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دليل المعّلم
في التحّول من التعّلم الّصفّي 

إلى التعّلم عن ُبعد

نموذج الّتعّلم ا لكترونّي المتزامن
وغير المتزامن



ــل مجموعــة مــن  ــل مــن ِقبَ ــّم تحضــ� هــذا الّدلي لقــد ت
معلمــي كينغــز أكاد�ــي؛ بهــدف دعــم التّحــّول مــن 
التعلّــم يف الحّصــة الّصفيّــة إىل التّعلّــم عــن بُعــد عــرب 
اإلنرتنــت. إّن كينغــز أكاد�ــي تضــّم هيئــة تدريســيّة �تــاز 
ــد  ــد، وق ــن بُع ــم ع ــم والتّعلّ ــعة يف التّعلي ــا الواس بخربته
اكتســبوها مــن خــالل اتّحــادات الجامعــات عــرب اإلنرتنــت، 
رشكات  مــع  وبالتعــاون   ،Global Online Academyو
تكنولوجيــا التّعليــم وغ�هــا. وقــد أســفرت سلســلة 
ــًرا عــن  ــّم عقدهــا مؤّخ ــي ت االجت»عــات والجلســات الت
تقديــم مجموعــة مــن املبــادئ والتّطبيقــات املفيــدة 
للمعلّمــ´ عنــد تحّولهــم مــن التّعليــم الّشــخّيص املبــارش 
هــذه  وإّن  اإلنرتنــت.  عــرب  بُعــد  عــن  التّعليــم  إىل 
امل»رســات والتّوصيــات تــّم تصميمهــا بنــاًء عــىل مــا 
ــة أو  توّصلــت إليــه البحــوث، ومــن خــالل الخــربة العمليّ
ــا  ــة. ورّ« ــم اليوميّ ــاع أفضــل م»رســات التّعلي نتيجــة اتّب
ــاط  ــّم الّنق ــن أه ــر م ــالفة الّذك ــّد النقطــة األخــ�ة س تع

املطروحة يف هذا الّدليل.

إّن التّعليــم الجيّــد عــرب اإلنرتنــت يضــّم يف جوهــره مبــادئ 
التّعليم الّشخّيص الجيّدة نفسها.



ما اّلذي يجعل الّتعليم جّيًدا في أّية بيئة؟

ماذا سيتعّلم الّطلبة؟

ما الّدليل على تحّقق التعّلم؟

كيف ستتّم عملية التعّلم؟

 .١

ما أهدافي؟

كيف بإمكاني تقييم الّتعليم؟

كيف سأصّمم الخبرات التعّلمّية؟

ــا يف  ــذي نعرفــه جميًع ــم الّ ــاوي عــىل التّعلي ــق بالتّس ــة تنطب ــي طــرح أســئلة ثالث ــم يعن ــد للتّعلي ــط الجيّ إّن التّخطي
الحّصة الّصفيّة، وعىل التّدريس الّذي نتحّول حاليًا إليه عرب اإلنرتنت.

هذه األسئلة هي التي تّم إعداد القسم التّايل حولها.

تخطيط المعّلم تجربة الّطالب
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كيف يبدو التعّلم عن ُبعد؟  .٢

 

 

ــة للتعلّــم عــن بُعــد يتطلّــب مّنــا إعــادة التّفكــ� يف الطريقــة التــي نجيــب بهــا عــن األســئلة  إن إعــادة تصــّور البيئــة الّصفيّ
الثالثة أعاله. ويف ما ييل اقرتاحات حول كيفيّة إعادة تفك�ك بعمليّة التّعليم والتّعلّم عن بُعد عرب اإلنرتنت.

ماذا سيتعّلم الّطلبة وما أهدافك الّتعّلمّية؟ 

•   ابدأ بوضع أهداف تعلّميّة واضحة وموجزة لل»ّدة والوحدة والّدرس �اًما كالتّدريس يف الحصص الّصفيّة.

•   قم بتضم´ األسئلة األساسيّة لتعزيز أسلوب االستقصاء.

•   قم بتحديد تركيزك وقلّل األهداف لتحقيق جوهر ما تسعى إىل القيام به كلّ» كان ذلك ممكًنا.

ما الّدليل على تحّقق التعّلم؟ وكيف يتّم تقييمه؟ 

•   راجع أهدافك آخًذا بع´ االعتبار ما يعكس إتقانها.

•   اخرت الّشكل املناسب: كيف �كن ملقالة مكتوبة أو مرئيّة أو مخطّط معلومات أو أّي شكل آخر أن يحّقق اإلتقان؟

•   االمتناع عن استخدام االختبارات التّحصيلية أو االختبارات القص�ة. لذا ركّز عىل التّقويم التّكوينّي.

•   امنح طلبتك الخيار يف كيفيّة إظهار وتوثيق اتقانهم للمحتوى واألسلوب املستخدم.

كيف سيتعّلم الّطلبة ذلك؟ وكيف ستصّمم الخبرات التعّلمية؟ 

ــم عــن بُعــد غــ� مألوفــة للطّلبــة؛ لذلــك قــم ببنــاء وحــدة متّســقة وواضحــة ملســاعدة الطّلبــة عــىل  قــد تكــون بيئــة التّعلّ
التكيّف مع بيئة التعلّم الجديدة.

          عرض أهداف الوحدة ومعاي� النجاح بوضوح

          •   حّدد أهداف وحدتك.

          •   ضع معاي� واضحة للّنجاح - مثل àوذج التّقييم أحادي الّنقطة.

          •   اطرح األهداف واملعاي� بوضوح وبأشكال متعّددة يف بداية كّل وحدة.

           اختيار املصادر للطّلبة الستكشافها

          •   أنت لست ناقالً للمعلومات أو للفهم وإàّا أنت قيٌّم عليها.

          •   اخرت مواّد تعّزز تفاعل الطّلبة: قراءات، ومحاكاة عرب اإلنرتنت، ومقاطع فيديو، ونصوًصا وغ�ها.

          •   األقّل هو األكâ. تتّم عمليّة إ�ام املحتوى بشكل مختلف عن التّدريس الّشخّيص داخل الغرفة الّصفيّة.

          •   انرش املاّدة يف بداية الوحدة ليتمّكن الطّلبة من معرفة نطاق عمل كّل وحدة.

           توف� فرص للعمل الفردّي

.åّخطّط لطلبتك أن يتعلّموا بشكل مستقّل، وركّز عىل عمليّة التّعلّم وليس عىل املنتج الّنها   •          

          •   أكّد مبدأ اعت»د الطّالب عىل التّعلّم املبنّي عىل العمل الفردّي من خالل القراءة واملشاهدة والكتابة 
              والتّجريب واالبتكار. 

          •   وفّر خيارات. حّدد واحًدا أو اثن´ من املصادر األساسيّة ومن ثّم غ�ها من املصادر التي �كن للطّلبة 
              االختيار من بينها.
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ما هي بعض المبادئ العامة المفيدة؟  .٣

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

أعْد صياغة تفكيرك 

ال يوجد فرق كب� ب� الواجبات املنزلّية والواجبات الّصفّية عند التعلّم عن بُعد.

          •   يخدم كلٌّ من وقت الّصّف والواجبات املنزليّة األهداف املحّددة لل»ّدة.

يتطلّب الّتعلّم عن بُعد عدًدا من الّتحوالت التي يحتاج فيها الطّلبة مساندتنا للقيام بها.

          •   يجب عليهم تنظيم وقتهم والعمل بشكل مستقّل.

          •   يجب عليهم بناء عالقات عابرة للمسافات والّزمن.

          •   يجب عليهم االستفادة من املصادر الّرقمية وغ� الّرقمية إلظهار تعلّمهم.

          •   يجب أن يتحّملوا مسؤوليّة تعلّم زمالئهم وليس فقط تعلّمهم.

ال يزال بإمكاننا وضع توّقعات ومعاي� فكريّة عالية وحيويّة عند الّتعليم عن بُعد.

          •   املعاي� الواضحة للّنجاح �كنها أن تتضّمن توقّعات عالية.

          •   �كن لألسئلة املصّممة جيًّدا أن تدفع الطّلبة للتّفك� الّنقدّي واإلبداعّي.

تعزيز المشاركة من خالل العالقات 

كن متاًحا

          •   اخرت الطّريقة الّتي تناسبك لتحديد فرتات التّواصل بك: ساعات مكتبيّة، واالتّصال بالفيديو وغ�ها.

          •   استخدم تطبيقات مثل Calendly و youcanbook.me وتقويم Google لتنظيم وقتك مع الطّلبة.

          خلق فرص للّتعاون داخل الّصّف وخارجه

          •   بناء التّعاون مّ» يعّزز املشاركة ومشاعر التّواصل.

          •   �كن أن يحدث تفاعل الطّلبة ب´ بعضهم بعًضا بشكل فردّي ١:١ عرب الفيديو والّنقاشات املتسلسلة ومستندات 
              Google وغ�ها.

          •   شّجع الطّلبة عىل التّفاعل مع العاë الخارجّي من خالل مقابلة أولياء األمور، والعمل مع األشياء يف 
              محيط منازلهم وغ�ها.

           خلق فرص تأّملّية

          •   خّصص وقتًا للطّلبة يف نهاية كّل وحدة للّتفك� والتّأّمل. أين نجحنا وأين أخفقنا؟

          •   التّأمالت الهادفة تساعدك يف التّحض� للوحدة التّالية.

�كن لألطر البسيطة أن تساعدك يف تصميم خرباتك التعلّميّة. فعىل سبيل املثال، اطلب من طلبتك:

          •   مشاهدة فيديو للمعلّم، والقيام بعمل مستقّل، واالنخراط يف نشاطات ثنائيّة، واملشاركة يف تجربة الحّصة 
               الكاملة، والتّفاعل مع املعلّم بشكل فردّي ١:١ (من خالل تقنية Zoom أو الكتابة)

          •   قراءة يشء ما، ومشاهدة يشء ما، وكتابة يشء ما، وإنشاء يشء ما، والتّعاون يف ما بينهم.
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 تابعونا

www.kingsacademy.edu.jo

استخدام الفيديو

          •   يجب عىل الطّلبة رؤية وجهك ووجوه اآلخرين أيًضا إن أمكن فهذا يبني تواصالً بينكم.

          •   استخدم مقاطع فيديو ال تزيد مدتها عن ٤ دقائق لتجّنب تشتت انتباه الطّلبة.

          •   نربة صوتك مهّمة، فكن ك» أنت وأظِهر شخصيّتك.

          •   لتوف� الوقت، قم بتحض� نصوص الفيديو مقّدًما و�ّرن عليها ولكن ليس بالرضورة أن يكون مثاليðا.

تحقيق عدد من االنتصارات املبكرة

ْ́ ثقتهم ومشاركتهم.           •   سيعّزز نجاح الطّالب يف اليوم´ األّول

          •   ابدأ بأدوات تعليميّة بسيطة. ال تجعل من التّكنولوجيا منافسك عند بداية لقائك مع الطّلبة.

تقديم تغذية راجعة لطلبتك مبكراً وبشكل مستمّر

          •   قّدم مالحظات دقيقة لطلبتك من البداية إلظهار أنّك توليهم اهت»ًما.

          •   سيساعد ذلك الطّلبة عىل الّرتكيز والّشعور بتواصلك معهم.

          •   االتّساق واالنضباط يف املواعيد مع طلبتك يساعدهم ويساعدك.

          •   صّمم الدروس التي تساعد طلبتك عىل توظيف مالحظاتك لتحس´ أدائهم يف املهاّم املستقبليّة.

جمع املالحظات عن عملية الّتعليم والّتعلّم

          •   لن تكون مثالية لذلك أطلب مالحظات طلبتك واملعلّم´ عىل الّسواء.

دعم نجاح الطالب 

املرونة عند تخطيط رسعة الّتعليم 

          •   خطّط عىل اعتبار أّن الطّلبة يستغرقون ضعف´ إىل ثالثة أضعاف الوقت واعمل عىل تقليل املحتوى.

          •   عدد من الطلبة سيستجيبون برسعة أكâ من غ�هم. وفّر مواّد تعليميّة متنّوعة تستجيب لجميع 
              طلبتك ليتمّكنوا من التّعلّم كلٌّ حسب طريقته.

          •   اعلم أّن األمر يستغرق منك بعض الوقت لتقديم مالحظاتك حول أع»ل الطّلبة.

توف� الّدروس والّتقنيات الّتعليمية قدر اإلمكان

          •   قد يعمل الطّلبة يف وضع جديد وقد يحتاجون ملعرفة كيف يتّم ذلك قبل قيامهم به.

ا إلعادة إيجاد الّدروس التّعليميّة؛ فهي موجودة عىل املواقع اإللكرتونيّة. اطلب من  ðلست مضطر   •          
              قسم تكنولوجيا املعلومات مساعدتك يف العثور عليها.

          •   حّدد عدد التّطبيقات التي تستخدمها يف تعليمك عن بُعد واستخدم ما يعّزز أهدافك فقط.

اإلبالغ عن الّتحديات والعمل عىل تطوير هياكل متابعة للمساءلة 

          •   الحفاظ عىل الحضور والغياب واإلبالغ عنها لكّل صّف.

          •   حّدد أوقاتًا للمتابعة حتّى تتمّكن من مساعدة الطّلبة وقت الحاجة. 

ّ́ أو يتأّخرون، تواصل مع مستشاريهم األكاد�يّ´ واملرشدين.           •   عندما يعاø الطّلبة من وضع مع

          •   تفاعل أكâ مع الطّلبة الّذين ال يطلبون املساعدة يف العادة.
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