
 

 ؟َوؤال ُهالُّسَو...ُتْبَبأْح...ُتْعِمَس

 المعلم إلى اللوح، يكتب على اللوح، يتعامل مع اللوح. ينظر       

 وح ما هي العالمة التي سيحصل عّليها؟حن الّل: لو امُتؤالوالّس

 

 وا، أن يصغوا وأن يكونوا مرنينيطّلب المعّلم من الطالب أن يقرأ         

 فّسه يقرأ، ُيصغي ومرن مع تالميذه؟: هل المعّلم بنؤالوالّس

 

 وهناك من يقول: الّلغة هي سالح ،ناهناك من يقول: الّلغة هي طنجرة ألفكار      

 نووي.     

 : ماذا تعني الّلغة لنا؟ؤالوالّس

     

 هناك من يقول: اخرج وتعّلم.      

 : لماذا يقول المعّلمون اجّلس وتعّلم؟ؤالوالّس

 

 ادًة من الطالب أن ينظروا إلى الّلوح.يطلب المعلمون ع       

 ؤال: هل ينظر المعلمون أيًضا إلى الّلوح أم إلى تالميذهم؟والّس

 



 

 

 .خر هو أنا ويقولون: أنا أنا وأنت أنتيقولون: اآل         

 ؟متى نكون مختّلفين ومتى نكون متشابهين: ؤالوالّس

            

 صغيرة.يقولون: النجاح متعلق بأشياء           

 يا ترى ما هي األشياء الكبيرة؟ ؤال:والّس

 

 

 كي يحصل على إجابة.يسأل المعلم           

 ؟اإلجابةّسرع المعّلم في لماذا ُي ؤال:والّس

 

 األمور واضحة ومفهومة" عبارة يرددها الجميع."          

 أشياء واضحة ومفهومة؟ حًقا هل هناك ؤال:والّس

  

 والطالب يجيب. التلميذ يسأل والمعلم يجيب.المعلم يسأل         

 الطرفين؟  ت لتعّلم متبادل من كّليهل حان الوق ؤال:والّس

 

 اسين نحوه، نثق به، نسمح له باالستقاللّية المعلم يريد أن نكون حّس       

 اس لتالميذه؟وحّّس ،، يّسمح باالستقاللّيةيثُق هو أيًضا: هل  ؤالوالّس

 



 

   

 أريد أن أقول لكم...: بـ أالمعلم يبد       

 ا تريدون أن تقولوا؟: ماذبـ لماذا ال يبدأ ؤال:والّس

      

 .قراناألقران وتقييم األيقولون: هناك حاجة لتعلم      

 ؟لطالبنقصد بذلك المعّلمين أم اهل  ؤال:والّس         

 

 .يقولون: نحن نتعلم من النجاح      

مشكالت الصعوبات والمن التحدث عن لماذا يكثر المعّلمون  ؤال:والّس

 ؟حّلولالجاح وَنالوليس عن 

 

 "، هي" سيرورة تعّلم"مّويقولون: "سيرورة التقييم هي سيرورة ُن     

 ؟ون من التقييملماذا يخاف الكثير ؤال:والّس

 

 م الطالب؟يسأل المعلمون: كيف نعّل        

عرف ونعّلم الطالب لماذا ال يّسألوا كيف يمكن أن نفهم، نت ؤال:والّس

 ؟بُحّب

 

 فن التعاون بين كل الالعبين. هناكفي فريق كرة القدم         

 ؟لصق لّلنموذج في المدارسوة قص هل يمكن أن نقوم بعمّلَي ؤال:والّس     



 

 

 .يكُتب الطالب والمعلمون كثيًرا     

 أم ال؟ ما يحبون احًق هل يكتبون ؤال:والّس          

 

 ، يجب أن ننتبه.اجديًد يًئانتعلم ش كي       

 عّلمون أكثر مما ينتبهون؟المُيراقُب لماذا  ؤال:والّس

 

 بما يقومون به.ُيفكُِّر المعلمون         

 ر بعمق ونبدأ بتنفيذ اليّسير؟أن نفكِّ حَبذهل من الم ؤال:والّس

 

 .مثيرًة إجاباٍتينتظُر المعّلمون        

 يّسألونها مثيرة أم ال؟ هل األسئّلة التي ؤال:والّس

 

 .Googleمن إلخفاء جثة هو الصفحة الثانية في يقولون: أكثر مكان آ        

 ؟Googleلماذا ال يدخل المعّلمون إلى الصفحة الثانية في  ؤال:والّس

 

 المعلمون بالتعلم التعاوني، الفّعال، ذي المعنى.ُيؤمن       

 ريس ذي معنى؟هل من أجل ذلك هناك حاجة لتد ؤال:والّس



 

 

 سيعملون. ابمالمعلمون  ُيفكُِّر           

 أما حان األوان أن نتريث لّلحظة ونّسأل: لماذا؟ ؤال:والّس

 

 يقولون: هناك كلمات وهناك كلمات.          

في حوارنا مع ما نوع الكّلمة التي سنختارها لالستعمال  ؤال:والّس

 ب؟اترالطالب، مع األهل أو مع األ

 

 أكثر بكثير مما يكتبون. يتكَلُم المعلمون والطالب       

أما حان األوان أن يكتب الطالب أكثر وأن يتكّلم المعّلمون  ؤال:والّس

 أقل؟

 

 على القطاع األمني الخاص بهم. المعّلمون يجب أن يحافظ       

 المعّلمون القطاع الخاص بطالبهم؟ لماذا يغزو ؤال:والّس

 

الوقت، وهناك معلمون ال  طواليكررون ما يقومون به هناك معلمون          

 يكررون ما يقومون به.

 هل هناك معّلمون يكررون أحيانا ما يقومون به ؟ ؤال:والّس

 



 

 

      يقولون: اإلنسان هو إنسان يجب أن نتعلم منه، وهناك من يؤمنون أن من        

 تحتهم هو فارغ.

 ؟الصغار هل يمكن أن يتعّلم الكبار من ؤال:والّس

 

 يفكرون. المعلمون ثَميعمُل يعملون.  ثَمُيفكِّر المعلمون          

 هل التربية هي أمر مرن بحاجة لمرونة في التفكير؟ ؤال:والّس

 

 فقط ال يستطيع أن يتصرف.اإلنسان الميت يقولون:          

 هل يمكن أن نتعّلم من كل تصرف إلنّسان حّي؟ ؤال:والّس

 

 المعلمون أن يؤمن الطالب بقدراتهم. ُيحّب         

 هل يؤمن المعّلمون فعال بقدرات طالبهم؟ ؤال:والّس

 

 ن أنني ُمهم للمعلم.قال طالب: لم أعِرف حتى اآل       

 أنه ُمهم؟بن ُيشعر المعّلم الطالب كيف يمكن أ ؤال:والّس

 

 .اًلمجهو ايجب أن تطأ قدمك مكاًن امن أجل أن تكون ُمبدًع        

 وما الربح من ذلك؟ مخاطرة،ما ال ؤال:والّس

 



 

      

 عن غرس قيم لدى الطالب.معلمون يتحَدث ال         

 القيم يمكن تعّليمها أم يجب أن نشعر بها؟ هل ؤال:والّس

 

 الجميع. عنيالمدرسة هي أمر ي         

 ؟اأحًد عنيأنه ال ي أيالجميع  عنيهل كل أمر ي ؤال:والّس

 

 .عقولنا يوميًّاكثير من المعلومات تدُخل           

 ؟ صمعّلومة الوننّسى   س معّلومةاللماذا نتذكر  ؤال:والّس

 

 يمكن الوصول إلى الهدف من عدة طرق.          

 ؟متعة رهاكثأالطرق و أقصرلماذا ال نبحث عن ؤال: والّس

 

 لى تعميم أمر محبذ في التدريس.إالوصول           

هل المعّلم إلى الَتعميم، أم الّطالب؟ و يصل أن فضلاأل ام ؤال:والّس

 مخاطر لّلتعميم؟ هناك

 

 فّعال. آخريقولون: هناك تعّلم هادئ و       

 هل التعّلم الفّعال يّساهم في تذّكر المادة لفترة أطول أم ال؟ ؤال:والّس



 

 

 كل معلم هو قصة خاصة. يقولون:        

 أي قصة تريد أن تكون؟أن تقرر  تّستطيع هل ؤال:والّس

 

 كل شيء.عنه قيل: تعلموا كل شيء وعندما تأتون إلى إنسان، انسوا        

 لماذا يجب أن ننّسى وهل هذا ممكن؟ ؤال:والّس     

 

 يقولون: أفضل طريقة للتعّلم، هي أن ُنَعّلم.          

 هل من أجل أن يتعّّلم الطالب يجب أن ُيعّّلموا؟ ؤال:والّس

 

 .فقط بواسطة التربية عالم أفضليمكن أن نغير العالم إلى يقولون:            

 نّسأل أنفّسنا  كيف؟ من المحبذ أن هل ؤال:والّس

 

  يقولون: الطالب يسمعون نفس الكلمات.          

 بشكل مختّلف؟ مأ بنفس الّصورةهل يفهمون ما يّسمعون  ؤال:والّس

 

 يقولون: كلنا نؤمن بالعطاء.          

 عطاء؟ كثير، قّليل، عميق أو سطحي؟ أّي ؤال:الّسو

 



 

 

 . إلى المدرسة مع حقائبهمالطالب يحُضر         

 إذا نّسي الطالب الحقيبة، هل يمكن أن يتعّلم أم ال؟ ؤال:والّس

 

 المعلمون والطالب فيما بينهم.يتحاور       

 : هل يجب أن يتحاوروا مع المضمون؟ؤالوالّس 

 

 معنى. ا ذيمن المهم أن نشجع تعليًميقولون:         

هل من أجل ذلك هناك حاجة لبيئة ذات معنى؟  لمن بيئة  ؤال:والّس 

 ذات معنى؟ لّلمعّلم ، لّلطالب أم لكّليهما؟

 

  المعلمون التفكير عند الطالب.ُيشجُِّع          

 ؟أم ال الوقت الكافي لذلك منح المعّّلمونهل ي ؤال:والّس

 

 .شيء متغير إال التغيير فهو ثابتيقولون: كل        

عّلى محور التغيير بشكل يتحَرك المعّلمون والطالب : هل ؤالوالّس 

 مختّلف أم متشابه؟



 

 

 . البسمة والفرحة على الّشفاهالضحك والنكات يرُسم يقولون:         

 ن واحد؟كن أن يّستمتع ويتعّلم الطالب في آهل من المم ؤال:والّس

 

 . الفعاليات الكثيرة في التدريسُتساعد يقولون:         

 أم متنوعة؟ متجانّسةفعاليات كثيرة  ؤال:والّس

 

 من استعمال كلمة "تعلموا".المعلمون ُيكثر        

 لماذا ال يكثروا من كّلمة: " حاولوا". ؤال:والّس 

 

 من قبل المعلمين والطالب. امجهوًد يتطَلُب يقولون: التعّلم        

 ا؟ونّستمتع أيًض اهل  يمكن أن نبذل مجهوًد ؤال:والّس 

 

 خرين.يقولون: نحن نتعلم من تقليد اآل        

 لى اإلبداع؟يقوُد التقّليد إ هل ؤال:والّس 

 

 ة في عمله. عطاء المعلم الحرّية والمسؤولية الذاتَييقولون: يجب إ       

 ؟مهفي تعّل أيًضا طالبلّلإلى نقل المّسؤولية والحرية  أما حان األوان ؤال:والّس  

 



 

 

 ."التوبيخ والغضب خارج الحوار"يقولون:            

 ؟لماذا ال تكون االبتّسامة والتشجيع داخل الحوار ؤال:والّس       

 

 . متعم ُمتعُلإلى  األلعاب والحركةتقوُد يقولون:             

 لماذا ال يكثر المعّلمون من استعمال األلعاب؟ ؤال:والّس

 

  يقولون: كل واحد )معّلم أو طالب( هو لون مختلف.       

 ؟البعض األلوان مع بعضهاهذه ماذا سيحدث عندما تتفاعل  ؤال:والّس


