


 

 :المقدمة 

 :مهنة المعلم هي مهمة الرسل واألنبياء

تلك المهنة المقدسة، مهنة األنبياء والرسل، التي كان ينظر إليها بإكبار واحترام .. التعليم   

على مر العصور، وال تخلوا منها حضارة بشرية مهما كان مستواها، كيف ال وهيي المهنية 

، وهيو ششيرف ميا ،ييه، وهيي التيي تنميي ،يي اسنسيان التي تتولى التعامل مي  عقيل اسنسيان

 .،اسنسان الحق عقل ،ي جسد. شعظم خصيصة ميزه هللا بها وهي خصيصة العلم

بعث األنبيياء   علييهم السيـم   معلميين يعلميون النياا الكتيام والحكمية ويزكيونهم، وليم    

 .اسرث ونعم المورث ،نعم. يورثوا دينارا وال درهما، وجعل هللا العلماء ورثة األنبياء

وما نقص قدر العليم والتعلييم إال بعيدما صيرنا ننظير إليى التعلييم عليى شنيه وظي ية تي د      

ألجييل المقابييل المييادن، وصييرنا ننظيير إلييى المعلييم بعييدد مييا يمكثييه ميين سيياعا  بييين جييدران 

 !المدرسة، ، قد العلم والتعليم قدسيته، ورت  ،ي حمى التعليم من ليا شهل له

وعليم ددم األسيماء كلهيا، .. ،اهلل علم بالقلم، علم اسنسان ميا ليم يعليم" ربانية"م مهنة التعلي

عقليه، ويعيييه مين نتيا  : وبعث الرسل معلمين، والمعلم يتعامل م  ششرف ما ،يي اسنسيان

 .،التعليم هي المهنة التي ال يمكن شن يستغني عنها اسنسان.. ،كره 



 

 : ميزين ،ي تنمية المعلمين الضعاف من خـل يرائق اس،ادة من المعلمين المت

 : الك اءة العلمية -1

من مهام المعلم األساسية شن يقدم لليـم المعلوما  والخبرا  التي يحتاجونها ،ي مادتيه  

وي ترض   بدهيا   شن يكون المعلم ملما بتلك المعلوما  بشكل صحيح وواضح، إذ . المقررة

وال يمكن شن يقدم المعليم للياليم معلومية بشيكل سيليم . ييهمن البدهي شن ،اقد الشيء ال يع

ومن هنا جاء  ،كرة التخصص، إذ يتوق  من المعلم شن يتخصص . إذا لم يكن مستوعبا لها

 .وهذا باليب  ال يع يه معر،ة ما هو خار  تخصصه. ،ي ،رع من ،روع العلم ويتمكن منه

 : الك اءة التربوية -2

م  شهميته   ال يك ي لوحده، بل البيد شن ينضيم إلييه معر،ية بياليرق  اسلمام بالمادة العلمية  

،الياليم لييا دلية يضيبي عليى وضي  االسيتقبال . التربوية المناسبة ،ي التعامل مي  الياليم

 وتصم المعلوما  ،ي داخله، بل هو بشر له روح وعقل وان عاال  وجسد، 

والمعلم يتعامل مي  الياليم ،يي . ةويمر ،ي الساعة الواحدة بحاال  ن سية وان عاال  مختل 

كل هذه الحاال  ومن كل تلك الجوانم، ،لذلك ال بيد شن يكيون ملميا بييرق التربيية وشسياليم 

 . التعامل م  اليـم

 : الك اءة االتصالية -3

م  إلمام المعلم بمادة العلمية وباليرق التربوية للتعامل م  يـبه البد له من معر،ية ييرق 

لتي عن يريقها ييتمكن المعليم مين إيصيال ميا لدييه مين معلوميا  وش،كيار ووسائل االتصال ا

 . واتجاها  ومهارا 

،يجم شن تكون لغة المعلم سليمة وم هومة لد  اليـم وتناسم مستواهم العقلي من حيث 

نوعية الكلميا  ومسيتو  تركييم الجميل، وشن يكيون صيوته مسيموعا ومناسيبا، وشن تكيون 

ض المعنييى باسيياليم متنوعيية، ميي  قييدرة علييى ضييرم األمثييال لديييه القييدرة علييى إعييادة عيير

 . لتقريم المعاني

كان شحد المعلمين يشرح للصف الثاني االبتدائي مادة العليوم، و،يي نهايية الشيرح اسيتوق ه 

 ،قد كان المعلم ! يا استاذ؟.." ال بد"ما معنى : شحد اليـم وكان منصتا شثناء الشرح وقال

 

 



اني  عنيده مين الكلميا  السيهلة، لكنيه ليم تكين كيذلك لياليم الصيف يكرر هذه الكلمة التيي ك

والبييد شن يكييون المعلييم عار،ييا بعوائييق االتصييال التييي يمكيين شن تحييدث ،ييي   .الثيياني ابتييدائي

إذا تكلم شعاد الكـم ثـثيا   -صلى هللا عليه وسلم -،قد كان النبي . ال صل ليسعى إلى تذليلها

 .المميز ملون الصو  واسيضاح لذلك نجد المعلم  . حتى ي هم عنه

 : الرغبة ،ي التعليم -4

لم يكين ميد،وعا بحيم التعلييم  ،المعلم ما. من شعظم عوامل نجاح المعلم رغبته ،ي التدريا

  .ولديه رغبة ،ي شداء ما حمل من شمانة التعليم ،لن يتحما لمهنته وبالتالي لين يينجح ،يهيا

سنسان بقيمته ،ي الحياة نشير ميا يملكيه مين ومن شعظم ما يبعث الرضا ،ي الن ا ويشعر ا

ميور ومين األ.المعلم المميز هو من يدرك شهمية مهنته لذلك هو يمتليك م ياتيح التمييز  .علم

 : تساعدك على زيادة رغبتك ،ي عملكالتي 

 .   استشعر األجر العظيم الذن تناله من تعليم يـبك إذا شحسن  النية1

ي المستقبل، حيث سيكونون هم قادة المجتم  وهم رجاله   تصور ما سي ول إليه يـبك ،2

 .،ان  اآلن تبني ،ي مجتم  المستقبل

  يجم شن تعلم شن ه الء اليـم شمانة عندك ائتمنها عندك دبا هم وكذلك الدولة و،رغتيك 3

 .للقيام بهذا العمل العظيم

لميد  قيدرتك    اجعل عملك مجال تحد لك، ،كل مشكلة تواجهها هي عبارة عن تحيد ممتي 4

التربوية والقيادية، ،كيف يكون تعاملك معها، ،نجاحك يعني كسم التحدن، ويعني شنك ،عيـ 

 .شهل لما شولي  من منصم جليل، وإثبا  لقدراتك ومهاراتك

 .  تذكر شن شكثر العظماء خرجوا من تح  شيدن المعلمين5

،صيله وليذلك سييحتا   إذن هيو مين يحياول تييوير ن سيه واالرتقياء بمسيتو المعلم المميز 

 :بعض منها  هذه،ي تح يز اليـم واستدراجهم لحم العلم و التعلم ، و يرقهبعضا من 

دع المتعلميين يسيييرون عليى يريقية تعلمهيم ، و اتيرك : تحسيا الياليم بالمسيئولية  -1

ال تيينا شيضييا شن ال صييل . التييي يريييدونها  الواجبييا  المنزليييةلهييم حرييية اختيييار المهييام و 

مجتم  مصغر ، لد  مين الجييد شن يشيعر الياليم باهميتيه داخيل ال صيل ، ،تيزيين القسيم و 

 .االعتناء بالنباتا  كلها شمور تشعره بالمس ولية و ال خر 
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األهداف من المهام المنوية بكل ياليم بوضيوح  من الضرورن تحديد : األهداف تحديد -2

. يتوق  منه حتى يبقى متحمسا سكمال المهمة على شحسن وجه  ، ،هو يحتا  إلى معر،ة ما

حاول إذن جرد الئحة باهداف قصييرة و يويلية الميد  و مجموعية مين القواعيد التيي عليى 

 .الجمي  تحقيقها شو احترامها 

م إلى التعلم ،ي شمان تام ، ،الخوف من اسخ اق و عواقم يحتا  اليـ : دمنة بيئة خلق -3

يستحسين إذن تشيجي  . الرسوم قد ي دن إلى تعثيرا  ال تحميد عقباهيا عليى الميد  البعييد 

اليـم و اسيمان بقدراتهم على تجاوز الصعوبا  و إعادة المحاولة عند ال شل م  دعمهم 

 .ن سيا و اجتماعيا إذا اقتضى الحال 

يمكنك كمعلم الجلوا وراء مكتبك و انتظار نتيجة مبهيرة داخيل  ال : التعلم ضاء، تغيير -4

ال صييل ، اليييـم بحاجيية للتجديييد المسييتمر ، يمكنييك القيييام بييرحـ  ميدانييية ، ر ييية ش،ييـم 

كل ذلك ك يل بتح ييز الميتعلم و … وثائقية شو ،قي القيام ببحث جماعي ،ي مكتبة المدرسة 

 .ة الم يدة خلق جو من المرح و المتع

المنا،سة داخل ال صل الدراسي يمكن شن تكيون شييئا   : الشري ة المنا،سة من جو خلق -5

تييم اسييتخدامها بشييكل تربييون يخييدم األهييداف المسيييرة سييل ا ، ، ييي بعييض  ايجابيييا إذا مييا

الحاال  يمكن تح يز اليـم على بذل جهد شكبر و الت وق عن يريق تيبيقا  تعليمية ميثـ 

 .جماعية تقليدية ،قي  شلعامشو 

تعييد ميين شهيم الوسييائل لتح ييز اليييـم ، ،ييـ يحتيا  األميير منييك  : بسييية مكا،يي   تقيديم -6

ميزانية ضخمة ، ،قلم جميل شو علبة شوكوالتة صغيرة قد ي يان بالغرض ، كلما  مدح قيد 

المهييم هييو شييعور الي ييل شو المراهييق بييال خر عنييد . ،عالييية ،ييي بعييض األحيييان  تكييون شكثيير

 .آلخرين على شن يحدوا حدو المت وقالحصول على مكا،اة بعد إكمال مهمة ما و تشجي  ا

العمييل الجميياعي ميين الوسييائل التييي نت ييق علييى نجاعتهييا و  : الجميياعي العمييل تشييجي  -7

ن و الخجولين ، الكل يتحما للتعاون و مسياعدة شهميتها خصوصا بالنسبة لليلبة المتعثري

المجموعة و إكمال المهام وهي يريقة جيدة بالنسبة للمواد العلمية التي تعتمد المـحظة و 

 .التجريم 
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ليا المقصود معر،ة اسم كل يالم ، بل التعرف على هواياته و  : اليـم على التعرف -8

منحيه ثقية عاليية ،يي ن سيه و يي ثر ايجابيا عليى ،يذلك ي… يحبه وما يكرهيه  إنجازاته و ما

 .داخل ال صل و بالتالي عملية تعلمه  هسلوكيات

يمكن استغـل بعض الحصص الدراسية لمناقشة بعض مكامن الخلل  : النقاش و الحوار -9

و الضعف التي قد تخلق نوعا من اسحباي لد  المتعلميين ، ،يالوقوف عنيدها و البحيث عين 

 .بإعياء الجمي  إحساسا باألمل و إمكانية النجاح  سبل تجاوزها ك يل

تكلمنييا مييرارا عيين دمييل التكنولوجيييا ،ييي التعليييم و مالييه ميين  : التكنولوجيييا اسييتخدام -11

تم استخدامها بمنهجية منظمة ، ليا بالضيرورة شن يسيتغني المعليم  تاثيرا  ايجابية إذا ما

نح  ال رصة مما تو،ره التكنولوجيا ،ي عن الورقة و القلم لكن شن يحاول االست ادة كلما س

تعليمييية تيرقنييا إلييى الكثييير منهييا ،ييي مقيياال   تيبيقييا و  شدوا هييذا المجييال ميين بييرامل و 

 .داخل ال صل مثـ  Icebreakers كتيبيقا  كسر الجمودسابقة 

بينه وبين يـبه ( الجليد) هو المعلم الذن يحرص على كسر حاجز الغربة :دكاسر الجلي -1

 .شول وهلة بحيث تبدش األل ة والتواصل والت اعل المشترك بينهما من

بدايية الحصية، بيل يحيرص  هو الذن ال يتعجل الدخول ،يي اليدرا الجدييد مي  :شد مرال -2

وعيادة ميا يغييي هيذا  على إدارة حديث م  يـبيه قبييل وشثنياء اليدقائق األوليى مين الحصية

وشواغلهم، وكذا يعيي بعيض  الحديث شحوال اليـم واست ساراتهم ويلباتهم واهتماماتهم

المعلم الذن ( زيتون)بحسم تعبير  وهو. )* ر المتعلقة بهمالتعليما  الموجهة إليهم واألخبا

شميورهم الشخصيية والمجتمعيية مين  مي  يـبيه ،يي( الدردشية)يميل إلى التحاور والتناقش 

  .خـ حديث عذم م عم بالمودة واألل ة

الشيرارة األوليى ،يي بدايية  هيو المعليم اليذن لدييه قناعية كبييرة باهميية إييـق :المحرك -3

الحيا،زة، ومين ثيم ،هيو يسيلك ،يي  نى شّن لديه اعتقاداً راسخاً ،يي شهميية التهيئيةالدرا بمع

الييـم لموضيوع اليدرا الجدييد،  تدريسيه و،يق هيذا االعتقياد، ،نجيده حريصياً عليى تهيئية

 .يناسم درسه وحريصاً شيضاً على تنوي  شساليم التهيئة، ،يختار ما

بان سهم ويقدم لهم العون  تشاف المعر،ةهو الذن يشج  يـبه على اك   :المعلم الح ار -4

 .االستقصائي واسرشاد عند الضرورة، ،نجده من المتحمسين للتدريا
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واجهة المحـ ؛ إذ يقوم  هو المعلم الذن يشبه ،نان عرض البضاعة ،ي: ،ّنان العرض -5

اآلخييرين للنظيير إلييى  األخييير بتوظيييف مييا لديييه ميين ،نييون لعييرض البضيياعة بشييكل يجييذم

اسيتخدام اسضياءة،  نظيراً لحسين تنسييق العيرض،( ة ومن ثم دخول المحل لشيرائهاالبضاع

بالبضيياعة ميين حيييث  إبييراز نييواحي الجمييال، تحريييك البضيياعة المعروضيية دلييياً، التعريييف

 .الخ.مكوناتها، سعرها، بلد الصن ، وض  خل ية مناسبة للمعروضا 

الت اعيل الكيمييائي بيين  التيي تنّشيي catalyst هنا يشبه الميادة الحيا،زة هو : الحّ از -6

شن شن المعلم . االنتهاء من الت اعل مادتين وتعمل على استمرار هذا الت اعل بينهما حتى يتم

ميي  موضييوع الييتّعلم وتييوجيههم ( للت اعييل) الحّ يياز يسييعى إلييى إثييارة الرغبيية لييد  اليييـم

ق شهييداف الييتعلم شنشييية الييتعلم حتييى تحقيي لـسييتمرار ،ييي هييذا الت اعييل ميين خييـل ممارسيية

 .المرجوة

شهمية االستحواذ على انتباه  هو المعلم الذن لديه قناعة كبيرة ،ي : المعلم المغناييسي -7

شّنه ال تعلّم بـ انتباه ومن ثيم : مقولة يلبته يوال الوق ، بمعنى شّن لديه اعتقاداً راسخاً ،ي

 ون الذن يجذم مثل المغناييا الق يسلك ،ي تدريسه و،ق هذا االعتقاد، ونجده

، إنه المعليم الييقظ اليذن ال ت وتيه  برادة الحديد مهما بعد  عنه ومهما كان  صغيرة الحجم

 .شاردة شو واردة ،ي قاعة الدرا

جوهريية م تاحييه،  هو المعلم الذن يعد ملخص الدرا ،ي صيورة نقياي : صان  السبح -8

يربيها خيي واحد،  مسبحة التيويحاول شن يربي بينهما ، ،تكون هذه النقاي ششبه بحبا  ال

  .،هو يلم محتو  الدرا ويوجزه ،ي كل متكامل

وبيروح تتمييز بالتلقائيية  اليذن يعاميل يـبيه برقية واحتيرام واهتميام ومجاملية،: الجنتل -9

حسيام هيئتيه شو عليى  والميرح ويكيون حريصياً عليى كسيبهم لصي ه دون شن ييتم ذليك عليى

األخـقيية لمهنية  عمليية التيدريا شو خيرق األصيولحسام خرق القواعد الص ية المنظمية ل

 .التدريا

سلوكيا  الشغم وتظهر الحكمة  هي شهم ص ة يحتا  إليها المعلم للتعامل م :  الحكيم -11

على منعهيا و،يي هيدوء شعصيابه  ،ي ،ينته ،ي توق  شسبام هذه السلوكيا ، ومن ثم العمل

 اليـم وكذا ،ي    منوتعامله بروية وصبر وشدم م  محدثي هذه السلوكيا

 



 .الصيييف قدرتيييه عليييى اختييييار البيييديل المناسيييم مييين األسييياليم لضيييبي حالييية النظيييام ،يييي

  :الوصايا العشرون للمعلم المتميز

على  واجبك وهي عبارة عن توجيها  مهمة ووصايا عامة ، تهدف إلى مساعدتك ،ي شداء

 نك على االلتزام بها وتيبيقهايعي الوجه األكمل ؛ سائلين المولى عز وجل شن ين عك بها وشن

االستشعار  -1 : وشن يعيننا وإياك على شداء هذه األمانة على الوجه الذن يرضيه سبحانه .

  .النية له ،ي تعلمك وتعليمك وإخـصبمراقبة هللا لك 

يعلو  اعلم شنك قدوة ليـبك وشنهم ينظرون إليك ؛ ،إن وا،ق سلوكك هذا الدين ،إن شانك -2

متحلييا  كيان خيـف ذليك نظيروا إلييك بعيين النقيصيه ؛ وهيذا هيو الميامول منيك ويرت ي  وإن

  . باخـق االسـم وتعاليمه ظاهرا وباينا

علييى  واسييـعاالهتميام بالك اييا  التربويية ، وذليك مين خيـل قيراءة الكتيم التربويية ، -3

 قية بمجاليكالعـ المجـ  والنشرا  التربوية ، وحضور الدورا  واللقاءا  واليورش ذا 

  .العلمي والتربون

 على التعاميم الصادرة من اسدارة ومن ثم لإليـعتخصيص وق  ،ي اليوم شو األسبوع  -4

 تيبيق ما جاء ،يها ،ي الميدان ؛ واعلم شن هذه التعياميم سيواء كاني  دلييا  شو نشيرا  شو

،ي شداء  وناً بعد هللاوذلك لكي تكون لك ع قراءا  تربوية ُبذل ،يها من الجهد ما هللا به عليم

  . رسالتك على الوجه األكمل

 المحا،ظة على الدوام الرسمي حضوراً وانصرا،اً ؛ وااللتزام بمواعيد دخيول الحصيص -5

  .والخرو  منها

الحرص عليى اسعيداد اليذهني والكتيابي ، واصييحام د،تير التحضيير شثنياء الحصية ،يي  -6

 . الصف

يية مشيوقة ، تسيهم ،يي جيذم الييـم وشيد انتبياههم ن ذ درسك بيريقة علميية ، وتربو -7

 : يعين على ذلك ومما

 



 .وتعويييدهم عليهييا اسييتخدام اللغيية العلمييية ال صييحى المـئميية لعقييولهم تحييدثاً وكتابيية/ ش

  .التهيئة للدرا/ م

  . تنوي  المثيرا /  

  . المييواد واألدوا  والوسييائل التييي تتناسييم ميي  موضييوع الييدرا االسييت ادة ميين/ د

 . عقم االستجابة المرغوبة التعزيز بانواعه/ ه 

و،ي حالة عيدم وجيود ، العلوم استثمار المعمل ؛ بحيث يكون المكان المخصص لتدريا/ و

  . معمييييييييل السييييييييعي وبجدييييييييية و،اعلييييييييية ،ييييييييي انشيييييييياء معمييييييييل متنقييييييييل

 التنوي  ،ي يرق عرض المادة العلمية واختيار اليريقة المناسبة واألسلوم األمثل لكل /ز

  . ن شهداف الدراهدف م

  . الهيييدف ت عييييل كشيييوف المتابعييية واسيييتخدامها كوسييييلة مييين وسيييائل تحقييييق/ ح

  . التوزي  الزمني الدقيق للحصة الدراسية والتقيد به/ ي

، شهييداف الييدرا ميي  مراعيياة التنوييي  ،ييي يييرق التقييويم مثييل المسييابقة العلمييية تقييويم/ ن

  ال صلية والتمارين

  . ـم وحثهم على المشاركةالرد على است سارا  الي/ ك

اليـم ،ي النشايا  التدريسية وخصوصاً ال ئا  الضعي ة منهم حيث شن ذلك له  إشراك/ ل

  . ،ييييييي ر،يييييي  مسييييييتواهم وتحصيييييييلهم العلمييييييي والتربييييييون شثيييييير كبييييييير

 .بالتر،يه ت عيل شسلوم التدريا/ م

 نترني  شداة يجيمتشجي  اليـم على االستثمار الهادف لـنترن  وتوجيههم إلى شن اس -8

للمعلومية  شن تستثمر لبناء المعر،ة ال لهدم األخـق ، وحتى ال يتحول اسنترني  مين مصيدر

المواق  ذا   ولـست ادة شكثر حول هذا الموضوع وبعض. إلى مصدر للهو وإضاعة الوق  

 . العـقة بالمادة العلمية

 



 السلبية لليـم ،وذلك ميناحرص شخي المعلم و،قك هللا ورعاك على معالجة المواقف  -9

  . خـل األساليم التربوية الهاد،ة

إن مميا يسيهم ،يي ر،يي  مسيتو  الييـم وب عاليية هييو إشيراكهم وت عييل دورهيم شثنيياء  -11

  . ،ي المناقشا  الص ية واألنشية المصاحبة للدرا الدرا

والسيعي  عتهمباليـم ذون المستويا  التحصيلية المتدنية، وذليك بمتياب العنايةزيادة  -11

  . لمعر،ة شسبام ضع هم ومن ثم السعي لحلها شو الحد منها

 بينهم مراعاة ال روق ال ردية بين التـميذ ، وذلك من خـل تنظيم المواقف التعليمية -12

. 

 بيان وإعـمهيمالقييام بحيث الييـم عليى احتيرام الكتيم واليد،اتر بيين الحيين واألخير  -13

  . ه وإهانتها إهانة لهماحترامها احترام للعلم وشهل

 ت عيل دور الكتام المدرسي ومتابعة تمارينه بحيث يكون هو المصدر األساسيي ليد  -14

  . اليالم

 . منه جعل الملخص السبورن بوابة للكتام المدرسي وم عـً له ويريقا لـست ادة -15

ومينظم  تمرمتابعة األعمال التحريرية من واجبا  منزليية وتميارين ،صيلية بشيكل مسي -16

  . التعزيز المناسبين تحرن الدقة شثناء التصحيح م  مراعاة كتابة التاريخ والتوجيه شو م 

  . ُحث اليـم على اختيار الصحبة الصالحة وحذرهم من ر،قاء السوء -17

وشوليياء  العناية بالروابي و العـقا  اسنسيانية مي  إدارة المدرسية ومعلميهيا ويـبهيا -18

  . عاون معها ،ي كل ما يحقق انتظام الدراسةشمورهم والت

 

 

 



  : اعميييييل عليييييى إثيييييراء نميييييوك المعر،يييييي والمهنيييييي بالوسييييييائل التالييييييه -19

المشاركة ،ي الدورا  واللقاءا  والمشاغل التربويية والعلميية و االهتميام  الحرص على/ ش

  النشيييرا  التربويييية والقيييراءا  الموجهييية واليييدوريا  العلميييية والتربويييية بقيييراءة

التربون ، وت عيل ما جاء ،يها  فاسشراالدائم على التعاميم الصادرة من إدارة  االيـع/ م

  .تعليما  وخبرا  إثرائية من

 العملييييية التعليمييييية إبييييداء المرئيييييا  والمقترحييييا  ، التييييي ميييين شييييانها شن تيييييور/  

رسية إليى إدارة المد بر،عهيا عين يرييق والتربوية سواء للمشرف التربون خـل الزيارة شو

  . إدارة اسشراف التربون

 . التعليم ومن ذلك استثمار الوسائل التقنية الحديثة التنوي  من مصادر التعلم و/ ه 

االسيييت ادة القصيييو  مييين توجيهيييا  ميييدير المدرسييية والمشيييرف التربيييون ومناقشييية  -21

 .مناقشة تربوية هاد،ة لكي تحصل على ال ائدة المرجوة منها التوجيها 



 

 : التي يست يد منها المعلم الضعيف للمعلم المتميز  سبداعيةا اليرق

 . مجتمعه وييوره م  يت اعل ومبدعاً، م كراً  المتعلم يصبح شن  

 . ُمبتكرة ،ّعالة بيرق مجتمعه مشكـ  حل ،ي يساهم شن  

 .تسمح به ما شقصى إلى المتعلم قدرا  تنمية  

 اسسيييتراتيجية المناسيييبة يختييار تيييدريا،ال لمواقييف مخييييي ُمليييم بمادتييه، ميييرن الت كييير،  يي

 .العامة حياته ،ي ُمبتكر ُمبدع الص ية، المتغيرا  مواجهة على قادر وين ذها،

 .حل المشكـ  ولتنمية القدرة على إلى حلول، للوصول وسائل  

 .،وراً  التسليم بها وعدم ،يها النظر إعادة يجم لذا متغيرة ونسبية،  

 .المتعلم بن سه إليها يصل حينما معنى ذا  وتصبح إليها، لالوصو ويرق بالخبرة تهتم  

 .واسبداع وتد،عه للتقدم  بيئته، م  ومتوا،قة نموه مستويا  تناسم متكاملة للمتعلم ُتقدم  

 .التعليمية العملية محور هو المتعلم  

 .المتعلم وقدراته ميول تراعي  

 .المتعلمين وتوظ ها بين ال ردية بال روق تهتم  

 .اسبداعية قدراته وخاصة قدرا  المتعلم، بتنمية تهتم  

 .واالكتشاف واسبداع  والتنقيم البحث روح المتعلمين بإكسام تهتم  

 

 

 .الداخلية منها خاصة المتعلم دوا،  ُتنمي   



 ميا بقيدر رعايية المعليم   مي    يتقدم ومستواه شقرانه المبدعين، يساير الُمبدع غير المتعلم  

 .واستعدادا  قدرا يملك من 

 والنشييايا  المناقشييا  ،ييي المشيياركة علييى ويحييرص الييتعلم، ،ييي المييتعلم رغبيية تييزداد  يي

 .اسبداعية

 الشيريف والتنيا،ا التعياون وظهيور التحصييل، وانخ اض مسيتويا  الغش، ظواهر تندثر  

 .ومحاوال  الت ّرد

 .والتقبُّل والتعاون بالحرية يمتاز  

 .الذا  عن والتعبير الحرة، والمناقشا  اآلراء تعدد  

 . واالستقصاء والتنقيم البحث على المتعلم ُيعّود  

 .والمشاركة والود النشاي روح العمل على يسيير  

 ضيرورة عليى وتركيز المجياال ، جمي  ،ي المتقدمين اآلخرين خبرا  من باالست ادة تهتم  

 .وتيويرها استيعابها

 .الماضي وتمحيصه ،هم ،ي حاضربال وتستعين هد،اً، بالمستقبل تهتم  

 ُتمّثيل شخير ، مشيكـ  وبيروز مشيكلة ُملّحية، حل إلى الحالي والتعلم التعليم موقف ي دن -

 .جانم المتعلم من جديدة سبداعا  بدء نقاي

 

 

 



وانتهاًء بالتوصل  بمشكلة ُملّحة، الشعور من العلمي بدءاً  الت كير مهارا  المتعلم يمارا  

 .باسبداع واألصالة يتصف الذن للحل

 للمتعلم، الذاتي للخيو  واسبداع يتم و،قاً  األهداف، ،التعلم ببلوغ والعبرة مقّيد، غير الوق   

 .ال للمعلّم

 .المباشرة والخبرا  والتقنية، التعلم التقليدية، مصادر بتنّوع كثيراً  تهتم  

 .النظرية النواحي بجانم التيبيقية والدراسا  المعملية، بالجوانم تهتم  

 .  يحتل التعزيز مكان القلم، ويمّثل تقدير المتعلم وإثابته وتقبله جوهر اليرائق اسبداعية

 .  تهتم بجوانم وقدرا  الت كير اسبداعي

 .  االختبارا  م توحة وإجاباتها غير ُمحددة سل اً 

 .  تهتم باالختبارا  الموق ية، والعملية

،يهييا هواياتييه، وتت ييتح ،يهييا قدراتييه، ويمييارا ،يهييا مييا  يي هنيياك شوقييا  ،ييراغ ُينّمييي المييتعلم 

 . يتناسم م  ميوله

 .  تزيد ثقة المتعلم بن سه وبقدراته

 .  نمو دوا،عه الداخلية للتعلم واسنجاز

 .   الشعور بالبهجة والرضا والنجاح

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنظيم

 التحمل

 األسلوب

 االبتكار
 تقبل األسئلة

 االلتزام

 

 للتكنولوجيامتحمس 

 التحضير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


