Teacher Story
Hi! I am Constance Walcott also known as Connie C. Walcott and my journey began in 2016 as
a Computer Science Educator in my home country Jamaica. In 2018 I took on the challenge of
teaching abroad. This was one of the scariest things I’ve ever done in my entire life but I was
ready to take on new experience as an educator. This is how I ended up in Kuwait where I
taught for three years as a computer science/ICT Educator, after which my passion for
Technology and Instructional Design has led me to my new role here at BBS as a technology
integration coach.
My goal as an educator has Always been to inspire my students. Being an educator is more
than just imparting knowledge, It is a lifestyle. I say this because Education does not start or end
with the classroom and so we have a responsibility to prepare our students to function in a world
where technology advances every day by helping them to become critical thinkers and problem
solvers.
When we inspire our students everything else will fall into place, as our students will feel safe
and motivated to learn. Below are a few things I normally do to inspire my students:
●
●
●
●

●
●
●

Conduct a learner analysis to get to know my students and identify their learning needs.
Share your experiences.
Allow students to share and connect the subject content to experiences in their day to
day lives.
Collaboration is important at all levels [teacher to teacher, teacher to students, student to
student both in peers and small groups], this way we are always Learning from each
other.
Give students a sense of control and responsibility that will help them to become
independent and also to find solutions on their own.
Strive to make my lessons fun and engaging through technology integration.
Pay attention to data and give feedback to encourage student growth.

As we take on new challenges, I encourage us to be a source of inspiration and motivation for
our students so that they can become their best selves.

أنا كونستانس والكوت المعروفة أيضًا باسم كوني سي والكوت .بدأت رحلتي في عام  2016كمعلمة علوم
كمبيوتر في موطني جامايكا .في  2018قبلت تحدي التعليم بالخارج .كان هذا من أكثر األشياء المخيفة التي
فعلتها في حياتي كلها لكنني كنت على استعداد الكتساب تجربة جديدة كمعلم .انتهى بي المطاف في الكويت
حيث عملت لمدة ثالث سنوات كمعلمة علوم الكمبيوتر /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .بعد ذلك قادني
شغفي بالتكنولوجيا والتصميم التعليمي إلى دوري الجديد هنا في مدرسة البيان كمدربة دمج التكنولوجيا.
هدفي كمعلمة دائما ً إلهام طالبي .فكوني معلمه هو أكثر من مجرد نقل المعرفة ،إنه أسلوب حياة .أقول هذا
ألن التعليم ال يبدأ وال ينتهي مع الفصل الدراسي ولذا فإننا نتحمل مسؤولية إعداد طالبنا للعمل في عالم تتقدم
فيه التكنولوجيا كل يوم من خالل مساعدتهم على أن يصبحوا مفكرين ناقدين وقادرين على حل المشكالت.
عندما نلهم طالبنا ،فإن كل شيء آخر سيصبح في مكانه حيث سيشعر طالبنا باألمان ويصبح لديهم الحافز
للتعلم .فيما يلي بعض األشياء التي أفعلها عاد ًة إللهام طالبي:
● تحليل مستوى التعلم للتعرف على طالبي وتحديد احتياجاتهم التعليمية.
● مشاركة التجارب
● السماح للطالب بمشاركة ما تعلموه وربطه بخبرات حياتهم اليومية
● تشجيع العمل التعاوني لما له من أهمية على جميع المستويات (من مدرس إلى مدرس ومن مدرس
إلى طالب ومن طالب إلى طالب في كل من األقران والمجموعات الصغيرة) ،وبهذه الطريقة نتعلم
دائما ً من بعضنا البعض
● منح الطالب إحساسا ً بالتحكم والمسؤولية مما يساعدهم على أن يصبحوا مستقلين وقادرين على
إيجاد حلول للمشاكل بأنفسهم
● السعي لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وذلك لجعل الحصة أكثر متعة وأن يكون الطالب
مندمجين في التعلم
● االنتباه إلى البيانات وتقديم التغذية الراجعة لتشجيع نمو الطالب
بينما نواجه تحديات جديدة ،أشجع الجميع على أن يكونوا مصدر إلهام وتحفيز لطالبنا حتى يتمكنوا من أن
يصبحوا األفضل.

