
 طرق بسيطة للتأّكد من أّن طالبك يتعّلمونخمسة 

الـتعّلم؟  فـي ينغيـر مهتّمـ الطـالب بـدا حيـث نـدوة صـفٍّ أو سبق لك وكنـت فـي هل
 أو فـي تقـديم المـواد اسـتمروا ببـساطة ؟ هـل أنهـمضــــرمحـاكيف تـصّرف المعلّـم أو ال

 ؟طالبهمللفت انتباه في وسعهم   ماكلّ  لواعم

 .يتعّلمون الطالب جعليأن  هي ّلمللمع إّن المسؤولية األساسية

 .الطالــب مــسؤولية هــو إلــى حــدٍّ كبيــر أّن الــتعّلم العديــد مــن المعّلمــين، يعتقــد لألســف

.  بطريقـة منّظمـة المطلـوبتغطيـة المحتـوىيعنـي مـسؤولية إّنهم يعتبـرون أّن التعلـيم 

عــل  مــسؤولية المعّلــم األولــى هــي جإنّ ! لكــن لــيس هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للتعلــيم
مــوا إن كــان الطــّالب ال يتعّلمــون بنجــاح فهــذا يعنــي أّنهــم لــم ُيَعلَّ . الطــّالب يتعّلمــون

 ! بطريقة جيدة

للتأكـد مـن  بـسيطةالطرق ال  بعضهذه ؟الطالب يتعّلمون المعّلمون يجعل إًذا فكيف
 .يتعّلمون طالبك أنّ 

 مــا فكلّ . ة أمــر بــالغ األهمّيــذي تريــد تعليمــهتــوى الــحالم  معرفــة إنّ .كــن مــستعدًّا
تكــون أن  كّلمــا كــان مــن األســهل بطريقــة أفــضل، عرفــت المــواد الخاصــة بــك

ــا يبــدونأن تعــرف َمــن هــم الــذين و  طالبــكحــال  بعلــمعلــى  ومــن هــم  اهتماًم
فإنـه مـن  باسـتمرار إلى مالحظاتـك  للرجوعحاجةب كنت إذا .ال ينتبهونالذين 

 .طالبكتلفت انتباه عندها أن  الصعب

 مخطـط   ال يعمـل عنـدماأوقـاتهنـاك   يكـونسـوف. تكّيفكن على استعداد لل
قــادًرا  عليــك أن تكــون، فــي هــذه الحــال .بعنايــة رتهحــضّ و   ســبق الــذيالــدرس



غّير نمط التدريس، . اتّباع نهج جديد حاولتو  خارج النافذة الخطة رمي على
أن   فـيال بـأس. ، أو أضـف نـشاًطا جديـًدا لتبـديل األمـورفرصة قـصيرة عطِ أ

 مـع محتـوى اً  ومرتاحـاً ستعدّ مـطالمـا كنـت ! التـي سـبق ووضـعتهاتغّير الخطـة 
 .ذا، ينبغي أن يكون من السهل نسبًيا القيام بهالدرس الذي تريد أن تقّدمه

 ــا الحظــت وجــود إذا. ألفــت انتبــاه طّالبــك ، افعــل شــيًئا طالــب ال يــولي اهتماًم
وهنــــاك . ؤاالً ســــ، واســــألهم مزحــــة، اســــتخدم شخــــصية اســــرد قــــصة! إلشــــراكه
، لــذلك تعّلمهــم أســلوب تتماشــى مــع ال ألنــك أنهــم قــد فقــدوا تركيــزهم احتمــاالت

  .انتباههم تلفت أحدى الوسائل التيجرِّب 

 لـو و حتـى ، ة جديـدمحتويـات نو المعّلمـ ييغّطـ كثيًرا ما.  مّرة أخرىأعد التعليم
 رسـمي بـشكل ( تقّييمـك للوضـعإنّ  . األساسيةالمفاهيم إتقانفي  مطالبه فشل

 يـستوعبوا ال طالبـك  أدركـت أنّ ذا إ.كتعليمات هوجّ يجب أن ي) أو غير رسمي

 .أو أوضح التعليم أعد، بعد تقييمهم التي تدّرسها المفاهيم

 نهايـــة كـــلّ  بعـــد نفـــسكل “ضع عالمـــةتـــ”أن مـــن الممارســـات الجيـــدة. ر مليًّـــافّكـــ 

يمكنــك ، وكيــف ســارت بطريقــة جيــدة فّكــر فــي األمــور التــي. نــدوة حــصة أو
ـــم هـــو تمكـــين طالبـــك مـــن تـــذكّ  .فـــي المـــّرة القادمـــة التحـــسين ر، عملـــك كمعّل

ا مون بـصعوبة، عنـدها أنـت بحاجـة إلـى تغييـر مـ طالبـك يتقـدّ إن كان .التعّلم
 .تقوم به لضمان النجاح

 .اا وتكــرارً مــرارً  التعلــيم لمزيــد مــنا ســيطلبون ، بــشكل أفــضلالــذين يتعّلمــون الطــالب
 ب أو قــسمدرّ كمــ لــدوركضــخمة  يعطــي أرباًحــا طالبــك فــيالمزيــد مــن االســتثمارات 

 !ةالهامّ  هذه المسؤولية ال تبخل على د من أنكتأكّ ، لذلك التدريب الداخلي


