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    مقدمة : 
عاون المعلم في لفضول المتعلم من خالل ت محفزة داعمةإلى خلق بيئة  رندتسعى مدارس 

 .التخطيط المشترك واستخدام التخطيط التعاوني

 

    ما هو التخطيط التعاوني؟ 
لمعنى التخطيط هو عملية تفاعلية وتفسيرية تعتمد على عوالم الحياة متعددة األبعاد أو ا

 .العملي بدالً من بُعد رسمي واحد كعقالنية علمية
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 .المناقشاتلمساحات التي تجري فيها إلى ا كلمة ساحاتبهنا  نشير .اإلجتماع ساحات . 1

 .إنتاج واستنساخ المعرفة ، وهو مطلوب لعملية صنع القرار. 2

 .األعضاءالتواصل بين  فيلتواصلية العقالنية ا. 3

لن يتمكن الناس من التواصل  بدونهجزء أساسي من التخطيط التعاوني الذي , وهي الثقة . 4
 .على نتائج مثمرة حصولهمبصورة منتجة مع بعضهم البعض ولن يتم 

     تعاون املعلم فوائد  
ر والخبرات ، يصبح التعلم أكثر سهولة عندما يجتمع المعلمون لتبادل المعلومات والموارد واألفكا

التعاون يعني بناء عالقات شخصية بشكل هادف والعمل نحو ترابط صحي ،  .وفعالية للطالب
 .والذي يحدث عندما يشعر المدرسون بالراحة في تلقي المساعدة وتلقيها دون فقدان المساءلة

ن يشاركون في التخطيط عندما نجعل المعلمي بعض الفوائد التي يمكن أن نتوقعها هنا 
 : ي التدريس على أساس رؤية مشتركة ف التعاوني

 

  المعلمين الذين يتعاونون في التدريس هم  نظرًا ألن -زيادة الجهود األكاديمية
جميعًا في نفس الصفحة ، يمكنهم زيادة مستوى الدقة األكاديمية لتتناسب مع الكفاءات 

 . تلقيها الطالب من األساسية التي يريدون
  
  البيانات يتم تجهيز المعلمين بشكل أفضل لتفكيك  -الطالب  بياناتزيادة فهم

لديهم أيضا  .من كل من التقييمات التكوينية والختامية( وتنفيذ حلول فعالة)ذات الصلة 
 .شعور بالمسؤولية المشتركة لالحتفال بالنجاح وتحليل الفشل
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  واصل المدرسون ويتشاركون األفكار ، عندما يت - خطط الدروس اإلبداعيتالمزيد من
موسعة من االستراتيجيات التعليمية التي تشجع على و  فإنهم يشاركون أيضًا ذخيرة 

رص أيضاً فلديهم  وأساليب مختلفة تكوين قد يتأثر الزمالء في محاولة  .التعليم اإلبداعي
 .بنهج جديد الزمالءلمساعدة 

  
 باإلجبار على التعاون لتجنب  المعلمونعر يجب أال يش - يقلل من انعزال المعلم" 

، حيث تتاح لهم الفرصة لمشاركة األفكار والمعلومات التي تقاوم الشعور  "لتناغم انعدام ا
 .يحسن من معنويات الموظفين ورضاهم المهني واإلحباط ، مما بالوحدة

 

 املبادئ التوجيهية
 :التوقعات وااللتزامات

 أو اإلعداد المسبق أو التنظيم  اً فردي تخطيطاًليس : ط الفريق التعاوني الوقت هو لتخطي. 
 يجب أن يتعاون جميع الموظفين بطريقة هادفة 
 يجب أن يكون العمل التعاوني على أساس البحث 
  الجودة بالتفكير وعلى بيانات ال تدليجب أن : بالبيانات مدعمًايجب أن يكون العمل التعاوني 
 الممارسة . 
 زام بإحداث تغيير في ممارسة التدريس الخاصة بكااللت 
 االلتزام بإحداث فرق لطالبك 
 من المتوقع أن يشارك جميع األعضاء في قيادة المجموعة: االلتزام المشترك 
  التعلم المهنيومجموعات. 
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  نموذج مخطط البحث 
 

 

  

 ؟ما هو الهدف-1

 

 البحث فيما يلي:

 الموضوع المتجاوز للمواد الدراسية

الفكرة المركزية 

 

:مهمة/ مهام التقييم الجامع 
ماهي السبل الممكنة لتقييم فهم الطالب للفكرة المركزية؟ ما هو الدليل 

 الذي سنبحث عنه، باإلضافة إلى األعمال التي يبادر لها الطالب؟
 

:االستراتيجية 
 مهام مفتوحة.

ة:األدا 
 نموذج

 

 

 الصف/ المستوى:                          الفئة العمرية: 

 المدرسة:                                    رمز المدرسة:

 العنوان:                                      التاريخ:

 المعلم/ المعلمون:

 الفترة الزمنية المقترحة: عدد الساعات                    على مدى عدد5 األسابيع

2- ماذا نريد أن نتعلم؟ 
 ،ماهي المفاهيم الرئيسية )الشكل، الوظيفة، السببية، التغيير، العالقة

 المنظور، المسؤولية، التأمل( التي يجب تأكيدها في هذا البحث؟

 : المفاهيم األساسية

  :لمفاهيم المرتبطة 

 

ية؟ماهي خطوط البحث التي ستحدد مجال البحث في الفكرة المركز 

 

 

 

ماهي أسئلة/ محفزات المعلم التي ستحرك تلك البحوث؟ 
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 كيف لنا أن نتعلم على أفضل وجه؟ -4

 
الب لتشجيع الطالب ماهي تجارب التعلم التي يقترحها المعلم و/ أو الط

 .على اإلنخراط في البحوث وتناول األسئلة المحركة لها؟
 

 

 

 

  

 كيف لنا أن نعرف ماذا تعلمنا؟ -3  

كيف لنا أن نتعلم على "يجب استخدام هذا العمود جنباً الى جنب وعمود 
 ؟"أفضل وجه

ماهي الطرق الممكنة لتقييم المعرفة والمهارات المسبقة للطالب؟ ما هو 
 ه؟الدليل الذي نبحث عن

ماهي الطرق الممكنة لتقييم تعلم الطالب في سياق خطوط البحث؟ ما 
 األدلة التي سنبحث عنها؟

 التقييم الشواهد المفهوم األداة االستيراتيجية الهدف
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 6- إلى أي مدى حققنا غرضنا؟

 تقييم نتائج البحث من خالل تقديم أدلة على فهم الطالب
للفكرة المركزية. يجب إدراج جميع أفكار المعلمين المشتركين في 

 عمليتي تخطيط وتدريس البحث.

كيف يمكن تحسين مهمة/ مهتم التقييم  بحيث تحصل على صورة 
 دقيقة أكثر لفهم كل طالب للفكرة المركزية؟

 

 

 

 

 7- إلى أي مدى شملنا عناصر برنامج السنوات االبتدائية؟\

 ماهي تجارب التعلم التي مكنت الطالب من:

 ؟"ماذا نريد أن نتعلم"تطوير فهم للمفاهيم المحددة في قسم 

عرض تعلم وتطبيق مهارات معينة متجاوزة للمواد الدراسية؟ 

تطوير سمات خاصة في مالمح المتعلم و/أو المواقف؟ 

.علل اختيارك في أي حالة من تلك الحاالت 
 رد التي يجب جمعها؟ماهي الموا -5

بصرية، ومؤلفات ذات عالقة،  –أي أشخاص، وأماكن، ومواد سمعية 
 وموسيقى، وفنون، وبرامج حاسوب، الخ ستكون متوفرة؟

كيف ستستخدم بيئة الغرفة الدراسية، والبيئة المحلية، و/أو المجتمع 
 المحلي لتسهيل البحث؟

 

8- ماهي التساؤالت التي أثارها الطالب من التعلم؟ 
 سجل مجموعة من التساؤالت التي بادر بها الطالب وأسئلتهم وأبرز

 تلك الي دُمجت في التعليم والتعلم.
 ماذا نريد أن " 2هنا يجب على المدرسين الرجوع إلى المربع رقم

والتركيز على أسئلة/ تحفيزات المدرسين التي كان لها أكبر  "تعلم؟ن
 تأثير في تحريك البحث.

 ما الفعل الذي بادر اليه الطالب وقد نتج عن التعلم؟

سجل األفعال التي بادر إليها الطالب وأنجزها الطالب أو المجموعات والتي 
 أظهرت قدرتهم على التفكر واالختيار والتصرف.

 مالحظات المعلم -9

 

 

 

 

ماهي الفرص التي ستتسنى لتطور المهارات المتجاوزة للمواد الدراسية 
 ولتطور سمات مالمح المتعلم؟

 :مالمح المتعلم

 المواقف:

  :المهارات
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 التخطيط التعاوني: يدعم التخطيط التعاوني والتفكير تنفيذ برنامج )برامج( المكتب الدولي. .C1معيار 

احتياجات البرنامج /  ييتناول التخطيط التعاوني و التأمل .C1.1 المعيار           •
 البرامج

o المتطلب C1.1.a.  وكل مخططي الوحدة  و التقصي البحثإن برنامج
 نالمناظرين هو نتاج عمل تعاوني مستمر يشمل جميع الموظفين المناسبي

o المتطلب C1.1.b.  يستفيد التخطيط في المدرسة من مخطط خطة عمل ان
وعملية التخطيط عبر المنهج الدراسي ومن قبل جميع   PYP  برنامج

 .المعلمين

o المتطلب C1.1.c.  مع جميع العناصر مدرسة التخطيط في اليتعامل ان
 .األساسية لتعزيز طبيعة البرنامج متعددة التخصصات

 .يتم التخطيط والتأمل التعاوني بشكل منتظم .C1.2 المعيار           •
 الربط األفقي و العمودي. ييتناول التخطيط التعاوني و التأمل . C1.3 المعيار           •

o المتطلب C1.3.a.  واحد بموضوع  الموادهناك نهج منظم إلدماج أن يكون
 .رنامج البحثفي ب

o المتطلب C1.3.b.  البحث تضمن المدرسة التوازن والترابط بين برنامج ان
 .دريس إضافي بموضوع واحمتعدد التخصصات وأي تد والتقصي

حصول جميع المدرسين  يالتأمل ضمن التخطيط التعاونييت . C1.4 المعيار           •
 على نظرة عامة عن تجارب التعلم الخاصة بالطالب.

o المتطلب C1.4.a.  ةالمكتمل خطط البحثتوفر المدرسة وصوالً سهالً إلى ان 
PYP  

o  المتطلب C1.4.b.  سجالتهم  خطط البحثتضمن المدرسة أن مخططي 
 بلتعلم الطال ابطةمتر

على توقعات مُتفق عليها  يط التعاوني و التأمليتركز التخطي . C1.5 المعيار           •
 لتعلم الطالب
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احتياجات تعلم الطالب و  يراعي التخطيط التعاوني و التأمل .C1.6 المعيار           •
 أساليب تعلمهم.

شكالً من خالل تقييم عمل  ييأخذ التخطيط التعاوني و التأمل .C1.7 المعيار           •
 الطالب و تعلمهم

 أن جميع المدرسين التخططي التعاوني والتأملي ك يدر . C1.8 المعيار           •
 .مسؤولون عن التنمية اللغوية للطالب

سمات مالمح متعلم  ييتناول التخطيط التعاوني و التأمل .C1.9 المعيار           •
 البكالوريا الدولية
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  التقييم الذاتي  

  

لشواهد ا  
داء 

أ
 مستوى ال

   المعايير
 واضح ممتاز

في طور 
 التحسين

 مبتدئ

 يتناول التخطيط احتياجات البرنامج / البرامج  - 1     

 التخطيط بإنتظام و بطريقة منهجية. يتم - 2      

 يتناول التخطيط الربط األفقي و العمودي. - 3     

     
حصول جميع املدرسين على نظرة   يتضمن التخطيط - 4

 لتعلم الخاصة بالطالب.عامة عن تجارب ا

 يتركز التخطيط على توقعات ُمتفق عليها لتعلم الطالب  - 5     

     
يراعي التخطيط احتياجات تعلم الطالب و أساليب  - 6

 تعلمهم.

     
 من خالل تقييم عمل الطالب و التخطيط يأخذ  - 7

ً
شكال

 تعلمهم.

     
أن جميع املدرسين مسؤولون عن   التخطيط يدرك - 8

 نمية اللغوية للطالب الت

 سمات متعلم البكالوريا الدولية  يتناول التخطيط - 9     
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    ما هي مجتمعات التعلم املهنية؟ 
  

هي مجموعات من المعلمين الذين يجتمعون بانتظام كفريق واحد لتحليل  المهنيةمجتمعات التعلم 
لقيّم ، ووضع د تعلم الطالب األساسي وامستويات اإلنجاز الحالية ، وتحديد أهداف اإلنجاز ، وتحدي

التوقع هو أن  .العملية التكوينية المشتركة ، واستراتيجيات المشاركة ، وأفضل الممارسات التقييمات 
 موهالت. سيؤدي إلى تحسن مستمر في الطالب التعاوني الجهد هذا

  

    ملاذا نتعاون مع مجتمعات التعلم املهنية؟ 
  

بشكل  مهارات بناء و قرارات أفضل ، وحل مشاكل أكثر تعقيدًا ، وأن يفعل المزيد لتعزيز اإلبداعأن يتخذ ريق الف بإمكان"
و هف .ليس من السهل الحصول على الفريق ...  عامل لتطور المنظمات عتبر الفريقحيث ي ... بشكل فرديالعمل  أفضل من 

 (.2007 )بالنشارد ،" ة انتاج صلبة وحد
  

إلى تحديد األسئلة الرئيسية التالية  االجتماعات المهنية ق هدف زيادة تحصيل الطالب ، يحتاج أعضاء من أجل تحقي
 واإلجابة عليها:

  
 ؟أن يتعلم الطالب نريد ماذا             •
 ؟قد تعلموا كيف نعلم أن الطالب              •
 ؟مل إذا لم يتعلم الطالب نعماذا س             •
 ؟ قاًبعرفوا بذلك مسسنعمل إذا كان الطالب  ماذا            •

  
 في الصفهو أن يقوم المدرسون بتطوير فهم جديد وتطبيقه  المهنية المجتمعاتالغرض من 

 ناجحة. إن المجتمعات المهنيةزيادة تحصيل الطالب هو مؤشر على  لزيادة تحصيل الطالب.
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     علم التدريس والتيف تقدم ال  
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    أسئلة رئيسية ملجتمعات التعلم املهنية 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن  نريد ماذا
 ؟يتعلم الطالب

 

كيف نعلم أن 
 ؟قد تعلموا الطالب 

مل إذا نعماذا س
 ؟لم يتعلم الطالب

 

سنعمل إذا كان  ماذا
 عرفوا بذلك قد الطالب

؟ قًابمس  

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.google.com/url%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjhtd_S44XfAhXOyYUKHUeOBvIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.smore.com/kpzv-cardinal-connection%26psig%3DAOvVaw06k9z-JPeVCSC6mRE2_AVT%26ust%3D1543997423620147
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Question_mark.svg/585px-Question_mark.svg.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Question_mark.svg&docid=H8CUOrOy4uLbqM&tbnid=ABtZi4SQM1jvWM:&vet=12ahUKEwiVrpKi94rfAhXyoXEKHdZWAf84ZBAzKCgwKHoECAEQLQ..i&w=585&h=1024&bih=651&biw=1366&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85&ved=2ahUKEwiVrpKi94rfAhXyoXEKHdZWAf84ZBAzKCgwKHoECAEQLQ&iact=mrc&uact=8
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     املجتمعات املهنيةخطيط تعملية 
  

 البدء
  

 .العام لكتابة جدول األعمال وتسهيل اجتماعات الفصل الدراسي أو لمجتمعات المهنيةميسر لتحديد  •
 . مهني اجتماع إلى الفريق بعد كل وإرساله للوقتمسجل تحديد  •
 .خاصة بمجموعتك معايير إنشاء •
 .االجتماع و مكان تعيين مواعيد  •
 إلى مدير المدرسة. المجتمعات المهنية تخطيط نموذج تقديم •
 لقاء. أول عنجدول  انشاء •

  
 توقعاتال
  

بشدة على  الفِرق يتم تشجيع .مرتين على األقل شهريًا المجتمعات المهنية تلتقي فرق        ✓
 .شهر مرتين في كل مرة أكثر من المقابلة

بناءً على احتياجات الطالب التي  ذكية بإنشاء أهداف وخطط  المجتمعات المهنية فرق تقوم        ✓
 . أهداف المدرسةتتماشى 

عمل الطالب تستخدم و  .على تحسين اإلنجاز لجميع الطالب المجتمعات المهنية تركز فرق        ✓
شواهد على ك نجاز الموحدةو بيانات اإل  ةالتلخيصي اتالتقييم و ، التكوينية والتقييمات ،

 .الطالب تعلم

باإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها في نهاية  المجتمعات المهنيةستقوم         ✓
 .المنشأةلمدير  العام

و االجتماع عن باإلبالغ عن التقدم من خالل تقديم جداول  المهنية المجتمعاتستقوم         ✓
 . الخاص بهمالمنشأة لمدير  أوقاتها
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     ةاألهداف الذكيتحديد  
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  املصادر 
 

 Standards and practices. 

 Making PYP happen 

 Creating and sustaining a professional learning 

community. 

 Collaborative Planning Time Team Planning 

Document 
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