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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يعــد تحقيــق مســتوى عــاٍل مــن جــودة البرنامــج هــو التطلــع النهــايئ لجميــع 
الممارســين إال أن التحســن يف كثيــر مــن األحيــان بــيطء ومتقلــب وغيــر 
منتظــم. نــادرًا مــا يعتمــد التحســن عــى دليــل، أو يســتغرق هــذا الدليــل 
ســنوات للحصــول عليــه مــن خــالل عمليــة التنفيــذ المتحســنة، ويف الوقــت 
ــذل قصــارى جهدهــم ولكــن مــن  ــا إىل ب نفســه يســى مدرســونا وموظفون

دون األدوات الــي تســاعدهم عــى تحويــل تطلعاتهــم إىل حقيقــة.

يتألــف النهــج متعــدد الجوانــب للجنــة اإلنقــاذ الدوليــة للتنميــة المهنيــة 
للمعلميــن يف لبنــان مــن خمســة إىل عشــرة أيــام مــن التدريــب المباشــر، 
ودورات تعلــم المعلميــن الشــهرية، باالضافــة اىل وزيــارات التدريــب شــهرية. 
تظهــر األبحــاث أن اســتمرار الدعــم أكثــر فعاليــة مــن التدريبــات لمــرة واحــدة 
)ماكإيــوان، 2012( وأن أداء المعلمــون يتحســن بشــكل أفضــل مــن خــالل 
التدريــب التعليمــي )نايــت، 2007( باإلضافــة إىل الفــرص اإلضافيــة للتعلّــم 
اإلنقــاذ  لجنــة  أن  مــن  بالرغــم  حــال،  أيــة  عــى   .)2012 )أور،  األقــران  مــن 
نقــص يف األدوات  أن هنــاك  إال  المعلميــن  قــدرات  لبنــاء  الدوليــة تســى 
ــج.   ــة للبرنام ــوا وكالء لتحســين الجــودة العام ــى أن يكون ــاعدهم ع ــي تس ال
نعتمــد بشــكل كبيــر عــى الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات القوليــة 
)الســردية( لتحســين جــودة البرنامــج بشــكل مســتمر.  أصبحــت نظــم الرصــد 
لدينــا أكثــر اســتجابة حيــث نقــوم بإســتخدام االنظمــة الرقميــة لمراقبــة 
الحضــور وغيــره مــن مقاييــس تصحيــح البرنامــج المهمــه األخــرى، لكننــا مــا 
نــزال نفتقــر إىل اآلليــات لتفعيــل نظــام إليجــاد حلــول للعقبــات الــي تحــول 

دون تنفيــذ الجــودة.   

ــا  ــذ، فإنن ــة لســد هــذه الفجــوة بيــن برمجــة الجــودة ودقــة التنفي ويف محاول
نجمــع بيــن التطويــر المهــين القوي الحــايل ونظم الرصد، لدينــا مع منهجيات 
تحســين الجــودة /علــم التحســن( وهــذا يعــزز إمكاناتنــا لتحقيــق البرنامــج 
بجــودة عاليــة وعــى أســاس مســتمر مــن خــالل تمكيــن جميــع الجهــات 

ــم األدوات  ــالل منحه ــن خ ــون م ــا المعلم ــام وخصوًص ــة يف النظ الفاعل
 

الي يحتاجونها ليكونوا وكالء أنفسهم يف التحسين والتعلم التجريي
المســتمر كمنهجيــة ومجموعــة مــن األدوات  الجــودة  يضيــف تحســين 
ــر يف  ــة تحســين جــودة البرنامــج، ويضــع دافــع للتغيي تضيــف الدقــة لعملي

أيــدي أقــرب األشــخاص لتحديــات التنفيــذ –المعلمــون أنفســهم. 

استعراض موجز

يعــد علــم التحســين منهجيــة وعمليــة، ومجموعــة مــن األدوات والــي 
تــم تطويرهــا يف األصــل يف مجــال التصنيــع لخفــض التكاليــف وتحســين 
ــة حيــث أصبحــت  ــة الصحي ــت الطريقــة إىل قطــاع الرعاي ــم انتقل الجــودة. ث

للمخرجــات  المستشــفيات  تحســين  لكيفيــة  االنتشــار  واســع  جــزءًا  اآلن 
بالنســبة للمــرىض. ولــم يتــم موائمــة علــم التحســين مــع قطــاع التعليــم إال 
يف العقــد المــايض لكنهــا تبــدو واعــدة عبــر مجموعــة واســعة مــن الســياقات 
ــار  ــة المنفــذ األول الختب ــة اإلنقــاذ الدولي ــة.  )بريــك، 2015( تعــد لجن التعليمي

المنهجيــة يف ســياق هــش.

ــة  ــة للتعبئ ــوارد الالزم ــتمر األدوات والم ــودة المس ــين الج ــج تحس ــر منه يوف
المعلميــن  وخصوًصــا   - النظــام  يف  الفاعلــة  الجهــات  لجميــع  الســريعة 
ــين  ــف تحس ــة يتأل ــات. كمنهجي ــين المخرج ــو تحس ــم - نح ــة التعلي يف حال
هــذه  واختبــار  التحســين  حــول  تطويــر  نظريــات  مــن  المســتمر  الجــودة 
التغييــرات يف دورات ســريعة وآمنــة مــن الفشــل وجمــع البيانــات للتحقــق مــا 
إذا كانــت هــذه التغييــرات تفــيض إىل التحســين ومــن ثــم مشــاركة التغييــرات 

مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن يف المجتمعــات الشــبكية.

ــودة  ــين الج ــات تحس ــج منهجي ــب دم ــة ببتجري ــاذ الدولي ــة اإلنق ــت لجن قام
العــالج  لمعلمــي  بالنســبة  الخــاص  الدعــم  بنمــوذج   )CQI( المســتمر 
ــهر  ــة أش ــدة ثماني ــب لم ــتمر التجري ــان. اس ــرق لبن ــمال وش ــالح( يف ش )واالص
وتضمــن عــى تدريــب ســتة مدربيــن مــن موظــيف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة و 30 
مدرًســا لبنانيـًـا عــى علــوم التحســين، وذلــك مــن خــالل دمجهــا يف  تدريبــات 
حلقــات  بروتوكــوالت  موائمــة  تــم  ثــم  الحاليــة.  والمرشــدين  المعلميــن 
تعلــم المعلميــن )TLCs-Teacher Learning Circles ( , وزيــارات التدريــب 
لتعكــس منهجيــات تحســين الجــودة المســتمر ولـ اســتخدام أدواتهــا ) ادوات 
ــم  ــة لتعل ــات مجدول ــة حق ــتمر(.لكل ثالث ــودة المس ــين الج ــات تحس منهجي
المعلميــن )TLC( ستســتضيف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة حلقــة تعلــم معلميــن 
كبيــرة )تشــمل الجميــع مــن دورات التعلــم الثالثــة( للتدريــب وتوحيــد أغــراض 
ــة  ــع اول حلق ــتمر م ــودة المس ــين الج ــات تحس ــزت أوىل منهجي ــم. رك التعل
المعلمونلهدفهــم  تحديــد  عــى  المثــال،  ســبيل  عــى  معلميــن  تعلــم 
والتخطيــط للتغييــرات الــي يجــب اختبارهــا. يف عــكار مثــال، أراد المعلمــون 
تحســين اســتيعاب اللغــة الفرنســية.  حيــث أنهــم اختــاروا عــدد األطفــال يف 
الفصــول الدراســية ممــن يمكنهــم نطــق جميــع أحــرف األبجديــة الفرنســية 
ــول  ــتركة ح ــة مش ــوروا نظري ــويًا وط ــون س ــع المعلم ــح. اجتم ــكل صحي بش
ــة لتحســين هــذه المخرجــات  مــا يعتقــدون بأنهــا كانــت العوامــل الجوهري
بالنســبة للطــالب. كمــا قــدم الخبــراء ذوي العالقــة يف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 
معلومــات للمعلميــن الســتخدامها ودمجهــا مــع خبراتهــم وتجاربهــم. 
ركــز المعلمــون بعــد تطويــر النظريــة عــى عامليــن نوعييــن همــا- إدارة 
الســلوك يف الفصــل الــدرايس وضمــان حضــور الطــالب بانتظــام. تــم توجيــه 
المعلميــن يف سلســلة مــن األنشــطة لتطويــر “تغييــر األفــكار” أو الممارســات 
ــا  ــلت يف تطبيقه ــات او فش ــر ان أخط ــي ال تؤث ــن- ال ــل اآلم ــرة ) الفش الصغي
مــع االطفــال( الــي يمكنهــم اختبارهــا يف غــرف الصــف الخاصــة بهــم عــى 
مــدار يــوم أو أســبوع، وخطــط المعلمــون مــى يختبــرون هــذه التغييــرات. 
جمــع المعلمــون البيانــات حــول الدافــع الــذي كانــوا يحاولــون تحســينه مثــل 
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عقــدت جلســات نقــاش عــى شــكل مجموعــة التركيــز مــع مجموعــات مــن 
ــن يف كل منطقــة. ذكــر المعلمــون أنهــم وجــدوا هــذا  ــن والمدربي المعلمي
النهــج مفيــًدا وكانــوا متحمســين بشــكل خــاص للمشــاركة يف عمليــة توليــد 
ــض  ــم البع ــع بعضه ــم م ــون بياناته ــادل المعلم ــدة. تب ــكار جدي ــة أف وتجرب

بشــكل علــين وهــو الســلوك الــذي تمــت معالجتــه يف األصــل بحــذر.

تعزيــز االســتجابة المشــجعة مــن قبــل المعلمــون، ذكــر المدربيــن الذيــن 
كانــوا  المعلميــن  غالبيــة  بــأن  التركيــز  مجموعــة  مناقشــات  يف  شــاركوا 
يف  يســاعد  المســتمر  الجــودة  تحســين  وأن  النهــج،  بهــذا  متحمســين 
هيكلــة حلقــات تعلــم المعلــم. وعــى وجــه التحديــد، أفــاد المدربــون أن 
بروتوكــوالت مراجعــة التغييــرات والبيانــات عــى مســتوى النتائــج أثنــاء تعلــم 
األقــران عــززت المحادثــات حــول الممارســة النوعيــة وجــذب المعلمــون إىل 

محادثــات ومشــاركة أعمــق.

الذيــن قامــوا بتجريــب فكــرة  شــهد المدرّســون يف كل مــن عــكار وبقــاع 
ــا كبيــراَ يف  التغييــر بمــدح الطــالب طــوال اليــوم عــى حســن الســلوك ارتفاًع
ــراء إدارة  ــر إىل أن إج ــم. بالنظ ــايب لطالبه ــات المتعلقــة بالســلوك اإليج البيان
الســلوك تــم اإلبــالغ عنــه مــن قبــل المعلــم، فليــس مــن الواضــح مــا إذا كان 
اليــوم  الطــالب طــوال  أن عمليــة مــدح  أم  بالفعــل  قــد تحســن  الســلوك 

جعلــت المدرّســين أكثــر عرضــة لتســجيل الســلوك الجيــد.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

وتفســيرها.  البيانــات  جمــع  يف  وســعهم  يف  المعلمونمــا  معظــم  بــذل 
يعــد تفســير البيانــات أنــه مجموعــة مهــارات ســنحتاج إىل بنائهــا مــع مــرور 
الوقــت، كمــا ســنحتاج إىل العمــل عــى تقديــم البيانــات بطــرق ســهلة القراءة. 
وهنــاك حاجــة إىل أدوات جمــع بيانــات ونظــم أقــوى لتقييــم أدق للتغييــرات 
ًــا عــى  ـًـا إضافي ــة العمليــة حــى ال تشــكل عبئ الــي تــؤدي إىل تحســين وأتمت
ــة )مدتهــا أربعــة أشــهر(  الموظفيــن. كمــا وجــدوا أن دورة البرنامــج العالجي

كانــت قصيــرة للغايــة لينتــج أدلــة هادفــة وذات فائــدة.

وبالنظــر إىل أن نفــس الهــدف وُجــد بأنــه أكثــر فائــدة يف عــكار، ســتقوم لجنــة 
اإلنقــاذ الدوليــة يف العــام الــدرايس القــادم بــإدراج منهــج تحســين الجــودة 
المســتمر يف المناهــج الدراســية، حيــث ســيتبع جميــع المدرّســين نفــس 
ــك مــع  ــه.   ســيتم ذل الجــدول الزمــين ومســار تقــدم الطــالب يف الوقــت ذات
المدرّســين العالجييــن وبعــض مــدريّس محــو األميــة األساســية  جميــع 
والحســاب. وسيســاعد التوافــق عــى األهــداف المدرّســين عــى التعــاون 
بشــكل أكثــر فعاليــة حيــث ســيتمكنون مــن مقارنــة التغيــرات بمــرور الوقــت. 
اقتــرح المعلمــون أن يشــارك الطــالب يف الســنة القادمــة يف تحســين الجودة 
المســتمر مــن خــالل المســاعدة يف تطويــر أفــكار التغييــر بأنفســهم )خاصــة 
ــع  ــيتماىش جم ــات. وس ــع البيان ــاعدة يف تتب ــلوك( والمس ــبة إلدارة الس بالنس
ــات  ــة دمــج بيان ــدء يف عملي ــات مــع األدوات الموجــودة مــن أجــل الب البيان

ــات. ــات التحســين وتخفيــف عــبء إدارة البيان الرصــد وبيان

مــن خــالل تعزيــز التعليــم لدينــا مــن هــذا المشــروع التجريــي خــالل العــام 
ــة يف  ــع الجهــات الفاعل ــين وجمي ــة المدرّس المــايض، نأمــل أن يســتمر تعبئ

ــا مــن أجــل تحســين مخرجــات التعلــم لألطفــال يف لبنــان.  نظامن

اســتخدام مخطــط إدارة الســلوك يف الفصــل الــدرايس لجمــع البيانــات. ثــم 
يجتمعــون مًعــا خــالل حلثــات تعلــم المعلــم )TLC( لمناقشــة التغييــرات 

ــات. ــات والنقاش ــه المحادث ــات لتوجي ــتخدام البيان ــا واس ــي اختبروه ال

تهــدف التجربــة لخلــق ثقافــة يشــعر فيهــا المعلمــون عــى المشــاركة يف 
التأمــل الــذايت وعكــس االفــكار والتحســن. كمــا تهــدف إىل توليــد أدلــة تكشــف  
عــن مخرجــات ممارســات التدريــس المختلفــة، وتطويــر قاعــدة معرفيــة 
حــول كيفيــة دمــج تحســين الجــودة المســتمر بشــكل أفضــل يف نمــوذج 

ــم. ــان والعال ــن يف لبن ــة للمعلمي ــة المهني ــة للتنمي ــاذ الدلوي ــة اإلنق لجن

األدلة والمخرجات

وكان الغــرض مــن البرنامــج التجريــي هــو معرفــة كيــف ســتعمل هــذه 
ــل  ــن قب ــا م ــيتم تلقيه ــف س ــة وكي ــى القائم ــا يف الب ــم دمجه ــة إذا ت الطريق
ــا نهًجــا ذا شــقين، همــا: )1( قمنــا  المدربيــن والمعلميــن. إلدراك هــذا اتخذن
بتغييــر التدخــل بحســب المنطقــة لمعرفــة أيهمــا أكثــر نجاًحــا؛ و )2( أجرينــا 
بإجــراء مناقشــات ضمــن  البرنامــج  نهايــة  روتينيــة، وقمنــا يف  مســوحات 

مجموعــات تركيــز مــع المعلميــن والمدربيــن.

قمنــا بتغييــر التدخــل بحســب المنطقــة لمعرفة أيهــا كان األكثــر نجاًحا.. 	
قمنــا بتغييــر التدخــل بحســب مســتويات االســتقاللية مقابــل االســتقالل 
يف المنطقتيــن. أردنــا تحقيــق التــوازن لمنــح المعلمــون االســتقاللية 
االهتمــام  مجــال  تحســين  عــى  يركّــزون  أنهــم  مــن  للتأكــد  الكافيــة 
ــا.  ً ــا ذاتي ــايل تســخير قــوة النهــج ليكــون محفــزًا وموجًه األســايس وبالت
ــة  ــادات مهم ــم إرش ــة إىل تقدي ــرار بالحاج ــم اإلق ــه، ت ــت نفس ويف الوق
نظــرًا لحداثــة العامــة للمنهجيــات.  كان للمعلميــن يف عــكار نفــس 
ــن أن  ــن للمعلمي ــي يمك ــر ال ــكار التغيي ــة بأف ــم قائم ــم تقدي ــدف وت اله
يضيفــوا إليهــا، ولكــن أفــكار التغييــر كانــت محــددة إىل حــد كبيــر. يختــار 
المعلمــون يف البقــاع أهدافهــم الخاصــة وجعلنــا اســتخدام أفــكار 
التغييــر أكثــر مرونةوسالســة. ووجدنــا أن الهــدف المشــترك أمــر حاســم 
لتحقيــق النجــاح. وســمح بالتبــادل فيمــا بيــن المعلميــن لتكــون أكثــر 
فائــدة حيــث يمكنهــم المقارنــة بثقــة عبــر الفصــول الدراســية. كمــا أنــه 
جعــل جمــع البيانــات والتصــّور أســهل بكثيــر لموظــيف  الرصــد والتقييــم 
لدينــا، حيــث كانــوا يجمعــون بيانــات مماثلــة مــن كل معلــم. وكان 
عــبء إدارة بيانــات يف البقــاع أكبــر ألن األهــداف لــم تكــن عالميــة وكان 
عمــل المعلمــون مًعــا أصعــب، وبالرغــم مــن ذلــك، كان المعلمــون 
ــرة  ــر المثي ــر مــن أفــكار التغيي ــة وقامــوا بصياغــة الكثي متحمســين للغاي
لالهتمــام حًقــا. عــى ســبيل المثــال، أنشــأ أحــد المعلمــون أوراق لتتبــع 
ــة  ــة متنوع ــب يف مجموع ــاط الطال ــجل نق ــي تس ــب ل ــلوك كل طال س
مــن الســلوكيات اإليجابيــة وترســل إىل المنــزل أســبوعيًا لمشــاركتها مــع 

ــاء األمــور.  أولي

أجرينــا مســوحات روتينيــة وقمنــا يف نهايــة البرنامــج بإجــراء مناقشــات . 	
ضمــن مجموعــة التركيــز مــع المعلمونوالمدربين/المدربــات.

بالنســبة لمســوحات الرضــا، قمنــا بإجــراء اســتطالع آلراء المعلميــن يف نهايــة 
كل جلســة تعليميــة. تــم ســؤال المعلميــن عمــا تعلمــوه وتقييــم فائــدة 
المعلومــات مــن حيــث قابليتهــا للتطبيــق الفــوري يف الفصــول الدراســية. 
وقــال %100 مــن المعلميــن يف نهايــة المداخلــة أنهــم يريــدون مواصلــة 

العمــل بمنهــج تحســين الجــودة المســتمر يف العــام الــدرايس القــادم.
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وقيــل لهــا أن تجــرب كل منهــا لمــدة أســبوع وتالحــظ كيــف تشــعر حيــال 
أثرهــم. كمــا تــم تعليمهــا تتبــع البيانــات حــول األهــداف المحــددة الــي 
ــي أدت  ــرات ال ــدرايس حــى تتمكــن مــن معرفــة التغيي حددتهــا لفصلهــا ال

إىل التحســن المرجــو الــذي تســى لــه.

حضــرت ريــم ثــالث جلســات تعليميــة ويه عبــارة عــن حلقــات تعلــم معلــم 
)TLC( أكبــر لتتلــىق تدريــب إضــايف حــول أدوات تحســين الجــودة المســتمر. 
ــار  ــذ( الختب ــتقيص- نف ــل - اس ــط –إعم ــراء دورات )خط ــة إج ــت كيفي وتعلم

وتحليــل أفكارهــا.

شــقت ريــم طريقهــا بجهــد يف البدايــة مــع التفســير النظــري لعمليــة تحســين 
الجــودة المســتمر ولكــن بعــد إجــراء جلســة عمليــة أخــرى مــع أمثلــة ألفــكار 
التغييــر، بــدأت تتفهــم وازداد حماســها لتكــون قــادرة عــى اختبــار األفــكار 

الجديــدة.

وأشــارت إىل أن “تدريــس الفصــول الدراســية العنقوديــة كان التحدي الرئيي 
ــدرس  ــة ال ــم خط ــىل تقدي ــدرة ع ــة والق ــي التعليمي ــين يف رحل ــذي واجه ال
لطالب/طالبــات متعــددي الدرجــات. عىل أيــة حال، عندما بدأت باســتخدام 
منهــج تحســين الجــودة المســتمر، أصبحــت قــادرة عــىل إيجــاد عــدة طــرق 

لتقديــم دريس وتنــاول جميــع أنمــاط المتعلمين/المتعلمــات لــدي.”

أتقنــت ريــم يف نهايــة البرنامــج األدوات وأنشــأت بعــض أدواتهــا الخاصــة 
لتتبــع البيانــات حــول أفكارهــا. وأنشــأت الرســم البيــاين لمســارها يف دفتــر 
مالحظــات حيــث تتبعــت عــدد المــرات الــي اختبــرت فيهــا أفــكارًا مختلفــة 
ــودة  ــين الج ــج تحس ــت منه ــارات. تناول ــذه االختب ــا ه ــي حققته ــج ال والنتائ

ملف تعريف المدرّس/المدرّسة

تقــوم ريــم عمــر بالتدريــس لــدى لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة منــذ ثــالث ســنوات يف 
البرنامــج العالجــي يف منطقــة البقــاع يف لبنــان. إنهــا تعمــل يف أحــد الفصــول 

الدراســية القائمــة عــى األنشــطة المجتمعيــة يف بعلبــك يف حــوش بــردى.

تبلــغ ريــم مــن العمــر 23 ســنة ويه لبنانيــة الجنســية. ويه حاصلــة عــى 
شــهادة البكالوريــوس يف المحاســبة. كجــزء مــن تطورهــا المهــين المدعــوم 
مــن قبــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، تلقــت التدريــب المباشــر والتمريــن وشــاركت 

.)TLCs( ــم ــم المعل ــات تعل يف حلق

وشــاركت ريــم يف المشــروع التجريــي لمنهجيــة تحســين الجــودة المســتمر. 
كانــت مرشــحة جيــدة وباألخــص ألنهــا تلقــت بالفعل حزمــة الدعــم التقليدية 

مــن لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة عــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة.

وعنــد تحديــد األهــداف، ذكــرت ريــم أن التحــدي الرئيــيس لهــا هــو إدارة 
ســلوك طالبهــا أثنــاء الفصــل الــدرايس، باالضافــة اىل التدريــس يف فصــل 
ــالب.  ــن الط ــة بي ــات مختلف ــة وحاج ــتويات تعليمي ــى مس ــوي ع ــيف يحت ص
ويه تــي تماًمــا أن طالّبهــا مــروا بســنوات مــن التوتــر، وتريــد اســتخدام 
تقنيــات إيجابيــة للحفــاظ عــى صفهــا منظــم، وجميــع الطــالب قادريــن عــى 

االنتبــاه والتعلــم.

ــأن  ــة بش ــكار مختلف ــر أف ــا لتطوي ــع مدربه ــا م ــوء أهدافه ــم يف ض ــت ري عمل
ــرة  ــن مجب ــم تك ــدرايس. ول ــا ال ــا يف فصله ــن أن تختبره ــي يمك ــرات ال التغيي
عــى تنفيــذ أي اســتراتيجية محــددة وإنمــا أعطيــت عــدة اســتراتيجيات 

صورة 1: المدرسون مع لوحات المعلومات يف عكار
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الشــخصية  حياتهــا  يف  النهــج  اســتخدام  يف  إضــايف  بشــكل  ريــم  بــدأت 
مختلفــة  أفــكار  الختبــار  اســتخدامه  يف  بــدأت  كمــا  نفســها.  لتحســين 

الحســابية. مهاراتــه  يف  ابنهــا  لمســاعدة 

تُظهــر تجربــة ريــم كيــف أن تحســين الجــودة المســتمر هــو أكثــر مــن مجــرد 
منهجيــة. يمكــن أن يكــون أيًضــا بمثابــة طريقــة مرّكــزة يف التفكيــر يمكــن أن 

تســاعد أي فــرد عــى تحســين نوعيــة عملهــم وحياتهــم الشــخصية.

مــن  بعدئــذ  تمكنــت  تغييــرات.  إلجــراء  بيئتهــا  ترصــد  كعالمــة  المســتمر 
تقديــم هــذا النهــج لجلســات التعلــم وعرضــت عــى المعلمــون اآلخريــن مــا 

اكتشــفته.

قالــت ريــم: “آمــل أن نتمكــن مــن اســتخدام منهــج تحســين الجــودة 
اضافيــة  مهمــة  ليــس  ألنــه  والخاصــة  العامــة  مدارســنا  يف  المســتمر 
اليوميــة  حياتنــا  يف  تســاعدنا  للتفكيــر  طريقــة  إنهــا  بــل  لمجهودنــا 

والعمليــة.”

صورة 1: ريم عمر يف صفها

صورة 2: أداة جمع بيانات إدارة السلوك المعدلة من ريم عمر. وضعت السلوك العام لليوم يف واحدة من ثالث أماكن ثم تلتقط صورة له وترسلها إىل موظف الرصد 
والتقييم الذي يقوم بتسجيلها.
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