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تاحاجن دیدحت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.2
          
   5 4 3 2 1    دقانلا ریكفتلا 6

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةحوتفم ةلئسأ )ة(ملعملا حرطت/حرطی 6.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم )ة(ملعملا رفوت/رفوی 6.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم نودؤی وأ ةحوتفم ةلئسأ لافطألا حرطی 6.3
          

         ةیفطاعلا ةیعامتجالا تاراھملا .ج
   5 4 3 2 1    يتاذلا لالقتسالا 7

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألل تارایخلا )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف راودأ يلوتلً اصرف لافطألل )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف ةكراشملل لافطألا عوطتی 7.3
          
   5 4 3 2 1     ةرباثملا 8

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا دوھجب )ة(ملعملا فرتعت/فرتعی 8.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تابوعصل يباجیإ لكشب )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 8.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف طیطختلا )ة(ملعملا عجشت/عجشی 8.3
          
   5 4 3 2 1    ةینواعتلاو ةیعامتجالا تاراھملا 9

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم لافطألا نواعت )ة(ملعملا عجشت/عجشی 9.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیلخادلا وأ ةیصخشلا لافطألا تاراھم )ة(ملعملا ززعت/ززعی 9.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم ضعبلا مھضعب عم لافطألا نواعتی 9.3
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الخربات الشخصية

في بعض الحاالت، تؤثر الخبرات السابقة واآلراء الشخصية على كيفية تقييم المراقبين لنموذج التقييم. وهذا يمثل 
مشكلة خاصة بالنسبة لألشخاص الذين لديهم مفاهيم سابقة لما يشكل "عملية تدريس جيدة". عالوة على ذلك، فإن 

تعرضهم ألساليب التدريس المختلفة قادر على التأثير على موثوقيتهم. على سبيل المثال، قد يفكر بعض المراقبين، 
"عندما ذهبت إلى المدرسة، كان هذا ما تعلمناه" أو "معلمة ابنتي تفعل هذا." على الرغم من هذه المعرفة المسبقة، من 

المهم أن نتذكر أن الرموز يجب أن تستند فقط إلى الدليل، بغض النظر عن الرأي أو الخبرة.

معلومة اضافية
في بعض الحاالت، يقوم المراقبون بتعديل درجاتهم بناًء على معلومات إضافية أو موجودة مسبقاً لديهم عن المعلم(ة) 
أو المدرسة أو األطفال. في بعض األحيان، يفترضون أيضاً سلوكيات معينة من خالل االستدالل غير الصحيح على 
نوايا المعلم(ة). على سبيل المثال، "سأمنح المعلمة الدرجة 5 بسبب البيئة اإليجابية، ألنه على الرغم من نفاد صبرها 

مع الطفل، أعلم أن السبب هو أنها عملت بدوام مزدوج اليوم." ينبغي أال تؤثر هذه المعلومات اإلضافية على منح 
الدرجات خالل عملية المالحظة ألن الرموز ينبغي أن تعكس فقط ما يحدث في الغرفة الصفية خالل وقت المالحظة 

المخصص.

املقارنة
في كثير من األحيان، يقوم المراقبون بإجراء العديد من عمليات المالحظة خالل فترة زمنية قصيرة ومقارنة أساليب 
التدريس والقدرة عبر المالحظات، األمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حجب موثوقية األداة. على سبيل المثال، 

قد يقوم أحد المراقبين بتقييم المعلم(ة) بدرجة أقل عن سلوك ما ألنه في عملية مالحظة سابقة، رأى نفس المعلم(ة)، أو 
معلماً(ة) مختلفاً، يستخدم استراتيجية أفضل لتوصيل نفس المعلومات. من الضروري مراقبة كل مقطع بشكل مستقل 

وتجنب المقارنة مع المواقف أو المعلمين اآلخرين للحفاظ على الموثوقية.

فصل العنارص
في بعض الحاالت، قد يبدو فصل محتوى العناصر قسرياً ألن كل ما يحدث في الغرفة الصفية مترابط؛ بمعنى، قد 

ينتاب المراقبين شعور قوي بأن اإلجراء يقع تحت أكثر من عنصر واحد. يمكن أن يكون أحد اإلجراءات التي تمت 
مالحظتها بمثابة دليل على أكثر من سلوك أو عنصر واحد في أداة Teach، ولكن يجب أن يتم تسجيل كل منها بشكل 
مستقل. على سبيل المثال، قد يقدم المعلم(ة) تغذية راجعة أثناء النشاط، حتى يفكر األطفال في أخطائهم. قد تشجع هذه 
التغذية الراجعة األطفال على التفكير النقدي؛ ومع ذلك، هذا ال يعني أن المعلم(ة) يحصل تلقائياً على درجات مرتفعة 
في عنصر التفكير النقدي، حيث قد تكون السلوكيات األخرى في عنصر التفكير النقدي غائبة. في هذه الحالة، ينبغي 

على المراقبين االحتفاظ بالعنصرين منفصلين ومنحهما الدرجات بشكل مستقل. 

موازنة األحداث املحددة أو االنطباعات األوىل
في بعض الحاالت، قد يشهد المراقبون موقفاً يفاجئهم أو يثير انطباعاً سلبياً أو إيجابياً. قد يؤثر هذا الحادث على كيفية 

تقييمهم للمالحظة بأكملها. للحفاظ على الموثوقية، من المهم النظر إلى الحدث في السياق األوسع للمالحظة وعدم 
السماح لالنطباعات األولى أو األحداث البارزة بالتأثير بشكل غير متناسب على الدرجة اإلجمالية. لذلك، ينبغي على 

المراقبين كتابة مالحظات مفصلة عن المالحظة لتحديد مقدار األهمية التي يجب إعطاءها لحدث معين.

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي النظر إلى كل مقطع في حد ذاته، وينبغي على المراقبين التركيز على ما يحدث في المقطع 
الحالي. على سبيل المثال، حتى لو كان المعلم(ة) يعتزم القيام بنشاط ما في وقت الحق من الدرس، فمن المهم أن يسجل 
المراقبون فقط ما يحدث بالفعل في هذا المقطع، بدالً من تعزيز درجة 1 من السلوكيات بناًء على نية القيا بما لم يحدث 

أبداً. ينطبق هذا بشكل خاص على التمييز بين ما يحدث في المقطع 1 مقابل ما يحدث في المقطع 2 (على سبيل المثال، 
ال يجوز اعتبار ما يتم مالحظته في المقطع 1 عند منح الدرجات في المقطع 2، والعكس صحيح).

النزعة املركزية
في بعض الحاالت، يقوم المراقبون بمنح درجات متوسطة المستوى أكثر مما ينبغي. يحدث هذا التردد في منح درجات 

مرتفعة أو منخفضة (1) عندما ال يكون المراقبون واثقين من قدرتهم على تحديد المستوى المناسب أو يعتقدون أن 
الدرجات المرتفعة أو المنخفضة نادرة جداً وال يمكن الوصول إليها إلى حد كبير؛ أو (2) بسبب الخوف (على أنفسهم 

أو المعلم(ة) ) من منح درجات أكثر تطرفاً. من المهم أن يسجل المراقبون السلوكيات تماماً كما هو محدد في الدليل 
دون أن يتأثروا بكيفية استخدام الدرجات أو كيف تنعكس على المراقب أو المعلم(ة).
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شهادة المراقب وامتحان الموثوقية
يجب أن يجتاز المشارك في التدريب اختبار الموثوقية الخاص بأداة Teach ECE قبل أن يصبح مراقباً معتمداً وموثوقاً به الستخدام أداة 
Teach ECE. توفر شهادة المراقب مراقبة الجودة وتزيد من موثوقية أداة Teach ECE بين المراقبين. إنها تضمن كون جميع المراقبين 
  Teach يتكون اختبار موثوقية .Teach ECE المعتمدين قادرين على استخدام األداة لتسجيل مالحظات الصف بدقة وثبات وفقاً لمقياس

ECE من مشاهدة وتسجيل ثالثة مقاطع فيديو مدة كل منها 15 دقيقة وتسجيلها وفقاً لقواعد تقييم Teach ECE. تتاح للمشاركين 15 
دقيقة لترميز كل مقطع وال يمكنهم إيقاف مقاطع الفيديو أو إرجاعها أو إعادة مشاهدتها أثناء االختبار. الجتياز االختبار، يجب أن يكون 
المشاركون موثوقين في 8 من 10 عناصر لكل مقطع. على سبيل المثال، إذا حاز أحد المراقبين على درجة %100 في المقطع األول، 
و%100 في المقطع الثاني، و%70 في المقطع الثالث، فلن يجتاز االختبار. بالنسبة لعنصر وقت التعلم، يعتبر المشاركون موثوقين إذا 
اتفقوا تماماً مع درجة التمكن في 2 من 3 لقطات. بالنسبة لجميع العناصر األخرى، يعتبر المشاركون موثوقين إذا حصلوا على نقطة 
واحدة من درجة التمكن. سُيعطى المشاركون الذين لم يجتازوا المحاولة األولى تغذية راجعة ومالحظات وستتاح لهم بفرصة إضافية 
واحدة الجتياز االختبار. يتكون االختبار الثاني من 3 مقاطع فيديو مختلفة. لن يتم اعتماد المشاركين الذين لم يجتازوا المحاولة الثانية 

كمراقبين ألداة Teach ECE. شهادة Teach ECE صالحة لمدة عام واحد.
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إلى المدرسة.

10 قد تختلف هذه األوقات بشكل بسيط بين سياق وآخر.
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 ةظحالملا فشك 
 1 عطقملا م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءاھتنا تقو م/ص __ __ : __ __ :ةظحالملا ءدب تقو :)ة(ملعملل يفیرعتلا مقرلا
 ؟تظحول يتلا ملعتلا تانیتور/ةطشنأ يھ ام
 )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا(

 بعللا __ ةكرحلا/صقرلا/ىقیسوملا __ نفلا __ باسحلا/تایضایرلا __ ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم/ةغللا __
 ةقیقد______ :عطقملا لوط ىرخأ __ ةفیفخلا تابجولا/تابجولا __ ةیتاذلا ةیاعرلا/ةیصخشلا ةفاظنلا __ مولعلا/ةحصلا __

 مھدرفمب نوبعلی /نولمعی لافطأ __ً اعم لمعت جاوزأ __ ةریغصلا تاعومجملا __ ھلمكأب فصلا/ةلماك ةعومجملا __ )قبطنی ام عیمج يراتخا/رتخا( :لكشلا
 

 ةمھملل صصخملا تقولا
 )ةقیقد 14( ةثلاثلا ةطقللا  )قئاقد 9( ةیناثلا ةطقللا  )قئاقد 4( ىلوألا ةحمللا  ملعتلا تقو 0

 ال معن  ال معن  ال معن  لافطألا ةیبلاغل سیردتلا ةطشنأ )ة(ملعملا مدقت/مدقی 0.1
 عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  معن ال معن دجوی ال  عفترم طسوتم ضفخنم دجوی ال  ةمھملا ىلع بالطلا لمعی 0.2

 

 سیردتلا تاسرامم ةدوج
 ةیئاھنلا تاجردلا  تاجردلا حنم  تایكولسلا/رصانعلا/تالاجملا

     
       ةیفصلا ةفرغلا ةفاقث .أ

   5 4 3 2 1    ةمعادلا ملعتلا ةئیب 1
   عفترم طسوتم ضفخنم    مارتحاب لافطألا عیمج )ة(ملعملا لماعت/لماعی 1.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا عم ةیباجیإ ةغل )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 1.2

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  لافطألا تاجایتحال )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 1.3

 ىدحتیو زیحتلا )ة(ملعملا رھظت/رھظی ال 1.4
 ةیفصلا ةفرغلا يف ةیطمنلا روصلا

 تاجردلا عفترم   طسوتم   ضفخنم   يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا زیحتلا
 ةیعرفلا

 )ي(ددح 
  ةجردلا

   عفترم طسوتم  ضفخنم
   عفترم   طسوتم   ضفخنم   ةقاعإلا ىلع مئاقلا زیحتلا

          
   5 4 3 2 1    ةیباجیإلا ةیكولسلا تاعقوتلا 2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نیتورلا وأ/و ةیفصلا ةفرغلا ةطشنأل ةحضاو ةیكولس تاعقوت )ة(ملعملا عضت/عضی 2.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    يباجیإلا لافطألا كولسب )ة(ملعملا ّرقت/ّرقی 2.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ھیف بوغرملا ریغ كولسلا نمً الدب عقوتملا كولسلا ىلع زكرت/زكریو ئطاخلا كولسلا ھیجوت ةداعإب )ة(ملعملا موقت/موقی 2.3
          

         ھَّجوملا ملعتلا .ب
   5 4 3 2 1    ملعتلا ةیلمع ریسیت 3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ملعتلا طاشن فادھأ حوضوب )ة(ملعملا نیبت/نیبی 3.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ضرعلا نم ةددعتم لاكشأ مادختساب ةیمیلعت ةطشنأ مدقت/مدقی وأ/و میھافملا )ة(ملعملا حرشت/حرشی 3.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیمویلا لافطألا ةایحب وأ ىرخأ میھافمب قلعتت طباور قلخب مویلا لالخ )ة(ملعملا موقت/موقی 3.3

   عفترم طسوتم ضفخنم    ٍلاع توصب ریكفتلا/درسلاو ةدعاسملا/لیثمتلا لالخ نم لاثملا رود بعلب )ة(ملعملا موقت/موقی 3.4
          
   5 4 3 2 1    مھفلا نم ققحتلا تایلمع 4

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ىوتسم دیدحتل ىرخألا تایجیتارتسالا وأ تاھجوملا وأ ةلئسألا )ة(ملعملا مدختست/مدختسی 4.1

   عفترم طسوتم ضفخنم  دجوی ال  رحلا بعللا كلذ يف امب ،ةریغص تاعومجم يف/ةلقتسملا ملعتلا ةطشنأ لالخ لافطألا مظعم )ة(ملعملا بقارت/بقاری 4.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا ىوتسم بسانیل سیردتلا لیدعتب )ة(ملعملا موقت/موقی 4.3
          
   5 4 3 2 1    ةعجارلا ةیذغتلا 5

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا مھف ءوس حیضوت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تاحاجن دیدحت يف دعاست ةددحم تاھجوم وأ تاقیلعت )ة(ملعملا مدقت/مدقی 5.2
          
   5 4 3 2 1    دقانلا ریكفتلا 6

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةحوتفم ةلئسأ )ة(ملعملا حرطت/حرطی 6.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم )ة(ملعملا رفوت/رفوی 6.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ریكفتلا ماھم نودؤی وأ ةحوتفم ةلئسأ لافطألا حرطی 6.3
          

         ةیفطاعلا ةیعامتجالا تاراھملا .ج
   5 4 3 2 1    يتاذلا لالقتسالا 7

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألل تارایخلا )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف راودأ يلوتلً اصرف لافطألل )ة(ملعملا رفوت/رفوی 7.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف ةكراشملل لافطألا عوطتی 7.3
          
   5 4 3 2 1     ةرباثملا 8

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا دوھجب )ة(ملعملا فرتعت/فرتعی 8.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    لافطألا تابوعصل يباجیإ لكشب )ة(ملعملا بیجتست/بیجتسی 8.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیفصلا ةفرغلا يف طیطختلا )ة(ملعملا عجشت/عجشی 8.3
          
   5 4 3 2 1    ةینواعتلاو ةیعامتجالا تاراھملا 9

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم لافطألا نواعت )ة(ملعملا عجشت/عجشی 9.1

   عفترم طسوتم ضفخنم    ةیلخادلا وأ ةیصخشلا لافطألا تاراھم )ة(ملعملا ززعت/ززعی 9.2

   عفترم طسوتم ضفخنم    نارقألا لعافت لالخ نم ضعبلا مھضعب عم لافطألا نواعتی 9.3
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الوقت المخصص 
للمهمة 

دليل المراقب 
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0

يزيد المعلم(ة) من وقت التعلم.
يزيد المعلم(ة) من وقت التعلم من خالل التأكد من أن معظم األطفال يقومون بمهمة ويتم تزويدهم بنشاط تعليمي في 

معظم األوقات. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل السلوكيات التالية:
وقت التعلم

 0.1
يقدم/تقدم المعلم)ة( أنشطة 

التدريس لغالبية األطفال 

أنشطة التعلم:

تتضمن أي نشاط مرتبط بمحتوى الغرفة الصفية بغض النظر عن 
جودته.

على سبيل المثال: يشارك األطفال في اللعب، ويكملون األنشطة الفردية، أو يقوم 
المعلم(ة) بتدريس و/أو نمذجة لسلوك ما. يتضمن هذا أيضاً المهام الروتينية مثل 

الرعاية الذاتية. يتم احتساب وجبات الطعام وأوقات القيلولة على أنها أنشطة 
تعليمية فقط إذا تم تضمين نشاط تعليمي بشكل صريح. يشار أنه إذا غادر 

المعلم(ة) الغرفة الصفية، لكنه قدم نشاطاً تعليمياً لألطفال، فسيتم اعتبار ذلك 
نشاطاً تعليمياً.

األنشطة غير التعليمية:
تتضمن أي نشاط ال يتعلق بمحتوى الغرفة الصفية، بما في ذلك 

األنشطة المتعلقة بإدارة الغرفة الصفية والتي تترك األطفال 
ينتظرون وبدون تعليمات. إذا كان الغرفة الصفية في منتصف 

مرحلة انتقالية، فسيتم اعتبار هذا أيضاً نشاطاً غير تعليمي.
على سبيل المثال: عند التحضير لبدء نشاط جديد، يقرأ المعلم(ة) خطة اليوم ويأخذ 

وقتاً لجمع المواد الالزمة دون إعطاء األطفال أي شيء للقيام به. تشمل األمثلة 
األخرى لألنشطة غير التعليمية عندما يحضر المعلم(ة)، قد يقرأ أسماء األطفال 
بشكل فردي، عندما يكون هناك سلوكيات سيئة، قد يتوقف عن التدريس لمعرفة 

ما يجري، عند التحقق من الواجبات المنزلية يتحقق من الواجب المنزلي لكل طفل 
على حدة، بينما ينتظر األطفال اآلخرون دون أن يفعلوا شيئاً. األنشطة الروتينية 

مثل الوجبات وأوقات القيلولة هي أنشطة غير تعليمية (ما لم يتم تضمين نشاط 
تعليمي بشكل صريح).

النعم

مرتفعمتوسطمنخفض

  0.2
يعمل الطالب على المهمة1 

أقل من نصف األطفال منخرطون في 
المهمة

ما بين نصف وثالثة أرباع األطفال 
منخرطون في المهمة

أكثر من ثالثة أرباع األطفال منخرطون 
في المهمة

األطفال غير منخرطون في المهمة: 
يمكن أن يأتي التقييم الشامل لعدم االنخراط في المهمة من مسح ما إذا كان األطفال غير منخرطين بنشاط التعلم/عددهم (أي عدم النظر إلى المعلم(ة) أثناء التدريس خالل الدرس 
بأكمله، وعدم التركيز على المهمة أو األقران أثناء أنشطة المجموعة الصغيرة واللعب). ُيعتبر األطفال أيضاً غير منخرطين في المهمة إذا كانوا يتصرفون بطريقة تزعج الصف 
(مثل إصدار أصوات عالية، أو القيام بحركات كبيرة، أو رمي أشياء، إلخ). أخيراً، يمكن كذلك اعتبار األطفال غير منخرطين في المهمة إذا كانوا يؤدون مهمة غير المهمة التي 

قدمها المعلم(ة) في ذلك الوقت.

1 يمنح المراقب(ة) درجة ’ال يوجد’ عن هذا السلوك إذا كان المعلم(ة) ال يقوم بالتدريس أو تقديم نشاط تعليمي (أي تسجيل درجة 0.1 على أنها ’ال يوجد’).
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جودة ممارسات 
التدريس 

دليل المراقب 
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ثقافة الغرفة الصفية
بيئة التعلم الداعمة

التوقعات السلوكية اإليجابية
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في خلق بيئة 

تعليمية داعمة.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في خلق 

بيئة تعليمية داعمة.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في خلق بيئة تعليمية داعمة.

 1.1
يعامل/تعامل المعلم)ة( جميع 

األطفال باحترام 

المعلم(ة) ال يعامل جميع األطفال باحترام.
على سبيل المثال: قد يصرخ المعلم(ة) على بعض 

الطالب، أو يوبخهم، أو يسخر منهم، أو يستخدم 
العقاب البدني لتأديبهم.

يعامل المعلم(ة) جميع األطفال باحترام 
إلى حد ما.

على سبيل المثال: المعلم(ة) ال يعامل األطفال بقلة 
احترام (على سبيل المثال، ال يصرخ في األطفال 
أو يسخر منهم)، لكن المعلم(ة) ال يظهر عالمات 
احترام خارجية تجاه األطفال أيضاً (على سبيل 

المثال، المعلم(ة) ال ينادي األطفال بأسمائهم، 
يخبرهم قبل تحريك الطفل/حمله/حمله برفق، يقول 

له "من فضلك" أو "شكراً لك" أو أظهر عالمات 
االحترام األخرى ذات الصلة بالثقافة).

يعامل المعلم(ة) جميع األطفال باحترام.
على سبيل المثال: يستخدم المعلم(ة) أسماء الطالب، 
ويقول "من فضلك" و"شكرا"، وينخفض جسدياً إلى 

مستوى الطفل، أو ُيظهر بعض عالمات االحترام 
األخرى ذات الصلة بالثقافة.

 1.2
يستخدم/تستخدم المعلم)ة( 

لغة إيجابية مع األطفال2 

ال يستخدم المعلم(ة) لغة إيجابية في 
تواصله مع األطفال.

يستخدم المعلم(ة) بعض اللغة اإليجابية 
في تواصله مع األطفال.

على سبيل المثال: قد يقول المعلم(ة) "أحسنت" 
أو "جيد"، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث. 

يستخدم المعلم(ة) باستمرار لغة إيجابية في 
تواصله مع األطفال.

على سبيل المثال: يستخدم المعلم(ة) باستمرار عبارات 
تشجيعية مثل "عمل رائع" عندما يعرض األطفال 

أعمالهم له أو "يمكنك القيام بذلك!" 

  1.3
يستجيب/تستجيب المعلم)ة( 

الحتياجات األطفال3 

المعلم(ة) ليس على دراية باحتياجات 
األطفال أو ال يلبي االحتياجات المعبر 

عنها.
على سبيل المثال: قد يواجه الطفل صعوبة ويبدأ 

في إظهار اإلحباط عند إتمام مهمة ما، ولكن 
المعلم(ة) يعفي الطفل أو يقول للطفل "إنها ليست 

مشكلة كبيرة" أو "تجاوزها". أثناء التدريس 
للمجموعة بأكملها، يتواصل الطفل مع المعلم(ة) 
ويبدو أنه يحتاج إلى مساعدة في شيء ما (على 
سبيل المثال، يجب عليه استخدام المرحاض)، 
لكن المعلم(ة) يواصل الدرس دون االعتراف 

باحتياجات الطفل أو معالجتها.

يستجيب المعلم(ة) الحتياجات األطفال، 
ولكنه قد ال يعالج المشكلة المطروحة.

على سبيل المثال: أثناء وقت اللعب، قد تقترب 
الطفلة من المعلم(ة) وهي تبكي ألن طفالً آخر قد 
أخذ مكعباً كبيراً منها. يذهب المعلم(ة) إلى منطقة 

اللعب ويسلم الطفلة مكعباً آخر لكنه ال يسأل 
عن مشاعر الطفلة أو يقر بها. أثناء التدريس 

للمجموعة بأكملها، يقول المعلم(ة) للطفل، "أرى 
أنه ليس لديك كتاب عمل"، ويواصل التدريس 

دون تلبية احتياجات الطفل المادية. بدالً من ذلك، 
عندما يطلب الطفل الذهاب إلى المرحاض، يقر 
المعلم(ة) بحاجة الطفل ويقول، "انتظر لحظة"، 

ويستمر في مراجعة األوراق اإلدارية دون 
االستجابة الحتياجات الطفل المادية.

يستجيب المعلم(ة) على الفور الحتياجات 
األطفال بطريقة تعالج جميع المشكالت 

المطروحة.
على سبيل المثال: أثناء وقت اللعب، تقترب الطفلة من 
المعلم(ة) وهي تبكي ألن طفالً آخر قد أخذ مكعباً كبيراً 

منها. يقول المعلم: "أرى أنك مستاءة. دعينا نساعدك 
على الهدوء حتى نتمكن من الذهاب والتحدث إلى 

صديقك حول المكعب"، ويقر بمشاعر الطفلة ويعالج 
المشكلة المطروحة. أثناء التدريس للمجموعة بأكملها، 

يقول المعلم(ة) للطفل، "أرى أنه ليس لديك كتاب 
عمل"، ويتوقف مؤقتاً لمساعدة الطفل على مشاركة 

كتاب عمل مع زميل في الصف. عندما يطلب الطفل 
الذهاب إلى المرحاض، يقر المعلم(ة) بالحاجة الجسدية 

للطفل ويسمح له/لها باستخدام المرحاض.

بدالً من ذلك، قد يواجه الطفل صعوبة في رؤية 
السبورة، لذلك يعيد المعلم(ة) كتابة األرقام بنص كبير 
و/أو يوفر طريقة للطفل للوصول إلى المعلومات، مثل 

ورقة منفصلة أو شفوياً.

 2 يتم احتساب التواصل اللفظي فقط كلغة إيجابية؛ لن يتم احتساب العروض غير اللفظية للغة اإليجابية تجاه هذا السلوك.

3 تسجل درجة ’ال يوجد’ لهذا السلوك إذا لم تكن هناك احتياجات عاطفية أو مادية أو جسدية يمكن مالحظتها.

أ.1
يخلق المعلم(ة) بيئة تعلم داعمة.ثقافة الغرفة الصفية

ينشئ المعلم(ة) بيئة الغرفة الصفية حيث يمكن لألطفال الشعور باألمان والدعم العاطفي. عالوة على ذلك، يشعر 
جميع األطفال بالترحيب، حيث يعامل المعلم(ة) جميع األطفال باحترام. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من 

خالل السلوكيات التالية:
بيئة التعلم الداعمة

12345الدرجة

مدى جودة 
مرتفعمتوسطمنخفضالسلوك
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في خلق بيئة 

تعليمية داعمة.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في خلق 

بيئة تعليمية داعمة.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في خلق بيئة تعليمية داعمة.

12345الدرجة

مدى جودة 
مرتفعمتوسطمنخفضالسلوك

تابعأ.1
يخلق المعلم(ة) بيئة تعلم داعمة.ثقافة الغرفة الصفية

ينشئ المعلم(ة) بيئة الغرفة الصفية حيث يمكن لألطفال الشعور باألمان والدعم العاطفي. عالوة على ذلك، يشعر 
جميع األطفال بالترحيب، حيث يعامل المعلم(ة) جميع األطفال باحترام. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من 

خالل السلوكيات التالية:
بيئة التعلم الداعمة

 1.4
ال يظهر/تظهر المعلم)ة( 
التحيز ويتحدى الصور 

النمطية في الغرفة الصفية4

ُيظهر المعلم(ة) تحيزاً أو يعزز الصور 
النمطية في الغرفة الصفية.

ال يظهر المعلم(ة) تحيزاً، ولكنه ال يتحدى 
الصور النمطية أيضاً.

ال ُيظهر المعلم(ة) تحيزاً ويتحدى الصور 
النمطية في الغرفة الصفية.

1.4أ 
التحيز على أساس النوع 

االجتماعي

يمكن للمعلم إظهار ذلك من خالل تزويد 
األطفال بفرص غير متكافئة للمشاركة 

في أنشطة الغرفة الصفية، أو من 
خالل التعبير عن توقعات غير متكافئة 

لسلوكيات األطفال أو قدراتهم.
على سبيل المثال: يجلس المعلم(ة) الفتيات حصرياً 
في الجزء الخلفي من الغرفة الصفية أو يطلب فقط 
من الفتيان مشاركة عملهم مع بقية الغرفة الصفية.

بدالً من ذلك، يدعو المعلم(ة) األطفال من كال 
النوعين االجتماعيين على حد سواء لمشاركة 

عملهم، لكنه يكلف الفتيات فقط بالتنظيف.

يوفر المعلم(ة) لألطفال من كال النوعين 
االجتماعيين فرصاً متساوية للمشاركة في 
الغرفة الصفية ولديه توقعات مماثلة لجميع 

األطفال. 
على سبيل المثال: يطلب المعلم(ة) من األطفال من 
كال النوعين االجتماعيين الترتيب، ويدعو الجنسين 

بالتساوي لإلجابة على األسئلة في الغرفة الصفية.

يمتدح المعلم(ة) و/أو يؤدب األطفال من الجنسين 
بنفس الطريقة مثل األطفال اآلخرين في الغرفة 

الصفية. 

يوفر المعلم(ة) لألطفال من جميع األنواع 
االجتماعية فرصاً متساوية للمشاركة في الغرفة 
الصفية، ولديه توقعات مماثلة لجميع األطفال، 
ويتحدى الصور النمطية الجندرية في الغرفة 

الصفية. 
على سبيل المثال: يقوم المعلم(ة) بتكليف األطفال من كال 
الجنسين بمهام التنظيف ويدعو جميع األطفال بالتساوي 
للمشاركة في أنشطة الغرفة الصفية. باإلضافة إلى ذلك، 

يستخدم المعلم(ة) األمثلة والتوضيحات التي تصور 
الفتيات والفتيان في مجاالت غير نمطية (مثل العالمات 

والطهاة الذكور).

1.4ب 
التحيز على أساس اإلعاقة

قد يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصاً غير 
متكافئة للمشاركة في أنشطة التعلم، أو 
يستخدم مصطلحات وصمة العار، أو 
يعبر عن توقعات منخفضة لسلوكيات 

األطفال أو قدراتهم.
على سبيل المثال: يجلس المعلم(ة) األطفال 

ذوي اإلعاقة بشكل منفصل عن األطفال 
اآلخرين.

قد يستخدم المعلم(ة) مصطلحات وصمة عار 
حول األشخاص ذوي اإلعاقة، بشكل عام، 

أو التعبير عن التحيز تجاه األطفال ذوي 
اإلعاقة في الغرفة الصفية من خالل التوقعات 

المنخفضة لسلوكهم أو قدراتهم.

يوفر المعلم(ة) لألطفال من جميع 
مستويات القدرة فرصاً متساوية 

للمشاركة في الغرفة الصفية.
على سبيل المثال: يمّكن المعلم(ة) األطفال 

ذوي اإلعاقة من العمل مع زمالئهم في الغرفة 
الصفية أثناء العمل الجماعي أو أنشطة اللعب 

الحر.

بدالً من ذلك، يشيد المعلم(ة) و/أو يؤدب 
األطفال ذوي اإلعاقة بنفس الطريقة التي يتبعها 

مع األطفال اآلخرين في الغرفة الصفية.

يوفر المعلم(ة) لألطفال على اختالف 
مستويات قدراتهم فرصاً متساوية للمشاركة 

في الغرفة الصفية، ولديه توقعات مماثلة 
لجميع األطفال، ويتحدى الصور النمطية 

لإلعاقة في الغرفة الصفية. 
على سبيل المثال: لدى المعلم(ة) أطفال من ذوي 

االحتياجات الخاصة يعملون مع زمالئهم في الغرفة 
الصفية أثناء العمل الجماعي أو أنشطة اللعب الحر 

ويدمج أمثلة (الصور والكتب واألغاني وما إلى ذلك) 
في أنشطة التعلم التي تصور األشخاص ذوي اإلعاقة 

في أدوار مهمة.

4 ينبغي النظر في فرص المشاركة بشكل متناسب مع نسبة األنواع االجتماعية المختلفة في الغرفة الصفية؛ هذا السلوك ينطبق فقط على الغرف الصفية ذات األنواع االجتماعية المختلطة.
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تعزيز 

السلوك اإليجابي.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تعزيز 

السلوك اإليجابي.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تعزيز السلوك اإليجابي.

 2.1
يضع/تضع المعلم)ة( توقعات 

سلوكية واضحة ألنشطة 
الغرفة الصفية و/أو الروتين 

ال يضع المعلم(ة) توقعات سلوكية 
واضحة ومحددة ألنشطة الغرفة 

الصفية و/أو الروتين.
على سبيل المثال: يقول المعلم، "اذهب 
إلى مجموعاتك الصغيرة"، أو "اعمل 

على ألوانك"، أو "شكل خطاً" دون تقديم 
تعليمات واضحة ومحددة فيما يتعلق 
بالسلوك المتوقع أثناء نشاط التعلم أو 

الروتين. 

يضع المعلم(ة) توقعات سلوكية غير 
واضحة أو سطحية لمهام و/أو أنشطة 
الغرفة الصفية. قد يضع المعلم)ة( في 
بعض األحيان توقعات سلوكية محددة 

واضحة، ولكن ذلك ال يحدث بشكل متكرر. 
على سبيل المثال: عند تقديم نشاط جماعي 

صغير، يقول المعلم(ة)، "من فضلكم اجلسوا في 
المجموعات المحددة لكم مسبقاً وأحسنوا التصرف"، 

دون توضيح ما سيترتب على مثل هذا السلوك.

قد يعطي المعلم(ة) أمثلة محددة للعب الحر مثل، 
"تذكر أن تشارك أقالم التلوين وأن تستخدم صوت 

هادئ للتحدث مع أصدقائك" ولكن هذا ال يحدث 
بشكل متكرر.

خالل نشاط التعلم، ُيالحظ قيام المعلم(ة) في 
الغالب وهو يضع توقعات سلوكية مثل "أحسنوا 
التصرف!"، "استمعوا"، "ال تضع ذلك هناك!" 

و"صه!". تميل هذه العبارات إلى أن تكون قصيرة 
وسطحية وال تزود األطفال بتعليمات واضحة 

ومحددة فيما يتعلق بالسلوك المتوقع لنشاط التعلم. 

يضع المعلم(ة) توقعات سلوكية واضحة ومحددة 
طوال فترة المالحظة ألنشطة الغرفة الصفية و/

أو الروتين.
على سبيل المثال: عند تقديم نشاط جماعي صغير 
للصف، يوضح المعلم(ة) بوضوح السلوك المتوقع 

للمجموعة مثل، "ضع قدميك على األرض. استخدم 
صوتاً داخلياً هادئاً وتناوب على مشاركة أقالم التلوين".

إذا كان األطفال يعملون بشكل مستقل، فإن المعلم(ة) 
يعطي توجيهات واضحة للنشاط. يقول المعلم: "ارفع يدك 
إذا كنت تريد التحدث وانتظر مني أن أنادي باسمك." قد 
يعطي المعلم(ة) أيضاً توجيهات واضحة حول ما يجب 

فعله عندما يكمل األطفال نشاطاً ما. يقول المعلم، "عندما 
تنتهي من التلوين، أحضر ورقتك إلي واختر نشاطاً للعب 

بينما تنتظر انتهاء زمالئك في الصف."

بدالً من ذلك، ال ُيالحظ أن المعلم(ة) يضع توقعات 
سلوكية واضحة، لكن األطفال يتصرفون بحسن 

تصرف5 طوال فترة المالحظة. 

2.2
يقّر/تقّر المعلم)ة( بسلوك 

األطفال اإليجابي 

ال يقّر المعلم(ة) بسلوك األطفال 
الذي يلبي التوقعات أو يفوقها.

يقر المعلم(ة) بسلوكيات األطفال، ولكنه 
ليس محدداً بشأن سلوكهم المتوقع.
على سبيل المثال: إذا كانت المجموعة تتبع 

التوقعات السلوكية، يقول المعلم، "هذه المجموعة 
تتصرف بشكل جيد" دون توضيح السبب أو كيف.

يقر المعلم(ة) بسلوك األطفال اإليجابي الذي 
يلبي أو يتجاوز التوقعات ويكون محدداً بشأن 

سلوكهم المتوقع.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة) للصف، "لقد الحظت 

للتو أن هذه المجموعة الصغيرة تتناوب على التحدث 
وتعمل معاً لحل اللغز."

 2.3
يقوم/تقوم المعلم)ة( بإعادة 

توجيه السلوك الخاطئ 
ويركز/تركز على السلوك 
المتوقع بدالً من السلوك 

غير المرغوب فيه5

إعادة توجيه سوء السلوك يركز 
على السلوكيات السيئة، بدالً من 

السلوك المتوقع وتكون غير فعالة.
على سبيل المثال: إذا الحظ المعلم(ة) طفالً 

يرمي شيئاً ما، يوقف المعلم(ة) الدرس 
وينادي باسم الطفل ويسأل، "لماذا ترمي 

قلمك الرصاص؟"

بدالً من ذلك، يتجاهل المعلم(ة) الطفل 
المشتت، مما يتسبب في تحول تركيز 

الصف بأكمله بعيداً عن نشاط التعلم إلى 
الطفل المشتت.

يركز إعادة توجيه سوء السلوك على 
السلوكيات السيئة بدالً من السلوك 

المتوقع، ولكنها فعالة. بدالً من ذلك، تعد 
إعادة توجيه السلوك السيئ فعالة إلى حد ما 

وتركز على السلوك المتوقع.
على سبيل المثال: عند مالحظة أن طفلين يرسمان 
على الطاولة، قال المعلم، "أنتما توقفان عن الرسم 

على األثاث!" يركز هذا البيان على السلوك السلبي، 
وليس على ما هو متوقع منهم. وبالتالي، يتوقف 

األطفال عن الرسم على الطاولة. بدالً من ذلك، عند 
رؤية األطفال يرسمون على الطاولة، يقول المعلم، 

"تذكر أن ترسم على الورق!" على الرغم من أن 
المعلم(ة) يركز على السلوك اإليجابي المتوقع من 

األطفال، إال أن األطفال يواصلون الرسم على 
الطاولة.

عندما تظهر مشكلة، فإن إعادة توجيه السلوك 
السيء تعالج المشكلة المطروحة بشكل فعال 

وتركز على السلوك المتوقع.
على سبيل المثال: إذا كان األطفال يتحدثون بصوت عاٍل 

ويكونون مزعجين أثناء نشاط تعليمي، يقول المعلم، 
"تذكر استخدام األصوات الهادئة واأليدي اللطيفة." يهدأ 

األطفال.

بدالً من ذلك، ال ُيالحظ أن المعلم)ة( يعيد توجيه 
سلوك األطفال، ولكن األطفال يحسنون التصرف 

طوال فترة المالحظة.

5 يحدث سوء السلوك عندما يتسبب الطفل في تشويش وتشتيت في الغرفة الصفية إما أن يتداخل مع سير النشاط أو يشتت انتباه األطفال اآلخرين أو يزعج المعلم(ة).

أ.2
يشجع المعلم(ة) السلوك اإليجابي في الغرفة الصفية.ثقافة الغرفة الصفية

يشجع المعلم(ة) السلوك اإليجابي من خالل االعتراف بسلوك األطفال الذي يلبي التوقعات أو يفوقها. عالوة على 
ذلك، يضع المعلم(ة) توقعات سلوكية واضحة لألنشطة المختلفة. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل 

السلوكيات التالية:
التوقعات السلوكية 

اإليجابية

12345الدرجة

مدى جودة 
مرتفعمتوسطمنخفضالسلوك
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التعّلم الموّجه
تيسير عملية التعلم

عمليات التحقق من الفهم
التغذية الراجعة

التفكير الناقد
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تسهيل التعلم 

لتعزيز الفهم.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تسهيل 

التعلم لتعزيز الفهم.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تسهيل التعلم لتعزيز الفهم.

  3.1
يبين/تبين المعلم)ة( 

بوضوح أهداف نشاط التعلم

ال يذكر المعلم(ة) النشاط التعليمي الذي 
سيفعله األطفال وال يذكر الهدف من 

نشاط التعلم.
على سبيل المثال: يوزع المعلم(ة) الصلصال 
دون أن يذكر ماذا يفعل األطفال به أو لماذا 

سيقوم األطفال بنشاط التعلم.

يبين المعلم(ة) صراحة ما هو النشاط التعليمي 
الذي سيفعله األطفال، ولكنه ال يذكر صراحة 
الهدف من نشاط التعلم (على الرغم من أنه 

يمكن استنتاج الهدف).
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة) "اليوم سنصنع 

حيوانات من الصلصال" ويعمل مع األطفال على 
صنع حيوانات من الصلصال. ال يقول المعلم(ة) 

أبداً "لماذا"، ولكن يمكن االستدالل على أن األطفال 
يتعلمون عن حيوانات المزرعة و/أو يمارسون 
المهارات الحركية الدقيقة. بدالً من ذلك، يقول 

المعلم(ة)، "دعونا نجري تجربة". يوضح المعلم(ة) ما 
يحدث عند خلط سوائل ملونة مختلفة بالماء، ولكنه ال 

يذكر صراحة هدفاً لنشاط التعلم.

يبين المعلم(ة) بوضوح ما هو النشاط التعليمي 
الذي سيقوم به األطفال والهدف من نشاط 

التعلم.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة)، "اليوم سنصنع حيوانات 

من الصلصال" ثم يذكر األطفال الحقاً، "تذكر أننا نصنع 
الحيوانات ألننا نتعلم أنواعاً مختلفة من حيوانات المزرعة." 

أو قبل درس الموسيقى، يقول المعلم(ة)، "سنمارس اليوم 
رقصنا الثقافي ألننا ما زلنا نتعلم كيفية العمل كفريق من 

أجل المهرجان الثقافي". يحدد المعلم(ة) األنشطة التي سيقوم 
بها األطفال وأهداف األنشطة. بدالً من ذلك، يوفر المعلم(ة) 

لألطفال فرصة المشاركة في اللعب الحر.

  3.2
يشرح/تشرح المعلم)ة( 
المفاهيم و/أو يقدم/تقدم 

أنشطة تعليمية باستخدام 
أشكال متعددة من العرض 

يشرح المعلم(ة) المفاهيم و/أو يقدم أنشطة 
تعليمية باستخدام شكل واحد من أشكال 
العرض أو ال يشرح المعلم)ة( ببساطة 

المفاهيم الجديدة أو أنشطة التعلم.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة)، "النمط هو 

شيء يتكرر" بدون تقديم أمثلة لمساعدة األطفال 
على فهم مفهوم النمط.

قد يقرأ المعلم(ة) قصة دون التوقف ليقوم 
بتفصيلها أو طرح األسئلة أو شرح المفاهيم 

باستخدام أشكال العرض المكتوبة أو المرئية أو 
غيرها من أشكال العرض.

بدالً من ذلك، ال يشرح المعلم(ة) المفاهيم 
و/أو أنشطة التعلم.

يشرح المعلم(ة) المفاهيم و/أو يقدم أنشطة 
تعليمية باستخدام شكلين من أشكال العرض.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة)، "النمط هو شيء 

يتكرر"، بينما يطلب من األطفال إلقاء نظرة على 
البطاقات التعليمية التي تحتوي على صور بأشكال 

متكررة مختلفة.

أثناء القراءة عن الحيوانات األليفة، يتوقف المعلم(ة) 
ليشرح، "يبدو الكلب حزيناً"، بينما يطلب من األطفال 
إلقاء نظرة على الصورة في الكتاب التي تظهر الكلب 

الحزين.

يشرح المعلم(ة) المفاهيم و/أو يقدم أنشطة 
تعليمية باستخدام ثالثة أو أكثر من أشكال 

العرض.
على سبيل المثال: أثناء نشاط على األنماط، يشرح 

المعلم(ة)، "النمط هو شيء يتكرر"، بينما يرسم نموذجاً 
على السبورة لكي ينظر إليه األطفال. في وقت الحق، 
يطلب المعلم(ة) من األطفال أن يصفقوا حسب النموذج 

بأيديهم.

أثناء قراءة قصة، يتوقف المعلم(ة) باستمرار ويعرض 
صور على الصف من الكتاب من أجل توضيح المفاهيم 
األساسية. في وقت الحق، يوجه المعلم(ة) األطفال حول 

أغنية والرقصة حول الشخصية الرئيسية في القصة.

  3.3
يقوم/تقوم المعلم)ة( خالل 
اليوم بخلق روابط تتعلق 
بمفاهيم أخرى أو بحياة 

األطفال اليومية

ال يربط المعلم(ة) ما يتم تدريسه بمفاهيم 
أخرى أو بحياة األطفال اليومية.

على سبيل المثال: أثناء استخدام البطاقات التعليمية 
لتعليم األطفال عن األلوان، يظهر المعلم(ة) اللون 
"األزرق" ولكنه ال يربط اللون األزرق باألشياء 

الموجودة عادة في منازل األطفال (الزي المدرسي 
األزرق) أو الغرفة الصفية (الكرسي األزرق). 

بدالً من ذلك، أثناء اللعب الحر، يقول الطفل: 
"أرى الشمس!" لكن المعلم(ة) ال يربط مع المفاهيم 

األخرى التي تعلمها الطفل. 

قد يحاول المعلم(ة) خلق روابط تتعلق بمفاهيم 
أخرى أو بحياة األطفال اليومية، لكن الروابط 

سطحية أو مربكة أو غير واضحة.
على سبيل المثال: أثناء استخدام البطاقات التعليمية 
لتعليم األطفال األلوان، يشير المعلم(ة) إلى بطاقة 

تعليمية ويقول، "أزرق". ثم يقول "هناك أشياء أخرى 
باللون األزرق في الغرفة الصفية لدينا"، لكنه ال يذكر 
ما هي. بدالً من ذلك، أثناء اللعب الحر، يقول الطفل: 

"أرى الشمس!" ويقول المعلم(ة)، "نعم، هل تذكر 
البارحة عندما تعلمنا عن األشكال؟" لكنه ال يربط 

مفهوم األشكال ("الدوائر") بالشمس.

يقوم المعلم(ة) بخلق روابط ذات مغزى مع 
مفاهيم أخرى أو يقيم صلة بحياة األطفال 

اليومية.
على سبيل المثال: أثناء استخدام البطاقات التعليمية لتعليم 

األطفال األلوان، يربط المعلم(ة) األلوان بحياة األطفال 
اليومية بقوله: "لدينا دفاتر مالحظات زرقاء ولديك زي 

مدرسي أزرق. دفاتر المالحظات والزي لها نفس اللون! 
األزرق!". بدالً من ذلك، أثناء اللعب الحر، يقول الطفل: 

"أرى الشمس!" يقول المعلم(ة)، "نعم، تذكر البارحة عندما 
تعلمنا عن األشكال؟ الشمس مستديرة مثل الدائرة". العالقة 

بين النشاط الحالي و/أو حياة األطفال اليومية واضحة.  

  3.4
يقوم/تقوم المعلم)ة( بلعب 

دور المثال من خالل 
التمثيل/المساعدة والسرد/

التفكير بصوت عاٍل6

ال يقوم المعلم)ة( بلعب دور المثال من 
خالل التمثيل/المساعدة أو السرد/التفكير 

بصوت عاٍل.

يقوم المعلم(ة) بشكل جزئي بلعب دور المثال 
في نشاط تعليمي واحد على األقل من خالل 

تمثيل/مساعدة األطفال في جميع أجزاء 
العملية، ولكنه ال يروي/يفكر بصوت عاٍل.

على سبيل المثال: أثناء اللعب التخيلي، يقوم المعلم(ة) 
بلعب دور المثال عن كيفية حصاد الفاكهة (التخيلية) 
من الحديقة، ولكنه ال يروي/يفكر بصوت عاٍل. بدالً 

من ذلك، قد يساعد المعلم(ة) الطفل الذي يواجه مشكلة 
في إمساك قلم رصاص من خالل توجيه يد الطفل 

أثناء الكتابة، ولكن ال يروي/يفكر بصوت عاٍل.

يقوم المعلم(ة) بلعب دور المثال في نشاط 
تعليمي واحد على األقل بشكل كامل، من خالل 

تمثيل/مساعدة األطفال في جميع أجزاء العملية 
والسرد/التفكير بصوت عاٍل.

على سبيل المثال: بينما يتظاهر بعض األطفال بأنهم 
مزارعون، ينضم المعلم(ة) إلى ذلك من خالل تفعيل عملية 

المزارع والتفكير بصوت عاٍل، "أنا أقطف الفاكهة ذات 
األلوان الزاهية. سأختار الموز األصفر ألنه ناضج ". بدالً 

من ذلك، قد يساعد المعلم(ة) الطفل الذي يعاني من مشكلة في 
إمساك قلم رصاص من خالل توجيه يد الطفل أثناء الكتابة 

بينما يقول، "أنت تحرك القلم ألسفل وتدور به لتكتب الحرف 
"B". يمكن للمعلم أيضاَ أن يقوم بلعب دور المثال من خالل 
أداء حركات اليد و/أو الجسم أثناء أغنية الحركة (على سبيل 

 .(Head, Shoulders, Knees and Toes ،المثال

6 يمكن أن تحدث النمذجة في أي وقت أثناء النشاط (بما في ذلك في نهايته).

ب.3
المعلم(ة) ييسر عملية التعلم لتعزيز الفهم.التعلم الموجه

ييسر المعلم(ة) عملية التعلم لتعزيز الفهم من خالل توضيح األهداف بوضوح، وتقديم تفسيرات واضحة للمفاهيم، 
وربط ما يتم تعلمه بمعرفة المحتوى األخرى أو تجارب األطفال. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل 

السلوكيات التالية:
تيسير عملية التعلم
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في هذه الغرفة الصفية، ال 
يتحقق المعلم(ة) من فهم أي 

طفل.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً في التحقق من فهم 

القليل من األطفال فقط.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في التحقق من فهم معظم األطفال.

  4.1
يستخدم/تستخدم المعلم)ة( 

األسئلة أو الموجهات أو 
االستراتيجيات األخرى 

لتحديد مستوى فهم األطفال7

إما أن المعلم(ة) ال يطرح أسئلة/
يحث األطفال على اإلطالق أو 

يطرح أسئلة على الصف بأكمله وال 
يوضح مزيداً من الفهم الفردي.

على سبيل المثال: عند عرض لعبة جديدة، 
يسأل المعلم(ة)، "هل يعرف الجميع كيفية 
اللعب؟" يرد األطفال في الغرفة الصفية 

بصوت واحد "نعم". مثال آخر، عند 
تسجيل الحضور والغياب، يسأل المعلم(ة) 

الصف بأكمله "هل تعرف ما الذي يبدأ 
اسمك به؟" ولكنه ال يحقق فيما إذا كان 

أطفال معينون يعرفون ما تبدأ أسماؤهم به.

يستخدم المعلم(ة) أسئلة أو محفزات 
أو استراتيجيات أخرى فعالة في تحديد 
مستوى فهم عدد قليل فقط من األطفال.

على سبيل المثال: يسأل المعلم(ة)، "ما هو الحرف 
الذي يبدأ اسمك به؟" ثم ينادي طفالً أو طفلين 

لإلجابة.

يستخدم المعلم(ة) األسئلة أو المحفزات أو 
غيرها من االستراتيجيات الفعالة في تحديد 

مستوى فهم معظم األطفال.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة)، "من فضلك ارفع يدك 
وأظهر لي الرقم" 3 "،" 7 "،" 10 ". مثال آخر هو أن 

المعلم(ة) يطلب من الصف بأكمله "قف إذا كان اسمك 
يبدأ بحرف أ/ب/ج"، مما يحدد مستوى فهم األطفال 
الفرديين. بدالً من ذلك، يطلب المعلم(ة) من جميع 

األطفال المشاركة في مشروع فني أو أغنية حركة، والتي 
تزود المعلم(ة) بمعلومات حول إتقان كل طفل للنشاط.

  4.2
يراقب/تراقب المعلم)ة( 

معظم األطفال خالل 
أنشطة التعلم المستقلة/في 
مجموعات صغيرة، بما في 

ذلك اللعب الحر7/8

ال يقوم المعلم(ة) بمراقبة األطفال 
عندما يشاركون في أنشطة التعلم 

المستقلة/الصغيرة، بما في ذلك 
اللعب الحر.

على سبيل المثال: يبقى المعلم(ة) عند 
مكتبه أو يظل واقفاً في مقدمة الغرفة 

الصفية بينما يشارك األطفال في أنشطة 
تعليمية مستقلة/جماعية صغيرة، بما في 

ذلك اللعب الحر. ال ينتبه المعلم(ة) لمعظم 
األطفال/المجموعات الصغيرة في الغرفة 

الصفية وال يالحظ عمل األطفال أو يوضح 
المفاهيم أو يطرح األسئلة.

يراقب المعلم(ة) بعض األطفال عندما 
ينخرطون في أنشطة تعلم جماعية مستقلة/

صغيرة، بما في ذلك اللعب الحر.
على سبيل المثال: يتنقل المعلم(ة) حول الغرفة 

الصفية ويراقب بعض األطفال عندما يشاركون في 
أنشطة تعليمية مستقلة و/أو جماعية صغيرة، بما في 
ذلك اللعب الحر. قد يراقب بعض األطفال الفرديين/
المجموعات الصغيرة في الغرفة الصفية من خالل 

مراقبة عملهم وتوضيح المفاهيم و/أو طرح األسئلة. 
ومع ذلك، فإن المعلم(ة) ال يراقب األطفال بشكل 

منهجي.

يراقب المعلم(ة) األطفال بشكل منهجي عندما 
يشاركون في أنشطة التعلم المستقلة/الصغيرة، 

بما في ذلك اللعب الحر.
على سبيل المثال: يتنقل المعلم(ة) حول الغرفة الصفية 

ويقترب من األطفال الفرديين/المجموعات الصغيرة 
بطريقة منهجية. يراقب معظم األطفال في الغرفة الصفية 

من خالل مالحظة عملهم وتوضيح المفاهيم و/أو طرح 
األسئلة. 

  4.3
يقوم/تقوم المعلم)ة( بتعديل 

التدريس ليناسب مستوى 
األطفال  

ال يقوم المعلم(ة) بتعديل التدريس 
لألطفال.9 

يقوم  المعلم(ة) بتعديل التدريس، لكن هذا 
التعديل طفيف وسطحي.

على سبيل المثال: أثناء نشاط حيث يتعين على 
األطفال كتابة الحرف األول من اسمهم، يالحظ 
المعلم(ة) أن الطفل قد انتهى ويطلب من الطفل 
كتابة الحرف مرة أخرى. مثال آخر هو: عند 

 Itsy ،الغناء وفي أغنية الحركة (على سبيل المثال
 Head, Shoulders,و Bitsy Spider

Knees and Toes)، ويواجه الطفل صعوبة 
في المواكبة، يعيد المعلم(ة) تشغيل األغنية. بدالً من 

ذلك، قد يقوم المعلم(ة) بتوسيع لغة األطفال قليالً. 
على سبيل المثال، رداً على طفل يقول إن لديه 

أقدام، يقول المعلم(ة)، "نعم، لديك قدمان."

يقوم  المعلم(ة) بتعديل التدريس بشكل كبير.
على سبيل المثال: أثناء نشاط حيث يتعين على األطفال 

كتابة الحرف األول من اسمهم، يالحظ المعلم(ة) أن 
الطفل يكتب الحرف بسرعة وبشكل جيد. يقول المعلم(ة)، 
"دعونا نعمل على االسم بالكامل!" مثال آخر، أثناء أغنية 

الحركة، يالحظ المعلم(ة) أن الطفل يواجه مشكلة في 
متابعة الحركات. يستجيب المعلم(ة) بالقول، "لنفعل فقط 

أول 3 حركات معاً."

بدالً من ذلك، يقوم المعلم(ة) بالتكيف من خالل توسيع 
لغة األطفال.

على سبيل المثال: رداً على طفل يقول إن لديه قدمين، 
يقول المعلم(ة) "نعم لديك قدمان، ولديك 10 أصابع. 
أصابع قدميك أصغر من أصابع قدمي". عندما يقول 

الطفل أنه يعتقد أن الفراشات جميلة، يجيب المعلم(ة)، 
"نعم، الفراشات جميلة. لديها العديد من األنماط على 

أجنحتها."

 7  ينبغي أن يلتزم المراقبون باإلرشادات التالية عند ترميز البندين 4.1 و4.2: منخفض = ال يسأل/يراقب؛ متوسط = أقل من نصف األطفال؛ ومرتفع = أكثر من نصف األطفال
 8 تسجل درجة ’ال يوجد’ لهذا السلوك إذا لم يكن هناك عمل جماعي أو مستقل يمكن مالحظته.

9 حتى لو لم تكن هناك حاجة متصورة للتعديل، إذا لم يقم المعلم(ة) بتعديل عملية التدريس، يتم تسجيل هذا السلوك على أنه منخفض.

ب.4
يتحقق المعلم(ة) من الفهم لدى معظم األطفال.التعلم الموجه

يتحقق المعلم(ة) من الفهم للتأكد من أن معظم األطفال يفهمون المحتوى الذي يتم تقديمه. عالوة على ذلك، يقوم 
المعلم(ة) بتعديل وتيرة النشاط لتزويد األطفال بفرص تعلم إضافية. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل 

السلوكيات التالية:
عمليات التحقق من 

الفهم
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تقديم 
التغذية الراجعة لتعميق فهم 

األطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تقديم 

التغذية الراجعة لتعميق فهم األطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً للغاية في تقديم التغذية الراجعة 

لتعميق فهم األطفال.

  5.1
يقدم/تقدم المعلم)ة( تعليقات 
أو موجهات10 محددة تساعد 

في توضيح سوء فهم 
األطفال

المعلم)ة( إما ال يزود األطفال بتعليقات/
موجهات حول سوء فهمهم أو أن 

التعليقات المقدمة هي عبارات تقييمية 
بسيطة (على سبيل المثال، "هذا غير 

صحيح").

على سبيل المثال: عندما يجيب الطفل 
على سؤال المعلم(ة) بشكل غير صحيح، 

يجيب المعلم(ة) بالقول، "هذه ليست 
اإلجابة الصحيحة" ويمضي قدماً.

يزود المعلم(ة) األطفال بتعليقات/موجهات 
عامة أو سطحية حول سوء فهمهم.

على سبيل المثال: أثناء التدريب على األرقام، 
يقول المعلم(ة)، "لقد نسيت تضمين الرقم 3"، دون 

تقديم مزيد من المعلومات أو الموجهات. بدالً من 
ذلك، أثناء اللعب الحسي، يسمي الطفل الحصاة 

عن طريق الخطأ "خرزة". يقول المعلم(ة)، "هذه 
حصى، ليس بها ثقوب فيها"، لكنه ال يقدم معلومات 

إضافية للمساعدة في توضيح سوء فهم الطفل. 

يزود المعلم(ة) األطفال بتعليقات/موجهات 
محددة تحتوي على معلومات جوهرية تساعد 

في توضيح سوء فهم األطفال.
على سبيل المثال: يقول المعلم(ة)، "هل تتذكر الرقم 

الذي يأتي بعد الرقم 2، ولكن قبل الرقم 4؟ دعنا نلقي 
نظرة على مخطط األرقام على السبورة. اآلن، دعنا نلقي 
نظرة على إجابتك. ما الذي تراه مفقوداً؟ " بدالً من ذلك، 

أثناء اللعب الحسي، يسمي الطفل الحصاة عن طريق 
الخطأ "خرزة". تقول المعلمة: "إنها صغيرة كالخرز، 

لكنها حصى. الحصى هي في الواقع نوع من الصخور 
الصغيرة. تذكر أننا عادة نضع خيطاً في خرزنا".

  5.2
يقدم/تقدم المعلم)ة( تعليقات 
أو موجهات محددة تساعد 
في تحديد نجاحات األطفال

المعلم(ة) إما ال يزود لألطفال 
بالتعليقات/الموجهات حول 

نجاحاتهم أو أن الطفل يجيب على 
سؤال المعلم)ة( بشكل صحيح، 
يجيب المعلم)ة( بالقول، "هذا 

صحيح"، ويمضي قدماً.

يزود المعلم(ة) األطفال بالتعليقات/
الموجهات العامة أو السطحية حول 

نجاحاتهم.
على سبيل المثال: إذا كان األطفال يرسمون صوراً 
عن قصة ما، يقول المعلم(ة)، "أحب الطريقة التي 
رسمت بها الشخصية في الصورة"، دون تحديد ما 

فعله الطفل والذي جعله جيداً. أثناء إحدى ألعاب 
اللعب الخيالية في السوق، يقول المعلم(ة)، "لقد 

قمت بعمل جيد ببيع الطعام للزبون من مزرعتك"، 
لكنه ال يوضح سبب كون هذه الوظيفة جيدة وكيف 

تم ذلك بشكل جيد.

يزود المعلم(ة) األطفال بالتعليقات/الموجهات 
المحددة التي تحتوي على معلومات جوهرية 

تساعد في تحديد نجاحات األطفال.
على سبيل المثال: إذا كان األطفال يرسمون صوراً 
لتلخيص قصة ما، يقول المعلم(ة)، "تقوم بعمل جيد 

لتظهر كيف تفكر في شعور الشخصية في القصة من 
خالل رسم وجه سعيد. تظهر هذه الصورة أنك تعتقد 

أن الشخصية كانت سعيدة". أثناء اللعب التخيلي، يقول 
المعلم(ة)، "لقد قمت بعمل جيد ببيع الطعام للزبون من 

مزرعتك. أعجبتني أنك أخبرت العميل عن تكلفة الطعام 
وأعطيته الباقي بعد أن دفع".

10  "الموجهات هي أجزاء من المعلومات، تكون على شكل تلميحات أو أسئلة إرشادية، يقدمها المعلم(ة) وتشجع األطفال على التفكير من خالل حاالت إساءة فهم أو نجاحات تم التعرف عليها.

ب.5
التعلم الموجه

يقدم المعلم(ة) التغذية الراجعة لتعميق فهم الطفل.
يقدم المعلم(ة) تعليقات أو موجهات محددة للمساعدة في تحديد سوء الفهم وفهم النجاحات وتوجيه عمليات التفكير 

لتعزيز التعلم. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل السلوكيات التالية: التغذية الراجعة
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تطوير 

مهارات التفكير الناقد.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تطوير 

مهارات التفكير الناقد.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تطوير مهارات التفكير الناقد.

  6.1
يطرح/تطرح المعلم)ة( 

أسئلة مفتوحة 
تتطلب التفكير المنطقي أو التفسير أو 
التعميم أو تحتوي على أكثر من إجابة 

واحدة صحيحة

ال يطرح المعلم(ة) أسئلة مفتوحة 
أو يسأل سؤاالً واحداً مفتوحاً فقط. 
ال يسأل المعلم(ة) أسئلة متابعة. قد 
يطرح المعلم(ة) أسئلة ذات إجابات 

محددة مسبقاً.
على سبيل المثال: يسأل المعلم، "كيف 

حالكم؟" (سؤال مفتوح) في بداية الدرس، 
لكنه يطرح أسئلة ذات نهاية مغلقة مثل 

"من هي الشخصية الرئيسية في هذه 
القصة؟" أو "كم عمر أخيك الصغير؟" 
أو "أيهما أكبر، 4 أم 6؟" لما تبقى من 

المالحظة.

يطرح المعلم(ة) على الطالب على األقل 
سؤالين مختلفين مفتوحي النهايات، ولكنه 

ال يعتمد على إجابات األطفال، أو يسأل 
المعلم)ة( سؤالين مفتوحين، ويبني أحدهما 

على إجابات الطفل من خالل االنخراط 
في عمليات التبادل ذهاباً وإياباً وسؤال 

األطفال لتبرير تفكيرهم أو شرح أفكارهم 
أو توضيحها.

على سبيل المثال: يسأل المعلم(ة) سؤالين مفتوحين 
قد ال يكونان متصلين مثل، "ماذا تعتقدون أنه 
سيحدث إذا وضعت الكتلة الكبيرة فوق الكتلة 

الصغيرة؟" و"لماذا تعتقدون أن شاحنات اإلطفاء بها 
ساللم؟" بدالً من ذلك، يسأل المعلم(ة)، "كيف كانت 
عطلة نهاية األسبوع؟" وعندما يجيب الطفل، "لعبت 
كرة القدم"، يتابع المعلم قائالً "ما أكثر شيء يعجبكم 

في كرة القدم؟ 

يطرح المعلم(ة) على األطفال 3 أو أكثر من 
األسئلة المفتوحة ذات النهايات المختلفة ويقوم 

واحد منهم على األقل بالبناء على إجابات 
األطفال من خالل االنخراط في تبادالت ذهاباً 
وإياباً ويطلب من األطفال تبرير استداللهم أو 

شرح أو توضيح أفكارهم.
على سبيل المثال: يسأل المعلم(ة) "كيف تعتقد أن 

الشخصيات الرئيسية في القصة يجب أن تستعد 
للمنافسة؟" بعد أن يرد الطفل، يتبع المعلم(ة) ذلك بسؤاله، 

"ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟" ثم يسأل الطفل اآلخر، 
"ماذا تعتقد أنه سيحدث بعد ذلك؟" والحقاً في المالحظة، 
يسأل المعلم(ة) "ماذا ستفعل إذا هرب حيوانك األليف؟" 
قد يطرح المعلم(ة) أيضاً أسئلة مفتوحة أثناء المحادثات 

االجتماعية مع األطفال. على سبيل المثال، يسأل 
المعلم(ة) "كيف كانت عطلة نهاية األسبوع؟ ما هو الشيء 
المفضل لديك في مباراة كرة القدم؟ ماذا ستفعل في نهاية 

األسبوع المقبل إذا هطل المطر؟"

 6.2
يوفر/توفر المعلم)ة( مهام 

التفكير 
التي تتطلب من األطفال تحليل المحتوى 

بنشاط، بدالً من مجرد تلقي المعلومات أو 
بناء الطالقة (أي التعلم عن ظهر قلب)

ال يقدم المعلم(ة) مهام التفكير. 
تشمل الغرف الصفية التي ال تحتوي 

على مهام تفكير تلك التي يستمع 
فيها األطفال ببساطة إلى المعلم(ة) 

أو يؤدون مهاماً عن ظهر قلب.
للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام 

التفكير في الصفحة التالية.

يقدم المعلم(ة) مهام التفكير السطحي. 
مهام التفكير السطحي هي مهام مثل 

تحديد المفاهيم أو األجزاء األساسية من 
المعلومات. وهي تشمل أيضاً تطبيق 

التقنيات التي تم تعلمها على مهام مشابهة 
لتلك التي سبق للمعلم أن أظهرها.

للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام التفكير في 
الصفحة التالية.

يوفر المعلم(ة) مهام تفكير جوهرية. مهام 
التفكير الجوهري هي مهام مثل عمل التنبؤات 
وتحديد األنماط وشرح التفكير وإقامة الروابط 

وتفسير المعلومات. وتشمل أيضاً تطبيق 
المعلومات أو التقنيات التي تم تعلمها على المهام 

الجديدة التي لم يوضحها المعلم(ة). يعد اللعب 
مهمة تفكير جوهرية، حيث يتضمن العديد من 

العناصر المذكورة أعاله.
للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام التفكير في 

الصفحة التالية.

  6.3
يطرح األطفال أسئلة مفتوحة 

أو يؤدون مهام التفكير

ال يسأل األطفال أسئلة مفتوحة وال 
يؤدون مهام التفكير.

للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام 
التفكير في الصفحة التالية.

ال يسأل األطفال أسئلة مفتوحة. ومع ذلك، 
فإنهم يؤدون مهام التفكير السطحي.

للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام التفكير في 
الصفحة التالية.

يسأل األطفال أسئلة مفتوحة مثل "ما هو لونك 
المفضل؟"، "أي حيوان أسرع؟" أو "ماذا 

سيحدث إذا مزجنا اللونين معاً؟"
بدالً من ذلك، يؤدون مهام تفكير جوهرية 

مناسبة ألعمارهم.
للحصول على أمثلة، انظر جدول مهام التفكير في الصفحة التالية.

ب.6
التعلم الموجه

يبني المعلم(ة) مهارات التفكير الناقد لألطفال.
يبني المعلم(ة) مهارات التفكير الناقد لدى األطفال من خالل تشجيعهم على تحليل المحتوى بفاعلية. يمكن مالحظة 

ذلك في العرفة الصفية من خالل السلوكيات التالية: التفكير الناقد

12345الدرجة

مدى جودة 
مرتفعمتوسطمنخفضالسلوك

23



جدول مهام التفكير
تهدف هذه األمثلة إلى مساعدة المراقبين على فك رموز ما يشكل مهمة تفكير والتمييز بين مستويات الجودة. من المهم مالحظة أن هذه األمثلة ليست 

شاملة. باإلضافة إلى ذلك، يجب موازنة السياق ومستويات تعلم األطفال بشكل كبير عند منح الدرجات للسلوك 6.2 و6.3. 

مرتفعمتوسطمنخفض
خالل نشاط حرفي، من المتوقع أن يقوم األطفال ببناء 1. الفن/الحرف

منزل ويتم إعطاؤهم قطعاً ألشكال وصورة للمنزل 
المكتمل. يرشد المعلم(ة) األطفال خالل عملية بناء 

المنزل خطوة بخطوة، ويطلب من األطفال اتباع 
الترتيب والطريقة التي يوضحها المعلم(ة). على سبيل 

المثال، يقول المعلم(ة)، "المستطيل سيكون الباب، 
نضعه بعد السقف المثلث".

خالل نشاط حرفي، من المتوقع أن يقوم األطفال ببناء منزل 
ويتم إعطاؤهم قطع من األشكال وصورة للمنزل المكتمل 

ليتبعوها. قد يعطي المعلم(ة) تعليمات أساسية/ينمذج النشاط، 
ولكن ُيطلب من األطفال التفكير بشكل مستقل حول كيفية 

وضع وتحديد األشكال التي ستشكل أجزاء من المنزل، أي 
السقف واألبواب والنوافذ وما إلى ذلك.

خالل نشاط حرفي، من المتوقع أن تقوم المجموعة ببناء 
منزل. يتم إعطاء األطفال قطعاً من األشكال من الورق 
المقوى. ثم يطلب المعلم(ة) من األطفال بناء منزل من 

األشكال المختلفة المتوفرة.

يقوم المعلم(ة) بتقديم الحرف "أ" على بطاقة تعليمية 2. تعلم الحروف  
ويطلب من األطفال تكرار الحرف "أ".

يطلب المعلم(ة) من األطفال تحديد الحروف األبجدية 
ومطابقتها مع صور الكائنات التي تبدأ بهذا الحرف.

يطلب المعلم(ة) من األطفال الوقوف إذا كان اسمهم يبدأ 
بالحرف "أ". يستمع األطفال إلى المعلم(ة) ينادي بأحرف/
أصوات مختلفة ويقفون عندما يسمعون الحرف/الصوت 

المرتبط بأسمائهم.

أثناء قراءة قصة، يسأل المعلم(ة) األطفال أسئلة مغلقة و/أو يستمع األطفال إلى المعلم(ة) أثناء قراءته القصة.3. وقت القصة
يطلب منهم تحديد الجوانب الرئيسية للقصة، مثل بطل القصة 
(ما هو اسم الفتاة؟)، واإلعداد (أين تحب أن تلعب كرة القدم؟) 

وتسلسل األحداث (ماذا حدث بعد أن خسرت كرة القدم الخاصة 
بها؟). يجيب األطفال على أسئلة المعلم(ة) بتفاصيل محددة من 

القصة المصورة.

أثناء قراءة قصة، يقول المعلم: "اآلن أريدكم أن تتوقعوا ما قد 
يحدث بعد ذلك في القصة" أو "لماذا تعتقد أن الفتى بدأ يبكي 

في تمرين كرة القدم؟" يرد األطفال على األسئلة ذات النهايات 
المفتوحة من خالل التنبؤ، "أعتقد أن الفتى سيستمتع بلعب كرة 
القدم"، أو يشرحون أفكارهم، "كان الفتى يبكي ألنه فقد كرته".

عند إجراء تجربة علمية، يمأل المعلم(ة) الجرة بالماء 4. تجارب العلوم
ويغطي الجزء العلوي بمواد من القماش. يقلب الجرة 

ويشرح أن الماء يمر عبر الغطاء ألن القماش به 
ثقوب. يراقب األطفال التجربة، ولكن ال تتاح لهم 

الفرصة للمس/إعادة عمل التجربة. ال يطرح المعلم(ة) 
األسئلة على األطفال.

عند إجراء تجربة علمية، يمأل المعلم(ة) الجرة بالماء ويغطي 
الجزء العلوي بمواد من القماش. يقلب الجرة لشرح ما يحدث 

للماء عند تغطيته بغطاء من القماش. يطلب المعلم(ة) من 
األطفال لمس القماش ويتبع ذلك بأسئلة بسيطة (مثل "هل 

هو رطب أم جاف؟"). ثم يشرح بعد ذلك أن الماء يمر عبر 
الغطاء ألن القماش به ثقوب صغيرة. يراقب األطفال المعلم(ة) 

أثناء إجراء التجربة، ويستكشفون من خالل لمس الجرة 
والقماش ويصفون نتائجهم ("الغطاء مبلل!") للمعلم(ة). ال تتاح 

لألطفال الفرصة لتوسيع مالحظاتهم أو التنبؤ.

عند إجراء تجربة علمية، يمأل المعلم(ة) الجرة بالماء ويغطي 
الجزء العلوي بمواد من القماش. يشارك األطفال األفكار 

ويناقشونها ويتوقعون ما سيحدث عندما يقلب المعلم(ة) الجرة. 
يقلب المعلم(ة) الجرة ويالحظ األطفال ويتحققون من تنبؤاتهم 

عن طريق لمس الجرة وغطاء القماش. ثم يعمل المعلم(ة) 
مع األطفال إلكمال نفس التجربة بأنواع مختلفة من األغطية 

(القماش والورق والمعدن). يقوم األطفال بعمل تنبؤات، 
ويكررون التجربة، ثم يالحظون ويقارنون نتائجهم. يطلب 
المعلم(ة) من األطفال شرح سبب اعتقادهم أن الماء مّر من 

خالل بعض المواد دون غيرها.

أثناء نشاط للحركة الدقيقة، يقوم المعلم(ة) بتشكيل 5. الحركات الدقيقة
الصلصال على شكل تمساح أمام الصف بينما يشاهد 

األطفال ذلك. قد يصف عملية تشكيل الصلصال، ولكنه 
ال يمنح األطفال الفرصة للمس/إنشاء الشكل بأنفسهم.

خالل نشاط للحركة الدقيقة، يصنع المعلم(ة) تمساحاً من 
الصلصال. يقوم األطفال بتقليد نموذج المعلم(ة) عن طريق 

صنع تمساح بالصلصال الخاص بهم.

خالل نشاط للحركة الدقيقة، يعمل األطفال بالصلصال ومن 
المتوقع أن يصنعوا شكل تمساح. عليهم أن يتخيلوا الشكل 

ويشكلوا الصلصال بهذا الشكل.

يعرض المعلم(ة) لألطفال 10 أعواد بأحجام مختلفة. 6. األشكال واألحجام
يقوم المعلم(ة) بترتيب العصي مع توضيح أن إحداها 

أكبر من األخرى. ال ُيمنح األطفال فرصة ترتيب 
العصي بأنفسهم.

يتم إعطاء األطفال 10 أعواد بأحجام مختلفة. يوضح 
المعلم(ة) كيفية ترتيبها بترتيب تصاعدي. ثم يقوم األطفال 

بترتيب العصي كما يفعل المعلم(ة).

يتم إعطاء األطفال 10 أعواد بأحجام مختلفة. يطلب المعلم(ة) 
منهم ترتيب العصي من األصغر إلى األكبر.

يشير المعلم(ة) إلى األشياء أو يستخدم البطاقات 7. األلوان
التعليمية إلظهار اللون "أحمر". يردد األطفال كلمة 

"أحمر" بعد المعلم(ة).

أثناء الحديث عن األلوان، يرفع المعلم(ة) البطاقات التعليمية 
ويطلب من األطفال تسمية األلوان التي تعلموها.

يطلب المعلم(ة) من األطفال تحديد اللون األحمر في البيئة/
الغرفة الصفية من حولهم.

يعرض المعلم(ة) لألطفال صورة 6 فتيات و3 فتيان. 8. األعداد والعّد
يقوم بعّد كل طفل في الصورة ويوضح أن هناك فتيات 
أكثر من الفتيان. يستمع األطفال إلى المعلم(ة) وال تتاح 

لهم فرصة العد.

يعرض المعلم(ة) لألطفال صورة 6 فتيات و3 فتيان. يقوم بعّد 
كل طفل في الصورة ويوضح أن هناك فتيات أكثر من الفتيان. 
ثم يعطي المعلم(ة) لكل طفل ورقة عمل بنفس صورة الفتيات 

والفتيان. يوجه األطفال إلى عّد كل طفل في ورقة العمل 
وتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الفتيات أو األوالد.

يطلب المعلم(ة) من األطفال عّد زمالئهم في الغرفة الصفية 
وتحديد ما إذا كان لديهم المزيد من الفتيات أو الفتيان في 

الغرفة الصفية.

يعرض المعلم(ة) البطاقات التعليمية للصف للعديد من 9. الفئات والفرز
األشياء بينما يصفها بأنها "صلبة" أو "ناعمة". (على 
سبيل المثال، هذه السيارة صلبة. هذا القميص ناعم.)

يمرر المعلم(ة) ورقة عمل تحتوي على أشياء مختلفة ويوجه 
األطفال إلى تلوين العناصر "الصلبة" باللون البرتقالي 

واألشياء "الناعمة" باللون األصفر.

يطلب المعلم(ة) من األطفال تحديد األشياء في البيئة/الغرفة 
الصفية ووصفها بأنها "صلبة" أو "ناعمة".

يرسم المعلم(ة) نمطاً على السبورة ويشرح كيفية 10. األنماط
تحديد النمط. ال يقوم األطفال بتكرار أو إنشاء أنماطهم 

الخاصة.

يقول المعلم(ة)، "دعونا نصنع نمطاً لكيفية تحركنا" ويوضح 
لألطفال كيفية "القفز، الخطوة، القفز، الخطوة". يشاهد 

األطفال وهم يؤدون نمط الحركة مع المعلم(ة).

يقول المعلم(ة)، "دعونا نصنع نمطاً لكيفية تحركنا." يقوم 
األطفال بتمديد النمط الذي يوضحه المعلم(ة) (القفز، الخطوة، 
القفز، الخطوة، القفز، الخطوة) أو ينشئون النمط الخاص بهم 

(القفز، الخطوة، الخطوة، القفز). قد يشرح األطفال أيضاَ 
نمطهم أو يعلمونه لزميل في الغرفة الصفية أو للصف.
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تطوير 

استقاللية األطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تطوير 

استقاللية األطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تطوير استقاللية األطفال.

 7.1
يوفر/توفر المعلم)ة( 

الخيارات لألطفال

ال يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصة 
الختيار نشاطهم أو موادهم أو 

مكان وكيفية اللعب أو المشاركة 
في أنشطة الغرفة الصفية. يقرر 

المعلم(ة) كيفية إكمال أنشطة التعلم، 
دون تقديم خيارات مختلفة لكيفية 

تعامل األطفال مع المهمة.
على سبيل المثال: عند تعلم األشكال، يجب 

على األطفال رسم نفس الشكل. بدالً من 
ذلك، يجب أن يجلس األطفال من أجل 

إكمال أنشطة الغرفة الصفية أو ليس لديهم 
خيارات لوقت اللعب. في هذه الغرفة 
الصفية، يقرر المعلم(ة) أي أغنية أو 

ترنيمة سيغنيها.

يوفر المعلم(ة) صراحة لألطفال الفرصة 
التخاذ خيار واحد على األقل، مع خيارين 

لالختيار من بينها.
على سبيل المثال: عند التعرف على األشكال، 

يعطي المعلم(ة) لألطفال خيار رسم أشكال مختلفة 
أو البحث عن األشكال في بيئة الغرفة الصفية. 
قد يسمح المعلم(ة) أيضاً لألطفال باالختيار بين 

خيارين غير تعليمين. على سبيل المثال، قد يسمح 
المعلم(ة) لألطفال بالوقوف أو الجلوس على كرسي 

إلكمال النشاط الفني. أثناء وقت اللعب، قد يسمح 
المعلم(ة) لألطفال باالختيار بين اللعب التخيلي 
(يتظاهر األطفال) أو اللعب الجسدي (يركض 

األطفال أو يقفزون أو يرقصون). بدالً من ذلك، 
 The يسأل المعلم(ة) األطفال، "أي أغنية نغني؟
 If You’re Happy أو Itsy Bitsy Spider

and You know it؟" 

يوفر المعلم(ة) صراحة لألطفال الفرصة التخاذ 
خيار واحد على األقل، مع ثالثة خيارات أو 

أكثر لالختيار من بينها.
على سبيل المثال: عند التعرف على األشكال، يسمح 

المعلم(ة) لألطفال باالختيار بين رسم أشكال مختلفة أو 
البحث عن األشكال في بيئة الغرفة الصفية أو البحث 

عن األشكال في كتاب مصور. قد يسمح المعلم(ة) أيضاً 
لألطفال باالختيار من بين ثالثة خيارات غير تعليمية. 

على سبيل المثال، قد يسمح المعلم(ة) لألطفال بتحديد ما 
إذا كانوا سيقفون أو يجلسون على كرسي أو يجلسون 

على األرض إلكمال النشاط الفني. أثناء وقت اللعب، قد 
يوفر المعلم(ة) لألطفال خياراً بين اللعب التخيلي (يتظاهر 
األطفال) أو اللعب الجسدي (يركض األطفال أو يقفزون 

أو يرقصون) أو اللعب الحسي (يلعب األطفال بالبذور 
أو الحجارة أو الرمل أو أوراق الشجر أو غيرها من 

المواد).

بدالً من ذلك، يمكن للمعلم)ة( أيضاً تزويد 
األطفال بخيارات مفتوحة.

على سبيل المثال: يسأل المعلم(ة) "أي أغنية سنغنيها بعد 
ذلك؟" ويتبادل األطفال العديد من األفكار حول األغنية 

التي يجب أن يغنيها.

 7.2
يوفر/توفر المعلم)ة( لألطفال 

فرصاً لتولي أدوار في 
الغرفة الصفية 

الغرفة الصفية في الغالب موجه من 
قبل المعلم(ة) ومنظمة للغاية.

على سبيل المثال: تقتصر مشاركة األطفال 
على أنشطة التذكر أو االستظهار. في هذه 

الغرفة الصفية، ال يحصل األطفال أبداً 
على فرصة للحضور إلى السبورة أو أن 

يكونوا مساعدين.

يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصاً للقيام بأدوار 
محدودة في الغرفة الصفية.

على سبيل المثال: أثناء نشاط الموسيقى أو الفن، 
يساعد األطفال من خالل توزيع المواد واإلمدادات 

أو جمعها. تشمل األدوار المحدودة أيضاً مهام 
التدبير المنزلي، مثل جلب المياه أو مسح السبورة 

أو تنظيف الغرفة الصفية. 

يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصاً ألداء أدوار 
ذات مغزى في الغرفة الصفية، حيث يكونون 

مسؤولين عن أجزاء من نشاط التعلم.
على سبيل المثال: يساعد األطفال في قيادة االجتماع 

الصباحي بقول أيام األسبوع والتحدث عن الطقس أمام 
الصف. أثناء نشاط الموسيقى أو الفن، يعطي المعلم(ة) 

للطفل الفرصة لقيادة الغرفة الصفية في أغنية أو عرض 
أو التحدث عن رسمه أمام الصف. أثناء تعلم األرقام، 

قد يكتب األطفال على السبورة أو يكونون مسؤولين عن 
إظهار بطاقات األرقام للمجموعة الصغيرة أو الصف 

بأكمله. تتضمن األدوار ذات المغزى أيضاً عندما يطلب 
المعلم(ة) من الطفل أن يوضح لزميله كيفية القيام بشيء 

ما. على سبيل المثال، قد يسأل المعلم(ة)، "هل يمكنك أن 
تري صديقك كيف ترتدي حذائك؟" أو "هل يمكنك أن 

تري صديقك كيفية إمساك الكتاب؟"

  7.3
يتطوع األطفال للمشاركة في 

الغرفة الصفية

ال يتطوع األطفال للمشاركة في 
الغرفة الصفية من خالل التعبير 
عن أفكارهم و/أو تولي األدوار.

يتطوع أقل من نصف األطفال للمشاركة 
في الغرفة الصفية من خالل التعبير عن 

أفكارهم و/أو تولي أدوار.
على سبيل المثال: عندما يسأل المعلم(ة) سؤاالً، 

يرفع ربع األطفال أيديهم والحقا عندما يطلب 
المعلم(ة) المساعدة في تنظيف الغرفة، يرفع حوالي 

نصف األطفال أيديهم. 

يتطوع أكثر من نصف األطفال للمشاركة من 
خالل التعبير عن أفكارهم و/أو تولي أدوار.

على سبيل المثال: عندما يسأل المعلم(ة) سؤاالً، يرفع 
العديد من األطفال أيديهم لمشاركة أفكارهم. وعندما 

يطلب المعلم(ة) المساعدة في توزيع المواد، يرفع العديد 
من األطفال أيديهم للمساعدة. قد يتطوع األطفال أيضاً 
دون أن يسألهم المعلم(ة) (على سبيل المثال، يعرض 

الطفل المشاركة عن حيوانه األليف بعد أن يقرأ المعلم(ة) 
كتاباً عن الحيوانات).

ج.7
المهارات االجتماعية العاطفية 

يسمح المعلم(ة) لألطفال باالختيار ويشجع األطفال على المشاركة في الغرفة الصفية.
يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصاً التخاذ الخيارات والقيام بأدوار هادفة في الغرفة الصفية. يستفيد األطفال من هذه 

الفرص من خالل التطوع ألداء األدوار والتعبير عن أفكارهم وآرائهم. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من 
خالل السلوكيات التالية:

االستقالل الذاتي
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تنمية 
المهارات التعاونية لألطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تنمية 

المهارات التعاونية لألطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تنمية المهارات التعاونية 

لألطفال.

  8.1
يعترف/تعترف المعلم)ة( 

بجهود األطفال 
بدالً من التركيز فقط على النتائج أو الذكاء 

أو القدرات الطبيعية

ال يعترف المعلم(ة) بجهود األطفال. 
يمدح المعلم)ة( األطفال فقط لكونهم 

"أذكياء" أو "فطنين"، أو يركز 
فقط على النتيجة. ال يركز المعلم(ة) 

على جهود األطفال أو عمليتهم 
إلتقان مهارات جديدة.

على سبيل المثال: يقول المعلم(ة) "جيد 
جداً! أنت أذكى طفل في الغرفة الصفية 

"أو" أحسنت! أنت ذكي جداً! "

في هذه الغرفة الصفية، يعترف المعلم(ة) 
أحياناً بجهود األطفال، ولكن معظم الثناء 

يركز على النتائج أو ذكاء الطفل.
على سبيل المثال: عندما يقوم الطفل بعمل جيد، 

يقول المعلم(ة)، "أعلم أنك بذلت الكثير من العمل 
الشاق في هذا النشاط!" ولكن في معظم األوقات، 

يمتدح المعلم(ة) األطفال بقوله "أذكياء" أو 
"فطنون".

في هذه الغرفة الصفية، يعترف المعلم(ة) كثيراً 
بجهود األطفال الذين يعملون إلتقان مهارات أو 

مفاهيم جديدة ويحدد هذه الجهود بوضوح.
على سبيل المثال: عندما يحدد الطفل الرقم "10" بشكل 

صحيح على السبورة، يقول المعلم(ة)، "لقد أحببت 
الطريقة التي فكرت بها بعناية شديدة، ونظرت إلى جميع 
األرقام قبل اختيار الرقم 10!" بدالً من ذلك، عندما يقوم 
الطفل بإدخال الخرز في الخيط، يركز المعلم(ة) انتباهه 

ومدحه على جهود/عملية الطفل بالقول، "إنك تقوم بعمل 
جيد بحمل الخرز بالقرب من الخيط وتوخي الحذر."

  8.2
يستجيب/تستجيب المعلم)ة( 

بشكل إيجابي لصعوبات 
األطفال11

يستجيب المعلم(ة) بشكل سلبي 
لتحديات األطفال.

على سبيل المثال: يقوم المعلم(ة) بتوبيخ 
األطفال صراحة الرتكابهم خطأ أو عدم 

صبره بشكل واضح مع طفل ما حتى يأخذ 
وقته لفهم فكرة أو إكمال نشاط. 

المعلم(ة) لديه موقف محايد تجاه تحديات 
األطفال. على الرغم من أن المعلم(ة) ال 

يعاقب الطفل على ارتكاب خطأ أو قضاء 
بعض الوقت في فهم مفهوم جديد، إال أن 

المعلم(ة) ال يوضح أن الفشل واإلحباط هما 
جزءان طبيعيان من عملية التعلم أيضاً.

على سبيل المثال: عندما يبدو الطفل محبطاً ألنه 
يجد صعوبة في تكديس المكعبات فوق بعضها 

وتحقيق التوازن بينها، يستجيب المعلم(ة) بمساعدته 
بطريقة محايدة.

يستجيب المعلم(ة) بشكل إيجابي لتحديات 
األطفال ويساعدهم على فهم أن الفشل واإلحباط 

جزءان طبيعيان من عملية التعلم.
على سبيل المثال: عندما يعاني الطفل من تكديس 

المكعبات فوق بعضها وتحقيق التوازن بينها، يقول 
المعلم(ة)، "تذكر أنه من الجيد أن نشعر باإلحباط عندما 
نتدرب أو نتعلم شيئاً جديداً. دعونا نفكر في كيفية القيام 
بذلك". يشجع المعلم(ة) األطفال أيضاً على التفكير في 

استراتيجيات مختلفة لمساعدته (على سبيل المثال، 
استخدم الجدار لمساعدتك في تكديس المكعبات، ووضع 
المكعب فوق اآلخر برفق، واطلب من زميل في الصف 

مساعدتك).

 8.3
يشجع/تشجع المعلم)ة( 

التخطيط في الغرفة الصفية

ال يشجع المعلم(ة) التخطيط في 
الغرفة الصفية.

يخطط المعلم(ة) مع األطفال و/أو من 
أجلهم.

على سبيل المثال: أثناء وقت اللعب، يمكن للمعلم(ة) 
أن يمشي بالطفل خالل خطة لمنطقة المكعبات 

(على سبيل المثال، "أوالً، ضع المكعب الكبير على 
األرض. بعد ذلك، أضف مربعات النوافذ واألبواب. 

وأخيراً، أضف المثلث للسطح.")

عند تقديم نشاط تعليمي، قد يستغرق المعلم(ة) 
وقتاً لشرح تسلسل النشاط للصف. على سبيل 
المثال، يقول المعلم(ة)، "اليوم سنتعلم كلمات 

جديدة. سنقسمها إلى مقاطع. سنعد المقاطع ثم نقول 
الكلمة".

قد يقوم المعلم(ة) أيضاً بتذكير األطفال باألنشطة أو 
الروتين القادم. على سبيل المثال، يقول المعلم(ة)، 
"سنقرأ قصة ونغني أغنيتنا ثم نذهب إلى الحمام."

بدالً من ذلك، قد يشير المعلم(ة) إلى كيفية 
دعم أنشطة الغرفة الصفية الدراسي للخطط 
قصيرة أو طويلة األجل. على سبيل المثال، 
أثناء فترة االستراحة، يقول المعلم(ة)، "إذا 
كنت تريد أن تكبر بقوة، يجب أن تمارس 

الرياضة وأنت صغير."

يشجع المعلم(ة) صراحة األطفال على االنخراط 
في التخطيط.

على سبيل المثال: خالل الحلقة الصباحية، يسأل المعلم(ة) 
األطفال، "ماذا ستفعلون إذا هطل المطر اليوم؟" أثناء 
اللعب البدني، يسأل المعلم(ة) األطفال، "ما اللعبة التي 
ستلعبها أوالً؟ ثانياً؟" بدالً من ذلك، قد يشجع المعلم(ة) 

األطفال على التحدث أو رسم صورة حول ما سيبنونه في 
مركز المكعبات أو ما يريدون أن يكونوا عندما يكبرون.

 11 قد تشمل هذه التحديات ارتكاب األخطاء، أو الحصول على درجات منخفضة في االختبار، أو الشعور باإلحباط عند محاولة فهم أحد المفاهيم.

ج.8
يشجع المعلم(ة) جهود األطفال، لديه موقف إيجابي تجاه التحديات، ويشجع تحديد األهداف.المهارات االجتماعية العاطفية 

يشجع المعلم(ة) جهود األطفال في سعيهم لتحقيق هدف إتقان مهارات أو مفاهيم جديدة، بدالً من التركيز فقط على 
النتائج أو الذكاء أو القدرات الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، يظهر المعلم(ة) موقفاً إيجابياً تجاه التحديات، ويؤطر 
الفشل واإلحباط كأجزاء مفيدة في عملية التعلم. يشجع المعلم(ة) أيضاً األطفال على تحديد أهداف قصيرة و/أو 

طويلة المدى. يمكن مالحظة ذلك في الغرفة الصفية من خالل السلوكيات التالية:
المثابرة
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في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) غير فعال في تنمية 
المهارات التعاونية لألطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون 
المعلم(ة) فعاالً إلى حد ما في تنمية 

المهارات التعاونية لألطفال.

في هذه الغرفة الصفية، يكون المعلم(ة) 
فعاالً في تنمية المهارات التعاونية 

لألطفال.

 9.1
يشجع/تشجع المعلم)ة( 
تعاون األطفال من خالل 

تفاعل األقران 

ال يشجع المعلم(ة) تعاون األطفال.
على سبيل المثال: ال يوفر المعلم(ة) أي 

فرص لألطفال لمشاركة األلعاب أو العمل 
لتحقيق أهداف مشتركة في أزواج أو في 

مجموعات.

يشجع المعلم(ة) التعاون السطحي بين 
األطفال.

على سبيل المثال: يطلب المعلم(ة) من األطفال 
مشاركة مواد الفن أو أقالم الرصاص أو الكتاب. 

غير أن األطفال يعملون بشكل مستقل وال يتعاونون 
مع بعضهم البعض. أثناء اللعب التخيلي، قد يشجع 

المعلم(ة) األطفال على مشاركة المواد، ولكنه ال 
يشجع األطفال على بناء روتين أو سيناريوهات 

اللعب معاً. في درس الموسيقى، يشمل ذلك عندما 
يطلب المعلم(ة) من األطفال الغناء معاً كصف كامل 

أو في مجموعات.

يشجع المعلم(ة) التعاون األساسي لألطفال من 
خالل تشجيع األطفال على العمل معاً لتبادل 

األفكار والعمل نحو هدف مشترك بما في ذلك 
إنتاج منتج أو حل مشكلة.

على سبيل المثال: أثناء اللعب التخيلي، يقوم المعلم(ة) 
بتشجيع األطفال على بناء إجراءات أو سيناريوهات 

اللعب معاً. يقول المعلم: "صديقك يطبخ الجزر. لماذا ال 
تخبره بما تريد طهيه؟ " قد يشجع المعلم(ة) أيضاً األطفال 

على اتخاذ القرارات معاً. على سبيل المثال، أثناء 
االستراحة، يشجع المعلم(ة) األطفال بقوله، "دعنا نذهب 

ونسأل أصدقائك عن األلعاب التي سنلعبها أوالً". بدالً 
من ذلك، قد يشجع المعلم(ة) األطفال الذين يعملون في 

مجموعات صغيرة إلكمال مهمة تتطلب التعاون مثل فرز 
العصي من األصغر إلى األكبر من خالل طرح السؤال، 

"كيف يمكنكم العمل معاً لتنظيم العصي؟" 

  9.2
يعزز/تعزز المعلم)ة( 

مهارات األطفال الشخصية 
أو الداخلية

مثل تقبل وجهات النظر، والتعاطف، 
وتنظيم المشاعر، وحل المشكالت 

االجتماعية11

ال يعزز/تعزز المعلم(ة) مهارات 
األطفال الشخصية أو الداخلية. 

يعزز/تعزز المعلم(ة) مهارات األطفال 
الشخصية أو الداخلية بطريقة مختصرة أو 

سطحية.
على سبيل المثال: يخبر المعلم(ة) األطفال أن 

"يساعدوا بعضهم البعض" أثناء العمل الجماعي 
الصغير، ويطلب من الطفل "قل إنك آسف" لزميل 

في الصف، أو يشجع األطفال على التناوب على أن 
يكونوا األم أثناء اللعب التخيلي. غير أن المعلم(ة) 

ال يشرح سبب أهمية هذه السلوكيات. 

يعزز/تعزز المعلم(ة) مهارات األطفال الشخصية 
أو الداخلية من خالل تشجيع تقبل وجهات النظر 
أو التعاطف أو تنظيم المشاعر أو حل المشكالت 

االجتماعية.
على سبيل المثال: أثناء قراءة قصة عن شخصية كفيفة، 

يتوقف المعلم(ة) مؤقتاً ليطلب من األطفال تخيل ما 
سيكون عليه الحال إذا لم يتمكنوا من الرؤية. قد يعترف 
يقّر المعلم(ة) كذلك بمشاعر األطفال. على سبيل المثال، 
يقول المعلم(ة)، "يمكنني أن أرى أنك تبكي ألن زميلك 
في الصف اصطدم بك أثناء درس السباق. دعونا نأخذ 
أنفاساً عميقة ثم نتحدث إلى زميلنا/زميلتنا في الصف 

حول هذا الموضوع ". في وقت الحق، يشجع المعلم(ة) 
الطفل على مشاركة مشاعره مع زميله في الصف.

انظر(ي) األسئلة الشائعة 9.2 لمزيد من األمثلة.

 9.3
يتعاون األطفال مع بعضهم 

البعض من خالل تفاعل 
األقران 

ال يتعاون األطفال أو عندما 
يتفاعل األطفال مع بعضهم البعض 

يظهرون سلوكيات سلبية.
على سبيل المثال: أثناء التظاهر بطهي 

الطعام أو االنخراط في لعبة خيالية، يستبعد 
األطفال عمداً واحداً أو أكثر من أقرانهم.

انظر(ي) األسئلة الشائعة والحاشية السفلية 
للعناصر 2.3/2.1 فيما يتعلق بالسلوكيات 

السلبية/سوء السلوك في الغرفة الصفية.

يتعاون األطفال بشكل سطحي.
على سبيل المثال: يشارك األطفال مواد الفن في 

مجموعة صغيرة، لكنهم يكملون رسوماتهم بشكل 
مستقل وال يتعاونون مع بعضهم البعض. أثناء 

اللعب التخيلي، يتعاون األطفال في نفس المكان، 
ولكن قد يكون هناك أيضاً حاالت قليلة يظهر فيها 
األطفال سلوكيات سلبية (مثل المضايقة والدفع)؛ 

ومع ذلك، فإن هذه السلوكيات منعزلة و/أو بسيطة 
و/أو مرحة (أي ال يوجد طفل منزعج) وليست سمة 

أساسية في الغرفة الصفية.

يتعاون األطفال مع بعضهم البعض من خالل 
العمل معاً لتبادل األفكار والعمل نحو هدف 

مشترك بما في ذلك إنتاج منتج أو حل مسألة.
على سبيل المثال: قد يشارك األطفال في اللعب التخيلي 

معاً. قد يعمل األطفال أيضاً معاً التخاذ قرارات مثل 
أي لعبة سيلعبونها. بدالً من ذلك، يعمل األطفال في 

مجموعات صغيرة إلكمال مهمة تتطلب التعاون مثل 
فرز العصي من األصغر إلى األكبر. ال ظهور للسلوك 

السلبي. 

11     تقبل وجهة النظر: القدرة على النظر في الموقف من وجهة نظر مختلفة.

التعاطف: القدرة على اإلقرار بمشاعر اآلخرين ومشاركتها.
تنظيم المشاعر: القدرة على إدارة تجربة عاطفية واالستجابة لها بفعالية.

حل المشكالت االجتماعية: العملية التي يمر بها الفرد لحل مشكلة شخصية.
قد يشمل ذلك تطبيق جوانب من تقبل وجهة النظر أو التعاطف أو تنظيم المشاعر في موقف اجتماعي.

ج.9
يعزز المعلم(ة) بيئة الغرفة الصفية التعاونية.المهارات االجتماعية العاطفية 

يشجع المعلم(ة) تعاون األطفال مع بعضهم البعض ويعزز مهارات التعامل مع اآلخرين. يستجيب األطفال لجهود 
المعلم(ة) من خالل التعاون مع بعضهم البعض في الصف، مما يخلق بيئة خالية من العداء الجسدي أو العاطفي. 

يمكن مالحظة ذلك في الصف من خالل السلوكيات التالية:
المهارات االجتماعية 

والتعاونية

12345الدرجة

مدى جودة 
مرتفعمتوسطمنخفضالسلوك
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أسئلة شائعة
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البروتوكول
)0( كيف يمكنني ترميز عملية المالحظة إذا كان هناك أكثر من معلم)ة( واحد في الغرفة الصفية؟

إذا كان هناك أكثر من معلم(ة) واحد في الغرفة الصفية، فاستخدم اإلرشادات التالية. أثناء التدريس للصف بأكمله، راقب(ي) الصف كامالً. على سبيل 
المثال، إذا استجاب/استجابت المعلم(ة) المساعد(ة) الحتياجات الطفل (مثل ربط الحذاء) أثناء قراءة المعلم(ة) الرئيسي(ة) للقصة، فسيتم تسجيل استجابة 

المعلم(ة) المساعد(ة) تحت درجة 1.3. وإذا تم تقسيم األطفال إلى مجموعات صغيرة (على سبيل المثال على الطاوالت)، يجب على المراقب(ة) 
التركيز على المعلم(ة) الرئيسي(ة) فقط وتجاهل األنشطة و/أو عمليات التشويش والتشتيت التي تحدث في مجموعات أخرى. إذا أعطى المعلم(ة) 

الرئيسي(ة) لألطفال الذين يعمل معهم نشاطاً ما، فسيتم اعتباره نشاطاً تعليمياً، حتى لو لم يكن لدى األطفال الذين يعملون مع المعلمين على الطاوالت 
األخرى نشاط تعليمي. على العكس من ذلك، إذا لم يقدم المعلم(ة) الرئيسي(ة) نشاطاً تعليمياً لمجموعته الصغيرة، ولكن قام معلمون آخرون بذلك، فال 

يعتبر هذا نشاطاً تعليمياً ألن المعلم(ة) الرئيسي(ة) لم يقدم النشاط. وبالمثل، إذا كان المعلم(ة) الرئيسي(ة) يعيد توجيه السلوك السيئ في مجموعته بشكل 
فعال، ولكن المعلم(ة) الذي يقود المجموعات األخرى في الغرفة الصفية ال يقوم كذلك، فقد تظل درجة السلوك 2.3 مرتفعة، وذلك باالعتماد على الدليل 

اآلخر في مجموعة المعلم(ة) الرئيسي(ة).

الوقت المخصص للمهمة
)0.1 أ( عندما يكون الصف في حالة انتقالية، كيف أعرف متى انتهى عملية االنتقال؟

تحدث االنتقاالت في معظم الصفوف. فكما هو موضح في الدليل، ضع(ي) في اعتبارك ما يفعله معظم األطفال وما إذا كان المعلم(ة) يوفر فرصاً 
للتعلم. ينتهي االنتقال رسمياً عندما يتم تزويد معظم األطفال بنشاط التعلم التالي. على سبيل المثال، إذا قال المعلم(ة)، "خذوا دفاتركم وابدأوا في التدرب 

على الحرف (P)"، لكن األطفال لم يأخذوا دفاترهم في وقت اللقطة، ال يزال هذا يعتبر نشاطاً تعليمياً حيث قدم المعلم(ة) نشاط التعلم لمعظم األطفال. 
ومع ذلك، قد يكون األطفال غير منخرطين في المهمة.

)0.1 ب( كيف يمكنني ترميز اللقطة في حالة حدوث نشاط تعليمي بالتزامن مع األنشطة اإلدارية؟
على الرغم من قيام المعلم(ة) بمهام إدارية (والتي تعتبر أنشطة غير تعليمية)، إال أنه يعد نشاطاً تعليمياً إذا تم تزويد معظم األطفال بنشاط تعليمي. على 

سبيل المثال، أثناء تسجيل الحضور، قد يقول المعلم(ة) الحروف بترتيب أبجدي ويطلب من األطفال رفع أيديهم عند المناداة على الحرف األول من 
اسمهم. بدالً من ذلك، يسجل المعلم(ة) الحضور أثناء قيام األطفال بالرسم.

)0.1 ج( هل يمكنك توضيح ما يعنيه أن يكون نشاط التعلم "مدمجاً بشكل صريح" في األنشطة الروتينية؟
األنشطة الروتينية مثل وجبات الطعام وأوقات القيلولة هي أنشطة غير تعليمية (ما لم يتم تضمين نشاط تعليمي بشكل صريح). قد يتضمن نشاط تعليمي 
مدمج بشكل واضح قيام المعلم(ة) بتوجيه األطفال لفرز شرائحهم البرتقال المقطعة في شكل دوائر من األصغر إلى األكبر. بدالً من ذلك، عندما ينتقل 

األطفال إلى وقت القيلولة، قد يقود المعلم(ة) الصف في ترديد أغنية أو قصيدة عن وقت القيلولة. قد يقرأ المعلم(ة) أيضاً كتاباً بصوت عاٍل لألطفال أثناء 
استراحتهم.

)0.2( هل يعتبر األطفال غير منخرطين في المهمة إذا غادروا الغرفة أثناء اللقطة؟
يتم اعتبارهم غير منخرطين في المهمة. إذا غادر األطفال الغرفة قبل اللقطة، فال ينبغي للمراقبين/المالحظين اعتبارهم غير منخرطين المهمة.

جودة ممارسات التدريس
)1.1( هل يجب على المعلم)ة( استخدام أسماء األطفال لمعاملة الطفل باحترام؟

في بعض الثقافات، قد ال يكون استخدام األسماء عالمة شائعة على االحترام. إذا لم يستخدم المعلم(ة) األسماء، ولكنه أظهر عالمات أخرى للسلوك 
المحترم (على سبيل المثال، يستخدم المعلم(ة) مصطلحات المحبة لإلشارة إلى األطفال، أو يستخدم شكالً محترماً للكلمة، أو يتحدث إلى األطفال بنبرة 

صوت دافئة)، ال يزال باإلمكان منح هذا السلوك درجة مرتفعة.

)1.2 أ( هل يعتبر التواصل غير اللفظي لغة إيجابية؟
على الرغم من أن مديح األطفال قد يأتي بأشكال عديدة، فإن السلوك 1.2 يسعى للحصول على دليل على "اللغة اإليجابية". على هذا النحو، ال يؤثر 
التواصل غير اللفظي، مثل التصفيق أو االبتسام، على النتيجة اإلجمالية. ومع ذلك، إذا أدلى المعلم(ة) بعبارة مثل "دعونا نصفق له/لها"، يتم احتساب 

هذا على أنه لغة إيجابية، ليس بسبب التصفيق، ولكن ألن المعلم(ة) يتواصل شفوياً بلغة إيجابية.
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)1.2 ب( ما الذي يعتبر لغة إيجابية "متسقة"؟ على وجه التحديد، أين يجب أن أرسم الخط الفاصل ألميز بين الدرجة 
المتوسطة والمرتفعة؟

ينبغي أن يؤخذ في االعتبار اتساق وجودة التعليقات. على سبيل المثال، إذا قال المعلم(ة) ببساطة، "أنتم مجموعة موهوبة من األطفال" و"رائع!" في 
مقطع مدته 15 دقيقة، فإن هذا يحصل على درجة أعلى من قول المعلم(ة) "جيد" 4 مرات. ومع ذلك، إذا قال المعلم(ة) "جيد جداً" 7 مرات، فسيشكل 

هذا معدالً مرتفعاً. يمكن استخدام العتبات األساسية التالية كدليل فضفاض لتحديد الدرجات: 0 حاالت من اللغة اإليجابية تمثل درجة منخفضة، 4-1 
حاالت هي درجة متوسطة، و5 حاالت على األقل هي درجة مرتفعة.

)1.3 أ( إذا كان الطفل بحاجة للذهاب إلى الحمام، فهل هذا يعتبر حاجة؟
نعم، على الرغم من أن األمثلة الواردة في الدليل تتعلق بتوفير المواد أو الدعم العاطفي، يرجى تذكر أن هذه مجرد أمثلة وليست شاملة. يتم هنا تسجيل 
أي احتياجات عاطفية أو مادية أو جسدية يمكن مالحظتها. إذا احتاج الطفل إلى الذهاب إلى الحمام، فقد يؤثر ذلك على كيفية انتباهه أثناء الدرس، ومن 

المهم أن يعالج المعلمون هذه المسألة. من المهم اإلشارة إلى أن ما لم يتم التقاطه هنا هو حاجة الطفل إلى فهم المحتوى األكاديمي حيث يتم التعرف على 
ذلك عندما يقوم المعلم(ة) بتعديل التدريس (السلوك 4.3).

)1.3 ب( أثناء النشاط مع شريك، يعيد المعلم)ة( ترتيب الشركاء ليدمج بينهم طفل بدون شريك. هل يعتبر هذا استجابة 
لحاجة الطفل؟

نعم، على الرغم من أن إعادة ترتيب األطفال في الغرفة الصفية ال ُينظر إليه تلقائياً على أنه استجابة الحتياجات الطفل، إذا لم يكن لدى الطفل شريك 
أو مجموعة للقيام بنشاط ما وقام المعلم(ة) بإعادة ترتيب األطفال ليدمج الطفل بينهم، فإن هذا يعتبر بمثابة معالجة لحاجة الطفل. ولكي يتم احتساب هذا، 
يجب أن تكون هناك حاجة محددة، مثل أال يكون مرئياً عدم وجود شريك للطفل، أو قد يسأل المعلم(ة)، "من ليس لديه شريك؟"، ويرد الطفل على ذلك 

بأنه بدون شريك.

)1.3 ج( هل يحتسب سؤال الطفل هم حاجة معينة تلقائياً كاستجابة الحتياجات الطفل؟
ال، فالمعلم(ة) الذي يسأل ببساطة عما إذا كان لدى الطفل حاجة ال يعتبر بالضرورة استجابة الحتياجات الطفل. على سبيل المثال، إذا سأل المعلم(ة) 

األطفال عما إذا كانوا جائعين في محاولة إلشراكهم، فإن هذا ال يعتبر استجابة تلقائية الحتياجات الطفل. ومع ذلك، يتم تسجيل درجة متوسطة لذلك إذا 
أشار الطفل إلى وجود حاجة متصورة بالفعل من خالل اإلشارة إلى كونه متعب أو جائع، أو إذا كان من الواضح أن الطفل متعب أو جائع. إذا عالج 

المعلم(ة) المشكلة بإعطاء ذلك الطفل شيئاً ليأكله، فهذا السلوك ُيسجل درجة مرتفعة.

)1.3 د( هل يمكننا احتساب االحتياجات التي لم يبادر بها الطفل؟
نعم. يمكن تلبية احتياجات األطفال دون أن يبادر الطفل بالتعبير صراحة عن حاجته. على سبيل المثال، قد يقترب المعلم(ة) الذي يقرأ كتاباً مصوراً أمام 
الغرفة الصفية من الطفل الذي يواجه مشكلة في رؤية الكتاب بشكل واضح. في هذه الحالة، يستجيب المعلم(ة) الحتياجات الطفل دون أن يضطر الطفل 

إلى التعبير صراحًة عن حاجته.

)2.1( كيف تختلف التوقعات السلوكية عن التوجيهات أو التعليمات الخاصة بنشاط ما؟
تركز التوقعات السلوكية على السلوك المتوقع أثناء النشاط، بينما تركز التعليمات الخاصة بالنشاط على الخطوات المطلوبة إلكمال النشاط. على سبيل 

المثال، قد يقدم المعلم(ة) تعليمات لنشاط ما بقوله، "لّونوا المثلثات باللون األزرق والمربعات باللون األحمر"، وهذا يخبر األطفال بما يحتاجون إلى 
القيام به لتنفيذ النشاط. من ناحية أخرى، قد يذكر المعلم(ة) التوقعات السلوكية بقوله "إذا كان لديك أي أسئلة، ارفع يدك بهدوء"، وهذا يضع توقعات 

سلوكية واضحة لألطفال لما هو متوقع منهم أثناء النشاط.

)2.3 أ( كيف يمكنني ترميز سوء السلوك الذي ال يراه المعلم)ة(؟
إذا لم ينزعج المعلم(ة) أو األطفال اآلخرون من سوء السلوك (مثل النوم)، ولم يكن ذلك يعيق سير النشاط، فقد تظل درجة السلوك 2.3 مرتفعة، وذلك 

باالعتماد على األدلة األخرى في الغرفة الصفية. على سبيل المثال، إذا أظهر األطفال سلوكيات سلبية، فقد تتأثر درجة السلوك 9.3.

)2.3 ب( هل يمكنك توضيح ما يعنيه أن يكون الطفل "يسيء التصرف"؟
يمكن وضع عاملين في االعتبار عند تحديد ما إذا كان الطفل يسيء التصرف: إذا كان الطفل يتسبب في تشتيت أو تشويش في الغرفة الصفية (يشتت 

انتباه األطفال الذين يحاولون االنتباه)، أو إذا كان المعلم(ة) منزعجاً من هذا التشتيت. إذا لم ينزعج المعلم(ة) أو األطفال اآلخرون من سوء السلوك 
(مثل النوم)، ولم يكن ذلك يعيق سير النشاط، فقد تظل درجة السلوك 2.3 مرتفعة، وذلك باالعتماد على األدلة األخرى في الغرفة الصفية.
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)3.1( يناقش األطفال قصة للصف. يقول المعلم)ة(، "سنتحدث اليوم عن ]عنوان القصة[." هل يعتبر هذا ذكر لهدف 
النشاط؟

ينبغي أن يوضح الهدف سبب قيام الصف بالنشاط، بدالً من تحديد النشاط الذي سيقوم به األطفال. على سبيل المثال، قد يتمثل النشاط في قراءة كتاب 
عن الغابة واإلجابة على أسئلة بناًء على النص، بينما قد يكون الهدف من النشاط هو التعرف على األجزاء المختلفة للشجرة. في هذه الحالة، على الرغم 
من أن المعلم(ة) يحدد النشاط للصف بوضوح، ينبغي أن يكون هناك هدف ما لشرح سبب قراءة األطفال للقصة (ليتعلموا عن األشجار). وال يعتبر هذا 

البيان وحده تعريفاً واضحاً لهدف النشاط.

)3.2 أ( ماذا نعني بـ "شكل العرض"؟
تشير أشكال العرض إلى الطريقة التي يعرض بها المعلمون المفاهيم ويشرحونها و/أو يقدمون أنشطة تعليمية لألطفال. يتضمن ذلك أي مثال يقدم 

فيه المعلم(ة) المفاهيم و/أو أنشطة التعلم، بما في ذلك أثناء اللعب الحر. تتضمن أمثلة أشكال العرض الستة التي يشيع استخدامها من قبل المعلمين في 
الغرفة الصفية لتعليم األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة استخدام:

اللغة المنطوقة (على سبيل المثال، يشرح المعلم(ة) لفظياً المفاهيم و/أو أنشطة التعلم أثناء استماع األطفال. ويشمل ذلك عندما يستمع األطفال إلى 
المعلم(ة) وهو يقرأ قصة، أو عندما يشّغل المعلم(ة) لغة منطوقة مسموعة عبر الراديو أو الفيديو أو تقنيات أخرى لألطفال.)

الموسيقى (على سبيل المثال، يغني المعلم(ة) و/أو ينشد و/أو يشارك في أشكال موسيقية أخرى. قد يغني /ينشد األطفال أو ال يغنون/ينشدون. ويشمل 
ذلك عندما يستمع األطفال إلى الموسيقى و/أو األصوات التي يسمعونها عبر الراديو أو الفيديو أو التقنيات األخرى.)

النصوص (على سبيل المثال، يكتب المعلم(ة) أحرفاً أو كلمات أو أرقاماً على السبورة. وهذا يشمل عندما ينظر األطفال إلى النص المطبوع على 
البطاقات التعليمية أو الملصقات أو أوراق العمل أو المعروض على الشاشة.)

المعينات البصرية (على سبيل المثال، يعرض المعلم(ة) لألطفال صوراً، وملصقات، وكتب مصورة، ورسومات أخرى لشرح المفاهيم و/أو أنشطة 
التعلم. ويشمل ذلك األشكال المرئية األخرى مثل لغة اإلشارة، والصور الموجودة في الفيديو (أو التقنيات األخرى) باإلضافة إلى العناصر الموجودة في 

الطبيعة و/أو بيئة الغرفة الصفية.)

األشياء الملموسة (على سبيل المثال، يوفر المعلم(ة) لألطفال الفرصة للتالعب بالعناصر المادية مثل أوراق العمل والكتب واأللعاب والمواد األخرى. 
ويتضمن ذلك منح األطفال فرصاً الستخدام طريقة برايل أو غيرها من اللغات القائمة على اللمس. وقد يخلق المعلم(ة) لألطفال كذلك فرصاً لتعلم 

المفاهيم أو االنخراط في أنشطة التعلم من خالل الشم أو الذوق.)

الحركة (على سبيل المثال، يوفر المعلم(ة) لألطفال فرصاً للرقص أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في أنشطة أخرى تساعد األطفال على فهم المفاهيم 
أو أنشطة التعلم من خالل حركة الجسم.)

)3.2 ب( يستخدم المعلم)ة( ثالثة أشكال أو أكثر من العرض؛ ومع ذلك، فإن الشرح الذي يقدمه غير صحيح. هل ال زال 
يتعين علّي منح درجة مرتفعة لهذا السلوك؟

نعم، إذا تضمن شرح المعلم(ة) للمفاهيم و/أو نشاط التعلم ثالثة أشكال أو أكثر من العرض، فال يزال هذا السلوك يستحق درجة مرتفعة. ال يقّيم هذا 
العنصر المحتوى بدقة، بل يقّيم كيفية تقديم المحتوى. وبالتالي، إذا كانت تفسيرات المعلم(ة) خاطئة، ولكنها مصحوبة بثالثة أشكال أو أكثر من العرض، 

فال يزال البند 3.2 حاصالً على درجة مرتفعة. ال يتطلب هذا العنصر من المراقبين تمييز المواد الصحيحة من المواد غير الصحيحة.

)3.2 ج( ما هي الدرجة التي أمنحها لهذا السلوك إذا كان المعلم)ة( يستخدم أشكاالً مختلفة من العرض أثناء المالحظة، 
لكنها ال ترتبط بنفس مفهوم أو نشاط التعلم؟

ليس بالضرورة ان تكون أشكال العرض التي يستخدمها المعلم(ة) أثناء المالحظة مرتبطة بنفس مفهوم أو نشاط التعلم. على سبيل المثال، إذا قرأ 
المعلم(ة) قصة (باللغة المحكية) وعرض صور الدرس في كتاب القصة، ولكنه قام الحقاً بتوجيه األطفال في أغنية حركة غير ذات صلة، فسيتم ترميز 

هذا السلوك بدرجة مرتفعة بسبب استخدام أشكال متعددة من العرض.

)3.3 أ( ما هي بالضبط الحياة اليومية لألطفال وكيف يتم اعتبارها "ذات معنى؟"
هل يتعين على المعلمين خلق روابط بالمحتوى من أجل الحصول على درجات مرتفعة؟

يحتاج المعلم(ة) إلى توضيح كيفية ارتباط المحتوى بحياة األطفال، بدالً من استنتاج المراقبين لما يعتقدون أنه مرتبط بحياة األطفال. إذا ذكر المعلم(ة) 
فقط األشياء التي قد يواجهها األطفال في حياتهم اليومية، مثل "دعونا نعّد الزهور"، فهذا ال يعتبر ارتباطاً ذا معنى. ومع ذلك، إذا أدلى المعلم(ة) ببيان 

صريح يرتبط بحياة األطفال، مثل "هذه زهرة مثل تلك الموجودة في الحديقة"، فسيكون ذلك بمثابة محاولة إلجراء عملية ربط. ليس من الضروري 
للمعلمين خلق روابط باألنشطة الحالية أو السابقة للحصول على درجة مرتفعة.
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)3.3 ب( ما الذي يعتبر إجراء روابط بمعرفة المحتوى األخرى؟ هل يعتبر التذكير بما تم تعلمه سابقاً بمثابة ربط؟
قد يكون ذلك - خاصًة إذا حاول المعلم(ة) صراحًة ربط النشاط بالمعرفة السابقة بالمحتوى. على سبيل المثال، إذا قال المعلم(ة)، "هل تذكرون كيف 

تعلمنا عن الحشرات باألمس؟ اليوم سنتعرف على اليرقات، وهي نوع من الحشرات"، يتم منح هذا درجة مرتفعة ألن المعلم(ة) يربط صراحًة المحتوى 
الجديد بالمحتوى السابق. إذا كان المعلم(ة) يذكر األطفال ببساطة بما تم تعلمه في السابق دون إجراء ربط صريح بالنشاط الحالي، فسيتم منح ذلك درجة 

منخفضة. على سبيل المثال، قد يقول المعلم(ة)، "باألمس تعلمنا عن الحشرات. اليوم سنتعلم المزيد عن اليرقات".

)3.4 أ( أواجه مشكلة في النمذجة. كيف أعرف النمذجة عندما أراها؟ ما الذي يجب أن أبحث عنه على وجه التحديد في 
النمذجة؟

ستعكس نمذجة إجراء أو مهارة ما ُيطلب من األطفال القيام به في هذا النشاط أو في المستقبل القريب. يمكن للمعلمين يكونوا نموذجاً من خالل تنفيذ 
اإلجراء (إظهار كيفية أداء مهمة) أو التفكير بصوت عاٍل. تشير النمذجة المعرفية، أو "التفكير بصوت عاٍل"، إلى الوقت الذي يناقش فيه المعلم(ة) 

صراحة عملية التفكير أو االستراتيجية لألطفال من خالل التفكير في التحدي بصوت عاٍل (على سبيل المثال، كيفية استخدام االستراتيجيات لمساعدتك 
على الجمع). عندما يقوم المعلم(ة) بسن إجراء ما، فإنه يعرض كل أو بعض الخطوات في عملية لنموذج كامل أو جزئي. قد يبدو عرض المنتج النهائي 

مختلفاً عبر التخصصات، غير أنه يعطي األطفال بشكل أساسي مثاالً يسعون جاهدين لتحقيقه.

)3.4 ب( هل يجب أن تحدث النمذجة دائماً قبل النشاط؟
على الرغم من أن الفكرة التقليدية للنمذجة هي عندما يسن المعلم(ة) مهمة أو يفكر فيها بصوت عاٍل ثم يكمل األطفال نفس النشاط. فليس بالضرورة 

أن تتم النمذجة دائماً قبل النشاط. يمكن أن تحدث النمذجة عندما يتخذ المعلم(ة) إجراًء ما، ويقدم المساعدة و/أو يفكر بصوت عاٍل بغض النظر عما إذا 
كان النشاط في بدايته أو في نهايته. لكي يحدث هذا، من المهم أن تكون المهمة التي تم وضعها أو تقديمها بصوت عاٍل هي نفس المهمة التي ُيتوقع من 

األطفال القيام بها أو التي أدوها. يمكن أن تحدث النمذجة في نهاية الدرس إذا كان المعلم(ة) يمشي مع األطفال خالل عملية التفكير حيث يقوم بحل مسألة. 
ومع ذلك، فإن مجرد الكشف عن إجابة نشاط تعليمي أو مسألة رياضية ال يعتبر نمذجة.

)3.4 ج( ما هو الفرق بين الشرح التعليمي والنمذجة؟
لتقديم نموذج لألطفال، يحتاج المعلم(ة) إلى أداء المهمة أو أجزاء من المهمة التي يطلب من األطفال القيام بها. وهذا يختلف عن إعطائهم التوجيهات 

أو شرح نشاط ما ألنه يتضمن شرح المعلم(ة). قد ُيظهر المعلم(ة) أيضاً عملية التفكير الخاصة به كجزء من النمذجة. إذا كانت المهمة هي تعلم معنى 
الكلمات الجديدة في النص وقام المعلم(ة) ببساطة بتزويد األطفال بتعريف لكلمة ما، فقد يساهم ذلك في شرح واضح (3.2)، لكنه ال يشكل بالضرورة 
نمذجة. من األمثلة على النمذجة هو إذا كان على المعلم(ة) أن يوضح كيف يستخدم أدلة السياق للتفكير بصوت عاٍل وإليجاد معنى الكلمة. على سبيل 

المثال، قد يقول المعلم(ة)، "عندما ال أعرف معنى كلمة (في هذه الحالة كلمة "نظيف ومرتب")، أعيد قراءة الجملة، وأفكر في السياق، هنا أقرأ........، 
لذلك أنا أعرف أن الكلمة تعني عندما تكون األشياء نظيفة أو موضوعة في مكانها الصحيح".

)3.4 د( ما زلت أواجه مشكلة في تحديد النمذجة. أي نصائح أخرى؟
لتحديد ما إذا كان المعلم(ة) قد قام بنمذجة، اسأل نفسك:

1. ما هو نشاط التعلم؟ ماذا يطلب من األطفال أن يفعلوا أو يتعلموا؟ هل أوضح المعلم(ة) لألطفال كيف تبدو هذه العملية أو المهارة؟

2. هل الشيء الذي ُيطلب من األطفال القيام به عملية أو مهارة تفكير؟

أ.    إذا ُطلب من األطفال القيام بمهارة تفكير، فيجب على المعلم(ة) أن يفكر بصوت عاٍل ليحرز درجة مرتفعة. إذا كانت المهمة إجرائية، يجب 
على المعلم(ة) أن يوضح لألطفال جميع خطوات العملية.

ب. ثم يكمل األطفال نشاطاً مشابهاً.

)3.4 هـ( إذا قام المعلم)ة( بنمذجة إجراء ما - الفرز، على سبيل المثال - ولكن بعد ذلك طلب من األطفال القيام بنشاط فرز 
مختلف، فهل يعتبر ذلك نمذجة؟

إذا قام األطفال ببعض اإلجراءات، فقد يكون ذلك نمذجة جزئية. غير أنه إذا كان ما يفعله األطفال ال عالقة له باإلجراء الذي يعرضه المعلم(ة)، فإنه ال 
يعد نمذجة. لذلك، في حين أن النشاط ال يحتاج إلى أن يكون متطابقاً، يجب تضمين بعض أو كل إجراءات النمذجة في النشاط ليتم احتسابها كدليل على 

النمذجة.

)3.4 و( هل يمكن لألطفال والمعلمين أن يشاركوا في بناء نموذج أم ينبغي أن يكون بقيادة المعلم)ة( بالكامل؟
على الرغم من أننا غالباً ما نفكر في المعلمين الذين يقدمون نموذجاً لفائدة األطفال، إال أنه تظهر بعض الحاالت التي ال يقوم المعلم(ة) فيها بقيادة بالكامل 
وقد يكون األطفال جزءاً من العملية. على سبيل المثال، يعمل الطفل والمعلم(ة) معاً لنمذجة كيفية رسم صورة لغرفتهم الصفية ويتشاركون بالمواد. يمكن 

 Heads, للمعلم(ة) أيضاً أن يقوم بعمل نموذج من خالل أداء حركات اليد و/أو الجسم أثناء سرد الكلمات ألغنية حركية (على سبيل المثال، أغنية
.(Shoulder, Knees and Toes
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)4.1 أ( هل يمكن أن يكون النشاط وسيلة للتحقق من الفهم؟
من المهم االلتزام بالدليل من خالل تذكر أنه يمكن للمعلم(ة) استخدام استراتيجيات متعددة للتحقق من الفهم. يمكن أن تكون األسئلة التي يطرحها 

المعلم(ة) مكتوبة أو شفهية، والتي ستكون أيضاً شاملة للنشاط. على سبيل المثال، قد يطلب المعلم(ة) من األطفال ترتيب العصي من األصغر إلى األكبر 
خالل نشاط في الرياضيات. بدالً من ذلك، قد يطلب المعلم(ة) من األطفال إعادة إنتاج نمط مرسوم على السبورة. في كلتا الحالتين، يقوم المعلم(ة) بشكل 

منهجي بالتحقق من فهم معظم األطفال. التحقق من الواجبات المنزلية (أو العمل الذي تم تكليف األطفال به قبل مقطع المالحظة) يعتبر تحققاً من الفهم 
إذا كان من الواضح أن محتوى العمل مرتبط بما يتعلمه األطفال حالياً. تذكر(ي) كذلك أنه إذا كان األطفال يتعلمون الفن أو الموسيقى وتم إعطاء جميع 

األطفال نشاطاً فنياً أو ُطلب منهم الغناء/أداء أغنية حركية، فسيتم منح هذا السلوك درجة مرتفعة.

)4.1 ب( كيف أعرف ما الذي يشكل تحققاً "فعاالً" من الفهم؟ على وجه التحديد، ما هو الفرق بين الدرجة المتوسطة 
والدرجة المرتفعة؟

تم تصميم هذا السلوك لمعرفة المدى الذي يبذل فيه المعلم(ة) جهداً للتحقق مما إذا كان األطفال يفهمون المحتوى. في اختبار فعال للفهم، يعطي المعلم(ة) 
األطفال منفردين الفرصة إلظهار ما يعرفونه. على سبيل المثال، هناك طريقة فعالة للغاية للتحقق من الفهم وهي جعل األطفال يأتون إلى السبورة ألداء 
مهمة. أعطي هذا السلوك هذا التصنيف ألن المعلم(ة) يكون قادراً على رؤية مدى فهم كل طفل على حدة وقدرته على إكمال المهمة. غير ان هذا النظام 

ال يتيح للمعلم(ة) الحصول على معلومات حول فهم معظم األطفال. ما يميز بين الدرجة المتوسطة والدرجة المرتفعة هو ما إذا كان المعلم(ة) يكتسب 
معلومات عن فهم معظم األطفال على مدار فترة المالحظة. على سبيل المثال، من الطرق الفعالة للغاية التي يمكن للمعلم(ة) أن يحدد مدى فهم معظم 
األطفال لها، من خالل مطالبتهم بإظهار اإلجابة الصحيحة باستخدام أصابعهم على السؤال "كم برتقالة اشترى األب في القصة؟" ال يتم التعرف على 

هذا السلوك إذا قام المعلم(ة) بعمل شيء بهذه المعلومات (يتم التعرف على هذا في السلوك 4.3).

 )4.2 أ( أثناء العمل المستقل/الجماعي، يتجول المعلم)ة( ولكن ال يقترب أو يتحدث إلى األطفال على اإلطالق.
هل يعتبر هذا السلوك مراقبة؟

نعم. يمكن للمعلم(ة) التحقق من فهم األطفال دون تقديم تعليقات. ففي بعض األحيان يكون من الصعب معرفة ما إذا كان المعلم(ة) ينظر إلى عمل 
األطفال أثناء تجواله في الغرفة الصفية. وبالتالي، إذا كان المعلم(ة) يتجول ببساطة في الغرفة الصفية أثناء العمل المستقل أو الجماعي، فسيتم منح هذا 

السلوك درجة متوسطة. ينبغي كذلك أخذ اإلشارات المرئية في االعتبار: على سبيل المثال، يشير المعلم(ة) إلى عمل األطفال، أو يميل، أو يقول شيئاً قد 
ال يتمكن المراقبون من سماعه. إذا لوحظ المعلم(ة) وهو يراقب معظم األطفال بهذه الطريقة، فيمكن أن يمنح هذا السلوك درجة مرتفعة. يشار إلى أن 

مراقبة عمل األطفال المستقل والجماعي يمكن أن تحدث فقط عندما يقوم األطفال بالعمل في الوقت الحالي. إذا كان المعلم(ة) يتجول للتحقق من واجبات 
األطفال المنزلية، فلن يتم احتساب ذلك على أنه سلوك 4.2، ولكن قد يتم احتسابه على أنه سلوك 4.1 إذا كان الواجب المنزلي مرتبطاً بمحتوى النشاط 

الحالي (انظر 4.1 أ من األسئلة الشائعة).

)4.2 ب( إذا كان الطفل يلعب بشكل مستقل، فهل يعد هذا عمالً مستقالً؟ كيف أمنح درجة وقت اللعب؟
أثناء وقت اللعب، قد يعمل األطفال في وقت واحد بشكل مستقل (على سبيل المثال، قيام طفل واحد ببناء المكعبات بمفرده) وفي مجموعات (يتظاهر 

3 أطفال بأنهم يحضرون طعام العشاء في منطقة اللعب الدرامي). إن وجود كل من العمل المستقل والجماعي ال يغير كيفية تسجيل درجة هذا السلوك. 
وإذا كان من المفترض أن تعمل المجموعات بشكل مستقل، بدون المعلم(ة)، فينبغي منح الدرجة لهذا السلوك بناًء على الدليل المتحصل عليه من مراقبة 

المعلم(ة). يجب أن يتجول المعلم(ة) في الغرفة الصفية ويتفاعل مع عمل/لعب األطفال ليتم منح هذا العنصر درجة مرتفعة.

)4.2 ج( هل يجب على المعلم)ة( أن يتجول جسدياً ليتم اعتبار العملية على أنها مراقبة؟
ال. يمكن أيضاً احتساب المراقبة المرئية الصريحة للطالب. على سبيل المثال، إذا كان األطفال يبنون المكعبات في دائرة حول المعلم(ة) وشوهد 

المعلم(ة) يراقب األطفال بصرياً (على سبيل المثال، يشير بشكل منهجي إلى مكعبات كل طفل على حدة)، يمكن أن يتم احتساب ذلك السلوك أيضاً على 
أنه مراقبة.

)4.3( تتعلق معظم أمثلة التعديل/التكيف بشرح المحتوى. هل هناك طرق أخرى يمكن للمعلم)ة( أن يعّدلها؟
على الرغم من أن المعلم(ة) قد يقوم بالتعديل والتكييف بشكل فعال من خالل زيادة شرح المحتوى، فإن تعديل عملية التدريس يعني إعطاء المزيد من 

الفرص للتعلم، لذلك يمكن للمعلم(ة) كذلك القيام بذلك بطرق أخرى. على سبيل المثال، قد يمنح المعلم(ة) مزيداً من الوقت إلنهاء مهمة ما، أو يزود 
األطفال الذين أنهوا المهمة مبكراً بمهام إضافية أو أكثر تقدماً، أو يقدم التغذية الراجعة. في بعض األحيان قد يحدث تداخل بين التغذية الراجعة وتعديل 

وتكييف عملية التدريس، حيث يمكن للمعلم(ة) التعليق على عمل األطفال وتعديل عملية التدريس. ومع ذلك، ال ينبغي اعتبار جميع التغذية الراجعة على 
أنها تعديل. قد يتكيف المعلم(ة) أيضاً من خالل التحضير قبل النشاط من أجل استيعاب االحتياجات المختلفة أو مستويات التعلم لألطفال. يتضمن ذلك 
قيام المعلم(ة) بإعداد مساحة خاصة في الغرفة الصفية بحيث يمكن للطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم المشاركة بسهولة أكبر. بدالً من ذلك، يمكن 
للمعلم(ة) كذلك التعديل والتكييف في وقت مبكر من خالل استيعاب مستويات التعلم المختلفة لألطفال مثل وجود محطات عمل أو أنشطة ذات تعقيدات 
مختلفة معدة بالفعل. مثال آخر على التعديل والتكييف هو تغيير لغة التدريس لتسهيل فهم مفهوم التعلم. على سبيل المثال، قد يتحول المعلم(ة) من لغة 

التدريس إلى لغة محلية من أجل شرح كلمة أو مفهوم لألطفال.
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)5.2/5.1( هناك حالة واحدة فقط حيث يقدم المعلم)ة( تعليقات محددة. هل هذا كافي لمنحه/منحها درجة مرتفعة؟
نعم، لكن ذلك يعتمد على جودة التغذية الراجعة للمعلم(ة). إذا أعطى المعلم(ة) تعليقاً واحداً وقدم معلومات جوهرية حول ما قام به الطفل بشكل جيد 

أو ساعد في توضيح سوء الفهم، فيمكن منح هذا السلوك درجة مرتفعة. على سبيل المثال، أثناء تقديم التغذية الراجعة لطفل، قد يقول المعلم(ة)، "أراك 
كتبت الحرف B. اآلن حاول جعل هذه النتوءين تالمس الخط األوسط ثم الخط السفلي". ومع ذلك، إذا كان التعليق غامضاً إلى حد ما أو في شكل 

تلميح، فمن المحتمل أن يتم السلوك متوسط الدرجة. على سبيل المثال، بينما يكمل األطفال عمالً مستقالً، قد يقوم المعلم(ة) بالتعميم ويقول للطفل "ال 
تكتبه هناك، ابدأ الكتابة من هنا" أو "اترك مسافة بين الكلمات". هذه التعليقات ليست محددة.

)6.1( يسأل المعلم)ة( العديد من األسئلة المفتوحة، ولكنه ال يمنح األطفال فرصة لالستجابة أو يجيب نيابة عن األطفال. 
كيف ينبغي أن أمنح الدرجة لهذا السلوك؟

هذا مثال جيد على ما قد يميز الدرجة المرتفعة عن المنخفضة. إذا سأل المعلم(ة) العديد من األسئلة ذات النهايات المفتوحة، ولكنه لم يمنح األطفال 
فرصة لالستجابة أو يجيب نيابة عن األطفال، فلن يتمكن المعلم(ة) من البناء على استجابات األطفال. وهكذا، يمنح هذا السلوك درجة متوسطة. كي يتم 

منحه درجة مرتفعة، يجب على المعلم(ة) طرح أسئلة مفتوحة والبناء على استجابات وردود األطفال.

)6.2/6.1( هل يعتبر طرح األسئلة المفتوحة بمثابة مهمة تفكير؟
ال، فطرح المعلم(ة) لسؤال مفتوح اإلجابة يعتبر السلوك 6.1 وليس 6.2. ارجع إلى جدول مهام التفكير للحصول على أمثلة لمهام التفكير التي يمكن 

للمعلم(ة) تقديمها والتي من شأنها أن ُتحتسب كدليل للسلوك 6.2.

)6.3/6.2( كيف يمكنني تسجيل هذا السلوك إذا كان األطفال يكملون ورقة عمل؟ كيف أعرف إذا كانت ورقة العمل تتضمن 
مهمة التفكير أم ال؟

إذا كان من المستحيل تحديد ما هو موجود في ورقة العمل، فلن يتم احتساب ذلك ضمن مهمة تفكير. تذكر(ي) أنه يمكنك تسجيل ما تراه/ترينه أو 
تسمعه/تسمعينه فقط. إذا تلقيت بعض اإلشارات إلى ما هو موجود في ورقة العمل (على سبيل المثال، من خالل إرشادات المعلم(ة) أو أسئلة األطفال)، 

تمنح المهمة الدرجة وفقاً لنطاقات الجودة الموضحة في الدليل.

)6.3/6.2( هل يجب على المعلم)ة( أن يكلف جميع األطفال بمهمة تفكير من أجل الحصول على درجة مرتفعة؟
طالما أن المعلم(ة) يقدم مهمة تفكير لطفل واحد على األقل، أو بالمثل إذا شارك طفل واحد على األقل في مهمة التفكير، فسيتم منح السلوك درجة 

مرتفعة.

)6.3( هل تعتبر اإلجابة على األسئلة المفتوحة بمثابة أداء لمهمة التفكير؟
تعد اإلجابة عن سؤال مفتوح بمثابة أداء لمهام التفكير إذا قام األطفال بمهمة تفكير بإجابتهم. على سبيل المثال، بعد قراءة قصة ما، يمكن للمعلم(ة) أن 
يسأل، "في رأيك، كيف شعرت الشخصية الرئيسية بعد خسارة المنافسة؟". إذا أجاب الطفل "أعتقد أنه شعر بالحزن ألنه تدرب بجد للغاية، وأراد حقاً 

الفوز بالمسابقة"، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة أداء مهمة تفكير جوهري (6.3) عندما يشرح الطفل ما يفكر/تفكر به.

)7.1 أ( هل يمكن اعتبار السؤال المفتوح/المهمة المفتوحة على أنه يوفر خيارات لألطفال؟
إذا سأل المعلم(ة) سؤاالً مفتوحاً، فلن يتم احتسابه تلقائياً كخيار. يمكن احتساب المهمة ذات النهايات المفتوحة على أن يقوم المعلم(ة) بتزويد األطفال 

بالخيارات إذا كانت تعليمات المعلم(ة) تشير صراحة إلى أنه ينوي/تنوي أن يقوم األطفال باالختيار. على سبيل المثال، قبل أن ينتقل األطفال إلى وقت 
اللعب، يمكن للمعلم(ة) أن يقول، "ما اللعبة أو النشاط الذي ستختاره/ستختارينه اليوم؟" وعلى هذا النحو يعتبر بانه يوفر خيار (خيارات).

)7.1 ب( كان األطفال يلعبون بأشياء مختلفة عندما بدأت عملية المالحظة الخاصة بي. هل هذا يعتبر اختيار تلقائياً؟
ال. من المهم أن تتذكر(ي) أن المراقبين يمكنهم فقط ترميز األشياء التي يرونها و/أو يسمعونها في الغرفة الصفية. في هذه الحالة، إذا لم تكن/تكوني قد 

الحظت قيام المعلم(ة) بتزويد األطفال صراحة بالخيارات، فيجب أال يتم احتساب ذلك في 7.1.

)7.3 أ( ما الذي يساهم كدليل على التطوع؟
ما يتم التقاطه في ظل هذا السلوك هو ما إذا كان األطفال يتطوعون للحصول على معلومات أو يقومون ببساطة بما هو مطلوب القيام به في موقف 
معين. قراءة المعلومات بطريقة النداء واالستجابة بشكل منسجم على أسئلة المعلم(ة) بطريقة تم التدرب عليها أو متوقعة - على سبيل المثال، يجيب 
جميع األطفال بـ "نعم" عندما يسأل المعلم(ة)، "هل تفهمون؟" - ال يعتبر تطوعاً للمشاركة في الغرفة الصفية. وبالمثل، فإن تصفيق األطفال، بعد أن 

يطلب منهم المعلم(ة) ذلك، ال يعتبر تطوعاً.

على الرغم من أن المثال في الدليل هو "األطفال يرفعون أيديهم"، يتطوع األطفال أيضاً بالمعلومات عندما يجيبون على األسئلة دون أن يتم الطلب منهم 
القيام بذلك. لذلك، حتى لو لم يرفعوا أيديهم، إذا تطوع معظم األطفال باإلجابة على أسئلة المعلم(ة)، فإن هذا ال يزال يمنح درجة مرتفعة. على سبيل 
المثال، قد يسأل المعلم(ة) "من يعرف اإلجابة؟"، وإذا كان معظم األطفال يطلبون اإلجابة بصوت عالي (برفع أيديهم أو بدونها) (على سبيل المثال، 

"أنا!"، "اإلجابة هي 5!،" وما إلى ذلك)، فسيتم منح درجة مرتفعة؛ وإذا أجاب عدد قليل من األطفال فقط، فسيتم منح درجة متوسطة.
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)7.3 ب( ماذا لو رأينا أن عدد األطفال المتطوعين يختلف خالل المالحظة؟
قد ترى/ترين اختالفات في عدد األطفال الذين يتطوعون طوال فترة المالحظة. في هذه الحاالت، يرجى أخذ متوسط المشاركة لدرجاتك النهائية. على 

سبيل المثال، في صف مكون من 30 طفل، إذا تطوع طفل أو طفالن فقط لإلجابة على السؤال األول، وتطوع جميع األطفال لإلجابة على السؤال 
الثاني، وتطوع 5-6 أطفال لإلجابة على السؤال األخير، فسيتم منح السلوك درجة مرتفعة.

)7.3 ج( يشارك األطفال في أغنية/ترنيمة، فهل يعتبر ذلك تطوعاً؟
ال، المشاركة في أغنية/ترنيمة ال تعتبر تطوعاً. ومع ذلك، سيتم احتساب درجة من 0.2 (األطفال في مهمة)، كدليل على المشاركة. من المهم تذكر 

الفرق بين تطوع األطفال للمشاركة من خالل التعبير عن أفكارهم وتولي األدوار والقيام بما هو مطلوب منهم خالل أنشطة معينة. عادة ما تكون 
األغاني/الترانيم مدفوعة من قبل المعلم(ة) ومن المتوقع أن يشارك الصف بأكمله فيها.

)8.1 أ( ماذا لو بدا أن األطفال ال يبذلون أي جهد في الدرس؟ كيف أسجل هذا السلوك؟
إذا لم يقر المعلم(ة) بأي جهد، حتى إذا لم يقدم/تقدم أي مهام أو أسئلة يبدو أنها تتحدى األطفال أو ال يبدو أنهم يبذلون أي جهد فيها، فال يزال ينبغي أن 

يتم تسجيل هذه النتيجة على أنها منخفضة. يمكن للمعلمين دائماً العثور على األشياء التي يقوم بها األطفال قد قاموا بها (مثل الواجبات المنزلية األخيرة 
أو الجلوس بهدوء) والتي يمكن أن تكسبهم التقدير لجهودهم، حتى لو بدا األمر سهالً عليهم.

)8.1 ب( ما هو الفرق بين اإلقرار بجهود األطفال )8.1( واستخدام اللغة اإليجابية )1.2(؟
يتضمن اإلقرار بجهود األطفال التعليقات التي تركز بشكل خاص على عمل وجهد الطفل. في حين أن االعتراف بجهود األطفال قد ُيعتبر أيضاً لغة 
إيجابية، فإن التعليق الذي يشكل لغة إيجابية ال يعني بالضرورة االعتراف بجهود األطفال. على سبيل المثال، "لقد أحرزت تقدماً كبيراً في الكتابة! 

أستطيع أن أجزم بانك كنت تتدرب!" هو تعليق ُيحسب لغة إيجابية واعترافاً بجهود األطفال. "أحسنت!! أنت سريع في الكتابة!" هو مثال للغة اإليجابية، 
ولكنه ال يحتسب اعترافاً بجهود األطفال.

)8.2 أ( إذا لم يتم مالحظة أي خطأ، كيف يمكنني معرفة موقف المعلم)ة( تجاه التحديات؟
نظراً ألن الخيارات الثالثة هي: منخفض ومتوسط ومرتفع، فإن موقف المعلم(ة) سيتناسب دائماً مع فئة واحدة من هذه الفئات الثالث. قد يمثل أي سؤال 

تحدياً لألطفال، لذا يجب أن توفر مشاهدة المعلم(ة) طوال المقطع معلومات كافية لتشفير هذا السلوك. إذا كان للمعلم(ة) موقف محايد، وال يغضب/ينفد 
صبره، أو ال يوبخ األطفال أو يعاقبهم الرتكابهم أخطاء، فإنه يمنح درجة متوسطة.

)8.2 ب( لم يوبخ المعلم)ة( الطفل، ولكنه بدا منزعجاً. كيف يجب أن أضع درجة لهذا السلوك؟
يتضمن مثال الموقف السلبي تجاه التحديات "التوبيخ"، ولكن من المهم النظر في أشكال أخرى من المواقف السلبية، مثل االنزعاج ونفاد الصبر. من 

المهم أخذ االختالفات الثقافية في االعتبار (مثل 1.1).

)8.2 ج( عند تسجيل موقف إيجابي تجاه تحديات األطفال، هل ينبغي أن أعتبر الحادث "األفضل" أم متوسط على امتداد 
المقطع؟

بالنسبة لهذا السلوك، ينبغي على المراقبين مراعاة الموقف المتوسط للمعلم(ة) على امتداد المقطع. على سبيل المثال، قد ُيظهر المعلم(ة) موقفاً إيجابياً 
تجاه تحديات األطفال عندما يرتكب الطفل خطأ ويقول المعلم(ة)، "ال بأس، نحن نتعلم". ومع ذلك، إذا كان المعلم(ة)، بجانب تلك الحادثة الوحيدة، يوبخ 
األطفال باستمرار وبشكل صريح أو ينفد صبره، يتم تسجيل ذلك بدرجة منخفضة أو متوسطة (باالعتماد على توازن الحوادث عبر المقطع). ومع ذلك، 

إذا لم تظهر مؤشرات واضحة للموقف السلبي، فإن حالة واحدة من الموقف اإليجابي كافية لجعل درجة هذا السلوك مرتفعة.

)8.3( قبل االنتقال إلى وقت اللعب، يسأل المعلم)ة(، "ماذا ستفعل في منطقة المطبخ؟" هل هذا يعتبر بمثابة التخطيط 
المشجع في الغرفة الصفية؟

نعم. يمكن للمعلم(ة) أن يشجع التخطيط في الغرفة الصفية عن طريق سؤال األطفال كيف ينوون استخدام وقتهم أثناء وقت اللعب. ونظراً ألن هذا الدليل 
يركز على تشجيع األطفال على االنخراط في التخطيط، فسيتم منح درجة مرتفعة لهذا السلوك.
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)9.3/9.1( ماذا لو كان األطفال يعملون في مشروع فني )مثل لوحة جدارية( ولكنهم يكملون األقسام بشكل مستقل؟
إذا كان األطفال يعملون بشكل مستقل في أجزاء من مشروع فني وال يتعاونون، فسيتم منح درجة منخفضة لهذا السلوك، حتى لو كانوا يساهمون في 

مشروع صفي. من ناحية أخرى، إذا كان هناك دليل على وجود تعاون كبير بين األطفال (على سبيل المثال، العمل معاً لرسم قسم واحد من لوحة 
جدارية)، فسيتم منح درجة مرتفعة لهذا السلوك.

)9.2( كيف يمكن للمعلم)ة( تعزيز تقبل وجهات النظر، والتعاطف، وتنظيم المشاعر، وحل المشكالت االجتماعية؟
من األمثلة على تقبل وجهات النظر: ينزعج الفتى ألن زمالئه في الصف أبعدوه عن اللعبة. يشجع المعلم(ة) على تقبل وجهة النظر من خالل التوضيح 

للفتى أن زمالءه في الصف ربما لم يعرفوا أنه يريد االنضمام إلى اللعبة، ثم يشجعه/تشجعه على سؤالهم عما إذا كان يمكنه المشاركة.

من األمثلة على التعاطف: عندما تقوم مجموعة من األطفال بمضايقة زميل في الصف، يقوم المعلم(ة) بتعزيز التعاطف من خالل مطالبة أعضاء 
المجموعة بالتفكير في شعورهم إذا كانوا هم من يتم مضايقتهم.

من األمثلة على تنظيم المشاعر: عندما يكون الطفل منزعجاً، يقوم المعلم(ة) بتعزيز تنظيم العاطفة من خالل توفير استراتيجيات للطفل للتعامل مع 
مشاعره، مثل أخذ نفس عميق أو العد إلى 10.

من األمثلة على حل المشكالت االجتماعية: هناك مشكلة بين طفلين. يشجع المعلم(ة) حل المشكالت االجتماعية من خالل االعتراف بالمشكلة، 
والتعرف على مشاعر األطفال، واقتراح حل المشكالت معاً. قد يقوم المعلم(ة) أيضاً بنمذجة المهارات الشخصية عن قصد؛ على سبيل المثال، قد 

يوضح المعلم(ة) كيفية الوقوف في وجه المتنمر.

ماذا لو كان ال يزال لدي سؤال؟
اقرأ(ي) الدليل وهذه األسئلة الشائعة مراراً وتكراراً. إذا كنت ال تزال(ين) لم تحصل(ي) على اإلجابة على سؤالك، اسأل(ي) مدربك أو قم/قومي 

بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان teach@worldbank.org. من األفضل بكثير معالجة سؤالك بدالً من تقديم افتراض وترميز مقطع 
المالحظة بشكل غير صحيح.
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"أداة Teach هي مثال رائع للبحث الذي تم نقله إلى المستوى العملي مع إمكانية توفير قيمة اجتماعية هائلة. يمكن أن يكون االستخدام 
الخيالي لمنصة المراقبة كأداة لمراقبة ما يحدث بالفعل في الغرفة الصفية ثورياً تماماً. فبدالً من مجرد التحسر على الحاجة إلى تحسين 

التدريس في الغرفة الصفية، تحول هذه المبادرة البحث والتقييم إلى آلية تحسين واضحة".
إريك هانوشك
بول وجان حنا زميل أول، معهد هوفر، جامعة ستانفورد

"حتى اآلن، كان االفتقار إلى عملية مالحظة مفتوحة المصدر ومرنة وسهلة التعلم يمكن استخدامها بشكل منهجي في الغرف الصفية يمثل 
حجر عثرة رئيسي في الجهود الدولية لتحسين عملية التعليم. إن عملية المالحظة والمراقبة ال تقتصر على ما يدرسه المعلمون فقط، ولكن 
تشمل كيفية تدريس المعلمين، إنها خطوة مهمة للتحسين. وال تمأل أداة Teach هذه الفجوة فحسب، بل تنأى عن تدابير المراقبة ومالحظة 

النموذجية من حيث أنه يمكن استخدامها بشكل منهجي مع بعض المرونة المضمنة في التعديل مع التنوع الثقافي والتكيف معه. كانت عملية 
تطوير أداة Teach دقيقة، حيث تستند إلى قاعدة نظرية قوية وعقود من البحث التجريبي. عالوة على ذلك، كجزء من عملية التحقق، تم 

اختبار Teach في أكثر من 15 دولة في أربع قارات مما يمثل قوة فريدة بالنسبة لها. يتمتع المعلمون في الغرف الصفية حول العالم بقوة 
كبيرة في تشكيل مستقبلنا. ويوفر مقياس Teach نافذة فريدة في هذا الفضاء."

سارة ريم كوفمان
أستاذ التربية، مركز الدراسات المتقدمة للتعليم والتعلم، كلية كاري للتربية، جامعة فيرجينيا

"تمثل Teach ابتكاراً رئيسياً في جهودنا لتحسين التعليم للجميع. إنها تساعدنا في معالجة أسئلة مهمة مثل: كيف يمكن للمعلمين إنشاء بيئة 
تعليمية جذابة وداعمة؟ كيف ينبغي على المعلمين التدريس حتى يتمكنوا من مساعدة الطالب على تطوير أسس قوية للمحتوى ومهارات 

التفكير النقدي؟ كيف يمكن للمعلمين تنشئة متعلمين مستقلين ومرنين ومؤهلين اجتماعياً؟ ستكون األداة حافزاً لتعزيز عملية التعلم في جميع 
أنحاء العالم!".

أون سنغ تان
مدير مركز البحث في تنمية الطفل، المعهد الوطني للتربية، سنغافورة

"تعد مراقبة ومالحظة المعلمين في الغرفة الصفية استراتيجية قوية لفهم دوافع التعلم وإعطاء المعلمين الفرديين التغذية الراجعة التي 
يحتاجونها ليصبحوا أكثر فعالية. فأداة Teach –أداة المراقبة الصفية األولى على اإلطالق المصممة للبلدان النامية – هي مورد أساسي 

للبلدان التي تسعى إلى تحسين نتائج التعليم. فهي تجمع بين أفضل ميزات األدوات السابقة في حزمة واحدة شاملة تحلل الوقت الذي يستغرقه 
المعلم(ة) في المهمة، والدعم االجتماعي العاطفي للطالب، واستخدام ممارسات التدريس عالية الجودة. إن مواد التدريب والبرمجيات 

 Teach بعدد متزايد من البلدان النامية. تساهم أداة Teach المخصصة للمراقبين مفتوحة المصدر وسهلة االستخدام، ويمكن مقارنة نتائج
بشكل كبير في جودة التعليم في العالم النامي".

باربرا برونز
مركز التنمية العالمية وكلية والش للخدمة الخارجية، جامعة جورج تاون

"توفر أداة Teach إرشادات ممتازة لمراقبة ومالحظة عملية التدريس في الغرف الصفية العالمية وتقييمها. إنها مثيرة لإلعجاب ليس فقط 
لشموليتها، وإنما أيضاً لخصوصيتها، وتسميتها ممارسات الغرفة الصفية الرئيسية، ووضفها أمثلة ملموسة لكيفية حدوث تلك الممارسات على 

مستويات مختلفة من الجودة. إنها أداة مفيدة ويمكن الوصول إليها لمديري المدارس والمسؤولين اإلداريين وحتى المعلمين أنفسهم".
هيذر هيل
(MQI) جيروم ت. أستاذ التربية في مورفي، كلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد؛ ُمنشئ أداة الجودة الرياضية للتعليم

"توفر Teach أداة عملية حول العالم للمربين الجادين في تحسين جودة الممارسات الصفية. تم تصميم أداة Teach خصيصاً للجمهور 
العالمي، وهي تبني على قاعدة بحثية قوية وتم اختبارها في بلدان متعددة. وعلى الرغم من استخدام بروتوكوالت المراقبة في المقام األول 
لتقييم عملية التدريس، فإن أعظم ما تعد به يكمن في إمكانية إنشاء رؤية تعليمية مشتركة وتقديم تغذية راجعة محددة للمعلمين حول كيفية 

تحسين عملية التدريس الخاصة بهم. ال شك في أن أداة Teach ستوفر فرص التعلم هذه للمعلمين والقادة في جميع أنحاء العالم".
بام غروسمان
(PLATO) دين وجورج وديان ويس، أشتاذ في كلية الدراسات العليا في التربية، جامعة بنسلفانيا؛ منشئ بروتوكول أداة مالحظة تدريس فنون اللغة اإلنجليزية

"Teach أداة مراقبة في الغرفة الصفية تم تصميمها بوضوح مع وضع واقع الجنوب العالمي في االعتبار. تسهل التفسيرات الواضحة 
واألمثلة المصممة جيداً واألسئلة الشائعة التفسير وتضمن قواسم التفاهم بين المراقبين. إن بساطة األداة تجعلها مناسبة بشكل خاص لغرض 
مراقبة الغرف الصفية وكذلك للحصول على رؤى لمزيد من التحسين في ممارسات المعلمين. تعد Teach أيضاً أول أداة مراقبة للغرف 

الصفية من نوعها تلتقط جهود المعلمين لتعزيز المهارات الشخصية".
سارة روتو
(PAL) مدير شبكة بيبلز أكشن فور ليرننغ

 وتفضل بزيارتنا على teach@worldbank.org اتصل بنا على
www.worldbank.org/education/teach الموقع اإللكتروني
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